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Resumo 

RESUMO 

 

Furuya TK. Associação entre polimorfismos em genes relacionados à resposta 

inflamatória e a suscetibilidade, progressão e prognóstico do câncer gástrico [Tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

INTRODUÇÃO: A persistência de um microambiente cronicamente inflamado no 

estômago tem sido descrita como um componente crítico tanto para a iniciação, quanto 

para a progressão tumoral. Além disso, variações genéticas tem demonstrado influenciar 

na variabilidade interindividual da resposta inflamatória. Desta forma, esse estudo teve 

como objetivo investigar a associação de polimorfismos em genes relacionados à 

resposta inflamatória com o risco para o desenvolvimento do câncer gástrico, com suas 

variáveis anatomopatológicas e com a sobrevida global e livre de doença em uma 

amostra da população Brasileira. MÉTODOS: Dezesseis variantes genéticas 

selecionadas em onze genes (COX-2, OGG1, TNFB, TNFA, HSPA1L, HSPA1B, 

VEGFA, IL17F, LGALS3, PHB e TP53) foram genotipadas em 262 indivíduos controles 

e 178 pacientes diagnosticados com câncer gástrico. As análises de associações 

genéticas foram realizadas em diferentes modelos (Genótipos, Alelos, Dominante e 

Recessivo) considerando a amostra total de casos (N=178) e estratificada somente para 

os casos com o subtipo histológico difuso de Lauren (N=112). Também foi investigado 

o desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos e as análises de associação com os 

haplótipos formados foram realizadas por meio dos softwares Haploview e PLINK. 

RESULTADOS: No estudo caso-controle, indivíduos portadores do alelo Pro do 

polimorfismo rs1042522 (TP53) apresentaram risco cerca de duas vezes maior em 

desenvolver o câncer gástrico em análise multivariada, sendo esse risco ainda maior 

quando considerado somente os casos com o subtipo difuso. Por outro lado, a presença 

do alelo A do polimorfismo rs699947 (VEGFA) foi associada com uma proteção para o 

câncer gástrico. Em relação às variáveis anatomopatológicas, os polimorfismos 

rs689466 (COX-2); rs1052133 (OGG1); rs699947, rs833061 e rs2010963 (VEGFA); 

rs4644 (LGALS3) e rs1042522 (TP53) foram significativamente associados com 

características de pior progressão da doença, enquanto que rs5275 (COX-2); rs2227956 

(HSPA1L) e rs3025039 (VEGFA) foram associados às variáveis de melhor progressão 

da doença, na amostra total de casos. Também foi observado que o polimorfismo 



Resumo 

rs909253 (TNFB) foi capaz de predizer uma melhor progressão da doença quando 

considerado somente os casos com subtipo difuso. Além disso, em relação ao impacto 

sobre a sobrevida, rs909253 (TNFB) foi associado a um melhor prognóstico quando 

analisadas ambas as curvas de sobrevida global e livre de doença, enquanto que 

portadores do alelo His do polimorfismo rs4644 (LGALS3) apresentaram um pior 

prognóstico com menor tempo de sobrevida livre de doença. Por fim, nas análises de 

associação com os haplótipos, identificamos que o haplótipo CTC (formado por 

rs699947, rs833061 e rs2010963 do gene VEGFA), demonstrou ser um fator de maior 

suscetibilidade ao câncer gástrico. Também foram observadas associações entre o 

haplótipo GG (TNFB/TNFA) e invasão perineural; haplótipo ACG (VEGFA) e invasão 

sanguínea; haplótipo CTC (VEGFA) e invasão para outros órgãos; haplótipo GT 

(rs689466 e rs5275 do gene COX-2) e subtipo histológico intestinal. CONCLUSÕES: 

Os resultados desse estudo nos ajudaram a esclarecer o potencial papel desses 

polimorfismos em genes envolvidos com a modulação da resposta inflamatória na 

patogênese do câncer gástrico, indicando que variantes genéticas do hospedeiro atuam 

conjuntamente com outros fatores, influenciando na suscetibilidade, progressão e 

prognóstico dessa doença.  

 

Descritores: neoplasias gástricas; inflamação; polimorfismo genético; estudos de 

associação genética; predisposição genética para doença; progressão da doença; análise 

de sobrevida; prognóstico. 
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ABSTRACT 

 

Furuya TK. Association between polymorphisms in inflammatory response related-

genes and the susceptibility, progression and prognosis of gastric cancer [Thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

 

INTRODUCTION: The chronic inflammatory microenvironment in the stomach has 

been described as a critical component for both tumor initiation and progression. 

Furthermore, genetic variants have shown to influence the interindividual variations in 

the inflammatory response. Therefore, we aimed to investigate whether polymorphisms 

in inflammatory response related-genes were associated with risk for gastric tumor 

development, clinical outcomes, overall and disease free survival of this disease in a 

Brazilian population sample. METHODS: Sixteen selected genetic variants in eleven 

genes (COX-2, OGG1, TNFB, TNFA, HSPA1L, HSPA1B, VEGFA, IL17F, LGALS3, 

PHB and TP53) were genotyped in 262 control individuals and 178 gastric cancer 

patients. Genetic association analyses were investigated in different models (Genotype, 

Allele, Dominant and Recessive) in both total sample (N=178) and stratified for the 

diffuse histological subtype based on Lauren´s classification (N=112). We also 

calculated the linkage disequilibrium among the polymorphisms and the haplotype 

associations were carried out using Haploview and PLINK softwares. RESULTS: In 

the case-control study, rs1042522 (TP53) Pro allele carriers presented about 2-fold 

higher risk for developing gastric cancer in a multivariate analysis and this association 

was even stronger when analyzing only cases with the diffuse subtype. On the other 

hand, the presence of A allele of rs699947 (VEGFA) was associated with a protection 

for developing gastric cancer. About the significant associations detected with the 

clinicopathological features, we found that rs689466 (COX-2); rs1052133 (OGG1); 

rs699947, rs833061 and rs2010963 (VEGFA); rs4644 (LGALS3) and rs1042522 (TP53) 

were able to predict outcomes associated with a worse progression of the disease while 

rs5275 (COX-2); rs2227956 (HSPA1L) and rs3025039 (VEGFA) were associated with 

better outcomes in the total sample. We also observed that the polymorphism rs909253 

(TNFB) was able to predict a better outcome only for the individuals diagnosed with the 

diffuse subtype. Additionally, regarding the impact on the survival curves, rs909253 

(TNFB) was associated with a better prognosis when analyzing both the overall and 
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disease-free survivals while rs4644 (LGALS3) His allele carriers presented a worse 

prognosis with shorter disease-free survival. Finally, concerning the haplotype 

associations, we found that CTC haplotype (composed by rs699947, rs833061 and 

rs2010963 of VEGFA) showed an association with gastric malignancy. We also 

observed associations between GG haplotype (TNFB/TNFA) and perineural invasion; 

ACG haplotype (VEGFA) and venous vascular invasion; CTC haplotype (VEGFA) and 

invasion to other organs and GT haplotype (rs689466 and rs5275 of COX-2 gene) and 

the intestinal histologic subtype. CONCLUSIONS: These results helped us to clarify 

the potential role of these polymorphisms in genes involved in the modulation of the 

inflammatory response in the pathogenesis of gastric malignancy, highlighting that the 

host genetic variants act together with other factors to influence in the susceptibility, 

progression and prognosis of gastric cancer. 

 

Descriptors: stomach neoplasms; inflammation; polymorphism, genetic; genetic 

association studies; genetic predisposition to disease; disease progression; survival 

analysis; prognosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia do câncer gástrico  

 

Baseado em estimativas do Projeto GLOBOCAN, cerca de 14,1 milhões de 

novos casos de câncer e 8,2 milhões de mortes pela doença ocorreram no mundo em 

2012. O câncer de estômago, também conhecido por câncer gástrico foi apontado como 

a quinta causa mais comum de câncer (6,8% do total), depois do câncer de pulmão, 

mama, colorretal e próstata, e foi a 3ª causa de morte pela doença (8,8% do total) nesse 

mesmo ano. A maior parte dos casos de câncer gástrico (70%) ainda ocorre em países 

em desenvolvimento e a taxa de incidência é cerca de duas vezes maior no sexo 

masculino do que no feminino (Ferlay et al, 2015).  

No Brasil, dados apresentados pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva) estimaram cerca de 600 mil novos casos de câncer para o 

biênio 2016-2017 e, dentre esses, mais de 20 mil correspondem ao câncer gástrico. 

Nessas estimativas, que não contemplam os casos de câncer de pele não melanoma, o 

câncer gástrico aparece como o quarto tipo mais prevalente em homens (6,0%) e o 

quinto em mulheres (3,7%) (Tabela 1) (INCA, 2016). 

 

Tabela 1. Estimativa do número de novos casos de câncer (com exceção do câncer de pele não 

melanoma) no Brasil para o biênio 2016-2017, separado por sexo  

   

Fonte: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA, 2016) 

 

 Um estudo nacional estimou as taxas de mortalidade por câncer gástrico em 

ambos os sexos, entre 1980 e 2009. Houve uma diminuição da mortalidade nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste, aumento da mortalidade na região Nordeste e no Norte do 

país as taxas mantiveram-se estáveis (Figura 1) (Guimaraes, Muzi, 2012). 
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Figura 1. Taxas de mortalidade por câncer gástrico no Brasil, no período entre 1980 e 2009, 

separadas por região e por sexo, (A) em homens e (B) em mulheres (Guimaraes, Muzi, 2012) 

 

1.2 Classificações clinicopatológicas do câncer gástrico  

 

Cerca de 90% dos tumores de estômago são malignos e o adenocarcinoma 

gástrico compreende 95% desse total (Dicken et al, 2005). O adenocarcinoma origina-se 

das glândulas da camada mais superficial ou da mucosa do estômago enquanto os outros 

tipos, como linfomas e leiomiosarcomas, originam-se do tecido linfoide e dos músculos 

ao redor da mucosa gástrica, respectivamente (Karimi et al, 2014).  

A classificação mais utilizada para a descrição do câncer gástrico foi proposta 

em 1965 por Lauren e distingue dois principais subtipos de adenocarcinoma, o difuso e 
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o intestinal (Lauren, 1965), que diferem com base nas características epidemiológicas, 

histopatológicas e moleculares (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Ilustração exemplificando os dois subtipos histológicos de adenocarcinoma gástrico, 

(a) difuso e (b) intestinal de Lauren. As características microscópicas típicas do subtipo difuso 

incluem a formação de uma massa mucocelular, que muitas vezes se assemelham a anéis de 

sinete e crescem na mucosa e na parede gástrica com pouca ou nenhuma diferenciação 

glandular. Por outro lado, o subtipo intestinal é caracterizado pela formação de estruturas 

glandulares, podendo apresentar as lesões pré-cancerosas sequenciais descritas no Modelo de 

Correa (Vauhkonen et al, 2006) 

 

O subtipo intestinal apresenta coesão entre as células neoplásicas e forma 

estruturas glandulares que geralmente sofrem ulceração, acometem pessoas mais velhas 

e do sexo masculino (Kelley, Duggan, 2003). O crescimento ocorre em expansão ao 

invés de apresentar um padrão infiltrativo (Dicken et al, 2005), sendo geralmente 

precedido por uma cadeia sequencial de lesões pré-cancerosas, conhecida como Modelo 

de Correa: gastrite crônica, gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia, carcinoma 

intramucoso (precoce) e neoplasia maligna (Correa, 1988; Correa, Shiao, 1994).  

Já o subtipo difuso é ausente de coesão entre as células tumorais e resulta na 

infiltração e espessamento da parede gástrica sem a formação de estruturas glandulares, 

sendo mais observado em grupos de pessoas mais jovens, com acometimento 
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semelhante entre ambos os sexos (Kelley, Duggan, 2003). Os tumores difusos têm 

aumentado em incidência e exibem desmoplasia com inflamação associada, porém com 

relativa preservação da mucosa adjacente. Além disso, parecem estar menos 

relacionados às influências ambientais e estão associados a um pior prognóstico (Dicken 

et al, 2005). Ao contrário do subtipo intestinal, ele se desenvolve a partir da inflamação 

crônica sem passar pelos estágios intermediários de gastrite atrófica e metaplasia 

intestinal (Milne et al, 2009). 

Essas diferenças epidemiológicas indicam que os dois subtipos histológicos 

possuem etiologias distintas. Porém, também há falhas nesse conceito, uma vez que 

alguns tumores não conseguem ser classificados como intestinal ou difuso e outros 

possuem características de ambos os subtipos (Lochhead, El-Omar, 2008).  

O estômago é dividido em duas principais localizações, que se distinguem por 

demarcações anatômicas, diferenças histológicas, ou ambas. Tumores nessas diferentes 

regiões também possuem padrões epidemiológicos e causas distintas: região cárdia ou 

proximal (de transição entre o esôfago e o estômago) e regiões distais, denominadas 

não-cardia (fundo, corpo, piloro e antro) (Karimi et al, 2014). 

A descrição do estadiamento das neoplasias gástricas é determinada pela 

classificação TNM estabelecida pela Union for International Cancer Control (UICC) e 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) (AJCC, 2010). Esse estadiamento pode 

ser clínico ou patológico. A avaliação clínica é realizada com base na extensão do 

tumor, por meio de exames físicos auxiliados por exames radiográficos, endoscópicos e 

histológicos. A avaliação do TNM patológico (Quadro 1) é efetuada pela análise macro 

e microscópica do tumor, visando observar a profundidade da invasão, a presença de 

linfonodos comprometidos e de metástase à distância. A letra “T” determina a extensão 

do tumor; a letra “N” determina a ausência ou a presença, bem como a extensão das 

metástases em linfonodos regionais, e “M” estabelece a ausência ou a presença de 

metástase à distância. O Quadro 2 apresenta a determinação do estadiamento da doença 

como resultado da combinação das características do TNM. 
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Quadro 1. Definição do TNM patológico para o câncer gástrico 

Tumor primário (T) 

T0 Sem evidência de tumor primário 

T1a Tumor invade a muscular da mucosa 

T1b Tumor invade a submucosa 

T2 Tumor invade a muscular própria 

T3 Tumor penetra a subserosa 

T4a Tumor invade a serosa 

T4b Tumor invade as estruturas adjacentes 

Linfonodos regionais (N) 

N0 Ausência de metástase em linfonodos  

N1 Metástase em 1 a 2 linfonodos regionais 

N2 Metástase em 3 a 6 linfonodos regionais 

N3 Metástase em ≥ 7 linfonodos regionais 

Metástase à distância (M) 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Presença de metástase à distância 

Fonte: Elaborado com base na classificação do TNM 7ª edição proposta pela UICC/AJCC 
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Quadro 2. Agrupamento por estadiamento para o câncer gástrico 

Estadiamento Combinação TNM 

0 Tx N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB 
T2 

T1 

N0 

N1 

M0 

M0 

IIA 

T3 

T2 

T1 

N0 

N1 

N2 

M0 

M0 

M0 

IIB 

T4a 

T3 

T2 

T1 

N0 

N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

M0 

IIIA 

T4a 

T3 

T2 

N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

IIIB 

T4b 

T4a 

T3 

N0 ou N1 

N2 

N3 

M0 

M0 

M0 

IIIC 
T4b 

T4a 

N2 ou N3 

N3 

M0 

M0 

IV Qualquer Qualquer M1 

Fonte: Elaborado com base na classificação do TNM 7ª edição proposta pela UICC/AJCC 

 

 O estadiamento clinicopatológico utilizando o sistema TNM ainda é a principal 

ferramenta utilizada atualmente pelos clínicos para predizer o prognóstico do câncer 

gástrico. Porém, muitos pacientes com TNM idênticos frequentemente apresentam 

desfechos clínicos variáveis, sugerindo que existem fatores adicionais influenciando a 

progressão da doença. É importante ressaltar que o câncer gástrico é uma doença 

biologicamente e geneticamente heterogênea, sendo que o mecanismo da carcinogênese 

ainda é complexo e pouco compreendido do ponto de vista molecular. Inúmeros fatores 
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agem em paralelo aos eventos moleculares para promover a iniciação, progressão e 

metástase no câncer gástrico (Baniak et al, 2016). 

 O câncer gástrico é definido como precoce quando o adenocarcinoma está 

restrito à mucosa e à submucosa, independente do envolvimento linfonodal. Nesse tipo 

de câncer, o prognóstico é geralmente favorável, devido à presença pouco frequente de 

metástase linfonodal ou à distância e a taxa de sobrevida de cinco anos atinge cerca de 

95%. A invasão linfonodal ocorre em cerca de 10 a 20% dos casos, porém a metástase 

linfonodal, relacionada com a profundidade de invasão, está geralmente restrita a 

poucos nódulos regionais e, nesses casos, a gastrectomia com remoção de linfonodos 

tem se mostrado suficiente (Uedo et al, 2013).  

 Por outro lado, o câncer gástrico avançado penetra progressivamente a muscular 

própria ou a subserosa e a serosa e as estruturas adjacentes (Vecchi et al, 2007). Na 

ausência de programas de rastreamento, a maior parte dos pacientes é detectada em 

estágios patológicos avançados, porque os sintomas manifestam-se tardiamente e 

atrasam o diagnóstico. Esses pacientes possuem uma média de sobrevida de 24 meses 

(20-30% de sobrevida em cinco anos) em tumores ressecados cirurgicamente, de 8,1 

meses após tratamento paliativo e somente de 5,4 meses para doença avançada sem 

cirurgia (Dicken et al, 2005). 

 Não é claro se o câncer gástrico precoce e avançado são entidades distintas ou se 

eles representam estágios progressivos de um mesmo tumor. Evidências clínicas 

mostram que o câncer gástrico precoce progride na maior parte das vezes para estágios 

avançados, levando à morte. Porém, ainda não se conhecem as alterações moleculares 

que poderiam ser capazes de diferenciar esses dois tipos de tumor (Vecchi et al, 2007). 

  

1.3 Fatores de risco etiológicos para o câncer gástrico 

 

Uma série de características já foi previamente associada ao aumento do risco 

para o câncer gástrico, dentre elas podemos citar um menor nível socioeconômico, alto 

consumo de sal e comidas conservadas, dieta rica em nitrito ou nitrato, maior índice de 

massa corpórea, exposição à radiação ionizante, anemia perniciosa, úlcera gástrica, uso 

de tabaco, consumo de álcool, grupo sanguíneo A e presença de pólipos. Por outro lado, 

consumo de frutas, verduras, fibras, vitamina C, E, carotenoides e selênio foram 

associados a uma proteção contra a doença (Kelley, Duggan, 2003; Dicken et al, 2005).  



9 

Introdução 

Infecção pela bactéria gram-negativa Helicobacter pylori (H. pylori) é 

considerada como um dos principais fatores etiológicos associados à neoplasia gástrica, 

aumentando o risco em até seis vezes, principalmente devido ao processo inflamatório 

resultante na mucosa gástrica. Cerca de 75% dos casos de câncer gástrico podem ser 

atribuídos à infecção por H. pylori e, por essa razão, a IARC (International Agency for 

Research on Cancer) a classificou como carcinógeno tipo I em 1994 (Cadamuro et al, 

2014).  

A infecção por H. pylori ocorre ao redor do mundo, mas varia entre os países e 

dentro de grupos populacionais dentro de um mesmo país, estando diretamente 

relacionada a condições socioeconômicas. Sua prevalência em adultos de meia idade é 

de 80% em países em desenvolvimento, quando comparado a 20-50% em países 

industrializados (Suerbaum, Michetti, 2002). Embora haja evidências de que a infecção 

por H. pylori esteja associada ao câncer gástrico, somente cerca de 1 a 2% dos 

indivíduos infectados desenvolvem o câncer. Cerca de 80% dos indivíduos permanecem 

assintomáticos e as variações nos genes de virulência das cepas (cagA, vacA, babA) 

parecem ser, em parte, responsáveis pela patogenicidade da bactéria  (Wu et al, 2005). 

 Embora a infecção por H. pylori aumente significantemente o risco para o 

desenvolvimento do câncer gástrico, os mecanismos exatos associados à transformação 

maligna necessitam ser elucidados, mas acredita-se que estejam relacionados à ação 

combinada entre a virulência do microrganismo, a permissividade do ambiente e a 

suscetibilidade genética do hospedeiro (Vauhkonen et al, 2006). 

 

1.4 Inflamação e câncer gástrico 

 

A indução da inflamação no câncer gástrico parece estar relacionada à presença 

de H. pylori. Durante a infecção pela bactéria, o sistema imune do hospedeiro monta 

uma resposta robusta que integra constituintes do sistema imune inato e adaptativo, bem 

como geração de uma resposta humoral (Hardbower et al, 2014). Acredita-se que 

habilidade de H. pylori em evadir ao sistema imune e a persistência da infecção levem a 

uma inflamação crônica, com maior dano tecidual, produção de espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio, lesões ao DNA e instabilidade genômica, que favorecem a 

transformação neoplásica em hospedeiros suscetíveis (Hardbower et al, 2014).  
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Recentemente a inflamação foi incluída como complementação da lista dos 

hallmarks do câncer, proposta inicialmente por Hanahan e Weinberg em 2000, contendo 

a descrição dos mecanismos biológicos que são adquiridos durante o desenvolvimento 

do tumor (Hanahan, Weinberg, 2011). Projetada inicialmente para lutar contra infecções 

e curar feridas, a persistência da resposta inflamatória acaba facilitando a aquisição de 

características que levam à promoção do tumor. Além disso, a evasão ativa das células 

tumorais contra o ataque e eliminação pelo sistema imune evidencia o papel duplo desse 

sistema que ao mesmo tempo antagoniza e promove o desenvolvimento e progressão do 

câncer (Hanahan, Weinberg, 2011). 

 A resposta inflamatória possui importante papel regulatório em diferentes 

estágios do desenvolvimento tumoral, desde a iniciação, promoção, transformação 

maligna, invasão e metástase. Embora haja particularidades para cada tipo de tumor, um 

microambiente inflamatório parece ser um componente crítico para a tumorigênese 

(Grivennikov et al, 2010). A inflamação compromete a integridade tecidual e direciona 

a um processo de múltiplos passos que altera alvos e vias cruciais para a homeostase do 

tecido normal (Wu et al, 2005).  

 Durante a resposta de inflamação aguda, os macrófagos, uma subclasse de 

células inflamatórias, são tipicamente polarizados para M1 (macrófagos classicamente 

ativados) com função de eliminação de patógenos via atividade microbicida intracelular 

e secreção de mediadores inflamatórios que promovem uma resposta Th1. Por outro 

lado, os macrófagos M2, ou alternativamente ativados, promovem a resolução da 

inflamação, cicatrização de feridas e remodelação tecidual secretando componentes da 

matriz extracelular e efetores anti-inflamatórios que promovem uma resposta Th2 

(Martinez et al, 2009; Cassetta et al, 2011). De maneira geral, o fenótipo M1 está 

relacionado à resposta pró-inflamatória, citotóxica e anti-tumoral enquanto que M2 está 

associado à imunossupressão e progressão tumoral (Chanmee et al, 2014). A atividade 

contraditória pró e anti-inflamatória, imunogênica e tolerogênica, de destruição e reparo 

tissular demonstram a heterogeneidade fenotípica dos macrófagos, sendo que a sua 

diferenciação e função estão intimamente associadas ao seu estado de polarização, que é 

direcionado pelo microambiente (Cassetta et al, 2011). 

 Estudos mostram que a polarização dos macrófagos parece ter importante papel 

no desenvolvimento do câncer gástrico. Enquanto a mucosa gástrica de indivíduos 

infectados com H. pylori apresentou um balanço equilibrado de polarização M1/M2 de 
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macrófagos, na gastrite atrófica houve um aumento de expressão em iNOS (óxido 

nítrico sintase induzida), indicando uma polarização dos macrófagos para M1 (Quiding-

Jarbrink et al, 2010). Acredita-se que a gastrite atrófica seja uma lesão precursora ao 

câncer, como parte de uma série de eventos, que aparentemente antecipam o 

desenvolvimento da doença, em que a mucosa gástrica é acometida por uma gastrite 

superficial, evolui para uma gastrite crônica atrófica, metaplasia, displasia até gerar o 

carcinoma (Correa, 1988). 

Uma inflamação crônica com persistência de polarização de macrófagos para 

M1 cria um microambiente pró-inflamatório que está associado à iniciação tumoral (Lu 

et al, 2006). Uma vez que o tumor esteja estabelecido, a resposta inflamatória associada 

tem um efeito paradoxal, criando um microambiente pró-tumorigênico, que favorece a 

sua progressão e auxilia a neoplasia incipiente a adquirir as demais características para a 

evolução do câncer (Hanahan, Weinberg, 2011). O microambiente tumoral direciona a 

polarização de macrófagos de um estado M1 para um fenótipo M2, anti-inflamatório, 

pró-angiogênico e pró-tumoral (Chanmee et al, 2014). A inflamação associada ao tumor 

contribui para a progressão fornecendo moléculas bioativas para o microambiente 

tumoral, como fatores de crescimento que mantem a sinalização proliferativa, fatores de 

sobrevivência que limitam a morte celular, fatores pró-angiogênicos e enzimas 

remodeladoras da matriz extracelular, facilitando a angiogênese, invasão e metástase, 

além de sinais de indução que levam à ativação da transição epitélio-mesênquima 

(Hanahan, Weinberg, 2011).  

 

1.5 Fatores de risco genéticos para o câncer gástrico 

 

A maior parte dos casos de câncer gástrico é esporádica, sem um componente 

hereditário clássico, porém em cerca de 10% dos casos ocorre agregação familiar. Casos 

hereditários compreendem de 1 a 3% dos acometimentos e incluem três principais 

síndromes com características de transmissão autossômica dominante: câncer gástrico 

difuso hereditário (HDGC), adenocarcinoma gástrico e polipose proximal do estômago 

(GAPPS) e câncer gástrico intestinal familial (FIGC) (Oliveira et al, 2015). 

O HDGC tem sido bem caracterizado e associado principalmente a alterações 

genéticas que inativam o gene CDH1 (que codifica a E-caderina), como mutações e 

deleções, perda de heterozigose e até mesmo modificações epigenéticas via 



12 

Introdução 

hipermetilação do promotor gênico. Porém, em mais de dois terços dos casos essas 

mutações em CDH1 não foram identificadas e o componente genético permaneceu sem 

explicação (Carneiro et al, 2010). O GAPPS foi identificado em 2012 e é caracterizado 

por polipose de glândulas fúndicas, que estão restritas ao estômago proximal, enquanto 

que o FIGC tem sido observado em muitas famílias com tipo intestinal de câncer 

gástrico, mas ambas permanecem sem causa genética conhecida (Oliveira et al, 2015). 

Além disso, o câncer gástrico faz parte do espectro de tumores em várias outras 

síndromes de câncer hereditário, cujo risco precisa ser levado em consideração: 

Síndrome de Linch, Li-Fraumeni, polipose adenomatosa familial, Peutz-Jeghers, 

polipose juvenil, síndromes hereditárias de mama e ovário (Oliveira et al, 2015). 

Com exceção das síndromes hereditárias, a maior parte dos casos de câncer são 

doenças multifatoriais e poligênicas, na qual o efeito de predisposição de um fator 

genético individual é muito pequeno (Yoshida et al, 2010). A suscetibilidade individual 

será determinada pela combinação entre fatores ambientais, estilo de vida e fatores 

genéticos. A descoberta de genes relacionados à suscetibilidade de uma doença pode 

nos auxiliar na identificação de grupos de maior risco e, tão importante quanto, pode 

contribuir na elucidação das vias moleculares envolvidas na sua patogênese, levando ao 

desenvolvimento de alvos moleculares para prevenção (Yoshida et al, 2010).   

  Embora difícil devido à heterogeneidade e complexidade do câncer gástrico, 

estudos recentes têm investigado novas classificações moleculares com base nos perfis 

de expressão gênica desses tumores. Em 2014, um consórcio formado pelo TCGA (The 

Cancer Genome Atlas) propôs uma classificação molecular para a doença, baseada no 

perfil de expressão gênica de 295 adenocarcinomas primários. Quatro subtipos 

moleculares foram propostos para o câncer gástrico nesse estudo: casos positivos para o 

vírus Epstein-Barr, positivos para instabilidade microssatélite, genomicamente estáveis 

e com instabilidade cromossômica (TCGA, 2014). 

 Além dos estudos de expressão gênica, nas últimas décadas tem-se investido 

muito na identificação de fatores de suscetibilidade genética para diferentes tipos de 

câncer e outras doenças complexas. Nesse contexto, variações mais frequentes na 

sequência do DNA como polimorfismos de base única (SNP, do inglês single nucleotide 

polymorphisms) em genes candidatos têm sido importantes alvos em estudos de 

associação, na tentativa de buscar uma melhor compreensão da patogênese de uma 

doença e de fornecer pistas visando melhorar sua prevenção, diagnóstico e tratamento 
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(HapMap Consortium, 2005). Para auxiliar nessa busca, inúmeros consórcios foram 

criados com o intuito de gerar e catalogar informações sobre a quantidade, localização, 

tipo e frequência das variantes genéticas comuns nas sequências do genoma humano, 

em diferentes grupos étnicos, como o Consórcio Internacional HapMap 

(http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/) e o Projeto 1000 Genomas 

(http://www.internationalgenome.org/), iniciados em 2002 e 2008, respectivamente. 

Estudos de associação em larga escala (GWAS, do inglês Genome-Wide 

Association Studies) “livres de hipótese”, envolvendo vários tipos de câncer, iniciaram 

em meados de 2007, porém requerem um número amostral muito grande de casos e 

controles para identificar fatores genéticos com pequeno efeito (Yoshida et al, 2010). 

Como os estudos em larga escala permanecem inviáveis devido ao alto custo, 

ainda são realizados estudos caso-controle dependentes de conhecimento prévio e 

hipóteses que nos sugerem genes e variantes candidatas relevantes para a busca por 

fatores de suscetibilidade genética para doenças complexas. Esses genes são escolhidos 

baseando-se na função conhecida ou predita, fundamentados por estudos experimentais 

e testes in silico ou ainda se baseando em estudos que tenham associado a variante 

genética previamente à doença avaliada.  

Inúmeros estudos de associação têm sido conduzidos na tentativa de se 

identificar fatores de risco genéticos para o câncer gástrico. Muitos deles focaram em 

polimorfismos em genes envolvidos com a proteção da mucosa contra H. pylori, 

metabolismo de carcinógenos, síntese de desoxinucleotídeos, reparo de DNA e genes 

supressores de tumor (Wadhwa et al, 2013). Uma vez que existe a ideia de que o câncer 

gástrico seja promovido pela inflamação crônica em resposta à presença de H. pylori, 

genes envolvidos na resposta imune parecem ser bons candidatos para investigação 

(Schneider et al, 2008). 

A discrepância que existe entre a porcentagem de indivíduos infectados com H. 

pylori e que desenvolvem o câncer (cerca de 1 a 2%) pode ser explicada pela complexa 

interação entre os diversos fatores de risco associados à doença, como variabilidade da 

virulência das diferentes cepas de H. pylori, fatores ambientais, variabilidade genética 

do hospedeiro, que contribuem de maneiras diferentes e modulam o nível de resposta 

inflamatória do hospedeiro e o risco para o desenvolvimento do câncer gástrico (Figura 

3) (Wu et al, 2005). Dentro de um microambiente inflamatório, coexistem influências 

pró e anti-inflamatórias e o balanço entre elas direciona a magnitude da resposta 

http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.internationalgenome.org/
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inflamatória. Dessa forma, indivíduos portadores de variantes genéticas que promovam 

uma resposta mais pró-inflamatória poderiam facilitar um ambiente cronicamente 

inflamado no estômago, favorecendo a carcinogênese (McLean, El-Omar, 2009). 

 

 

Figura 3. Interação entre fatores de risco ambientais/estilo de vida, virulência da bactéria H. 

pylori e suscetibilidade genética do hospedeiro medeiam o tipo e a intensidade de resposta 

inflamatória que será desenvolvida na mucosa gástrica (Modificado de Wu et al, 2005) 

 

Além de serem investigadas como possíveis fatores de suscetibilidade a uma 

determinada doença, o papel de variantes genéticas como marcadores de progressão e 

prognóstico do câncer gástrico também tem sido estudado. Conforme compreendemos 

mais sobre a biologia do tumor e sobre o microambiente em que está inserido, tem sido 

possível buscar marcadores moleculares capazes de predizer o prognóstico. Isto 

representa um grande avanço, visto que o prognóstico ainda baseia-se em variáveis 

clássicas como estadiamento patológico e, além dele, outros fatores clinicopatológicos 

como grau de diferenciação, tamanho, localização do tumor, invasão vascular e 

linfática, idade de acometimento, gênero e alguns marcadores tumorais (Dicken et al, 

2005). É preciso relembrar que os tumores são heterogêneos e mesmo quando possuem 
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mesmo estadiamento ou características histopatológicas semelhantes, os 

comportamentos são diferentes. 

 Da mesma forma que poderiam estar associados à promoção tumoral, os 

polimorfismos relacionados a processos inflamatórios e resposta imune poderiam 

influenciar no comportamento do tumor, na agressividade do fenótipo, afetando a 

patogênese e o curso da doença e, poderiam ser utilizados para predizer o 

comportamento clínico ou biológico do tumor, identificando subgrupos de maior risco 

baseando-se nas diferenças na história natural da doença. 

Na busca por perfis moleculares de significado prognóstico, um estudo 

transcriptômico conduzido por nosso grupo, utilizando uma subgrupo de amostras do 

atual projeto, demonstrou uma diminuição da expressão de genes de vias de resposta 

inflamatória e imunológica em pacientes com pior prognóstico do câncer gástrico 

(Pasini et al, 2014). Esses resultados evidenciam que uma desregulação/desbalanço na 

coordenação das expressões de genes nessas vias de relevância parece comprometer a 

progressão da doença (Figura 4). 

 

Figura 4. Representação gráfica dos principais processos biológicos que apresentaram 

enriquecimento na análise funcional que avaliou os genes diferencialmente expressos obtidos na 

comparação entre tumores gástricos de pacientes com melhor ou pior prognóstico (Pasini et al, 

2014). Em destaque estão representadas as vias de respostas inflamatória e imune, que 

apareceram como dois dos principais processos biológicos enriquecidos quando avaliados os 

transcritos com diminuição de expressão; GO: Gene Ontology  
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 Nesse sentido, levantamos a hipótese de que variações em genes que regulam a 

resposta inflamatória do hospedeiro poderiam contribuir tanto para a predisposição ao 

câncer gástrico e, uma vez instalado o tumor, essas variantes também poderiam 

influenciar na progressão e prognóstico da doença. Dessa forma, selecionamos para 

investigação alguns polimorfismos em genes candidatos que possuem papel regulatório 

descrito na resposta inflamatória. Essas variantes genéticas poderiam atuar interferindo 

na resposta do hospedeiro frente aos insultos causados por H. pylori na mucosa gástrica, 

favorecendo uma resposta pró-inflamatória exacerbada/crônica ou promovendo uma 

resposta anti-inflamatória defeituosa, reduzindo a resposta de reparo e danos 

secundários à inflamação e, dessa forma, poderiam contribuir para a iniciação ou 

progressão do câncer gástrico. Os genes e os respectivos polimorfismos selecionados 

para o presente estudo estão representados na Tabela 2, na seção de Metodologia. A 

seguir, uma breve descrição sobre os genes escolhidos nesse estudo.  

 

1.5.1 COX-2/PTGS2 (Cyclooxygenase-2/prostaglandin-endoperoxide synthase 2) 

  

 As ciclooxigenases (COXs), também conhecidas como PTGS (prostaglandinas-

endoperóxido sintase), são enzimas chave que medeiam a conversão de ácido 

aracdônico em prostaglandina H2 (PGH2). PGH2 é uma molécula precursora da síntese 

de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, importantes reguladores de processos 

biológicos como inflamação, resposta imune, proliferação celular e angiogênese, com 

papéis cruciais para o desenvolvimento e progressão tumoral (Zhang et al, 2005). Essas 

enzimas possuem grande relevância funcional e farmacológica, atuando como principais 

alvos de drogas anti-inflamatórias não-esteroidais (NSAIDs) disponíveis no mercado, 

utilizadas no tratamento de sintomas de inflamação e dor (Agundez et al, 2014).  

 A família COX compreende duas isoformas principais: COX-1, que é 

constitutivamente expressa e está envolvida na homeostase de uma série de processos 

fisiológicos; e COX-2, que está ausente na maior parte dos tecidos normais, mas é 

rapidamente induzida por respostas inflamatórias, fatores de crescimento, citocinas e 

carcinógenos (Dong et al, 2010). O gene PTGS2 que codifica para COX-2 foi mapeado 

em 1q25.2–25.3 e consiste de 9 introns e 10 éxons (Li et al, 2012). 

 COX-2 está envolvida em vias de resposta inflamatória, com papel importante 

no microambiente da tumorigênese gástrica (Cheng, Fan, 2013). Estudos in vivo e in 
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vitro indicaram haver uma relação direta entre infecção da mucosa gástrica por H. pylori 

e aumento da expressão de COX-2, sugerindo que a síntese de COX-2 possa ser um dos 

fatores que medeiam a inflamação e a promoção da neoplasia associada a H. pylori 

(Romano et al, 1998; Fu et al, 1999; Xiao et al, 2001). Além disso, COX-2 parece estar 

intimamente relacionada com o desenvolvimento e progressão do câncer gástrico, visto 

que aparece pouco expressa na mucosa gástrica normal, mas possui um aumento de 

expressão de acordo com os estágios da progressão do câncer, desde as lesões pré-

cancerosas até o estabelecimento do tumor maligno (Wang et al, 2014).  

 Maiores níveis de COX-2 também já foram associados a uma série de 

características histopatológicas, como metástase, profundidade de invasão, 

comprometimento linfonodal e estadio clínico avançado da doença, indicando um 

comportamento mais agressivo do tumor (Cheng, Fan, 2013).  

 Estudos funcionais tem demonstrado que COX-2 parece atuar na carcinogênese 

gástrica por meio da promoção da proliferação celular, inibição da apoptose, indução de 

angiogênese e metástase linfática,  promoção de invasão e metástase e imunossupressão 

(Cheng, Fan, 2013). Nesse contexto, diversos estudos têm sido conduzidos para 

investigar o uso de inibidores de COX-2 na quimioprevenção e tratamento do câncer 

gástrico (Wang et al, 2014). 

 Muitos polimorfismos foram descritos em COX-2, porém nosso estudo focou em 

rs689466 e rs5275, localizados na região promotora e 3’-UTR (do inglês, untranslated 

region), respectivamente, pois parecem ter significado funcional, afetando a transcrição 

ou estabilidade do RNA mensageiro (RNAm), modulando a resposta inflamatória e 

contribuindo para a variação individual na suscetibilidade ao câncer (Zhang et al, 2005). 

A região promotora do gene COX-2 possui sítios de ligação e pode ser regulado 

transcricionalmente por c-MYB (Ramsay et al, 2000), um fator de transcrição 

importante no sistema gastrointestinal, regulando genes envolvidos com a proliferação, 

diferenciação e sobrevivência celular (Weston, 1998). O alelo A do SNP rs689466 da 

região promotora de COX-2 cria um sítio de ligação para c-MYB, resultando em 

aumento da atividade transcricional do gene (Zhang et al, 2005).  

A variação rs5275, localizada no éxon 10 e que codifica para a região 3’-UTR 

do gene, parece regular a expressão de COX-2 por meio da regulação pós-transcricional 

mediada por microRNA (Moore et al, 2012). Indivíduos portadores do alelo T possuem 

um sítio de ligação para miR-542-3p, que promove a degradação do RNAm, enquanto 
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que o alelo C interfere na ligação desse microRNA ao transcrito, levando à sua 

estabilidade (Moore et al, 2012).  

Esses resultados indicam que esses polimorfismos poderiam contribuir para uma 

expressão diferencial de COX-2 na mucosa gástrica e, consequentemente, poderiam 

interferir no grau de inflamação e de variabilidade interindividual para a suscetibilidade 

e progressão do câncer gástrico. Os resultados ainda são contraditórios no que diz 

respeito ao envolvimento de ambos os polimorfismos com o risco para o 

desenvolvimento dessa neoplasia (Shibata et al, 2008; Dong et al, 2010; Li et al, 2012) 

e, dessa forma, merecem ser melhor investigados. 

 

1.5.2 OGG1 (8-oxoguanine DNA glycosylase 1) 

 

Como descrito anteriormente, uma série de fatores como consumo de sódio, 

infecção por H. pylori e cigarro são capazes de induzir inflamação na mucosa gástrica. 

O infiltrado inflamatório aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, que 

podem levar a lesões no DNA, como a formação de 8-oxoguanina e, dessa forma, 

polimorfismos em enzimas responsáveis pelo reparo do DNA poderiam influenciar na 

capacidade de reverter as consequências do dano oxidativo (Karahalil et al, 2012).  

O gene OGG1 localiza-se em 3p25 e codifica para uma enzima de reparo por 

excisão de base (BER) que repara essas lesões de 8-oxoguanina no DNA. O 

polimorfismo rs1052133 acarreta em uma substituição de uma serina (Ser) por uma 

cisteína (Cis) no códon 326 e foi previamente associado à suscetibilidade aumentada a 

diversos tipos de câncer, incluindo gástrico (Karahalil et al, 2012). 

Outro estudo observou maior prevalência desse polimorfismo em pacientes com 

lesão pré-cancerosa e com câncer gástrico em relação aos controles, além de observar 

uma associação entre a presença do alelo G (Cis) e maiores níveis de 8-oxiguanina na 

mucosa (Farinati et al, 2008). Esses resultados sugeriram que a variante possa 

comprometer a atividade enzimática de OGG1, reduzindo o reparo de danos ao DNA no 

estômago, atuando como importante fator de risco para o câncer gástrico.  

Para complementar esses resultados, experimentos funcionais utilizando 

linhagens celulares portadoras do genótipo homozigoto para Cis demonstraram que 

essas apresentaram maior instabilidade genética, além de atividade basal da enzima 

quase duas vezes menor em relação às células portadoras do genótipo selvagem 
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(Bravard et al, 2009). Além disso, esse efeito foi dependente do estado redox da célula, 

visto que a utilização de agentes redutores aumentou a atividade enzimática dessas 

linhagens (Bravard et al, 2009). Os autores sugeriram que as consequências fenotípicas 

dependeriam do estresse oxidativo do ambiente em que a célula estivesse inserida 

(Bravard et al, 2009), sendo esse um dado de extrema relevância ao pensarmos no 

microambiente inflamatório gástrico causado pela infecção por H. pylori, com intensa 

produção de espécies reativas de oxigênio (Hardbower et al, 2014). Dessa forma, a 

sensibilidade da variável Cis frente ao estado redox do microambiente poderia sugerir a 

existência de uma variabilidade interindividual na atividade da enzima e, 

consequentemente, no desenvolvimento e progressão do câncer gástrico. 

 Além da sua participação clássica na maquinaria de reparo do DNA, OGG1 

parece ter papel modulador no sistema imune e inflamatório. Um estudo nocauteou o 

gene OGG1 em três modelos distintos de inflamação e observou que a ausência desse 

gene reduziu a resposta inflamatória e foi protetora para os animais (Mabley et al, 

2005). Além disso, outro estudo demonstrou que, após infecção por H. pylori, animais 

nocautes para OGG1 desenvolveram uma gastrite mais leve, além de apresentarem uma 

proteção contra a inflamação e genotoxicidade quando comparado aos animais 

selvagens (Touati et al, 2006).  

Selecionamos esse polimorfismo como candidato para nosso estudo, visto que 

esse gene possui funções importantes relacionadas à carcinogênese gástrica, com papel 

importante tanto na inflamação quanto na maquinaria de reparo de DNA e que 

rs1052133 parece comprometer a atividade enzimática da proteína. 

 

1.5.3 TNF (Tumor necrosis factor): TNFA e TNFB 

 

Os genes TNFA e TNFB (ou linfotoxina α, LTA) estão localizados em tandem no 

mesmo cluster gênico em 6p21.3, dentro do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) de classe III, separados por 1100pb. Os fatores TNF possuem atividades pró- e 

anti-inflamatórias dependendo dos efeitos sobre o metabolismo de vários tipos 

celulares, seu estado de ativação, sobrevivência celular (Makhatadze, 1998). Essas duas 

citocinas são produzidas por diferentes células mononucleares do sangue periférico 

(PBMCs). TNF-α é produto de macrófagos ativados, células T, B e natural-killer e 

TNF- parece ser produzido por linfócitos T ativados (Messer et al, 1991).  
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Todos esses processos podem ser influenciados por alterações na regulação da 

expressão desses genes, bem como modificações estruturais da proteína. Embora vários 

polimorfismos capazes de regular a transcrição e produção de TNF-α já tenham sido 

descritos, o mais estudado é o rs1800629, que ocasiona uma troca de G para A na 

posição -308 do promotor gênico (Zhu et al), acarretando em maior atividade 

transcricional do gene, em comparação ao alelo selvagem (Wilson et al, 1997). Outro 

polimorfismo muito estudado, localizado na posição 252 do primeiro intron do gene 

TNFB (rs909253), também foi associado previamente com superexpressão de TNFB 

(Messer et al, 1991), possivelmente expondo a mucosa gástrica a maiores danos 

celulares, modificando a gravidade e/ou duração dos processos inflamatórios.  

Por estarem envolvidas com uma grande variedade de respostas inflamatórias, 

essas citocinas têm sido relacionadas ao desenvolvimento do câncer gástrico, com 

alguns dados inconclusivos na literatura. Nesse sentido, duas metanálises confirmaram a 

associação entre esses polimorfismos de TNFA e TNFB com o risco aumentado para 

esse tipo de câncer em Caucasianos e Asiáticos, respectivamente (Xu et al, 2013; Zhu et 

al, 2014). 

 

1.5.4 HSP70 (Heat shock 70kDa protein): HSPA1B e HSPA1L 

 

Proteínas do choque térmico (do inglês, Heat Shock Proteins – HSP) são 

proteínas de estresse altamente conservadas, induzidas por choque térmico, fatores 

estressores ou condições desfavoráveis, como infecção, inflamação, isquemia ou 

processos carcinogênicos (Ferrer-Ferrer et al, 2013). 

HSPs geralmente estão superexpressas na carcinogênese e estão envolvidas em 

processos de proliferação celular, diferenciação, invasão, metástase, morte e 

reconhecimento pelo sistema imune. Existem hipóteses de que HSPs possam ser 

induzidas pelas características fisiopatológicas do microambiente tumoral (como baixa 

glicose, pH e oxigênio) e que elas estejam relacionadas às alterações genéticas 

associadas à progressão tumoral. Além disso, proteínas com conformação alteradas 

(como oncoproteínas) poderiam também induzir a resposta das HSPs (Ciocca, 

Calderwood, 2005).  

As HSPs de mamíferos foram classificadas de acordo com seu peso molecular, 

sendo a HSP70 (70-kD) uma chaperona codificada por três genes (HSPA1A/HSP70-1, 
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HSPA1L/HSP70-HOM e HSPA1B/HSP70-2), localizados no MHC de classe III no 

cromossomo 6 (Ferrer-Ferrer et al, 2013).  

O estudo de variantes genéticas como potenciais moduladores da atividade das 

HSP70 tem identificado fatores de risco genéticos para o câncer gástrico. Por exemplo, 

o polimorfismo +1267A>G (rs1061581) do gene HSPA1B acarreta em uma substituição 

silenciosa em uma região codificante. O genótipo heterozigoto foi previamente 

associado ao risco aumentado para câncer gástrico (Ferrer-Ferrer et al, 2013), porém o 

genótipo AA também já foi previamente descrito com efeito protetor (Shibata et al, 

2009). Embora não haja alteração da sequência de aminoácidos, um estudo detectou 

diferentes níveis do seu transcrito em células mononucleares de sangue periférico após 

indução por choque térmico, com menores níveis em homozigotos para o alelo 

polimórfico em relação aos portadores do alelo selvagem (Pociot et al, 1993). 

O polimorfismo +2437T>C (rs2227956) do gene HSPA1L corresponde a uma 

troca do aminoácido metionina (Met) por treonina (Thr) na posição 493, que afeta a 

eficiência da proteína diminuindo a força das interações hidrofóbicas entre essa 

chaperona e a proteína alvo (Milner, Campbell, 1992). O alelo C foi previamente 

descrito como protetor contra o risco para o desenvolvimento do câncer gástrico (Ferrer-

Ferrer et al, 2013). 

Dessa maneira, sugere-se que modificações na proteína ou na região codificante 

desses genes tenham uma importante participação na maneira com que as HSPs atuam 

frente a um estímulo estressor e/ou inflamatório, modulando o risco para 

desenvolvimento do câncer gástrico ou de alguns de seus subfenótipos. 

 

1.5.5 VEGFA (Vascular endothelial growth factor A) 

   

 VEGFA (também referido somente como VEGF) possui inúmeras funções 

descritas, como aumento da permeabilidade vascular, indução da proliferação e 

migração de células endoteliais, reprogramação da expressão gênica, promoção da 

sobrevivência de células endoteliais, prevenção da senescência e indução de 

angiogênese (Dvorak, 2002). Sua expressão pode ser ativada por uma série de efetores 

como hormônios, fatores de crescimento e citocinas, porém, a hipóxia ainda é 

considerada o maior regulador da sua transcrição (Klagsbrun, D'Amore, 1996). Ao se 

ligar a seu receptor em células endoteliais, VEGF ativa vias de transdução de sinal 
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intracelulares que medeiam a angiogênese e a permeabilidade vascular (Watson et al, 

2000). A formação de novos vasos é um pré-requisito para o desenvolvimento, 

crescimento e progressão de tumores sólidos, pois além de fornecerem oxigênio e 

nutrientes ao tumor, facilitam a saída das células tumorais para a circulação, 

promovendo a metástase (Watson et al, 2000). Nesse sentido, inúmeras terapias visando 

a inibição da angiogênese tem sido propostas na terapia antitumoral, a exemplo do 

bevacizumab, um anticorpo monoclonal anti-VEGF (Aprile et al, 2015). 

 Altos níveis de VEGF, intratumoral e/ou circulante têm sido observados em 

inúmeros tipos de câncer, além de estarem geralmente associados a um pior prognóstico 

(Dvorak, 2002). No câncer gástrico, inúmeros trabalhos detectaram níveis aumentados 

de VEGF no tecido tumoral (Maeda et al, 1996; Liu et al, 2012; Zhao et al, 2012). 

Entretanto, isso não ocorre somente em estágios avançados da doença, mas também foi 

observado em lesões pré-malignas como gastrite atrófica crônica e metaplasia intestinal, 

sugerindo sua participação no processo de carcinogênese gástrica (Feng et al, 2002). 

 Além da angiogênese, VEGF também medeia a inflamação, sendo dois 

processos integrados em inúmeras condições fisiológicas e patológicas, incluindo o 

tumor (Shaik-Dasthagirisaheb et al, 2013). VEGF é capaz de promover processos 

inflamatórios por meio da mobilização e extravasamento vascular de leucócitos. Além 

disso, um aumento das concentrações de VEGF também já foi detectado em uma série 

de doenças inflamatórias (Jelkmann, 2001). Embora sua ação primária seja em células 

endoteliais, VEGF é capaz de interagir com inúmeros tipos celulares que expressam 

seus receptores, incluindo células do sistema imune, estimulando por exemplo a 

quimiotaxia de monócitos/macrófagos (Dvorak, 2002).  

 Acredita-se que a angiogênese seja capaz de manter um estado de inflamação 

crônica por meio do transporte de células inflamatórias, do fornecimento de nutrientes e 

oxigênio para o tecido inflamado em proliferação. Além disso, os macrófagos, células 

endoteliais e fibroblastos, como parte do microambiente estromal local, possuem papel 

importante na alteração de uma resposta inflamatória aguda para uma inflamação 

crônica e persistente (Marrelli et al, 2011).  

 Visto que parece existir uma interação bem orquestrada entre inflamação e 

angiogênese, VEGF nos pareceu um bom alvo de investigação na busca por marcadores 

genéticos de suscetibilidade e progressão do câncer gástrico. O gene que codifica para 

VEGF está localizado no cromossomo 6p12-21 e compreende 8 exons separados por 7 
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íntrons, que sofrem splicing alternativo, codificando para uma família de proteínas 

(Tischer et al, 1991; Vincenti et al, 1996). Selecionamos para esse estudo quatro 

polimorfismos funcionais bem descritos em VEGFA e que já foram previamente 

associados com alterações na sua expressão, podendo potencialmente contribuir para o 

desenvolvimento e progressão diferencial do câncer gástrico dependendo do genótipo. 

 O polimorfismo -2578C>A (rs699947) está localizado na região promotora de 

VEGF (Ke et al, 2008). O genótipo CC foi associado com uma menor expressão da 

proteína em câncer de pulmão de células não-pequenas e com menor densidade vascular 

em comparação com o genótipo CA, sugerindo um melhor curso clínico para indivíduos 

portadores desse genótipo (Koukourakis et al, 2004). 

 Outro polimorfismo localizado na região promotora escolhido para o nosso 

estudo foi o -460T>C (rs833061), também conhecido por -1498T>C e que tem sido 

associado à expressão diferencial da proteína em diferentes tipos de tumores, embora 

ainda haja inconsistências entre os estudos (Balasubramanian et al, 2007; Cacev et al, 

2008; Steffensen et al, 2010; Chen et al, 2011; Zablotna et al, 2013). No câncer gástrico, 

foi observado que o genótipo TC ou CC estava associado a um pior prognóstico em 

pacientes em estadios iniciais da doença (Kim et al, 2007). 

O polimorfismo +405G>C ou -634G>C (rs2010963), está localizado na região 

5’-UTR (do inglês, unstranslated region) e o genótipo GG foi associado a maiores 

níveis de VEGF (Watson et al, 2000; Oh et al, 2013). Esse polimorfismo afeta a 

atividade transcricional do gene, possivelmente por alterar o sítio de ligação para o fator 

de transcrição MZF1, levando ao aumento da produção de VEGF em células 

mononucleares do sangue periférico em resposta a lipopolissacarídeos de uma maneira 

dose-dependente do alelo G, com homozigotos GG apresentando maiores níveis da 

proteína, seguido de níveis intermediários em indivíduos GC e menores níveis em 

portadores do genótipo CC (Watson et al, 2000). Além disso, o haplótipo composto 

pelos alelos -460C/+405G também foi associado a uma maior atividade promotora basal 

e maior expressão de VEGF in vitro (Stevens et al, 2003). 

Por fim, escolhemos o polimorfismo rs3025039 da região 3’-UTR (éxon 8) do 

gene, sendo que o alelo T desse polimorfismo foi associado à diminuição dos níveis de 

VEGF (Renner et al, 2000; Krippl et al, 2003; Zhai et al, 2007), possivelmente pela 

perda de um potencial sítio de ligação para a proteína ativadora 4 (AP-4) (Krippl et al, 

2003). 
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 O estudo desses polimorfismos em VEGF é muito relevante para identificar 

possíveis marcadores prognósticos no câncer gástrico. Além disso, novos estudos têm 

sido conduzidos na tentativa de verificar se esses polimorfismos também poderiam atuar 

como marcadores preditivos de eficácia e toxicidade das novas terapias anti-

angiogênicas que vêm sendo desenvolvidas no câncer, utilizando como alvos 

terapêuticos as vias envolvidas com VEGF (Eng, Liu, 2013).  

 

1.5.6 IL17F (Interleukin 17F) 

 

As interleucinas pertencem a uma família de citocinas, que asseguram o correto 

e efetivo funcionamento do sistema imune de um organismo. Elas são sintetizadas 

predominantemente por células T, monócitos, macrófagos e células endoteliais e 

possuem várias funções como facilitar a comunicação entre as células imunes, controlar 

genes e fatores de transcrição, controlar a inflamação, diferenciação, proliferação e 

secreção de anticorpos. Qualquer desregulação nas vias envolvendo as interleucinas 

podem gerar danos ao DNA, produção excessiva de fatores indutores de tumor, 

alterações imunes, angiogênese e displasia, facilitando a transformação maligna e 

metástase (Yuzhalin, 2011). 

A interleucina 17 (IL-17) é uma citocina que conecta o sistema imune inato e 

adaptativo e coordena a inflamação tecidual local por meio da indução da liberação de 

uma série de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, importantes para o recrutamento 

e ativação de neutrófilos (Arisawa et al, 2007). Ela é sintetizada por células T ativas e 

alguns estudos revelaram que IL-17 pode contribuir para o desenvolvimento e 

progressão do câncer gástrico (Yuzhalin, 2011).  

Variações nos genes das diferentes interleucinas e seus receptores têm sido 

investigadas como potenciais modificadoras da resposta inflamatória, desregulando as 

cascatas de sinalização induzidas pelas citocinas e induzindo a carcionogênese. O 

polimorfismo 7488A>G em IL17F (rs763780) acarreta em uma alteração funcional, 

trocando uma histidina (His) por uma arginina (Arg) no aminoácido 161 (Arisawa et al, 

2007) e já foi associado anteriormente ao risco aumentado para o câncer gástrico, além 

de outras características clinicopatológicas, incluindo localização do tumor, subtipo 

histológico de Lauren, diferenciação tumoral, estadiamento e idade de acometimento 

(Wu et al, 2010). 
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1.5.7 LGALS3 (Lectin, galactoside-binding, soluble, 3) 

 

O gene humano que codifica para galectina-3 (LGALS3) está localizado em 

14q21 e é composto por seis éxons. Esse gene codifica para uma proteína que é o único 

membro do tipo quimera na família das galectinas, contendo um domínio C-terminal 

para reconhecimento de carboidratos e um domínio N-terminal, que possui importante 

papel na sua secreção (Hu et al, 2011). 

 GAL-3 é uma molécula envolvida em diversas funções celulares, cuja atividade 

biológica varia dependendo da sua localização celular. Ela pode ser encontrada no 

núcleo, citoplasma, superfície celular, além de também ser secretada na matriz 

extracelular e eventualmente na circulação (Song et al, 2014). Ela possui flexibilidade 

para atuar como regulador específico de muitos sistemas biológicos, incluindo 

processos inflamatórios. O papel da regulação da inflamação pela GAL-3 vem sendo 

bastante investigado, mostrando sua atuação em vários estágios, desde a inflamação 

aguda até a inflamação crônica (Henderson, Sethi, 2009). GAL-3 é expressa por várias 

células do sistema imune e seus níveis de expressão parecem ser dependentes da 

diferenciação e ativação celular (Liu, 2005). 

 Em um trabalho prévio publicado por nosso grupo realizado em modelo murino, 

foi demonstrado que GAL-3 influencia no padrão de infiltração de macrófagos na massa 

tumoral e tem um grande impacto na sinalização celular de VEGF e TGFβ-1. Esses 

fatores, liberados pelas células tumorais ou por macrófagos, podem ser decisivos para o 

desenvolvimento de uma neoplasia, tanto na fase de iniciação, promoção e de 

progressão (Machado et al, 2014). Além desse, outros estudos têm sido conduzidos por 

nosso grupo, visando compreender o papel de GAL-3 no câncer e na modulação do 

sistema imune, verificando o padrão de recrutamento e polarização de macrófagos nesse 

microambiente (dados não publicados).  

 Vários estudos têm fornecido evidências relevantes sobre o papel de GAL-3 no 

câncer, atuando sobre o desenvolvimento, progressão, invasão e metástase. A 

modificação de sua expressão e localização, bem como a presença de variações 

genéticas de GAL-3 já foram descritas em diversos tipos de neoplasias, porém os 

mecanismos moleculares parecem ser específicos para cada tipo de câncer (Song et al, 

2014). 
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O silenciamento da expressão de GAL-3 com siRNA (small interference RNA) 

em linhagens de câncer gástrico levou à modulação do perfil de expressão global, com 

aumento da expressão de vários genes pró-apoptóticos e diminuição de genes de 

progressão do ciclo celular, demonstrando o possível envolvimento de GAL-3 na 

resistência à quimioterapia, progressão e malignidade nesse tipo de câncer (Cheong et 

al, 2010).  

Assim como observado em diferentes tipos tumorais, ainda não existe 

concordância sobre o papel de GAL-3 no câncer gástrico, sendo que os trabalhos são 

contraditórios no que diz respeito à expressão de GAL-3 no tecido tumoral, tendo sido 

observado aumento (Baldus et al, 2000; Miyazaki et al, 2002) e também diminuição da 

expressão da proteína (Okada et al, 2006) em diferentes trabalhos. Em estudo realizado 

por nosso grupo, GAL-3 apresentou diminuição de expressão em 50% dos tumores 

gástricos avaliados quando comparados à mucosa gástrica adjacente normal e essa 

redução foi associada à presença de metástase à distância. Como GAL-3 participa de 

interações célula-célula e célula-matriz extracelular, foi sugerido que uma menor 

interação entre as células tumorais poderia facilitar a sua disseminação (Leal et al, 

2014). 

Nosso estudo contemplará a investigação do polimorfismo rs4644, que acarreta 

em uma troca de prolina (Pro) por His na posição 191 (+191A>C) do gene LGALS3. Foi 

observado que a forma de GAL-3 que contem His (alelo A) é clivada pelas 

metaloproteases de matriz 2 e 9 (MMP-2 e MMP-9), enquanto que a forma da proteína 

com Pro (alelo C) é resistente à clivagem (Nangia-Makker et al, 2007). Além disso, a 

forma resistente à clivagem apresentou crescimento de tumor e angiogênese reduzidos 

em comparação com a GAL-3 que sofre clivagem (Nangia-Makker et al, 2007). 

 Um estudo funcional em linhagem de câncer de mama demonstrou a importância 

da clivagem da GAL-3 decorrente da presença do alelo His para a aquisição de um 

fenótipo mais invasivo, comprovando que algumas proteínas parecem ter papel dual ou 

até mesmo oposto após clivagem proteolítica (Nangia-Makker et al, 2010). Esse estudo 

forneceu evidências diretas de que parte das funções reguladas pela GAL-3 durante a 

progressão do câncer é dependente dessa clivagem. GAL-3 com presença do sítio de 

clivagem (His) apresentou maior quimiotaxia, quimioinvasão, agregação heterotípica, 

interação celular epitélio-mesênquima e angiogênese em relação à forma não clivada 

(Nangia-Makker et al, 2010).  
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 Além disso, foi observada uma importante contribuição desse polimorfismo para 

a progressão tumoral em linhagem de câncer gástrico humano com superexpressão do 

alelo A (His). Foi observada que essa forma clivada e mais ativa de GAL-3 proliferou 

mais e apresentou maior resistência a citotoxicidade induzida por cisplatina e 5-

fluoracil. Além disso, houve um maior acúmulo nuclear da mesma, que foi 

concomitante a um acúmulo nuclear de -catenina, tendo sido descrito anteriormente a 

importância da interação entre essas proteínas para a progressão tumoral (Kim et al, 

2011). 

 Todas essas evidências levantadas em relação às alterações funcionais 

decorrentes da presença desse polimorfismo nos motivaram a selecioná-lo para o 

estudo.  

 

1.5.8 PHB (Prohibitin) 

  

 Como o próprio nome sugere, a PHB foi descrita inicialmente com papel na 

inibição da progressão do ciclo celular. Ela pode ser encontrada na membrana 

plasmática, no citoplasma, no núcleo, mas sua localização preferencial é na 

mitocôndria, atuando como uma chaperona envolvida na estabilização das proteínas. As 

suas diferentes localizações subcelulares influenciam nas suas múltiplas funções dentro 

da célula e hoje se sabe que ela participa de inúmeros processos celulares, incluindo a 

regulação da proliferação celular, apoptose e transcrição gênica (Theiss, Sitaraman, 

2011). 

 Foi demonstrado que a atividade antiproliferativa do transcrito de PHB estava 

localizado na região 3’-UTR (Jupe et al, 1996) e, dessa forma, alterações nessa região 

poderiam levar à perda da função dessa molécula. Dentre os polimorfismos mapeados 

nessa região, rs6917 ocasiona uma troca de C por T e inicialmente foi associado ao risco 

aumentado para o câncer de mama (Jupe et al, 2001). Em seguida, estudos funcionais 

demonstraram que o transcrito contendo o alelo C pareceu exercer uma atividade 

supressora tumoral, apresentando inibição do crescimento celular e da formação de 

colônias em linhagens de mama, além de diminuição do crescimento de tumor 

xenográfico em camundongos nude (Manjeshwar et al, 2003), indicando que a região 

3’-UTR possa ter um papel funcional regulatório. 
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 Um estudo caso-controle prévio, publicado por nosso grupo demonstrou que o 

alelo T desse polimorfismo parece desempenhar um papel importante também no 

desenvolvimento do melanoma, conferindo maior risco quando estratificado para 

presença de fatores específicos de risco do hospedeiro (Francisco et al, 2013). 

 PHB também parece ter papel crucial na modulação de processos inflamatórios, 

protegendo as células do estresse oxidativo associado à inflamação (Theiss, Sitaraman, 

2011). Além disso, animais com deficiência parcial de PHB apresentaram progressão 

dos danos causados no fígado como resultado de uma maior ativação de células 

inflamatórias, concomitante com uma superprodução de mediadores pró-inflamatórios 

(Sanchez-Quiles et al, 2012). 

Porém, o papel de PHB no câncer permanece controverso, uma vez que sua 

expressão aparece aumentada em diversos tipos tumorais e dependendo do tipo de 

tecido e da sua localização intracelular, ela parece ter papel anti ou pró-tumoral (Theiss, 

Sitaraman, 2011). Da mesma forma, no câncer gástrico sua função ainda é inconclusiva, 

aparecendo com níveis aumentados em alguns trabalhos (Kang et al, 2008), porém 

diminuídos em outros (Jang et al, 2004). 

Neste sentido, realizamos um estudo recente em nosso grupo buscando 

compreender o papel de PHB e também desse polimorfismo localizado na região 3’-

UTR no câncer gástrico (Leal et al, 2014). De maneira muito interessante observamos 

que a presença do alelo T foi associada a menores níveis do transcrito e, por sua vez, a 

expressão diminuída de PHB foi associada a uma menor invasão, ausência de metástase 

linfonodal e estágios mais precoces da doença (Leal et al, 2014). Esses resultados 

prévios indicaram um possível papel funcional desse polimorfismo no câncer gástrico e 

nos motivaram a investigar a sua participação na suscetibilidade e progressão da doença 

em uma amostra independente da população brasileira.  

 

1.5.9 TP53 (Tumor protein p53) 

 

O gene TP53 está localizado em 17p13 e codifica uma fosfoproteína que atua 

como potencial fator de transcrição com papel chave na manutenção da estabilidade 

genética (Bellini et al, 2012). Quando ativado frente a um estresse, desencadeia uma 

resposta celular adequada, incluindo parada no ciclo celular, reparo de DNA ou morte 

celular programada (apoptose), prevenindo a propagação de células danificadas (Bellini 
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et al, 2012). A proteína p53 também está envolvida com outras funções biológicas, 

como senescência, metabolismo de DNA, angiogênese, diferenciação celular e resposta 

imune (Suzuki, Matsubara, 2011).  

A maior parte dos tumores em humanos apresenta inativação da via de p53, 

devido a alterações genéticas com perda de função, promovendo o acúmulo de danos ao 

DNA e levando ao fenótipo do câncer (Bellini et al, 2012). Além das mutações, 

polimorfismos genéticos descritos em TP53 também podem resultar em diferentes 

conformações proteicas. Dentre eles, um polimorfismo localizado no códon 72 do éxon 

4 (rs1042522), que acarreta em uma substituição de Arg por Pro, tem sido associado a 

vários tipos de câncer (Liu et al, 2012; Qiao, Hu, 2013; Yang et al, 2013; Zhao et al, 

2013). 

Alguns estudos buscaram compreender as alterações nas atividades bioquímicas 

e biológicas de p53 causadas por esse polimorfismo, uma vez que ele acarreta em uma 

alteração na estrutura primária da proteína, avaliada inicialmente por uma mobilidade 

eletroforética distinta (Matlashewski et al, 1987). Embora tenha sido observado que a 

proteína com a variante Pro interaja mais eficientemente a fatores da maquinaria de 

transcrição, sendo um ativador transcricional mais ativo (Thomas et al, 1999), a variante 

Arg é quem possui melhor habilidade em suprimir a transformação de células primárias 

(Thomas et al, 1999) e de induzir a apoptose (Dumont et al, 2003; Pim, Banks, 2004). 

Um dos mecanismos associado à maior eficiência de indução a apoptose da variante 

Arg, demonstrados por Dumont et al (2003), foi a maior eficiência de translocação para 

a mitocôndria (Dumont et al, 2003).  

Várias metanálises buscaram investigar a associação desse polimorfismo com o 

risco para o câncer gástrico e/ou características clinicopatológicas (Zhou et al, 2007; Liu 

et al, 2012), porém os resultados ainda são inconclusivos na literatura. Uma metanálise 

realizada por nosso grupo identificou associação entre esse polimorfismo e maior 

suscetibilidade ao câncer gástrico do tipo intestinal em populações asiáticas e também 

em câncer gástrico do tipo não-cárdia (Francisco et al, 2011).  

Além do polimorfismo mencionado acima, nosso estudo também investigou uma 

mutação germinativa (rs121912664) que ocasiona a troca do aminoácido Arg por His no 

códon 337 (éxon 10) desse gene, descrita inicialmente em pacientes com carcinoma 

adrenocortical pediátrico no Sul do Brasil (Ribeiro et al, 2001). Essa mutação tem sido 

associada a diversos tipos de câncer e tem sido mais estudada na região Sul do país, em 
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que aparece com maior frequência (Assumpcao et al, 2008; Palmero et al, 2008; Borges, 

Ayres, 2015; Achatz, Zambetti, 2016), provavelmente devido a seu efeito fundador 

(Pinto et al, 2004; Garritano et al, 2010). 

Estudos bioquímicos mostraram que a proteína p53 mutante mantem 

parcialmente a habilidade de suprimir o crescimento celular sob condições fisiológicas, 

mas produz tetrâmeros instáveis e alterações funcionais de maneira pH-dependente 

(DiGiammarino et al, 2002). Além disso, um estudo observou maior dano oxidativo em 

portadores da mutação, podendo ser efeito de uma desregulação bioenergética e/ou ao 

aumento do estresse inflamatório resultantes da perda de função de p53 (Macedo et al, 

2012). 

 

1.5.10 Haplótipos 

   

Um determinado SNP pode aparecer “ligado” a outros sítios polimórficos 

localizados próximos fisicamente ao longo de um mesmo cromossomo, formando 

conjuntos de alelos definidos como haplótipos. Os alelos que compõem esses blocos de 

haplótipos encontram-se em alto desequilíbrio de ligação e são herdados em conjunto, 

existindo pouca diversidade entre eles, a menos que um evento de recombinação 

interrompa essa ligação. O desequilíbrio de ligação tem auxiliado muito nos estudos de 

associação, de modo que não é necessário genotipar todos os SNPs que compõem um 

mesmo bloco haplotípico. Se os alelos de dois SNPs estiverem em desequilíbrio de 

ligação, a identificação de um sempre revelará o outro (Schneider et al, 2008). Neste 

sentido, o Projeto HapMap surgiu com o objetivo de identificar blocos de haplótipos em 

indivíduos representativos para diferentes etnias (HapMap Consortium, 2005).  

 Os genes TNFB, TNFA, HSPA1L e HSPA1B estão localizados na região do 

MHC classe III no cromossomo 6 e apresentam envolvimento em processos 

imunológicos e inflamatórios (Partida-Rodriguez et al, 2010). Outros dois genes, 

VEGFA e IL17F, também selecionados em nosso estudo, estão localizados no mesmo 

braço cromossômico dos genes citados acima. Desta forma, é possível descrever se os 

polimorfismos dos genes TNFB, TNFA, HSPA1L, HSPA1B, VEGFA e IL17F 

encontram-se em desequilíbrio de ligação e são capazes de formar blocos de haplótipos 

na amostra da população brasileira desse estudo. A Figura 5 ilustra a organização dos 

polimorfismos desses genes ao longo do cromossomo 6.  
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 Além disso, o gene COX-2, localizado no cromossomo 1, também teve dois 

polimorfismos selecionados para o nosso estudo, para os quais também foi possível 

investigar o desequilíbrio de ligação e a formação de haplótipos.  

 As análises convencionais realizadas para verificar a associação de SNPs 

individuais a diferentes fenótipos podem ser também realizadas utilizando-se os blocos 

de haplótipos. Portanto, as mesmas análises de associação realizadas para cada um dos 

polimorfismos individualmente foram também realizadas com os blocos de haplótipos 

formados. 

 

Figura 5. Ilustração dos genes que se localizam no cromossomo 6 e foram selecionados para as 

análises de haplótipos; MHC: complexo principal de histocompatibilidade 
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JUSTIFICATIVA 

 

O câncer gástrico é o quinto tipo mais frequente de tumor e a terceira maior 

causa de morte por câncer no mundo. No Brasil, ele é o quarto tipo mais prevalente em 

homens e o quinto em mulheres. Sua etiologia multifatorial e complexidade molecular, 

incluindo infecção por H. pylori, fatores ambientais e genéticos ainda impõem desafios 

na descoberta de fatores de risco envolvidos no desenvolvimento e progressão dessa 

doença.  

A busca por marcadores moleculares capazes de predizer a suscetibilidade para a 

doença é de extrema importância, bem como marcadores de progressão capazes de 

refletir a evolução e o comportamento clínico ou biológico do tumor que possam ser 

utilizados de forma complementar aos métodos convencionais de diagnóstico, 

estadiamento e prognóstico já utilizados para o câncer de estômago. 

Evidências na literatura mostram que a inflamação parece ser um componente 

crítico para o desenvolvimento tumoral e, paralelamente a isso, dados prévios do nosso 

grupo demonstraram uma diminuição da expressão de genes de vias de resposta 

inflamatória e imunológica em pacientes com pior prognóstico no câncer gástrico, 

evidenciando que uma desregulação/desbalanço na coordenação das expressões de 

genes nessas vias de relevância parece comprometer a progressão da doença.  

Esses achados nos motivaram a investigar variações em genes relacionados à 

resposta inflamatória que pudessem fornecer evidências sobre mecanismos que 

expliquem as diferenças interindividuais na suscetibilidade, progressão e prognóstico do 

câncer de estômago, bem como auxiliar no melhor entendimento dos aspectos 

moleculares envolvidos no processo de carcinogênese, da patogênese da doença e até 

mesmo identificar subgrupos que apresentem maior risco para metástase e/ou recidiva, 

direcionar a terapia e conduzir novos estudos acerca da função biológica desses 

polimorfismos e seus respectivos genes. 

Além disso, por se tratar de vias etiológicas e patológicas distintas, embora os 

diferentes subtipos histológicos possivelmente compartilhem vias moleculares 

associadas à inflamação em comum, provavelmente também possuam outros 

mecanismos de regulação específicos associados à iniciação, progressão e prognóstico 

do câncer gástrico. Neste sentido, buscamos investigar as variantes genéticas escolhidas 
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em nosso estudo considerando a amostra total de casos com câncer gástrico, mas 

também estratificando para os diferentes subtipos histológicos. Optamos por focar e 

apresentar os resultados somente para o subtipo histológico difuso por ser descrito como 

de pior prognóstico, com maior desmoplasia e inflamação associada e por possuir o 

maior número amostral dentro da nossa casuística de pacientes com câncer gástrico. 
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2. OBJETIVOS 

 

 O presente projeto teve como objetivo geral avaliar a associação entre 

polimorfismos em genes relacionados à resposta inflamatória/imune (COX-2, OGG1, 

TNFB, TNFA, HSPA1L, HSPA1B, VEGFA, IL17F, LGALS3, PHB, TP53) e a 

suscetibilidade, progressão e prognóstico do câncer gástrico em uma amostra da 

população brasileira. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Descrever as frequências genotípicas e alélicas dos quinze polimorfismos 

selecionados nessa amostra da população brasileira, além da mutação p.R337H do gene 

TP53; 

- Comparar as frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos selecionados 

entre pacientes com câncer gástrico e indivíduos controles (estudo caso-controle), 

buscando marcadores genéticos de risco para o desenvolvimento do câncer gástrico; 

- Descrever as características anatomopatológicas nessa amostra de pacientes com 

câncer gástrico e verificar a associação entre elas e os polimorfismos selecionados, 

buscando marcadores genéticos de progressão ou agressividade da doença; 

- Construir as curvas de sobrevida global e livre de doença para esses pacientes 

com câncer gástrico e verificar quais variáveis anatomopatológicas foram capazes de 

predizer um pior prognóstico da doença nessa amostra; 

- Verificar se as curvas de sobrevida global e livre de doença diferem entre os 

genótipos/alelos dos polimorfismos selecionados nessa amostra de pacientes com câncer 

gástrico, buscando marcadores genéticos de prognóstico da doença; 

- Estratificar a amostra somente para os casos diagnosticados com subtipo 

histológico difuso e avaliar se existem marcadores de suscetibilidade, progressão e 

prognóstico específicos para esse subtipo histológico;  

- Verificar o desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos localizados nos 

mesmos loci cromossômicos e verificar a associação dos haplótipos formados com o 

risco e a progressão do câncer gástrico; 
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- Realizar análises de predição in silico para verificar se as variantes genéticas que 

levam a troca de aminoácido possuem efeito funcional sobre a proteína codificada; 

- Construir uma rede biológica complexa incluindo os genes analisados nesse 

estudo, buscando avaliá-los de um ponto de vista integrativo e sistêmico. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Casuística geral (controles e casos com câncer gástrico) 

 

 Esse estudo é parte de um projeto colaborativo multicêntrico conhecido como 

Projeto Genoma Clínico do Câncer (Clinical Genome of Cancer Project - CGCP) 

realizado no Estado de São Paulo, que inicialmente incluiu a investigação de nove 

diferentes tipos de tumores, coordenados por diferentes grupos. Embora cada grupo 

clínico fosse guiado por perguntas específicas, três principais desenhos de estudos 

epidemiológicos foram desenhados: a) estudos transversais para análise de expressão 

gênica; b) caso-controle para identificação de fatores de risco etiológicos; c) seguimento 

para avaliação de fatores prognósticos. Dados sobre a logística utilizada para o 

recrutamento dos controles e dos pacientes com os tipos específicos tumorais, 

estratégias utilizadas, avaliação da qualidade dos dados obtidos e outras informações 

mais detalhadas podem ser acessados em um trabalho prévio, publicado na Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research em 2006 (Wunsch-Filho et al, 2006).  

 Em nosso estudo inicial utilizamos um desenho experimental do tipo caso-

controle a fim de avaliar polimorfismos em genes relacionados à resposta inflamatória 

como fatores de risco para o câncer gástrico. Os indivíduos para os grupos de controles 

e casos com câncer gástrico foram recrutados concomitantemente no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São 

Paulo-SP, Brasil, no período entre junho/2001 e outubro/2006. O coordenador de cada 

subprojeto buscou acompanhar e garantir um balanço entre casos e controles durante 

todo o período do estudo, de maneira a guiar o recrutamento de controles, obedecendo a 

um pareamento por gênero e idade.  

 Os controles utilizados nesse estudo compreenderam 262 indivíduos sem câncer 

gástrico ou outros tipos de câncer no momento da coleta da amostra. Nosso estudo 

utilizou uma pequena amostra do grupo de indivíduos controles coletado para uso 

comum dos estudos oriundos do Projeto do Genoma Clínico do Câncer. Como a ideia 

inicial seria de que os indivíduos controles coletados para um tipo específico de tumor 

pudesse ser incluído como controle para os demais grupos, esses indivíduos foram 

criteriosamente selecionados, obedecendo a uma série de critérios de exclusão em 

comum estabelecidos para todos os tipos de tumores incluídos nesse grande projeto: 
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ausência de qualquer tipo de câncer; doenças relacionadas ao uso de álcool e tabaco; 

doenças ocupacionais; doenças crônicas não-neoplásicas de cavidade oral, faringe, 

laringe e trato digestivo; imunodeficiências; distúrbios neurológicos; doenças 

inflamatórias; histórico familiar de câncer; incapacidade de responder aos questionários.  

 Os casos compreenderam 178 pacientes que receberam o diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico e foram submetidos à ressecção cirúrgica, confirmados 

histologicamente e sem tratamento prévio. Foram utilizados como critérios de exclusão: 

pacientes que tivessem classificação histológica do tipo neuroendócrino; com histórico 

de cirurgia gástrica ou retirada prévia de tumor gástrico (coto esofágico/gástrico); com 

qualquer forma de terapia neoadjuvante (previamente à ressecção cirúrgica), incluindo 

quimio e radioterapia; doença irressecável; lesões associadas a doenças infecciosas ou 

inflamatórias; não consentimento pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE); pacientes sem material biológico para extração de DNA ou com amostra de 

DNA de qualidade insatisfatória para a genotipagem. Inicialmente foram incluídos 245 

casos, porém, após reanálise minuciosa dos laudos anatomopatológicos e exclusão de 

casos que não preencheram os critérios acima mencionados, o número amostral final de 

178 pacientes foi atingido. 

 Ambos os grupos foram entrevistados e responderam um questionário geral 

padronizado que investigou indicadores sócio-demográficos e hábitos de vida, incluindo 

gênero, idade, etnia e grau de instrução, histórico detalhado de câncer na família, 

histórico de exposição a fatores de risco ambientais e de estilo de vida associados ao 

câncer (como etilismo, tabagismo, experiência ocupacional).  

 O histórico de tabagismo foi considerado a partir da utilização de cigarro, 

charuto ou cachimbo, diariamente, por pelo menos um ano. Essa variável foi 

categorizada em “nunca fumou”, “somente no passado” e “sim, ainda fuma”, sendo que 

indivíduos que pararam de fumar há menos de 12 meses foram considerados como 

fumantes.  

 O histórico de etilismo foi considerado a partir da ingestão de bebidas alcoólicas 

por pelo menos uma vez por mês. Essa variável foi categorizada como “nunca”, 

“somente no passado” e “sim, ainda bebe”. Indivíduos que pararam de beber há menos 

de 12 meses foram incluídos no grupo dos que ainda bebem. 
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Outros três formulários específicos (dados clínico, anatomopatológicos e de 

seguimento) foram preenchidos especificamente para o grupo de casos e estão 

disponíveis nos.  

 A verificação da adequação do tamanho amostral para esse estudo está descrita 

nas Seções de Análise Estatística, Resultados e Discussão. 

  

3.2 Aspectos Éticos 

 

Após receberem informações detalhadas sobre a natureza e os objetivos do 

estudo, todos os participantes assinaram um TCLE. Os procedimentos foram 

conduzidos de acordo com a Declaração de Helsinque e o protocolo de pesquisa foi 

aprovado pelo CONEP (Brasília, Brasil) e pelo Comitê de Ética Local (CEP/FMUSP) 

sob o número 222/01, com atualização aprovada em 04/09/2014 (Anexo 1). 

 

3.3 Características anatomopatológicas (casos com câncer gástrico) 

 

Na segunda parte desse estudo, em que foi avaliada a associação entre os 

polimorfismos genéticos e as características anatomopatológicas, todos os pacientes 

diagnosticados com câncer gástrico que participaram do estudo caso-controle inicial 

tiveram seus laudos anatomopatológicos recuperados pelos prontuários clínicos 

eletrônicos do Hospital das Clínicas (HCMED) para revisão de todas as variáveis 

selecionadas.  

Todos os laudos foram minuciosamente revisados pela aluna, que contou com 

auxílio de três médicos cirurgiões do aparelho digestivo: Dr Carlos Eduardo Jacob 

(Médico do HC-FMUSP), Dr Ulysses Ribeiro Júnior (Professor Associado de Cirurgia 

do Aparelho Digestivo do Departamento de Gastroenterologia da FMUSP e 

coordenador do Centro Cirúrgico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

Octavio Frias de Oliveira / ICESP) e Dr Marcus Fernando Kodama Pertille Ramos 

(Médico Assistente do Serviço de Cirurgia Digestiva Oncológica do ICESP). 

As seguintes características anatomopatológicas foram reavaliadas: 

 Idade de acometimento ao diagnóstico 

 Tamanho do tumor 

 Subtipo Histológico (Classificação de Lauren) 
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 Profundidade de invasão (pT) 

 Invasão perineural  

 Invasão vascular linfática  

 Invasão vascular sanguínea (venosa) 

 Infiltração inflamatória 

 Desmoplasia 

 Invasão para outros órgãos (pT4b) 

 Comprometimento lindonodal (pN) 

 Metástase linfonodal 

 Metástase à distância (pM) 

 Estadiamento (baseado na classificação pTNM)  

 

 Informações sobre o local de acometimento do tumor não foram relatadas de 

forma homogênea nos laudos anatomopatológicos e, portanto, essa variável foi excluída 

das análises nesse estudo.  

 Além disso, tentamos recuperar o maior número de casos possíveis que 

possuíam informações sobre a infecção por H. pylori nos prontuários disponíveis no 

sistema HCMED, em laudos anatomopatológicos das biópsias realizadas previamente à 

cirurgia de ressecção e dados sorológicos. Porém, embora saibamos que essa variável 

seja um importante fator etiológico a ser considerado na carcinogênese gástrica, 

optamos por excluí-la do estudo, visto que tanto os indivíduos controles quanto a 

maioria dos casos não possuíam essa informação disponível. Embora tenhamos acesso 

aos blocos de parafina para a maioria dos pacientes, optamos por não investigar a 

presença de H. pylori nas amostras de tumor parafinadas, visto que não podemos 

afirmar que casos negativos sejam realmente negativos-verdadeiros e não possuíam 

infecção prévia pela bactéria.  

 As amostras, que inicialmente foram classificadas histologicamente de acordo 

com critérios propostos pelo Prof Dr Kiyoshi Iriya (classificação de IRIYA), a convite 

da Sociedade Brasileira de Patologia, foram reclassificadas para o subtipo histológico de 

Lauren, aceito internacionalmente (Lauren, 1965). Além disso, o estadiamento, que 

estava baseado no TNM proposto em 1998, foi atualizado para a 7ª edição estabelecida 

em 2010 pela UICC e AJCC (AJCC, 2010). 
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 Não foram coletadas informações relacionadas ao tratamento desses pacientes, 

pois inicialmente não era enfoque do estudo buscar marcadores de predição à resposta 

farmacológica. 

 

3.4 Sobrevida global e livre de doença (casos com câncer gástrico) 

 

 Para essa etapa, foram recuperadas todas as informações de acompanhamento 

dos pacientes da data de diagnóstico até o último seguimento no complexo HC-FMUSP, 

definida em março de 2016 para esse estudo. Esse não pode ser considerado 

verdadeiramente como um estudo de seguimento, pois os dados que permitiram realizar 

as análises de sobrevida global e livre de doença foram recuperados de forma 

retrospectiva (mais detalhes na Seção de Discussão). 

 Esses pacientes foram acompanhados pela equipe de Cirurgia do Estômago do 

Hospital das Clínicas durante todo o período posterior ao diagnóstico, realizando 

consultas periódicas e exames de acompanhamento. Além das informações contidas no 

sistema HCMED, coletamos a maior quantidade de informações possíveis para 

seguimento, disponíveis em outros prontuários médico-hospitalares eletrônicos e físicos 

(demográficas, epidemiológicas, clínicas, laudos anatomopatológicos, consultas em 

diferentes especialidades médicas, exames de sangue, endoscopias de rotina, entradas 

pelo pronto-atendimento médico, dosagens de níveis séricos e outros exames de 

imagem disponíveis). Para isso contamos com os prontuários digitalizados do Instituto 

de Radiologia (INRAD) (Sistema Laserfish), o Sistema Integrado de Gestão Hospitalar 

(SIGH), prontuários eletrônicos do ICESP (Sistema Tasy), consulta de declarações de 

óbitos em bancos públicos de óbitos da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE).  

 Foram levantadas informações referentes à data de último retorno (considerada 

como data do último seguimento); status na data do último seguimento (vivo ou morto, 

com ou sem doença); detecção de recidiva tumoral (data e local da recidiva, somente 

foram consideradas recidivas para os casos que possuíam exame de imagem ou registro 

médico confirmando o achado), casos com óbito pós-operatório (considerados até 30 

dias após a cirurgia), data e causa de óbitos gerais (se óbito pela doença ou não). Foi 

considerada a última data de retorno para pacientes com perda de seguimento (as causas 
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de perda de seguimento incluíram mudança de cidade, não comparecimento em 

consultas pré-agendadas, mudança para outro hospital). 

 Desta forma, a análise de sobrevida global considerou como desfecho o óbito 

geral (considerando-se todas as causas de óbito), enquanto a sobrevida livre de doença 

considerou como desfecho a presença de recidiva ou óbito específico pela doença. O 

tempo total para sobrevida global, em meses, foi calculado desde a data do diagnóstico 

até data de óbito do paciente (considerando-se quaisquer causas de óbito) e o tempo 

para sobrevida livre de doença foi considerado a partir da data de diagnóstico até a data 

de detecção de recidiva (local, regional ou à distância) ou data de óbito causado 

especificamente pela doença. 

 

3.5 Coleta do sangue periférico e obtenção do DNA genômico 

 

As amostras de sangue periférico dos pacientes e dos controles foram coletadas 

durante as consultas de acompanhamento ambulatorial, após a assinatura do TCLE. O 

material foi coletado em tubo contendo anticoagulante EDTA, foi processado por 

centrifugação refrigerada para obtenção do pellet leucocitário contendo as células 

nucleadas e foi armazenado a -20ºC para posterior extração de DNA. 

 O DNA genômico foi extraído utilizando-se o PureLink
®

 Genomic DNA Mini 

Kit (Invitrogen, EUA) de acordo com instruções do fabricante. A concentração de DNA 

(em ng/µL) foi determinada utilizando os valores de Densidade Ótica absorvidos a 

260nm em espectrofotômetro NanoDrop
®
 ND-1000 (Thermo Scientific, EUA), 

utilizando 1uL de amostra. Foram considerados com pureza aceitável, amostras com 

razão A260/280 entre 1,8-2,1. A integridade das amostras foi avaliada em gel de agarose 

1%, corado com intercalante de dupla fita brometo de etídeo (Invitrogen/EUA) ou 

GelRed
TM 

(Uniscience/EUA) e visualizado em transiluminador ultravioleta. 

 

3.6 Polimorfismos selecionados para o estudo 

 

A Tabela 2 apresenta as informações completas sobre os onze genes e os 

respectivos polimorfismos selecionados para nosso estudo, incluindo nomenclaturas 

padronizadas ou outros nomes pelos quais são descritos na literatura; a descrição do 

alelo considerado polimórfico; a exata coordenada cromossômica (necessária para a 
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análise de haplótipos), disponível nos banco de dados públicos do UCSC Genome 

Browser GRCh37/hg19 (https://genome.ucsc.edu/) e no dbSNP do NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/); a localização gênica; e se acarretam em troca de 

aminoácido na proteína codificada pelo gene em questão. Além dos quinze 

polimorfismos escolhidos para análise, também investigamos uma mutação descrita no 

códon 337 de TP53 (Tabela 2). 

Os polimorfismos analisados nesse estudo foram selecionados após uma busca 

criteriosa na literatura. Foram escolhidos variantes já validadas e bem documentadas, 

com descrição de potencial alteração funcional em genes relacionados a processos 

imunológicos e resposta inflamatória. Também nos baseamos em dados de associação 

prévia com câncer gástrico, com outros tipos de câncer ou com características 

anatomopatológicas, além de selecionar SNPs com frequência do alelo polimórfico 

descrita pelo Projeto 1000 Genomas (http://www.internationalgenome.org/) maior do 

que 5% (Tabela 6). 

https://genome.ucsc.edu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
http://www.internationalgenome.org/
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Tabela 2. Descrição dos polimorfismos escolhidos para nosso estudo, incluindo sua nomenclatura padronizada, outros nomes descritos na literatura, o alelo 

descrito como polimórfico, a exata coordenada cromossômica e o tipo de alteração dependendo da localização gênica 

Gene Nomenclatura padronizada Outros nomes Alelo polimórfico 
Coordenada 

cromossômica
a
 

Tipo 

COX-2/PTGS2 
rs689466 -1195G>A G chr1:186650751 upstream (promotor) 

rs5275 +8437T>C C chr1:186643058 3’-UTR 

OGG1 rs1052133 C1245G / Ser326Cis G chr3:9798773 missense (SerCis) 

TNFB/LTA rs909253 +252G>A G chr6:31540313 intrônica (1º intron) 

TNFA rs1800629 -308G>A A chr6:31543031 upstream (promotor) 

HSPA1L/HSP70-HOM rs2227956 +2437T>C / Thr493Met C chr6:31778272 missense (MetThr) 

HSPA1B/HSP70-2 rs1061581 +1267A>G A chr6:31784586 Sinônima (GlnGln) 

VEGFA 

rs699947 -2578C>A A chr6:43736389 upstream (promotor) 

rs833061 -460T>C / -1498T>C C chr6:43737486 upstream (promotor) 

rs2010963 +405G>C / -634G>C C chr6:43738350 5’-UTR 

rs3025039 +936C>T T chr6:43752536 3’-UTR 

IL17F rs763780 7488A>G / His161Arg G chr6:52101739 missense (HisArg) 

LGALS3 rs4644 +191A>C / Pro64His A chr14:55604935 missense (ProHis) 

PHB rs6917 1630C>T T chr17:47481543 3’-UTR 

TP53 
rs1042522 Arg72Pro C chr17:7579472 missense (ArgPro) 

rs121912664 (mutação)
b
 p.R337H/c.1010G >A/Arg337His A chr17:7574017 missense (ArgHis) 

a
Informação baseada nos bancos de dados públicos do UCSC Genome Browser GRCh37/hg19 ou dbSNP (NCBI); 

b
variação genética descrita como mutação 

não como polimorfismo; chr: cromossomo; UTR: untranslated region 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr1%3A186650751-186650751
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001631#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr1%3A186643058-186643058
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001624#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr3%3A9798773-9798773
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001583#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A31540313-31540313
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001627#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A31543031-31543031
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001631#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A31778272-31778272
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001583#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412249873_JaGaXoeO5Qsolyvw7g7Ta3Hemq9q&db=hg19&position=chr6%3A31784586-31784586
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001819#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A43736389-43736389
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001631#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A43737486-43737486
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001631#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A43738350-43738350
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001623#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A43752536-43752536
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001624#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr6%3A52101739-52101739
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001583#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr14%3A55604935-55604935
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001583#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr17%3A47481543-47481543
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001624#_blank
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=412252321_uZcORAtygHFVWBGMivSBP2bquYfh&db=hg19&position=chr17%3A7579472-7579472
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001583#_blank
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001583#_blank
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Os tipos de polimorfismos escolhidos em nosso estudo incluíram variantes 

genéticas localizadas em regiões regulatórias ou codificantes de proteína (éxons). As 

regiões regulatórias incluíram variantes localizadas upstream ao gene (situadas a 5’ do 

gene em questão, na região promotora); nas regiões 5’-UTR e 3’-UTR, que representam 

regiões transcritas, porém não traduzidas de um gene e em região intrônica (dentro de 

um intron, região não codificada do gene). Já as variantes em região codificantes de 

proteína (éxons) incluíram variações sinônimas ou silenciosas (que não resultam em 

alteração do aminoácido codificado) e missenses ou não sinônimas (que alteram o 

aminoácido codificado) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Esquema da estrutura convencional de um gene e a representação da localização 

gênica das variantes genéticas escolhidas nesse estudo. Foram selecionados polimorfismos em 

região upstream (promotor gênico; representada em vermelho), em 5’-UTR e 3’-UTR (regiões 

transcritas, mas não traduzidas; representadas em azul), em íntron (região não codificante; 

representada em preto) e em éxon (região codificante; representada em cinza). Substituições em 

éxons podem ser sinônimas ou silenciosas (não alteram a sequência do aminoácido da proteína 

final) ou missense/não sinônimas (acarretam em troca de aminoácido); UTR: untranslated 

region 

  

 Seis dos polimorfismos avaliados (Tabela 2) possuem substituições de base que 

ocasionam alteração de aminoácido no seu produto final (missenses ou não sinônimas). 

Para avaliar a possível alteração funcional dessas variantes na proteína, foram utilizados 

os softwares de predição in silico Polyphen-2 (Polymorphism Phenotyping v2, 

disponível no link http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml) e SIFT (disponível 

em http://sift.jcvi.org/). As variantes genéticas são classificadas desde 

“toleradas/benignas” até “deletérias/potencialmente patogênicas”. 

  

http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001623#_blank
http://sequenceontology.org/browser/current_release/term/SO:0001624#_blank
http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml
http://sift.jcvi.org/
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3.7 Genotipagem dos polimorfismos selecionados 

 

3.7.1 POLIMERASE CHAIN REACTION - RESTRICTION FRAGMENT LENGTH 

POLYMORPHISM (PCR-RFLP) 

 

Para o estudo dos polimorfismos dos genes OGG1, TNFB, TNFA, HSPA1B, 

HSPA1L, IL17F, LGALS3 e TP53 foi utilizada a técnica de PCR-RFLP (do inglês, 

Polimerase Chain Reaction – Restriction Length Polymorphism). Ela baseia-se na 

amplificação por PCR convencional de uma sequência que contém o SNP de estudo, 

flanqueado por pares de primers desenhados para a região de interesse, seguida da 

fragmentação do produto amplificado por uma enzima de restrição que reconhece um 

sítio específico que contém o polimorfismo estudado.  

Maiores informações sobre os polimorfismos de interesse e as sequências dos 

respectivos genes de interesse (Homo sapiens) foram obtidas em bancos de dados 

públicos como NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/), Ensemble 

(http://www.ensembl.org/) e USCS Genome Browser (https://genome.ucsc.edu/). Os 

pares de primers foram desenhados utilizando os softwares Primer-BLAST 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) e/ou Primer Quest 

(https://www.idtdna.com/Primerquest). As características gerais dos primers 

desenhados e a formação de estruturas secundárias (harpins, homodímeros e 

heterodímeros) foram checadas por meio do software Oligo Analyzer 

(https://www.idtdna.com/calc/analyzer) e a ausência de homologia com outras 

sequências do genoma foi confirmada no software BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). As enzimas de restrição foram escolhidas com 

a utilização do software NEBcutter v2.0 (http://nc2.neb.com/NEBcutter2/). 

Os fragmentos amplificados e posteriormente digeridos com suas respectivas 

enzimas de restrição (Tabela 3) foram observados em gel de agarose, corados com 

intercalantes de dupla fita brometo de etídeo (Invitrogen/EUA) ou GelRed
TM 

(Uniscience/EUA) e visualizados em transiluminador ultravioleta.  

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/
http://www.ensembl.org/
https://genome.ucsc.edu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
https://www.idtdna.com/calc/analyzer
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://nc2.neb.com/NEBcutter2/
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Tabela 3. Polimorfismos estudados e detalhes de seus pares de primers, tamanho dos fragmentos amplificados, enzimas de restrição 

específicas e tamanho dos fragmentos originados após digestão enzimática 

Polimorfismo 

(Gene) 
Primers (Foward e Reverse) 

Fragmento 

amplificado (pb) 

Enzima de 

restrição 

Fragmentos após 

digestão (pb) 

rs1052133 F5’-AGTGGATTCTCATTGCCTTCG-3’ 
251 Fnu4HI 251, 155, 96 

(OGG1) R5’-GGTGCTTGGGGAATTTCTTT-3’ 

rs909253 F5’-TCTGACTCTCCATCTGTCAGTCTC-3’ 
290 NcoI 290, 262, 55 

(TNFB) R5’-GAAGAGACGTTCAGGTGGTGTCAT-3’ 

rs1800629 F5’-GGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT-3’ 
107 NcoI 107, 87, 20 

(TNFA) R5’-TCCTCCCTGCTCCGATTCCG-3’ 

rs2227956  F5’-GGACAAGTCTGAGAAGGTACAG-3’ 
877 NcoI 877, 553, 324 

(HSPA1L) R5’-TAACTTAGATTCAGGTCTGG-3’ 

rs1061581 F5’-CATCGACTTCTACACGTCCA-3’ 
1146 PstI 1146, 934, 183 

(HSPA1B) R5’-CAAAGTCCTTGAGTCCCAAC-3’ 

rs763780 F5’-GCACCAAGGCTGCTCTGTTTCTT-3’ 
145 NlaIII 145, 86, 59 

(IL17F) R5’-GGTAAGGAGTGGCATTTCTACA-3’ 

rs4644 F5’-CTCCATGATGCGTTATCTGGGTCTGG-3’ 
324 NcoI 324, 171, 153 

(LGALS3) R5’-CAGTGGCCCAGCAGGGGCGCCATAGG-3’ 

rs1042522 F5’-GAAGACCCAGGTCCAGATGA-3’ 
152 BstUI 152, 102, 50 

(TP53) R5’-CTGCCCTGGTAGGTTTTCTG-3’ 

F: foward; R: reverse; pb: pares de base 
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A descrição detalhada das padronizações das PCRs e digestões enzimáticas, com 

as respectivas enzimas de restrição, encontra-se a seguir. 

 

3.7.1.1 Polimorfismo rs1052133 (Gene OGG1) 

 

A reação de amplificação do fragmento de 251pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer em volume final de 25µL. A mistura passa por 

desnaturação inicial por 5min a 94°C, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s, anelamento a 57°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 10 

min. 

Para a digestão enzimática, 6µL de produto de PCR foram incubados com 1U da 

enzima de restrição Fnu4HI (5U/µL) (New England Biolabs, EUA) por 16h a 37°C. 

Após esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. Os resultados da PCR e 

da digestão foram observados em gel de agarose, corado em brometo de 

etídio/GelRed
TM

 e visualizado em transiluminador ultravioleta. 

O alelo G possui um sítio de restrição para a enzima Fnu4HI, resultando nos 

fragmentos de 155pb e 96pb, enquanto que o alelo C não possui esse sítio, 

permanecendo com o fragmento de 251pb. 

 

3.7.1.2 Polimorfismo rs909253 (Gene TNFB) 

 

A reação de amplificação do fragmento de 290pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer e 1X DMSO em volume final de 25µL. A mistura passa 

por desnaturação inicial por 5min a 94°C, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C 

por 30s, anelamento a 62°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 

10 min.  

Para a digestão enzimática, 6µL de produto de PCR foram incubados com 2U da 

enzima de restrição NcoI (10U/µL) (New England Biolabs, EUA) por 16h a 37°C. Após 

esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. O alelo G possui um sítio de 
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restrição para a enzima NcoI, resultando nos fragmentos de 262pb e 55pb, enquanto que 

o alelo A não possui esse sítio, permanecendo com o fragmento de 290pb. 

 

3.7.1.3 Polimorfismo rs116610137 (Gene TNFA) 

 

A reação de amplificação do fragmento de 107pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer em volume final de 25µL. A mistura passa por 

desnaturação inicial por 5min a 94°C, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s, anelamento a 55°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 10 

min.  

Para a digestão enzimática, 6µL de produto de PCR foram incubados com 2U da 

enzima de restrição NcoI (10U/µL) (New England Biolabs, EUA) por 16h a 37°C. Após 

esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. O alelo G possui um sítio de 

restrição para a enzima NcoI, resultando nos fragmentos de 87pb e 20pb, enquanto que 

o alelo A não possui este sítio, permanecendo com o fragmento de 107pb. 

 

3.7.1.4 Polimorfismo rs2227956 (Gene HSPA1L) 

 

A reação de amplificação do fragmento de 877pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,5 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer em volume final de 25µL. A mistura passa por 

desnaturação inicial por 5min a 94°C, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s, anelamento a 57°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 10 

min.  

Para a digestão enzimática, 6µL de produto de PCR foram incubados com 2U da 

enzima de restrição NcoI (10U/µL) (New England Biolabs, EUA) por 16h a 37°C. Após 

esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. O alelo T possui um sítio de 

restrição para a enzima NcoI, resultando nos fragmentos de 324pb e 553pb, enquanto 

que o alelo C não possui esse sítio, permanecendo com o fragmento de 877pb. 
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3.7.1.5 Polimorfismo rs1061581 (Gene HSPA1B) 

 

A reação de amplificação do fragmento de 1146pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer em volume final de 25µL. A mistura passa por 

desnaturação inicial por 5min a 94°C, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s, anelamento a 57°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 10 

min. 

Para a digestão enzimática, 4µL de produto de PCR foram incubados com 7U da 

enzima de restrição PstI (10U/µL) (Fermentas, EUA) por 16h a 60°C. Após esse 

período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. O alelo G possui um sítio de 

restrição para a enzima PstI, resultando nos fragmentos de 934pb e 183pb, enquanto que 

o alelo A não possui esse sítio, permanecendo com o fragmento de 1146pb. 

 

3.7.1.6 Polimorfismo rs763780 (Gene IL17F) 

 

A reação de amplificação do fragmento de 145pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer em volume final de 25µL. A mistura passa por 

desnaturação inicial por 5 min a 94°C, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s, anelamento a 55°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 10 

min. 

Para a digestão enzimática, 5µL de produto de PCR foram incubados com 3U da 

enzima de restrição NlaIII (10U/µL), suplementada com 0,01µg de soro fetal bovino 

(New England Biolabs, EUA) por 16h a 37°C. Após esse período, a enzima foi 

inativada por 20 min a 80°C. O alelo A possui um sítio de restrição para a enzima 

NlaIII, resultando nos fragmentos de 86pb e 59pb, enquanto que o alelo G não possui 

esse sítio, permanecendo com o fragmento de 145pb. 

 

3.7.1.7 Polimorfismo rs4644 (Gene LGALS3) 
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A reação de amplificação do fragmento de 324pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,5 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer em volume final de 25µL. A mistura passa por 

desnaturação inicial por 5 min a 94°C, seguido de 45 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s, anelamento a 57°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 10 

min.  

Para a digestão enzimática, 7µL de produto de PCR foram incubados com 2U da 

enzima de restrição NcoI (10U/µL) (New England Biolabs, EUA) por 16h a 37°C. Após 

esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 80°C. O alelo A possui um sítio de 

restrição para a enzima NcoI, resultando nos fragmentos de 171pb e 153pb, enquanto 

que o alelo C não possui esse sítio, permanecendo com o fragmento de 324pb. 

 

3.7.1.8 Polimorfismo rs1042522 (Gene TP53) 

 

A reação de amplificação do fragmento de 152pb foi padronizada nas seguintes 

condições: 50 mmol/L de KCl, 10 mmol/L de TrisHCl (pH= 8,5), 1,0 mmol/L de 

MgCl2, 0,4 mmol/L de dNTP, 01 unidade de Taq DNA polymerase (Fermentas, EUA) e 

0,16 μmol/L de cada primer em volume final de 25µL. A mistura passa por 

desnaturação inicial por 5 min a 94°C, seguido de 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 

30s, anelamento a 55°C por 30s, extensão 72°C por 30s, e extensão final a 72°C por 10 

min. 

Para a digestão enzimática, 6µL de produto de PCR foram incubados com 2U da 

enzima de restrição BstUI (10U/µL) (New England Biolabs, EUA) por 16h a 60°C. 

Após esse período, a enzima foi inativada por 20 min a 85°C. O alelo G possui um sítio 

de restrição para a enzima BstUI, resultando nos fragmentos de 102pb e 50pb, enquanto 

que o alelo C não possui esse sítio, permanecendo com o fragmento de 152pb. 

 

3.7.2 PCR em Tempo Real – Ensaios TaqMan
®
 

 

Os polimorfismos dos genes VEGFA, COX-2 e PHB e a mutação do gene TP53 

foram genotipados por meio da técnica de PCR em Tempo Real utilizando-se ensaios 
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TaqMan
®
 SNP Genotyping

 
(Life Technologies, EUA). Para os genes VEGFA e COX-2 

foram utilizados ensaios comercialmente disponíveis e validados (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Ensaios TaqMan comercialmente disponíveis, utilizados para a detecção dos polimorfismos dos genes 

VEGFA e COX-2 por PCR em Tempo Real 

Ensaio Sondas fluorescentes [alelo 1 (VIC)/ alelo 2 (FAM)] Gene Polimorfismo 

C__8311602_10 GCCAGCTGTAGGCCAGACCCTGGCA[A/C]GATCTGGGTGGATAATCAGACTGAC VEGFA rs699947 

C__1647381_10 GAGTGTGTGCGTGTGGGGTTGAGGG[C/T]GTTGGAGCGGGGAGAAGGCCAGGGG VEGFA rs833061 

C__8311614_10 CGCGCGGGCGTGCGAGCAGCGAAAG[C/G]GACAGGGGCAAAGTGAGTGACCTGC VEGFA rs2010963 

C__16198794_10 GCATTCCCGGGCGGGTGACCCAGCA[C/T]GGTCCCTCTTGGAATTGGATTCGCC VEGFA rs3025039 

C__2517145_20 TTAGATGGAAGGGAGATTTTGACAG[C/T]TGGAATTTCATCTTTGCTTTTGTTT COX-2 rs689466 

C__7550203_10 TGTTTTTGTTTGATGACAGAAAAAT[A/G]ACCAAAAGTACTTTAAAATTTCAAA COX-2 rs5275 

 

Para o polimorfismo rs6917 do gene PHB foi utilizado um ensaio TaqMan
® 

customizado, com primers foward e reverse 5’-TTGGTCCCTCTCAGATACCCA-3’ e 

5’-CCGTGAGAAGGGCAGTCTCT-3’, respectivamente. A sonda contendo o alelo 

selvagem C (5’-CTGCCAAAGACGTGT-3’) foi marcada com fluorocromo FAM, 

enquanto a sonda contendo o alelo polimórfico T (5’-CTGCCAAAGATGTGT-3’) foi 

marcada com VIC, sendo o produto final amplificado do tamanho de 131pb. 

Para a mutação p.R377H do gene TP53 também foi utilizado um ensaio 

TaqMan
® 

customizado, com primers foward e reverse 5’-

CCTCCTCTGTTGCTGCAGATC-3’ e 5’-CCTCATTCAGCTCTCGGAACAT-3’, 

respectivamente. A sonda contendo o alelo G (5’-CGTGAGCGCTTCGAG-3’) foi 

marcada com fluorocromo VIC, enquanto a sonda contendo o alelo polimórfico A (5’-

CGTGAGCACTTCGAG-3’) foi marcada com FAM, sendo o produto final amplificado 

do tamanho de 64pb. 

Essa metodologia tem como princípio a ação exonuclease da Taq DNA 

polimerase, contendo primers que flanqueiam a região estudada e uma sonda para cada 

alelo, uma marcada com um fluorocromo VIC e uma marcada com um fluorocromo 

FAM. As sondas possuem um repórter fluorescente 5’ e um quencher (silenciador) 3’, 

que absorve a fluorescência do repórter. Após a desnaturação, as sondas e, em seguida, 

os primers anelam-se aos seus alvos. Durante o passo de polimerização, a Taq DNA 

polimerase cliva e separa fisicamente a sonda repórter do quencher, resultando na 

liberação do sinal fluorescente, que foi detectado pelo equipamento.  
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Dessa forma, os resultados são avaliados quanto à presença ou ausência da 

amplificação de cada alelo. As amostras são então genotipadas e colocadas em um 

gráfico que as separa em clusters dos diferentes genótipos (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Exemplo de representação dos resultados obtidos pela metodologia de genotipagem 

por PCR em Tempo Real utilizando-se ensaios TaqMan
®
. a) Amplificação das amostras 

utilizando sondas para um alelo com fluorocromo VIC (em verde) e para o outro alelo com 

fluorocromo FAM (em azul) em diferentes amostras. A fluorescência passiva utilizada foi o 

ROX (em vermelho); b) Gráfico mostrando os clusters de genótipos: amostras de indivíduos 

homozigotos para o alelo C em vermelho (genótipo CC), heterozigotos em verde (genótipo AC) 

e homozigotos para o alelo A em azul (genótipo AA) 

 

O volume final da reação foi de 10 L, utilizando 5,25 L de TaqMan Universal 

Master Mix (Life Technologies, EUA), 0,25 L de ensaio contendo sondas e primers 

(40X), 3,5 L de água e 1L de DNA com concentração de 10ng/L. Para esses 

experimentos, foram utilizados os equipamentos de PCR em Tempo Real StepOne Plus 

ou 7500 da Life Technologies (EUA) disponíveis no Centro de Investigação 

Translacional em Oncologia (CTO/ICESP) e as condições de ciclagem utilizadas foram: 

desnaturação a 95ºC por 10 min e 40 ciclos de: 15s de desnaturação a 95ºC e 1 min de 

anelamento a 60ºC, seguido de uma extensão final de 3 min a 60ºC. As reações foram 

realizadas em duplicadas técnicas, com utilização de controles positivos para cada 

genótipo e controle negativo, que garantiu ausência de contaminação para a reação. 
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3.8 Análise Estatística 

 

3.8.1 Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

 As frequências alélicas e os genótipos foram calculados por contagem de alelos 

e o Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) foi testado por meio de teste de χ
2
, 

comparando se as frequências genotípicas/alélicas observadas diferiram dos valores 

esperados de acordo com o EHW. O EHW foi testado na amostra total e separadamente 

para as amostras de casos e controles, considerando-se como significantes valores de 

p<0,01. 

 

3.8.2 Modelos Genéticos avaliados 

 

 As análises foram realizadas baseando-se em quatro modelos genéticos descritos 

na literatura para estudos de associação, representados na Figura 8. Considerando-se 

que o alelo polimórfico é o alelo menos frequente, podemos assumir os seguintes 

modelos de análise: (1) Modelo por contagem de Genótipos (que nesta tese será 

mencionado como Modelo de Genótipos, em que comparamos as frequências dos 

homozigotos para o alelo selvagem, heterozigotos e homozigotos para o alelo 

polimórfico entre os grupos estudados); (2) Modelo multiplicativo por contagem de 

Alelos (que nessa tese será mencionado como Modelo de Alelos, em que comparamos 

as frequências do alelo selvagem e alelo polimórfico entre os grupos estudados); (3) 

Modelo Dominante (comparação da frequência de homozigotos para o alelo selvagem e 

de heterozigotos + homozigotos para o alelo polimórfico entre os grupos estudados), em 

que queremos avaliar se o alelo polimórfico possui efeito dominante e somente uma 

cópia é necessária para manifestação do fenótipo avaliado; e (4) Modelo Recessivo 

(comparação da frequência de homozigotos para o alelo selvagem + heterozigotos e de 

homozigotos para o alelo polimórfico entre os grupos estudados), em que queremos 

investigar se o alelo polimórfico é recessivo e são necessárias as duas cópias do alelo 

para manifestar o fenótipo (Lewis, Knight, 2012). 
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Figura 8. Representação esquemática dos métodos de análise para estudos de associação com 

polimorfismos, assumindo-se diferentes modelos genéticos; A: alelo selvagem; a: alelo 

polimórfico. Modificado de Lewis e Knight, 2012  

 

 Todos os testes estatísticos para os polimorfismos individuais foram realizados 

utilizando-se o pacote estatístico SPSS
®
 18.0 e a hipótese nula foi rejeitada com valores 

de p<0,05. 

 

3.8.3 Associações dos polimorfismos com o câncer gástrico e/ou com as variáveis 

anatomopatológicas 

 

 O teste de Shapiro-Wilk avaliou se as variáveis quantitativas do estudo (Idade e 

Tamanho de tumor) seguiram a distribuição normal e, como ambas as variáveis não 

obedeceram a normalidade dos dados, foram utilizados os testes não paramétricos de 

Mann-Whitney e Kruskal-Wallis nas análises envolvendo as comparações dessas 

variáveis. 

 Para verificar diferenças das variáveis descritivas entre casos e controles, bem 

como das variáveis anatomopatológicas entre os subtipos histológicos (intestinal e 

difuso de Lauren), foram utilizados os testes de χ
2
 ou Exato de Fisher. 

 Esses mesmos testes foram utilizados para verificar se houve diferença na 

distribuição das frequências genotípicas/alélicas entre casos e controles, assim como 

para verificar associações entre os genótipos/alelos e as características 

anatomopatológicas. Foram calculados os resíduos ajustados para cada frequência 
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genotípica/alélica a fim de confirmar aquelas que apresentaram diferenças significativas 

(foram considerados significantes, os valores de resíduos ajustados maiores que 2,0 e 

menores que -2,0).  

 Para
 
calcular o risco dos polimorfismos que foram associados nas análises 

univariadas, foram estimados valores de Odds ratio (OR, razão de chances) com 

intervalo de confiança de 95% (IC 95%) utilizando a regressão logística binária, 

ajustada para gênero, idade, tabagismo e etilismo. O genótipo homozigoto selvagem foi 

considerado como referência nas análises utilizando os Modelos de Genótipo e 

Dominante, enquanto que a presença do alelo selvagem foi utilizada como referência 

nos Modelos Recessivo e de Alelos. Valores de OR>1 indicam risco aumentado em 

apresentar o fenótipo e valores OR<1 indicam proteção em relação ao fenótipo avaliado.  

 Essas análises foram realizadas para os quatro modelos genéticos propostos no 

estudo, inicialmente considerando-se a amostra total de casos com câncer gástrico 

(N=178) e, posteriormente, discriminando-se somente os casos com subtipo histológico 

difuso de Lauren (N=112).  

 

3.8.4 Associações dos haplótipos com o câncer gástrico e com as variáveis 

anatomopatológicas 

 

 Para as análises de haplótipos, obedeceu-se ao pré-requisito de inclusão somente 

de polimorfismos que estivessem em EHW, sendo que aqueles que não seguiram o 

EHW foram automaticamente excluídos da análise. O desequilíbrio de ligação entre os 

polimorfismos foi avaliado por meio do cálculo do parâmetro D’ usando o software para 

análise de haplótipos conhecido como Haploview 4.2 (disponível no link 

https://www.broadinstitute.org/haploview/haploview). O cálculo do desequilíbrio de 

ligação leva em consideração a distância estimada entre os polimorfismos, cujas 

coordenada cromossômicas foram baseadas em informações contidas no UCSC Genome 

Browser GRCh37/hg19 (https://genome.ucsc.edu/) e no dbSNP do NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/) (Tabela 2), e a probabilidade de os alelos estarem 

presentes no mesmo haplótipo de acordo com a frequência observada de cada 

polimorfismo na população estudada. Os polimorfismos foram considerados em 

desequilíbrio de ligação quando os valores de D’ foram ≥ 0,75 e as frequências dos 

haplótipos foram calculadas pelo algoritmo EM (Expectation-Maximization).  

https://www.broadinstitute.org/haploview/haploview
https://genome.ucsc.edu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
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 Foi avaliado o desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos na amostra total, 

incluindo casos e controles, para selecionar os haplótipos que foram verificados quanto 

à associação com câncer gástrico, bem como somente na amostra de casos, para avaliar 

a associação entre os blocos haplotípicos e as características anatomopatológicas no 

câncer gástrico.  

 O teste de χ
2
 foi utilizado para comparar a frequência de cada haplótipo entre 

casos e controles utilizando o software Haploview 4.2 e os haplótipos com frequências 

menores do que 1% foram excluídos da análise. As associações entre os haplótipos e as 

características anatomopatológicas foram avaliadas utilizando-se o software PLINK 

(link disponível em http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/). Para as variáveis 

dependentes quantitativas (idade de acometimento e tamanho de tumor) foram 

utilizados modelos de regressão linear e para as variáveis dependentes binárias (demais 

variáveis) foi utilizado o teste de χ
2
.  

 As análises de haplótipos foram realizadas somente considerando-se a amostra 

total de casos com câncer gástrico (N=178), tanto no estudo caso-controle, quanto na 

associação com as características anatomopatológicas. 

 

3.8.5 Análise de sobrevida global e livre de doença 

 

 Os dados de seguimento dos pacientes foram coletados até março/2016 e as 

taxas de sobrevida global e livre de doença foram estimadas utilizando-se o método de 

Kaplan-Meier e as curvas estratificadas por genótipos/alelos foram comparadas por 

meio do teste log rank. A sobrevida global foi considerada desde a data de diagnóstico 

patológico até a data de óbito por qualquer causa ou data do último seguimento. A 

sobrevida livre de doença foi definida considerando-se a data de diagnóstico até data de 

recorrência da doença (recidiva local, regional ou à distância), óbito específico pela 

doença ou finalização do seguimento. Em ambos os casos, pacientes com perda de 

seguimento ou que ainda estavam vivos no último seguimento foram considerados 

como eventos censurados nas análises. Além disso, foram construídos modelos de 

regressão de Cox, calculando-se os valores de Hazard Ratio (HR) e IC 95% para cada 

genótipo/alelo, estimando seus efeitos na sobrevida, com ajuste para as variáveis 

anatomopatológicas significativamente associadas à sobrevida global e livre de doença 

nas análises univariadas. 

http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/plink/
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 Essas análises foram realizadas para os quatro modelos genéticos propostos no 

estudo, inicialmente considerando-se a amostra total de casos com câncer gástrico 

(N=178) e, posteriormente, estratificando somente para os casos com subtipo 

histológico difuso de Lauren (N=112).  

 

3.8.6 Verificação do tamanho amostral e/oi poder estatístico 

 

 Os valores de poder estatístico (1-β) ou tamanho amostral estimados foram 

calculados a posteriori, ou seja, após obtenção dos resultados. Esses cálculos foram 

realizados a fim de verificar se o número amostral ou valores de poder estatístico 

obtidos foram adequados para os testes aplicados nas etapas dos diferentes desenhos de 

estudo desse trabalho (caso-controle, associação com variáveis anatomopatológicas e 

seguimento). Considerou-se como critério um nível de significância α de 5% e foram 

utilizados o software GPOWER (http://www.gpower.hhu.de/), o link disponibilizado 

pelo Laboratório de Epidemiologia e Estatística - Lee 

(http://www.lee.dante.br/index.html) e o software STATA 11. 

 

3.8.7 Outras considerações estatísticas 

 

  Nosso estudo optou por não realizar correções para múltiplos testes nas análises 

de associações realizadas. Além disso, as análises estratificadas para o subtipo 

histológico de Lauren serão apresentadas somente para o subtipo difuso (N=112). Os 

resultados para o subtipo intestinal foram removidos devido ao número amostral 

reduzido para esse grupo (N=59). Nas análises envolvendo os haplótipos serão 

apresentados os resultados para o estudo caso-controle e para as associações com as 

características anatomopatológicas; foram excluídos os resultados de associação com as 

curvas de sobrevida. Além disso, também não serão mostrados os resultados 

estratificados para os diferentes subtipos histológicos. 

 Todas essas considerações serão retomadas com maiores detalhes na Seção de 

Discussão desse estudo. 

http://www.gpower.hhu.de/
http://www.lee.dante.br/index.html
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4. RESULTADOS 

 

 A Figura 9 representa a forma didática escolhida para apresentar os resultados 

obtidos em nosso estudo. 

 As associações que buscam marcadores genéticos de suscetibilidade (estudo 

caso-controle), progressão (associação com as características anatomopatológicas) e 

prognóstico (associação com sobrevida global e livre de doença) para o câncer gástrico 

foram realizadas considerando-se os polimorfismos individualmente (todos os Modelos 

Genéticos) na amostra total (N=178), depois estratificando somente para os casos com 

subtipo histológico difuso (N=112) e, posteriormente, considerando-se os haplótipos 

formados pelos polimorfismos em desequilíbrio de ligação. 

 As análises com os haplótipos consideraram somente a amostra total de casos 

(N=178), uma vez que o poder estatístico seria muito reduzido se considerássemos o 

subgrupo de casos com subtipo histológico difuso e a frequência reduzida que cada 

haplótipo encontrado na nossa população.  

 Além disso, não foi realizada análise de associação dos haplótipos com 

sobrevida total e livre de doença, pela mesma razão de perda de poder estatístico devido 

ao baixo número amostral representado para cada haplótipo e considerando-se o número 

de eventos/desfechos/dados censurados para ambas as variáveis.  
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Figura 9. Representação esquemática das análises de associação realizadas em nosso estudo 



63 

Resultados 

4.1 SUSCETIBILIDADE AO CÂNCER GÁSTRICO (Estudo Caso-Controle) 

 

4.1.1 Descrição da amostra de casos e controles 

 

A Tabela 5 descreve as características gerais da amostra composta por 262 

controles e 178 casos com câncer gástrico. O desenho inicial do estudo foi conduzido 

com o intuito de parear as amostras de casos e controles por gênero e idade, porém 

muitos indivíduos foram excluídos após criteriosa revisão e seleção de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão previamente definidos.  

A média (desvio-padrão) de idade observada no grupo de controle foi de 58,7 

(16,4), enquanto que no grupo de casos foi de 61,8 (13,3) e 59,8 (14,2) anos, 

considerando-se a amostra total de casos e estratificando para o subtipo histológico 

difuso, respectivamente. Observamos diferença de idade quando comparamos o grupo 

controle com a amostra total de casos (Tabela 6). 

Os grupos de casos e controles não diferiram quanto etnia e nível de 

escolaridade (p>0,05), porém diferiram quanto ao gênero, uso de tabaco e álcool 

(p<0,05). De maneira geral, os casos apresentaram maior frequência do sexo masculino, 

além de apresentarem maior prevalência de uso de tabaco e álcool (tanto no passado, 

quanto no momento atual) quando comparados ao grupo de controles (Tabela 5). 

Quando ajustados em modelo de regressão logística, o consumo de álcool e o 

uso de tabaco demonstraram atuar como fatores de risco independentes para o câncer de 

estômago (OR>1), considerando-se tanto a amostra total de casos quanto a estratificada 

para o subtipo histológico difuso. 

Por essa razão, todas as análises multivariadas subsequentes utilizaram gênero, 

idade, etilismo e tabagismo como covariáveis de ajuste. 
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Tabela 5. Características gerais da amostra estudada e comparação das variáveis Idade, Gênero, Etnia, Nível educacional, Tabagismo e Etilismo entre controles e casos com 

câncer gástrico (amostral total e considerando somente casos com o subtipo histológico difuso) 

Variável 

CONTROLES   CASOS 

Amostra Total N (%)   Amostra Total N (%) 
χ2/U p 

  
OR (IC 95%) p# 

  Subtipo Difuso N (%) 
χ2/U p 

  
OR (IC 95%) p# 

N=262   N=178     N=112   

Idade                                

Média em anos (DP)  58,7 (16,4)   61,8 (13,3) 21155 0,098a   1,0 (1,00-1,03) 0,04*   59,84 (14,2) 14396 0,773a   1,01 (0,99-1,02) 0,53 

Gênero                               

Feminino 143 (54,6)   69 (38,8) 
10,6 0,001b,* 

  1 (Referência)   42 (37,5) 
9,157 0,002b,* 

  1 (Referência) 

Masculino 119 (45,4)   109 (61,2)   1,9 (1,3-2,8) <0,001*   70 (62,5)   2,0 (1,3-3,2) 0,003* 

Etnia                               

Branco 214 (82,3)   134 (75,3) 

6,05 0,108b 

  1 (Referência)   84 (75,0) 

4,508 0,212b 

  1 (Referência) 

Pardo 25 (9,6)   25 (14,0)   1,6 (0,9-2,9)  0,12   16 (14,3)   1,63 (,8-3,2) 0,16 

Negro 18 (6,9)   12 (6,7)   1,1 (0,5-2,3)  0,87   8 (7,1)   1,13 (0,5-2,7) 0,78 

Amarelo 3 (1,2)   7 (3,9)   3,7 (0,9-14,6)  0,06   4 (3,6)   3,4 (0,7-15,5) 0,11 

Nível educacional                               

0 a 5 anos 56 (23,5)   44 (26,2) 

7,024 0,068b 

  1 (Referência)   28 (26,4) 

6,119 0,106b 

  1 (Referência) 

6 a 9 anos 124 (52,1)   103 (61,3)   1,0 (0,6-1,6) 0,96   66 (62,3)   1,02 (0,6-1,7) 0,96 

10 a 12 anos 42 (17,6)   14 (8,3)   0,6 (0,3-1,1) 0,10   8 (7,5)   0,51 (0,2-1,2) 0,13 

> 12 anos 16 (6,7)   7 (4,2)   0,3 (0,1-1,1) 0,07   4 (3,8)   0,27 (0,1-1,2) 0,09 

Tabagismo                               

Nunca fumou 161 (61,5)   66 (37,1) 

26,169 <0,001b,* 

  1 (Referência)   40 (35,7) 

24,112 <0,001b,* 

  1 (Referência) 

Somente no passado 66 (25,2)   66 (37,1)   2,4 (1,6-23,8) <0,001*   38 (33,9)   2,3 (1,4-3,9) 0,002* 

Sim, ainda fuma 35 (13,4)   46 (25,8)   3,2 (1,9-5,4) <0,001*   34 (30,4)   3,9 (2,2-7,0) <0,001* 

Etilismo                               

Nunca 213 (81,3)   94 (52,8) 

43,527 <0,001b,* 

  1 (Referência)   55 (49,1) 

42,335 <0,001b,* 

  1 (Referência) 

Somente no passado 20 (7,6)   47 (26,4)   5,3 (3,0-9,5) <0,001*   31 (27,7)   6,0 (3,2-11,3) <0,001* 

Sim, ainda bebe 29 (11,1)   37 (20,8)   2,9 (17-5,0) <0,001*   26 (23,2)   3,5 (1,9-6,4) <0,001* 

N: Número de Indivíduos; DP: Desvio-padrão; 
a
Teste de Mann-Whitney (U); 

b
Teste Qui-Quadrado (χ

2
); 

#
Regressão Logística univariada; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de 

confiança; *p<0,05 
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4.1.2 Associação entre os polimorfismos individuais e o câncer gástrico, na amostra 

total de casos (N=178) 

 

As frequências genotípicas e alélicas de cada polimorfismo estudado foram 

comparadas entre os grupos de casos e controles e estão apresentadas na Tabela 6. Além 

disso, também estão representados os resultados dos desvios do EHW na amostra 

avaliada e as frequências detectadas para os alelos polimórficos no banco de dados 

público do Projeto 1000 Genomas (http://browser.1000genomes.org/index.html), com 

acesso em 15 de dezembro de 2016. 

  

http://browser.1000genomes.org/index.html
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Tabela 6. Descrição dos polimorfismos investigados nesse estudo, comparação das frequências genotípicas e alélicas entre casos e controles; descrição das 

frequências dos alelos polimórficos disponíveis em bancos de dados públicos e resultado do Equilíbrio de Hardy-Weinberg para a amostra total estudada 

Polimorfismo 

(Gene) 

Outros 

nomes 

Coordenada 

genômica 
Tipo Genótipo 

Genótipos N (%) 
χ

2 
 p

#
  

% MAF 
χ

2 
 p

§
  

% MAF 

1000Genomes 

EHW 

Casos Controles Casos Controles χ
2 
 p  

rs689466       

(COX-2) 
-1195G>A chr1:186650751 upstream 

AA 121 (68,0) 157 (61,1) 

2,17 0,34 17,4 21,2 1,91 0,17 21,8 0,73 0,39 AG 52 (29,2) 91 (35,4) 

GG 5 (2,8) 9 (3,5) 

rs5275          

(COX-2) 
+8437T>C chr1:186643058 

3’-UTR 

(éxon 10) 

TT 73 (41,0) 108 (41,7) 

2,72 0,26 37,4 39,8 0,52 0,47 40,0 12,1 <0,001* TC 77 (43,3) 96 (37,1) 

CC 28 (15,7) 55 (21,2) 

rs1052133 

(OGG1) 
Ser326Cis chr3:9798773 

missense 

(Ser→Cis)   

CC 114 (64,0) 146 (61,1) 

1,56 0,46 19,9 22,8 0,99 0,32 30,2 1,07 0,30 CG 57 9 (32,0) 77 (32,2) 

GG 7 (3,9) 16 (6,7) 

rs909253 

(TNFB) 
+252G>A chr6:31540313 1º intron 

AA 80 (45,2) 97 (42,5) 

0,46 0,80 33,9 34,9 0,08 0,77 39,0 0,42 0,52 AG 74 (41,8) 103 (45,2) 

GG 23 (13,0) 28 (12,3) 

rs1800629 

(TNFA) 
-308G>A chr6:31543031 upstream  

GG 138 (77,5) 172 (74,8) 

1,45 0,49 13,2 13,9 0,09 0,77 9,0 5,27 0,02 AG 33 (18,5) 52 (22,6) 

AA 7 (3,9) 6 (2,6) 

rs2227956 

(HSPA1L) 
+2437T>C chr6:31778272 

missense 

(Met→Thr) 

TT 155 (87,1) 200 (84,4) 

0,91 0,64 6,7 8,4 0,82 0,36 12,3 1,12 0,29 TC 22 (12,4) 34 (14,3) 

CC 1 (0,6) 3 (1,3) 

rs1061581 

(HSPA1B) 
+1267A>G chr6:31784586 

silenciosa 

(Gln→Gln) 

GG 64 (36,2) 69 (29,5) 

2,5 0,29 41,5 47,2 2,65 0,10 36,7
a
 2,31 0,13 AG 79 (44,6) 109 (46,6) 

AA 34 (19,2) 56 (23,9) 

rs699947 

(VEGFA) 
-2578C>A chr6:43736389 upstream 

CC 80 (44,9) 93 (36,2) 

3,72 0,16 34 40,5 3,75 0,05 32,5 0,95 0,33 CA 75 (42,1) 120 (46,7) 

AA 23 (12,9) 44 (17,1) 
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Continuação da Tabela 6 

rs833061 

(VEGFA) 

-460T>C ou              

-1498T>C 
chr6:43737486 upstream 

TT 72 (40,4) 91 (36,0) 

0,89 0,64 37,4 40,1 0,67 0,41 37,0 0,26 0,61 TC 79 (44,4) 121 (47,8) 

CC 27(15,2) 41 (16,2) 

rs2010963 

(VEGFA) 

+405G>C ou              

-634G>C 
chr6:43738350 5’-UTR 

GG 68 (38,4) 114 (43,8) 

2,17 0,34 38,4 33,7 2,09 0,15 32,6 0,02 0,89 GC 82 (46,3) 117 (45,0) 

CC 27 (15,3) 29 (11,2) 

rs3025039 

(VEGFA) 
+936C>T chr6:43752536 

3’-UTR 

(éxon 8) 

CC 125 (70,6) 177 (70,0) 

4,19 0,12 16,4 15,4 0,15 0,70 13,4 0,99 0,32 CT 46 (26,0) 74 (29,2) 

TT 6 (3,4) 2 (0,8) 

rs763780   

(IL17F) 
7488A>G chr6:52101739 

missense 

(His→Arg) 

AA 153 (86,0) 210 (91,3) 

3,78 0,15 8,4 4,8 4,47 0,035* 9,4 19,7 <0,001* AG 20 (11,2) 18 (7,8) 

GG 5 (2,8) 2 (0,9) 

rs4644   

(LGALS3) 

+191A>C ou 

Pro64His 
chr14:55604935 

missense 

(Pro→His) 

CC 89 (50,0) 125 (49,4) 

1,36 0,51 29,8 28,7 0,13 0,72 29,3 0,35 0,55 AC 72 (40,4) 111 (43,9) 

AA 17 (9,6) 17 (6,7) 

rs6917          

(PHB) 
1630C>T chr17:47481543 3’-UTR 

CC 125 (70,2) 169 (68,1) 

0,64 0,73 16,3 16,9 0,06 0,80 16,7 0,41 0,52 CT 48 (27,0) 74 (29,8) 

TT 5 (2,8) 5 (2,0) 

rs1042522 

(TP53) 
Arg72Pro chr17:7579472 

missense 

(Arg→Pro)  

GG 59 (33,1) 118 (48,8) 

13,35 0,001* 41,9 34,7 4,45 0,035* 45,7 8,68 0,003* GC 89 (50,0) 80 (33,1) 

CC 30 (16,9) 44 (18,2) 

rs121912664 

(TP53)
a
 

p.R337H, 

c.1010G>A ou 

Arg337His 

 missense 

(Arg→His) 

GG 0 (0,0) 0 (0,0)          

chr17:7574017 GA 0 (0,0) 0 (0,0) - - 0,0 0,0 - - - - - 

 AA 0 (0,0) 0 (0,0)          

N: número de indivíduos; 
a
variação genética descrita como mutação não como polimorfismo; chr: cromossomo; UTR: untranslated region; 

#
Modelo de Genótipos; 

§
Modelo de Alelos; 

MAF: Minor allele frequency (frequência do alelo polimórfico); MAF 1000Genomes: frequência do alelo polimórfico baseada no Projeto 1000 Genomas, acesso em 15 de dezembro de 

2016; 
a
Informação baseada no UCSC Genome Browser GRCh37/hg19; EHW: Equilíbrio de Hardy Weinberg (considerado p<0,01); *p<0,05 
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 Além dos Modelos de Genótipos e Alelos (apresentados na tabela acima), todos 

esses polimorfismos foram avaliados também para os Modelos Dominante e Recessivo 

(dados não apresentados). Além disso, foram também estimados modelos de regressão 

logística, devidamente ajustados para as variáveis de confusão, com cálculo do OR para 

calcular o risco associado à variante polimórfica em predizer o câncer gástrico. A 

Tabela 7 apresenta os resultados dos polimorfismos que foram significantemente 

associados e/ou apresentaram tendência de associação ao câncer gástrico: rs699947 

(VEGFA), rs763780 (IL17F) e rs1042522 (TP53).  

 Para as análises multivariadas, incluímos gênero, idade, etilismo e tabagismo 

como covariáveis de ajuste, pois demonstraram associação com o câncer gástrico nas 

análises univariadas (Tabela 5). Para as análises multivariadas, o genótipo homozigoto 

selvagem foi considerado como referência nos Modelos de Genótipo e Dominante, 

enquanto que a presença do alelo selvagem foi utilizada como referência nos Modelos 

de Alelos e Recessivo. 
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Tabela 7. Resultado das associações entre os polimorfismos rs1042522 (TP53), rs699947 (VEGFA) e rs763780 (IL17F) e o câncer gástrico 

(amostra total) nos diferentes modelos genéticos e o cálculo da razão de chances (Odds ratio), após ajuste para covariáveis associadas 

independentemente nas análises univariadas 

Polimorfismo (Gene) Modelo Genético Genótipos 
Casos N (%)   Controles N (%) 

p  
  

OR (IC 95%)
a
 p

a
 

Amostra Total N=178   Amostra Total N=262   

rs1042522 (TP53) 

Genótipos 

GG 59 (33,1)   118 (48,8) 

0,001*   

1 (Referência) 

GC 89 (50,0)   80 (33,1) 2,30 (1,4-3,7) <0,001* 

CC 30 (16,9)   44 (18,2) 1,58 (0,9-2,9) 0,143 

Dominante 
GG 59 (33,1)   118 (48,8) 

0,001* 
  1 (Referência) 

GC+CC 119 (66,9)   124 (51,2)   2,07 (1,3-3,2) 0,001* 

Recessivo 
GG+GC 148 (83,1)   198 (81,8) 

0,724 
  1 (Referência) 

CC 30 (16,9)   44 (18,2)   1,02 (0,59-1,8) 0,945 

Alelos 
alelo G 207 (58,1)   316 (65,3) 

0,035* 
  1 (Referência) 

alelo C 149 (41,9)   168 (34,7)   1,45 (1,1-2,0) 0,017* 

rs699947 (VEGFA) 

Genótipos 

CC 80 (44,9)   93 (36,2) 

0,160   

1 (Referência) 

CA 75 (42,1)   120 (46,7) 0,64 (0,4-1,0) 0,053 

AA 23 (12,9)   44 (17,1) 0,51 (0,3-0,9) 0,040* 

Dominante 
CC 80 (44,9)   93 (36,2) 

0,067 
  1 (Referência) 

CA+AA 98 (55,1)   164 (63,8)   0,61 (0,4-0,9) 0,021* 

Recessivo 
CC+AC 155 (87,1)   213 (82,9) 

0,233 
  1 (Referência) 

AA 23 (12,9)   44 (17,1)   0,65 (0,4-1,2) 0,151 

Alelos 
alelo C 235 (66,0)   306 (59,5) 

0,053 
  1 (Referência) 

alelo A 121 (34,0)   208 (40,5)   0,69 (0,5-0,9) 0,016* 

rs763780 (IL17F) 

Genótipos 

AA 153 (86,0)   210 (91,3) 

0,150   

1 (Referência) 

AG 20 (11,2)   18 (7,8) 1,55 (0,7-3,2) 0,241 

GG 5 (2,8)   2 (0,9) 2,52 (0,4-15,0) 0,311 

Dominante 
AA 153 (86,0)   210 (91,3) 

0,087 
  1 (Referência) 

AG+GG 25 (14,0)   20 (8,7)   1,66 (0,8-3,3) 0,144 

Recessivo 
AA+AG 173 (97,2)   228 (99,1) 

0,135 
  1 (Referência) 

GG 5 (2,8)   2 (0,9)   2,43 (0,4-14,5) 0,330 

Alelos 
alelo A 326 (91,6)   438 (95,2) 

0,035* 
  1 (Referência) 

alelo G 30 (8,4)   22 (4,8)   1,70 (0,9-3,1) 0,091 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de Confiança; 
a
ajustado para gênero, idade, etilismo e tabagismo; *p<0,05. 
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 Foi detectada diferença estatisticamente significativa na comparação das 

distribuições das frequências genotípicas/alélicas do polimorfismo rs1042522 do gene 

TP53 entre casos e controles nos Modelos de Genótipos, Alelos e Dominante. De modo 

geral, houve maior frequência da presença do alelo polimórfico C (Pro) no grupo de 

casos quando comparado aos controles (Tabelas 6-7). As análises multivariadas 

mostraram risco aumentado para o câncer gástrico nesses três modelos genéticos, 

mesmo após ajuste para covariáveis de confusão. Indivíduos heterozigotos GC 

(Arg/Pro) apresentaram um risco 2,3 vezes maior em relação aos homozigotos GG 

(Arg/Arg) (Modelo de Genótipos); indivíduos portadores do alelo C (Pro) apresentaram 

risco 2,07 maior em relação aos homozigotos GG (Arg/Arg) (Modelo Dominante); a 

presença de cada alelo C (Pro) herdado aumentou o risco em 1,45 em relação ao alelo G 

(Arg) (Modelo de Alelos), ou seja, de acordo com esse modelo multiplicativo, um 

indivíduo portador do genótipo CC apresentaria cerca de 2,10 vezes maior risco (1,45 x 

1,45) de desenvolver câncer gástrico do que portadores do genótipo GG (Tabela 7). 

O Modelo de Alelos demonstrou uma associação significativa entre as 

frequências alélicas do polimorfismo rs763780 do gene IL17F e o câncer gástrico 

(Tabela 6). A associação não foi observada nos demais Modelos Genéticos avaliados, 

além de perder a significância após ajuste de modelo de regressão logística, ajustado 

para covariáveis de confusão (Tabela 7). 

 Como foi observada uma tendência de associação entre rs699947 do gene 

VEGFA e o câncer gástrico no Modelo de Alelos (p=0,053; Tabela 7), avaliamos se 

houve associação nos demais Modelos Genéticos, além de construir os modelos 

multivariados. Foi detectado que, após ajuste para covariáveis de confusão, esse 

polimorfismo foi capaz de predizer proteção ao câncer gástrico nos Modelos de 

Genótipos, Dominante e de Alelos. Indivíduos com genótipo AA apresentaram 0,51 do 

risco dos indivíduos homozigotos CC em desenvolver câncer gástrico (Modelo 

Genótipos); indivíduos portadores do alelo A apresentaram 0,61 do risco dos 

homozigotos CC (Modelo Dominante); e o alelo A apresentou 0,69 do risco em relação 

ao alelo C (Modelo de Alelos), ou seja, indivíduos AA apresentam 0,48 vezes (0,69 x 

0,69) do risco observado para indivíduos CC (Tabela 7). 

 Não foram encontradas associações significativas entre os demais polimorfismos 

estudados e o câncer gástrico (p>0,05). Além disso, não foi detectado nenhum indivíduo 
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portador da mutação fundadora p.R337H do gene TP53 em nossa amostra, em ambos os 

grupos de casos e controles (Tabela 6). 

Em relação ao EHW, nosso estudo encontrou alguns polimorfismos que 

desviaram do Equilíbrio: rs5275 (COX-2), rs763780 (IL17F) e rs1042522 (TP53) 

(Tabela 6). Porém, quando estratificamos para s grupos de casos e controles, para os 

polimorfismos COX-2 e TP53, o grupo que apresentou desvio do Equilíbrio foi o dos 

indivíduos controles (COX-2: χ
2
= 17,73; p<0,001 e TP53: χ

2
= 17,73; p<0,001) e não o 

de casos (p>0,05) e, portanto, utilizamos esses polimorfismos nas associações com as 

características anatomopatológicas. 

 

4.1.3 Associação entre os polimorfismos individuais e o câncer gástrico, na amostra 

de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

 

Considerando a estratificação da amostra para os casos com subtipo histológico 

difuso de Lauren, evidenciamos uma associação entre o polimorfismo de TP53 e um 

risco ainda maior (cerca de três vezes) para o desenvolvimento do câncer gástrico 

(Modelos de Genótipos, Dominante e Alelos), mesmo quando corrigido para as 

variáveis de confusão (Tabela 8).  

Nesse subgrupo amostral não observamos o efeito protetor do polimorfismo 

rs699947 de VEGFA observado quando analisamos a amostra total (dados não 

apresentados). 

Em relação ao subtipo histológico intestinal, não foram observadas associações 

entre os polimorfismos e o câncer gástrico (p>0,05; dados não apresentados). Devido ao 

número amostral reduzido para essas análises (N=59), esses resultados possuem baixo 

poder estatístico e devem ser interpretados com muita cautela. Dessa forma, optamos 

por excluir esses dados do estudo. 
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Tabela 8. Resultado das associações entre o polimorfismo rs1042522 (TP53) e o câncer gástrico (considerando-se somente os casos com subtipo 

histológico difuso) nos diferentes modelos genéticos e o cálculo da razão de chances (Odds ratio), após ajuste para covariáveis associadas 

independentemente nas análises univariadas  

Polimorfismo (Gene) Modelo Genético Genótipos 
Casos N (%)   Controles N (%) 

p  
  

OR (IC 95%)
a
 p

a
 

Subtipo difuso N=112   Amostra Total N=262   

rs1042522 (TP53) 

Genótipos 

GG 32 (28,6)   118 (48,8) 

0,001*   

1 (Referência) 

GC 56 (50,0)   80 (33,1) 3,0 (1,7-5,3) <0,001* 

CC 24 (21,4)   44 (18,2) 2,6 (1,3-5,3) 0,008* 

Dominante 
GG 32 (28,6)   118 (48,8) 

<0,001* 
  1 (Referência) 

GC+CC 80 (71,4)   124 (51,2)   2,9 (1,7-4,9) <0,001* 

Recessivo 
GG+GC 88 (78,6)   198 (81,8) 

0,471 
  1 (Referência) 

CC 24 (21,4)   44 (18,2)   1,4 (0,8-2,6) 0,254 

Alelos 
alelo G 120 (53,6)   316 (65,3) 

0,003* 
  1 (Referência) 

alelo C 104 (46,4)   168 (34,7)   1,9 (1,3-2,7) 0,001* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de Confiança; 
a
ajustado para gênero, idade, etilismo e tabagismo; *p<0,05 
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4.1.4 Associação entre os haplótipos e o câncer gástrico, na amostra total de casos 

(N=178) 

 

As análises de haplótipos incluíram os polimorfismos dos genes TNFB, TNFA, 

HSPA1L, HSPA1B e VEGFA, localizados no cromossomo 6 (Figura 5) e foram 

realizadas por meio dos softwares Haploview 4.2 e PLINK. Um dos pré-requisitos para 

a análise de haplótipos é obedecer ao EHW (p>0,01) e, por essa razão, o polimorfismo 

de IL17F (também localizado no cromossomo 6) foi excluído dessa análise (não se 

apresentou EHW em ambos os grupos, de casos e controles). Da mesma forma, esse foi 

o motivo pelo qual não foi avaliada a associação entre os haplótipos formados pelos 

polimorfismos de COX-2 e o câncer gástrico, uma vez que o polimorfismo rs5275 não 

se apresentou em Equilíbrio no grupo de controles. 

Inicialmente foram calculados os valores de D’ entre os polimorfismos, a fim de 

verificar quais deles apresentavam-se em desequilíbrio de ligação em nossa amostra 

total de casos (N=178) e controles (N=262) (foram considerados valores de D’ maiores 

que 0,75 para o desequilíbrio de ligação). O valor de D’ é uma medida que estima o 

desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos e quanto maior o seu valor, maior é a 

ligação entre os polimorfismos em questão. 

Os valores de D’ demonstraram que os seguintes polimorfismos encontraram-se 

em desequilíbrio de ligação: rs909253 e rs1800629 (TNFB e TNFA, respectivamente; 

D’= 0,87), rs2227956 e rs1061581 (HSPA1L e HSPA1B, respectivamente; D’=0,75) e 

rs699947, rs833061 e rs2010963 (VEGFA; D’=0,98). Os blocos haplotípicos formados 

pelos polimorfismos de TNF, HSP70 e VEGFA foram didaticamente chamados de 

blocos 1, 2 e 3, respectivamente, e estão apresentados na Figura 10. 
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Figura 10. Representação dos três blocos de haplótipos (blocos 1 a 3), cujos polimorfismos 

encontraram-se em desequilíbrio de ligação em nossa amostra total de casos e controles. Entre 

parênteses está representado o tamanho em kilobases (kb) de cada bloco. Os valores de D’ estão 

apresentados em porcentagem dentro dos losangos e representam o desequilíbrio de ligação 

entre os polimorfismos (quanto maior o valor de D’, maior é a intensidade da cor vermelha e 

maior é o desequilíbrio de ligação). Adaptação da figura gerada pelo software Haploview 4.2 

 

  As frequências dos blocos haplotípicos formados pelos polimorfismos que 

apresentaram desequilíbrio de ligação foram comparadas entre casos e controles a fim 

de avaliar a associação com o câncer gástrico (Tabela 9). Não foram detectadas 

associações significativas entre os blocos 1 ou 2 e o câncer gástrico (p>0,05). Porém, foi 

encontrada diferença significante das frequências do haplótipo CTC (bloco 3) entre 

casos e controles (p=0,006), de modo que a sua frequência foi maior nos pacientes com 

câncer gástrico (37,6%) em relação aos controles (28,6%). Além disso, os haplótipos 

ATG e CCC também apresentaram associações significantes, com maior frequência em 

controles do que em casos (p<0,001).  
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Tabela 9. Associação entre os blocos de haplótipos formados pelos polimorfismos em desequilíbrio de 

ligação em nossa amostra e o câncer gástrico 

Blocos Polimorfismos (genes) Haplótipos freq (%) Casos/Controles (%) χ
2
 p 

1 
rs909253 e rs1800629 

(TNFB/TNFA) 

AG 64,4 64,3/64,4 0,00 0,98 

GG 21,9 22,5/21,5 0,11 0,74 

GA 12,6 11,6/13,4 0,60 0,44 

AA 1,1 1,6/0,7 1,49 0,22 

2 
rs2227956 e rs1061581 

(HSPA1L/HSPA1B) 

TG 54,2 57,0/52,2 1,89 0,17 

TA 38,0 36,3/39,3 0,80 0,37 

CA 6,7 5,2/7,8 2,13 0,14 

CG 1,1 1,5/0,7 1,24 0,27 

3 
rs699947, rs833061 e 

rs2010963 (VEGFA) 

ACG 32,8 33,3/32,4 0,08 0,78 

CTC 32,4 37,6/28,6 7,66 0,006* 

CTG 23,3 24,7/22,3 0,69 0,40 

ATG 4,7 0,3/8,0 26,51 <0,001* 

CCG 3,4 3,1/3,7 0,21 0,65 

CCC 3,2 0,6/5,1 13,11 <0,001* 

freq: frequência na qual o haplótipo foi observado na amostra total; *p<0,05 

 

 Os resultados das análises de haplótipos para o estudo caso-controle foram 

apresentados somente para a amostra total de casos (N=178). Optamos por não 

apresentar os resultados estratificados por subtipo histológico (detalhes na Seção de 

Discussão). 

 

4.1.5 RESULTADOS PARA OS MARCADORES DE SUSCETIBILIDADE AO 

CÂNCER GÁSTRICO 

 

 A Tabela 10 resume os resultados encontrados nesse estudo para as análises que 

buscaram marcadores genéticos de suscetibilidade ao câncer gástrico. Identificamos que 

o polimorfismo rs1042522 do gene TP53 atuou como fator de risco, considerando a 

amostra total ou estratificada para os casos com subtipo histológico difuso; o 

polimorfismo rs699947 do gene VEGFA atuou como fator de proteção na amostra total; 

e o haplótipo CTC do gene VEGFA, formado pelos polimorfismos rs699947, rs833061 

e rs2010963, demonstrou ser um fator de maior suscetibilidade ao câncer gástrico.   
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Tabela 10. Polimorfismos e haplótipos associados à suscetibilidade ao câncer gástrico em nosso estudo, considerando a amostra total de casos 

(N=178) ou estratificada para o subtipo histológico difuso (N=112) 

Polimorfismos (gene) Casuística Suscetibilidade Modelo Genético Alelo ou haplótipo associado 
% MAF 

Casos Controles 

rs1042522 (TP53) 

Amostra total Risco Genótipos, Alelos e Dominante Alelo C (Pro) 41,9 34,7 

Subtipo difuso Risco Genótipos, Alelos e Dominante Alelo C (Pro) 46,4 34,7 

rs699947 (VEGFA) Amostra total Proteção Genótipos, Alelos e Dominante Alelo A (upstream) 34,0 40,5 

rs699947, rs833061 e 

rs2010963 (VEGFA) 
Amostra total Risco Haplótipos 

Haplótipo CTC (32,4%)
§
 

37,6 28,6 -2578C>A (upstream), -1498T>C 

(upstream) e +405G>C (5’-UTR) 

MAF: minor allele frequency (frequência do alelo polimórfico);
§
frequência na qual o haplótipo foi observado na amostra total desse estudo 
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4.2 PROGRESSÃO DO CÂNCER GÁSTRICO (Características 

Anatomopatológicas) 

  

4.2.1 Descrição das características anatomopatológicas do câncer gástrico 

 

Os laudos anatomopatológicos foram minuciosamente revisados pela aluna e as 

características anatomopatológicas ao diagnóstico estão descritas na Tabela 11. Os 

dados estão apresentados considerando-se a amostra total de casos com câncer gástrico 

(N=178) e separadamente para o subtipo histológico difuso (N=112) ou intestinal 

(N=59). 

 

Tabela 11. Características anatomopatológicas dos casos com câncer gástrico ao diagnóstico (amostra total e 

estratificada por subtipo histológico) 

Variável 
Casos N (%) 

Amostra Total N=178   Subtipo Difuso N=112   Subtipo Intestinal N=59 

Idade ao diagnóstico            

média (DP) anos 61,8 (13,3)   59,8 (14,2)   64,6 (10,4) 

Tipo Histológico           

Intestinal 59 (33,2)   -   59 (100,0) 

Difuso 112 (62,9)   112 (100,0)   - 

Misto 7 (3,9)   -   - 

Tamanho do tumor           

média (DP) cm 5,9 (3,3)   5,7 (2,8)   5,7 (3,5) 

até 5 cm 94 (52,8)   61 (54,5)   33 (55,9) 

acima de 5 cm 84 (47,2)   51 (45,5)   26 (44,1) 

Invasão perineural           

não 76 (44,2)   38 (34,9)   34 (60,7) 

sim 96 (55,8)   71 (65,1)   22 (39,3) 

Invasão linfática           

não 68 (39,5)   38 (34,5)   27 (49,1) 

sim 104 (60,5)   72 (65,5)   28 (50,9) 

Invasão sanguínea           

não 81 (49,4)   44 (43,6)   33 (58,9) 

sim 83 (50,6)   57 (56,4)   23 (41,1) 

Infiltrado inflamatório           

ausente 0 (0,0)   0 (0,0)   0 (0,0) 

leve 50 (49,5)   34 (53,1)   15 (50,0) 

moderado 42 (41,6)   27 (42,2)   11 (36,7) 

intenso 9 (8,9)   3 (4,7)   4 (13,3) 
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Continuação da Tabela 11      

Variável 
Casos N (%) 

Amostra Total N=178   Subtipo Difuso N=112   Subtipo Intestinal N=59 

Desmoplasia           

ausente 2 (1,9)   1 (1,5)   1 (3,4) 

leve 37 (35,9)   17 (25,4)   16 (55,2) 

moderada 42 (40,8)   31 (46,3)   10 (34,5) 

intensa 22 (21,4)   18 (26,9)   2 (6,9) 

Profundidade de invasão (pT)           

t1 15 (8,5)   5 (4,5)   10 (16,9) 

t2 21 (11,9)   15 (13,5)   6 (10,2) 

t3 33 (18,6)   18 (16,2)   11 (18,6) 

t4 108 (61,0)   73 (65,8)   32 (54,2) 

Invasão para outros órgãos (pT4b)           

não 172 (96,6)   108 (96,4)   57 (96,6) 

sim 6 (3,4)   4 (3,6)   2 (3,4) 

Comprometimento lindonodal (pN)           

N0 40 (22,6)   17 (15,3)   23 (39,0) 

N1 28 (15,8)   15 (13,5)   11 (18,6) 

N2 38 (21,5)   23 (20,7)   12 (20,3) 

N3 71 (40,1)   56 (50,5)   13 (22,0) 

Metástase linfonodal           

não 40 (22,6)   17 (15,3)   23 (39,0) 

sim 137 (77,4)   94 (84,7)   36 (61,0) 

Metástase à distância (pM)           

não 152 (85,4)   94 (83,9)   52 (88,1) 

sim 26 (14,6)   18 (16,1)   7 (11,9) 

Estadiamento           

I 24 (13,6)   11 (9,9)   13 (22,0) 

II 30 (16,9)   16 (14,4)   13 (22,0) 

III 97 (54,8)   66 (59,5)   26 (44,1) 

IV 26 (14,7)   18 (16,2)   7 (11,9) 

N: Número de Indivíduos; DP: desvio-padrão  

A classificação TNM foi baseada na 7ª edição estabelecida pela UICC/AJCC 

 

A média (e desvio-padrão) de idade ao diagnóstico foi de 61,8 (13,3) anos, 

variando de 21 a 93 anos. O tamanho tumoral foi avaliado baseando-se no diâmetro 

máximo do tumor gástrico, que variou entre 0,8 e 20 cm, com um valor médio de 5,9 

(3,3) cm. Essa variável também foi categorizada considerando-se tumores com tamanho 

≤ 5 cm e > 5 cm, sendo que 47,1% dos casos apresentaram tumores maiores que 5 cm. 
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As análises envolvendo o tamanho tumoral consideraram tanto a variável na forma 

numérica, como na forma categorizada. 

 Em nosso estudo, 55,8% dos pacientes apresentaram invasão perineural, 60,5% 

apresentaram invasão linfática e 50,6% apresentaram invasão sanguínea. A presença de 

desmoplasia e infiltrado inflamatório classificado como “moderado a intenso” estavam 

presentes em 62,2% e 50,5% da amostra, respectivamente.  

  Os pacientes foram avaliados para profundidade da invasão tumoral (pT), 

presença de acometimento linfonodal (pN) e presença de metástase à distância (pM) e, 

posteriormente, o pTNM foi utilizado para classificar o estadiamento de acordo com os 

critérios propostos pela UICC/AJCC em 2010. Em relação à invasão da parede tumoral 

(pT), 8,5% da amostra apresentou tumor precoce (pT1) e 81,5% apresentou tumores 

avançados (pT2-T4). Além disso, somente 3,4% dos casos apresentaram invasão de 

outros órgãos (pT4b). 

 Em relação ao acometimento linfonodal (pN), 22,6% dos pacientes não 

apresentaram (N0) e 77,4% apresentaram metástase linfonodal, sendo subdividos nas 

seguintes classificações: 15,8% com 1 a 2 linfonodos regionais positivos (N1); 21,5% 

entre 3 e 6 linfonodos positivos (N2) e 40,1% com mais de 7 linfonodos comprometidos 

(N3). Em relação à doença metastática, 14,6% dos casos apresentaram metástase à 

distância (nessa amostra foram observadas metástases peritoneais, hepáticas, em 

mesocólon, pâncreas e cólon). 

 De acordo com o estadiamento da doença, houve maior prevalência de pacientes 

diagnosticados e submetidos à cirurgia em estádio III ou IV da doença (69,5%). 

Pacientes diagnosticados em estádio I e II corresponderam a 13,5% e 16,9% da amostra, 

respectivamente. 

Quando classificadas de acordo com o subtipo histológico de Lauren, 

observamos um predomínio do subtipo difuso (62,9%). 

Quando comparamos os dados anatomopatológicos entre os subtipos 

histológicos de Lauren, observamos que o subtipo difuso apresentou maior prevalência 

de invasão perineural (p=0,002), desmoplasia “moderada a intensa” (p=0,003), presença 

de metástase linfonodal (p=0,001) e estadiamento mais avançado (p=0,008) quando 

comparado ao subtipo intestinal (Tabela 12). Além disso, a idade de acometimento 

também foi mais precoce, com média (DP) de 59,8 (14,2) anos, quando comparado ao 

subtipo intestinal, que teve diagnóstico com 64,6 (10,4) anos (p=0,017).  
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 Para calcular o risco que o subtipo histológico difuso tem em predizer essas 

variáveis (que são relacionadas a uma pior evolução da doença), foram ajustados 

modelos de regressão logística para cada uma das variáveis associadas 

independentemente, com cálculo do OR (Tabela 12). O subtipo difuso foi capaz de 

predizer risco aumentado para essas quatro variáveis anatomopatológicas, que estão 

relacionadas a uma pior evolução da doença. 

 

Tabela 12. Associação entre o subtipo histológico difuso de Lauren e as características anatomopatológicas 

de pior progressão do câncer gástrico, com respectivos valores de Odds ratio 

Características 

anatomopatológicas 

Subtipo 

histológico 
Categorias N (%) χ

2
 p OR (IC 95%) p 

Infiltrado perineural 
 

Não Sim 
    

 
Intestinal 34 (47,2) 22 (23,7) 

10,1 0,002* 
1 (Referência) 

 
Difuso 38 (52,8) 71 (76,3) 2,9 (1,5-5,6) 0,002* 

Desmoplasia 
 

Ausente a leve Moderada a intensa 
    

 
Intestinal 17 (48,6) 12 (19,7) 

8,8 0,003* 
1 (Referência) 

 
Difuso 18 (51,4) 49 (80,3) 3,9 (1,5-9,6) 0,004* 

Metástase linfonodal 
 

Não Sim 
    

 
Intestinal 23 (57,5) 36 (27,7) 

12,0 0,001* 
1 (Referência) 

 
Difuso 17 (42,5) 94 (72,3) 3,5 (1,7-7,4) 0,001* 

Estadiamento 
 

I+II III+IV 
    

 
Intestinal 26 (49,1) 33 (28,2) 

7,0 0,008* 
1 (Referência) 

 
Difuso 27 (50,9) 84 (71,8) 2,5 (1,3-4,8) 0,009* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC: Intervalo de Confiança; *p<0,05 

 

 As demais variáveis anatomopatológicas (tamanho do tumor, invasão linfática, 

invasão sanguínea, infiltrado inflamatório, profundidade de invasão, invasão para outros 

órgãos e metástase a distância) não diferiram entre os subtipos histológicos difuso e 

intestinal (dados não apresentados). 

 Além disso, verificamos se o perfil de infiltrado inflamatório estava associado 

com uma pior progressão da doença. A única variável anatomopatológica associada a 

um maior perfil de infiltrado inflamatório foi a maior presença de desmoplasia 

moderada a intensa (p<0,05; dados não apresentados).  

  



81 

Resultados 

4.2.2 Associação entre os polimorfismos individuais e as características 

anatomopatológicas do câncer gástrico, na amostra total de casos (N=178) 

 

Inicialmente verificamos se as frequências de cada genótipo apresentaram 

diferenças entre as categorias das variáveis anatomopatológicas avaliadas, nos quatro 

modelos genéticos propostos (Modelo Genótipos, Dominante, Recessivo e Alelos), por 

meio do teste de χ
2
 ou Exato de Fisher. Em seguida, foram ajustados modelos de 

regressão logística, a fim de verificar se esses polimorfismos seriam capazes de predizer 

as variáveis anatomopatológicas associadas. Os valores de Odds Ratio representam a 

chance que portadores de um determinado genótipo/alelo possuem em apresentar o 

fenótipo, em relação ao genótipo/alelo selvagem (utilizados com referência nas 

análises). As variáveis demográficas não apresentaram associação com as características 

anatomopatológicas em análises univariadas (dados não mostrados) e, portanto, 

nenhuma variável foi utilizada como covariável de ajuste nos modelos de regressão 

logística apresentados abaixo. 

Dado o grande número de análises realizadas, serão apresentadas somente as 

características anatomopatológicas que foram significativamente associadas a cada 

polimorfismo estudado em pelo menos um dos modelos genéticos testados.  

 

4.2.2.1 Polimorfismo rs689466 (gene COX-2)  

 

Foi observada associação significativa entre o polimorfismo rs689466 de COX-2 

e a presença de Invasão linfática (Modelo de Genótipos), porém, quando ajustado em 

modelo de regressão logística, essa significância foi perdida. Além disso, o alelo G foi 

associado a uma maior frequência do subtipo histológico intestinal de Lauren (Modelo 

de Alelos), conferindo risco para o mesmo (Tabela 13). 
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Tabela 13. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs689466 (gene COX-2) e o cálculo do 

Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs689466 (gene COX-2) N (%) 

Modelo de Genótipos   Modelos de Alelos 

AA AG GG p   A G p 

Invasão 

Linfática 

Não 50 (73,5) 14 (20,6) 4 (5,9) 
0,029* 

  114 (83,8) 22 (16,2) 
0,54 

Sim 66 (63,5) 37 (35,6) 1 (1,0)   169 (81,3) 39 (18,8) 

OR (IC 95%) 1,0 2,0 (0,98-4,10)a 0,19 (0,02-1,75)c     1,0 1,20 (0,67-2,12) 0,54 

Subtipo 

histológico 

Intestinal 34 (57,6) 22 (37,3) 3 (5,1) 
0,10 

  90 (76,3) 28 (23,7) 
0,039* 

Difuso 81 (72,3) 29 (25,9) 2 (1,8)   191 (85,3) 33 (14,7) 

OR (IC 95%) 1,0 0,55 (1,28-1,10)b 0,28 (0,05-1,75)d     1,0 0,56 (0,32-0,98) 0,04* 

 

Continuação da Tabela 13 

Características Categorias 

Polimorfismo rs689466 (gene COX-2) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

AA+AG GG p   AA AG+GG p 

Invasão Linfática 

Não 64 (94,1) 4 (5,9) 
0,08 

  50 (73,5) 18 (26,5) 
0,17 

Sim 103 (99,0) 1 (1,0)   66 (63,5) 38 (36,5) 

OR (IC 95%) 1,0 0,16 (0,02-1,42) 0,10   1,0 1,60 (0,82-3,13) 0,17 

Subtipo histológico 

Intestinal 56 (94,9) 3 (5,1) 
0,22 

  34 (57,6) 25 (42,4) 
0,052 

Difuso 110 (98,2) 2 (1,8)   81 (72,3) 31 (27,7) 

OR (IC 95%) 1,0 0,34 (0,06-2,09) 0,24   1,0 0,52 (0,27-1,01) 0,052 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%;
 a

p=0,06 e 
b
p=0,09 

(genótipo AG em relação ao AA); 
c
p=0,14 e 

d
p=0,17 (genótipo GG em relação ao AA); *p<0,05 

 

4.2.2.2 Polimorfismo rs5275 (gene COX-2) 

 

Foi observada associação significativa entre a presença do alelo C do 

polimorfismo rs5275 do gene COX-2 e menor profundidade de invasão (t1+t2) e 

ausência de invasão perineural (Modelo Dominante). Em modelo de regressão logística 

observamos que o mesmo foi capaz de atuar como fator de proteção para ambas as 

variáveis (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs5275 (gene COX-2) e o cálculo do Odds 

Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs5275 (gene COX-2) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

TT TC CC p   T C p 

Profundidade        

de invasão 

t1+t2 9 (25,0) 20 (55,6) 7 (19,4) 
0,085 

  38 (52,8) 34 (47,2) 
0,051 

t3+t4 64 (45,4) 56 (39,7) 21 (14,9)   184 (65,2) 98 (34,8) 

OR (IC 95%) 1,0 0,39 (0,17-0,94)a 0,42 (0,14-1,27)c     1,0 0,60 (0,35-1,01) 0,051 

Invasão 

perineural 

Não 24 (31,6) 39 (51,3) 13 (17,1) 
0,11 

  87 (57,2) 65 (42,8) 
0,11 

Sim 45 (46,9) 36 (37,5) 15 (15,6)   126 (65,6) 66 (34,4) 

OR (IC 95%) 1,0 0,49 (0,25-0,96)b 0,62 (0,25-1,50)d 0,29   1,0 0,70 (0,45-1,09) 0,11 
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Continuação da Tabela 14 

Características Categorias 

Polimorfismo rs5275 (gene COX-2) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

TT+TC CC p   TT TC+CC p 

Profundidade        

de invasão 

t1+t2 29 (80,6) 7 (19,4) 
0,50 

  9 (25,0) 27 (75,0) 
0,027* 

t3+t4 120 (85,1) 21 (14,9)   64 (45,4) 77 (54,6) 

OR (IC 95%) 1,0 0,73 (0,28-1,87) 0,51   1,0 0,40 (0,18-0,91) 0,03* 

Invasão 

perineural 

Não 63 (82,9) 13 (17,1) 
0,79 

  24 (31,6) 52 (68,4) 
0,042* 

Sim 81 (84,4) 15 (15,6)   45 (46,9) 51 (53,1) 

OR (IC 95%) 1,0 0,90 (0,40-2,02) 0,79   1,0 0,52 (0,28-0,98) 0,043* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,04* e 

b
p=0,04* 

(genótipo TC em relação ao TT); 
c
p=0,13 e 

d
p=0,29 (genótipo CC em relação ao TT), *p<0,05 

 

4.2.2.3 Polimorfismo rs1052133 (gene OGG1)  

 

Foi observada associação entre a presença de duas cópias do alelo G do 

polimorfismo rs1052133 de OGG1 e desmoplasia variando de moderada a intensa e 

também a uma maior presença de invasão perineural (Modelo Recessivo). Porém, não 

foi possível calcular o valor do risco associado a esse alelo, em modelo de regressão 

logística, devido à ausência de indivíduos em uma das categorias dessas variáveis 

(Tabela 15).  

 

Tabela 15. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs1052133 (gene OGG1) e o cálculo do 

Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs1052133 (gene OGG1) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

CC CG GG p   C G p 

Desmoplasia 

Ausente a leve 27 (69,2) 12 (30,8) 0 (0,0) 
0,140 

  66 (84,6) 12 (15,4) 
0,21 

Moderada a intensa 41 (64,1) 17 (26,6) 6 (9,4)   99 (77,3) 29 (22,7) 

OR (IC 95%) 1,0 0,93 (0,39-2,26) - 0,880   1,0 1,61 (0,77-3,38) 0,21 

Invasão 

perineural 

Não 50 (65,8) 26 (34,2) 0 (0) 
0,052 

  126 (82,9) 26 (17,1) 
0,27 

Sim 61 (63,5) 28 (29,2) 7 (7,3)   150 (78,1) 42 (21,9) 

OR (IC 95%) 1,0 0,88 (0,46-1,69) - 0,710   1,0 1,36 (0,79-2,34) 0,27 
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Continuação da Tabela 15 

Características Categorias 

Polimorfismo rs1052133 (gene OGG1) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

CC+CG GG p   CC CG+GG p 

Desmoplasia 

Ausente a leve 39 (100) 0 (0,0) 
0,049* 

  27 (69,2) 12 (30,8) 
0,59 

Moderada a intensa 58 (90,6) 6 (9,6)   41 (64,1) 23 (35,9) 

OR (IC 95%) - - -    1,0 1,26 (0,54-2,95) 0,59 

Invasão 

perineural 

Não 76 (100) 0 (0,0) 
0,016* 

  50 (65,8) 26 (34,2) 
0,76 

Sim 89 (92,7) 7 (7,3)   61 (63,5) 35 (36,5) 

OR (IC 95%) - - -    1,0 1,10 (9,59-2,07) 0,76 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *p<0,05 

 

4.2.2.4 Polimorfismo rs909253 (gene TNFB) 

  

 Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs909253 

de TNFB e as características anatomopatológicas (p>0,05), considerando a amostra total 

de casos com câncer gástrico (N=178). 

 

4.2.2.5 Polimorfismo rs1800629 (gene TNFA) 

  

 Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs1800629 

de TNFA e as características anatomopatológicas (p>0,05), considerando a amostra total 

de casos com câncer gástrico (N=178). 

 

4.2.2.6 Polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) 

 

Foi observado que o polimorfismo rs2227956 de HSPA1L estava associado a 

uma menor presença de invasão perineural (Modelos de Alelos e Dominante) e a uma 

desmoplasia variando de ausente a leve (Modelos de Genótipos, Alelos e Dominante). 

A presença do alelo C demonstrou atuar como fator de proteção para essas variáveis em 

modelo de regressão logística (Tabela 16). 
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Tabela 16. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) e o cálculo do 

Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

TT TC CC P   T C p 

Invasão 

perineural 

Não 61 (80,3) 14 (18,4) 1 (1,3) 
0,055 

  136 (89,5) 16 (10,5) 
0,021* 

Sim 88 (91,7) 8 (8,3) 0 (0,0)   184 (95,8) 8 (4,2) 

OR (IC 95%) 1,0 0,40 (0,16-1,00) - 0,055   1,0 0,37 (0,15-0,89) 0,045* 

Desmoplasia 

Ausente a leve 32 (82,1) 7 (17,9) 0 (0,0) 
0,027* 

  71 (91,0) 7 (9,0) 
0,032* 

Moderada a intensa 61 (95,3) 3 (4,7) 0 (0,0)   125 (97,7) 3 (2,3) 

OR (IC 95%) 1,0 0,23 (0,05-0,93) - 0,039*   1,0 0,24 (0,06-0,97) 0,026* 

 

Continuação da Tabela 16 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

TT+TC CC p   TT TC+CC p 

Invasão 

perineural 

Não 75 (98,7) 1 (1,3) 
0,442 

  61 (80,3) 15 (19,7) 
0,029* 

Sim 96 (100) 0 (0,0)   88 (91,7) 8 (8,3) 

OR (IC 95%) - - -   1,0 0,37 (0,15-0,93) 0,034* 

Desmoplasia 

Ausente a leve 39 (100) 0 (0,0) 
- 

  32 (82,1) 7 (17,9) 
0,027* 

Moderada a intensa 64 (100) 0 (0,0)   61 (95,3) 3 (4,7) 

OR (IC 95%) - - -   1,0 0,23 (0,05-0,93) 0,039* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *p<0,05 

 

4.2.2.7 Polimorfismo rs1061581 (gene HSPA1B)  

 

 Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs1061581 

do gene HSPA1B e as características anatomopatológicas (p>0,05), considerando a 

amostra total de casos com câncer gástrico (N=178). 

 

4.2.2.8 Polimorfismo rs699947 (gene VEGFA) 

 

Foi observada associação significativa entre o polimorfismo rs699947 de 

VEGFA e presença de Invasão sanguínea (Modelos de Alelos e Dominante), de modo 

que indivíduos portadores do alelo polimórfico A demonstraram apresentar risco 

aumentado para invasão sanguínea em modelo de regressão logística (Tabela 17).  
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Tabela 17. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs699947 (gene VEGFA) e o cálculo do Odds 

Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs699947 (gene VEGFA) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

CC CA AA p   C A p 

Invasão 

sanguínea 

Não 45 (55,6) 28 (34,6) 8 (9,9) 
0,06 

  118 (72,8) 44 (27,2) 
0,016* 

Sim 31 (37,3) 38 (45,8) 14 (16,9)   100 (60,2) 66 (39,8) 

OR (IC 95%)  1,0 1,97 (1,01-3,85)a 2,54 (0,95-6,78)b     1,0 1,77 (1,11-2,81) 0,016* 

 

Continuação da Tabela 17 

Características Categorias 

Polimorfismo rs699947 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

CC+CA AA p   CC CA+AA p 

Invasão 

sanguínea 

Não 73 (90,1) 8 (9,9) 
0,189 

  45 (55,6) 36 (44,4) 
0,019* 

Sim 69 (83,1) 14 (16,9)   31 (37,3) 52 (62,7) 

OR (IC 95%) 1,0 1,85 (0,73-4,69) 0,194   1,0 2,10 (1,12-3,92) 0,020* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,047* (genótipo 

CA em relação ao CC); 
b
p=0,063 (genótipo AA em relação ao CC); *p<0,05 

 

4.2.2.9 Polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) 

 

Observamos que o alelo C do polimorfismo rs833061 do gene VEGFA foi 

associado a tumores com tamanho maior que 5 cm e maior presença de invasão 

sanguínea (Modelos de Alelos e Dominante), conferindo risco para ambas as variáveis 

em modelo de regressão logística (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) e o cálculo do 

Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

 

Características Categorias 

Polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

TT TC CC p   T C p 

Tamanho do 

tumor 

até 5 cm 45 (47,9) 37 (39,4) 12 (12,8) 
0,100 

  127 (67,6) 61 (32,4) 
0,043* 

> 5 cm 27 (32,1) 42 (50,0) 15 (17,9)   96 (57,1) 72 (42,9) 

OR (IC 95%) 1,0 1,9 (0,9-3,6)a 2,08 (0,9-5,1)c 
 

  1,0 1,56 (1,0-2,4) 0,043* 

Invasão 

sanguínea 

Não 40 (49,4) 31 (38,3) 10 (12,3) 
0,120 

  111 (68,5) 51 (31,5) 
0,045* 

Sim 28 (33,7) 40 (48,2) 15 (18,1)   96 (57,8) 70 (42,2) 

OR (IC 95%)  1,0 1,84 (0,94-3,61)b 2,14 (0,84-5,46)d     1,0 1,59 (1,01-2,50) 0,045* 
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Continuação da Tabela 18 

Características Categorias 

Polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo Recessivo 
 

Modelo Dominante 

TT+TC CC p 
 

TT TC+CC p 

Tamanho do 

tumor 

até 5 cm 82 (87,2) 12 (12,8) 
0,345  

45 (47,9) 49 (52,1) 
0,033* 

> 5 cm 69 (82,1) 15 (17,9) 
 

27 (32,1) 57 (67,9) 

OR (IC 95%) 1,0 1,49 (0,7-3,4) 0,346 
 

1,0 1,94 (1,1-3,6) 0,034* 

Invasão 

sanguínea 

Não 71 (87,7) 10 (12,3) 
0,308  

40 (49,4) 41 (50,6) 
0,042* 

Sim 68 (81,9) 15 (18,1) 
 

28 (33,7) 55 (66,3) 

OR (IC 95%) 1,0 1,57 (0,66-3,73) 0,31 
 

1,0 1,92 (1,02-3,60) 0,043* 

 N: número de indivíduos; DP: desvio-padrão; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 

a
p=0,06 e 

b
p=0,075 (genótipo TC em relação ao TT);

 c
p=0,11 e 

 d
p=0,11 (genótipo CC em relação ao TT); 

*p<0,05 

 

4.2.2.10 Polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) 

 

Foram observadas associações significativas entre o polimorfismo rs2010963 de 

VEGFA e presença de Metástase Linfonodal (Modelo Recessivo) e Invasão para outros 

órgãos (Modelos de Alelos e Recessivo), sendo que indivíduos com duas cópias do 

alelo C (Modelo Recessivo) apresentaram risco aumentado em apresentar invasão para 

outros órgãos em modelo de regressão logística (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) e o cálculo do Odds 

Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

GG GC CC     G C p 

Metástase 

linfonodal 

Não 14 (35,9) 23 (59,0) 2 (5,1) 
0,07 

  51 (65,4) 27 (34,6) 
0,44 

Sim 54 (39,4) 58 (42,3) 25 (18,2)   166 (60,6) 108 (39,4) 

OR (IC 95%) 1,0 0,65 (0,31-1,40)a 3,24 (0,68-15,36)c     1,0 1,23 (0,73-2,08) 0,44 

Invasão para 

outros órgãos 

Não 67 (39,2) 80 (46,8) 24 (14,0) 
0,09 

  214 (62,6) 128 (37,4) 
0,041* 

Sim 1 (16,7) 2 (33,3) 3 (50,0)   4 (33,3) 8 (66,7) 

OR (IC 95%) 1,0 1,68 (0,15-18,88)b 8,38 (0,83-84,43)d     1,0 3,34 (0,99-11,3) 0,052 
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Continuação da Tabela 19 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

GG+GC CC p   GG GC+CC p 

Metástase 

linfonodal 

Não 37 (94,9) 2 (5,1) 
0,045* 

  14 (35,9) 25 (64,1) 
0,69 

Sim 112 (81,8) 25 (18,2)   54 (39,4) 83 (60,6) 

OR (IC 95%) 1,0 4,13 (0,93-18,28) 0,062   1,0 0,86 (0,41-1,80) 0,69 

Invasão para 

outros órgãos 

Não 147 (86,0) 24 (14,0) 
0,046* 

  67 (39,2) 104 (60,8) 
0,27 

Sim 3 (50,0) 3 (50,0)   1 (16,7) 5 (83,3) 

OR (IC 95%) 1,0 6,13 (1,17-32,13) 0,032*   1,0 3,22 (0,37-28,18) 0,29 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,27 e 

b
p=0,68  

(genótipo GC em relação ao GG); 
c
p=0,14 e 

d
p=0,07 (genótipo CC em relação ao GG); *p<0,05 

 

4.2.2.11 Polimorfismo rs3025039 (gene VEGFA)  

 

O polimorfismo rs3025039 de VEGFA foi associado a uma menor profundidade 

de invasão (t1+t2) e estadiamento mais precoce (I+II) (Modelos de Genótipos e 

Recessivo), de modo que indivíduos homozigotos para o alelo T apresentaram proteção 

para essas variáveis em modelo de regressão logística (Tabela 20).  

 

Tabela 20. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs3025039 (gene VEGFA) e o cálculo do 

Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178)  

Características Categorias 

Polimorfismo rs3025039 (gene VEGFA) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

CC CT TT p   C T p 

Profundidade       

de invasão 

t1+t2 23 (63,9) 9 (25,0) 4 (11,1) 
0,031* 

  55 (76,4) 17 (23,6) 
0,055 

t3+t4 102 (72,9) 36 (25,7) 2 (1,4)   240 (85,7) 40 (14,3) 

OR (IC 95%) 1,0 0,90 (0,38-2,13)a 0,11 (0,02-0,65)c     1,0 0,54 (0,29-1,02) 0,055 

Estadiamento 

I+II 39 (73,6) 9 (17,0) 5 (9,4) 
0,009* 

  87 (82,1) 19 (17,9) 
0,520 

III+IV 86 (70,5) 35 (28,7) 1 (0,8)   207 (84,8) 37 (15,2) 

OR (IC 95%) 1,0 1,76 (0,77-4,02)b 0,09 (0,01-0,80)d     1,0 0,82 (0,45-1,50) 0,520 

 

Continuação da Tabela 20 

Características Categorias 

Polimorfismo rs3025039 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

CC+CT TT p   CC CT+TT p 

Profundidade        

de invasão 

t1+t2 32 (88,9) 4 (11,1) 
0,017* 

  23 (63,9) 13 (36,1) 
0,290 

t3+t4 138 (98,6) 2 (1,4)   102 (72,9) 38 (27,1) 

OR (IC 95%) 1,0 0,12 (0,02-0,66) 0,015*   1,0 0,66 (0,30-1,43) 0,292 

Estadiamento 

I+II 48 (90,6) 5 (9,4) 
0,010* 

  39 (73,6) 14 (26,4) 
0,677 

III+IV 121 (99,2) 1 (0,8)   86 (70,5) 36 (29,5) 

OR (IC 95%) 1,0 0,08 (0,01-0,70) 0,022*   1,0 1,17 (0,56-2,41) 0,677 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,814 e 

b
p=0,015* 

(genótipo CT em relação ao CC); 
c
p=0,177  e 

d
p=0,031* (genótipo TT em relação ao CC) ; *p<0,05 
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4.2.2.12 Polimorfismo rs763780 (gene IL17F) 

 

 Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs763780 

de IL17F e as características anatomopatológicas (p>0,05), considerando a amostra total 

de casos com câncer gástrico (N=178). 

 

4.2.2.13 Polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) 

 

Foi detectada associação significativa entre o alelo A do polimorfismo rs4644 de 

LGALS3 e menor Idade ao diagnóstico (Modelos de Alelos e Dominante). Além disso, a 

presença do alelo A foi associada a um risco aumentado para desmoplasia moderada a 

intensa (Modelo Dominante) (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) e o cálculo do Odds 

Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

CC AC AA p   C A p 

Idade ao 

diagnóstico 
Média (DP) anos 63,7 (14,0) 60,2 (12,3) 58,2 (12,1) 0,07   62,71 (13,61) 59,58 (12,19) 0,019* 

Desmoplasia 

Ausente a leve 25 (64,1) 10 (25,6) 4 (10,3) 
0,06 

  60 (76,9) 18 (23,1) 
0,110 

Moderada a intensa 27 (42,2) 31 (48,4) 6 (9,4)   85 (66,4) 43 (33,6) 

OR (IC 95%) 1,0 2,9 (1,17-7,04)a 1,4 (0,35-5,51)b     1,0 1,7 (0,89-3,20) 0,110 

 

Continuação da Tabela 21 

Características Categorias 

Polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

CC+AC AA p   CC AC+AA p 

Idade ao diagnóstico Média (DP) anos 62,2 (13,4) 58,2 (12,1) 0,18   63,7 (14,1) 59,8 (12,3) 0,025* 

Desmoplasia 

Ausente a leve 35 (89,7) 4 (10,3) 
0,88 

  25 (64,1) 14 (35,9) 
0,031* 

Moderada a intensa 58 (90,6) 6 (9,4)   27 (42,2) 37 (57,8) 

OR (IC 95%) 1,0 0,91 (0,24-3,43) 0,88   1,0 2,45 (1,08-5,56) 0,033* 

N: número de indivíduos; DP: Desvio Padrão; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,021* 

(genótipo AC em relação ao CC); 
b
p=0,64 (genótipo AA em relação ao CC); *p<0,05 
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4.2.2.14 Polimorfismo rs6917 (gene PHB) 

 

 Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs6917 de 

PHB e as características anatomopatológicas (p>0,05), considerando a amostra total de 

casos com câncer gástrico (N=178). 

 

4.2.2.15 Polimorfismo rs1042522 (gene TP53) 

 

O alelo polimórfico C (Pro) rs1042522 de TP53 foi associado a uma menor 

idade ao diagnóstico (Modelo de Alelos). Além disso, esse mesmo alelo conferiu risco 

aumentado em apresentar desmoplasia moderada a intensa (Modelo de Alelos e 

Dominante) e subtipo histológico difuso (Modelo de Alelo e Recessivo) (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs1042522 (gene TP53) e o cálculo do Odds 

Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra total de casos com câncer gástrico (N=178) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs1042522 (gene TP53) N (%) 

Modelos de Genótipos   Modelos de Alelos 

GG GC CC p   G C p 

Idade ao 

diagnóstico 
Média (DP) anos 64,1 (12,8) 61,5 (14,2) 58,2 (10,6) 0,114   62,96 (13,42) 60,13 (12,90) 0,044* 

Desmoplasia 

Ausente à leve 18 (46,2) 17 (43,6) 4 (10,3) 
0,061 

  53 (67,9) 25 (32,1) 
0,021* 

Moderada à intensa 16 (25,0) 34 (53,1) 14 (21,9)   66 (51,6) 62 (48,4) 

OR (IC 95%) 1,0 2,3 (0,9-5,5)a 3,9 (1,1-14,4)c     1,0 2,0 (1,1-3,6) 0,022* 

Subtipo 

histológico 

Intestinal 24 (40,7) 30 (50,8) 5 (8,5) 
0,062 

  78 (66,1) 40 (33,9) 
0,026* 

Difuso 32 (28,6) 56 (50,0) 24 (21,4)   120 (53,6) 104 (46,4) 

OR (IC 95%) 1,0 1,4 (0,7-2,8)b 3,6 (1,2-10,8)d     1,0 1,7 (1,1-2,7) 0,026* 

 

Continuação da Tabela 22 

Características Categorias 

Polimorfismo rs1042522 (gene TP53) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

GG+GC CC p   GG GC+CC p 

Idade ao diagnóstico Média (DP) anos 62,5 (13,7) 58,2 (10,6) 0,070   64,1 (12,8) 60,6 (13,4) 0,124 

Desmoplasia 

Ausente à leve 35 (89,7) 4 (10,3) 
0,130 

  18 (46,2) 21 (53,8) 
0,027* 

Moderada à intensa 0,781 0,219   16 (25,0) 48 (75,0) 

OR (IC 95%) 1,0 2,5 (0,7-8,1) 0,140   1,0 2,6 (1,1-5,6) 0,029* 

Subtipo histológico 

Intestinal 54 (91,5) 5 (8,5) 
0,032* 

  24 (40,7) 35 (59,3) 
0,11 

Difuso 88 (78,6) 24 (21,4)   32 (28,6) 80 (71,4) 

OR (IC 95%) 1,0 2,9 (1,1-8,2) 0,038* 
 

1,00 1,7 (0,9-3,3) 0,11 

N: número de indivíduos; DP: Desvio Padrão; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,74 

e 
b
p=0,34 (genótipo GC em relação ao GG); 

c
p=0,039* e 

d
p=0,022* (genótipo CC em relação ao GG); *p<0,05 
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4.2.3 Associação entre os polimorfismos individuais e as características 

anatomopatológicas do câncer gástrico, na amostra de casos com subtipo 

histológico difuso (N=112) 

 

4.2.3.1 Polimorfismo rs689466 (gene COX-2)  

 

 Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs689466 

de COX-2 e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos 

com subtipo histológico difuso (p>0,05). 

 

4.2.3.2 Polimorfismo rs5275 (gene COX-2) 

 

Quando a amostra foi estratificada para o subtipo histológico difuso, foi mantida 

a associação entre a presença do alelo C do polimorfismo rs5275 de COX-2 e uma 

proteção para invasão perineural (Modelos de Genótipo e Dominante), como 

previamente detectada para a amostra total de casos. Além disso, detectamos uma nova 

associação entre o alelo C e proteção para desmoplasia que não havia sido observada 

anteriormente nas análises envolvendo a amostra total de casos (Modelos de Alelos e 

Dominante) (Tabela 23). 

 

Tabela 23. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs5275 (gene COX-2) e o cálculo do Odds 

Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs5275 (gene COX-2) N (%) 

Modelos de Genótipos 
 

Modelos de Alelos 

TT TC CC p 
 

T C p 

Invasão 

perineural 

Não 10 (26,3) 22 (57,9) 6 (15,8) 
0,031* 

  42 (55,3) 34 (44,7) 
0,203 

Sim 34 (47,9) 23 (32,4) 14 (19,7)   91 (64,1) 51 (35,9) 

OR (IC 95%) 1,0 0,3 (0,1-0,8)a 0,7 (0,2-2,3)c 

  

1,0 0,7 (0,4-1,2) 0,204 

Desmoplasia 

Ausente a leve 3 (16,7) 10 (55,6) 5 (27,8) 
0,078 

  16 (44,4) 20 (55,6) 
0,029* 

Moderada a intensa 23 (46,9) 18 (36,7) 8 (16,3) 
 

64 (65,3) 34 (34,7) 

OR (IC 95%) 1,0 0,2 (0,1-0,9)b 0,2 (0,04-1,1)d     1,0 0,4 (0,2-0,9) 0,031* 
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Continuação da Tabela 23 

Características Categorias 

Polimorfismo rs5275 (gene COX-2) N (%) 

Modelo Recessivo 
 

Modelo Dominante 

TT+TC CC p 
 

TT TC+CC p 

Invasão perineural 

Não 32 (84,2) 6 (15,8) 
0,61  

10 (26,3) 28 (73,7) 
0,029* 

Sim 0,803 0,197 
 

34 (47,9) 37 (52,1) 

OR (IC 95%) 1,0 1,3 (0,5-3,7) 0,61 

 

1,0 0,4 (0,2-0,9) 0,031* 

Desmoplasia 

Ausente a leve 13 (72,2) 5 (27,8) 
0,29 

  3 (16,7) 15 (83,3) 
0,024* 

Moderada a intensa 41 (83,7) 8 (16,3) 
 

23 (46,9) 26 (53,1) 

OR (IC 95%) 1,0 0,5 (0,1-1,8) 0,30 
 

1,0 0,2 (0,06-0,9) 0,032* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,012* 

b
p=0,047* 

(genótipo TC em relação ao TT); 
c
p=0,535 e 

d
p=0,061 (genótipo CC em relação ao TT) 

 

4.2.3.3 Polimorfismo rs1052133 (gene OGG1)  

 

 Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs1052133 

de OGG1 e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos 

com subtipo histológico difuso (p>0,05). 

 

4.2.3.4 Polimorfismo rs909253 (gene TNFB) 

 

Quando estratificado para o subtipo histológico difuso, o polimorfismo rs909253 

do gene TNFB passou a apresentar associações que não haviam sido detectadas quando 

avaliamos a amostral total de casos.  

A presença do alelo G foi associada a uma predominância de infiltrado 

inflamatório variando de moderado a intenso (Modelo Dominante), predizendo risco 

para essa variável em modelo de regressão logística. Além disso, também foi associado 

à proteção para presença de metástase linfonodal (Modelo de Alelos) e metástase à 

distância (Modelos de Genótipos e Dominante) (Tabela 24) 
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Tabela 24. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs909253 (gene TNFB) e o cálculo do Odds 

Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs909253 (gene TNFB) N (%) 

Modelos de Genótipos 
 

Modelos de Alelos 

AA AG GG p 
 

A G p 

Infiltrado 

inflamatório 

Ausente a leve 19 (55,9)   10 (29,4) 5 (14,7) 
0,097 

  48 (70,6) 20 (29,4) 
0,068 

Moderado a intenso 9 (30,0) 15 (50,0)  6 (20,0) 
 

33 (55,0) 27 (45,0) 

OR (IC 95%) 1,0 3,2 (1,0-9,7)a 2,5 (0,6-10,6)d 
  

1,0 1,9 (0,9-4,1) 0,069 

Metástase 

linfonodal 

Não 5 (29,4) 7 (41,2) 5 (29,4) 
0,138 

  17 (50,0) 17 (50,0) 
0,035* 

Sim 47 (50,0) 35 (37,2) 12 (12,8) 
 

129 (68,6) 59 (31,4) 

OR (IC 95%) 1,0 0,5 (0,2-1,8)b 0,26 (0,06-1,0)e     1,0 0,46 (0,2-0,9) 0,038* 

Metástase à 

distância 

Não 39 (41,5) 40 (42,6) 15 (16,0) 
0,029* 

  118 (62,8) 70 (37,2) 
0,083 

Sim 13 (72,2) 2 (11,1) 3 (16,7) 
 

28 (77,8) 8 (22,2) 

OR (IC 95%) 1,0 0,2 (0,04-0,9)c 0,75 (0,2-3,0)f     1,0 0,48 ( 0,2-1,1) 0,088 

 

Continuação da Tabela 24 

Características Categorias 

Polimorfismo rs909253 (gene TNFB) N (%) 

Modelo Recessivo 
 

Modelo Dominante 

AA+AG GG p 
 

AA AG+GG p 

Infiltrado 

inflamatório 

Ausente a leve 29 (85,3) 5 (14,7) 
0,58 

  19 (55,9) 15 (44,1) 
0,037* 

Moderado a intenso 24 (80,0) 6 (20,0) 
 

9 (30,0) 21 (70,0) 

OR (IC 95%) 1,0 1,45 (0,4-5,3) 0,58 
 

1,0 2,96 (1,1-8,3) 0,040* 

Metástase 

linfonodal 

Não 12 (70,6) 5 (29,4) 
0,08 

  5 (29,4) 12 (70,6) 
0,12 

Sim 82 (87,2) 12 (12,8) 
 

47 (50,0) 47 (50,0) 

OR (IC 95%) 1,0 0,35 (0,11-1,17) 0,09 
 

1,0 0,42 (0,14-1,28) 0,125 

Metástase à 

distância 

Não 79 (84,0) 15 (16,0) 
0,94 

  39 (41,5) 55 (58,5) 
0,017* 

Sim 15 (83,3) 3 (16,7) 
 

13 (72,2) 5 (27,8) 

OR (IC 95%) 1,0 1,23 (0,31-4,85) 0,767 
 

1,0 0,35 (0,11-1,07) 0,066 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,045*, 

b
p=0,314  

e 
c
p=0,039* (genótipo AG em relação ao AA); 

d
p=0,202, 

e
p=0,055 e 

f
p=0,682 (genótipo GG em relação 

ao AA) 

 

4.2.3.5 Polimorfismo rs1800629 (gene TNFA) 

 

Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs1800629 

de TNFA e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos 

com subtipo histológico difuso (p>0,05). 

 

4.2.3.6 Polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) 

 

 Foi observado que a associação entre o polimorfismo rs2227956 de HSPA1L e a 

ausência de invasão perineural observada inicialmente na amostra total de casos, foi 
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mantida quando estratificamos a amostra somente para os casos com subtipo histológico 

difuso (N=112; Modelos de Alelos e Dominante). O alelo C foi capaz de predizer 

proteção para invasão perineural (Tabela 25). 

 

Tabela 25. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) e o 

cálculo do Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra de casos com subtipo histológico 

difuso (N=112) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) N (%) 

Modelo Genótipos   Modelo Alelos 

TT TC CC p   T C p 

Invasão 

perineural 

Não 30 (78,9) 7 918,4) 1 (2,6) 
0,06 

  67 (88,2) 9 911,8) 
0,017* 

Sim 66 (93,0) 5  (7,0) 0 (0,0)   137 (96,5) 5 (3,5) 

OR (IC 95%) 1,0 0,3 (0,1-1,1) - 0,07   1,0 0,3 (0,1-0,8) 0,024* 

 

Continuação da Tabela 25 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2227956 (gene HSPA1L) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

TT+TC CC p   TT TC+CC p 

Invasão perineural 

Não 37 (97,4) 1 (2,6) 
0,17 

  30 (78,9) 8 (21,1) 
0,032* 

Sim 71 (100,0) 0 (0,0)   66 (93,0) 5 (7,0) 

OR (IC 95%) - - -   1,0 0,3 (0,1-0,9) 0,039* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *p<0,05 

 

4.2.3.7 Polimorfismo rs1061581 (gene HSPA1B)  

 

Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs1061581 

de HSPA1B e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos 

com subtipo histológico difuso (p>0,05). 

 

4.2.3.8 Polimorfismo rs699947 (gene VEGFA) 

 

 A associação entre o polimorfismo rs699947 do gene VEGFA e a presença de 

invasão sanguínea observada inicialmente na amostra total de casos, foi mantida quando 

estratificamos a amostra somente para os casos com subtipo histológico difuso (N=112; 

Modelos de Genótipos, Alelos e Dominante), demonstrando que indivíduos portadores 

do alelo A apresentaram maior risco para invasão sanguínea (Tabela 26). 
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Tabela 26. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs699947 (gene VEGFA) e o cálculo do 

Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs699967 (gene VEGFA) N (%) 

Modelos de Genótipos 
 

Modelos de Alelos 

CC CA AA p 
 

C A p 

Invasão 

sanguínea 

Não 26 (59,1) 15 (34,1) 3 (6,8) 
0,034* 

  67 (76,1) 21 (23,9) 
0,007* 

Sim 20 (35,1) 26 (45,8) 11 (19,3) 
 

66 (57,9) 48 (42,1) 

OR (IC 95%) 1,0 2,2 (0,9-5,3)a 4,77 (1,2-19,4)b     1,0 2,3 (1,3-4,3) 0,007* 

 

Continuação da Tabela 26 

Características Categorias 

Polimorfismo rs699967 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo Recessivo 
 

Modelo Dominante 

CC+CA AA p 
 

CC CA+AA p 

Invasão sanguínea 

Não 41 (93,2) 3 (6,8) 
0,072 

  26 (59,1) 18 (40,9) 
0,016* 

Sim 46 (80,7) 11 (19,3) 
 

20 (35,1) 37 (64,9) 

OR (IC 95%) 1,0 3,2 (0,9-12,5) 0,084   1,0 2,7 (1,2-6,0) 0,017* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,065 (genótipo 

CA em relação ao CC); 
b
p=0,029* (genótipo AA em relação ao CC); *p<0,05 

 

4.2.3.9 Polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) 

 

 A associação entre o polimorfismo rs833061 do gene VEGFA e a presença de 

invasão sanguínea observada inicialmente na amostra total de casos, foi mantida quando 

estratificamos a amostra somente para os casos com subtipo histológico difuso (N=112; 

Modelos de Alelos e Dominante), demonstrando que indivíduos portadores do alelo C 

apresentaram maior risco para invasão sanguínea (Tabela 27). 

 

Tabela 27. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) e o cálculo do 

Odds Ratio para cada modelo genético, considerando a amostra de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) N (%) 

Modelos de Genótipos 
 

Modelos de Alelos 

TT TC CC p 
 

T C p 

Invasão 

sanguínea 

Não 23 (52,3) 17 (38,6) 4 (9,1) 
0,08 

  63 (71,6) 25 (28,4) 
0,024* 

Sim 18 (31,6) 28 (49,1) 11 (19,3) 
 

64 (56,1) 50 (43,9) 

OR (IC 95%) 1,0 2,11 (0,89-4,99)a 3,51 (0,96-12,89)b     1,0 1,97 (1,09-3,56) 0,015* 
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Continuação da Tabela 27 

Características Categorias 

Polimorfismo rs833061 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo Recessivo 
 

Modelo Dominante 

TT+TC CC p 
 

TT TC+CC p 

Invasão 

sanguínea 

Não 40 (90,9) 4 (9,1) 
0,153 

  23 (52,3) 21 (47,7) 
0,036* 

Sim 46 (80,7) 11 (19,3) 
 

18 (31,6) 39 (68,4) 

OR (IC 95%) 1,0 2,39 (0,71-8,10) 0,160   1,0 2,37 (1,05-5,35) 0,037* 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; 
a
p=0,091 (genótipo 

TC em relação ao TT); 
b
p=0,058 (genótipo CC em relação ao TT); *p<0,05 

 

4.2.3.10 Polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) 

 

Quando estratificamos a amostra para casos com subtipo histológico difuso, foi 

mantida a associação inicialmente observada entre o polimorfismo rs2010963 do gene 

VEGFA e uma maior presença de metástase linfonodal (Modelo Recessivo), porém não 

foi possível calcular o risco associado ao alelo por meio de modelo de regressão 

logística, devido à presença de uma categoria com ausência de indivíduos (Tabela 28). 

 

Tabela 28. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) nos 

diferentes modelos genéticos, considerando a amostra de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo de Genótipos   Modelo de Alelos 

GG GC CC p    G C p 

Metástase linfonodal 
Não 7 (43,8) 9 (56,3) 0 (0,0) 

0,12 
  16 (100,0) 0 (0,0) 

0,205 
Sim 38 (40,4) 37 (39,4) 19 (20,2) 

 
75 (79,8) 19 (20,2) 

 

Continuação da Tabela 28 

Características Categorias 

Polimorfismo rs2010963 (gene VEGFA) N (%) 

Modelo Recessivo   Modelo Dominante 

GG+GC CC p   GG GC+CC p 

Metástase linfonodal 
Não 16 (100,0) 0 (0,0) 

0,048* 
  7 (43,8) 9 (56,3) 

0,80 
Sim 75 (79,8) 19 (20,2) 

 
38 (40,4) 56 (59,6) 

N: número de indivíduos 

 

4.3.3.11 Polimorfismo rs3025039 (gene VEGFA)  

 

Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs3025039 

de VEGFA e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos 

com subtipo histológico difuso (p>0,05). 
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4.2.3.12 Polimorfismo rs763780 (gene IL17F) 

 

Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs763780 

de IL17F e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos 

com subtipo histológico difuso (p>0,05). 

 

4.2.3.13 Polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) 

 

Quando estratificamos a amostra para casos com subtipo histológico difuso, foi 

mantida a associação inicialmente observada entre o polimorfismo rs4644 do gene 

LGALS3 uma menor idade de acometimento da doença (Modelos de Genótipo, Alelos, 

Recessivo e Dominante; Tabela 29). 

 

Tabela 29. Características anatomopatológicas associadas ao polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) nos diferentes 

modelos genéticos, considerando a amostra de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Características Categorias 

Polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) N (%) 

Modelos de Genótipos 
 

Modelos de Alelos 

CC AC AA p 
 

C A p 

Idade ao diagnóstico média (DP) anos 62,7 (15,5)§ 58,1 (12,2)§ 52,11 (13,3)§ 0,019*   61,2 (14,6) 56,5 (12,6) 0,006* 

 

Continuação da Tabela 29 

Características Categorias 

Polimorfismo rs4644 (gene LGALS3) N (%) 

Modelo Recessivo 
 

Modelo Dominante 

CC+AC AA p 
 

CC AC+AA p 

Idade ao diagnóstico média (DP) anos 60,5 (14,2) 52,1 (13,3) 0,046*   62,7 (15,5) 57,2 (12,4) 0,013* 

N: número de indivíduos; DP: desvio-padrão; 
§
comparação dois a dois realizada por meio de teste de Mann 

Whitney (CC vs AC com p=0,039; CC vs AA com p=0,028; AC vs AA com p=0,109).  Como foram realizados 

três testes independentes de Mann Whitney dois a dois para detectar quais grupos apresentavam diferença na Idade 

ao diagnóstico, foi aplicada a correção para múltiplos testes de Bonferroni, em que o nível de significância α=0,05 

é dividido pelo número de comparações e o novo valor de significância considerado foi de 0,05/3 = 0,016 

 

4.2.3.14 Polimorfismo rs6917 (gene PHB) 

 

Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs6917 de 

PHB e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos com 

subtipo histológico difuso (p>0,05). 
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4.2.3.15 Polimorfismo rs1042522 (gene TP53) 

 

Não foram observadas associações significantes entre o polimorfismo rs1042522 

de TP53 e as características anatomopatológicas, considerando-se a amostra de casos 

com subtipo histológico difuso (p>0,05). 

 

4.2.4 Associação entre os haplótipos e as características anatomopatológicas do 

câncer gástrico, na amostra total de casos (N=178) 

  

As associação dos haplótipos com as características anatomopatológicas nos 

pacientes com câncer gástrico incluíram os polimorfismos dos genes TNFB, TNFA, 

HSPA1L, HSPA1B, VEGFA e IL17F, localizados no cromossomo 6 e os polimorfismos 

de COX-2, situados no cromossomo 1. O polimorfismo de IL17F não seguiu o EHW 

(p>0,01) no grupo de casos e, portanto, foi automaticamente excluído da análise.  

 Inicialmente foram calculados os valores de D’ para verificar quais 

polimorfismos apresentavam-se em desequilíbrio de ligação na amostra de 178 

pacientes com câncer gástrico, selecionados para esse estudo. 

Foram considerados em desequilíbrio de ligação os polimorfismos que 

apresentaram valores de D’≥0,75. Os haplótipos cujos polimorfismos encontraram-se 

em desequilíbrio de ligação selecionados para as análises foram: rs909253 e rs1800629 

(TNFB e TNFA, respectivamente; D’= 0,79), rs699947, rs833061 e rs2010963 (VEGFA; 

D’=0,97) e rs689466 e rs5275 (COX-2; D’=1,0). Os blocos haplotípicos formados pelos 

polimorfismos de TNF e VEGFA, localizados no cromossomo 6, foram didaticamente 

chamados de blocos 1 e 2, respectivamente (Figura 11A) e o bloco haplotípico formado 

pelos dois polimorfismos de COX-2 foi chamado de bloco 3 (Figura 11B). 



99 

Resultados 

 

Figura 11. Representação dos blocos de haplótipos, cujos polimorfismos encontraram-se em 

desequilíbrio de ligação no grupo de pacientes com câncer gástrico. (A) Bloco 1 (polimorfismos 

de TNF), bloco 2 (polimorfismos de VEGFA) e (B) Bloco 3 (polimorfismos de COX-2). Entre 

parênteses está representado o tamanho em kilobases (kb) de cada bloco. Os valores de D’ estão 

apresentados em porcentagem dentro dos losangos e representam o desequilíbrio de ligação 

entre os polimorfismos (quanto maior o valor de D’, maior é a intensidade da cor vermelha e 

maior é o desequilíbrio de ligação). Adaptação da figura gerada pelo software Haploview 4.2 

 

 As frequências detectadas para cada haplótipo, em nossa amostra de casos com 

câncer gástrico, estão representadas na Tabela 30. 
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Tabela 30. Frequências observadas para cada haplótipo, cujos polimorfismos apresentaram 

desequilíbrio de ligação, na amostra total de pacientes com câncer gástrico 

Blocos Polimorfismos (Genes) Haplótipos freq (%) 

1 rs909253 e rs1800629 (TNFB/TNFA) 

AG 64,2 

GG 22,6 

GA 11,4 

AA 1,8 

2 rs699947, rs833061 e rs2010963 (VEGFA) 

CTC 38,2 

ACG 33,6 

CTG 24,5 

CCG 3,4 

CCC 3,2 

3 

 AT 45,2 

rs689466 e rs5275 (COX-2) AC 37,4 

 GT 17,4 

freq: frequência 

 

 Dentre as características anatomopatológicas avaliadas, foram encontradas 

associações significativas entre o haplótipo GG (bloco 1) e presença de invasão 

perineural (p=0,044); entre o haplótipo ACG (bloco 2) e presença de invasão sanguínea 

(p=0,012); entre o haplótipo CTC (bloco 2) e presença de invasão para outros órgãos 

(p=0,040); e entre o haplótipo GT (bloco 3) e o subtipo histológico intestinal de Lauren 

(p=0,038), representados na Tabela 31.  

 Não foram encontradas associações significativas entre os haplótipos e as 

seguintes variáveis: idade de acometimento, tamanho do tumor, profundidade de 

invasão, invasão linfática, infiltrado inflamatório, desmoplasia, metástase linfonodal, 

metástase à distância e estadiamento da doença (p>0,05). 

 

Tabela 31. Associações significativas observadas entre os haplótipos formados pelos polimorfismos que se 

encontraram em desequilíbrio de ligação, e as características anatomopatológicas na amostra total de casos 

com câncer gástrico 

Blocos Polimorfismos Genes Anatomopatológico Haplótipos P/A (%) χ
2
 p 

1 
rs909253 e 

rs1800629  
TNFB/TNFA Invasão perineural GG 26,0/17,0 4,05 0,044* 

2 
rs699947, rs833061 

e rs2010963  
VEGFA 

Invasão sanguínea ACG 39,8/26,7 6,26 0,012* 

Invasão para outros órgãos CTC 66,7/37,4 4,21 0,040* 

3 rs689466 e rs5275 COX-2 Subtipo Intestinal GT 23,7/14,7 4,27 0,038* 

P/A: Presença/Ausência; *p<0,05; Software PLINK 
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 Os resultados das associações dos haplótipos com as características 

anatomopatológicas foram apresentados somente para as análises que incluíram a 

amostra total de casos (N=178). Não serão apresentados os resultados estratificados por 

subtipo histológico (detalhes na Seção de Discussão). 

 

4.2.5 RESULTADOS PARA OS MARCADORES DE PROGRESSÃO DO 

CÂNCER GÁSTRICO  

 

 As Tabelas 32 a 34 resumem os resultados encontrados nesse estudo para as 

análises que buscaram marcadores genéticos de progressão do câncer gástrico, tanto 

considerando a amostra total ou estratificada para os casos com subtipo histológico 

difuso. 

Nas análises que investigaram os polimorfismos individualmente, identificamos 

que rs689466 (COX-2); rs1052133 (OGG1); rs699947, rs833061e rs2010963 (VEGFA); 

rs4644 (LGALS3) e rs1042522 (TP53) foram significativamente associados a variáveis 

anatomopatológicas de pior progressão da doença (Tabela 32). Já os polimorfismos 

rs5275 (COX-2); rs2227956 (HSPA1L) e rs3025039 (VEGFA) foram associados a 

variáveis anatomopatológicas de melhor progressão da doença (Tabela 33), para as 

análises considerando a amostra total de casos (N=178). Também foi observado que o 

polimorfismo rs909253 (TNFB) foi capaz de predizer uma melhor progressão da doença 

somente quando considerado os casos com subtipo difuso (N=112). 

 Nas análises de associação com os haplótipos, identificamos as seguintes 

associações: haplótipo GG (TNFB/TNFA) e invasão perineural; haplótipo ACG 

(VEGFA) e invasão sanguínea; haplótipo CTC (VEGFA) e invasão para outros órgãos; 

haplótipo GT (rs689466 e rs5275 do gene COX-2) e subtipo histológico intestinal 

(Tabela 34).   
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Tabela 32. Polimorfismos associados a variáveis anatomopatológicas de pior progressão do câncer gástrico e modelos genéticos nos quais as 

associações foram detectadas, separadamente para a amostra total (N=178) e para os casos com subtipo histológico difuso (N=112)  

Polimorfismo (gene) Casuística Pior Progressão (RISCO) Modelo Genético Alelo associado 

rs689466 (COX-2) Amostra Total 
Invasão linfática Genótipo 

Alelo G (upstream) 
Subtipo histológico intestinal Alelos 

rs1052133 (OGG1) Amostra Total Invasão perineural e desmoplasia Recessivo 
Alelo G (Cis) 

missense (Ser→Cis) 

rs699947 (VEGFA) 
Amostra Total Invasão sanguínea Alelos e Dominante 

Alelo A (upstream) 
Subtipo Difuso Invasão sanguínea Genótipo, Alelos e Dominante 

rs833061 (VEGFA) 
Amostra Total Invasão sanguínea e tamanho do tumor Alelos e Dominante 

Alelo C (upstream) 
Subtipo Difuso Invasão sanguínea Alelos e Dominante 

rs2010963 (VEGFA) 
Amostra Total 

 Invasão para outros órgãos Alelos e Recessivo 

Alelo C (5’-UTR) Metástase linfonodal Recessivo 

Subtipo Difuso Metástase linfonodal Recessivo 

rs4644 (LGALS3) 

Amostra Total 
Idade ao diagnóstico Alelos e Dominante Alelo A (His) 

Desmoplasia Dominante missense 

Subtipo Difuso Idade ao diagnóstico 
Genótipos, Alelos, Recessivo e 

Dominante 
(Pro→His) 

rs1042522 (TP53) Amostra Total 

Idade ao diagnóstico Alelos Alelo C (Pro) 

Desmoplasia Alelos e Dominante missense 

Subtipo histológico difuso Alelos e Recessivo (Arg→Pro) 

UTR: untranslated region 
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Tabela 33. Polimorfismos associados a variáveis anatomopatológicas de melhor progressão do câncer gástrico e modelos genéticos nos quais as 

associações foram detectadas, separadamente para a amostra total (N=178) e para os casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Polimorfismo (gene) Casuística Melhor Progressão (PROTEÇÃO) Modelo Genético Alelo associado 

rs5275 (COX-2) 

Amostra total Profundidade de invasão e invasão perineural Dominante 

Alelo C (3’-UTR) 
Subtipo Difuso 

Invasão perineural Genótipo e Dominante 

Desmoplasia Alelos e Dominante 

rs909253 (TNFB) Subtipo Difuso 

Infiltrado inflamatório Dominante 

Alelo G (intron) Metástase à distância Genótipo e Dominante 

Metástase linfonodal Alelos 

rs2227956 (HSPA1L) 
Amostra total 

Desmoplasia Genótipo, Alelos e Dominante 
Alelo C 

Invasão perineural Alelos e Dominante 

Subtipo Difuso Invasão perineural Alelos e Dominante missense (Met→Thr) 

rs3025039 (VEGFA) Amostra total Profundidade de invasão e estadiamento Genótipos e Recessivo Alelo C (3’-UTR) 

UTR: untranslated region 

 

Tabela 34. Haplótipos associados a variáveis anatomopatológicas de pior progressão do câncer gástrico na amostra total de casos (N=178) 

Polimorfismo (gene) Casuística Pior Progressão (RISCO) Haplótipo (%)
§
 

rs689466 e rs5275 (COX-2) 
Amostra total Subtipo histológico intestinal Haplótipo GT (17,4%) 

-1195G>A (upstream) e +8437T>C (3’-UTR) 

rs909253 e rs1800629 (TNFB/TNFA) 
Amostra total Invasão perineural Haplótipo GG (22,6%) 

+252G>A (intron) e -308G>A (upstream) 

rs699947, rs833061 e rs2010963 (VEGFA) 
Amostra total 

Invasão sanguínea Haplótipo ACG (33,6%) 

-2578C>A (upstream), -1498T>C (upstream) e +405G>C (5’-UTR) Invasão para outros órgãos Haplótipo CTC (38,2%) 

UTR: untranslated region;
 §
frequência na qual o haplótipo foi observado na amostra total desse estudo 
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4.3 PROGNÓSTICO DO CÂNCER GÁSTRICO (Sobrevida Global e Livre de 

Doença) 

 

4.3.1 Descrição da Sobrevida Global e Livre de Doença, na amostra total de casos 

(N=178) 

 

O estudo incluiu 178 pacientes com câncer gástrico que foram acompanhados a 

partir da data de diagnóstico inicial (primeiro caso diagnosticado em junho de 2001) até 

31 de março de 2016, sendo o tempo total de seguimento de 172,5 meses. Ao final do 

período de seguimento foram registradas 22 perdas de seguimento (12,4%), das quais 

não foram encontradas as respectivas declarações de óbito. Pacientes vivos ao final do 

período ou que tiveram perda de seguimento foram considerados como eventos 

censurados nas análises de sobrevida.  

Ao final do período de seguimento total, as sobrevidas global e livre de doença 

foram respectivamente de 39,3% e 48,5% (Figura 12). Da amostra total, 99 pacientes 

(55,6%) foram a óbito (incluindo óbito por quaisquer causas) e 79 pacientes (44,4%) 

apresentaram recorrência ou morte específica pela doença. A média (DP) de tempo de 

sobrevida global foi de 82,27 (5,84) meses (variando de 0 a 86,1 meses) e de sobrevida 

livre de doença de 94,64 (6,27) meses (variando de 2,3 a 125,6 meses). 

 

 

Figura 12. Curvas de sobrevida (A) global e (B) livre de doença dos pacientes diagnosticados 

com câncer gástrico em nosso estudo (N=178), obtidas pelo método de Kaplan-Meier 
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Considerando-se cinco anos de seguimento (60 meses), observamos que 96 

pacientes foram a óbito (incluindo todas as causas de óbito) e 78 apresentaram 

recorrência ou morte específica pela doença. Nesse período, as sobrevidas global e livre 

de doença foram respectivamente de 42,3% e 50,2%. Considerando somente os casos 

diagnosticados em estádio III+IV, observamos sobrevida global em cinco anos de 

29,5%, contra 84,6% observado em pacientes estádio I+II. Para a sobrevida livre de 

doença em cinco anos, observamos 36,0% e 70,2% para pacientes diagnosticados em 

estádio III+IV e I+II, respectivamente.  

Visto que as variáveis anatomopatológicas podem atuar como potenciais fatores 

que influenciam no prognóstico do câncer gástrico, investigamos a associação entre 

esses fatores e as curvas de sobrevidas global e livre de doença (representadas nas 

Figuras 13 e 14, respectivamente) utilizando o método de Kaplan-Meier. Com exceção 

de infiltrado inflamatório e desmoplasia, o teste de log-rank detectou associações 

significativas entre as demais variáveis anatomopatológicas do estudo e as sobrevidas 

global e livre de doença (p<0,05). 
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Figura 13. Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global considerando-se a amostra total de 

pacientes diagnosticados com câncer gástrico nesse estudo (N=178), segundo as características 

anatomopatológicas. A) Tamanho do tumor; B) Profundidade de invasão; C) Invasão perineural; 

D) Invasão linfática; E) Invasão sanguínea; F) Infiltrado inflamatório; G) Desmoplasia; H) 

Invasão para outros órgãos; I) Metástase linfonodal; J) Metástase à distância; K) Estadiamento; 

L) Subtipo Histológico; valor de p baseado no teste de log-rank 
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Figura 14. Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida livre de doença considerando-se a amostra 

total de pacientes diagnosticados com câncer gástrico nesse estudo (N=178). A) Tamanho do 

tumor; B) Profundidade de invasão; C) Invasão perineural; D) Invasão linfática; E) Invasão 

sanguínea; F) Infiltrado inflamatório; G) Desmoplasia; H) Invasão para outros órgãos; I) 

Metástase linfonodal; J) Metástase à distância; K) Estadiamento; L) Subtipo Histológico; valor 

de p baseado no teste de log-rank 
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As análises univariadas demonstraram que as seguintes categorias foram 

independentemente associadas a menores tempos de sobrevida global e livre de doença: 

tumores maiores que 5 cm, maior profundidade de invasão (t3+t4), presença de invasão 

perineural, sanguínea e linfática, invasão para outros órgãos, presença de metástase 

linfonodal e à distância, estadiamento mais tardio (III+IV) e subtipo histológico difuso 

(p<0,05). A Tabela 35 apresenta os valores de hazard ratio (HR, do inglês razão de 

riscos) e IC 95% para as variáveis avaliadas. Desta forma, todas essas variáveis 

anatomopatológicas foram incluídas como covariáveis de ajuste nos modelos 

multivariados de regressão de Cox que investigaram o valor prognóstico dos 

polimorfismos analisados nesse estudo.  

As variáveis sociodemográficas do estudo (gênero, idade, etnia, escolaridade, 

tabagismo e etilismo) não foram independentemente associadas à sobrevida global e 

livre de doença (dados não mostrados) e, portando, não foram incluídas como 

covariáveis de ajuste nas análises multivariadas. 
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Tabela 35. Sobrevida global e livre de doença segundo as características anatomopatológicas no câncer gástrico, considerando a amostra total de casos (N=178) 

Características 

anatomopatológicas 
Categorias 

Sobrevida Global   Sobrevida Livre de Doença 

N Casos  N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p   N Casos N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p 

Tamanho do tumor 
≤ 5 cm 94 46 95,1 

0,017* 
1 (Ref) 

0,018* 
  94 31 115,3 

0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
> 5 cm 84 53 59,8 1,6 (1,1-2,4)   84 48 64,2 2,8 (1,7-4,6) 

Profundidade de 

invasão (pT) 

t1+t2 36 14 112,3 
0,007* 

1 (Ref) 
0,008* 

  36 7 137,3 
0,001* 

1 (Ref) 
0,003* 

t3+t4 141 84 74,0 2,1 (1,2-3,8)   141 71 83,2 3,6 (1,5-8,3) 

Invasão perineural 
não 76 32 104,4 

<0,001* 
1 (Ref) 

0,001* 
  76 27 111,7 

0,006* 
1 (Ref) 

0,006* 
sim 96 64 63,4 2,1 (1,4-3,2)   96 50 78,3 2,0 (1,2-3,3) 

Invasão linfática 
não 68 27 110,2 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
  68 17 129,7 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
sim 104 69 58,1 2,4 (1,5-3,8)   104 60 64,7 2,9 (1,6-5,0) 

Invasão sanguínea 
não 81 32 109,5 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
  81 24 121,8 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
sim 83 56 56,4 2,4 (1,6-3,8)   83 47 66,5 3,0 (1,7-5,3) 

Infiltrado 

inflamatório 

ausente a leve 50 30 75,1 
0,376 

1 (Ref) 
0,378 

  50 26 83,3 
0,400 

1 (Ref) 
0,296 

moderado a intenso 51 26 92,5 0,9 (4,7-1,3)   51 22 100,4 0,7 (0,4-1,3) 

Desmoplasia 
ausente a leve 39 19 92,4 

0,238 
1 (Ref) 

0,240 
  39 18 94,1 

0,454 
1 (Ref) 

0,776 
moderada a intensa 64 39 77,3 1,4 (0,8-2,4)   64 33 86,4 1,1 (0,6-2,1) 

Invasão para outros 

órgãos (pT4b) 

não 172 94 83,9 
0,012* 

1 (Ref) 
0,017* 

  172 75 96,3 
0,039* 

1 (Ref) 
0,316 

sim 6 5 27,1 3,0 (1,2-7,4)   6 4 31,9 2,1 (0,5-8,7) 

Metástase linfonodal 
não 40 14 118,4 

0,002* 
1 (Ref) 

0,003* 
  40 4 153,7 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
sim 137 84 70,3 2,4 (1,3-4,2)   137 74 78,0 6,1 (2,2-17,0) 

Metástase à distância 

(pM) 

não 152 76 92,2 
<0,001* 

1 (Ref) 
<0,001* 

  152 56 107,8 
<0,001* 

1 (Ref) 
<0,001* 

sim 26 23 19,4 3,9 (2,4-6,3)   26 23 18,5 5,0 (2,8-9,0) 

Estadiamento 
I+II 54 18 120,6 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
  54 7 149,1 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
III+IV 123 80 63,1 2,8 (1,7-4,7)   123 71 69,8 5,9 (2,7-13,1) 

Subtipo histológico 
Intestinal 59 23 100,0 

0,003* 
1 (Ref) 

0,005* 
  59 18 109,6 

0,008* 
1 (Ref) 

0,009* 
Difuso 112 74 68,2 2,0 (1,3-3,2)   112 59 81,1 2,0 (1,2-3,4) 

N: número de indivíduos; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de Confiança; Ref: referência; *p<0,05 
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4.3.2 Associação entre os polimorfismos individuais e a Sobrevida Global e Livre 

de Doença, na amostra total de casos (N=178) 

 

As curvas de sobrevida global e livre de doença estratificadas por 

genótipos/alelos foram investigadas na amostra total de casos (N=178) para todos os 

polimorfismos do estudo por meio do método de Kaplan-Meier, nos quatro Modelos 

Genéticos propostos. Devido ao grande volume de análises realizadas, serão 

representados somente os resultados para os polimorfismos que apresentaram 

associações significativas (p<0,05; teste de log-rank).  

O polimorfismo rs909253 do gene TNFB apresentou diferenças nas curvas de 

sobrevida global (Modelos de Alelos e Dominante) e livre de doença (Modelos de 

Genótipos, Alelos e Dominante) (Figura 15), enquanto que o polimorfismo rs4644 do 

gene LGALS3 apresentou diferenças somente nas curvas de sobrevida livre de doença 

(Modelos de Alelos e Dominante) (Figura 16).  

 

 

Figura 15. Curvas de sobrevida global (A-D) e livre de doença (F-I) estratificadas para os 

genótipos/alelos do polimorfismo rs909253 do gene TNFB considerando-se a amostra total de 

casos com câncer gástrico (N=178), nos Modelos Genéticos de Genótipos (A e F), de Alelos (B 

e G), Recessivo (C e H) e Dominante (D e I); valor de p calculado pelo teste de log-rank 
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Figura 16. Curvas de sobrevida global (A-D) e livre de doença (F-I) estratificadas para os 

genótipos/alelos do polimorfismo rs4644 do gene LGALS3 considerando-se a amostra total de 

casos com câncer gástrico (N=178), nos diferentes Modelos Genéticos: (A e F) Genótipos, (B e 

G) Alelos, (C e H) Recessivo e (D e I) Dominante; valor de p calculado pelo teste de log-rank 

 

Todas as características anatomopatológicas associadas independentemente às 

curvas de sobrevida global e livre de doença foram incluídas como covariáveis de ajuste 

nos modelos de regressão de Cox que calcularam os valores de HR e IC 95%. As 

análises multivariadas demonstraram que o alelo polimórfico G de rs909253 do gene 

TNFB foi associado a um melhor prognóstico (HR<1), com maiores tempos de 

sobrevida global e livre de doença em relação ao alelo A (Tabela 36).  

Além disso, indivíduos portadores do alelo A (His) do polimorfismo de LGALS3 

apresentaram menores tempos de sobrevida livre de doença, embora tenham perdido a 

associação após ajuste para as covariáveis utilizadas nas análises multivariadas (Tabela 

36). 
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Tabela 36. Curvas de sobrevida global e livre de doença de acordo com os polimorfismos rs909253 de TNFB e rs4644 de LGALS3 e o cálculo do Hazard ratio para cada 

modelo genético, considerando a amostra total de casos (N=178) 

Polimorfismo 

(Gene) 

Modelo 

Genético 

Genótipos 

/ Alelos 

Sobrevida Global   Sobrevida Livre de Doença 

N Casos N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p
a
 

 
N Casos N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p

a
 

rs909253 

(TNFB) 

Genótipos 

AA 80 49 69,8 

0,065 

1 (Referência) 

 

80 43 75,2 

0,020* 

1 (Referência) 

AG 74 40 85,8 0,74(0,5-1,2) 0,206 

 

74 27 107,4 0,63 (0,4-1,1) 0,093 

GG 23 10 101,8 0,27 (0,1-0,6) 0,003* 

 

23 9 105,5 0,29 (0,1-0,8) 0,011* 

Dominante 
AA 80 49 69,8 

0,047* 
1 (Referência) 

 

80 43 75,2 
0,006* 

1 (Referência) 

AG+GG 97 50 91,4 0,31 (0,1-0,7) 0,007* 

 

97 36 108,9 0,53 (0,3-0,9) 0,013* 

Recessivo 
AA+AG 154 89 77,9 

0,061 
1 (Referência)   154 70 91,3 

0,160 
1 (Referência) 

GG 23 10 101,8 0,59 (0,4-0,9) 0,022* 
 

23 9 105,5 0,35 (0,1-0,9) 0,028* 

Alelos 
alelo A 234 138 75,5 

0,015* 
1 (Referência) 

 

234 113 86,2 
0,006* 

1 (Referência) 

alelo G 120 60 94,9 0,57 (0,4-0,8) 0,002* 

 

120 45 109,8 0,54 (0,4-0,8) 0,003* 

rs4644 

(LGALS3) 

Genótipos 

CC 89 49 85,4 

0,371 

1 (Referência) 

 

89 32 109,3 

0,058 

1 (Referência) 

AC 72 43 71,5 1,06 (0,7-1,7) 0,816 

 

72 38 77,0 1,53 (0,9-2,6) 0,121 

AA 17 7 94,7 0,83 (0,4-1,9) 0,673 

 

17 9 77,2 1,73 (0,8-4,0) 0,197 

Dominante 
CC 89 49 85,4 

0,442 
1 (Referência) 

 

89 32 109,3 
0,017* 

1 (Referência) 

AC+AA 89 50 76,5 0,81 (0,4-1,9) 0,627 

 

89 47 77,7 1,41 (0,6-3,1) 0,392 

Recessivo 
CC+AC 161 92 80,4 

0,402 
1 (Referência) 

 

161 70 95,8 
0,510 

1 (Referência) 

AA 17 7 94,7 1,01 (0,6-1,6) 0,962 

 

17 9 77,2 1,57 (0,9-2,6) 0,084 

Alelos 
alelo C 250 141 82,1 

0,829 
1 (Referência) 

 

250 102 100,6 
0,029* 

1 (Referência) 

alelo A 106 57 80,1 0,97 (0,7-1,4) 0,856   106 56 78,2 1,39 (1,0-2,0) 0,084 

N: número de indivíduos; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de Confiança; 
a
ajustado para todas as variáveis anatomopatológicas associadas nas análises univariadas; *p<0,05
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4.3.3 Descrição da Sobrevida Global e Livre de Doença, na amostra de casos com 

subtipo histológico difuso (N=112) 

 

Quando avaliamos somente os casos com subtipo difuso de câncer gástrico 

(N=112), observamos que esses apresentaram menores valores de sobrevidas global e 

livre de doença (30,2% e 39,3%, respectivamente; Figura 17) quando comparados à 

amostra total sem estratificar por subtipo histológico (N=178; Figura 12). 

 

 

Figura 17. Curvas de sobrevida (A) global e (B) livre de doença dos pacientes diagnosticados 

com subtipo histológico difuso de câncer gástrico em nosso estudo (N=112), obtidas pelo 

método de Kaplan-Meier 

 

 Dessa amostra, 74 pacientes (66,1%) foram a óbito (incluindo óbito por 

quaisquer causas) e 59 pacientes (52,7%) apresentaram recorrência ou morte específica 

pela doença. A média (DP) de tempo de sobrevida global ao final do seguimento foi de 

68,2 (6,9) meses (variando de 0 a 86,1 meses) e de sobrevida livre de doença de 81,1 

(7,7) meses (variando de 2,3 a 125,6 meses). Considerando-se cinco anos de 

seguimento, os tempos de sobrevida global e livre de doença foram, respectivamente, de 

32,4% e 41,6%. 

 Além disso, investigamos as variáveis anatomopatológicas independentemente 

associadas às curvas de sobrevida global e livre de doença, pelo método de Kaplan-

Meier (Figura 18 e 19, respectivamente). 
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Figura 18. Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global, considerando-se a amostra de 

pacientes com subtipo histológico difuso de câncer gástrico (N=112). A) Tamanho do tumor; B) 

Profundidade de invasão; C) Invasão perineural; D) Invasão linfática; E) Invasão sanguínea; F) 

Infiltrado inflamatório; G) Desmoplasia; H) Invasão para outros órgãos; I) Metástase linfonodal; 

J) Metástase à distância; K) Estadiamento; valor de p baseado no teste de log-rank 
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Figura 19. Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida livre de doença, considerando-se a amostra 

de pacientes com subtipo histológico difuso de câncer gástrico (N=112). A) Tamanho do tumor; 

B) Profundidade de invasão; C) Invasão perineural; D) Invasão linfática; E) Invasão sanguínea; 

F) Infiltrado inflamatório; G) Desmoplasia; H) Invasão para outros órgãos; I) Metástase 

linfonodal; J) Metástase à distância; K) Estadiamento; valor de p baseado no teste de log-rank 
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 Para a amostra de casos com subtipo histológico difuso, com exceção de 

infiltrado inflamatório, desmoplasia e invasão para outros órgãos, as demais variáveis 

anatomopatológicas foram capazes de predizer pior sobrevida global nas análises 

univariadas (Tabela 37). Da mesma forma, com exceção de invasão perineural, 

infiltrado inflamatório, desmoplasia e invasão para outros órgãos, as demais variáveis 

foram associadas à sobrevida livre de doença nas análises univariadas (Tabela 37). 

Essas características anatomopatológicas foram utilizadas como covariáveis de ajuste 

nas análises multivariadas subsequentes.  
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Tabela 37. Sobrevida global e livre de doença segundo as características anatomopatológicas no câncer gástrico, considerando-se somente os casos com subtipo 

histológico difuso (N=112) 

Variáveis 

anatomopatológicas 
Categorias 

Sobrevida Global   Sobrevida Livre de Doença 

N Casos N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p   N Casos N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p 

Tamanho do tumor 
≤ 5 cm 61 35 82,4 

0,032* 
1 (Ref) 

0,034* 
  61 25 100,7 

0,014* 
1 (Ref) 

0,016* 
> 5 cm 51 39 44,2 1,7 (1,0-2,6)   51 34 50,3 1,9 (1,1-3,2) 

Profundidade de 

invasão (pT) 

t1+t2 20 10 99,1 
0,036* 

1 (Ref) 
0,040* 

  20 5 128,8 
0,006* 

1 (Ref) 
0,010* 

t3+t4 91 63 61,1 2,0 (1,0-3,9)   91 53 70,2 3,3 (1,3-8,4) 

Invasão perineural 
não 38 21 88,8 

0,019* 
1 (Ref) 

0,021* 
  38 18 96,0 

0,120 
1 (Ref) 

0,123 
sim 71 51 56,2 1,8 (1,1-3,0)   71 39 71,5 1,6 (0,9-1,7) 

Invasão linfática 
não 38 18 104,0 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
  38 11 125,9 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
sim 72 54 46,3 2,7 (1,6-4,6)   72 46 53,7 3,9 (2,0-7,5) 

Invasão sanguínea 
não 44 23 95,8 

0,001* 
1 (Ref) 

0,001* 
  44 16 113,9 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
sim 57 42 45,7 2,3 (1,4-3,9)   57 36 53,3 2,9 (1,6-5,3) 

Infiltrado 

inflamatório 

ausente a leve 34 22 72,9 
0,820 

1 (Ref) 
0,820 

  34 20 77,6 
0,734 

1 (Ref) 
0,734 

moderado a intenso 30 19 74,4 1,1 (0,6-2,0)   30 15 89,3 0,9 (0,5-1,7) 

Desmoplasia 
ausente a leve 18 11 78,4 

0,495 
1 (Ref) 

0,496 
  18 11 79,2 

0,947 
1 (Ref) 

0,947 
moderada a intensa 49 33 68,6 1,3 (0,6-2,5)   49 27 80,6 1,0 (0,5-2,1) 

Invasão para outros 

órgãos (pT4b) 

não 108 71 68,8 
0,436 

1 (Ref) 
0,441 

  108 56 82,3 
0,273 

1 (Ref) 
0,281 

sim 4 3 37,4 1,6 (0,5-5,0)   4 3 37,3 1,9 (0,6-6,1) 

Metástase linfonodal 
não 17 7 110,8 

0,022* 
1 (Ref) 

0,027* 
  17 3 139,0 

0,007* 
1 (Ref) 

0,013* 
sim 94 66 59,2 2,4 (1,1-5,3)   94 55 70,9 4,3 (1,4-13,9) 

Metástase à distância 

(pM) 

não 94 56 78,4 
<0,001* 

1 (Ref) 
<0,001* 

  94 41 95,7 
<0,001* 

1 (Ref) 
<0,001* 

sim 18 18 17,4 3,4 (1,9-5,8)   18 18 16,4 4,0 (2,3-7,0) 

Estadiamento 
I+II 27 11 111,4 

0,001* 
1 (Ref) 

0,002* 
  27 4 146,0 

<0,001* 
1 (Ref) 

<0,001* 
III+IV 84 62 52,7 2,8 (1,4-5,3)   84 54 60,5 6,4 (2,3-17,8) 

N: número de indivíduos; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de Confiança; Ref: referência; *p<0,05 
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4.3.4 Associação entre os polimorfismos individuais e a Sobrevida Global e Livre 

de Doença do câncer gástrico, na amostra de casos com subtipo histológico difuso 

(N=112) 

 

 Quando estratificamos por subtipo histológico difuso, não observamos novas 

associações entre os polimorfismos do estudo e as curvas de sobrevida. Verificamos que 

o polimorfismo rs909253 de TNFB mantem as associações anteriormente observadas na 

amostra total, com sobrevida global (Modelos Dominante e de Alelos) e com a 

sobrevida livre de doença (todos os Modelos Genéticos; Figura 20). As análises 

multivariadas demonstraram que o alelo polimórfico atuou como fator de melhor 

prognóstico (HR<1), com maiores tempos de sobrevidas (Tabela 38). O polimorfismo 

rs4644 do gene LGALS3 não manteve a associação anteriormente observada com 

sobrevida livre de doença na amostra total (p>0,05). 

 

 

Figura 20. Curvas de sobrevida global (A-D) e livre de doença (F-I) estratificadas para os 

genótipos/alelos do polimorfismo rs909253 do gene TNFB, considerando-se somente os casos 

com subtipo histológico difuso de câncer gástrico (N=112), nos diferentes Modelos Genéticos: 

(A e F) Genótipos, (B e G) Alelos, (C e H) Recessivo e (D e I) Dominante; valor de p calculado 

pelo teste de log-rank 
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Tabela 38. Curvas de sobrevida global e livre de doença de acordo com o polimorfismo rs909253 de TNFB e o cálculo do Hazard ratio para cada modelo genético, 

considerando a amostra de casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Polimorfismo 

(Gene) 

Modelo 

Genético 

Genótipos 

/ Alelos 

Sobrevida Global   Sobrevida Livre de Doença 

N Casos N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p 
 

N Casos N eventos Média p log-rank HR (IC 95%) p 

rs909253 

(TNFB) 

Genótipos 

AA 52 37 54,1 

0,073 

1 (Referência) 

 

52 33 58,9 

0,017* 

1 (Referência) 

AG 42 27 71,8 0,8 (0,46-1,4) 0,464 

 

42 19 91,6 0,7 (0,4-1,3) 0,280 

GG 18 10 90,8 0,32 (0,1-0,8) 0,013* 

 

18 7 105,8 0,3 (0,1-0,8) 0,013* 

Dominante 
AA 52 37 54,1 

0,049* 
1 (Referência) 

 

52 33 58,9 
0,008* 

1 (Referência) 

AG+GG 60 37 79,1 0,6 (0,4-1,1) 0,078 

 

60 26 98,7 0,5 (0,3-0,9) 0,041* 

Recessivo 
AA+AG 94 64 62,5 

0,058 
1 (Referência)   94 52 73,9 

0,040* 
1 (Referência) 

GG 18 10 90,8 0,35 (0,1-0,8) 0,018* 
 

18 7 105,8 0,3 (0,1-0,9) 0,025* 

Alelos 
alelo A 146 101 59,7 

0,012* 
1 (Referência) 

 

146 85 68,8 
0,002* 

1 (Referência) 

alelo G 78 47 83,2 0,6 (0,4-0,9) 0,007*   78 33 102,5 0,7 (0,4-0,9) 0,042* 

N: número de indivíduos; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de Confiança; 
a
ajustado para todas as variáveis anatomopatológicas associadas nas análises univariadas; *p<0,05 
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4.3.5 RESULTADOS PARA OS MARCADORES DE PROGNÓSTICO DO 

CÂNCER GÁSTRICO  

 

 A Tabela 39 apresenta os resultados encontrados nesse estudo para as análises 

que buscaram marcadores genéticos de prognóstico do câncer gástrico. 

 Dentre os polimorfismos avaliados, rs909253 do gene TNFB foi associado a um 

melhor prognóstico e rs4644 do gene LGALS3 a um pior prognóstico do câncer gástrico. 

O polimorfismo rs909253 do gene TNFB foi associado a um maior tempo de sobrevida 

global e livre de doença, na amostra total (N=178) e na estratificada para o subtipo 

histológico difuso (N=112). Já o polimorfismo rs4644 do gene LGALS3 apresentou 

menor tempo de sobrevida livre de doença na amostra total de casos. 

 Não serão apresentadas as associações dos haplótipos com as curvas de 

sobrevida (detalhes na Seção de Discussão). 
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Tabela 39. Polimorfismos associados às curvas de sobrevida global e livre de doença e modelos genéticos nos quais as associações foram detectadas, 

separadamente para a amostra total (N=178) e para os casos com subtipo histológico difuso (N=112) 

Polimorfismo (gene) Casuística Prognóstico Sobrevida Modelo Genético Alelo associado 

rs909253 (TNFB) 

Amostra total Ruim Global e Livre de Doença Genótipos, Alelos, Recessivo e Dominante 

Alelo G (intron) 
Subtipo Difuso Ruim Global e Livre de Doença Genótipos, Alelos, Recessivo e Dominante 

rs4644 (LGALS3) Amostra total Bom Livre de Doença Alelos e Dominante 

Alelo A (His) 

missense (Pro→His) 
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4.4 Verificação da adequação do tamanho amostral e/ou poder estatístico 

 

 Respeitando todos os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, o número 

final da amostra de controles (N=262) e casos (N=178) obtido foi menor do que o 

esperado inicialmente no desenho do estudo. Dessa forma, realizamos o cálculo do 

tamanho amostral estimado e/ou do poder estatístico post hoc (após obtenção dos 

resultados), a fim de verificar se o número de indivíduos foi adequado para os testes 

aplicados nas etapas dos diferentes desenhos de estudo desse trabalho (caso-controle, 

associação com variáveis anatomopatológicas e seguimento). 

 Para o cálculo amostral no estudo caso-controle, foi utilizado um software 

disponibilizado pelo Laboratório de Epidemiologia e Estatística (Lee) criado em 1995 

junto à Faculdade de Medicina da USP (link disponível em 

http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/di_cas_con.html). Utilizamos como 

referência os dois polimorfismos que foram associados com a suscetibilidade ao câncer 

gástrico na amostra total de casos (N=178): rs1042522 do gene TP53 e rs699947 do 

gene VEGFA, que conferiram risco aumentado e proteção, respectivamente. Para a 

casuística estratificada para o subtipo difuso (N=112), somente TP53 foi 

significativamente associado e utilizado nos cálculos do tamanho amostral ideal. O 

objetivo foi verificar qual a chance de os resultados encontrados serem verdadeiramente 

positivos. 

 Para esses cálculos, além do nível de significância α de 5% (erro do tipo I) e do 

poder estatístico desejado (1-β) estabelecido entre 70 e 80%, foram utilizadas as 

frequências genotípicas e alélicas detectadas no grupo de casos (para ambos os 

polimorfismos) e os respectivos valores de OR obtidos nos modelos de regressão 

logística ajustados. A Tabela 40 apresenta os resultados da estimativa de tamanho 

amostral esperado, que foram calculados para os Modelos Genéticos Dominante e de 

Alelos (que apresentaram resultados significativos para ambos os polimorfismos), para 

a amostra total e estratificada para casos com subtipo difuso.  

  

http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/di_cas_con.html
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Tabela 40. Estimativa de tamanho amostral calculada para o estudo caso-controle para um poder de 70 e 80%, utilizando-se como referência um nível de 

significância α de 5%, valores de frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos de TP53 e VEGFA observadas no grupo de casos e os respectivos 

valores de Odds Ratio obtidos nos diferentes modelos genéticos, separadamente para a amostra total ou estratificada para o subtipo difuso 

Polimorfismo 

(Gene) 
Casuística Modelo Genético Genótipos/Alelos 

frequência (%) 
OR 

  Poder 70%   Poder 80% 

Casos Controles   N Casos N Controles   N Casos N Controles 

rs1042522 

(TP53) 

Total 
Dominante GC+CC 66,9 51,2 2,07   82 123   103 154 

Alelos alelo C 41,9 34,7 1,45   159,5 239   202 303 

Subtipo Difuso 
Dominante GC+CC 71,4 51,2 2,90   34 78   43 99 

Alelos alelo C 46,4 34,7 1,90   45 103,5   57,5 132 

rs699947 

(VEGFA) 
Total 

Dominante CA+AA 55,1 63,8 0,61   178 267   225 338 

Alelos alelo A 34,0 40,5 0,69   160 240   202 303 

N: número de indivíduos; OR: Odds ratio 
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 O cálculo do tamanho amostral demonstrou que nosso estudo caso-controle foi 

capaz de atingir um poder estatístico estimado entre 70 e 80% para os resultados das 

associações observadas entre ambos os polimorfismos e a suscetibilidade para o câncer 

gástrico, seja de risco (rs1042522 de TP53) ou de proteção (rs699947 de VEGFA), 

considerando-se tanto a amostra total de casos, quanto estratificada para o subtipo 

histológico difuso, para todos os modelos genéticos significativamente associados.  

Quando consideramos o Modelo Genético Dominante, o número amostral 

necessário para se atingir um bom poder é sempre menor, uma vez que a frequência do 

polimorfismo observada nos grupos amostrais aumenta devido ao agrupamento de 

indivíduos com a presença do alelo polimórfico. 

 O número amostral de 178 casos para as análises envolvendo as associações 

entre os genótipos/alelos e as variáveis anatomopatológicas demonstrou-se suficiente 

quando calculado no software GPower (http://www.gpower.hhu.de/). Para as análises 

com tabela de contingência (Qui-Quadrado e/ou Teste Exato de Fisher), o grau de 

liberdade (gl) é expresso como gl=(número de colunas-1) x (número de linhas-1). As 

variáveis anatomopatológicas do nosso estudo foram sempre analisadas na forma 

agrupada em duas categorias (número de linhas=2). Desta forma, os graus de liberdade 

(gl) de nosso estudo variaram de 1 a 2 dependendo do Modelo Genético utilizado: 

enquanto o Modelo de Genótipos apresentava três categorias (número de colunas=3), os 

Modelos Dominante, Recessivo e de Alelos possuíam duas categorias (número de 

colunas=2).  

 Considerando-se a amostra total de casos (N=178) e tamanho de efeito de 25%, 

todos os Modelos Genéticos avaliados apresentaram valores satisfatórios de poder 

estatístico (85,7% a 91,6%). Porém, quando a amostra foi estratificada somente para os 

casos com subtipo difuso, esse valor caiu para 65,5% a 75,4% (Tabela 41).  

 Os resultados das associações com o subtipo intestinal (N=59) foram excluídos 

desse estudo, uma vez que os valores de poder estatístico obtidos para essas análises 

estariam entre 38,7% a 48,2% (Tabela 41). 

 

  

http://www.gpower.hhu.de/
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Tabela 41. Estimativa do poder estatístico observado para as análises de associação entre os 

polimorfismos e as características anatomopatológicas nos diferentes modelos genéticos 

utilizando-se como referência um nível de significância α de 5%, valores de graus de liberdade e 

valores de tamanhos de efeito de 20 e 25%, separadamente para a amostra total (N=178) ou 

estratificada por subtipo histológico difuso (N=112) e intestinal (N=59) 

Modelo Genético Casuística gl Tamanho do efeito Poder observado (%) 

Genótipos 

Amostra Total 2 
0,20 66,3 

0,25 85,7 

Subtipo Difuso 2 
0,20 45,9 

0,25 65,5 

Subtipo Intestinal 2 
0,20 26 

0,25 38,7 

Alelos, Dominante e 

Recessivo 

Amostra Total 1 
0,20 76,1 

0,25 91,6 

Subtipo Difuso 1 
0,20 56,2 

0,25 75,4 

Subtipo Intestinal 1 
0,20 33,6 

0,25 48,4 

gl: grau de liberdade 

 

 Também foram calculados os valores de poder obtidos para as análises de 

sobrevida, utilizando-se o software STATA11. Considerando-se a amostra total de 178 

pacientes e o número de desfechos (99 óbitos por quaisquer causas e 79 recorrências ou 

morte específica pela doença), o poder foi de 93,2 e 86,9% para sobrevida global e livre 

de doença, respectivamente. Estratificando-se para os casos com subtipo difuso (N=112; 

74 casos de óbitos por quaisquer causas e 59 recorrências ou morte específica pela 

doença), o poder observado foi de 84,7% e 75,9% para sobrevida global e livre de 

doença, respectivamente. Esses dados nos mostram que o nosso número amostral 

atingiu poder satisfatório também para as análises de sobrevida. 

 

4.5 Análises funcionais in silico 

 

4.5.1 Predição do efeito funcional dos polimorfismos estudados  

 

 Como análise adicional, utilizamos os softwares Polyphen-2 (Polymorphism 

Phenotyping v2, disponível em http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml) e 

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml
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SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant, disponível em http://sift.jcvi.org/) para 

predição in silico do efeito funcional das seis variantes genéticas do nosso estudo 

classificadas como missense e que ocasionam em uma alteração do aminoácido do 

produto final.  

 Todas as substituições foram consideradas como benignas e toleradas, com 

exceção do polimorfismo rs4644 do gene LGALS3 e da mutação rs121912664 do gene 

TP53, preditas como possivelmente patogênicas (Polyphen2) e deletérias (SIFT) 

(Tabela 42).  

 

Tabela 42. Polimorfismos do estudo cuja substituição acarreta em alteração de aminoácido e a predição 

in silico do efeito funcional sobre o produto final 

Polimorfismo Gene Cromossomo Troca aminoácido Polyphen2 SIFT 

rs1052133 OGG1 3 Ser326Cis  benigna tolerada 

rs2227956 HSPA1L 6 Thr493Met benigna tolerada 

rs763780 IL17F 6 His161Arg benigna tolerada 

rs4644    LGALS3 14 Pro64His possivelmente patogênica deletéria 

rs1042522 TP53 17 Arg72Pro benigna tolerada 

rs121912664
a
 TP53 17 Arg337His possivelmente patogênica deletéria 

 avariação genética descrita como mutação e não como polimorfismo 

 

4.5.2 Construção de uma rede biológica incluindo os genes do estudo  

  

 Outra análise complementar realizada foi a construção de uma rede biológica 

complexa (network) in silico, por meio do software Gene Mania (disponível em 

http://genemania.org/), que incluiu os onze genes avaliados nesse estudo. 

 Foi utilizado como critério buscar somente genes que interajam entre si ou sejam 

co-expressos, ou cujos produtos finais interajam de forma física, possuam similaridades 

de domínios protéicos ou participem de vias biológicas em comum. A predição foi 

realizada com base nos processos biológicos descritos pelo Gene Ontology e por meio 

de dados de publicações científicas prévias. 

 Para essa análise foi incluído somente o produto dos genes do presente estudo, 

sem considerar outras moléculas que possam atuar de forma intermediária promovendo 

uma comunicação indireta entre eles, o que tornaria a interpretação ainda mais 

http://sift.jcvi.org/
http://genemania.org/
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complexa. A Figura 21 exemplifica a complexidade de interação que existe entre os 

genes e seus produtos funcionais dentro de uma mesma rede funcional.  

 

 

 

 

Figura 21. Representação gráfica da rede biológica complexa construída com base nos 

processos biológicos descritos pelo Gene Ontology, ilustrando as interações gênicas, genes co-

expressos (roxo), interações físicas entre os produtos proteicos (rosa), similaridades de domínios 

protéicos (marrom) ou participação de vias biológicas comuns (azul), considerando-se os onze 

genes investigados nesse estudo (COX-2/PTGS2, OGG1, TNFB/LTA, TNFA, HSPA1L, 

HSPA1B, VEGFA, IL17F, LGALS3, PHB e TP53) 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 O papel da inflamação no câncer gástrico e a hipótese do estudo 

 

O câncer é uma doença multifatorial e poligênica, resultado da combinação entre 

fatores ambientais, estilo de vida e genéticos. Inúmeros loci polimórficos tem sido 

investigados na tentativa de buscar possíveis marcadores para prevenção, diagnóstico e 

tratamento, ou pelo menos, para nos auxiliar a elucidar as vias moleculares envolvidas 

na patogênese dessa doença tão complexa.  

Embora inúmeros estudos em larga escala estejam sendo conduzidos, a busca 

por variantes genéticas baseada em estudos gene-candidatos ainda são predominantes na 

literatura. Esses estudos são hipótese-dirigidos e dependem de conhecimento prévio de 

possíveis vias afetadas pela doença, que nos auxiliam na escolha dos genes e variantes a 

serem investigadas. Esses genes são escolhidos baseando-se na função conhecida ou 

predita, fundamentados por estudos experimentais e testes in silico ou ainda baseando-

se em estudos que tenham associado a variante genética previamente ao fenótipo 

avaliado. 

A inflamação tem atraído atenção como um dos mecanismos biológicos que 

pode contribuir para a aquisição das alterações que favorecem e promovem a 

carcinogênese, facilitando o surgimento das demais características necessárias 

requeridas para a evolução e progressão dessa doença, sendo incluída recentemente na 

nova lista dos hallmarks do câncer, proposta inicialmente por Hanahan e Weinberg em 

2000 (Hanahan, Weinberg, 2011). 

Tem sido demonstrado que uma inadequada erradicação do patógeno H. pylori, 

uma sinalização inflamatória prolongada e exacerbada, conjuntamente com defeitos em 

mecanismos anti-inflamatórios, podem contribuir para o estabelecimento de um estado 

de inflamação crônica no estômago. Esse microambiente mais oxidativo e nitrosativo 

aumenta a chance de danos ao DNA e mutações somáticas, favorecendo a 

carcinogênese gástrica, em etapas de iniciação, promoção e progressão tumoral (Chang 

et al, 2014).  

A evasão ativa das células tumorais contra o ataque e eliminação pelo sistema 

imune evidenciam o seu papel dual. Esse passa a atuar em um sentido pró-tumorigênico, 

promovendo um microambiente favorável para a evolução e progressão da doença, uma 
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vez que o tumor esteja estabelecido. A inflamação associada ao tumor fornece 

moléculas bioativas como fatores de crescimento que mantem a sinalização 

proliferativa, fatores de sobrevivência que limitam a morte celular, fatores pró-

angiogênicos e enzimas remodeladoras da matriz extracelular, facilitando a 

angiogênese, invasão e metástase, além de sinais de indução que levam à ativação de 

transição epitélio-mesênquima (Hanahan, Weinberg, 2011).  

Dessa forma, levando em consideração o importante papel da inflamação crônica 

descrita no câncer gástrico, levantamos a hipótese de que variações em genes 

relacionados à resposta inflamatória pudessem atuar conjuntamente com outros fatores 

etiológicos descritos, contribuindo para a iniciação e desenvolvimento tumoral, bem 

como para a progressão e evolução dessa doença. Dessa maneira, supomos que a 

presença de variantes genéticas que resultem em uma resposta mais pró-inflamatória 

poderia favorecer ao desenvolvimento de um microambiente cronicamente inflamado 

no estômago, selecionando células malignas capazes de escapar a imunovigilância, 

promovendo a iniciação tumoral. Além disso, essas variantes genéticas poderiam 

influenciar na agressividade do fenótipo, no comportamento biológico e curso clínico de 

um tumor já estabelecido ao desempenhar papel funcional no direcionamento do 

sistema imune para uma atuação mais pró-tumorigênica.  

Corroborando essa hipótese, um estudo transcriptômico conduzido em nosso 

grupo (Figura 4) demonstrou que a resposta inflamatória e o sistema imune apareceram 

em destaque dentre os processos biológicos desregulados capazes de comprometer a 

progressão e predizer um pior prognóstico do câncer gástrico (Pasini et al, 2014). 

Dentro desse contexto, esse estudo teve como principal objetivo avaliar se 

polimorfismos em genes relacionados à resposta inflamatória poderiam possivelmente 

atuar como marcadores genéticos de suscetibilidade para o desenvolvimento do câncer 

gástrico e, uma vez o tumor estabelecido, se poderiam predizer o comportamento 

tumoral, atuando como marcadores de progressão e/ou prognóstico da doença.  

Levando em consideração a heterogeneidade do câncer gástrico e que os 

métodos de diagnóstico, estadiamento e prognóstico utilizados para esse tumor ainda se 

baseiem nas suas características clinicopatológicas, a busca por possíveis marcadores 

moleculares que pudessem atuar conjuntamente com os métodos convencionais é de 

extrema relevância. Esses marcadores poderiam nos auxiliar a identificar pacientes com 
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maior risco para a doença, para recidiva, que necessitem de um maior acompanhamento 

ou que se beneficiariam de terapias adicionais.  

Ainda não é claro se (e como) esses polimorfismos genéticos seriam capazes de 

influenciar no comportamento do tumor, na agressividade do fenótipo ou modificar a 

patogênese e o curso da doença devido à heterogeneidade dos estudos publicados até 

então. No entanto, a investigação sobre a influência dessas variantes poderia nos 

fornecer pistas ou evidências sobre mecanismos que expliquem as diferenças 

interindividuais na suscetibilidade e progressão do câncer de estômago. Além disso, 

esse tipo de estudo nos auxilia a compreender melhor os aspectos moleculares 

envolvidos nos processo de carcinogênese, da patogênese e até mesmo esclarecer 

melhor o papel funcional dos genes selecionados para a doença em questão. 

Todos os polimorfismos selecionados para esse estudo foram escolhidos pelo 

importante papel bem descrito em processos imunológicos e resposta inflamatória. As 

variantes escolhidas compreendem diversas localizações gênicas, conformes ilustradas 

previamente na Figura 6: regiões codificantes de proteínas, cujas trocas de nucleotídeos 

podem alterar a sequência de aminoácidos final (missense ou não-sinônima), ou não 

acarretam em mudança na sequência de aminoácidos (sinônimas ou silenciosas). 

Também escolhemos variações em regiões regulatórias não-codificantes, que incluem a 

região intrônica (dentro de um intron), ou promotora (podendo levar a alterações nas 

sequências de sítios de ligação para fatores de transcrição) e em regiões transcritas, 

porém não traduzidas upstream ou downstream ao gene (5’-UTR e 3’-UTR), que 

representam regiões associadas geralmente com a manutenção da estabilidade do 

RNAm. Porém, independente da região escolhida, todos os polimorfismos apresentam 

descrição de possível alteração funcional, seja em estrutura ou em regulação da 

expressão gênica. 

 

5.2 O desenho experimental e a condução do estudo 

 

A Figura 9, no início da Seção de Resultados, apresenta o planejamento 

experimental e o modo como as análises de associação foram conduzidas em nosso 

estudo. 

Inicialmente realizamos um estudo caso-controle, em que avaliamos as 

diferenças na distribuição das frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos 
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selecionados entre os grupos de pacientes com câncer gástrico e indivíduos controles, a 

fim de verificar se poderiam atuar como possíveis fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer gástrico. As experiências adquiridas com estudos de 

associação em doenças complexas demonstram que inúmeras variantes genéticas podem 

estar envolvidas com um maior risco para doenças, mesmo que com pequeno efeito. 

Para tanto, existe a necessidade de se utilizar um número amostral apropriado (que é 

calculado a partir das frequências alélicas das variantes analisadas), com poder 

estatístico adequado para confirmar tais associações, além de se ter conhecimento 

prévio sobre um bom desenho experimental e estratégias analíticas adequadas para esse 

tipo de estudo (Lewis, Knight, 2012). Nossas análises foram realizadas 

concomitantemente em quatro modelos genéticos (Modelo de Genótipos, de Alelos, 

Dominante e Recessivo), construídos com base nas combinações de genótipos. Esses 

modelos representam formas complementares de análises em estudos de associação 

genética e que nos permitem entender melhor qual a influência e o peso de cada um dos 

alelos para a manifestação do fenótipo. Eles garantem que nenhum resultado importante 

seja perdido, além de permitir que seja investigado o possível modo de herança de um 

determinado polimorfismo. As associações observadas nos diferentes modelos reforçam 

ainda mais o significado dos resultados encontrados, diminuindo a chance de 

associações ao acaso (Lewis, Knight, 2012). As frequências genotípicas e alélicas de 

todos os polimorfismos avaliados em nossa amostra foram similares às disponibilizadas 

pelo Projeto 1000 Genomas e estão descritas na Tabela 6. 

 Em seguida, fizemos uma revisão detalhada das características 

anatomopatológicas desses tumores e investigamos a associação das mesmas com os 

polimorfismos do estudo, verificando se eram capazes de predizer melhor ou pior 

progressão e agressividade da doença. Por fim, após realizar o seguimento desses 

pacientes por até 172 meses, investigamos se essas variantes genéticas foram capazes de 

influenciar nas curvas de sobrevida global e livre de doença, verificando sua influência 

no prognóstico do câncer gástrico. 

 É muito importante considerar que o câncer gástrico é uma doença muito 

heterogênea e a combinação de casos com fenótipos distintos e diferentes etiologias 

podem prejudicar os resultados dos estudos de associação genética, levando a resultados 

falso-negativos. Quanto maior for a homogeneidade na definição dos casos, maior será a 

chance de que uma associação genética real seja detectada. Visto que os subtipos 
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histológicos do câncer gástrico (intestinal e difuso) possuem etiologias distintas, ao 

investigar a amostra total de casos com câncer gástrico, o efeito que seria observado 

exclusivamente para um determinado subtipo poderia ser diluído ou mesmo perdido. 

Dessa forma, inicialmente os resultados das associações entre os polimorfismos 

genéticos e as características anatomopatológicas foram apresentados considerando-se a 

amostra total de casos (N=178), mas também decidimos estratificar nossa amostra para 

os diferentes subtipos histológicos e verificar se existiam associações específicas e 

particulares para cada um deles. Devido ao baixo número amostral do subtipo intestinal 

em nossa casuística (N=59) e ao baixo poder estatístico observado, nosso estudo focou a 

atenção no subtipo difuso. Esse subtipo foi detectado em 63% de nossa amostra 

(N=112), descrito por possuir um perfil mais inflamatório e um pior prognóstico. 

Embora esses resultados apresentem grande relevância biológica dentro do contexto do 

câncer gástrico, devem ser interpretados com cautela, levando em consideração o 

número amostral reduzido de 112 pacientes para essas análises (o tamanho amostral será 

discutido com mais detalhes posteriormente na Seção de Discussão). 

 É importante pontuar que o estudo de polimorfismos individuais nem sempre é 

tão informativo, visto que eles podem estar em desequilíbrio de ligação com outros 

polimorfismos funcionais no mesmo gene ou em outros genes e, nesse sentido, as 

análises de haplótipos podem ser complementares e, muitas vezes mais preditivas do 

que análises envolvendo polimorfismos únicos. Alguns resultados significativos 

observados podem realmente representar um efeito funcional da variante sobre o 

fenótipo avaliado, porém também podem ser associações indiretas causadas pelo 

desequilíbrio de ligação com um SNP verdadeiramente causal. Dessa forma, também 

avaliamos quais variantes localizadas no mesmo locus cromossômico encontraram-se 

em desequilíbrio de ligação em nossa amostra e construímos os possíveis blocos 

haplotípicos. Os haplótipos formados também foram incluídos nas análises que 

investigaram marcadores genéticos de suscetibilidade e progressão do câncer gástrico. 

 Outra estratégia para tentar compreender o efeito das variações genéticas que 

levam a uma alteração do aminoácido é a utilização de softwares de predição in silico, 

que avaliam o possível efeito funcional dessas variantes na proteína final, classificando-

as como toleradas/benignas até deletérias/potencialmente patogênicas. Seis das 

variações genéticas do nosso estudo eram do tipo missense e foram avaliadas pelos 

softwares Polyphen-2 (Polymorphism Phenotyping v2, disponível em 
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http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml) e SIFT (disponível em 

http://sift.jcvi.org/). Os resultados dessas avaliações serão apresentados na discussão 

individual de cada gene estudado. 

 

5.3 Características descritivas da amostra estudada 

 

 Nosso estudo selecionou 262 indivíduos controles e 178 casos recrutados no 

HC-FMUSP entre junho/2001 e outubro/2006. O desenho inicial do estudo foi 

conduzido com o intuito de parear as amostras de casos e controles por gênero e idade, 

porém essas variáveis apresentaram diferenças entre os grupos após criteriosa revisão e 

seleção de acordo com os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Dessa 

forma, foram incluídas nas análises multivariadas subsequentes como covariáveis de 

ajuste, juntamente com tabagismo e etilismo, que se comportaram como variáveis de 

risco independentes associadas ao câncer gástrico. Dados da literatura confirmam o 

tabaco e álcool como fatores de risco para esse tipo de neoplasia (Ferrari, Reis, 2013; 

Guggenheim, Shah, 2013). 

Todos os pacientes com câncer gástrico selecionados pelo nosso estudo tiveram 

os seus laudos anatomopatológicos recuperados pelos prontuários clínicos eletrônicos e 

esses foram minuciosamente revisados. As características anatomopatológicas 

selecionadas para esse estudo e que foram usadas nas análises de associação 

compreenderam: idade de acometimento ao diagnóstico, tamanho do tumor, subtipo 

histológico de Lauren, profundidade de invasão (pT), invasão perineural, invasão 

vascular linfática e sanguínea, infiltrado inflamatório, desmoplasia, invasão para outros 

órgãos (pT4b), comprometimento e metástase linfonodal (pN), metástase à distância 

(pM) e estadiamento. Inicialmente foram incluídos 245 casos, porém, após reanálise 

minuciosa dos laudos anatomopatológicos e exclusão de casos que não preencheram os 

critérios estabelecidos, o número amostral atingido foi de 178 pacientes. A verificação 

da adequação do tamanho amostral em nosso estudo será detalhada em tópico 

apresentado a seguir. 

Em nossa amostra de casos com câncer gástrico, observamos que houve uma 

maior prevalência do sexo masculino (61,2%) e a média de idade ao diagnóstico foi de 

61,8 anos. Um estudo brasileiro conduzido pelo INCA/RJ, que incluiu pacientes 

atendidos pelo sistema entre 2009 e 2012, também observou predominância de homens 

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/index.shtml
http://sift.jcvi.org/
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afetados (64,4%), com média de idade de 61,7 anos (Guedes et al, 2014). A maior 

prevalência em homens do que em mulheres corresponde às estimativas globais e 

nacionais (Ferlay et al, 2015; INCA, 2016).  

Em relação ao subtipo histológico, observamos predomínio do subtipo difuso de 

Lauren (62,9%), que também predominou na amostra do INCA (54,5%) (Guedes et al, 

2014). O subtipo difuso foi associado a fatores de pior progressão da doença em nossa 

amostra: presença de infiltrado perineural, desmoplasia moderada à intensa, metástase 

linfonodal e diagnóstico em estadios mais avançados (III+IV) da doença, além de 

apresentar menor idade de acometimento ao diagnóstico (59,8 vs 64,6 anos), quando 

comparado ao subtipo intestinal. Alguns tumores (3,9%) foram classificados como 

subtipo misto, pois apresentaram características histopatológicas de ambos os subtipos, 

não sendo possível classificá-los dentro de um grupo específico.  

 O tamanho médio do tumor observado foi de 5,9 cm. Ainda não existe um 

consenso sobre o fator prognóstico do tamanho do tumor no câncer gástrico, embora 

alguns estudos tenham mostrado que um tumor com maior tamanho seja considerado 

fator independente de pior prognóstico para esse tipo neoplasia (Saito et al, 2006; Guo 

et al, 2013). Não existe um ponto de corte bem estabelecido para tamanho de tumor no 

câncer gástrico, porém um estudo com 2.379 indivíduos sugeriu um ponto de corte 

ótimo de 4 cm, e observou associação com idade, localização tumoral, tipo 

macroscópico, classificação de Lauren, profundidade de invasão e o status dos 

linfonodos regionais (Guo et al, 2013). Nosso estudo utilizou um ponto de corte 

arbitrário de 5 cm e observou que tumores acima de 5 cm foram significativamente 

associados à maior profundidade (t2+t3), desmoplasia moderada à intensa, presença de 

invasão sanguínea, invasão de órgãos, metástase linfonodal e estadiamento mais 

avançado (III+IV) (p<0,05) (dados não apresentados). 

Em relação à invasão vascular, foi observada maior frequência de invasão 

linfática (60,5%) do que sanguínea (50,6%). Além disso, 55,8% dos pacientes desse 

estudo apresentaram invasão perineural e 62,2% e 50,5% apresentaram desmoplasia e 

infiltrado inflamatório variando de moderado a intenso, respectivamente. 

Somente 8,5% dos pacientes apresentaram tumores precoces que invadiram até a 

mucosa. A grande maioria (81,5%) apresentou tumor avançado ao diagnóstico, sendo 

que 3,4% apresentaram invasão para outros órgãos (pT4b). Nosso estudo corrobora 
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dados de outro trabalho brasileiro, que descreve que o diagnóstico de câncer gástrico 

avançado no país predomina em 85% dos casos (Zilberstein et al, 2013). 

Em relação à presença de metástase, 77,4% dos casos apresentaram metástase 

linfonodal e 14,6% apresentaram metástase à distância (em nossa casuística foram 

observadas metástases peritoneais, hepáticas, em mesocólon, pâncreas e cólon). E houve 

maior prevalência de pacientes diagnosticados e submetidos à cirurgia em estadiamento 

III ou IV da doença (69,4%).  

 Investigamos em nossa casuística se o perfil de infiltrado inflamatório seria 

capaz de predizer uma pior progressão da doença, porém dentre as variáveis 

anatomopatológicas avaliadas nesse estudo, a única que foi associada a um perfil mais 

inflamatório foi a presença de uma desmoplasia variando de moderada a intensa. 

Embora o subtipo difuso seja associado a um perfil mais inflamatório (Dicken et al, 

2005), não observamos essa associação em nossa amostra. É importante ressaltar que a 

caracterização da inflamação no nosso estudo foi única e exclusivamente por presença 

de infiltrado inflamatório variando de “ausente a leve” e “moderado a intenso”. Para 

análises mais específicas deveriam ser utilizados marcadores específicos capazes de 

melhor caracterizar e quantificar o perfil inflamatório dos tumores na amostra.  

Todos os pacientes realizaram a ressecção cirúrgica logo em seguida ao 

diagnóstico de câncer gástrico e, então, foram acompanhados até a data de seguimento 

final, estabelecida em março/2016. Ao final desse período (tempo máximo de 

seguimento de 172,5 meses), as sobrevidas global e livre de doença foram de 39,3% e 

48,5%, respectivamente.  

Quando consideramos 60 meses de tempo de seguimento, esses valores 

praticamente não sofreram alterações (42,3% e 50,2%, respectivamente), indicado que 

esse se apresenta como um bom tempo de seguimento para esses pacientes. Para 

pacientes diagnosticados em estádio III+IV, as sobrevidas global e livre de doença 

observadas em cinco anos foram de 29,5% e 36,0%, respectivamente. Um estudo 

brasileiro, cujos pacientes realizaram gastrectomia total com intenção curativa, 

descreveu 49,2 % de sobrevida global em 5 anos (da Costa et al, 2015). 

Observamos que as seguintes variáveis anatomopatológicas foram associadas a 

um menor tempo de sobrevida global e livre de doença, sendo capazes de predizer um 

pior prognóstico do câncer gástrico na nossa amostra total de casos (N=178): tumores 

maiores que 5 cm, maior profundidade de invasão (t3+t4), presença de invasão 
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perineural, sanguínea e linfática, invasão para outros órgãos, presença de metástase 

linfonodal e à distância, estadiamento mais tardio (III+IV) e subtipo histológico difuso 

(todas elas foram incluídas como covariáveis de ajuste nos modelos multivariados 

subsequentes). Em consistência com os resultados, inúmeros estudos têm descrito 

achados semelhantes (Wang et al, 2011; Wang et al, 2013).  

Quando analisados somente os casos com subtipo histológico difuso em nossa 

amostra, as sobrevidas global e livre de doença foram menores do que quando 

comparadas à amostra total de casos (30,2% e 39,3%, respectivamente). Para esse 

subgrupo, com exceção de invasão perineural (que perdeu a associação com sobrevida 

livre de doença) e invasão para outros órgãos (que perdeu associação com as sobrevidas 

global e livre de doença), as demais características anatomopatológicas mantiveram-se 

associadas às curvas de sobrevida e foram capazes de predizer um pior prognóstico do 

câncer gástrico. Um estudo anterior demonstrou que estadiamento avançado (III e IV) 

atuou como fator de pior prognóstico, diminuindo a sobrevida global, tanto 

considerando a amostra total quanto estratificada por subtipos histológicos (Garcia-

Gonzales, 2012). 

Levando em consideração a alta prevalência do câncer gástrico, principalmente 

em países em desenvolvimento como o Brasil, atrelado à detecção e diagnóstico quase 

sempre realizados em estágios mais tardios da doença e aos desfechos muitas vezes 

desfavoráveis, estudos epidemiológicos como o nosso são de extrema importância. Por 

meio deles, podemos compreender melhor o comportamento particular dos tumores 

gástricos na população brasileira, de sua progressão, visando aprimorar estratégias de 

detecção, prevenção e tratamentos diferenciados. 

 

5.4 Verificação do tamanho amostral e/ou poder estatístico  

 

 O tamanho amostral é uma das questões mais críticas em estudos de associação, 

pois ele assegura, pelo menos em parte, a confiabilidade dos resultados obtidos. 

Tamanhos de amostra reduzidos diminuem o valor do poder estatístico, que é um 

indicador que mede a chance de se detectar uma significância estatística quando ela 

realmente existir, ou seja, a chance de os resultados encontrados serem verdadeiramente 

positivos.  
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Na etapa de planejamento desse estudo (a priori) foi realizado um cálculo de 

tamanho amostral ideal. Esse cálculo baseia-se principalmente em três fatores: nível de 

significância α, poder estatístico (1-β) e magnitude da diferença (tamanho do efeito). 

Para um nível α determinado, o poder do teste aumenta de acordo com o aumento do 

tamanho amostral. O tamanho de efeito não deve ser muito alto, uma vez que reduz o 

tamanho amostral estimado e aumenta a probabilidade de erro do tipo II (falsos 

negativos). Geralmente se aceita um poder de teste de 80%, ou seja, uma probabilidade 

de 80% ou mais de se encontrar uma diferença estatística quando essa realmente existir. 

Como o número amostral final obtido pelo estudo foi menor do que o proposto 

inicialmente, respeitando todos os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, 

optamos por realizar o cálculo do tamanho amostral estimado e/ou do poder estatístico 

post hoc (após obtenção dos resultados) e verificar se foram adequados para os 

diferentes desenhos de estudo desse trabalho (caso-controle, associação com variáveis 

anatomopatológicas e seguimento).  

De maneira geral, observamos que a nossa amostra (N=178) atingiu um poder 

estatístico estimado entre 70 e 80% quando considerado os resultados significativos 

obtidos no estudo caso-controle. O cálculo foi baseado nos valores de OR e frequências 

genotípicas/alélicas observadas no grupo de casos para os dois polimorfismos que 

apresentaram associação significativa com o câncer gástrico (rs1042522 de TP53 e 

rs699947 de VEGFA).  

Para a análise que incluiu somente os casos com subtipo difuso, mesmo sendo 

menor, o número amostral de 112 casos atingiu poder acima de 80%, uma vez que o 

valor do risco do polimorfismo rs1042522 de TP53 em predizer o câncer gástrico foi 

ainda maior do que quando considerada a amostra total. 

 Os valores de poder foram considerados aceitáveis em todos os modelos 

genéticos avaliados. Porém, de modo geral, observamos que quando consideramos o 

Modelo Genético Dominante, o número amostral necessário para se atingir um bom 

poder é sempre menor, uma vez esse modelo considera o agrupamento de indivíduos 

com a presença do alelo polimórfico e, portanto, aumenta a frequência do polimorfismo 

observada para o grupo de casos. 

 Para as análises envolvendo as associações dos polimorfismos com as 

características anatomopatológicas, a amostra total de casos (N=178) apresentou valores 

satisfatórios de poder estatístico para todos os Modelos Genéticos avaliados (85,7% a 



139 

Discussão 

91,6%), quando consideramos um tamanho de efeito de 25%. Porém, quando a amostra 

foi estratificada por subtipo histológico, esses valores diminuem para 65,5% a 75,4% 

para os casos com subtipo difuso e 38,7% a 48,2% para casos com subtipo intestinal, 

dependendo do modelo genético avaliado. Dessa forma, optamos por remover os 

resultados das análises com o subtipo intestinal devido ao baixo poder estatístico e uma 

maior chance de detecção de falsos-positivos (erro do tipo I).  

 Considerando-se as análises de sobrevida global e livre de doença, o nosso 

tamanho amostral apresentou poder acima de 85% nas análises envolvendo a amostra 

total (N=178). O valor do poder diminuiu com a redução amostral, após estratificação 

para o subtipo difuso (N=112), porém ainda manteve-se dentro de um valor aceitável 

(acima de 76%). 

Os resultados das análises de haplótipos foram apresentados somente 

considerando-se a amostra total de casos (N=178), uma vez que o poder estatístico 

diminui consideravelmente quando consideramos conjuntamente a baixa frequência de 

prevalência de cada haplótipo e o número amostral reduzido para cada subtipo 

histológico. Foram também excluídas as análises das associações dos haplótipos com as 

curvas de sobrevida, pelo mesmo motivo descrito acima. 

 Devemos levar em consideração que alguns polimorfismos estudados e algumas 

das características anatomopatológicas avaliadas possuem baixa prevalência em nossa 

amostra e esse cálculo do poder estimado não levou em conta essa informação. Por 

exemplo, detectamos invasão para outros órgãos em somente 3,4% da nossa amostra 

total. Dessa forma, esses resultados devem ser analisados com cautela (principalmente 

na amostra de casos estratificada para o subtipo difuso). Devemos sempre estar atentos 

aos erros do tipo I (falso-positivos) e erros do tipo II (falso-negativos). 

 

5.5 Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

 Em estudos de associação, inicialmente conferimos se os SNPs estão em EHW 

antes de realizar as associações com os fenótipos. O EHW pressupõe que as frequências 

genotípicas e alélicas de uma amostra permanecem constantes de geração para geração e 

existe uma distribuição estável de frequências entre os homozigotos (para cada alelo) e 

os heterozigotos (Lunetta, 2008). O Equilíbrio é uma consequência do cruzamento 
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aleatório dentro uma população, na ausência de mutação, seleção natural e migração, 

em que os alelos maternos e paternos são herdados independentemente (Lunetta, 2008). 

 Quando não há certeza sobre a base do fenótipo estudado, o Equilíbrio é testado 

na amostra completa, porém em estudos caso-controle costuma-se testar também em 

ambos os grupos separadamente. Isto porque os polimorfismos associados ao fenótipo 

em questão podem não se apresentar em Equilíbrio. Geralmente os SNPs cujos 

genótipos não obedecem ao Equilíbrio são excluídos das análises de associação, mas 

essa decisão fica a critério do pesquisador e depende do número de fatores e SNPs que 

estão sendo estudados (Lunetta, 2008). 

Em nosso estudo, os polimorfismos rs5275 (COX-2), rs763780 (IL17F) e 

rs1042522 (TP53) apresentaram desvios do EHW (estabelecendo como critério valores 

de p<0,01) considerando-se a amostra total, ou seja, as frequências genotípicas 

observadas na nossa amostra não se apresentaram de acordo com as esperadas pela 

suposição. Desvios no Equilíbrio podem ser decorrentes de inúmeros fatores: erros de 

genotipagem, casamento não aleatório, seleção natural, estratificação populacional ou 

acaso (Lewis, Knight, 2012). Além disso, ao estratificarmos entre casos e controles, os 

polimorfismos COX-2 e TP53 apresentaram desvio do Equilíbrio no grupo de 

indivíduos controles e não o de casos, indicando que possivelmente as amostras 

controles foram oriundas de uma combinação de subpopulações genéticas distintas. 

Além disso, devemos considerar a heterogeneidade genética presente na 

população brasileira, que apresenta grande miscigenação e também pode ser uma 

possível explicação para os desvios do EHW. A estratificação populacional pode ser um 

fator de confusão em estudos de associação e deve ser levada em consideração.  

Para realizar a análise de haplótipos, um pré-requisito básico é que todos os 

polimorfismos incluídos na análise apresentem-se em EHW. Por essa razão, os 

polimorfismos rs5275 e rs763780, dos genes COX-2 e IL17F, respectivamente, não 

entraram nas análises que compararam as distribuições haplotípicas no estudo caso e 

controle. Porém, como o polimorfismo rs5275 do gene COX-2 apresentou-se em 

Equilíbrio no grupo de casos com câncer gástrico, foi possível incluí-lo nas análises que 

investigaram a associação entre os blocos haplotípicos e as variáveis 

anatomopatológicas.  
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5.6 Considerações importantes e limitações do estudo 

 

 Embora nosso estudo traga novas informações no que diz respeito ao papel de 

variantes genéticas no câncer gástrico, dentro de um contexto de inflamação, algumas 

considerações importantes sobre esse estudo precisam ser pontuadas, levando em conta 

os vieses e limitações para que os resultados possam ser melhor interpretados. 

 Os resultados para cada gene serão discutidos separadamente a seguir, porém é 

muito importante relembrar que o câncer gástrico é resultado de uma complexa 

interação entre fatores ambientais, estilo de vida e inúmeros fatores genéticos, em que 

inúmeras variantes genéticas atuam em conjunto, cada uma contribuindo aditivamente 

com um pequeno incremento no risco. Nosso estudo gene-candidato deve ser pensado 

dentro de um contexto mais amplo e integrativo em que os genes não atuam sozinhos e 

nem possuem funções exclusivas, mas sim fazem parte de sistemas complexos, 

interagindo entre si direta ou indiretamente dentro de uma mesma via ou em vias 

biológica distintas.   

 Para exemplificar essa complexidade, construímos uma rede biológica funcional 

in silico por meio do software Gene Mania (disponível em http://genemania.org/), que 

evidenciou as possíveis interações entre os onzes genes avaliados nesse estudo e/ou seus 

respectivos produtos (Figura 21). O objetivo foi demonstrar a importância de 

avaliarmos uma hipótese de forma mais integrativa em um contexto de “Biologia de 

Sistemas”. A alteração em um gene chave dentro dessas redes complexas pode perturbar 

todo o sistema ou pode ser compensada por outras moléculas com funções similares. 

 É importante lembrar também que focamos no papel desses genes em um 

contexto inflamatório, mas eles são pleiotrópicos e estão inseridos em inúmeros outros 

processos biológicos e possuem muitas outras funções relevantes para o câncer. Além 

disso, os processos inflamatórios também fazem parte de uma rede complexa de 

sinalização regulada por inúmeros fatores, governada por interações e comunicações 

entre várias moléculas. Muitos genes participam em conjunto dentro da cascata de 

sinalização associada à resposta inflamatória. Portanto, a ausência de associação 

genética não significa necessariamente que não possuam influência no fenótipo 

observado, mas que podem estar sendo compensados por outras moléculas que possuam 

funções redundantes dentro da mesma via de sinalização. 

http://genemania.org/
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 Nesse sentido, torna-se ainda mais fácil inferir que a inflamação é somente uma 

das características ressaltadas em nosso estudo com papel importante para o câncer 

gástrico. Além dela, inúmeros outros processos biológicos apresentam alteração e 

inúmeros outros genes, além daqueles descritos com função em resposta inflamatória, 

podem atuar favorecendo o desenvolvimento e progressão dessa doença. 

Como será descrito em detalhes a seguir, detectamos que o polimorfismo de 

TP53 (o gene supressor de tumor mais descrito na literatura) foi o único associado ao 

risco aumentado para o desenvolvimento do câncer. Esse resultado seria esperado visto 

que todos os outros genes foram escolhidos com base na sua atuação como mediadores 

de processos inflamatórios, sendo mais propensos a afetar o comportamento biológico e 

a progressão tumoral do que a suscetibilidade à doença propriamente dita. E 

corroborando essa hipótese, os polimorfismos analisados apresentaram associações 

relevantes com as características anatomopatológicas analisadas, como serão descritos e 

discutidos na sequência.  

Embora estejamos analisando genes com papéis de modulação da resposta 

inflamatória, nenhum polimorfismo estudado foi capaz de predizer a intensidade de 

infiltrado inflamatório. Porém, não podemos afirmar que não esteja ocorrendo uma 

alteração na regulação da inflamação e da resposta imune, visto que não estamos 

analisando nenhum marcador específico para detectar o perfil de infiltrado inflamatório 

ou se o tumor apresentaria um perfil de resposta mais Th2, por exemplo. Para estudos 

futuros, o ideal seria a utilização de scores capazes de descrever e classificar o grau de 

inflamação desses tumores e fazer uma melhor determinação e quantificação do perfil 

inflamatório, discriminando os tipos específicos de células inflamatórias presentes no 

tumor. 

Podemos enumerar uma sequência de fatores na tentativa de explicar as 

discrepâncias observadas em relação aos dados apresentados na literatura. Os diferentes 

resultados podem ser decorrentes de estratificação populacional e heterogeneidade 

genética entre as populações estudadas (diferentes etnias); diferenças no tamanho das 

amostras que estão sendo comparadas, ou mesmo pelo poder estatístico insuficiente 

decorrente de um tamanho amostral reduzido; resultados detectados ao acaso 

decorrentes de fatores de confusão; a presença de genes modificadores; interações gene-

gene e gene-ambiente; tamanho do efeito da variante funcional; desequilíbrio de ligação 

entre os marcadores selecionados no estudo e outras variantes funcionais; ausência de 
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correção para múltiplos testes; erros decorrentes das diferentes sensibilidades das 

metodologias utilizadas na genotipagem dos polimorfismos. Além disso, podemos 

mencionar ainda que a penetrância e a expressividade de um dado genótipo é 

geralmente reduzida, principalmente considerando-se que o câncer é uma doença 

complexa, influenciada pela interação entre fatores genéticos e ambientais que 

contribuem em conjunto para a carcinogênese (Schneider et al, 2008; Yoshida et al, 

2010). Além disso, embora tenhamos realizado as análises de haplótipos, existem 

inúmeras outras possibilidades de polimorfismos que podem ser segregados 

conjuntamente, formando diferentes haplótipos e que podem levar às inconsistências 

observadas entre os estudos publicados. Complementando ainda tudo o que foi descrito, 

uma característica particular em estudos com a população brasileira é considerar que um 

importante fator de confusão é a miscigenação e heterogeneidade genética presente na 

nossa população. Uma possível abordagem para considerar a estratificação populacional 

em estudos de associação é a investigação de marcadores de ancestralidade genética, 

que não foi realizada em nosso estudo. 

Uma consideração estatística que deve ser destacada é a opção que tomamos de 

não realizar a correção para múltiplos testes (por exemplo, Correção de Bonferroni) em 

nossas análises. Quando múltiplas comparações são realizadas ou múltiplas hipóteses 

são testadas, esses testes são aplicados para diminuir a chance de detecção de resultados 

falso-positivos (erro do tipo I). Do ponto de vista estatístico poderíamos corrigir nossas 

análises para o número total de polimorfismos investigados e/ou número de variáveis 

anatomopatológicas estudadas e/ou para os quatro diferentes modelos genéticos 

avaliados e/ou número de subtipos histológicos investigados separadamente. Porém, 

quando considerado somente o significado estatístico das análises, a correção para 

múltiplos testes poderia mascarar ou excluir resultados significantes de um ponto de 

vista biológico.  

 Desta forma, optamos por não ser tão rigorosos e decidimos considerar a 

relevância biológica individual dos resultados obtidos (e não somente a significância 

estatística). A nosso ver seria muito estringente realizar a correção e poderíamos perder 

a associação de resultados importantes. Logicamente, é muito importante ressaltar que 

os resultados devem ser observados de maneira muito cautelosa e necessitam de 

validação em grupos amostrais distintos e maiores.  
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 Além do que já foi mencionado até aqui, em relação às análises de associação 

com as curvas de sobrevida, é importante considerar que nosso estudo recuperou todos 

os dados dos pacientes de forma retrospectiva, então não foi “verdadeiramente” um 

estudo de seguimento. Nem todos os pacientes tiveram acompanhamento rigoroso em 

períodos de tempo pré-estabelecidos, como era a ideia inicial do estudo e, portanto, a 

data exata da recidiva pode não ter sido tão precisa. Porém, foi realizado um 

levantamento criterioso sobre todos os retornos médicos e exames disponíveis nos 

prontuários desses pacientes disponíveis após a cirurgia, sendo que a grande maioria 

realizou consultas de acompanhamento periódicas e não permaneceram longos períodos 

sem retorno. Somente foram consideradas as recidivas tumorais com descrição em laudo 

médico e comprovação por exames de imagens e exames complementares de 

marcadores tumorais.  

Dessa forma, é evidente que deva haver um bom desenho e planejamento 

experimental para que um estudo de associação tenha qualidade, com estratégias 

analíticas bem estabelecidas, controles de qualidade e tamanho amostral e os resultados 

cuidadosamente interpretados, levando-se em consideração todas as limitações inerentes 

desse tipo de estudo.  

Porém, mesmo com as limitações mencionadas e que tenham emergido muitas 

novas questões a partir de tudo que foi aqui mencionado, não podemos desconsiderar a 

validade dos resultados obtidos nesse estudo. Podemos considerar esse como sendo um 

estudo preliminar, que buscou esclarecer melhor os mecanismos envolvidos na 

carcinogênese gástrica na população brasileira. Devemos sempre estar atentos à 

plausibilidade biológica de qualquer associação observada e à necessidade de replicação 

para validar o envolvimento dos loci possivelmente associados a uma doença, utilizando 

números amostrais independentes maiores e principalmente outras populações étnicas, 

de preferência mais homogêneas. E, no mesmo sentido, devemos continuar a 

investigação sobre o papel funcional desses polimorfismos e sua influência na biologia 

dos tumores gástricos. Esses resultados nos fornecem evidências sobre a importância 

desses genes e do processo inflamatório no contexto da carcinogênese gástrica e 

também nos auxilia a direcionar novos estudos funcionais para melhor caracterizar seus 

possíveis papéis e os mecanismos pelos quais atuam na doença.  
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5.7 GENES SELECIONADOS PARA O ESTUDO  

 

5.7.1 COX-2/PTGS2 (Prostaglandin-endoperoxide synthase 2)  

 

 COX-2 está intimamente associada a processos inflamatórios, mediando à 

conversão de ácido aracdônico em PGH2 e, por essa razão existe um grande interesse 

em estudar seu papel nos diversos estágios de desenvolvimento e progressão tumoral, 

especialmente no câncer gástrico (Zhang et al, 2005). COX-2 é uma enzima pró-

inflamatória e níveis aumentados de sua expressão já foram observados na infecção por 

H. pylori, nos tumores gástricos e em suas lesões precursoras, demonstrando seu 

possível envolvimento desde estágios iniciais da carcinogênese  (Thiel et al, 2011). 

 Em nosso estudo, foram escolhidos dois polimorfismos do gene COX-2 para 

investigação: rs689466 e rs5275, localizados na região promotora e 3’-UTR, 

respectivamente. Eles parecem ter significado funcional, afetando a regulação da 

expressão gênica de COX-2 e, consequentemente, o nível de resposta inflamatória, 

contribuindo para a variação individual na suscetibilidade ao câncer (Zhang et al, 2005).  

 De maneira resumida, os polimorfismos de COX-2 não foram associados à 

suscetibilidade e nem foram capazes de predizer o prognóstico do câncer gástrico em 

nosso estudo. Duas metanálises, uma incluindo 47 e a outra 58 estudos caso-controle, 

identificaram que o polimorfismo rs689466 foi associado a um risco aumentado para o 

câncer, principalmente para aqueles de sistema digestivo (Dong et al, 2010; Wang et al, 

2015). 

 Embora o genótipo AG do polimorfismo rs689466 tenha sido associado à 

presença de invasão linfática, ele perdeu a significância quando ajustado em modelo de 

regressão logística. Uma amostra com um número maior de casos seria necessária para 

confirmar tal associação. Já foi descrito que a utilização de etodolac, um inibidor de 

COX-2 foi capaz de diminuir a formação de vasos linfáticos e, consequentemente 

suprimir a metástase linfonodal (Iwata et al, 2007). Além disso, a superexpressão de 

COX-2 foi associada a maior invasão linfática e metástase no câncer gástrico (Murata et 

al, 1999) e essa maior linfangiogênese e invasão linfática provavelmente se devem à 

superexpressão de VEGFA mediada por COX-2 (Da et al, 2008), mostrando a 

relevância em estudar diferentes genes dentro de uma mesma via relacionada em 

estudos de associação. 
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 Zhang et al demonstraram que o fator de transcrição c-MYB reconhece um sítio 

de ligação na região promotora que contem o alelo selvagem A desse polimorfismo, 

aumentando os níveis de transcrição nos indivíduos portadores desse alelo (Zhang et al, 

2005). Porém, o efeito funcional desse polimorfismo ainda deve ser melhor investigado, 

visto que um outro grupo demonstrou que o alelo G apresentou maior atividade 

transcricional em três linhagens de hepatócitos in vitro em relação ao alelo A (Sakaki et 

al, 2010). 

 Inúmeros estudos associam a maior expressão de COX-2 a características 

anatomopatológicas relacionadas à pior progressão da doença (Li et al, 2006; Da et al, 

2008).  

Nós detectamos uma associação entre o alelo G de rs689466 e o subtipo 

histológico intestinal de Lauren. Na análise de haplótipos, foi observado que o haplótipo 

GT, que apareceu em 17,4% da amostra e inclui o alelo polimórfico de rs689466 e o 

alelo selvagem de rs5275, apresentou-se mais frequente no grupo de indivíduos com 

subtipo histológico intestinal. Essa associação provavelmente foi devida à associação 

observada entre o alelo G do polimorfismo rs689466 e essa variável, na análise 

individual. Um estudo prévio detectou que a expressão de COX-2 foi mais frequente no 

subtipo intestinal do que no difuso (Joo et al, 2002).  

 Embora ambos os polimorfismos não tenham sido associado à sobrevida global e 

livre de doença em nosso estudo, Lurje et al demonstraram que o alelo C de rs5275 foi 

associado a um melhor prognóstico em câncer colorretal, com maior tempo de 

sobrevida livre de doença (Lurje et al, 2008). Nosso estudo detectou que a presença 

desse mesmo alelo foi associada a uma menor profundidade de invasão (t1+t2) e a uma 

menor presença de invasão perineural, na amostra total e à menor desmoplasia e menor 

presença de invasão perineural quando a amostra foi estratificada para casos com 

subtipo histológico difuso. Esses resultados sugerem que esse alelo estaria atuando 

como um fator capaz de predizer uma melhor progressão da doença. 

 Embora localizado em região 3’-UTR do gene, que não é codificada na proteína 

final, esse polimorfismo aparece em um sítio que possui regulação pelo microRNA 542-

3p (Moore et al, 2012). Atualmente, a função de microRNAs como reguladores pós-

transcricionais é bem descrita na literatura, sendo capazes de promover a diminuição da 

expressão gênica por meio da ligação e degradação de RNAm alvos (Kong et al, 2012). 

Embora tenha sido descrito que o alelo T crie um sítio de ligação para o miR542-3p 
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promovendo sua degradação (Moore et al, 2012) e consequente diminuição de 

expressão, nosso estudo detectou que o alelo C foi associado a uma melhor progressão 

no câncer gástrico. 

 É importante lembrar, entretanto, que a regulação da expressão de um gene é 

complexa e pode ser mediada por diversos fatores simultaneamente. Um estudo recente 

apresentou um catálogo das principais variações na região promotora de COX-2 que 

alteram sítios de ligação a fatores de transcrição específicos. Esse dado é extremamente 

relevante visto que COX-2 é uma enzima não constitucionalmente expressa e que pode 

ser induzida por estímulos inflamatórios específicos (Agundez et al, 2014).  

 Além disso, visto que COX-2 pode ser inibida farmacologicamente e que esses 

inibidores potencialmente podem ser utilizados na prevenção e tratamento do câncer, é 

de grande importância investigar a influência desses polimorfismos frente a regimes de 

tratamentos específicos.  

  

5.7.2 OGG1 (8-oxoguanine DNA glycosylase 1)  

 

 OGG1 é uma DNA glicosilase pertencente à via BER (reparo por excisão de 

base), que repara preferencialmente lesões endógenas/oxidativas resultantes do 

metabolismo celular (Palli et al, 2010). Levantamos a hipótese de que polimorfismos 

funcionais em genes de reparo pudessem influenciar na capacidade de o hospedeiro 

lidar com reparo de danos ao DNA, causados por carcinógenos da dieta, estresse 

oxidativo e inflamação induzida pela infecção por H. pylori, presentes na carcinogênese 

gástrica. Acredita-se que, além de participar da maquinaria de reparo de DNA, OGG1 

também atue como importante modulador no sistema imune e inflamatório (Mabley et 

al, 2005) e, portanto, pareceu interessante selecioná-lo como um gene candidato para 

nosso estudo. 

 Investigamos o polimorfismo rs1052133 localizado no éxon 7, que resulta na 

troca de uma Ser por uma Cis na posição 326 da proteína (Ser326Cis). O mecanismo 

molecular pelo qual esse polimorfismo tem sido associado a diversos tipos de câncer foi 

demonstrado pelo aumento de instabilidade genética e diminuição na taxa de reparo de 

8-oxoguanina in vivo causada pela variante Cis (Bravard et al, 2009). Porém, nossas 

análises de predição in silico demonstraram que essa troca de aminoácido é provável de 

ser benigna/tolerável para a proteína final. 
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 Nosso estudo não detectou associação do polimorfismo com suscetibilidade ao 

câncer gástrico, corroborando dados de outro estudo que investigou uma amostra da 

população brasileira (Hanaoka et al, 2001). Possivelmente, outros genes pertencentes à 

mesma via de reparo poderiam compensar o reparo das lesões resultantes do estresse a 

que a mucosa gástrica está exposta durante etapas iniciais do desenvolvimento da 

doença. 

 Porém, uma vez que a doença tenha sido estabelecida, esse polimorfismo parece 

adquirir um papel importante, visto que o genótipo GG (variante Cis) foi associado com 

presença de desmoplasia moderada à intensa e de invasão perineural, fatores associados 

a uma pior progressão da doença. Não foram encontrados trabalhos na literatura 

associando-o com essas variáveis, mas uma metanálise recente demonstrou que a 

invasão perineural é um importante marcador da capacidade de invasão das células 

cancerosas, apresentando-se como fator de prognóstico independente para sobrevida em 

pacientes que foram submetidos à ressecção gástrica (Deng et al, 2014). Em nossas 

análises, esse polimorfismo também não foi associado às curvas de sobrevida global ou 

livre de doença. 

 Nesse sentido, mais estudos são necessários para elucidar o possível papel de 

OGG1 na inflamação e o significado funcional do polimorfismo rs1052133 para pior 

progressão do câncer gástrico. 

 

5.7.3 TNF (Tumor necrosis factor): TNFA e TNFB  

 

Devido ao papel bem documentado sobre a desregulação da expressão de 

citocinas pró- ou anti-inflamatórias chaves em lesões inflamatórias e em tumores 

malignos, existe um grande interesse em determinar se o perfil de genes pertencentes à 

família das citocinas poderia causar uma alteração qualitativa ou quantitativa da 

resposta inflamatória, mediando a predisposição a doenças cuja resposta imunológica 

seja importante, ou influenciando o seu curso clínico (Howell et al, 2002). 

 Como existe uma relação bem estabelecida entre um microambiente pró-

inflamatório e a carcinogênese (Lu et al, 2006) e que o câncer gástrico possivelmente 

origine-se a partir da manutenção de uma inflamação crônica (Wu et al, 2005), 

selecionamos para o nosso estudo os polimorfismos rs909253 em TNFB e rs1800629 
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em TNFA, que são genes codificados pelo mesmo cluster, localizados em tandem dentro 

do MHC de classe III no cromossomo 6 (Makhatadze, 1998). 

Ambos os polimorfismos não atuaram como fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer gástrico em nossas análises. Resultados similares foram 

descritos em estudo caso-controle conduzido em uma amostra independente da 

população brasileira (São José do Rio Preto/SP), com número amostral similar ao nosso 

(de Oliveira et al, 2013). Além disso, os haplótipos compostos pelos polimorfismos 

desses genes também não foram associados à doença e não corroboraram resultados 

prévios, que detectaram que o haplótipo AG foi associado ao risco cerca de quatro vezes 

maior para o câncer gástrico (Partida-Rodriguez et al, 2010). 

 Embora o alelo G não tenha sido associado à suscetibilidade ao câncer gástrico 

em nossa amostra, um estudo demonstrou que ele possui um efeito protetor contra o 

desenvolvimento dessa doença, de uma maneira dose-dependente (Partida-Rodriguez et 

al, 2010). Esses resultados são condizentes com um estudo prévio que associou o outro 

alelo (A) com níveis aumentados de transcrito e proteína de TNFB (Messer et al, 1991), 

que poderiam expor a mucosa gástrica a maior dano celular.  

Considerando-se os casos com subtipo histológico difuso, detectamos associação 

entre o alelo polimórfico G e uma maior presença de infiltrado inflamatório, além de 

menor presença de metástase linfonodal e metástase à distância e maiores tempos de 

sobrevida global e livre de doença. Embora não tenhamos caracterizado quais os tipos 

celulares presentes nesse infiltrado inflamatório e que nossos dados sejam qualitativos, 

eles nos trazem indícios de um possível papel desse polimorfismo na resposta 

imunológica no microambiente gástrico, promovendo uma melhor progressão e 

prognóstico da doença para esses pacientes. 

É interessante observar que essa associação não foi detectada na amostra total do 

estudo, evidenciando a importância de avaliar subtipos histológicos com diferentes 

etiologias separadamente. Associações relevantes podem ser perdidas quando subtipos 

com diferentes etiologias são analisados conjuntamente, uma vez que serão diluídas na 

amostra total. Já é bem escrito na literatura que os subtipos intestinal e difuso 

apresentam etiologias e vias carcinogenéticas distintas, possuem mecanismos 

específicos de comunicação entre as células tumorais e estromais e, portanto, diferentes 

padrões de crescimento celular, apoptose, angiogênese, morfogênese, progressão e 

metástase (Tahara, 2004).  
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García-González, MA et al (2012) demonstraram que esses polimorfismos de 

TNF não foram associados com a sobrevida global do câncer gástrico em população 

espanhola, considerando a amostra total e estratificada para os diferentes subtipos 

histológicos. Porém, portadores do alelo G do polimorfismo rs909253 apresentaram 

uma tendência a predizer um melhor prognóstico, com valores de HR de 0,83 (IC 95% 

0,67-1,05) na amostra total (Garcia-Gonzalez et al, 2012). Em nosso estudo, os valores 

de HR variaram de 0,27 a 0,59 na amostra total e de 0,32 a 0,60 nos casos com subtipo 

histológico difuso em análise multivariada, considerando-se todos os modelos genéticos 

avaliados. 

 As citocinas agem em células alvo e se ligam a receptores específicos, iniciando 

a transdução de sinal e vias de segundos mensageiros dentro de uma célula alvo. Elas 

atuam em redes complexas altamente coordenadas, e essa complexidade muitas vezes 

resulta na sobreposição entre funções de citocinas individuais, que em conjunto irão 

resultar nas respostas imunes pró ou anti-inflamatórias (Howell et al, 2002). Essas 

funções redundantes indicam que esses polimorfismos não atuam individualmente e 

nem são os únicos responsáveis por alterarem a suscetibilidade, progressão e 

prognóstico da doença. Desta forma, é muito importante o estudo de mais marcadores 

simultaneamente e em diferentes contextos dentro do mesmo fenótipo, auxiliando-nos a 

entender os componentes multifatoriais dos processos inflamatórios. 

 

5.7.4 HSP70 (Heat shock 70kDa protein): HSPA1B e HSPA1L  

 

 As HSPs de mamíferos são classificadas em seis famílias de acordo com seu 

peso molecular. Entre elas, HSP70 é a família de proteínas de estresse mais conservada 

e bem caracterizada e compreende três genes principais, localizados na região do MHC 

classe III que codificam para as proteínas HSPA1A, HSPA1B e HSPA1L (He et al, 

2014). Os polimorfismos selecionados por nosso estudo foram o rs2227956 do gene 

HSPA1L e o rs1061581 do gene HSPA1B. 

 O polimorfismo rs2227956 de HSPA1L ocasiona a troca de um aminoácido 

hidrofóbico e não polar (Met) por um polar e neutro (Thr) em um domínio de ligação a 

peptídeo, podendo alterar essa especificidade de ligação e, consequentemente a sua 

função biológica (Rippmann et al, 1991). Porém, a análise de predição in silico que 
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realizamos pelos softwares Polyphen2 e SIFT demonstrou que essa troca de 

aminoácidos é tolerada/benigna.  

 Ele já foi descrito com um possível papel de proteção, visto que foi previamente 

descrito como protetor contra o risco de desenvolvimento de câncer gástrico (Ferrer-

Ferrer et al, 2013). Embora não tenhamos detectado associação com diminuição do risco 

para o câncer gástrico e nem com prognóstico, quando avaliamos os dados 

anatomopatológicos, observamos que o alelo C foi capaz de predizer menor presença de 

invasão perineural e desmoplasia, sugerindo atuar como uma variante de menor 

agressividade ou progressão da doença em nossa amostra.  

  Ainda não se sabe muito sobre o papel funcional do polimorfismo rs1061581 de 

HSPA1B, visto que acarreta em uma substituição silenciosa. Em nossa amostra, essa 

variante não foi capaz de predizer risco, progressão e nem prognóstico da doença. Na 

literatura, ela foi descrita como capaz de regular a expressão da proteína interferindo 

com a estrutura secundária e estabilidade do RNAm  (Schroeder et al, 1999; Wu et al, 

2004), afetando seu efeito anti-apoptótico e sua função como moduladora do sistema 

imune. Uma metanálise demonstrou que o alelo G foi associado ao risco aumentado 

quando considerado todos os tipos de câncer, porém quando estratificado para o câncer 

gástrico o resultado observado foi o oposto, com o genótipo GG apresentando proteção 

para a doença (Kuang et al, 2014). Porém, já foi anteriormente descrito que os 

homozigotos AA apresentaram um menor nível proteico após indução por choque 

térmico em relação aos outros genótipos (Pociot et al, 1993). 

 É descrito que as proteínas HSP70 parecem estar associadas a um papel 

citoprotetor da mucosa gástrica contra inúmeros danos, por exemplo, os danos 

oxidativos causados pelas espécies reativas de oxigênio (Leung et al, 2015), que é a 

mesma situação ao qual o epitélio gástrico é exposto em um microambiente 

inflamatório. Porém, as funções das HSP70 precisam ser melhor investigadas, visto que 

embora tenham primariamente um papel protetor, a superexpressão da proteína já foi 

previamente associada à fatores de pior progressão no câncer gástrico, como 

estadiamento mais avançado no subtipo intestinal (Lee et al, 2013), tamanho do tumor, 

profundidade de invasão e acometimento linfonodal (Canoz et al, 2002). 

 Em relação às análises de haplótipos, não observamos associação entre os 

haplótipos formados por HSP70 com a suscetibilidade ao câncer gástrico. Dados 
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prévios de outro grupo também não observaram associação entre os haplótipos 

formados por esses polimorfismos e o câncer gástrico (Partida-Rodriguez et al, 2010). 

Desta forma, ainda é preciso investigar melhor o papel funcional desses 

polimorfismos e seu potencial envolvimento na carcinogênese gástrica. 

 

5.7.5 VEGFA (Vascular endothelial growth factor A)  

 

 Os polimorfismos do gene VEGFA selecionados para o nosso estudo foram: 

rs699947 e rs833061 (localizados na região promotora), rs2010963 (localizado na 

região 5’-UTR) e rs3025039 (localizado na 3’-UTR). 

 O polimorfismo rs699947 foi capaz de predizer proteção ao câncer gástrico em 

modelo multivariado, após ajuste para variáveis de confusão, diminuindo o risco de 

desenvolver a doença em cerca de 50% nos diferentes modelos genéticos avaliados. 

Essa associação não foi mantida quando a amostra foi estratificada somente para os 

casos com subtipo histológico difuso.  

 Os demais polimorfismos não foram associados com a suscetibilidade ao câncer 

gástrico em nosso estudo. Entretanto, reforçando a ideia de que estudos de haplótipos 

geralmente são mais informativos do que estudos envolvendo SNPs individuais 

(Radovich et al, 2010), detectamos associação significativa entre o haplótipo CTC e o 

câncer gástrico. Esse haplótipo é formado pelos alelos selvagens dos polimorfismos 

rs699947 e rs833061, e pelo alelo polimórfico do rs2010963, e apresentou maior 

frequência em pacientes (37,5%) do que em controles (28,6%).  

 A frequência do haplótipo CTC em nossa amostra foi de 32,4%. Em um estudo 

anterior, que construiu grandes blocos haplotípicos com diversos polimorfismos da 

região promotora de VEGFA, o bloco que incluiu esses mesmos alelos apareceu com 

frequência de 19,8% e 12,5% em caucasianos e afro-americanos, respectivamente 

(Radovich et al, 2010). Além disso, nosso estudo também observou que os haplótipos 

ATG e CCC de VEGFA apresentaram associação significante com o câncer gástrico, 

aparecendo com maior frequência em controles do que em casos. Porém, a relevância 

clínica desse resultado é pequena, visto que as frequências desses haplótipos na amostra 

estudada foram muito baixas, de 4,7 e 3,2%, respectivamente.  

 O polimorfismo rs3025039 não se apresentou em desequilíbrio de ligação com 

os outros três polimorfismos selecionados em nosso estudo, corroborando um estudo de 
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associação prévio na população brasileira (Perini et al, 2014), possivelmente porque a 

sua localização mais distante (região 3’-UTR) o predispõe a eventos de recombinação 

homóloga. Porém, a associação desses polimorfismos com o câncer gástrico, 

individualmente ou em haplótipos, precisa ser confirmada, visto que os dados na 

literatura ainda são inconclusivos e conflitantes (Ke et al, 2008; Liu et al, 2011; Zhou et 

al, 2011). 

 Em relação aos dados anatomopatológicos, os alelos polimórficos de rs699947 e 

rs833061 foram associados à presença de invasão sanguínea. VEGFA possui um papel 

muito bem estabelecido na angiogênese, participando de vias de sinalização que levam 

ao aumento da permeabilidade, proliferação e crescimento de células endoteliais, 

migração celular e diferenciação em vasos sanguíneos maduros (Eng, Liu, 2013). Como 

esses polimorfismos estão em região promotora, possivelmente influenciam na 

expressão de VEGF circulante, que por sua vez poderiam modular a formação de novos 

vasos, facilitando a disseminação das células tumorais para outras regiões do corpo. 

Essa associação foi mantida quando a amostra foi estratificada para os casos com 

subtipo histológico difuso. O genótipo AC do polimorfismo rs699947 já foi 

previamente associado à metástase hematogênica (Scartozzi et al, 2012). Além de ser 

capaz de predizer a invasão sanguínea, o polimorfismo rs833061 também foi associado 

a um maior tamanho de tumor (maior que 5 cm). 

 O haplótipo ACG foi associado à invasão sanguínea e esse resultado 

provavelmente é decorrente da presença dos dois alelos que foram associados 

individualmente com essa característica. Esse é um exemplo clássico de polimorfismos 

que se encontram em desequilíbrio de ligação e são associados a uma mesma variável, 

não sendo possível discernir se somente um deles ou ambos são responsáveis pela 

associação observada. Para tanto, análises funcionais, avaliando cada um separadamente 

seriam necessárias para inferir qual deles acarreta na associação observada. 

 A presença de invasão sanguínea per se demonstra ser um fator independente de 

pior progressão e agressividade na nossa amostra, apresentando associação com tumores 

com tamanho maior que 5 cm (p=0,041), maior profundidade de invasão (t3+t4; 

p<0,001), presença de invasão perineural (p<0,001), invasão linfática (p<0,001), 

metástase linfonodal (p<0,001), metástase à distância (p=0,024) e estadiamento mais 

avançado (III+IV) ao diagnóstico (p<0,001) (dados não mostrados).  
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  Outro polimorfismo investigado nesse estudo, rs2010963 (localizado em 5’-

UTR), foi associado à metástase linfonodal e invasão de outros órgãos, fatores também 

associados a uma pior progressão da doença. Um estudo anterior também demonstrou 

associação entre o genótipo CC e a presença de metástase linfonodal, além de um tumor 

mais indiferenciado (Al-Moundhri et al, 2009). Além disso, em um estudo com câncer 

de mama, esse polimorfismo foi associado com aumento do risco para a doença, 

maiores níveis de RNAm de VEGFA, tumor de maior tamanho, invasão perineural, 

estadio II-IV e menor sobrevida livre de doença, todos fatores associados a uma maior 

agressividade do tumor (Sa-Nguanraksa et al, 2013).  

 O haplótipo CTC (que também confere maior suscetibilidade em desenvolver o 

câncer gástrico) apresentou associação com invasão de outros órgãos, possivelmente por 

causa da presença do alelo C do polimorfismo rs2010963, também associado 

individualmente a essa variável. Esse resultado deve ser cautelosamente analisado, 

levando em consideração as baixas frequências observadas em nossa amostra tanto do 

haplótipo em questão (38,2%) quanto da presença de invasão para outros órgãos (3,4%). 

  Por outro lado, o genótipo TT do polimorfismo rs3025039, localizado na região 

3’-UTR, foi associado a uma menor profundidade de invasão e um melhor estadiamento 

(I+II) ao diagnóstico. Visto que parece existir uma relação direta entre uma maior 

expressão de VEGFA e um pior prognóstico no câncer gástrico (Lieto et al, 2008; Liu et 

al, 2012), é plausível que esse polimorfismo esteja associado a uma melhor progressão 

da doença, já que resultados anteriores mostraram que esse alelo diminuiu a produção 

de VEGFA (Renner et al, 2000; Krippl et al, 2003).  

Nosso estudo não detectou associação entre os polimorfismos de VEFGA e 

sobrevida global ou livre de doença. Um estudo que investigou três desses 

polimorfismos (rs833061, rs2010963 e rs3025039) não detectou associação com 

prognóstico (Guan et al, 2009), porém outro estudo identificou rs3025039 como fator de 

pior prognóstico, com diminuição do tempo de sobrevida global (Kim et al, 2007). 

 Desta forma, os resultados preliminares do nosso estudo indicam que os 

polimorfismos rs699947, rs833061 e rs2010963 poderiam ser utilizados com 

marcadores de pior progressão e o polimorfismo rs3025039 como de melhor progressão 

no câncer gástrico. Porém, o papel funcional desses polimorfismos precisa ser melhor 

esclarecido e nossos achados necessitam ser validados em outras populações. 
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5.7.6 IL17F (Interleukin 17F) 

  

 Em nosso estudo, o polimorfismo rs763780 do gene IL17F foi associado ao 

câncer gástrico no Modelo de Alelos. Porém, essa associação foi perdida quando 

incluída em modelo multivariado, ajustado para as covariáveis de confusão. Esse 

resultado poderia representar um falso-positivo, uma vez que não foi confirmado pelos 

outros modelos genéticos testados, além de a frequência do alelo polimórfico ser muito 

baixa em nossa amostra (8,4% e 4,8% no grupo de casos e controles, respectivamente). 

Para confirmar o seu risco em predispor ao desenvolvimento do câncer gástrico com 

poder estatístico confiável, seria necessário reavaliá-lo em uma amostra independente e 

com número amostral bem maior. Além disso, esse polimorfismo apresentou desvios do 

EHW e também não foi associado às características anatomopatológicas e nem ao 

prognóstico do câncer gástrico nesse estudo.  

 O polimorfismo rs763780 causa uma substituição de His por Arg no aminoácido 

161. Em análise de predição pelos softwares Polyphen2 e SIFT, a substituição do 

aminoácido de His para Arg na proteína final é considerada como benigna/tolerada. 

Análises in vitro demonstraram que a variante polimórfica perde a capacidade de ativar 

a via de proteína quinase ativada por mitógeno, de produzir citocinas e quimicionas em 

células epiteliais bronquiolares, além de bloquear a indução de IL-8 (Kawaguchi et al, 

2006).  

  Estudo prévio verificou a associação entre a presença do alelo G e o aumento do 

risco para o desenvolvimento do câncer gástrico e a algumas variáveis 

clinicopatológicas, como localização, subtipo histológico, diferenciação tumoral, 

estadiamento TNM e idade de acometimento (Wu et al, 2010). Nesse mesmo estudo, o 

genótipo GA foi também associado com tumores de maior tamanho e com presença de 

metástase linfonodal (Wu et al, 2010). 

 IL17F faz parte de uma família de citocinas com importante papel 

imunoregulador. Membros dessa família estão associados a doenças inflamatórias e são 

capazes de induzir uma série de citocinas e quimiocinas cruciais para a regulação da 

resposta inflamatória (Kawaguchi et al, 2004). Uma possível explicação pela qual esse 

estudo não detectou associação entre o polimorfismo de IL17F e a progressão e 

prognóstico da doença é que, como citado anteriormente, as citocinas fazem parte de 

vias com sobreposição de funções e, portanto, a função comprometida de um membro 
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pode ser compensada por outros que fazem parte da mesma via. Portanto, não podemos 

excluir a hipótese de que o polimorfismo esteja associado a alguma possível alteração 

funcional. 

  

5.7.7 LGALS3 (Lectin, galactoside-binding, soluble, 3)  

 

 Tendo a inflamação como foco do nosso estudo, escolhemos investigar o gene 

LGALS3, visto que seu produto funcional possui papel já bem estabelecido em diversos 

processos inflamatórios. GAL-3 demonstrou ser capaz de induzir a produção de IL-2 

por células T, promovendo um estado pró-inflamatório (Liu, 2005). Ela também 

demonstrou estar envolvida em uma variedade de processos durante as respostas 

inflamatórias agudas, como ativação e adesão de neutrófilos, quimioatração de 

monócitos e macrófagos e ativação de mastócitos (Henderson, Sethi, 2009). Além disso, 

os macrófagos são descritos por expressar e secretar altos níveis de GAL-3 (Liu, 2005). 

 Um estudo recente descreveu um papel pró-inflamatório de GAL-3 frente à 

infeção por H. pylori, levando à indução de uma maior atividade proliferativa e anti-

apoptótica nas células infectadas, podendo gerar um dano celular crônico por meio da 

persistência desse estado inflamatório (Subhash, Ho, 2016). 

 O polimorfismo rs4644 analisado em LGALS3, Pro64His, é uma substituição 

não-sinônima que altera o padrão de clivagem por MMPs. A proteína com a variante 

His (alelo A) é preferencialmente clivada por MMP-2 e 9, enquanto que a forma da 

proteína com Pro é resistente a essa clivagem (Nangia-Makker et al, 2007). Essa 

substituição de Pro por His no códon 64 da proteína demonstrou ser possivelmente 

patogênica e deletéria por predição in silico realizada pelos softwares Polyphen-2 e 

SIFT. Em nosso estudo não houve associação desse polimorfismo com suscetibilidade 

para o desenvolvimento do câncer gástrico, porém o alelo A já foi previamente 

associado ao risco aumentado para o câncer de mama (Balan et al, 2008).  

 Estudos funcionais demonstraram que a presença desse polimorfismo é 

importante para a aquisição de um fenótipo mais agressivo das células tumorais, 

indicando que a clivagem de GAL-3 está associada à progressão tumoral, demonstrado 

por uma maior quimiotaxia, invasão, interação com células endoteliais e angiogênese 

quando comparada com a forma não clivável (Nangia-Makker et al, 2010). Outro estudo 

demonstrou que linhagens celulares de câncer gástrico contendo a forma clivada e mais 
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ativa de GAL-3 proliferaram mais e tiveram maior acúmulo de GAL-3 e β-catenina no 

núcleo, cuja interação já foi previamente associada ao favorecimento da tumorigênese 

(Kim et al, 2011).  

 Nosso estudo detectou que, embora não estivesse envolvida com a 

suscetibilidade ao tumor, GAL-3 parece ter papel importante na sua progressão. 

Observamos uma associação de portadores do alelo polimórfico A (His) com uma 

menor idade de acometimento ao diagnóstico e maior prevalência de desmoplasia 

moderada à intensa. Além disso, também observamos uma tendência de associação 

entre o genótipo AA e invasão linfática (p=0,052; dados não apresentados). Esses 

fatores estão associados a uma pior progressão da doença, corroborando dados 

anteriores que também demonstraram que o alelo A estava associado a uma pior 

evolução do câncer gástrico (Nangia-Makker et al, 2010; Kim et al, 2011). Quando 

estratificada para a amostra de casos com subtipo histológico difuso, a associação com 

desmoplasia não foi observada, mas indivíduos portadores desse alelo mantiveram 

associação com menor idade ao diagnóstico. 

 Não sabemos de que maneira a forma clivada de GAL-3 por MMPs poderia estar 

associada a uma maior desmoplasia no tumor, mas poderia ser decorrente da alteração 

das interações celulares e remodelação da matriz extracelular, funções intimamente 

relacionadas à GAL-3 e MMPs (Nangia-Makker et al, 2010). No microambiente 

tumoral talvez não seja possível dissociar as funções de ambas as moléculas, uma vez 

que a clivagem dessa variante de GAL-3 secretada para a matriz extracelular seria 

dependente da presença de MMPs. As MMPs estão associadas a um fenótipo mais 

maligno e geralmente apresentam-se superexpressas no microambiente tumoral (Nelson 

et al, 2000), mas não sabemos se poderiam atuar como um fator limitante para a 

clivagem de GAL-3. No mesmo sentido, a clivagem de GAL-3 poderia ser um 

indicativo de atividade de MMPs nesse microambiente. 

 As análises das curvas de Kaplan-Meier evidenciaram um possível papel de 

GAL-3 no prognóstico desses pacientes, demonstrando associação entre a presença do 

alelo His e um menor tempo de sobrevida livre de doença. Embora a associação tenha 

sido perdida em análise multivariada após ajuste para as variáveis de confusão, esses 

dados podem nos indicar um possível papel de GAL-3 na sobrevida desses pacientes.  

 Embora maiores níveis de GAL-3 já tenham sido observados em soro de 

pacientes com câncer gástrico e associados à metástase linfonodal e à distância (Cheng 
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et al, 2015), os resultados apresentados e discutidos aqui nos levam a crer que a 

presença desse polimorfismo poderia direcionar a progressão do tumor para um fenótipo 

mais maligno, independente de uma alteração da expressão de GAL-3. Isso poderia em 

parte explicar porque não existe concordância nos níveis de GAL-3 detectados em 

diferentes estudos com tumores gástrico, por exemplo (Baldus et al, 2000; Miyazaki et 

al, 2002; Okada et al, 2006). Em estudo prévio do nosso grupo, foi observada uma 

redução da expressão de GAL-3 em tecidos tumorais gástricos e uma associação entre a 

menor expressão e a presença de metástase à distância (Leal et al, 2014).  

 Nesse sentido, seria necessária a utilização de marcadores capazes de distinguir 

as formas cliváveis ou não de GAL-3 no tecido tumoral, a fim de melhor entender o seu 

papel e do polimorfismo rs4644 no câncer gástrico. Além disso, a localização da 

marcação de GAL-3 também deve ser levada em consideração, visto que a sua clivagem 

ocorre no meio extracelular e, portanto, ela precisaria ser secretada pela célula. 

 No momento, nosso grupo de pesquisa está avaliando o padrão de marcação para 

as formas específicas clivadas e não clivadas de GAL-3 nos cortes histológicos dos 

mesmos tumores avaliados nesse estudo. As expressões serão posteriormente associadas 

aos genótipos dos respectivos pacientes e também às variáveis anatomopatológicas e 

sobrevida global e livre de doença. 

 

5.7.8 PHB (Prohibitin)  

 

 Embora estudos tenham descrito um papel funcional para o polimorfismo 

rs6917, localizado na região 3’-UTR do gene PHB (Manjeshwar et al, 2003) e que ele já 

tenha sido associado ao risco aumentado para o desenvolvimento de alguns tipos de 

tumores (Jupe et al, 2001) (Zhou et al, 2012), no presente estudo não foi identificada 

associação com a suscetibilidade ao câncer gástrico.  

 Um estudo anterior realizado por nosso grupo demonstrou o possível papel desse 

polimorfismo na regulação transcricional de PHB no câncer gástrico, uma vez que o 

alelo polimórfico T foi associado a níveis reduzidos do transcrito de PHB e, por sua vez, 

os menores níveis de expressão do transcrito foram associados à menor invasão, 

ausência de metástase linfonodal e estágios mais precoces do câncer gástrico, sugerindo 

uma diminuição na regulação de PHB na iniciação do tumor (Leal et al, 2014).  
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Mesmo não havendo associação desse polimorfismo com suscetibilidade, 

progressão e prognóstico da doença na amostra avaliada no presente estudo, não 

podemos descartar o potencial papel funcional do alelo polimórfico T, observada em 

nosso estudo anterior. É importante ressaltar que, embora tenha demonstrado um 

potencial envolvimento de PHB no câncer gástrico, nosso estudo anterior não era um 

estudo de associação, bem como o estudo atual não avaliou expressão do transcrito de 

PHB. Pensando no câncer gástrico como uma doença multifatorial, podem existir outros 

mecanismos ambientais ou genéticos compensando a função de PHB.  

Além disso, as amostras da população brasileira utilizadas foram oriundas de 

diferentes regiões do Brasil, com diferentes backgrounds genéticos e/ou fatores de risco 

associados. O estudo anterior utilizou amostras provenientes da região Norte do Brasil 

(Pará), enquanto nosso estudo atual utilizou amostras provenientes da região Sudeste 

(São Paulo). Os indivíduos estão submetidos a fatores de exposição ambientais 

diferentes, principalmente os relacionados à dieta.  

Embora com etiologias diferentes, em trabalho prévio também publicado pelo 

nosso grupo, esse polimorfismo conferiu maior risco para desenvolvimento de 

melanoma na presença de fatores específicos de risco do hospedeiro (Francisco et al, 

2013). Visto isso, atualmente temos conduzido em nosso laboratório estudos em 

linhagens de melanoma humano buscando investigar o papel funcional desse 

polimorfismo na resistência a diferentes quimioterapias. 

Nesse sentido, devemos continuar a conduzir novos estudos na tentativa de 

esclarecer o papel do polimorfismo funcional de 3’-UTR do gene PHB na carcinogênese 

gástrica e de outros tumores. 

 

5.7.9 TP53 (Tumor protein p53) 

 

 TP53 codifica para uma proteína nuclear, que atua como fator de transcrição 

com papel na manutenção da estabilidade genética, regulando a expressão de centenas 

de genes. Ele é conhecido como “guardião do genoma” e permanece como o gene cujas 

alterações genéticas são as mais prevalentes na etiologia do câncer, sendo atribuído a ele 

funções como parada no ciclo celular, reparo de DNA, apoptose, senescência, 

metabolismo de DNA, angiogênese, diferenciação celular, resposta imune, dentre outras 

(Bellini et al, 2012). 



160 

Discussão 

 Nosso estudo incluiu a investigação de duas variantes do gene TP53, o 

polimorfismo rs1042522 localizado no éxon 4, que ocasiona a substituição do 

aminoácido Arg por Pro e a mutação rs121912664 que troca uma Arg por His no éxon 

10. Análises de predição in silico demonstraram que a alteração do aminoácido pela 

presença do polimorfismo é provavelmente benigna/tolerável para a proteína, porém a 

mutação é possivelmente deletéria/patogênica. 

 Na nossa amostra total de 262 controles e 178 casos, o polimorfismo rs1042522 

foi associado a um risco aumentado em cerca de duas vezes para o desenvolvimento do 

câncer gástrico. Esse risco foi ainda mais evidente (cerca de três vezes) quando 

considerado somente os casos com o subtipo histológico difuso. Embora um risco maior 

tenha sido observado nos casos com subtipo difuso, a suscetibilidade aumentada para 

desenvolver o câncer gástrico não parece ser exclusiva desse subgrupo, uma vez que 

também foi observada na amostra total. Essas associações foram significativas nos 

Modelos de Genótipos, Alelos e Dominante, mesmo após correção para covariáveis de 

ajuste. O resultado obtido pelos diferentes modelos genéticos reforça a associação 

encontrada. 

 A IARC (International Agency for Research on Cancer) possui um banco de 

dados de variações genéticas em TP53 (disponível em www-p53.iarc.fr), que inclui 

todas as alterações catalogadas para esse gene, descritas desde 1989, com informações 

detalhadas sobre o impacto funcional, as características anatomopatológicas dos 

tumores e dados demográficos, de estilo de vida e história familial dos pacientes 

analisados. Também é possível visualizar alterações na estrutura tridimensional da 

proteína ocasionadas pelas variações genéticas. 

 Uma possível explicação para a associação encontrada entre o alelo C (variante 

Pro) e a suscetibilidade ao câncer pode ser apresentada com base nas alterações 

funcionais descritas na literatura. A proteína contendo a variante Arg mostrou uma 

maior eficiência em induzir a apoptose do que a variante Pro, devido a sua maior 

capacidade em interagir com MDM2, ser exportada do núcleo e translocar para a 

mitocôndria (Dumont et al, 2003). Além de induzir a apoptose, a variante Arg também 

foi capaz de reprimir a transformação de células primárias mais eficientemente do que a 

variante Pro (Thomas et al, 1999).  
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 Por ser o polimorfismo mais estudado de TP53, inúmeras metanálises analisaram 

sua associação com o câncer gástrico (Tang et al, 2012; Xiang et al, 2012; Cheng et al, 

2014), confirmando a relevância do mesmo para o risco aumentando para essa doença. 

 Uma metanálise realizada por nosso grupo identificou que esse polimorfismo foi 

associado a um risco aumentado para câncer gástrico em asiáticos (Francisco et al, 

2011), indicando que a etnia poderia modular a penetrância desse polimorfismo na 

suscetibilidade ao câncer gástrico. Quando estratificado para localização anatômica e 

subtipo histológico, essa mesma metánalise identificou um risco aumentado para o 

câncer gástrico do tipo não-cárdia e para o subtipo histológico intestinal em populações 

asiáticas  (Francisco et al, 2011). Em nosso presente estudo, o alelo polimórfico foi 

capaz de predizer ao subtipo histológico difuso de Lauren, que também demonstrou pior 

progressão e prognóstico na nossa amostra. Esse fato pode ser devido à diferente 

composição populacional da nossa amostra, cuja etnia asiática é pouco frequente. 

 Além disso, também observamos que a presença do alelo Pro foi associada à 

desmoplasia moderada à intensa. Não foram encontrados dados prévios associando esse 

polimorfismo à desmoplasia, porém a literatura descreve que um estroma mais reativo 

está ligado a um pior prognóstico (Liu et al, 2012). 

 Também observamos que portadores do alelo Pro apresentaram uma idade mais 

precoce de acometimento ao diagnóstico. Um estudo brasileiro não detectou associação 

do polimorfismo de TP53 com parâmetros clinicopatológicos, porém observou uma 

associação entre o genótipo Arg/Arg e acometimento mais tardio pela doença (>65 

anos) (Neves Filho et al, 2012), que poderia novamente ser explicada pela melhor 

eficiência na indução de apoptose por essa variante (Pim, Banks, 2004), protegendo ou 

retardando o processo de malignização.  

 Embora tenhamos detectado que o polimorfismo rs1042522 foi capaz de 

predizer suscetibilidade aumentada para o câncer gástrico, bem como foi associado a 

características anatomopatológicas de pior progressão da doença, ele não foi capaz de 

predizer um pior prognóstico, não demonstrando associação com tempo de sobrevida 

global e livre de doença, corroborando dados prévios (Wang et al, 2013). Inúmeros 

estudos na literatura têm demonstrado a associação entre rs1042522 e um pior 

prognóstico em pacientes com câncer gástrico que receberam quimioterapia adjuvante 

após a cirurgia (Huang et al, 2008; Huang et al, 2009), porém esse não foi o foco do 

nosso estudo. 
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 Um microambiente inflamatório pode iniciar o processo de carcinogênese e 

dirigir a progressão e metástase, sendo que a ativação correta de redes das quais p53 faz 

parte parece ter papel central na resposta causada por processos inflamatórios. Um 

trabalho demonstrou que frente a um estresse inflamatório, p53 apareceu como um dos 

genes que interage nas redes de resposta celular ao estresse causado pela inflamação, 

ativando ou reprimindo uma série de genes (Staib et al, 2005). Dessa forma, poderíamos 

pensar na atuação de p53 não somente com sua função clássica de supressor tumoral, 

mas também influenciando na carcinogênese gástrica como modulador da resposta 

imune dentro do contexto de inflamação crônica observada nessa doença. 

 Nosso estudo também buscou descrever a presença da mutação rs121912664 de 

TP53 nessa amostra da população brasileira. Essa mutação tem sido associada a 

diferentes tipos de tumores e aparece com maior frequência na região Sul do Brasil 

(Assumpcao et al, 2008; Palmero et al, 2008; Borges, Ayres, 2015; Achatz, Zambetti, 

2016), devido a um possível efeito fundador (Pinto et al, 2004; Garritano et al, 2010). 

No entanto, essa alteração não demonstrou ser relevante para a predisposição ao câncer 

gástrico na amostra avaliada nesse estudo, pois não foi detectada em nenhum indivíduo, 

em ambos os grupos. 

 Como discutido anteriormente, nosso estudo encontrou que o polimorfismo de 

TP53 não se encontrou em EHW no grupo de controles. Esse é um fator que deve ser 

avaliado com cautela no momento de interpretar os resultados e que pode levar à 

heterogeneidade de resultados envolvendo TP53 na literatura. 
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- As frequências genotípicas e alélicas dos quinze polimorfismos investigados em nossa 

amostra corresponderam às descritas em bancos de dados públicos; 

- A mutação fundadora p.R337H de TP53 não foi detectada em nenhum indivíduo em 

nossa amostra (em ambos os grupos de casos e controles); 

  

Marcadores de suscetibilidade ao câncer gástrico (estudo caso-controle) 

- rs1042522 (TP53) foi associado ao risco cerca de duas vezes maior para o 

desenvolvimento do câncer gástrico, sendo esse risco ainda maior (cerca de três vezes) 

considerando-se somente a amostra de casos com o subtipo difuso; 

- rs699947 (VEGFA) foi associado com uma proteção para o câncer gástrico (amostra 

total); 

- O haplótipo CTC (formado por rs699947, rs833061 e rs2010963 do gene VEGFA) foi 

associado à suscetibilidade ao câncer gástrico. 

 

Marcadores de Progressão do câncer gástrico (características anatomopatológicas) 

- rs689466 (COX-2); rs1052133 (OGG1); rs699947, rs833061 e rs2010963 (VEGFA); 

rs4644 (LGALS3) e rs1042522 (TP53) foram associados com características 

anatomopatológicas de pior progressão da doença; 

- rs5275 (COX-2); rs2227956 (HSPA1L) e rs3025039 (VEGFA) foram associados com 

características anatomopatológicas de melhor progressão da doença; 

- rs909253 (TNFB) foi associado com maior infiltração inflamatória e características de 

melhor progressão da doença somente nos casos com o subtipo difuso; 

- Haplótipo GG (TNFB/TNFA) foi associado com invasão perineural; ACG (VEGFA) 

com invasão sanguínea; CTC (VEGFA) com invasão para outros órgãos; GT (rs689466 

e rs5275 do gene COX-2) com subtipo histológico intestinal. 

 

Marcadores de Prognóstico do câncer gástrico (sobrevida global e livre de doença) 

- Tamanho do tumor, profundidade de invasão, presença de invasão sanguínea e 

linfática, presença de metástase linfonodal e à distância, estadiamento e subtipo 

histológico foram associados a um pior prognóstico (menor tempo de sobrevida global e 

livre de doença): 
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- rs909253 (TNFB) foi associado a um melhor prognóstico, com maior tempo de 

sobrevida global e livre de doença (na amostra total e nos casos com subtipo difuso); 

- rs4644 (LGALS3) foi associado a um pior prognóstico, com menor tempo de sobrevida 

livre de doença (na amostra total). 

 

Análises funcionais in silico 

- rs1052133 (OGG1), rs2227956 (HSPA1L), rs763780 (IL17F) e rs1042522 (TP53) 

foram preditas como variantes genéticas benignas e/ou toleradas; 

- rs4644 (LGALS3) e rs121912664 (TP53) foram preditas como variantes genéticas 

possivelmente patogênicas e/ou deletérias; 

- Construção de rede biológica complexa incluindo os onze genes estudados demonstrou 

o papel desses genes dentro de um contexto mais sistêmico e integrativo. 
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Abstract Several polymorphisms in apolipoprotein A1

(APOA1) gene have been associated with metabolic dis-

eases. Increased transcription efficiency was observed in

-75A allele carriers compared to -75G allele homozy-

gotes. ?83C allele was associated with higher body mass

index and waist-to-hip ratio in type II diabetes subjects.

-75G/A and ?83C/T polymorphisms were analyzed by

RFLP-PCR in 334 individuals from a Brazilian elderly

cohort. APOA1 polymorphisms were associated with age-

related morbidities, as well as with triglycerides, total

cholesterol, HDL, VLDL, LDL, creatinine, urea, albumin,

glycated hemoglobin and fasting glucose serum levels.

Allele frequencies were 0.102 and 0.21, respectively, for

-75A and ?83T. -75G allele showed significant associ-

ation with hypertension (P = 0.001). An association

between ?83C allele and obesity was observed

(P = 0.040) and this allele also showed an association with

hypertension in the presence of cardiovascular disease

(P = 0.047). Moreover, ?83T allele was associated with

lower glycated hemoglobin values (P = 0.026). To our

knowledge, there is no data associating this polymorphism

with glycated hemoglobin. Furthermore, individuals car-

rying AT haplotype have lower risk for developing

hypertension (P = 0.0002), while GT haplotype carriers

present decreased risk to develop obesity comparing to GC

haplotype (P = 0.025). APOA1 polymorphisms analysis

may be a useful tool to identify risk factors for subjects and

families and clarify the physiopathological role of these

polymorphisms in age-related diseases, such as hyperten-

sion and obesity.

Keywords APOA1 polymorphisms � Hypertension �
Obesity � Glycated hemoglobin

Introduction

Diseases involving cardiovascular system are the most

important cause of mortality in most of the world’s

developed and developing countries. In Brazil, it involves

32.5% of deaths, particularly after the age of 45, followed

by neoplasia (16%) [1]. Increased plasma triglycerides

(TG) levels and reduction of HDL/LDL ratio are inde-

pendent risk factors for these diseases [2] and important

determinants of cardiovascular diseases and atherosclerosis

susceptibility [3]. Apolipoproteins are closely involved in

lipid metabolism. APOA1/C3/A4/A5 gene cluster, located

in 11q23, has been associated with familial combined

hyperlipidemia [4, 5] and with lipid plasma levels [6–8].

APOA1, a 28-kDa protein, is the major component of

HDL and an antiatherogenic factor by promoting reverse

cholesterol transport. The close relationship between

APOA1 and HDL levels is well described [9]. As a result,

APOA1 plays a critical role in the lipid metabolism and is a

protective factor against coronary heart disease [10]. Thus,

APOA1 is a strong marker for cardiovascular disease [11].
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Peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) is a nuclear transcription factor strictly involved in
lipid and lipoprotein metabolisms. Thus, PPARα gene polymorphisms have been investigated as
cardiovascular risk factors. We aimed to investigate associations of L162V and intron 7GNC polymorphisms
with common morbidities affecting a Brazilian elderly cohort as well as with lipid and protein serum levels.
Genotyping was performed by polymerase chain reaction followed by restriction fragment length
polymorphism (PCR-RFLP), and allele frequencies were determined. In addition, we performed the linkage
disequilibrium analysis. Descriptive statistics, logistic regression analysis, and Student's t-test were used.
Rare alleles for L162V and intron 7 GNC polymorphisms showed frequencies of 0.047 and 0.199, respectively.
Our data showed that these polymorphisms were in linkage disequilibrium (p=0.0002). Intron 7 GNC
polymorphism presented a tendency of association with neoplasia (p=0.053), and C allele was associated
with higher HDL (p=0.010), lower triglycerides (p=0.001), and VLDL levels (p=0.003) compared to G
allele. These data might suggest a protective role of intron 7 GNC polymorphism in the development of
cardiovascular diseases and will help to clarify the importance of PPARα polymorphisms as key modulators
of lipid metabolism in Brazilian population.

© 2009 Elsevier Inc. All rights reserved.

Introduction

Cardiovascular diseases (CVD) are the major cause of death in
adults in several countries (Mansur et al., 2001; Uemura and Pisa,
1985). Alterations in lipid and lipoprotein metabolisms have been
investigated as important CVD risk factors. High triglycerides (TG)
and low HDL levels are strong predictable factors of cardiac events
(Cullen, 2000). Either environmental or genetic influence can be
determinant on lipoprotein levels, which may affect the risk of
developing CVD. Thus, key metabolism regulators such as the
peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) family are candi-

date genes to investigate genetic predisposition of these complex
diseases.

PPAR family members are nuclear receptors involved in lipid and
carbohydrate metabolisms, adipogenesis, and insulin sensitivity
(Yong et al., 2008). There are three isoforms of PPAR receptors
expressed in humans—PPARα, PPARγ, and PPARβ/δ (Tai et al., 2002).
PPARα is highly expressed in tissues with high fatty acid catabolism
and integrates several metabolic pathways, including fatty acid
β-oxidation, lipoprotein synthesis, and amino acid catabolism (Yong
et al., 2008). Once activated, PPARα binds to retinoid X receptor α to
form a heterodimer, which recognizes specific DNA sequence
elements, located in the promoter region of target genes (Prieur
et al., 2003).

PPARα is located on 22q13.3, and it consists of eight exons. Single
nucleotide polymorphisms (SNPs) were described in this gene and
associated with dyslipidemia, insulin resistance, diabetes, and CVD
(Yong et al., 2008). L162V polymorphism (rs1800206) represents a C
to G substitution leading to a leucine to valine amino acid exchange in
codon 162 (Flavell et al., 2000; Sapone et al., 2000). This polymor-
phismwas associated with variation in total cholesterol, LDL, HDL, TG,
APOB, and APOA1 plasma concentrations, but these associations were
controversial (Yong et al., 2008). The intron 7 GNC polymorphism

Experimental and Molecular Pathology 88 (2010) 197–201
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Abstract Genetic variations in the APOA1/C3/A4/A5 gene

cluster have been studied and proposed to be the leading key

for susceptibility to cardiovascular diseases and age-asso-

ciated disorders. We aimed to investigate the associations of

rs12721026 (APOA1) and rs1729408 (APOA5) polymor-

phisms and their haplotypes with some age-related diseases,

as well as with lipids and proteins serum levels in a cohort

from a Brazilian Elderly Longitudinal Study (EPIDOSO).

Genotyping was performed by polymerase chain reaction

restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP).

Statistical analyses were carried out using logistic regression

analysis, Student’s t-test, and linkage disequilibrium (LD)

analysis. Polymorphic allele frequencies were 0.095 and

0.449 for rs12721026 and rs1729408, respectively. The

C-allele of rs1729408 was associated with higher high-

density lipoprotein (HDL) (P = 0.022) and glycated

hemoglobin levels (P = 0.020). We also showed that

rs12721026 and rs1729408 were in LD. The GC haplotype,

which is composed of the G-allele of rs12721026 and the

C-allele of rs1729408, was significantly associated with

obesity (P = 0.028), with higher glycated hemoglobin

(P = 0.006), and fasting glucose (P = 0.0003) compared to

the TT haplotype, which includes the wild-type alleles of

both polymorphisms. Moreover, we found an associa-

tion between the TC haplotype and higher HDL levels

(P = 0.0039). This is the first time that haplotypes involving

these polymorphisms were evaluated. Our results showed

that these polymorphisms were involved in the development

of obesity and in alterations of lipids and proteins serum

levels in a Brazilian population. The present findings might

also clarify the role of these polymorphisms and their

haplotypes in lipids and proteins metabolism.

Keywords Obesity � Glycated hemoglobin �
Polymorphisms � APOA1 � APOA5 � HDL � Haplotype

Abbreviations

BMI Body mass index

CVD Cardiovascular disease

HbAc1 Glycated hemoglobin

LD Linkage disequilibrium

MMSE Mini-Mental State Examination

SD Standard deviation

SNP Single nucleotide polymorphism

TG Triglyceride

OR Odds ratio

CI Confidence interval

Introduction

Increased low-density lipoprotein (LDL) and triglyceride

(TG) [1] and decreased high-density lipoprotein (HDL)

plasma levels have been shown to be independent risk

factors for cardiovascular diseases (CVDs) [2] and
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APOA4 Polymorphism as a Risk Factor for Unfavorable Lipid
Serum Profile and Depression: A Cross-Sectional Study

Vanessa Kiyomi Ota, Bsc,* Elizabeth Suchi Chen, PhD,* Tatiana Flank Ejchel, PhD,*
Tatiane Katsue Furuya, Bsc,* Diego Robles Mazzotti, Bsc,* Maysa Seabra Cendoroglo, PhD,Þ
Luiz Roberto Ramos, PhD,Þ Lara Quirino Araujo, MD,Þ Rommel Rodriguez Burbano, PhD,*

and Marı́lia de Arruda Cardoso Smith, PhD*

Introduction: APOA1/C3/A4/A5 gene cluster is closely involved in
lipid metabolism, and its polymorphisms have been associated with
coronary heart disease and lipid plasma levels. Here, we aimed to in-
vestigate associations of APOC3 (3238C9G, j482C9T, 1100C9T) and
APOA4 (Gln360His, Thr347Ser) polymorphisms in 382 individuals
from a cohort of a Longitudinal Brazilian Elderly Study with major age-
related morbidities and with lipid and protein serum levels.
Materials and Methods: The whole sample was genotyped by
polymerase chain reactionYrestriction fragment length polymorphism.
Descriptive statistics, logistic regression analysis, Student t test, devia-
tion from Hardy-Weinberg, Bonferroni correction for multiple testing,
and haplotype analyses were performed.
Results: Although APOC3 1100T allele carriers presented lower tri-
glyceride and very low density lipoprotein levels than nonYT carriers,
these associations disappeared after Bonferroni correction (P 9 0.05).
Moreover, APOA4 360His allele was associated with depression (P =
0.03), increased triglyceride (P = 0.035) and very low density lipoprotein
(P = 0.035) levels, and reduced HDL levels (P = 0.0005). Haplotype
analyses found an association between His/C/C haplotype (Gln360His/
j482C9T/1100C9T) with depression, but this result was due to
Gln360His polymorphism.
Conclusions: Our data suggest that 360His allele might be a risk
factor for depression and unfavorable lipid profile and depression for
elderly people in the Brazilian population.

KeyWords: APOC-III, APOA-IV, elderly population, HDL, triglycerides

(J Investig Med 2011;59: 00Y00)

A ging is generally associated with increased predisposition
to illness and death due to the altered homeostasis and the

reduced responsiveness to environmental factors.1 Diseases in-
volving the cardiovascular system are the most important cause
of mortality in most developed and in developing countries

and cause around 32% of deaths in Brazil, particularly after
the age of 45 years.2 Increased plasma triglyceride (TG) levels
and reduction of high-density lipoprotein/low-density lipopro-
tein (HDL/LDL) ratio are independent risk factors for athero-
sclerosis and cardiovascular disease (CVD).3 APOA1/C3/A4/A5
gene cluster, located on 11q23, is closely involved in lipid me-
tabolism and has been associated with coronary heart disease,4

obesity,5 and with lipid plasma levels.6

APOC3 is a surface component of TG-rich lipoproteins
and is a noncompetitive inhibitor of lipoprotein lipase.7 APOC3
has been associated with CVD8 and with higher TG levels.9

Moreover, most of the therapies used in lowering TG, such as
niacin, fish oil, and fibrates, are associated with a decrease in
APOC3 expression.10 Common polymorphisms were identified in
APOC3 promoter (j482C9T Y rs2854117), exon 3 (1100C9T Y
rs4520), and in 3¶-unstranslated region (3238C9G Y rs5128).
These polymorphisms have been associated with hypertriglycer-
idemia11 and susceptibility to CVD in European,12 Chinese,13 and
Asian Indian populations.11 APOC3 1100C9T polymorphism has
not yet been studied in the Brazilian population.

APOA4, another apolipoprotein within this gene cluster,
acts as a satiety signal14 and has been proposed to be a protec-
tive factor for atherosclerosis.15 Two polymorphisms in APOA4
(Gln360His Y rs5110 and Thr347Ser Y rs675) have been char-
acterized. It was shown that Gln360His polymorphism was as-
sociated with obesity and depression and that 360His allele
carriers presented 2-fold increased risk for both morbidities.16

To establish whether polymorphisms of APOC3 and APOA4
might act as risk factors for some age-related diseases in a Bra-
zilian elderly cohort, we assessed the association of APOC3
3238C9G,j482C9T, and 1100C9T polymorphisms and APOA4
Gln360His and Thr347Ser polymorphisms and their haplotypes
with morbidities (CVD, type 2 diabetes, hypertension, obesity,
depression, dementia, and neoplasia), TG, total cholesterol, HDL,
very low density lipoprotein (VLDL), LDL, creatinine, urea, al-
bumin, glycated hemoglobin (HbAc1), and fasting glucose serum
levels.

MATERIALS AND METHODS

Population
TheElderly Longitudinal Study (EPIDOSO)17 began in 1991

and originally involved 1667 people older than 66 years living in a
community of São Paulo, Brazil. Subjects were clinically evalu-
ated every other year and a subsample of 382 (261 females and
121 males) in wave 4 (2000Y2001) was invited to participate in
our study. The mean age of this population was 79.82 (5.31) years
(age range, 66Y97 years). This population was composed of
individuals of European (89.2%), Japanese (3.3%), Middle East-
ern (1.8%), and mixed and/or other (5.7%) origins.
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Background and aims: Peroxisome proliferator-activated receptor α is a nuclear receptor involved in the
regulation of several biochemical pathways. Polymorphisms within its gene have been associated with several
metabolic traits. We aimed to investigate the association of L162V and Intron 7GNC polymorphisms with serum
level markers and common morbidities affecting an older adult/elderly cohort from Cuiaba City, Mato Grosso
State, Brazil, as well as to compare the results with a previously studied population from São Paulo City, Brazil.
Methods and results: The studied population consisted of 570 subjects from Cuiaba City, Brazil, who were
subjected to clinical interviews and blood collection for laboratory examinations and DNA extraction.
Dyslipidemia was defined when participants were taking oral hypolipemiants or those with total cholesterol
above 200 mg/dL, HDL-c below40 mg/dL, LDL-c above 130 mg/dL and TG above 150 mg/dL. Restriction fragment
length polymorphismpolymerase chain reaction (RFLP-PCR)was used for polymorphismgenotyping. Individual
polymorphism and haplotype data were available for analyses. In the studied sample, allele frequencies were
0.052 and 0.292 for 162V and Intron 7C, respectively. In brief, 162V allele was associated with dyslipidemia
(p=0.025), and after correction for alcohol consumption and waist-to-rip ratio, a tendency of association could
still be observed (p=0.050). In addition, Intron 7C allele was associatedwith dyslipidemia even after correction
for the same variables (p=0.029). When compared to our previous study from São Paulo, we found some
divergences regarding these results, which may be explained by differences between the two populations.
Haplotype association analyses revealed an association between L/C haplotype and dyslipidemia (p=0.021) and
between V/C haplotype and lower LDL-c levels when compared to L/G haplotype (p=0.044).
Conclusion: These results may help to clarify the role of PPARα gene in lipid and lipoprotein metabolism and the
evaluation of its polymorphisms and haplotypes as being characterized as genetic risk factors for metabolic
disturbances.

© 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction

Epidemiological data have indicated a continuous increase in the
world's life expectancy during the last decades, in parallel to a high
prevalence of age-related diseases [1]. Cardiovascular disease represents
the leading cause of death in adults worldwide. Moreover, higher
prevalence of obesity, type II diabetes, dyslipidemia and other metabol-
ic-relatedmorbidities are considered important healthcare issues [2]. It is
well-known that high LDL-cholesterol (LDL-c) and triglycerides (TG)
levels and low HDL-cholesterol (HDL-c) levels are strong predictable
factors for cardiovascular events [3]. Thus, a dysregulation of metabolic
homeostasis, togetherwith an inadequate diet and lifestyle habits leads to
alterations in lipid and lipoprotein profiles.

The occurrence of genetic polymorphisms in genes of molecules
strictly involved in regulation of fatty acid uptake and β-oxidation can
have influence on lipid homeostasis, acting as risk factors for metabolic

Molecular Genetics and Metabolism 102 (2011) 189–193

Abbreviations: LDL-c, LDL-cholesterol; TG, triglycerides; HDL-c, HDL-cholesterol; PPAR,
peroxisome proliferator-activated receptor; RFLP-PCR, restriction fragment length polymor-
phism polymerase chain reaction; BMI, body mass index; OR, odds-ratio; CI, confidence
interval; df, degrees of freedom.
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a b s t r a c t

Alzheimer’s Disease (AD) is a neurodegenerative disorder and the most common cause of dementia
among the elderly. Efforts have been made to understand the genetic and epigenetic mechanisms
involved in the development of this disease. As SORL1 (sortilin-related receptor) and SIRT1 (sirtuin 1)
genes have been linked to AD pathogenesis, we aimed to investigate their mRNA expression and pro-
moter DNA methylation in post mortem brain tissues (entorhinal and auditory cortices and hippocampus)
from healthy elderly subjects and AD patients. We also evaluated these levels in peripheral blood leuko-
cytes from young, healthy elderly and AD patients, investigating whether there was an effect of age on
these profiles. The comparative CT method by Real Time PCR and MALDI-TOF mass spectrometry were
used to analyze gene expression and DNA methylation, respectively. SORL1 gene was differently
expressed in the peripheral blood leukocytes and might act as a marker of aging in this tissue. Further-
more, we found that SORL1 promoter DNA methylation might act as one of the mechanisms responsible
for the differences in expression observed between blood and brain for both healthy elderly and AD
patients groups. The impact of these studied genes on AD pathogenesis remains to be better clarified.

� 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Alzheimer’s Disease (AD) is the most common cause of demen-
tia and its prevalence increases exponentially with age. It is a het-
erogeneous disorder and the cause of the sporadic form is still
unknown, probably caused by a complex interaction among aging,

several susceptibility genes and environmental risk factors (Blen-
now et al., 2006). Moreover, the epigenetic variability could affect
the AD predisposition and the course of the disease in addition to
these factors (Wang et al., 2008).

Some findings have linked the lipoprotein receptor SORL1 (sor-
tilin-related receptor; also known as LR11 or SorLA) to AD patho-
genesis, based on its reduction in AD brains and its ability to
lower Amyloid b (Ab) levels, one of the hallmarks of this disease.
SORL1 is known to bind to apolipoprotein E (APOE), the main lipo-
protein expressed in the brain. Furthermore, APOE e4 allele is one
of the main genetic risk factor associated to the sporadic form of
AD (Offe et al., 2006).

Another important molecule that has been implicated in the
pathogenesis of AD is SIRT1 (sirtuin 1), member of the sirtuins fam-
ily, which are protein deacetylases, essential for the regulation of
various cellular functions. SIRT1 might regulate aging and meta-
bolic processes involved in AD and its loss has been associated with
the disease progression (Julien et al., 2009). Furthermore, SIRT1

0197-0186/$ - see front matter � 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuint.2012.07.014

Abbreviations: ACTB, actin beta; AD, Alzheimer’s Disease; Ab, Amyloid b; APOE,
apolipoprotein E; CDR, Clinical Dementia Rating; df, degrees of freedom; DSM-IV, IV
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; GLM, General Linear Model;
N, number of individuals; NINCDS-ADRDA, National Institute of Neurological and
Communicative Disorders and Stroke – Alzheimer’s Disease and Related Disorders
Association; MMSE, Mini-Mental State Examination; qRT-PCR, quantitative Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction; RQ, relative quantification; SD, Standard
deviation; SIRT1, sirtuin 1; SORL1, sortilin-related receptor.
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Abstract—Alzheimer0s Disease (AD) is the most common

cause of dementia in elderly people. The presynaptic termi-

nal is an important site of pathological changes in AD, lead-

ing to synaptic loss in specific brain regions, such as in the

cortex and hippocampus. In this study, we investigated syn-

aptosomal-associated protein, 25-kDa (SNAP25) mRNA lev-

els and promoter DNA methylation in post mortem brain

tissues (entorhinal and auditory cortices and hippocampus)

from healthy elderly and AD subjects as well as in peripheral

blood leukocytes of young, healthy elderly and AD patients.

mRNA quantification was performed by quantitative Reverse

Transcription Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR) using

the DDCT method and promoter DNA methylation was quan-

tified by mass spectrometry using the Sequenom EpiTYPER

platform. We observed a significant decrease in SNAP25

expression in AD across all the three brain regions in rela-

tion to the healthy elderly subjects, suggesting impairment

in synaptic function. The changes in the auditory cortex

reflected those observed in the hippocampus and entorhinal

cortex, the primary areas affected in AD. However, no AD-

associated differences in SNAP25 promoter DNA methyla-

tion were observed suggesting that other mechanisms

may be involved in mediating the observed gene expression

changes. � 2012 IBRO. Published by Elsevier Ltd. All rights

reserved.

Key words: aging, Alzheimer’s Disease, promoter DNA meth-

ylation, post mortem brain tissue, SNAP25 gene expression,

synaptic impairment.

INTRODUCTION

Alzheimer’s Disease (AD) is a neurodegenerative disor-

der and the major cause of cognitive decline among the

elderly population (Papassotiropoulos et al., 2006). It is

the most common form of dementia, with progressive

impairment of episodic memory that becomes more se-

vere and, eventually, incapacitating. Other common

symptoms include delusions, confusion, poor judgment

and decision-making, agitation as well as language distur-

bances (Blennow et al., 2006; Bird, 2008).

Neuropathologically, AD is characterized by extracellu-

lar deposits of b-amyloid (bA) (senile plaques) and the

accumulation of hyper-phosphorylated tau protein (neuro-

fibrillary tangles) in the brain (Blennow et al., 2006). Fur-

thermore, anatomic structural changes are also relevant

during the course of the disease. Significant atrophy of

some brain regions is observed in the early stages of the

disease, mainly in the hippocampal formation and entorhi-

nal cortex (Hampel et al., 2008). Because memory forma-

tion depends on the presence of an intact entorhinal–

hippocampal circuit, it is not surprising that this network is

severally impaired in AD (Harris et al., 2010).

This heterogeneous and complex disorder can be

classified as familial or sporadic. The familial form of the

disease is a rare autosomal dominant disorder with onset

before age 65 years, resulting from mutations in the amy-

loid precursor protein (APP), presenilin 1 (PSEN1) and

presenilin 2 (PSEN2) genes. The e4 allele of apolipopro-

tein E (APOE) gene is the most important risk factor in the

sporadic form of AD, which might act with several other

susceptibility genes, each conferring only a minor

increase in risk, in a complex interaction with environmen-

tal factors (Blennow et al., 2006). Recent large-scale gen-

ome-wide association studies have identified some novel

susceptibility loci, such as CLU, PICALM, CR1 and BIN1

0306-4522/12 $36.00 � 2012 IBRO. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
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ABSTRACT. Apolipoproteins have an important role in lipid 
metabolism and transport. Polymorphisms in the APOA1/C3/A4/
A5 gene cluster have been associated with lipid alterations and 
cardiovascular diseases. We investigated APOA1 XmnI, APOA5 
S19W, and APOA5 -1131T>C polymorphisms in 377 individuals from 
a cohort of a longitudinal Brazilian elderly study. Allele frequencies, 
genotype distribution, and association with major morbidities as well 
as with lipids, creatinine, albumin, urea, glycated hemoglobin, and 
fasting glucose serum levels were investigated. Linkage disequilibrium 
and haplotype associations were also analyzed. This is the first time 
that haplotypes involving these polymorphisms were evaluated. 
Genotyping was performed by PCR-RFLP. Minor allele frequencies 
were 0.119, 0.071, and 0.158 for XmnI, S19W, and -1131T>C 
polymorphisms, respectively. We found a significant association of the 
-1131C allele with low LDL-C levels. We also observed that XmnI 
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CNP and DPYSL2 mRNA Expression and
Promoter Methylation Levels in Brain of
Alzheimer’s Disease Patients
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São Paulo-SP, Brazil
bDisciplina de Neurologia Clı́nica, Departamento de Neurologia e Neurocirurgia (UNIFESP), São Paulo, SP, Brazil
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Abstract. Alzheimer’s disease (AD) is a highly prevalent type of dementia in the elderly population. AD is a complex neu-
rodegenerative disorder. Thus, epigenetic mechanisms that regulate gene expression might have an important role in AD.
CNP (2′,3′-Cyclic Nucleotide 3′ Phosphodiesterase) gene encodes a protein used as an index of myelin alterations. DPYSL2
(Dihydropyrimidinase-like 2) is described as acting in structural and regulatory processes in the central nervous system, such as
neural differentiation, neurotransmitter release, and stabilization of microtubules. In this study, we evaluated gene expression
and epigenetic regulation of CNP and DPYSL2 genes in three postmortem brain regions (entorhinal and auditory cortices and
hippocampus) of AD patients and healthy elderly controls. mRNA quantification was performed using qRT-PCR, and promoter
DNA methylation patterns were determined by mass spectrometry using the Sequenom EpiTYPER platform. We observed CNP
mRNA downregulation in entorhinal and auditory cortex in relation to the same regions of the control group. CNP alterations
in the brain might suggest impairment in myelination leading to a synaptic and cognition loss. No AD-associated differences in
CNP and DPYSL2 promoter DNA methylation were observed, suggesting that other mechanisms may be involved in mediating
the observed CNP gene expression.

Keywords: CNP, DPYSL2, epigenetics, gene expression, mRNA
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INTRODUCTION

Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative
disease that affects the cortex and hippocampus and
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is characterized by the accumulation of the hyper-
phosphorylated form of the microtubular tau protein
(neurofibrillary tangles, NFT) and amyloid-� (A�)
protein (senile plaques) as well as neuronal loss [1].
Neuronal connections, dendrites, and synapses seem
to degenerate in cortex and hippocampus of AD
patients [2].

There are both familial and sporadic forms of AD.
Gene mutations in PSEN1, PSEN2, and APP are
associated with familial cases, and the presence of

ISSN 1387-2877/13/$27.50 © 2013 – IOS Press and the authors. All rights reserved
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Polymorphisms in the p27kip-1 and prohibitin genes denote
novel genes associated with melanoma risk in Brazil, a high
ultraviolet index region
Guilherme Franciscoa,f,*, Fernanda T. Gonçalvesb,*, Olinda C. Luizc,
Renata F. Saitoa,f, Rodrigo A. Toledod, Tomoko Sekiyad, Tharcı́sio C. Tortelli Jra,f,
Esther D.V.B. Viollaa,f, Tatiane K. Furuya Mazzottia,f, Priscila D.R. Ciriloa,f,
Cyro Festa-Netoe, José A. Sanchese, Gilka J.F. Gattásb, José Eluf-Netoc

and Roger Chammasa,f

Ultraviolet (UV) radiation is a major environmental risk

factor to the development of cutaneous melanoma as it

induces pyrimidine dimers in DNA. Genes that exert their

function by arresting the cell cycle are critical to avoid

carcinogenic mutations, allowing the processing of DNA

repair systems. This study was carried out to evaluate the

role of polymorphisms in cell cycle genes such as TP53,

p27kip-1, CDKN2A, prohibitin, and GADD153 in melanoma

risk as well as their influence on known risk factors in a

high UV index region. A hospital-based case–control

study was carried out in Brazil to evaluate the contribution

of polymorphisms in cell cycle genes toward melanoma

risk. The study comprised 202 melanoma patients and

210 controls. The polymorphisms analyzed were TP53

Arg72Pro, p27kip-1 Val109Gly, GADD153 Phe10Phe

(rs697221), CDKN2A 30UTR C540G, and prohibitin 30UTR

C1703T. As regards, p27kip-1 Val109Gly, both heterozygous

and homozygous Gly genotypes were shown to be

protective genotypes on calculating both crude and

adjusted odds ratios (ORs) for age, sex, and educational

level [OR 0.37; 95% confidence interval (CI) 0.16–0.87;

P < 0.05]. Similarly, the prohibitin TT genotype increased

melanoma risk in the crude and adjusted analyses

(OR 2.40; 95% CI 1.10–5.26; P < 0.05). The p27kip-1

Gly protective genotype decreased the risk for melanoma

in a stratified analysis of the known risk factors such as

hair and eye color, sunburns, pigmented lesions, and

European ancestry. The prohibitin TT genotype increased

the risk of melanoma by such host factors. Our results

showed for the first time that polymorphisms in p27 kip-1

Val109Gly and in prohibitin 30UTR C1703T genotypes

modulate the risk to melanoma in a high UV index

region. Melanoma Res 23:231–236 �c 2013 Wolters Kluwer

Health | Lippincott Williams & Wilkins.

Melanoma Research 2013, 23:231–236
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Introduction
Sun exposure is a major environmental factor to the

development of melanomas and nonmelanoma skin

cancers. Its carcinogenic potential is related to the

exposure to ultraviolet B (UVB) light (290–320 nm),

because of its ability to cause DNA damage through the

formation of pyrimidine dimers directly in addition to the

induction of reactive oxygen species [1]. DNA damage

leads to diverse cellular responses such as activation of

DNA repair systems and/or induction of senescence or

apoptosis in a case of repair failure [2]. However, for

either fate of the cell after DNA damage, cell cycle arrest

is a critical step. Such an arrest may occur during the

transition from the G1 to S phase, G2 phase to mitosis, or

even during mitotic phases.

Several proteins act in cell cycle arrest and are related to

cancer development, such as p53, p27kip-1, p21, p16, and

p14 (both coded from CDKN2A locus), and most of them

are related to the p53 pathway [3]. Cell cycle arrest

proteins are critical to melanoma development and are

frequently mutated in familial and sporadic melanomas,

for example, p16 [4], p27kip-1 [5], and p53 proteins [6].
All supplementary digital content is available directly from the corresponding
author.
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Deregulated expression of Nucleophosmin 1 in
gastric cancer and its clinicopathological
implications
Mariana Ferreira Leal1,2*, Tatiane Katsue Furuya Mazzotti3,4, Danielle Queiroz Calcagno1,5,
Priscila Daniele Ramos Cirilo3,4, Margarita Cortes Martinez3,4, Samia Demachki5, Paulo Pimentel Assumpção5,
Roger Chammas3,4, Rommel Rodríguez Burbano6 and Marília Cardoso Smith1

Abstract

Background: The process of gastric carcinogenesis still remains to be elucidated. The identification of genes related to
this process may help to reduce mortality rates through early diagnosis and the development of new anticancer
therapies. Nucleophosmin 1 (NPM1) acts in ribosome biogenesis, centrosome duplication, maintenance of genomic
stability, and embryonic development. Recently, NPM1 has been implicated in the tumorigenesis processes. Here, we
evaluated NPM1 gene and protein expression in gastric tumors and in corresponding non-neoplastic gastric samples.

Methods: NPM1 protein expression was determined by Western blot in 17 pairs of gastric tumors and corresponding
non-neoplastic gastric tissue. The protein immunoreactivity was observed in 12 tumor samples. mRNA expression was
evaluated by reverse transcription quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) in 22 pairs of gastric tumors and in
matched non-neoplastic gastric tissue.

Results: NPM1 protein expression was significantly reduced in gastric cancer samples compared to matched
non-neoplastic gastric samples (P = 0.019). The protein level of NPM1 was reduced at least 1.5-fold in 35% of tumors
compared to paired non-neoplastic gastric tissue. However, NPM1 immunoreactivity was detected in neoplastic and
non-neoplastic cells, including in intestinal metaplastic, gastritis and inflammatory cells. NPM1 was mainly expressed in
nucleus and nucleolus subcellular compartments. The staining intensity and the percentage of immunoreactive cells
varied among the studied cases. The NPM1 mRNA level was reduced at least 1.5-fold in 45.5% of samples and increased
in 27.3% of samples. An inverse correlation between protein and mRNA expression was detected (r = -0.509, P = 0.037).
Intestinal-type gastric cancer presented higher mRNA levels than diffuse-type (P = 0.026). However, reduced NPM1
protein expression was associated with intestinal-type gastric cancer compared to matched non-neoplastic
gastric samples (P = 0.018). In addition, tumors from patients with known distant metastasis presented reduced NPM1
protein levels compared to tumors from patients without distant metastasis (P < 0.001).

Conclusion: Although the expression of NPM1 is heterogeneous in gastric tumors, our results suggest that NPM1
down-regulation may have a role in gastric carcinogenesis and may help in the selection of anticancer treatment
strategies.

Keywords: Gastric cancer, Nucleophosmin, Gene expression, Protein expression
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Background and aims: The characterization of candidate gene polymorphisms in elderly populations is an impor-
tant tool for the identification of risk factors for age-related diseases and conditions. We aimed to genotype the
APOEpolymorphisms (rs429358 and rs7412), rs61886492 (1561CNT) and rs202720 ofGCPII gene and rs3918242
(−1562CNT) of MMP9 gene in an older-adult/elderly cohort from Cuiabá city, Mato Grosso Brazil as well as to
characterize risk factors for morbidities and conditions affecting this cohort.
Methods: The studied population consisted of 570 subjects fromCuiabá city, Brazil, whowere subjected to clinical
interviews and blood collection for laboratory examinations and DNA extraction. Restriction Fragment Length
Polymorphism Polymerase Chain Reaction (RFLP-PCR), sequence-specific primer PCR (SSP-PCR) and TaqMan®
allelic discrimination assay were used for genotyping.
Results: The frequencies of APOE ε2 and ε4 were 6.6% and 14.8%, respectively, and the frequencies of GCPII
rs61886492 T allele, GCPII rs202720 C allele and MMP9 rs3918242 T allele were, respectively, 3.0%, 26.6% and
10.1%. Significant associations between APOE ε2 allele with lower total cholesterol and LDL-cholesterol were
found. In addition, MMP9 rs3918242 T allele was associated with higher LDL-cholesterol levels, suggesting a
link between lipid metabolism alteration and cardiovascular disease.
Conclusions: The present findings contributed to characterize risk factors specific for the studied population
and to better understand the molecular physiopathology of common morbidities and conditions affecting
older-adult/elderly people.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

It is well established that the higher life expectancy that occurred in
the last decades led to the aging of the population at global level (Burkle
et al., 2007). This fact has contributed to the increase of the prevalence
of several age-related diseases, which demands valuable costs from

health care systems. As an alternative for the early detection of such
diseases, molecular epidemiology methods have been developed and
applied in several populations worldwide (Thomas et al., 2009). The
characterization of candidate gene polymorphisms has been frequently
used to determine risk factors for many diseases and conditions (Capri
et al., 2006; Chen et al., 2010, 2011; Devlin et al., 2000; Mazzotti et al.,
2011).

Apolipoprotein E (APOE) is one of the major components of plasma
lipoproteins and its function is related to stabilization, solubilization and
transport of lipids and cholesterol in the circulation (Hatters et al.,
2006). The APOE gene is located in chromosome 19q13.2 and contains
the most thoroughly studied polymorphisms, with three common
alleles: ε2, ε3 and ε4, which result in differential amino acid residuals at
positions 112 (rs429358) and 158 (rs7412) of the polypeptidic chain
(Eichner et al., 2002). The APOE polymorphisms have been associated
with several conditions such as cardiovascular diseases (CVD), lipid

Gene 535 (2014) 370–375

Abbreviations: AD, Alzheimer's disease; APOE, apolipoprotein E; BMI, bodymass index;
CI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; GCPII, glutamate carboxipeptidase II;
HWE, Hardy Weinberg Equilibrium; MMP9, matrix metalloproteinase; OR, odds ratio;
RFLP-PCR, Restriction Fragment Length Polymorphism-Polymerase Chain Reaction; SNP,
Single nucleotide polymorphism; SSP-PCR, Sequence-Specific Primer Polymerase Chain
Reaction.
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Abstract. Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia in elderly. Chaperones may have a crucial role
in AD due to their involvement in protein quality control, folding, and degradation. In this study, we investigated the mRNA
and promoter DNA methylation levels of two chaperones, HSPA8 and HSPA9, in postmortem brain tissue (entorhinal and
auditory cortices and hippocampus) from healthy elderly and AD subjects as well as in peripheral blood of healthy elderly and
AD patients. mRNA quantification was performed by qRT-PCR and DNA methylation by mass spectrometry. In the peripheral
blood, we did not observe a significant difference in HSPA8 and HSPA9 expression between elderly controls and AD. A significant
downregulation of HSPA8 and HSPA9 was observed in AD across the three brain regions compared to the controls, suggesting
their participation in AD pathogenesis. However, no important DNA methylation differences were observed, suggesting that
other mechanism may be involved in controlling these genes expression.

Keywords: epigenetics, gene expression, HSPA8, HSPA9, mRNA

INTRODUCTION

Molecular chaperones (or heat shock proteins,
HSPs) are evolutionarily conserved proteins that play
an important role in cell survival through cytoprotec-
tive mechanisms [1]. Under conditions of stress, cells
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respond by upregulating the expression of HSPs, which
helps reverse stress-induced protein misfolding [2].

The HSP70 chaperones (heat shock protein 70 kDa)
or HSPAs have a role in protein folding, protein trans-
port, protein targeting, protein degradation, and signal
transduction [3]. Reduced expression of the chaperone
HSP70 family leads to apoptosis by decreasing cas-
pase cascade activation and kinase signaling pathways
[4], indicating that loss of expression of HSPAs should
play a critical role in the neuronal death associated with
neurodegenerative diseases [5].
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Abstract

Studies of pharmacogenomics-related traits are increasingly being performed to

identify loci that affect either drug response or susceptibility to adverse drug

reactions. However, the effect of the polymorphisms can differ in magnitude or be

absent depending on the population being assessed. We used the Affymetrix Drug

Metabolizing Enzymes and Transporters (DMET) Plus array to characterize the

distribution of polymorphisms of pharmacogenetics and pharmacogenomics (PGx)

relevance in two samples from the most populous Latin American countries, Brazil

and Mexico. The sample from Brazil included 268 individuals from the southeastern

state of Rio de Janeiro, and was stratified into census categories. The sample from

Mexico comprised 45 Native American Zapotecas and 224 self-identified Mestizo

individuals from 5 states located in geographically distant regions in Mexico. We

evaluated the admixture proportions in the Brazilian and Mexican samples using a
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Abstract

PHB is a reported oncogene and tumor suppressor in gastric cancer. Here, we evaluated whether the PHB copy number and
the rs6917 polymorphism affect its expression in gastric cancer. Down-regulation and up-regulation of PHB were observed
in the evaluated tumors. Reduced expression was associated with tumor dedifferentiation and cancer initiation. The T allele
of the rs6917 polymorphism was associated with reduced PHB mRNA levels. Moreover, the up-regulation of PHB appeared
to be regulated by the gain of additional gene copies. Thus, PHB copy number variation and differential expression of the
rs6917 polymorphism may play a role in PHB transcriptional regulation.
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Introduction

Gastric cancer (GC) is the fourth most common cancer and the

second leading cause of cancer-related deaths worldwide [1].

Despite significant advances in the study of GC, the molecular

alterations involved in gastric carcinogenesis remain unknown.

Chromosome 17 is one of the most common chromosomes

exhibiting numerical aberrations in GC (see review [2]). Our

group has previously reported the presence of chromosome 17

aneuploidy, both gains and losses, in GC in individuals in

Northern Brazil [3,4,5,6] and in all GC cell lines established from

neoplasias in this population [7,8]. Therefore, this chromosome

may contain important genes involved in gastric carcinogenesis.

The prohibitin-1 (PHB) gene maps to the chromosome 17q21

locus. This gene encodes a ubiquitous, evolutionarily conserved

protein that is found in a wide range of organisms, including

bacteria, plants, yeast, protozoans and mammals [9]. PHB was

originally thought to play a central role in the inhibition of cell-

cycle progression. More recently, PHB has been characterized as a

chaperone involved in the stabilization of mitochondrial proteins;

thus, PHB has been implicated in several cellular processes,

including the regulation of proliferation, apoptosis and gene

transcription [10].

PHB appears to play a role in the development of different types

of cancer. Overexpression of PHB has been reported in cancer of

the cervix, esophagus, breast, lung, bladder, thyroid, ovary and

prostate. In contrast, reduced PHB expression has been observed

in gliomas, and somatic mutations in PHB have been detected in

sporadic breast cancers [9]. In addition, a functional single

nucleotide polymorphism (SNP) in the PHB gene, changing a

cytosine to a thymine at position 1630 in the 39 UTR (rs6917),

creates a variant that lacks antiproliferative activity [11,12] and

subsequently may increase the risk of malignant growth. The T

allele of this SNP has been associated with an increased risk of

breast cancer [13] and melanoma [14]. Therefore, the role of PHB

in cancer proliferation and/or suppression remains controversial.

The role of PHB in gastric carcinogenesis has not been fully

elucidated. Some previous studies have described increased PHB

expression in GC samples [15,16,17,18] and the serum of GC

patients [19]. However, other studies have reported PHB down-

regulation in this type of cancer [20,21]. The investigation of the

molecular mechanisms involved in the transcriptional regulation of

PHB may provide new insights into its role in GC and aid the

development of new anticancer treatments.

In this study, we first evaluated the mRNA and protein

expression of PHB in GC and matched non-neoplastic gastric

tissue samples. In addition, the possible associations between PHB
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Effect of APOE and CHRNA7 Genotypes on
the Cognitive Response to Cholinesterase
Inhibitor Treatment at Different Stages of
Alzheimer’s Disease
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Abstract
The loss of cholinergic transmission is considered to be an important cause of Alzheimer’s disease (AD). Treatment with acetyl
cholinesterase inhibitors (ChEIs) shows benefits; however, great heterogeneity has been observed in patient responses. We
evaluated apolipoprotein E (APOE) and a7 nicotinic receptor (CHRNA7) single-nucleotide polymorphisms (SNPs) and associated
these SNPs with pharmacological responses to ChEIs in a Brazilian population with AD. We studied 177 outpatients using ChEIs,
and they were classified as responders and nonresponders according to variation in Mini-Mental State Examination (MMSE) status.
The analysis of APOE genotypes showed that patients with the e4 allele had a worse response than those without the e4 allele. We
observed an association between the CHRNA7 T allele and a better response to treatment with ChEIs in patients with mild AD
(MMSE � 20). The SNP rs6494223 of CHRNA7 as well as APOEe4 could be useful for understanding the response to ChEI treat-
ment in patients with AD.

Keywords
pharmacogenomics, Alzheimer’s disease, cholinesterase inhibitor, CHRNA7, APOE

Introduction

Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of demen-

tia affecting older people and is associated with the loss of cho-

linergic neurons in parts of the brain.1,2 Acetylcholinesterase

inhibitors (ChEIs) such as donepezil, galantamine, and rivastig-

mine prevent the breakdown of acetylcholine (ACh) released

into synaptic clefts and thus enhance cholinergic neurotrans-

mission.3 There is no disease-modifying therapy for AD yet.

The target of drug therapy in AD is based on the improvement,

stabilization, and retardation of cognitive decline, enhancement

of behavioral symptoms, and reduction in caregiver burden.4

Most studies have reported interindividual differences in

drug response that may be due to variability in drug metabolism

related to clinical, behavioral, and genetic factors and mainly

hereditary polymorphisms.5 Apolipoprotein E (APOE) is a pri-

mary genetic risk factor for AD.6 Polymorphic variants of the

APOE gene (19q13.2) are associated with a risk-conferring

allele of the gene (encoding APOEe4) or confer protection

from AD (APOEe2).7 A higher frequency of responders has

been observed in non-e4 bearers and males,8,9 indicating that

gender could be a more powerful determinant of short-term

outcome to ChEI treatment than APOE status. In contrast, other

studies do not support the hypothesis that APOE and gender are

predictors for the therapeutic response of patients with AD to

tacrine or donepezil.10,11 The absence of at least 1 e4 allele and

a specific gender are not predictive of the response to donepezil

treatment in AD.11 Petersen et al12 showed that APOEe4 car-

riers exhibited a better response to donepezil in mild cognitive
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The 9p trisomy syndrome is a rare condition, clinically charac-

terized by a wide range of dysmorphic features, intellectual

disability, and, in most patients, by short stature. Recombinant

human growth hormone (rhGH) therapy is still controversial in

syndromic disorders, the reason for which it is not currently

indicated. Here we report a 7-year-old boy with 9p trisomy

syndrome and marked short stature. Results of routine labora-

tory assessments were normal. IGF1 and IGFBP3 levels were

both in the normal range (�1.6 and�0.7 SDS, respectively). GH

peak in response to oral clonidine stimulation test was 3.5mg/L,
which is considered a normal response. Chromosomal analysis

revealed the karyotype 47,XY,þ del(9)(pter-q11:) dn. SNP array

data indicated absence ofmosaicism [arr 9p24.3–p13.1 (203,861-

38,787,480) x3]. By the age of 8.3 years, the patient had persistent

short stature (�2.9 SDS) with normal growth velocity (4.9 cm/y;

�0.7 SDS), not showing spontaneous catch-up. After 5.6 years of

rhGH therapy (50mg/kg/d), height SDS improved from �2.9 to

�1.0. This result suggests that rhGH therapy could be consid-

ered for patients with 9p trisomy syndrome who present with

short stature. The degree of intellectual disability and the

potential for social inclusion should be taken into account

when recommending this treatment. Additional studies are

needed to establish the benefits of height gain in these patients.

� 2015 Wiley Periodicals, Inc.

Key words: 9p trisomy syndrome; syndromic short stature;

growth hormone; SNP array

INTRODUCTION

The 9p trisomy syndrome is a relatively rare condition in live born

infants that can be caused by partial or complete 9p trisomy

[Temtamyet al., 2007;Bouhjar et al., 2011]. Since itsfirst description

by Rethore et al. [1970], more than 150 affected patients were

reported in the literature [Guilherme et al., 2014]. The syndrome

is clinically characterized by a wide range of signs, including mainly

craniofacial and digital dysmorphic features, as well as a variable

degreeof intellectualdisability [Bouhjar et al., 2011;Guilhermeet al.,

2014]. Indeed, the phenotypic variability seems to depend upon the

size of the genomic imbalance presented by each patient [Wilson

et al., 1985]. Phenotype–genotype correlation studieshave suggested

that there is aminimal critical region for the characteristic partial 9p
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