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XPG – Xeroderma Pigmentosum Complementation Group G  

XPG – Xeroderma pigmentosum group G 

XRCC1 – X-ray repair cross-complementing protein 1  

XRCC3 – X-ray repair cross-complementing protein 3 

XRCC4 – X-ray repair cross-complementing protein 4 

XRCC5 – X-Ray Repair Cross Complementing 5 

XRCC6 – X-Ray Repair Cross Complementing 6  

μl – Microlitro 

8-oxoG – 8-oxoguanina  
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Abstract 
 
  Worldwide cervical cancer (CC) is the fourth most common cancer among women 

and is considered the fourth leading cause of cancer death. Therapeutic decision is 

usually based on the patients and tumor characteristics’, mainly in the tumor stage. 

Despite the existence of various treatment types and prognostic factors well established 

for CC, there is often a large therapeutic response heterogeneity, due to the development 

of resistance and toxicity phenotypes, which makes it difficult to predict clinical outcome 

of patients. Thus, in a clinical context it is essential to identify new biomarkers that are 

useful as predictive factors of patients’ therapeutic response and prognosis. Given that 

ionizing radiation and chemotherapeutic agents work their cytotoxic effect by inducing 

DNA damage, it is well established that DNA damage cellular response (DDR) seems to 

be a determining factor for the sensitivity or resistance of tumor cells to drugs. Thus, it is 

important to evaluate the presence of genetic alterations, such as genetic 

polymorphisms, in genes involved in the different mechanisms of DNA repair and 

apoptosis as potential prognostic biomarkers. In addition, deepening the knowledge 

about the deregulation of mRNA expression in these genes may be a promising strategy 

to establish the variations in mRNA expression levels as other possible biomarkers. 

  According to the main results obtained it was possible to demonstrate that the 

NBS1 rs1805794 and XRCC6 rs2267437 polymorphisms seem to influence the 

treatment response of CC patients, taking into account the stratification by age at 

diagnosis (NBS1, <48 years, CC vs. GG/GC, OR=2.923; 95% CI, 1.048-8.152; P=0.035 

and ≥48 years, GC/CC vs. GG, OR=0.347; 95% CI, 0.148-0.810; P=0.012 and XRCC6, 

<48 years, GG vs. CC, OR=0.255; 95% CI, 0.064-1.009; P=0.042).  

  Analysing the overall survival, it was found that for the PARP1 rs1136410 

polymorphism, in the subgroup of patients in peri/post-menopause and with stages <IIB, 

the survival of patients carrying the C allele (CC/CT) was significantly lower compared 

to patients with TT genotype (P=0.008). Regarding the XRCC1 rs25487 polymorphism, 

it was observed that patients carrying the A allele (GA/AA) have a lower survival than 

patients with GG genotype (P=0.043). This association was maintained in the subgroup 

of patients with age at diagnosis <48 years (P=0.018). For the ERCC1 rs11615 

polymorphism, it was possible to establish that patients with CC genotype present a 

higher survival rate compared to patients with T allele (P=0.025). Taking into account the 

stratification of patients by age at diagnosis and histological type of the tumor, this 

correlation remained significant in the subgroups of patients with age at diagnosis ≥48 

years (P=0.046) and with histology of other carcinomas (P=0.028). About the ERCC1 

rs3212986 polymorphism, the results showed that in the subgroup of patients with 
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histology of other carcinomas, the patients with CA/AA genotypes have a longer survival 

time compared to patients with CC genotype (P=0.046). For the ERCC5 rs17655 

polymorphism, it was found that in the subgroup of patients with stages <IIB, the patients 

with CC genotype showed a lower survival in comparison with patients carrying the 

GG/GC genotypes (P<0.001). Additionally considering the XPC rs2228001 

polymorphism, it was demonstrated that patients with CC genotype have a longer 

survival time than patients with AA/AC genotypes (P=0.041). This result remained 

significant in the subgroups of patients with stages ≥IIB (P=0.027) and with histology of 

squamous cell carcinoma (P=0.015). Relatively to XRCC5 rs828907 polymorphism, the 

patients with TT genotype had a higher survival compared to patients with GG/GT 

genotypes (P=0.037). This association was maintained in the subgroup of patients with 

stages ≥IIB (P=0.032). About the TP53 rs1042522 polymorphism, it was observed that 

in the subgroups of patients with age at diagnosis ≥48 years and with stages <IIB, the 

patients with GG genotype have a shorter survival time compared to patients carrying 

the CC/CG genotypes (P=0.052 and P=0.015, respectively). After performing a 

multivariate regression to exclude possible variables with impact on the prognosis, only 

the XRCC1 rs25487 polymorphism in the subgroup of patients with age at diagnosis <48 

years and the XPC rs2228801 polymorphism in the subgroup of patients with histology 

of squamous cell carcinoma maintain their independent prognostic value (P=0.040 and 

P=0.034, respectively).  

  In relation to disease-free survival, it was observed that for the PARP1 rs1136410 

polymorphism, in the subgroup of patients in peri/post-menopause and with stages <IIB, 

the disease-free survival of patients carrying the C allele (CC/CT) was significantly lower 

compared to patients with TT genotype (P=0.006). In respect to ERCC1 rs11615 

polymorphism, it was found that patients with CC genotype had a higher disease-free 

survival compared to patients carrying the T allele (P=0.028). This association remained 

significant in the subgroup of patients with stages ≥IIB (P=0.029). Relating RAD51 

rs1801320 polymorphism, it was observed that in the subgroups of patients with age at 

diagnosis <48 years and with stages ≥IIB, the patients with CC genotype demonstrated 

a higher disease-free survival than patients with GG/GC genotypes (P=0.046 and 

P=0.052, respectively). Subsequently, after performing a multivariate regression to 

exclude possible variables with impact on the prognosis, the PARP1 rs1136410, ERCC1 

rs11615 and RAD51 rs1801320 polymorphisms maintain their independent prognostic 

value. Additionally, it was possible to establish that patients with genetic profile CT/TT 

ERCC1 and GG/GC RAD51 have a risk of recurrence four times higher compared to 

patients with profile CC ERCC1 and CC RAD51 (HR=4.030; 95% CI, 1.593-10.194; 
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P=0.003; P=0.007, bootstrap analysis). This result translates into a lower overall survival 

for patients with genetic profile CT/TT ERCC1 and GG/GC RAD51 (P=0.004). 

  Relatively to mRNA expression of the PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 

and TP53 genes, it can be highlighted that patients with a high expression profile of the 

mRNA from evaluated genes present an increased risk of approximately 8 times to 

develop a worse response to treatment than patients with a low expression profile 

(OR=7.875; 95% CI, 1.283-48.340; P=0.013). Thus, the increased mRNA expression of 

these genes can be considered a predictive factor of the response to therapy in CC, 

being associated with a worse therapeutic response with possible impact on the disease 

persistence. Regarding the influence of mRNA expression on the different clinical 

outcomes evaluated, it was observed that the levels of mRNA expression of these 

molecules have no impact on the overall survival. However, considering disease-free 

survival, it was found that patients with low mRNA expression levels of the PARP1, 

ERCC2 and NBS1 genes have a longer disease-free survival time than patients with high 

levels of expression (P=0.050, P=0.017 and P=0.014, respectively). Subsequently, the 

combined analysis of the mRNA expression levels of these three genes revealed that 

patients with a low mRNA expression profile of the PARP1/ERCC2/NBS1 genes have a 

higher disease-free survival compared to patients with a high expression profile 

(P=0.003). Based on this evidence, a multivariate regression analysis was performed, 

according to some confounding variables, and it was possible to verify that the mRNA 

expression levels of these genes continue to maintain their prognostic value. 

  The results obtained in this work reinforce the importance of the genetic variability 

inherent to the different DDR pathways in cancer cells’ sensitivity to treatments, either 

due to presence of genetic variations or mRNA expression deregulation of their genes. 

Thus, it is possible to admit that genetic polymorphisms and variations in mRNA 

expression levels may be potential predictive biomarkers of the therapeutic response 

and prognosis of patients with CC. 
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Resumo 

 

  A nível mundial, o cancro do colo do útero (CCU) é o quarto tipo de neoplasia 

mais comum entre as mulheres, sendo considerado a quarta principal causa de morte 

por cancro. Geralmente, a decisão terapêutica é baseada nas características das 

doentes e do tumor, principalmente no estadio tumoral. Apesar da existência de vários 

tipos de tratamento e de fatores de prognóstico bem estabelecidos para o CCU, existe 

frequentemente uma grande heterogeneidade da resposta terapêutica, devido ao 

desenvolvimento de fenótipos de resistência e toxicidade, o que dificulta a previsão da 

evolução clínica das doentes. Assim, num contexto clínico, torna-se imprescindível a 

identificação de novos biomarcadores que sejam úteis como fatores preditivos da 

resposta terapêutica e do prognóstico destas doentes. Dado que a radiação ionizante e 

os agentes quimioterapêuticos exercem o seu efeito citotóxico através da indução de 

danos no DNA, encontra-se bem estabelecido que a resposta celular aos danos no DNA 

(DDR) parece ser um fator determinante para a sensibilidade ou resistência das células 

tumorais aos fármacos. Deste modo, torna-se importante avaliar a presença de 

alterações genéticas, comos os polimorfismos genéticos, em genes envolvidos nos 

diferentes mecanismos de reparação do DNA e da apoptose como potenciais 

biomarcadores do prognóstico. Adicionalmente, aprofundar o conhecimento sobre a 

desregulação da expressão do mRNA destes genes poderá ser uma estratégia 

promissora para estabelecer as variações dos níveis de expressão do mRNA como 

outros possíveis biomarcadores.  

  De acordo com os principais resultados obtidos, foi possível demonstrar que os 

polimorfismos NBS1 rs1805794 e XRCC6 rs2267437 parecem influenciar a resposta ao 

tratamento das doentes com CCU, tendo em conta a estratificação pela idade ao 

diagnóstico (NBS1, <48 anos, CC vs. GG/GC, OR=2.923; IC 95%, 1.048-8.152; P=0.035 

e ≥48 anos, GC/CC vs. GG, OR=0.347; IC 95%, 0.148-0.810; P=0.012 e XRCC6, <48 

anos, GG vs. CC, OR=0.255; IC 95%, 0.064-1.009; P=0.042).  

  Considerando a sobrevivência global, constatou-se que para o polimorfismo 

PARP1 rs1136410, no subgrupo de doentes em peri/pós-menopausa e com estadios 

<IIB, a sobrevivência das doentes portadoras do alelo C (CC/CT) foi significativamente 

menor em comparação com as doentes com o genótipo TT (P=0.008). No que respeita 

o polimorfismo XRCC1 rs25487, observou-se que as doentes portadoras do alelo A 

(GA/AA) apresentam uma menor sobrevivência do que as doentes com o genótipo GG 

(P=0.043). Esta associação manteve-se no subgrupo de doentes com idade ao 

diagnóstico <48 anos (P=0.018). Para o polimorfismo ERCC1 rs11615, foi possível 

estabelecer que as doentes com o genótipo CC apresentam uma maior sobrevivência 

comparativamente às doentes portadoras do alelo T (P=0.025). Esta correlação 



XXXIV 
 

manteve-se significativa nos subgrupos de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 anos 

(P=0.046) e com histologia de outros carcinomas (P=0.028). No que respeita o 

polimorfismo ERCC1 rs3212986, os resultados permitiram demonstrar que no subgrupo 

de doentes com histologia de outros carcinomas, as doentes com os genótipos CA/AA 

apresentam um maior tempo de sobrevivência comparativamente às doentes com o 

genótipo CC (P=0.046). Para o polimorfismo ERCC5 rs17655, verificou-se que no 

subgrupo de doentes com estadios <IIB, as doentes com genótipo CC revelam uma 

menor sobrevivência em comparação com as doentes portadoras dos genótipos GG/GC 

(P<0.001). Adicionalmente, considerando o polimorfismo XPC rs2228001 demonstrou-

se que as doentes com o genótipo CC apresentam um maior tempo de sobrevivência 

do que as doentes portadoras dos genótipos AA/AC (P=0.041). Este resultado manteve-

se significativo nos subgrupos de doentes com estadios ≥IIB (P=0.027) e com histologia 

de carcinoma espinocelular (P=0.015). Relativamente ao polimorfismo XRCC5 

rs828907, as doentes com o genótipo TT apresentavam uma maior sobrevivência 

comparativamente com doentes portadoras dos genótipos GG e GT (P=0.037). Esta 

associação manteve-se no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB (P=0.032). Para o 

polimorfismo TP53 rs1042522, observou-se que nos subgrupos de doentes com idade 

ao diagnóstico ≥48 anos e com estadios <IIB, as doentes com o genótipo GG 

apresentam um menor tempo de sobrevivência comparativamente com as doentes 

portadoras dos genótipos CC e CG (P=0.052 e P=0.015, respetivamente). Após a 

realização de uma regressão multivariada para excluir possíveis variáveis com impacto 

no prognóstico, apenas os polimorfismos XRCC1 rs25487 no subgrupo de doentes com 

idade ao diagnóstico <48 anos e o XPC rs2228801 no subgrupo de doentes com 

histologia de carcinoma espinocelular mantêm o seu valor de prognóstico independente 

(P=0.040 e P=0.034, respetivamente).  

  Em relação à sobrevivência livre de doença, observou-se que para o 

polimorfismo PARP1 rs1136410, no subgrupo de doentes em peri/pós-menopausa e 

com estadios <IIB, a sobrevivência das doentes portadoras do alelo C (CC/CT) foi 

significativamente menor em comparação com as doentes com o genótipo TT 

(P=0.006). No que respeita o polimorfismo ERCC1 rs11615 constatou-se que as 

doentes com o genótipo CC apresentam uma maior sobrevivência livre de doença 

comparativamente com doentes portadoras do alelo T (P=0.028). Esta associação 

manteve-se significativa no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB (P=0.029). Quanto 

ao polimorfismo RAD51 rs1801320 observou-se que nos subgrupos de doentes com 

idade ao diagnóstico <48 anos e com estadios ≥IIB, as doentes portadoras do genótipo 

CC demonstraram uma maior sobrevivência livre de doença do que as doentes com os 

genótipos GG/GC (P=0.046 e P=0.052, respetivamente). Posteriormente, após a 

realização de uma regressão multivariada para excluir possíveis variáveis com impacto 
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no prognóstico, os polimorfismos PARP1 rs1136410, ERCC1 rs11615 e RAD51 

rs1801320 mantêm o seu valor de prognóstico independente. Adicionalmente, foi 

possível estabelecer que as doentes com o perfil genético CT/TT ERCC1 e GG/GC 

RAD51 apresentam um risco de recidiva quatro vezes superior em relação às doentes 

com o perfil CC ERCC1 e RAD51 CC (HR=4.030; IC 95% 1.593-10.194; P=0.003; 

P=0.007, análise bootstrap). Este resultado traduz-se numa menor sobrevivência global 

para as doentes com o perfil genético CT/TT ERCC1 e GG/GC RAD51 (P=0.004).  

 Em relação à expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, 

NBS1 e TP53 pode-se destacar que as doentes com um perfil de alta expressão do 

mRNA dos genes avaliados apresentam um risco aumentando de aproximadamente 8 

vezes para desenvolverem uma pior resposta ao tratamento do que as doentes com o 

perfil de baixa expressão (OR=7.875; IC 95%, 1.283-48.340; P=0.013). Desta forma, a 

expressão aumentada do mRNA destes genes pode ser considerada um fator preditivo 

da resposta à terapia em CCU, estando associada a uma pior resposta terapêutica com 

possível impacto na persistência da doença. Em relação à influência da expressão do 

mRNA nos diferentes outcomes clínicos avaliados, observou-se que os níveis de 

expressão do mRNA destas moléculas não têm qualquer impacto na sobrevivência 

global. Contudo, considerando a sobrevivência livre de doença, foi possível verificar que 

as doentes portadoras de baixos níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, 

ERCC2 e NBS1 apresentam um maior tempo de sobrevivência livre de doença do que 

as doentes com altos níveis de expressão (P=0.050, P=0.017 e P=0.014, 

respetivamente). Posteriormente, a análise combinada dos níveis de expressão do 

mRNA destes três genes revelou que as doentes com um perfil de baixa do mRNA dos 

genes PARP1/ERCC2/NBS1 apresentam uma maior sobrevivência livre de doença em 

comparação com as doentes com perfil de alta expressão (P=0.003). Com base nesta 

evidência, foi realizada uma análise de regressão multivariada, tendo em conta algumas 

variáveis de confundimento, tendo sido possível verificar que os níveis de expressão do 

mRNA destes genes continuam a manter o seu valor de prognóstico.  

 Os resultados obtidos neste trabalho reforçam a importância da variabilidade 

genética inerente às diferentes vias da DDR na sensibilidade das células tumorais aos 

tratamentos, quer seja pela presença de variações genéticas, quer pela desregulação 

da expressão do mRNA dos seus genes. Assim é possível afirmar que os polimorfismos 

genéticos e as variações nos níveis de expressão do mRNA podem ser potenciais 

biomarcadores preditivos da resposta terapêutica e do prognóstico das doentes com 

CCU. 
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A estrutura desta tese compreende oito capítulos. O capítulo I diz respeito à 

introdução e ao estado da arte sobre a temática da tese. No capítulo II encontram-se 

descritos os objetivos do trabalho. Os capítulos III e IV referem-se aos estudos 

experimentais desenvolvidos, nos quais estão descritos os materiais e métodos dos 

mesmos, assim como os principais resultados obtidos. No capítulo V será desenvolvida 

uma discussão geral dos resultados. O capítulo VI apresenta uma conclusão de todo o 

trabalho desenvolvido. Os capítulos VII e VIII dizem respeito às referências bibliográficas 

e aos artigos publicados no decurso deste trabalho. 
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1. Introdução 

 

1.1 Cancro: visão geral 

  

  O cancro é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo, 

sendo considerado a segunda causa de morte. Em 2018, de acordo com a International 

Agency for Research on Cancer (IARC), foram estimados cerca de 18.1 milhões de 

novos casos de cancro e 9.6 milhões de mortes por esta doença, a nível mundial. As 

taxas de incidência foram cerca de 20% superiores nos homens (218.6/100.000 

indivíduos) do que nas mulheres (182.6/100.00 indivíduos), enquanto as taxas de 

mortalidade foram aproximadamente 50% superiores nos homens (122.7/100.000) 

relativamente às mulheres (83.1/100.000 indivíduos). Tal como as taxas de incidência, 

as taxas de mortalidade parecem variar entres as diferentes regiões em ambos os sexos 

[1] . Na europa, no ano de 2018, foram detetados 3.91 milhões de novos casos de cancro 

e 1.93 milhões de mortes por esta doença, representando 23.4% do total de novos casos 

e 20.3% de mortes por esta doença. Em Portugal, no ano de 2018, foram diagnosticados 

cerca de 24.470 novos casos de cancro e registadas 11.250 mortes por esta doença [2].  

  O cancro é encarado como uma doença complexa e muito heterogénea quanto 

à sua apresentação, desenvolvimento e evolução clínica, entre os diferentes doentes. 

O desenvolvimento tumoral é considerado um processo multifásico, durante o qual as 

células são sujeitas a profundas alterações metabólicas e comportamentais, levando-as 

a proliferar de forma excessiva e prematura, a escapar à vigilância do sistema imunitário 

e, por fim, a invadir tecidos distantes para formar metástases [3]. Este processo de 

transformação de células normais em células tumorais denomina-se por carcinogénese 

e pode ser divido em quatro etapas principais, nomeadamente, a iniciação, promoção, 

conversão e progressão. A iniciação do tumor consiste na ocorrência de alterações que 

causam danos genéticos irreversíveis. A promoção do tumor compreende a expansão 

clonal seletiva das células iniciadas por autoproliferação, produzindo uma população de 

células com maior potencial de sofrer novas alterações genéticas e serem convertidas 

em células malignas. Por sua vez, na conversão maligna, ocorre a transformação de 

uma célula pré-neoplásica numa célula capaz de expressar o fenótipo maligno. Por fim, 

pode ocorrer a progressão tumoral, na qual as células tumorais destacam-se do tumor 

primário e invadem outros tecidos e órgãos, levando à formação de metástases [4].  

  Apesar da natureza pleiotrópica dos tumores, durante o processo de 

carcinogénese as células adquirem características biológicas, partilhadas pela maioria 

dos tumores, que lhes conferem o fenótipo de malignidade. No ano de 2000, foram 

identificadas seis capacidades funcionais adquiridas pelas células tumorais, as quais 
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permitem a sua sobrevivência, proliferação e disseminação, denominadas por hallmarks 

do cancro. Estas propriedades celulares incluem o potencial de replicação ilimitado, a 

capacidade de evasão à apoptose, a insensibilidade a sinais inibidores do crescimento, 

a capacidade de indução da angiogénese, a autossuficiência em fatores de crescimento 

e a capacidade de invasão tecidular e metastização [5]. Contudo, mais tarde, com base 

na evolução do conhecimento da biologia do cancro, os hallmarks foram alargados e 

passaram a incluir quatros novas características funcionais, nomeadamente a 

instabilidade genómica e as mutações, a inflamação como indutora de tumores, a 

capacidade de evasão ao sistema imunitário e a desregulação do metabolismo 

energético (Figura 1) [6].  

  Atualmente é notável o exponencial desenvolvimento de terapias alvo dirigidas 

para cada hallmark do cancro, através da identificação de potenciais drogas 

terapêuticas com diferentes alvos moleculares e modos de ação para a maioria dessas 

características funcionais, tornando as terapias mais eficazes.  

 

 

Figura 1 – Alterações adquiridas pelas células tumorais no processo de carcinogénese (adaptado de 

[6]).  
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1.2 Cancro do colo do útero 
 

 
  1.2.1 Epidemiologia  

 
 

  A nível mundial, o cancro do colo do útero (CCU) é considerado o quarto tipo de 

cancro mais frequentemente diagnosticado e a quarta principal causa de morte por 

cancro, nas mulheres. Em 2018, foram diagnosticados cerca de 570.000 novos casos e 

311.000 mortes por esta neoplasia, representando cerca de 3.2% dos novos casos de 

cancro e 3.3% de mortes, em todo o mundo. Relativamente às taxas de incidência e 

mortalidade, o CCU apresenta uma taxa de 13.1/100.000 e de 6.9/100.000 mulheres, 

respetivamente [1].  

  Na Europa, em 2018, foram detetados 61.100 novos casos de CCU e 25.800 

mortes por esta neoplasia, representando 3.3% de todos os casos de cancro e 3.0% 

das mortes. Em relação às taxas de incidência e mortalidade, na Europa, o CCU 

apresenta uma taxa de 13.9 e 5.0 por cada 100.000 mulheres, respetivamente.  

  Em Portugal, no ano de 2018, foram diagnosticados cerca de 750 novos de CCU 

e 240 mortes por este tipo de cancro. A taxa de incidência foi de 11.0/100.000 mulheres 

e a taxa de mortalidade de 3.0/100.000 mulheres [2].  

 

  1.2.2 Patogénese e fatores de risco 

      

  Anatomicamente, o colo do útero é a parte inferior do útero e é contíguo ao corpo 

uterino, atuando como a abertura para o corpo do útero. É considerado um órgão fibroso 

com forma cilíndrica que apresenta em média 3 a 4 cm de comprimento e encontra-se 

ligado à vagina através do canal endocervical. Por sua vez, este canal é revestido por 

um epitélio escamoso estratificado e um epitélio colunar que revestem o exocolo e o 

endocolo, respetivamente. A zona de transição entre estas duas populações de células 

é denominada por junção escamocolunar, sendo considerada a zona celular com maior 

propensão para a transformação neoplásica viral [7].  

  O CCU tem origem na junção escamocolunar, podendo envolver as células 

escamosas externas, as células glandulares internas ou ambos os tipos de células. As 

lesões percursoras são consideradas alterações displásicas do epitélio, as quais 

incluem a neoplasia intraepitelial cervical (CIN) ou carcinoma in situ, que posteriormente 

pode evoluir para carcinoma invasivo. Histologicamente, as CIN são categorizadas de 

acordo com a severidade das lesões displásicas no epitélio, nomeadamente displasia 

leve (CIN1), moderada (CIN2) e severa (CIN3) [8]. As lesões CIN1 são também 



INTRODUÇÃO 

4 
 

conhecidas por CIN de baixo grau e caracterizam-se por menos de um terço do epitélio 

apresentar displasia. Por sua vez, as lesões CIN2 e CIN3 são classificadas como CIN 

de alto grau e apresentam células displásicas em dois terços e mais de dois terços do 

epitélio, respetivamente [9]. Em mulheres com carcinoma in situ não tratado, 30% a 70% 

poderão vir a desenvolver carcinoma invasivo, sendo contudo necessário um período 

de tempo de 10 a 12 anos para ocorrer a transformação maligna. No entanto, em 

aproximadamente 10% das mulheres, as lesões percussoras podem progredir para 

carcinoma in situ num período inferior a um ano [10]. À medida que o tumor se torna 

invasivo, rompe a membrana basal e invade o estroma cervical. A extensão do tumor 

no colo do útero pode então manifestar-se como uma ulceração, um tumor exofítico ou 

uma infiltração extensa dos tecidos subjacentes, incluindo a bexiga e/ou o reto [11].  

  Apesar do aumento da idade ser considerado o principal fator de risco para o 

desenvolvimento da maioria dos cancros, no CCU a infeção persistente pelo vírus do 

papiloma humano (HPV) é uma causa necessária [11-13]. Cerca de 90% das infeções 

pelo HPV são transientes e podem ser eliminadas espontaneamente pelo sistema 

imunitário ao fim de 6 a 18 meses, sem qualquer sinal clínico ou sintoma. Contudo, 

algumas infeções podem tornar-se persistentes e aumentar o risco de desenvolvimento 

de lesões pré-malignas e, apenas, uma pequena percentagem dessas infeções deverão 

progredir para CCU invasivo [14, 15]. De acordo com vários estudos moleculares e 

epidemiológicos, os 12 tipos de HPV de alto risco mais prevalentes nas mulheres com 

CCU são os tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59, sendo que os HPV do 

tipo 16 e 18 continuam a representar a maioria dos casos [16-18]. 

   Portanto, a carcinogénese do CCU é considerada um processo multifásico, no 

qual a etapa chave é a infeção pelo HPV de alto risco das células epiteliais e posterior 

transformação do epitélio cervical normal em neoplasia intraepitelial cervical pré-

neoplásica e, mais tarde, em CCU invasivo. Além disso, este processo carcinogénico 

está associado com a acumulação de alterações no DNA das células do hospedeiro, as 

quais podem incluir alterações genéticas e epigenéticas em oncogenes e genes 

supressores tumorais cruciais na regulação do ciclo celular, da estabilidade genómica e 

da apoptose [13, 19] (Figura 2).  
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Figura 2 – Etapas da carcinogénese do cancro do colo do útero (adaptado de [20]). 

 

  O principal estímulo para a transformação neoplásica está relacionada com o 

facto de o HPV codificar duas oncoproteínas, E6 e E7, as quais interatuam com os 

produtos dos genes supressores tumorais TP53 e retinoblastoma (Rb) e conseguem 

promover a proliferação celular, prolongar a progressão do ciclo celular e prevenir a 

apoptose [21]. A proteína TP53 tem um papel crucial na proteção da integridade 

genómica através da ativação da apoptose ou da indução da paragem do ciclo celular 

até à reparação dos erros durante a replicação do DNA. A interação da proteína HPV 

E6 com a TP53 promove a sua degradação através da via da ubiquitina, levando à 

prevenção da apoptose e ao aumento da tolerância aos danos e, consequentemente, 

permitindo a replicação das células potencialmente transformadas [22, 23]. Por sua vez, 

a proteína HPV E7 exerce o seu efeito oncogénico através da sua interação com os 

membros da família do retinoblastoma (RB1, RBL1 e RBL2), promovendo a inativação 

destas proteínas através da sua degradação pelo sistema ubiquitina-proteossoma. Esta 

ação resulta na libertação e ativação do fator de transcrição E2F que desencadeia a 

expressão dos genes da fase S, incluindo genes codificantes das ciclinas A e E, os quais 

por sua vez impulsionam as células a iniciar o seu ciclo celular e a síntese de DNA [24]. 

Deste modo, a inativação das proteínas TP53 e pRb alteram o funcionamento dos 

mecanismos de reparação do DNA e da apoptose, promovendo uma proliferação celular 

descontrolada. Consequentemente, esta instabilidade genómica permite que as células 

infetadas pelo HPV progridam rapidamente para carcinoma invasivo [25]. Contudo, 

apesar da infeção pelo HPV ser um fator de risco obrigatório para o desenvolvimento de 

CCU, existem outros fatores que podem acelerar a transformação maligna, 

nomeadamente, a elevada paridade, os hábitos tabágicos, o uso prolongando de 

contracetivos orais, a imunossupressão, o início precoce da atividade sexual, o elevado 

número de parceiros sexuais e a exposição ao dietilestilbestrol (DES) no útero [26-33]. 

  Relativamente à histologia desta neoplasia, esta é considerada bastante 

heterogénea, sendo que os tumores com origem no exocolo são frequentemente 
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carcinomas de células escamosas/espinocelulares, representando aproximadamente 

75% a 80% dos casos de carcinoma do colo do útero invasivo. Por outro lado, os 

tumores originários do endocolo são tipicamente adenocarcinomas com uma incidência 

de aproximadamente 15%, os quais são considerados mais agressivos do que os 

carcinomas espinocelulares, pois apresentam um pior prognóstico e uma maior 

propensão para a recidiva à distância. Outros tipos histológicos menos frequentes são 

os carcinomas adenoescamosos, carcinomas de células pequenas ou neuroendócrinos, 

papilares serosos e carcinomas de células claras do colo do útero [34, 35]. 

 

 

1.2.3 Rastreio e diagnóstico 

  

  Atualmente existem vários métodos de rastreio do CCU, nomeadamente a 

citologia convencional (teste de Papanicolau), a citologia em meio líquido e o teste de 

HPV (tipagem de HPV) ou a associação dos dois últimos (co-teste). A citologia permite 

a deteção precoce de lesões pré-malignas e malignas das células epiteliais enquanto o 

teste de HPV possibilita a despistagem de infeções pelos diferentes tipos de HPV que 

podem proporcionar o desenvolvimento de cancro [36]. A deteção molecular do DNA ou 

RNA do HPV é atualmente o método standard para a identificação do HPV. Neste 

sentido, existem vários testes aprovados pela US Food and Drug Administration (FDA) 

para a rotina do rastreio do CCU, dos quais três são baseados na deteção do DNA, 

nomeadamente os testes Digene Hybrid Capture 2 High-Risk HPV DNA (H2C; Qiagen, 

Hilden, Germany), o Cervista HPV HR (CER; Hologic, Madison, WI) e o Cobas® HPV 

(Roche, Pleasanton, USA) e um baseado na deteção do RNA, tal como o teste Aptima® 

HPV (Hologic, San Diego, CA) [37-40].  

  O rastreio do CCU deve ser iniciado aos 21 anos de idade ou 3 anos após o 

início da atividade sexual da mulher com a realização de uma citologia cervical. Caso a 

mesma seja negativa, o rastreio deve ser repetido de 3 em 3 anos. Contudo, perante 

um resultado anómalo na citologia cervical é recomendado realizar-se um teste de HPV. 

A partir dos 30 anos de idade, o teste de pesquisa de HPV é o teste recomendado e 

pode ser realizado de 5 em 5 anos, devido à elevada segurança associada a um teste 

de HPV negativo. No entanto, na presença de um teste de HPV positivo é necessário 

realizar uma citologia, de forma a reavaliar a situação e adotar o melhor seguimento 

clínico. Assim, no caso de mulheres com um teste de HPV positivo e simultaneamente 

uma citologia com alterações é recomendado a realização de uma colposcopia. A partir 

dos 65 anos, as mulheres com pelo menos três citologias normais nos últimos 10 anos 

ou um teste de HPV negativo aos 65 anos podem decidir a sua continuidade no rastreio, 

pois apresentam um risco muito reduzido de vir a desenvolver CCU. Além disso, as 
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mulheres que tenham sido submetidas a histerectomia total devido a doença benigna e 

que não tenha história de lesões pré-malignas severas ou de CCU não necessitam de 

realizar o rastreio [41, 42]. 

  Geralmente, o CCU é assintomático numa fase inicial da doença, podendo ser 

diagnosticado oportunamente pelos métodos de rastreio ou examinação pélvica. Assim, 

em mulheres com um resultado do exame citológico sugestivo da presença de 

alterações pré-malignas das células epiteliais do colo do útero, como as lesões 

pavimentosas intraepiteliais de baixo grau (LSIL) ou lesões pavimentosas intraepiteliais 

de alto grau (HSIL), um teste de HPV positivo ou com sintomas associados ao CCU é 

recomendado a realização de exames adicionais para complementar o diagnóstico. É 

importante referir que os sintomas do CCU não são exclusivos, pois podem aparecer 

noutras doenças, contudo sintomas como a hemorragia vaginal, o corrimento vaginal 

anormal, a dor pélvica e a dor durante a relação sexual são sinais de alerta para uma 

possível doença [43, 44]. Nestas situações, a colposcopia e a biópsia são dois possíveis 

exames para obter um diagnóstico mais preciso. A colposcopia consiste na visualização 

mais pormenorizada e amplificada da vagina, da vulva e do colo do útero, permitindo a 

identificação de áreas displásicas e possibilitando a realização de biópsias dirigidas das 

áreas anómalas. Por sua vez, existem vários tipos de biópsia, nomeadamente a 

curetagem endocervical, a biópsia por punção, o procedimento de excisão 

eletrocirúrgica por alça e a biópsia em cone ou conização [45, 46]. Contudo, apenas a 

observação ao microscópio pela Anatomia Patológica das células colhidas através de 

biópsia pode confirmar o diagnóstico de CCU. 

   

 

  1.2.4 Estadiamento da doença 

  

  No seguimento do diagnóstico de CCU deve ser feito o estadiamento da doença, 

o qual pode ser realizado através da examinação física (pélvica), da biópsia cervical, de 

metodologias endoscópicas ginecológicas (histeroscopia, cistoscopia, proctoscopia) e 

de exames imagiológicos como o pielograma intravenoso, a radiografia, a ressonância 

magnética pélvica e a tomografia computorizada (TC) [47, 48].  

  Com base nos resultados destes exames clínicos será realizada a avaliação da 

extensão anatómica da doença e a determinação do estadio, tendo em conta os critérios 

estabelecidos no estadiamento da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia 

(FIGO). Estes critérios, de uma forma geral, englobam a avaliação da extensão do tumor 

para além do colo do útero e a sua invasão aos tecidos adjacentes, como os 

paramétrios, parede pélvica, vagina, bexiga e reto [49, 50]. Desde a publicação dos 
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critérios de estadiamento da FIGO em 2009, têm sido feitos consideráveis progressos 

no uso de técnicas imagiológicas para avaliar clinicamente as mulheres de forma a 

melhorar o seu diagnóstico e tratamento, disponibilizar novas informações acerca dos 

fatores de prognóstico e dos resultados clínicos [51]. Assim com base nestes avanços 

científicos, o Comité de Oncologia Ginecológica determinou a necessidade de rever a 

classificação do estadiamento para ser uniformizado mundialmente, propondo a 

incorporação de novas tecnologias imagiológicas, sempre que possível, melhorando 

assim a sua utilidade e aplicabilidade. Nesta revisão iniciada em 2016 e finalizada em 

2018, a examinação imagiológica e patológica da pelve e a avaliação dos linfonodos 

paraaórticos e pélvicos foram propostas serem consideradas no estadiamento do CCU, 

dando ao clínico a flexibilidade de optar por esta avaliação de acordo com os seus 

recursos imagiológicos disponíveis [52]. As principais alterações à classificação do 

estadiamento clínico da FIGO de 2018 para o CCU estão descritas na tabela 1. Desta 

forma, a informação obtida pelo processo de estadiamento determina o estadio da 

doença, o qual é fundamental para o planeamento do tratamento. 

 

Tabela 1 – Estadiamento clínico da FIGO de 2018 para o cancro do colo do útero (Adaptado de [52]). 
 

Estadio  Características clínicas 

I  Carcinoma estritamente limitado ao colo do útero (a extensão ao corpo uterino 

deve ser desconsiderada) 

IA Carcinoma invasivo diagnosticado apenas por microscopia (diagnóstico 

histológico), com uma profundidade máxima de invasão <5 mm 

IA1  Invasão do estroma <3 mm em profundidade 

IA2  Invasão do estroma ≥3 mm e <5 mm em profundidade 

IB Carcinoma invasivo com invasão mais profunda ≥5mm (maior que no estadio IA), 

lesão clínica limitada ao colo do útero 

IB1 Carcinoma invasivo ≥5 mm em profundidade de invasão do estroma e <2 cm na 

sua maior dimensão 

IB2  Carcinoma invasivo ≥2 cm e <4 cm na sua maior dimensão  

IB3 Carcinoma invasivo ≥4 cm na sua maior dimensão  

II  Carcinoma invade para além do útero, mas não atinge a parede pélvica, nem 

o 1/3 inferior da vagina  

IIA Carcinoma envolve até os 2/3 superiores da vagina, sem infiltração óbvia do 

paramétrio 

IIA1  Carcinoma invasivo <4 cm na sua maior dimensão 

IIA2  Carcinoma invasivo 4≥ cm na sua dimensão 

IIB Carcinoma infiltra o paramétrio, sem atingir a parede pélvica  
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III  Carcinoma estende-se à parede pélvica e/ou invade o 1/3 inferior da vagina 

e/ou causa hidronefrose ou rim não funcionante e/ou envolve a pelve e/ou 

linfonodos paraaórticos  

IIIA Carcinoma invade o 1/3 inferior da vagina, sem atingir a parede pélvica  

IIIB Carcinoma atinge a parede pélvica e/ou hidronefrose ou rim não funcionante 

(exceto se for por outra causa)  

IIIC Carcinoma atinge a pelve e/ou linfonodos paraaórticos, independentemente da 

dimensão e extensão do tumor (com anotações r para imagiologia e p para 

patologia) 

IIIC1 Apenas metástases nos linfonodos pélvicos 

IIIC2 Metástases nos linfonodos paraaórticos 

IV  Carcinoma estende-se para além da pelve ou invade a mucosa da bexiga ou 

do reto (biópsia comprovativa). Um edema bolhoso, como tal, não permite 

atribuir o estadio IV a um caso 

IVA Carcinoma invade os órgãos adjacentes 

IVB Carcinoma invade os órgãos à distância 

  

   

  1.2.5 Fatores de prognóstico  

 

  Os fatores de prognóstico numa doença são caracterizados como variáveis 

disponíveis no momento do diagnóstico que podem ser usadas para prever a evolução 

natural da doença e serem úteis para determinar o tipo de tratamento mais adequado e 

a resposta clínica do doente [53].  

  No CCU, as características relacionadas com o próprio tumor, tais como, o 

estadio, o grau de diferenciação, a histologia, o volume, o envolvimento e a localização 

dos nódulos linfáticos, a invasão do espaço linfovascular, a profundidade da invasão do 

tumor no estroma do colo e a metastização ganglionar são considerados os fatores de 

prognóstico mais importantes para esta neoplasia [54-57]. Outros fatores de prognóstico 

a ter em conta encontram-se relacionados com as características das doentes, como a 

idade ao diagnóstico, os níveis de hemoglobina antes do tratamento e os rácios pré-

tratamento entre os neutrófilos/linfócitos e as plaquetas/linfócitos [58-61]. Além disso, o 

tipo de tratamento e a sua duração são também considerados potenciais fatores de 

prognóstico, uma vez que se encontram diretamente associados com o estadio do tumor 

[62]. Mais recentemente, estão sob investigação outros fatores, como potenciais 

biomarcadores da resposta ao tratamento, incluindo o DNA circulante do HPV. Num 

estudo envolvendo mulheres com carcinoma de células escamosas e positivas para o 
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HPV, a deteção de DNA de HPV no plasma após o tratamento standard foi associada a 

uma menor sobrevivência livre de progressão [63].  

  Apesar da existência de vários fatores de prognóstico bem estabelecidos para o 

CCU, a evolução clínica das doentes continua a ser bastante heterogénea, pois nem 

sempre estes fatores parecem determinar a forma como as doentes respondem ao 

tratamento.  

 

 

  1.2.6 Tratamento  

  

  A decisão da abordagem terapêutica deve ser baseada nas características das 

doentes e do tumor, principalmente no estadio tumoral. Assim sendo, em relação aos 

tipos de tratamento para CCU, as doentes podem ser agrupadas em três categorias, 

nomeadamente doença em estadios iniciais, localmente avançada e avançada, a qual 

inclui doença persistente, metastática ou recidiva [64]. 

 

  1.2.6.1 Estadios iniciais 

 

  Geralmente, a cirurgia é o tratamento padrão para o CCU em estadios iniciais 

microinvasivos (IA1 e IA2) e com tamanho igual e inferior a 4 cm (IB1 e IIA1) [65, 66]. 

Assim, para carcinomas microinvasivos (estadio IA1), a opção terapêutica recomendada 

consiste na conização com margens de excisão adequadas do tumor, permitindo a 

preservação da fertilidade. No caso de margens positivas após conização, a repetição 

da conização é aconselhável ou a traquelectomia, se a reconização for impossível de 

realizar. Em estadios IA1 com invasão linfovascular é recomendada a realização da 

linfadenectomia pélvica bilateral. Outras opções terapêuticas incluem a histerectomia 

radical associada a linfadenectomia pélvica bilateral e a histerectomia extrafascial. Para 

as doentes em estadios IA2, a traquelectomia com linfadenectomia pélvica bilateral é o 

tratamento preferencial para preservar a fertilidade. Caso contrário, a histerectomia 

extrafascial com linfadenectomia pélvica bilateral e a histerectomia radical com 

linfadenectomia pélvica bilateral são as opções recomendadas [67, 68].  

 Para as doentes com doença em estadios IB1, a histerectomia radical e 

linfadenectomia pélvica bilateral continua a ser o tratamento escolhido, mas a 

traquelectomia radical com linfadenectomia pélvica pode também ser usada para 

preservar a fertilidade em doentes com tumores com tamanho menor ou igual a 2 cm 

[69]. Nos estadios IB1 com tumores maiores que 2 cm e nos estadios IIA1, o tratamento 

preferencial permanece a histerectomia radical e linfadenectomia pélvica bilateral. A 
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radioterapia poderá ser uma opção para as doentes não candidatas a cirurgia, devido a 

comorbilidades ou performance status fraco [70, 71]. Nestes estadios intermédios, nas 

doentes com fatores patológicos de risco intermédio ou alto pode ser recomendado um 

tratamento adjuvante. Assim para mulheres com fatores de risco intermédios após 

histerectomia, incluindo tumores com tamanho igual ou superior a 4 cm, a presença de 

invasão linfovascular e a invasão profunda do estroma cervical a radioterapia adjuvante 

é recomendada [72]. Por outro lado, na presença de fatores de alto risco após cirurgia, 

nomeadamente, envolvimento patológico de linfonodos, invasão dos paramétrios e 

margens cirúrgicas positivas deve-se considerar a radioterapia e a quimioterapia 

adjuvante como tratamento preferencial [72, 73].  

 

  1.2.6.2 Estadios localmente avançados 

 

  Nos casos de doença localmente avançada (IB2 a IVA), o tratamento primário é 

a quimiorradioterapia (QTRT), o qual inclui radiação externa pélvica com cisplatina 

concomitante, seguida por braquiterapia intracavitária. Devido ao facto da cisplatina 

atuar como radiossensibilizadora, este tipo de tratamento tem-se tornado mais eficaz do 

que apenas a radioterapia isolada, aumentando significativamente a sobrevivências das 

doentes [72, 74]. Contudo, estas doentes podem ainda ser tratadas com QTRT 

concomitante com agentes platinos combinados, como por exemplo, cisplatina e 

gemcitabina. Apesar das diversas toxicidades adjacentes (trombocitopenia, neutropenia 

e toxicidades gastrointestinais agudas), este tipo de tratamento confere às doentes um 

aumento significativo da sobrevivência e um maior controlo locoregional da doença. 

Além disso, o risco de morte e de progressão parecem ser reduzidos em 35% e 29%, 

respetivamente [75, 76].  

 

 
  1.2.6.3 Estadios avançados 

  

  Em casos de recidiva e de doença persistente ou metastática (doença avançada) 

as opções terapêuticas permanecem limitadas, consistindo em regimes de 

quimioterapia com a adição conjunta de agentes platinos, nomeadamente paclitaxel e 

cisplatina, vinorelbina e cisplatina, gemcitabina e cisplatina, topotecano e cisplatina. 

Contudo, estes tratamentos têm demonstrado fracas taxas de resposta terapêutica, 

nomeadamente entre os 22% e 29%, culminando em fracos resultados ao nível da 

sobrevivência global e da sobrevivência livre de progressão [77, 78]. Alguns progressos 

têm sido feitos com a introdução do agente antiangiogénico (bevacizumab) nestes 
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regimes quimioterapêuticos, traduzindo-se num aumento de aproximadamente 4 meses 

na sobrevivência das doentes [79, 80]. Assim sendo, a quimioterapia com dupletos de 

platinos juntamente com o bevacizumab tem sido amplamente aceite como tratamento 

de primeira linha para o CCU avançado. No entanto, a imunoterapia para este tipo de 

doentes tem vindo a ser cada vez mais explorada, estabelecendo-se que os inibidores 

da proteína da morte celular programada 1 (PD-1) e o seu respetivo ligando (PD-L1), 

poderão ser uma potencial escolha para aumentar o outcome clínico das doentes. Até 

ao momento, vários ensaios clínicos, incluindo o Keynote 028 e o Keynote 158 têm 

comprovado o benefício clínico do uso dos inibidores de PD-1/PD-L1 em CCU [81, 82]. 

Assim, dado que a monoterapia com pembrolizumab demonstrou ser eficaz, mais 

recentemente, a US Food and Drug Administration (FDA) aprovou o pembrolizumab 

para doentes positivas para o PD-L1 e com recidiva ou CCU metastático com doença 

progressiva durante e após a quimioterapia [83].  

 

  1.2.7 Efeitos colaterais do tratamento e follow-up  

 

  A monitorização dos efeitos colaterais adjacentes aos diferentes tipos de 

tratamento é crucial para assegurar a qualidade de vida das doentes. Encontra-se 

amplamente descrito que a qualidade de vida destas pode ser adversamente afetada, 

dado que qualquer modalidade terapêutica pode originar a longo prazo efeitos adversos 

[84-86]. Neste sentido, a histerectomia radical pode levar à rutura dos nervos autónomos 

pélvicos durante a resseção dos paramétrios, resultando na disfunção sexual, do 

intestino e da bexiga [87, 88]. A radioterapia pode causar a longo prazo efeitos 

indesejáveis ao nível da função do intestino e da bexiga, provocar perda da função dos 

ovários em mulheres em pré-menopausa e afetar a atividade sexual, estando por isso 

associada a uma pior qualidade de vida e função sexual. Os sintomas físicos mais 

comuns incluem o linfoedema, as alterações dos hábitos intestinais (diarreia e 

incontinência fecal) e da função da bexiga (urgência e incontinência urinária, frequência 

urinária, dor na micturição, instabilidade detrusora, retenção urinária e fístula 

vesicovaginal com incontinência urinária contínua) e as dificuldades associadas à 

atividade sexual (diminuição do desejo sexual, a secura vaginal, a dispareunia e o 

encurtamento vagina) [84, 89, 90]. O tratamento com QTRT à base de agentes platinos 

é também responsável pela ocorrência de inúmeros efeitos tóxicos agudos a longo 

prazo. As principais toxicidades agudas em doentes submetidas a este tipo de 

tratamento podem incluir alterações hematológicas (leucopenia, anemia, neutropenia e 

trombocitopenia), distúrbios gastrointestinais (náuseas, vómitos e diarreia), distúrbios 
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vulvovaginais e infeções do trato urinário. Por outro lado, como efeitos tardios podem-

se destacar alterações a nível gastrointestinal e geniturinário, nomeadamente 

sangramento retal, complicações intestinais que requerem cirurgia, estenose ou fístula 

retovaginal e hematúria [91, 92]. Além disso, podem também ocorrer morbilidades 

psicológicas relacionadas com o diagnóstico da doença e respetivo tratamento, como a 

depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, o medo da recidiva, a menopausa precoce 

e abruta e o isolamento social [93]. 

  De acordo com as orientações da National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) após o término do tratamento, a vigilância clínica das doentes deve ser 

realizada dentro de 3 a 6 meses nos primeiros 2 anos e, posteriormente, de 6 em 6 

meses nos 3 anos seguintes. Estas recomendações são baseadas em evidências que 

demonstraram que a maioria das recidivas ocorre nos primeiros 36 meses após o fim 

do tratamento de primeira linha [94]. Contudo, a recidiva da doença é raramente 

diagnosticada durante o seguimento clínico de rotina, mas mais frequentemente nas 

visitas clínicas não programadas. Em casos de recidiva, as doentes são frequentemente 

sintomáticas e os sintomas podem incluir sangramento vaginal, dor lombar irradiando 

para uma perna e perda de peso inexplicável. Assim, é extremamente importante 

informar e sensibilizar as doentes acerca destes sintomas [94, 95]. A avaliação clínica 

após o tratamento é, por isso, essencial para a deteção precoce de recidiva da doença 

e a mitigação das toxicidades relacionadas com o tratamento. No CCU, este seguimento 

pode incluir a observação ginecológica, contudo poderão ser solicitados exames de 

imagem como por exemplo a tomografia computorizada, a ressonância magnética 

pélvica e a tomografia por emissão de positrões com tomografia computorizada [72]. Em 

caso de suspeita de doença recidiva deve ser recomendado a realização de uma biópsia 

juntamente com exames imagiológicos para avaliar a extensão da doença e orientar o 

tratamento [47, 48].  
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1.3 Atuais desafios farmacogenómicos na prática clínica do cancro 

do colo do útero 

 

Apesar da diminuição da incidência do CCU, devido principalmente aos atuais 

métodos de rastreio e de diagnóstico, uma significativa percentagem de mulheres com 

esta neoplasia apresenta estadios localmente avançados ao diagnóstico e continua a 

ser tratada com QTRT concomitante baseada em cisplatina. Embora o uso sinérgico de 

quimioterapia e radiação ionizante tenha melhorado significativamente o controlo local 

da doença e permitido o aumento, entre os 60% e 70%, das taxas de sobrevivência 

global aos 5 anos, contudo aproximadamente 30% das doentes apresentam recidiva da 

doença nos primeiros cinco anos, após o diagnóstico [96, 97]. Além disso, apesar da 

existência de inúmeros fatores de prognóstico bem estabelecidos para o CCU, 

frequentemente, doentes com características clínicas e patológicas semelhantes 

apresentam uma grande heterogeneidade na resposta ao tratamento, traduzindo-se em 

diferentes eficácias terapêuticas e resultados clínicos que dificultam a previsão da sua 

evolução clínica [98-100]. Portanto, a eficácia do tratamento parece depender não só 

das características intrínsecas ao próprio tumor, mas também da variabilidade 

interindividual de cada doente na resposta ao tratamento. Os principais fatores que 

parecem contribuir para estes resultados clínicos menos promissores estão 

relacionados com o desenvolvimento de resistência à radiação ionizante e aos agentes 

platinos e a manifestação de efeitos adversos inerentes ao próprio tratamento [101-103].  

Em contexto clínico, estes factos estimulam a pesquisa para identificar 

características moleculares dos tumores que possam ajudar a prever a sua resistência 

à QTRT ou que orientem para o desenvolvimento de novas terapias direcionadas. 

Adicionalmente, dado que a radiação ionizante e os agentes quimioterapêuticos 

exercem o seu efeito citotóxico através da indução de danos nas células, encontra-se 

bem estabelecido que a resposta celular aos danos no DNA (DDR) para além de ser um 

fator determinante no desenvolvimento de cancro pode também influenciar a eficácia 

terapêutica [104, 105]. Assim, a identificação de novos biomarcadores para o CCU 

associados aos mecanismos moleculares que controlam as diferentes vias de 

sinalização e de reparação dos diferentes tipos de danos no DNA poderão ajudar a 

compreender melhor os efeitos citotóxicos da QTRT nas células normais e tumorais. 

Além disso, poderão ser também úteis na estratificação precoce de doentes de acordo 

com a eficiência da sua DDR dado o papel crítico desta na sensibilidade ou resistência 

dos tumores às terapias [106, 107]. Desta forma, seria possível otimizar as terapias, 

estratificando precocemente as doentes com maior probabilidade de responder e 

adequar as doses de modo a minimizar os efeitos colaterais.  
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 1.4 Resposta celular aos danos no DNA (DDR) 

 
 

  O genoma humano é inerentemente instável e encontra-se constantemente 

sujeito a dezenas de milhares de danos, por dia, originados por diferentes agentes 

denominados por carcinogénios. As principais fontes indutoras de danos no DNA podem 

ser de origem endógena (metabolismo celular, erros na replicação do DNA, espécies 

reativas de oxigénio e inflamação) e exógena (radiação ultravioleta e ionizante, 

bactérias, vírus e agentes quimioterapêuticos). Todos estes fatores são responsáveis 

pela ocorrência de diferentes tipos de danos nas células, tais como a modificação de 

bases, ligações cruzadas intra e intercadeias, ligações cruzadas proteína-DNA, quebras 

na cadeia simples do DNA (SSBs) e quebras na cadeia dupla do DNA (DSBs) [108-110].  

  Na tentativa de resolver estes danos e assegurar a estabilidade genómica, as 

células desenvolveram um conjunto de vias de sinalização altamente coordenadas 

denominado por resposta celular aos danos no DNA (DDR). A DDR envolve vários 

eventos celulares funcionais que incluem a ativação de proteínas sensoras, as quais 

são tipicamente proteínas ligadas à cromatina e têm como função a deteção inicial dos 

danos e o recrutamento de proteínas transdutoras. Estas proteínas, por sua vez, 

amplificam os sinais da resposta celular aos danos através de modificações pós-

translacionais, como a fosforilação. De seguida, ocorre o recrutamento de proteínas 

efetoras responsáveis pela indução da paragem do ciclo celular (checkpoint), da 

apoptose, do bloqueio da transcrição e da reparação do DNA [111] (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Mecanismos de resposta celular aos danos no DNA (adaptado de [112]). 
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  A ativação dos checkpoints do ciclo celular permite o bloqueio da progressão do 

ciclo celular, proporcionando às células tempo para a identificação do tipo de dano e a 

sua apropriada reparação. No caso de uma reparação eficiente, as células por vezes 

conseguem recuperar dos danos e retomar o crescimento celular normal. Por outro lado, 

quando os danos são irreparáveis, a morte celular programada é ativada [105, 107]. O 

correto funcionamento destes mecanismos celulares é crucial para a estabilidade 

genómica, pois assegura uma precisa replicação do DNA e uma diminuição do risco de 

aberrações cromossómicas, culminando na sobrevivência celular e na prevenção da 

carcinogénese [113, 114].   

  Na prática clínica, o racional subjacente às estratégias terapêuticas, tais como a 

radioterapia e a quimioterapia, usadas no tratamento do cancro encontra-se relacionado 

com o potencial dos agentes citotóxicos em danificarem o DNA de modo a destruir as 

células tumorais com elevada taxa de proliferação e, simultaneamente, em preservarem 

a integridade das células normais. Contudo, existem células normais com elevado poder 

replicativo, como as células da medula óssea, dos folículos capilares e do epitélio 

gastrointestinal que são também alvo destes agentes terapêuticos, dando origem aos 

efeitos secundários comuns associados ao tratamento do cancro. No entanto, estes 

agentes têm vindo é tornarem-se cada vez mais eficazes, culminando num 

prolongamento da sobrevivência dos doentes com cancro [115].  

  Neste âmbito, a radioterapia é uma modalidade terapêutica comum para o 

tratamento do cancro, particularmente de tumores sólidos e consiste no uso de radiação 

ionizante, a qual origina ROS que causam uma variedade de danos no DNA. A maioria 

dos danos no DNA induzidos pela radiação ionizante são modificações de bases como 

a 8-oxoguanina (8-oxoG) [116]. Adicionalmente, este tipo de radiação causa quebras na 

cadeia de DNA, sendo que 1 Gy pode induzir aproximadamente 1.000 SSBs e 35 DSBs, 

por célula. Embora as DSBs constituam uma minoria dos danos no DNA induzidos pela 

radiação ionizante, estas apresentam um papel central na citotoxicidade induzida por 

este tipo de radiação [117, 118]. A radiação ionizante pode exercer o seu efeito 

citotóxico nas células através de dois mecanismos distintos, o direto e o indireto. O 

mecanismo direto consiste na deposição direta de energia nas células e ocorre quando 

a radiação interage com os átomos da molécula de DNA ou com outros componentes 

celulares essenciais para a sobrevivência celular, originando uma alteração química do 

DNA através da sua ionização. Por sua vez, o mecanismo indireto baseia-se nas 

reações da radiação com as moléculas de água, que constituem a maior parte do 

volume celular. De seguida, ocorre a sua ionização (radiólise), dando origem a espécies 

reativas de oxigénio, que podem ser espécies moleculares como o peróxido de 
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hidrogénio (H2O2) e radicais livres, como o radical hidroxilo (OH•), os quais podem 

causar danos no DNA [119].  

  Por outro lado, os agentes platinos usados na quimioterapia, nomeadamente a 

cisplatina, ao entrarem na célula tornam-se funcionais devido à perda de iões oxalato 

ou cloreto e ao ganho de duas moléculas de água. A substituição do cloreto por água 

fornece uma molécula carregada positivamente (a espécie ativada da droga), a qual de 

seguida é capaz de interagir com as moléculas nucleofílicas do interior das células, 

como os ácidos nucleicos (DNA, o RNA). A molécula de DNA é o alvo citotóxico e 

preferencial da cisplatina e de outros agentes platinos, sendo que a interação entre a 

cisplatina e o DNA é feita através da ligação covalente aos átomos N7 dos anéis imidazol 

das guaninas e adenosinas [120]. Assim, existem três possíveis tipos de danos que se 

podem formar nas bases purinas do DNA, nomeadamente os monoadutos, as ligações 

cruzadas intracadeia e as ligações cruzadas intercadeia no DNA. Os monoadutos são 

os primeiros danos a serem formados pela perda de uma molécula de água da espécie, 

entretanto, 90% dos monoadutos reagem para formar ligações cruzadas, sendo quase 

todas do tipo intracadeia [121]. As ligações cruzadas promovem a contorção da 

estrutura do DNA, a qual pode ser responsável pela citotoxicidade através do bloqueio 

dos mecanismos de reparação, transcrição e replicação do DNA e por favorecer a 

iniciação do processo de apoptose. A cisplatina é ainda capaz de promover a ativação 

das caspases apoptóticas pela ativação da via do stress do retículo endoplasmático 

[122, 123].  

   Sob condições fisiológicas normais, face aos diferentes tipos de danos no DNA 

provocados pela radiação ionizante e os agentes platinos, as células dispõem de vários 

mecanismos de reparação do DNA, tais como a reparação por excisão de bases (BER), 

excisão de nucleótidos (NER), recombinação homóloga (HR) e união terminal não 

homóloga (NHEJ). Contudo, se o stress genotóxico celular provocado pelos danos no 

DNA exceder a capacidade de reparação das células, a via preferencial para lidar com 

os danos é a apoptose. 

 

 

  1.4.1 Reparação por excisão de bases (BER) 

   

  A BER é a principal via responsável pela remoção de danos no DNA que podem 

surgir devido a reações espontâneas de oxidação, alquilação, desaminação e 

depurinação/depirimidação. Desta forma, esta via elimina predominantemente 

pequenos danos no DNA que não causam distorções estruturais na cadeia dupla do 

DNA, sendo os mais comuns as purinas alquiladas em N-7 e a 8-oxoguanina (8-oxoG) 
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resultante da oxidação da base guanina no DNA causada pela radiação ionizante em 

associação com o metabolismo oxidativo [124]. 

  A etapa inicial da BER consiste no reconhecimento e remoção das bases 

danificadas pela ação de glicosilases de DNA específicas dos danos através da 

catalisação da hidrólise das ligações N-glicosídicas. Estas glicosilases podem ser 

monofuncionais e remover apenas a base modificada deixando um local 

apurínico/apirimidínico (AP) ou podem ser bifuncionais as quais possuem além da sua 

atividade de glicosilase, a atividade de liase. O local AP sem ou com incisão 3’ resultante 

da excisão da base é reconhecido pela endonuclease AP 1, a qual promove a incisão 

na extremidade 3’ ou 5´ do local AP, dando origem a uma lacuna. O preenchimento 

desta lacuna ocorre através da polimerização e ligação de novos nucleótidos à 

sequência do DNA. Após a remoção da base, a reparação pode ser completada por 

duas vias: a via curta (short-patch BER), que promove a adição de apenas um único 

nucleótido ou a via longa (long-patch BER) que introduz até 13 nucleótidos na cadeia 

do DNA clivada. De seguida ocorre a síntese do novo DNA e a ligação final, a qual na 

via curta ocorre pela ação da DNA polimerase β e da DNA ligase III estimulada pelos 

genes X-ray repair cross-complementing protein 1 (XRCC1) e poly (ADP-ribose 

polymerase 1) (PARP1), enquanto na via longa a ligação final requer uma série de 

fatores que também estão envolvidos na replicação, como a DNA polimerase δ ou ε, a 

Flap structure-specific endonuclease 1 (FEN1), o antígeneo nuclear de proliferação 

celular (PCNA), a  DNA ligase I e a proteína de replicação A (RPA) [125, 126] (Figura 

4). 

 

Figura 4 – Mecanismo de reparação do DNA pela via de reparação por excisão de bases (BER) 

(adaptado de [127]).  
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  1.4.1.1 Genes APEX1, XRCC1 e PARP1 

 

  O gene apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (APEX1) encontra-se localizado no 

cromossoma 14q12, compreende cinco exões e 4 intrões e apresenta 3 kb de 

comprimento. Este gene codifica uma das principais endonucleases em células 

mamíferas, denominada APEX1 ou redox-factor-1 (Ref-1) com 36.5 kDa [128]. A APEX1 

produz um corte nos locais abásicos e permite o processamento adicional do DNA. Além 

disso, contém resíduos de cisteína sensíveis às reações de redução e oxidação (redox), 

que respondem a alterações redox no microambiente, que por sua vez alteram as 

atividades de ligação ao DNA de alguns fatores de transcrição [129]. Deste modo, é 

considerada uma enzima multifuncional da via BER, apresentando funções ao nível da 

reparação do DNA, da ativação dos fatores de transcrição, a qual ocorre através de um 

mecanismo baseado em reações redox [130]. Estas duas atividades são codificadas por 

duas regiões distintas da proteína APEX1, nomeadamente a região terminal-N que 

codifica a função redox e a região terminal-C associada à função de reparação [131, 

132]. A atividade de reparação do DNA envolve para além da atividade endonuclease 

AP, as 3´-5´ exonuclease, 3’-fosfatase e 3’-fosfodiesterase e interações com outras 

proteínas da via BER [130, 133, 134]. Fisicamente, a APEX1 coordena a via BER 

através da interação com outras proteínas, como a PARP1, XRCC1, DNA polimerase β, 

a FEN-1 e o PCNA, de modo a estimular atividade individual destas proteínas [135-137].  

Tem vindo a ser demonstrado que alterações nos padrões de distribuição intracelular 

do APEX1 e a sua sobreexpressão podem estar correlacionados com os outcomes 

clínicos em diferentes tipos de cancro [138, 139]. Além disso, elevados níveis do APEX1 

em células tumorais têm sido apontados como uma possível razão da resistência 

terapêutica [140, 141]. Contudo, a inibição da sua atividade parece estar associada ao 

aumento da eliminação das células tumorais e da apoptose e, consequentemente, a 

uma maior sensibilização destas células para os agentes citotóxicos [133, 142, 143].  

  O gene X-ray repair cross complementing group 1 (XRCC1) encontra-se 

localizado no cromossoma 19q13.3, contém 17 exões e apresenta 33 kb de 

comprimento. Este gene codifica uma proteína com 633 aminoácidos de 

aproximadamente 70 kDa, denominada XRCC1 [144]. A sequência proteica XRCC1 

inclui dois domínios breast cancer C-terminal (BRCT), o BRCT1, situado centralmente 

entre os aminoácidos 315 e 403 e o BRCT2 localizado no final da sequência entre os 

aminoácidos 538 e 633 [145, 146]. O domínio BRCT2 é responsável pela ligação e 

estabilização da ligase III, sendo requerido para a reparação das SSBs especialmente 

durante as fases G0/G1 do ciclo celular [147-149]. Em contraste, pouco se sabe da 

função do domínio BRCT1, contudo a importância deste domínio tem vindo a ser 
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explorada desde que foi identificado como o local de um polimorfismo genético comum 

no gene XRCC1 (R399Q, rs25487) que parece ter um impacto significativo no 

desenvolvimento de inúmeros tipos de cancro [150-152]. A XRCC1 funciona como uma 

proteína de suporte molecular e está fortemente envolvida na coordenação da 

reparação das bases danificadas ou das SSBs, interagindo com vários componentes da 

via BER, nomeadamente a PARP1, a polynucleotide 5'-hydroxyl-kinase (PNK), a 

polimerase β e a ligase III. Desta forma, o recrutamento da proteína XRCC1 para os 

locais danificados é fortemente dependente da ativação da PARP1, a qual requere o 

domínio BRCT1, além disso a interação da XRCC1 com a PNK estimula as atividades 

5’-cinase e 3’-fosfatase desta enzima e a interação com a ligase III aumenta a 

estabilidade da ligase [153-155]. Vários estudos têm vindo a demonstrar o impacto da 

expressão do gene XRCC1 no prognóstico de diferentes tipos de cancro, contudo os 

resultados são inconsistentes [156-159].  

  O gene Poly (ADP-Ribose) polymerase 1 (PARP1) situa-se no cromossoma 

1q42.12 e codifica a proteína PARP1 com 1014 aminoácidos. A nível estrutural a PARP1 

é formada por três principais domínios, um domínio de ligação ao DNA terminal amino 

que consiste em três motivos zinc finger (ZF1-3), um domínio de automodificação central 

contendo o domínio BRCT e um domínio catalítico terminal carboxilo altamente 

conservado que possui um conjunto de proteínas PARP. Conjuntamente, estes 

domínios medeiam a resposta da PARP1 aos diferentes tipos de danos no DNA [160, 

161].  Em resposta aos danos no DNA, a PARP1 deteta e liga-se aos locais do dano 

através da sua capacidade de ligação ao DNA e produz a cadeia poly (ADP-ribose) a 

partir do substrato NAD+, o qual sinaliza a célula para iniciar a reparação do DNA [162]. 

Esta propriedade estimula a atividade catalítica da PARP1, a qual resulta na ribolisação 

da poly (ADP) da própria PARP1, bem como de outras proteínas, como as histonas e 

as topoimerases. Esta reação enzimática resulta na ligação covalente das unidades 

ADP-ribose aos resíduos glutamato (Glu), aspartato (Asp) ou lisina (Lys) das proteínas 

recetoras pela reação de transesterificação, estimulando assim o recrutamento e 

ativação de outros componentes da via BER [163, 164]. A sobreexpressão da PARP1 

tem sido demonstrado em vários tipos de cancro e, como consequência, esta elevada 

expressão parece aumentar a propriedade antiapoptótica das células tumorais 

resultando na resistência aos diferentes agentes citotóxicos usados no tratamento 

oncológico [165, 166] . Contudo, vários estudos têm provado que a inibição da atividade 

catalítica da PARP1 em cancros com uma função defetiva de genes envolvidos na 

reparação do DNA, devido à presença de mutações germinativas nos genes breast 

cancer 1/2 (BRCA1/2) tem-se mostrado uma abordagem terapêutica promissora [167, 

168].  
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 1.4.2 Reparação por excisão de nucleótidos (NER) 

 

  A via de reparação por excisão de nucleótidos (NER) tem como principal função 

a reparação de danos volumosos que podem provocar distorções na estrutura helicoidal 

do DNA, tais como os dímeros de pirimidina induzidos pela luz ultravioleta, as ligações 

intracadeia e os adutos no DNA originados por alguns agentes terapêuticos, como a 

cisplatina. Além disso, esta via parece interferir com a transcrição e replicação do DNA 

[169, 170].  

 O processo de reparação do DNA pela via NER envolve a ação de 

aproximadamente 30 proteínas que exercem a sua função ao longo das cinco principais 

etapas desta via: 1) o reconhecimento do dano; 2) a abertura da dupla hélice do DNA 

em torno do local danificado; 3) a dupla excisão nas extremidades do dano; 4) a síntese 

do novo DNA usando como molde a cadeia não danificada e 5) a ligação da extremidade 

5’ da nova cadeia sintetizada à sequência original [171, 172] . Este processo de 

reparação pode ocorrer por duas subvias distintas, nomeadamente a reparação 

acoplado à transcrição (TCR – Transcription Coupled Repair) e a reparação do genoma 

global (GGR – Global Genome Repair). A via TCR depende da atividade da RNA 

polimerase II (RNApol II) e permite uma rápida reparação dos danos localizados na 

cadeia de codificação dos genes ativamente transcritos assegurando a correta 

transcrição destes. Por sua vez, a via GGR é independente da ação da RNApol II e 

encontra-se associada à reparação de danos localizados em qualquer parte do genoma, 

prevenindo a instabilidade genómica [173, 174]. 

 Ambas as vias são funcionalmente semelhantes, exceto na etapa inicial do 

reconhecimento do dano. Na via GGR, o reconhecimento do dano ocorre devido à ação 

do complexo de proteínas Xeroderma Pigmentosus Complementation Group C (XPC), 

HRAD23B, Centrin2 (XPC/HRAD23B/CENT2), já na via TCR esse reconhecimento é 

iniciado pela ativação da RNApol II após a deteção do local danificado na cadeia de 

DNA. De seguida, são recrutadas proteínas específicas complementares, a Cockayne 

Syndrome Type A e B (CSA e CSB B), que promovem a remoção do dano e facilitam o 

reinício da transcrição, para além de assegurarem a degradação da polimerase por 

ubiquitinação [174, 175]. Após o reconhecimento dos danos, as vias GGR e TCR 

seguem o mesmo processo de reparação, recrutando múltiplas subunidades (complexo 

de 10 proteínas) e vários fatores de transcrição funcionais, como o transcription factor II 

H (TFIIH) para o local do dano. Posteriormente, duas subunidades do TFIIH com 

atividade de helicases dependente de ATP, a Xeroderma Pigmentosum 

Complementation Group B (XPB) e Xeroderma Pigmentosum Complementation Group 

D (XPD) permitem o desenrolamento assimétrico da cadeia dupla do DNA, formando 
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um loop de aproximadamente 30 nucleótidos de modo a flanquear o dano. A proteína 

XPB desenrola o DNA em cerca de 5 nucleótidos na direção 3’-5’ e a XPD desenrola o 

DNA em cerca de 22 nucleótidos na direção oposta [176, 177]. Com este 

desenrolamento inicial da cadeia de DNA é possível um segundo nível de 

reconhecimento do dano pela ação da Xeroderma Pigmentosum Complementation 

Group A (XPA) e assegurar que o DNA não danificado não seja sujeito a reparação por 

excisão. A ligação da XPA ocorre juntamente com a ativação da proteína de replicação 

A (RPA), a qual se liga à cadeia simples de DNA oposta à danificada, permitindo a 

complementa extensão e a subsequente estabilização e formação do complexo da pré-

incisão [178]. De seguida, a ação conjunta de duas endonucleases, a Xeroderma 

Pigmentosum Complementation Group G (XPG) e a Xeroderma Pigmentosum 

Complementation Group F-Excision Repair Cross-Complementation Group 1 (XPF-

ERCC1) clivam o DNA nas extremidades 3’ e 5’, respetivamente, promovendo a excisão 

de um fragmento de DNA com cerca de 24 a 30 nucleótidos contendo o dano [179]. Na 

sequência do fragmento de DNA excisado, a DNA polimerase δ ou ε juntamente com a 

atividade do fator de replicação C (RFC) e o PCNA permite a síntese do novo DNA para 

colmatar a falha criada na cadeia de DNA, utilizando como molde a cadeia de DNA não 

danificada. A última etapa deste processo é mediada pela DNA ligase I e consiste na 

ligação da extremidade 5’ da nova cadeia de DNA sintetizada à sequência original [170] 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Mecanismo de reparação do DNA pela via de reparação por excisão dos nucleótidos (BER) 

(adaptado de [180]). 
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 1.4.2.1 Genes ERCC1, ERCC2, ERCC5 e XPC 

 

 O gene Excision Repair Cross-Complementation Group 1 (ERCC1) encontra-se 

localizado no cromossoma 19q13.32, compreende 10 exões que abrangem 15 kb e 

codifica uma proteína de reparação com 297 aminoácidos, denominada por ERCC1 

[181]. Este gene é considerado um dos genes mais relevantes da via BER, estando 

envolvido na reparação de uma ampla variedade de danos e na manutenção da 

estabilidade genómica [182]. Na via BER, o gene ERCC1 liga-se ao XPF (também 

designado por Excision Repair Cross-Complementation Group 4, ERCC4), formando um 

complexo heterodimérico altamente conservado, o qual é composto pela subunidade 

catalítica do XPF e a subunidade de ligação ao DNA do ERCC1. Esta atividade 

endonuclease do complexo XPF-ERCC1 é responsável pela clivagem do DNA na 

extremidade 5’ da cadeia danificada [183, 184]. Nos últimos anos, alterações na 

expressão de gene ERCC1 têm sido amplamente estudadas no contexto da resistência 

terapêutica em vários tipos de cancro [185-188]. A subexpressão do complexo XPF-

ERCC1 parece estar relacionada com uma diminuição significativa da viabilidade 

celular, que se correlaciona com uma menor capacidade de reparação do DNA e, 

consequentemente, com uma maior sensibilidade das células tumorais aos agentes 

citotóxicos [189, 190]. Desta forma, a regulação do complexo XPF-ERCC1 surge como 

um importante alvo molecular na terapia, uma vez que o controlo dos níveis deste 

complexo poderá potenciar a citotoxicidade da cisplatina e da radiação ionizante e, 

consequentemente, melhorar as taxas de reposta terapêutica [191].  

 O gene excision repair cross-complementation group 2 (ERCC2), também 

designado xeroderma pigmentousm group D (XPD) localiza-se no cromossoma 

19q13.32, compreende 23 exões e abrange 54.3 kb do cromossoma 19 [192]. Este gene 

codifica a proteína ERCC2/XPD considerada uma helicase com 760 aminoácidos, a qual 

é uma parte essencial (subunidade) do complexo proteico do TFIIH. Este complexo tem 

duas funções principais, tais como controlar o processo de transcrição de muitos genes, 

regulando a atividade desses genes e auxiliar na reparação do DNA danificado [193]. 

Assim, como componente da via NER, o complexo TFIIH promove a delimitação da 

região danificada na cadeia dupla do DNA. Particularmente, a proteína XPD auxilia 

neste processo, atuando como uma helicase, enzima que se liga a regiões específicas 

do DNA e promove o desenrolamento temporário da cadeia dupla do DNA. A partir deste 

momento, como a região danificada fica exposta, outras proteínas promovem uma 

excisão da região anormal e substituem esta região por um DNA íntegro [194]. Em 

relação à desregulação da expressão do gene ERCC2, poucos estudos têm avaliado o 

impacto da sua expressão nos diferentes tipos de cancro. Contudo o gene ERCC2 tem 
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sido  apontado como um possível biomarcador para melhorar o diagnóstico e prever o 

prognóstico em algumas neoplasias [195-197].  

 O gene excision repair cross-complementation group 5 (ERCC5), também 

denominado como xeroderma pigmentosum group G (XPG) localiza-se no cromossoma 

13q33.1, apresenta 30 kb de comprimento e consiste em 15 exões e 14 intrões [198]. 

Este gene codifica a proteína ERCC5/XPG com 1186 aminoácidos, a qual é considerada 

um importante membro da FEN1 pertencente ao grupo das nucleases específicas da 

estrutura [199]. Como endonuclease de DNA específica da cadeia simples, a 

ERCC5/XPG cliva o DNA danificado em aproximadamente 5 nucleótidos na 

extremidade 3’ do local do dano e é também necessária de forma não enzimática para 

a subsequente incisão na extremidade 5’ pelo heterodímero ERCC1/XPF durante o 

processo NER. Além disso, parece estar também envolvida em outros processos 

celulares, como a transcrição da RNA polimerase II e a reparação do DNA acoplada à 

transcrição [200, 201]. A influência da expressão do gene ERCC5 como fator de 

prognóstico em cancro sido pouco avaliada, contudo variações nos níveis de expressão 

desta molécula parecem influenciar a evolução clínica dos doentes com cancro. Desta 

forma, o gene ERCC5 poderá ser um útil biomarcador de prognóstico em cancro e um 

potencial alvo terapêutico [202, 203]. 

  O gene Xeroderma Pigmentosum, Complementation Group C (XPC) encontra-

se localizado no cromossoma 3p25, tem 33 kb de comprimento e contém 16 exões e 15 

intrões [204, 205]. Este gene codifica a proteína XPC com 940 aminoácidos designada 

como DNA Damage Recognition And Repair Factor, a qual é um componente crucial do 

complexo XPC, que tem um papel importante nas etapas iniciais da NER através da via 

GGR. A principal função da XPC encontra-se relacionada com o reconhecimento 

precoce dos danos e atua preferencialmente na presença de SSBs. Desta forma, a XPC 

liga-se à RAD23B para formar o complexo XPC-RAD23B, o qual reforça a sinalização 

dos danos e a iniciação da reparação [206, 207]. O impacto da expressão do gene XPC 

tem sido alvo de estudo em diversos tipos de cancro, tendo sido demonstrado que 

alterações na sua expressão parecem estar associadas com a progressão tumoral e a 

evolução clínica dos doentes. Desta forma, a expressão do XPC tem vindo a ser 

apontada como um potencial fator de prognóstico independente em cancro. Além disso, 

a modulação dos níveis de expressão do gene XPC parece estar relacionada com a 

sensibilidade das células tumorais aos agentes citotóxicos [208-210]. 
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 1.4.3 Reparação por recombinação homóloga (HR)  

 

 A via de reparação por recombinação homóloga apresenta um papel importante 

na reparação das DSBs resultantes dos adutos no DNA induzidos pela cisplatina, da 

radiação ionizante e dos inibidores das topoisomerases, os quais são agentes 

amplamente usados no tratamento do cancro. As DSBs podem ainda ser induzidas por 

processos endógenos associados com o metabolismo oxidativo, erros durante a 

replicação do DNA e alterações na recombinação do DNA [211].  

 A HR é uma via de reparação predominantemente livre de erros e apenas 

disponível nas fases S tardia e G2 do ciclo celular, dado que necessita de uma 

sequência homóloga localizada nas cromátides irmãs como molde para a reparação dos 

danos [212]. Este mecanismo de reparação pode atuar através de três diferentes vias, 

tais como, a via clássica, denominada por Double-Strand Break Repair (DSBR), a 

Synthesis-Dependent Strand Annealing (SDSA) e a Break-Induced Replication (BIR) 

[170, 211]. Contudo, de um modo geral, a reparação por HR inicia-se com o 

reconhecimento, a sinalização e a resseção da DSB no sentido 5’-3’ pelo complexo 

MRE11-RAD50-NBS1 (MRN) juntamente com o seu cofator CtIP, formando-se uma 

saliência na extremidade 3’ da cadeia simples do DNA [213, 214]. De seguida, a proteína 

de replicação A (RPA) liga-se à ssDNA, impedindo a degradação do DNA e a formação 

de estruturas secundárias. Adicionalmente, nesta fase, ocorre a ativação da proteína 

Ataxia telangiectasia mutated (ATM), a qual por sua vez promove a ação de vários 

fatores de reparação como os genes BRCA1 e BRCA2. Posteriormente, dá-se o 

recrutamento do gene RAD51 que ao ligar-se à cadeia de DNA revestida pela RPA 

(complexo ssDNA-RPA) forma um filamento nucleoproteico, o qual promove o 

deslocamento da RPA [215]. Consequentemente, a formação deste filamento 

nucleoproteico vai promover a procura de sequências homólogas, a troca e o 

emparelhamento das cadeias de DNA, através da ação conjunta dos parálogos do gene 

RAD51 (RAD51B, RAD51C, RAD51D, XRCC2, XRCC3) e dos genes RAD52 e RAD54 

[216]. Esta invasão de cadeia e a migração promove a formação de uma estrutura em 

D-loop, a qual através da síntese de DNA a partir da extremidade 3’ sofre uma extensão 

e resulta na formação de uma junção de Holliday. Finalmente, esta junção é resolvida 

através da síntese do novo DNA mediada por uma DNA polimerase δ [217] (Figura 6). 
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Figura 6 – Mecanismo de reparação do DNA por recombinação homóloga (HR) (adaptado de [127]). 

 

   

 1.4.3.1 Genes NBS1, RAD51, RAD52 e XRCC3 

 

 O gene Nijmegen breakage syndrome 1 (NBS1) encontra-se localizado no 

cromossoma 8q21.3, apresenta 50 kb de comprimento e codifica uma proteína, a nibrina 

(NBS1 ou NBN) com 754 aminoácidos. Relativamente à sua estrutura, apenas se sabe 

que esta proteína possui dois domínios, nomeadamente o domínio forkhead associated 

(FHA) na região N-terminal e domínio breast cancer C-terminal (BRCT). O domínio FHA 

é responsável pelo reconhecimento de aminoácidos fosforilados em diversas proteínas, 

enquanto o domínio BRCT parece estar envolvido na mediação de interações proteicas. 

[218, 219]. Este gene juntamente com mais dois genes, o meiotic recombination 11 

(MRE11) e o RAD50 double strand break repair (RAD50), formam o complexo proteico 

MRN, o qual está envolvido principalmente no reconhecimento e reparação das quebras 

na cadeia dupla do DNA. Outras funções do gene NBS1 encontram-se relacionadas 

com a conservação da integridade dos telómeros, o controlo dos checkpoints do ciclo 

celular, a proliferação celular e o processo de meiose [220, 221]. Particularmente, o 

NBS1 é responsável pela deteção de danos na cadeia dupla do DNA recrutando de 

imediato para os locais dos danos as proteínas ATM e Ataxia telangiectasia and Rad3 

related (ATR) que são responsáveis pelo desencadeamento de toda a cascata de 

sinalização da reparação pela via HR, apresentando desta forma uma função de gene 

supressor tumoral [222, 223]. O significado clínico da expressão do NBS1 como 
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marcador de prognóstico tem vindo a ser demonstrado, estando a sua elevada 

expressão associada a um pior prognóstico em vários tipos de cancros [224, 225].  

 O gene RAD51 localiza-se no cromossoma 15q15.1, compreende 39 kb de 

comprimento, contém 10 exões e codifica uma proteína, a RAD51, com 339 

aminoácidos. Esta proteína é composta por seis domínios, nomeadamente o domínio 

de ligação ao DNA, o domínio com atividade ATPase e outros quatro domínios 

específicos para a sua atividade. Este gene desempenha um papel importante na 

invasão das cadeias de DNA homólogas, considerada uma etapa fundamental na 

reparação do DNA através da HR. Deste modo, pela sua ligação às extremidades 

danificadas da cadeia de DNA leva à formação de um filamento nucleoproteico que 

cataliza o reconhecimento da homologia e a invasão das cadeias nas zonas homólogas 

formando uma estrutura D-loop [226, 227]. Além disso, o gene RAD51 parece também 

desempenhar funções em outros processos celulares, incluindo a manutenção da 

integridade genómica, a apoptose, a regulação do ciclo celular e o processo de 

carcinogénese [228]. Várias evidências têm demonstrado a existência de uma elevada 

expressão do gene RAD51 em vários tipos de cancro, como por exemplo, no cancro do 

colo do útero, cancro do ovário e cancro do pulmão [229-231]. Esta sobreexpressão do 

RAD51 pode causar uma recombinação descontrolada e excessiva, contribuindo para 

a instabilidade genómica e a diversidade genética. Estes fatores, por sua vez, podem 

levar as células normais à transformação neoplásica ou acelerar a progressão tumoral 

e o desenvolvimento de metástases [232, 233]. Contudo, o RAD51 não está apenas 

envolvido no desenvolvimento tumoral, mas também parece desempenhar um 

importante papel na resistência aos tratamentos oncológicos, pelo que alterações na 

expressão desta molécula alvo específica da HR pode ter um impacto na eficácia da 

terapia [234].  

 O gene radiation sensitive 52, conhecido como RAD52, foi primeiramente 

identificado na levedura Saccharomyces cerevisiae, sendo considerado o gene menos 

caracterizado da via de reparação HR [235]. O gene RAD52 encontra-se localizado no 

cromossoma 12p13.33, abrange 37.6 kb do cromossoma 12 e codifica uma proteína, a 

RAD52, com 418 aminoácidos. Este gene apresenta uma dupla função na via HR, dado 

que atua no processo de evasão das cadeias de DNA e medeia a interação DNA-DNA 

necessária para o emparelhamento das cadeias de DNA complementares. Em relação 

à sua estrutura, a proteína RAD52 apresenta a forma de um anel heptamérico e é 

formada por dois domínios que dividem a proteína em duas partes equivalentes, o 

domínio terminal-N (NTD) e o domínio terminal-C (CTD) [236]. O NTD é considerado 

uma região bem conservada e é responsável pelas atividades de ligação e 

emparelhamento das cadeias de DNA complementares mediadas pela RAD52. Por sua 



INTRODUÇÃO 

28 
 

vez, o CTD é evolutivamente menos conservado e tem a função de mediar as interações 

entre os genes RAD51 e RPA na HR [237]. Em resposta aos danos no DNA, o gene 

RAD52 promove a formação de foci nucleares, que parecem corresponder aos locais 

de reparação do DNA. Esta ação do gene RAD52 ocorre sob controlo do ciclo celular, 

no qual a sua atividade aumenta gradualmente quando as células entram na fase S, 

atinge um pico na fase S e fica nula no início da fase G2. Além disso, este gene pode 

também sofrer modificações pós-transducionais, como a fosforilação e a sumolização, 

as quais parecem regular o momento certo do recrutamento do RAD52, assim como a 

sua estabilidade e função [238, 239]. Contudo, apenas recentemente variações na 

expressão do gene RAD52 foram relacionadas com diferentes processos de 

carcinogénese [240, 241]. Além disso, vários estudos têm vindo a demonstrar que 

alterações da atividade do gene RAD52 parecem ter implicações promissoras no 

melhoramento da eficácia da terapia em tumores defetivos de determinada via de 

reparação. Assim, a inativação da sua atividade parece resultar num aumento da 

sensibilização das células tumorais à morte celular e numa diminuição da toxicidade 

para as células normais [242, 243]. 

 O gene X-ray repair cross-complementing protein 3 (XRCC3) encontra-se 

localizado no cromossoma 14q23.3, compreende 21670 pares de bases (pb) e codifica 

uma proteína contendo 346 aminoácidos, denominada XRCC3 [244]. Este gene 

pertence a uma família emergente de proteínas relacionadas com a proteína 

RecA/RAD51, que participam na reparação das DSBs por HR assegurando a 

estabilidade genómica [245]. O XRCC3 é um dos cinco parálogos do gene RAD51, os 

quais incluem o RAD51B, RAD51C, RAD51D, XRCC2 e o próprio XRCC3 [246]. Todos 

os parálogos do gene RAD51 são todos requeridos para uma eficiente reparação das 

DSBs e a inatividade de qualquer um pode resultar num decréscimo significativo da 

frequência da HR. A função combinada dos parálogos RAD51C-XRCC3 forma um 

complexo proteico denominado CX3, que atua downstream do gene RAD51, depois do 

seu recrutamento para os locais dos danos. Além disso, este complexo associa-se à 

atividade de resolução da junção de Holliday, provavelmente com o objetivo de 

estabilizar o processo da conversão génica. Por sua vez, o conjunto dos parálogos 

RAD51B, RAD51C, RAD51D e XRCC2 forma um outro complexo proteico designado 

BCDX2, o qual é responsável pelo recrutamento ou estabilização do gene RAD51 nos 

locais dos danos no DNA. Desta forma, este complexo parece facilitar a formação ou a 

estabilidade do filamento nucleoproteico (DNA-RAD51) [247]. Encontra-se descrito que 

uma atividade ou expressão anormal do XRCC3 tem sido apontada como um importante 

marcador molecular no processo da tumorigénese [248, 249]. Adicionalmente, 

alterações na expressão deste gene parecem também influenciar a eficácia dos agentes 
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citotóxicos usados nos tratamentos oncológicos para induzir danos no DNA das células 

tumorais. Neste sentido, sabe-se que células com uma função defetiva do gene XRCC3 

apresentam uma maior sensibilidade aos agentes citotóxicos, devido à supressão da 

atividade da HR e ao aumento da instabilidade genómica nas células tumorais [250, 

251]. 

 

 

 1.4.4 Reparação por união terminal não homóloga (NHEJ) 

 

 A via de reparação união terminal não homóloga (NHEJ) é também responsável 

pela reparação das DSBs. Contudo ao contrário da via HR, é considerada uma via de 

reparação propensa a erros pois não necessita de uma sequência de DNA homóloga 

como molde para a síntese do novo DNA e pode ocorrer em qualquer fase do ciclo 

celular [252]. A etapa inicial da NHEJ consiste na ligação do heterodímero Ku70-Ku80 

(também conhecido como XRCC6-XRCC5) às extremidades da DSB, com subsequente 

recrutamento e ativação da subunidade catalítica da proteína cinase dependente de 

DNA (DNA-PKcs) [253]. Por sua vez, a DNA-PK medeia o recrutamento de outros 

fatores, incluindo o gene XRCC4, o qual é essencial para a estabilidade e função da 

DNA ligase IV. Finalmente, as extremidades de DNA são novamente ligadas pela ação 

do complexo X-ray repair cross-complementing protein 4 (XRCC4)-ligase IV. Este 

processo requere uma modulação da estrutura da cromatina por uma nucleolina, a qual 

permite ao gene XRCC4 aceder ao local do DNA [254, 255]. 

 

 
 

Figura 7 – Mecanismo de reparação do DNA por união terminal não homóloga (NHEJ) (adaptado de 

[127]). 
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 1.4.4.1 Genes XRCC5 e XRCC6 

 

 Os genes X-Ray Repair Cross Complementing 5 (XRCC5) e X-Ray Repair Cross 

Complementing 6 (XRCC6) localizam-se nos cromossomas 2q35 e 22q13.2, 

respetivamente. O gene XRCC5 codifica uma proteína com 80 kDa e 732 aminoácidos 

denominada por Ku80 e, por sua vez, a proteína codificada pelo gene XRCC6 possui 70 

kDa e 609 aminoácidos e é designada por Ku70 [256]. Estas duas proteínas constituem 

as subunidades do complexo proteico heterodimérico Ku (Ku80/Ku70) com 150 kDa. 

Ambas estas subunidades apresentam uma estrutura comum que consiste num domínio 

α/β N-terminal, um domínio β-barrel central e um braço terminal-C helicoidal, os quais 

juntos formam uma estrutura pseudosimétrica com um anel pré-formado que se estende 

a partir de uma base ampla [253]. A proteína Ku80 está implicada no recrutamento da 

subunidade catalítica da proteína cinase dependente de DNA (DNA-PKcs) pelo 

complexo Ku para o local dos danos, nomeadamente das DSBs. Por sua vez, a proteína 

Ku70 atua como fator de proteção das extremidades do DNA com alta afinidade para a 

degradação. Além disso, o complexo Ku funciona em conjunto com o complexo XRCC4- 

DNA ligase IV na reparação das DSBs. [253, 257, 258]. Alguns estudos têm avaliado o 

impacto da expressão das proteínas Ku70 e Ku80 em diferentes modelos tumorais, 

sugerindo que a expressão destas moléculas podem influenciar o processo de 

desenvolvimento tumoral e serem potenciais biomarcadores para prever o prognóstico 

de doentes com cancro [259-261]. 

  

 1.4.5 Apoptose 

 

  Perante condições em que a extensão dos danos no DNA exceda a capacidade 

de reparação das células, é necessário a ativação de outros mecanismos celulares de 

DDR. Um desses mecanismos consiste na indução da morte celular, de modo a prevenir 

a proliferação de células danificadas e assegurar a homeostase celular e a integridade 

genómica. A morte celular consiste num processo geneticamente programado do 

suicídio das células em resposta a sinais intracelulares e extracelulares, o qual é 

designado geralmente por apoptose ou morte celular programada [262, 263]. 

  A apoptose é extensivamente descrita como um mecanismo de morte celular 

altamente regulado por diferentes grupos de moléculas executoras e reguladoras, o qual 

parece ocorrer não apenas como resultado de danos celulares ou estímulos externos, 

mas também durante o normal desenvolvimento celular e a morfogénese [264]. O seu 

mecanismo de ação é tipicamente caracterizado pela condensação do material da 
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cromatina, fragmentação do DNA no núcleo, retração celular, blebbing dinâmico da 

membrana e perda de adesão às matrizes extracelulares. Além disso, este processo 

celular inclui alterações bioquímicas como a externalização da fosfatidilserina e a 

ativação das proteases aspartil cisteína, denominadas por caspases [265, 266]. 

  As caspases regulam a morte celular apoptótica através da clivagem de várias 

proteínas alvo e podem ser classificadas como caspases iniciadoras e efetoras ou 

executoras. As caspases-8 e 9 são consideradas caspases iniciadoras e são ativadas 

como resultado da autoclivagem, as quais além disso ativam as caspases executoras 

que posteriormente proteolizam alguns substratos levando à apoptose. Estes substratos 

possuem pró-domínios longos que se conectam com moléculas adaptadoras grandes, 

promovendo a multimerização e resultando na ativação das caspases executoras, como 

por exemplo as caspases-3, -6, -7, -10 e a Caspase-activated DNAse (CAD) [267, 268]. 

Estas caspases têm como principal função ativar endonucleases citoplasmáticas que 

promovem a condensação da cromatina, a formação de “bolhas” citoplasmáticas e de 

corpos apoptóticos.  

  O mecanismo da apoptose consiste principalmente em duas principais vias 

envolvidas na indução da morte celular programada, a via extrínseca e a intrínseca [269, 

270] (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Mecanismo da apoptose mediado pelo gene TP53 (adaptado de [271]). 

 

  A via extrínseca refere-se à via mediada pelos recetores transmembranares e a 

via intrínseca é uma via mediada pelas mitocôndrias. A sinalização apoptótica através 

da via extrínseca é induzida pela associação de outra célula àquela que sofrerá 
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apoptose. Esta interação ocorre quando os ligandos extracelulares, como o fator de 

necrose tumoral (TNF), o ligando Fas (Fas-L) e o ligando indutor da apoptose 

relacionado com o TNF (TRAIL) ligam-se ao domínio extracelular dos recetores 

localizados na membrana celular, tais como o recetor TNF do tipo 1 (TNFR1), o recetor 

Fas e os recetores TRAIL. Desta forma, a ordem dos eventos envolvidos na fase 

extrínseca da apoptose encontra-se bem caracterizada pelos modelos FasL/FasR e 

TNF-α/TNFR1 [269, 272]. Assim, a ativação dos recetores transmembranares pelos 

seus ligandos estimula os domínios de morte a recrutar proteínas adaptadoras 

intracelulares (FADD ou TRADD) que posteriormente, ativam as procaspases 

iniciadoras, levando à formação de um complexo de sinalização indutor da morte celular 

(DISC) [273]. A partir desse complexo, os domínios “pro” das procaspases iniciadoras 

são clivados e essas proteínas são dimerizadas, tornando-se ativas. Após esse 

processo, as caspases iniciadoras podem ativar as procaspases executoras ao clivar o 

domínio “pro” destas, promovendo o início da cascata de ativação das caspases, a qual 

constitui a fase de execução da apoptose [274, 275]. 

  A via intrínseca tem início na mitocôndria da célula, sendo ativada em resposta 

a vários sinais intracelulares e extracelulares, como a ausência de fatores de 

crescimento, hormonas ou citoquinas, hipóxia, radiação e agentes citotóxicos. Todos 

estes estímulos promovem alterações na membrana interna da mitocôndria, resultando 

na transição da permeabilidade mitocondrial e na libertação no citosol de dois 

importantes grupos de proteínas proapoptóticas. O primeiro grupo de proteínas engloba 

o citocromo c, a Second mitochondrial activator of caspases (Smac) /direct IAP binding 

protein with low PI (DIABLO) e a serine protease HTRA2, mitochondrial (HtrA2), as quais 

ativam as vias dependentes das caspases. Após a libertação do citocromo c, este liga-

se à Apaf-1 e à procaspase-9 para produzir o apoptossoma. O apoptossoma é um 

complexo multiproteico constituído por um complexo de sete raios em forma de anel que 

promove a ativação da caspase-9 e, consequentemente, a ativação da cascata de 

sinalização da caspase-3, culminando na destruição das células e no fim da apoptose. 

Por sua vez, as proteínas Smac/DIABLO e HtrA2 auxiliam a indução da apoptose, pois 

permitem a inibição da atividade de inibidores de proteínas da apoptose (IAP). O 

segundo grupo de proteínas proapoptóticas inclui o fator indutor da apoptose (AIF), as 

endonucleases G e CAD, as quais são libertadas pela mitocôndria apenas quando o 

processo apoptótico se torna irreversível e estão relacionadas com a condensação da 

cromatina [272, 276]. A regulação da via intrínseca é promovida pelas proteínas da 

família Bcl-2, as quais controlam a permeabilidade da membrana da mitocôndria. Esta 

família de proteínas incluem as proteínas pró-apoptóticas (Bax, Bak, Bcl-10) que são 

responsáveis pela estimulação da apoptose, pois facilitam a libertação do citocromo c 
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para o citoplasma e as proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-x, Bcl-Xl) que têm como 

função o impedimento da libertação das intermembranares para o citosol. Deste modo, 

o equilíbrio entre as proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas é essencial para que o 

processo apoptótico ocorra de forma adequada, dado a capacidade destas proteínas 

interagirem entre si e anularem a sua atividade [277, 278].  

  Geralmente, tanto a via intrínseca como a via extrínseca culminam na fase de 

execução, considerada a via final da apoptose. Esta fase inicia-se com a ativação das 

caspases de execução (caspases-3, -6, -7) que ativam as endonucleases 

citoplasmáticas, degradando o material nuclear, e das proteases que promovem a 

degradação de proteínas nucleares e do citoesqueleto. Entre todas as caspases 

executoras, a caspase-3 é considerada a mais importante e qualquer uma das caspases 

iniciadoras pode ativá-la. A endonuclease CAD é ativada explicitamente pela caspase-

3 causando a degradação do DNA cromossomal no núcleo e a condensação da 

cromatina. Além disso, esta caspase tem também um papel essencial na reorganização 

do citoesqueleto e na desintegração da célula em corpos apoptóticos, os quais são 

rapidamente ingeridos pelas células vizinhas e degradados nos seus lisossomas [269, 

279].  

 

 

  1.4.5.1 Gene TP53 

 

  O gene Tumor Protein P53 (TP53) localiza-se no cromossoma 17p13.1 e possui 

11 exões e um grande intrão entre os exões 1 e 2, apresentado 19.148 pb no 

cromossoma 17. Este gene codifica uma proteína supressora tumoral de 393 

aminoácidos, denominada por TP53, a qual pode ser dividida em sete domínios 

funcionais, nomeadamente os domínios ativadores da transcrição (TAD1 e TAD2), o 

domínio de prolina (PRD), o domínio de ligação ao DNA, região de sinalização da 

localização nuclear, o domínio de oligomerização/tetramerização e o domínio de 

reconhecimento dos danos no DNA [280]. Pelas suas diversas funções, o gene TP53 é 

conhecido como o “guardião do genoma” ou gatekeeper do crescimento e divisão 

celular, dado que pode atuar como regulador do crescimento celular. Além disso, em 

situações de stress celular devido à presença de danos no DNA, pode induzir a 

senescência celular e a paragem do ciclo celular em G1 e, consequentemente, ativar a 

reparação do DNA ou a apoptose, na presença de danos mais severos ou irreparáveis. 

O TP53 desempenha as suas funções através da ativação da transcrição de proteínas 

da família Bcl-2 pró-apoptótica e da supressão da transcrição de proteínas da família 

Bcl-2 anti-apoptótica. Adicionalmente, pode ainda interagir diretamente com o gene Bax, 
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que estimula sucessivamente a libertação do citocromo C via mitochondrial outer 

membrane permeabilization (MOMP) e facilita a indução da apoptose. Estas diferentes 

respostas celulares aos danos auxiliadas pelo gene TP53 permitem a manutenção da 

integridade do genoma, diminuindo o risco de progressão celular com alterações 

genéticas que possam levar ao desenvolvimento de cancro [281-283].  

  O padrão de expressão do gene TP53 tem-se revelado importante em contexto 

de resistência à terapia e sobrevivência celular. Neste sentido, tem sido demonstrado 

que apesar da ativação do gene TP53 ser suficiente para a indução da apoptose, células 

tumorais portadores de TP53 wildtype desenvolvem resistência tanto à radiação 

ionizante, como aos agentes terapêuticos citotóxicos. Esta resistência ao tratamento 

parece ser devida à redução ou inibição da atividade funcional da proteína TP53 

causada diretamente pela ação de alguns fatores (E6, ATM, Ciclina D, TP21) envolvidos 

nas vias celulares de resposta aos danos no DNA ou indiretamente pela desregulação 

de vias downstream do TP53 [284]. Além disso, o gene TP53 tem sido apontado como 

um promissor fator de prognóstico em diversas neoplasias, estando as alterações na 

sua expressão associadas a diferentes prognósticos [285, 286].  
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1.5 Implicações funcionais da DDR na resposta terapêutica 

 

  Apesar da importância biológica da DDR, este processo celular é considerado 

uma “espada de dois gumes” no que respeita o desenvolvimento de cancro e a eficácia 

do tratamento oncológico. Se por um lado, uma das principais condições subjacentes 

ao início da carcinogénese é a presença de instabilidade genómica, então danos no 

DNA de oncogenes ou genes envolvidos no processo tumoral que não sejam reparados 

devido a uma DDR menos eficiente podem potenciar o desenvolvimento de cancro. Por 

outro lado, a eficácia da DDR pode prejudicar a ação citotóxica dos fármacos nas células 

tumorais devido à reparação eficiente dos danos no DNA promovendo desta forma a 

resistência à terapia [287] .  

  Contudo, de modo a ultrapassar a resistência terapêutica e tendo em conta que 

uma grande parte das células tumorais apresentam anormalidades específicas na 

maquinaria de DDR, é possível tirar partido desses defeitos na tentativa de eliminar mais 

eficazmente estas células e salvaguardar as células normais. Com base neste 

pressuposto, foi desenvolvido o conceito de letalidade sintética, o qual tem sido 

amplamente explorado na área da Oncologia. Este conceito descreve uma situação na 

qual defeitos genéticos numa determinada via de DDR pode ser compatível com a 

viabilidade celular, mas pode resultar na morte celular quando combinada com outra via 

de DDR inativada. É importante realçar que como esta estratégia visa aberrações 

específicas das células tumorais na resposta aos danos no DNA causará pouca ou 

nenhuma toxicidade nas células normais. Na prática, isto significa que a presença de 

apenas uma via da DDR defetiva não afeta a viabilidade celular, ou seja, a sobrevivência 

das células é assegurada por outro mecanismo de DDR compensatório. Contudo, por 

outro lado, a inativação simultânea dessas duas vias redundantes da DDR pode induzir 

a morte celular pela acumulação de danos no DNA. Neste sentido, este conceito pode 

ser aplicado no contexto terapêutico, na presença de células tumorais defetivas numa 

determinada via de reparação do DNA, através da inibição farmacológica simultânea da 

atividade da via de DDR compensatória sendo expectável que ocorra um processo de 

morte seletiva das células tumorais e, consequentemente, uma aumento da eficácia dos 

fármacos usados nos tratamentos do cancro [288, 289].  

  Apesar de todos os avanços na investigação oncológica, atualmente os efeitos 

colaterais tóxicos inerentes à falha de especificidade das células tumorais e a falta de 

eficácia devida à resistência adquirida ou intrínseca dos doentes ainda permanecem 

como os principais obstáculos do sucesso do tratamento oncológico [101]. O 

desenvolvimento de resistência intrínseca parece estar associada com a variação 

genética da linha germinativa, enquanto a resistência adquirida ocorre devido à 
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expressão alterada de proteínas ou do RNA mensageiro (mRNA) em vias 

farmacodinâmicas ou farmacocinéticas cruciais [290, 291]. Assim, os principais 

mecanismos moleculares associados à resistência terapêutica incluem alterações no 

transporte e metabolismo dos fármacos, o aumento da sobrevivência ou diminuição da 

morte celular das células tumorais e alterações nas vias de DDR. Particularmente, a 

análise farmacogenómica da variação genética nas vias de reparação do DNA tem vindo 

a demonstrar que background genético de cada indivíduo apresenta um papel decisivo 

na resposta terapêutica dos doentes oncológicos. Neste sentido, dada a importância do 

processo da reparação do DNA na determinação da sensibilidade e resistência aos 

fármacos, vários componentes das diferentes vias de reparação têm sido largamente 

estudados em relação à influência da variação genética na resposta terapêutica [292, 

293].   

 

  1.5.1 Variabilidade genética na DDR: o contributo dos polimorfismos 

genéticos 

 

  A descodificação do genoma humano permitiu identificar inúmeras alterações ao 

nível da sequência do DNA, as quais podem explicar as diferentes suscetibilidades dos 

indivíduos para o desenvolvimento tumoral e terem implicações ao nível do tratamento 

e prognóstico do cancro. Desta forma, a avaliação desta heterogeneidade genética 

poderá ser um fator crucial para aprofundar a compreensão da dinâmica da progressão 

tumoral e da resistência à terapia. Os polimorfismos genéticos são as principais 

alterações genéticas responsáveis por esta variabilidade genética, os quais definem-se 

como variações hereditárias no genoma humano, cujo variante menos frequente 

encontra-se presente em pelo menos 1% da população normal [294]. Os polimorfismos 

podem ser classificados como Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs), 

Variable Number of Tandem Repeats (VNTRs), Copy Number Variations (CNVs), 

deleções, inserções e Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs). Contudo, os SNPs são 

o tipo de polimorfismos genéticos mais comum, representando cerca de 90% das 

variações nucleotídicas identificadas no genoma humano, o qual possui cerca de 16 

milhões de SNPs que parecem ser responsáveis pela maior parte da variabilidade 

genética interindividual [295]. Os SNPs consistem na substituição estável de um único 

nucleótido e estima-se que ocorram uma vez em cada 300 a 2000 pb e em qualquer 

região do genoma. Assim, consoante a zona do genoma em que ocorrem podem ter 

diferentes repercussões biológicas. Desta forma, se um polimorfismo se localizar em 

regiões exónicas (regiões não codificantes), pode ocorrer a alteração do aminoácido 

expresso e, consequentemente, afetar a proteína sintetizada ao nível da sua estrutura, 
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polaridade e fosforilação ou podem ser silenciosos, ou seja, sem qualquer efeito na 

expressão do gene. Caso o polimorfismo ocorra em regiões intrónicas (regiões 

codificantes), podem afetar a expressão génica se estiverem localizados em regiões 

codificantes de miRNAs, ou alterar a sequência proteica se localizados em zonas de 

splicing. Por outro lado, no caso do polimorfismo se localizar na região promotora do 

gene pode originar alterações na sua expressão, podendo causar uma diminuição ou 

aumento da expressão [293] (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 – Localização dos SNPs e os seus efeitos biológicos (adaptado de [293]). 

   

  Dado que cada indivíduo parece apresentar um perfil de SNPs único e individual, 

o estudo destes marcadores moleculares tem-se revelado de grande importância como 

uma útil ferramenta molecular no progresso da medicina personalizada, uma vez que 

tem permitido a reorientação terapêutica, através da definição de subgrupos de 

indivíduos com maior benefício para determinado esquema de tratamento [293]. Assim, 

tem havido uma extensa exploração da influência deste tipo de alteração genética como 

fatores preditivos da resposta terapêutica e do prognóstico de doentes com cancro dado 

que estas parecem alterar as propriedades funcionais dos genes. Desta forma, o estudo 

de polimorfismos genéticos funcionais tem-se revelado ser útil para contribuir para uma 

medicina personalizada, dado que se baseia nas características únicas de cada 

indivíduo e para o desenvolvimento de novos fármacos mais eficazes, seguros e melhor 

tolerados pelos doentes [296, 297].  
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  Neste âmbito, devido às diferenças interindividuais nos processos de DDR, 

nomeadamente nos mecanismos de reparação dos danos no DNA e na apoptose, o 

papel dos polimorfismos genéticos em genes envolvidos nestes mecanismos tem vindo 

a despertar um crescente interesse na área da Oncologia [298]. Desta forma, pelo facto 

destas variações genéticas poderem afetar a atividade de reparação do DNA através da 

alteração da expressão das respetivas proteínas e, consequentemente, influenciar a 

resposta individual de cada doente ao tratamento poderão ser úteis biomarcadores 

moleculares preditivos da resposta terapêutica e do prognóstico de doentes com cancro. 

Adicionalmente, permitirão estratificar precocemente as doentes de acordo com o seu 

perfil de DDR, particularmente com base na sua capacidade de reparação do DNA, 

através da criação de perfis genéticos de suscetibilidade relacionados com a sua 

resposta ao tratamento e a sua evolução clínica. Com base nestas evidências, neste 

trabalho serão avaliados vários polimorfismos genéticos funcionais em genes dos 

diferentes mecanismos da DDR, incluindo as vias BER, NER, HR e NHEJ e da apoptose 

como potenciais determinantes farmacogenónimas. A caracterização desses 

polimorfismos e o seu potencial efeito funcional estão descritos na tabela 2.
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Tabela 2 – Caracterização dos polimorfismos genéticos das vias de reparação do DNA e da apoptose.   

Via 

DDR 
Gene SNP Localização Transição 

Troca 

aminoácido 

Alelo 

(MAF)* 
Efeito funcional Ref. 

BER 

APEX1 rs1130409 Exão 5 1349 T/G Asp148Glu G (0.48) 

Altera as atividades de ligação ao DNA e de 

endonuclease da APEX1; Diminui a capacidade da 

APEX1 comunicar com outras proteínas da BER; 

Reduz a capacidade de reparação do DNA. 

[299, 300] 

PARP1 rs1136410 Exão 17 2285 T/C Val762Ala C (0.15) 

Diminui a atividade poly (ADP-ribosyl)ation da 

PARP1 e a sua capacidade em recrutar a proteína 

XRCC1;Reduz a capacidade de reparação do DNA. 

[301, 302] 

XRCC1 
rs25487 Exão 10 28152 G/A Arg399Gln A (0.37) Diminui a capacidade de reparação do DNA. [303, 304] 

rs1799782 Exão 6 26304 C/T Arg194Trp T (0.05) Reduz a capacidade de reparação do DNA. [304] 

NER 

ERCC1 

rs11615 Exão 4 19007 T/C Asn118Asn C (0.38) 

Diminui os níveis de expressão do mRNA e da 

proteína, com consequência funcional downstream 

na reparação do DNA.  

[305, 306] 

rs3212986 3’ UTR 8092 C/A Gln504Lys A (0.25) 
Diminui a estabilidade do mRNA do ERCC1 e a 

capacidade de reparação do DNA. 
[307, 308] 

ERCC2 

rs13181 Exão 23 2251 A/C Lys751Gln C (0.36) 
Proporciona o aumenta dos níveis de adutos no DNA 

e reduz a capacidade de reparação do DNA. 
[309, 310] 

rs1799793 Exão 10 934 G/A Asp312Asn A (0.36) 
Reduz os níveis de expressão do mRNA do ERCC2 

e a capacidade de reparação do DNA. 
[311] 

ERCC5 rs17655 Exão 15 3310 G/C Asp1104His C (0.25) 
Altera a função ou a atividade do gene; Afeta a 

atividade da reparação do DNA 
[312, 313] 

XPC rs2228001 Exão 15 2815 A/C Lys939Gln C (0.40) Diminui a capacidade de reparação do DNA. [314, 315] 
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HR 

NBS1 rs1805794 Exão 5 8360 G/C Glu185Gln C (0.31) Reduz a capacidade de reparação do DNA. [316, 317] 

RAD51 rs1801320 Exão 1 172 G/T - T (0.08) 
Afeta a transcrição, tradução e estabilidade do 

mRNA; Provoca alterações na função da proteína. 
[318, 319] 

RAD52 rs1051669 3’ UTR 2259 C/T - T (0.26) 

Interrompe a interação miRNA-mRNA e afeta a 

expressão de genes alvo do miRNA. Diminui a 

expressão da proteína RAD52. 

[320, 321] 

XRCC3 rs861539 Exão 7 722 C/T Thr241Met T (0.39) 
Aumenta os níveis de adutos no DNA em linfócitos; 

Reduz a capacidade de reparação do DNA. 
[322, 323] 

NHEJ 

XRCC5 rs828907 Promotor -1428 G/T - T (0.44) 
Influencia os níveis de expressão e/ou a estabilidade 

da proteína Ku80. 
[324] 

XRCC6 rs2267437 Promotor -1310 C/G - G (0.42) 
Diminui a expressão do mRNA do gene XRCC6 e a 

expressão da respetiva proteína Ku70.  
[325, 326] 

Apotose TP53 rs1042522 Exão 4 72 C/G Arg72Pro G (0.29) 

Alelo Arg: Induz a apoptose e a supressão da 

transformação celular; Alelo Pro: promove a 

paragem do ciclo celular na fase G1, maior 

reparação do DNA e maior senescência celular. 

[327, 328] 

*MAF – Frequência do alelo minor; Valor da MAF na Europa obtido através da base de dados Ensembl (https://www.ensembl.org/index.html) 

 

https://www.ensembl.org/index.html


 

 

 
 

 
 
 
 
 

      
               
 
   

         

 

 

 

 

 

 

                 CAPÍTULO II

 ____________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

                     



OBJETIVOS 

43 
 
 

2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo geral 

 

 Definir um perfil farmacogenómico associado com a resposta celular aos danos 

no DNA como fator preditivo da resposta terapêutica e com repercussão no prognóstico 

de doentes com cancro do colo do útero (CCU).  

 
2.2 Objetivos específicos 

 

1) Realizar uma revisão da literatura de forma a identificar potenciais 

polimorfismos genéticos funcionais em genes associados aos diferentes mecanismos 

de resposta celular aos danos, como a reparação do DNA e a apoptose. 

 

2) Avaliar a influência dos polimorfismos genéticos selecionados na resposta ao 

tratamento de doentes com CCU da região Norte de Portugal. 

 

3) Estimar o impacto destas variantes genéticas no prognóstico das doentes com 

CCU através da avaliação da sua influência na sobrevivência global e na sobrevivência 

livre de doença. 

 

C) Quantificar os níveis de expressão do mRNA de genes envolvidos na resposta 

celular aos danos no DNA e correlacioná-los com os polimorfismos genéticos 

previamente estudados. 

 

D) Avaliar o impacto da intervenção terapêutica nos níveis de expressão do 

mRNA dos genes selecionados. 

 

E) Correlacionar a variação da expressão do mRNA dos diferentes genes com a 

resposta terapêutica e a evolução clínica das doentes com CCU. 

 
F) Avaliar a influência dos níveis de expressão do mRNA dos genes nos 

diferentes outcomes clínicos das doentes com CCU, como a sobrevivência global e a 

sobrevivência livre de doença. 

 
 E) Apresentar uma proposta de um diagrama de orientação terapêutica para as 

doentes com CCU, com base nas suas características clinicopatológicas e nos 

biomarcadores estudados.
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3. Parte experimental 1 

 

3.1 Polimorfismos genéticos funcionais nos genes envolvidos na resposta 

celular aos danos e o seu significado clínico em CCU 

 

 Este capítulo tem por objetivo avaliar o possível impacto de polimorfismos 

genéticos funcionais em genes envolvidos nos diferentes mecanismos de reposta 

celular aos danos provocados pela QTRT concomitante na resposta terapêutica, assim 

como nos diferentes outcomes clínicos, nomeadamente na sobrevivência global e 

sobrevivência livre de doença de doentes com CCU.  

No seguimento de uma revisão criteriosa da literatura foram selecionados 

dezassete polimorfismos genéticos, nomeadamente o APEX1 rs1130409, PARP1 

rs1136410, XRCC1 rs25487 e XRCC1 rs1799782 em relação à via de reparação por 

excisão de bases (BER), o ERCC1 rs11615, ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, 

ERCC2 rs1799793, ERCC5 rs17655 e XPC rs2228001 relativos à via de reparação por 

excisão de nucleótidos (NER), o NBS1 rs1805794, RAD51 rs1801320, RAD52 

rs1051669 e XRCC3 referentes à via de reparação por recombinação homóloga, o 

XRCC5 rs828907 e XRCC6 rs2267437 alusivos à via de reparação união terminal não 

homóloga e, por fim, o polimorfismo TP53 rs1042522 relativo à via da apoptose. A 

seleção dos polimorfismos foi baseada em evidências científicas de estudos 

previamente publicados, em bases de dados públicas com informações sobre os 

possíveis riscos fenotípicos e o seu putativo efeito biológico (MotifMap, Human Splicing 

Finder, GTEx Portal, SNPinfo Web Server, PolyPhen-2) e, no facto, do alelo menos 

frequente apresentar uma frequência descrita de pelo menos 10 a 20%, numa 

população normal (Ensembl Genome Browser). 

 

 

3.2 Material e métodos 

 

 

 3.2.1 Caracterização da população em estudo 

 

 Neste trabalho experimental, foi realizado um estudo de base hospitalar do tipo 

coorte retrospetivo, incluindo 260 doentes caucasianas com diagnóstico histopatológico 

de CCU, tendo o presente estudo sido aprovado pela Comissão de Ética do Instituto 

Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE (IPO-Porto) com a referência 

CES. 287/014.  
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As doentes são residentes na região Norte de Portugal e foram admitidas no 

IPO-Porto entre fevereiro de 2002 e outubro de 2009. O tratamento primário destas 

doentes baseou-se em quimioterapia com o agente cisplatina e radioterapia 

concomitante (QTRT), sendo que o protocolo terapêutico consistiu na administração 

semanal de 40mg/m2 de cisplatina durante a radioterapia externa.  

Todas as doentes participantes no estudo cederam uma amostra biológica de 

sangue periférico com o seu conhecimento e consentimento após assinatura do 

consentimento informado, de acordo com os princípios da declaração de Helsínquia. As 

doentes incluídas neste estudo foram selecionadas de forma consecutiva tendo em 

conta os seguintes critérios de inclusão: mulheres com diagnóstico citológico e 

histológico de CCU, idade igual ou maior que 18 anos, estadios IB2 a IVA e submetidas 

QTRT como tratamento primário. Relativamente aos critérios de exclusão, estes incluem 

doentes sujeitas a cirurgia prévia ao tratamento primário, ausência de consentimento 

informado e incumprimento de algum dos critérios de inclusão.  

A cada doente participante neste estudo foi recolhida uma amostra de sangue 

periférico (8 ml) por uma técnica padronizada de colheita intravenosa para um tubo com 

EDTA. A partir dos processos clínicos de cada doente foram obtidas informações 

relativas a várias características clinicopatológicas, nomeadamente a idade ao 

diagnóstico, estadio tumoral, tipo histológico do tumor, hábitos tabágicos, tipo de 

resposta ao tratamento e a existência de recidiva, conforme descrito na tabela 3.  
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Tabela 3 – Características clinicopatológicas das doentes com CCU incluídas no estudo dos 

polimorfismos genéticos. 

Características 
Número de doentes 

(n=260) 
% 

Idade ao diagnóstico (anos) 

Mediana, 48.00 

Média ± DP, 49.00 ± 11.50 

260 

 

100 

Estadio Tumoral 

IB2 

IIA2 

IIB 

IIIA 

IIIB 

IVA 

 

22 

10 

163 

5 

53 

7 

 

8.5 

3.8 

62.7 

1.9 

20.4 

2.7 

Tipo histológico do tumor 

     Carcinoma espinocelular 

     Adenocarcinoma 

     Carcinoma adenoescamoso 

     Carcinoma de pequenas células 

 

216 

32  

7 

5 

 

83.1 

12.3 

2.7 

1.9 

Hábitos tabágicos 

Fumadoras/Ex-fumadoras 

Não Fumadoras 

Sem informação 

 

35 

152 

73 

 

13.5 

58.5 

28.0 

Tipo de resposta à terapia  

Completa 

Parcial 

Persistende/Estável 

Progressão 

 

197 

45 

12 

6 

 

75.8 

17.3 

4.6 

2.3 

Tempo de follow-up (meses) 

Mediana, 63.5 
260 100 

Recidiva 

Sim 

Não 

 

50 

210 

 

19.2 

80.8 

 

3.2.2 Extração do DNA genómico 

 

A partir da fração de células nucleadas do sangue periférico foi realizada a 

extração do DNA genómico de cada doente. O isolamento do DNA foi efetuado através 
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de um Kit comercial de extração de DNA da Qiagen®, QIAmp® DNA Blood Mini Kit, 

(Qiagen® 51106), de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante. 

Este procedimento experimental iniciou-se com a transferência de 200 µl de 

sangue total de cada doente para um eppendorf de 1.5 ml, com posterior adição de 20 

µl de proteinase K. Esta enzima permite a digestão das proteínas, dividindo-as em 

pequenos péptidos e aminoácidos, mantendo o DNA intacto. De seguida, procedeu-se 

à adição de 200 µl de buffer AL (solução de lise celular) às amostras e vortexou-se 

durante 15 segundos. Incubou-se as amostras a 56ºC, durante 10 minutos e realizou-

se uma rápida centrifugação para remover possíveis gotas na tampa do eppendorf.  

Terminada a centrifugação, adicionou-se 200 µl de etanol a 100% (precipitação 

do DNA) às amostras, vortexou-se e efetuou-se uma rápida centrifugação, novamente 

para remover possíveis gotas na tampa do eppendorf. Posteriormente, o conteúdo de 

cada amostra foi transferido para uma coluna de centrifugação inserida num tubo coletor 

de 2 ml e centrifugou-se a 8000 rpm durante 1 minuto e descartou-se o tubo coletor com 

o filtrado.  

Depois, adicionou-se 500 µl de buffer AW1 à coluna de centrifugação, 

centrifugou-se a 8000 rpm durante 1 minuto e trocou-se de tubo coletor, rejeitando o 

tubo coletor com o filtrado. De seguida, adicionou-se 500 µl de buffer AW2 à coluna de 

centrifugação, centrifugou-se a 14.000 rpm durante 3 minutos. As soluções buffer AW1 

e AW2 permitem a lavagem do DNA ligado à membrana da coluna, eliminando os 

detritos celulares e contaminantes. Como recomendado, trocou-se novamente de tubo 

coletor e centrifugou-se novamente a coluna de centrifugação a 14.000 rpm durante 1 

minuto.  

Por fim, colocou-se a coluna de centrifugação num eppendorf de 1.5 ml e 

adicionou-se 200 µl de buffer AE. Esta solução permite a eluição do DNA e o seu 

armazenamento de uma forma estável. As amostras foram incubadas à temperatura 

ambiente (15-25ªC) durante 1 minuto e centrifugou-se a 8000 rpm durante 1 minuto. No 

final, as amostras de DNA foram guardadas a -20ºC.   

 

3.2.3 Genotipagem dos polimorfismos genéticos  

 

 Os polimorfismos genéticos APEX1 rs1130409, PARP1 rs1136410, XRCC1 

rs25487, XRCC1 rs1799782, ERCC1 rs11615, ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, 

ERCC2 rs1799793, ERCC5 rs17655, XPC rs2228001, RAD52 rs1051669, XRCC3 

rs861539, XRCC5 rs828907, XRCC6 rs2267437 e TP53 rs1042522 foram avaliados por 
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discriminação alélica, através de tecnologia TaqMan™ (Applied Biosystems®), utilizando 

a técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) em tempo real. 

  O volume final da mistura da reação de amplificação, para os polimorfismos em 

estudo, foi de 6 μl por cada caso. Este volume continha 2.5 μl de 1X TaqMan™ 

Genotyping Master Mix (Applied Biosystems®), 0.125 μl de 1X sondas específicas 

(TaqMan™ SNP Genotyping Assays: C___8921503_10, rs1130409; C___1515368_1_, 

rs1136410; C____622564_10, rs25487; C__11463404_10, rs1799782; 

C___2532959_20, rs11615; C___2532948_10, rs3212986; C___3145033_10, rs13181; 

C___3145050_10, rs1799793; C___1891743_10, rs17655; C____234284_1_, 

rs2228001; C___1244619_10, rs1051669; C___8901525_10, rs861539, 

C___3291983_10, rs828907; C__15872242_20, rs2267437 e C___2403545_10, 

rs1042522), 2.375 μl de água bidestilada estéril (Braun®) e 1 μl de DNA (~20 ng).  

 A reação de amplificação realizou-se através da ativação da Taq DNA 

polimerase a 95ºC durante 10 minutos, seguindo-se 45 ciclos de 95ºC por 15 segundos 

para desnaturação das cadeias de DNA e de 60ºC durante 1 minuto para 

emparelhamento dos primers e extensão. A deteção e análise da reação de amplificação 

foram realizadas com recurso ao equipamento StepOnePlus™ Real-Time PCR e ao 

software StepOne™ Plus v2.3 (Applied Biosystems®) (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10 – Exemplo de um resultado de discriminação alélica pela metodologiaTaqMan através da 

técnica de PCR em tempo real. 

 

 Os polimorfismos NBS1 rs1805794 e RAD51 rs1801320 foram avaliados pela 

técnica de PCR-RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism). Esta técnica 

consiste em amplificar a região dos genes NBS1 e RAD51 onde se encontra localizados 
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os polimorfismos em estudo, obtendo-se um fragmento de DNA com 290 pb e 157 pb, 

respetivamente. O volume final da mistura da reação de amplificação foi de 50 μl e 

continha 5 μl de tampão de reação de PCR (10X Dream Taq Green Buffer with 20 mM 

MgCl2, ThermoFisher Scientific®), 0.2 mM (1 μl) de desoxirribonucleotídeos fosfatados 

(dNTPs Mix, R0192, ThermoFisher Scientific®), 0.3 μM (1.5 μl) de cada um dos primers 

(Forward: 5´-GGA TGT AAA CAG CCT CTT TG-3´ e Reverse: 5´-CAC AGC AAC TAT 

TAC ATC CT-3´ para o NBS1 rs1805794 e Forward: 5´-TGG GAA CTG CAA CTC ATC 

TGG-3´ e Reverse: 5´-GCG CTC CTC TCT CCA GCA G-3´ para o RAD51 rs1801320), 

1U (0,2 μl) de Dream Taq DNA Polimerase (5 U/μL, EP0702, ThermoFisher Scientific®) 

e 38.8 μl de água bidestilada estéril (Braun®) e cerca 2 μl de DNA de cada amostra (~20 

ng).  

 As condições de amplificação utilizadas relativamente ao polimorfismo NBS1 

rs1805794 foram as seguintes: pré-desnaturação a 94ºC durante 2 minutos, seguida de 

35 ciclos de 30 segundos a 94ºC (desnaturação), 30 segundos a 58ºC 

(emparelhamento) e 30 segundos a 72ºC (extensão) aos quais se seguiu um passo final 

de extensão a 72ºC durante 5 minutos. Para o polimorfismo RAD51 rs1801320 foram 

usadas as seguintes condições: pré-desnaturação a 95ºC durante 5 minutos, seguida 

de 35 ciclos de 1 minuto a 94ºC (desnaturação), 30 segundos a 53ºC (emparelhamento) 

e 1 minuto a 72ºC (extensão) aos quais se seguiu um passo final de extensão a 72ºC 

durante 10 minutos. Ambas as reações de amplificação foram realizadas num 

termociclador programável Bio-Rad®.  

 A identificação dos fragmentos de DNA obtidos (290 pb e 157 pb) foi efetuada 

por eletroforese em géis de agarose a 1.5% (p/v), corados com GreenSafe Premium 

(MB13201, nzythec®) utilizando 15 μl do produto de PCR. Os géis foram preparados em 

tampão TBE (Tris/Borato/EDTA), sendo este também utilizado como tampão de 

eletroforese. As amostras foram aplicadas no gel e foi utilizado um marcador molecular 

de 100 pb (SM0243, ThermoFisher Scientific®) e 50 pb (SM0373, ThermoFisher 

Scientific®) para confirmar o respetivo peso molecular dos fragmentos de DNA 

amplificados. A visualização dos géis foi efetuada com recurso a um transluminador Gel 

Doc XR (Bio-Rad®) (Figura 11).    
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   A                   B 

                  

Figura 11 – Amplificação do DNA pela técnica de PCR: A) fragmento de 290 pb relativo ao 

polimorfismo NBS1 rs1805794 e B) fragmento de 157 pb referente ao polimorfismo RAD51 rs1801320. 

 

Para a análise do polimorfismo NBS1 rs1805794 foram utilizados cerca de 15 μl 

de produto de PCR de cada amostra para a digestão enzimática com 1U (0,1 μl) da 

enzima de restrição HinfI (10 U/µL, ER0801, ThermoFisher Scientific®), 5 μl do respetivo 

tampão de reação (10X Buffer R with BSA, BR5, ThermoFisher Scientific®) e 9.9 μl de 

água bidestilada estéril (Braun®) para perfazer um volume final de 30μl. A incubação 

das amostras decorreu por um período de 12-16 horas (overnight) a 37ºC. O resultado 

da digestão enzimática foi observado por eletroforese em géis de agarose a 3% (p/v), 

corados com GreenSafe Premium (MB13201, nzythec®) e visualizados através de um 

transluminador Gel Doc XR (Bio-Rad®), tendo sido possível identificar os diferentes 

padrões de bandas correspondentes aos genótipos do polimorfismo: duas bandas com 

170 pb e 120 pb correspondentes ao genótipo homozigótico (GG), três bandas com 120 

pb, 170 pb e 290 pb relativas ao genótipo heterozigótico (GC) e uma banda com 290 pb 

pertencente ao genótipo homozigótico polimórfico (CC) (Figura 12A).  

Relativamente ao estudo do polimorfismo RAD51 rs1801320 foram utilizados 

cerca de 10 μl de produto de PCR de cada amostra para a digestão enzimática com 1U 

(0,1 μl) da enzima de restrição MvaI/BstNI (ER0551, ThermoFisher Scientific®), 2 μl do 

respetivo tampão de reação (10X Buffer R with BSA, BR5, ThermoFisher Scientific®) e 

18 μl de água bidestilada estéril (Braun®) para perfazer um volume final de 30μl. A 

incubação das amostras decorreu por um período de 12-16 horas (overnight) a 37ºC. O 

resultado da digestão enzimática foi observado por eletroforese em géis de agarose a 

3% (p/v), corados com GreenSafe Premium (MB13201, nzythec®) e visualizados através 

de um transluminador Gel Doc XR (Bio-Rad®), permitindo assim identificar os diferentes 

padrões de bandas correspondentes aos genótipos do polimorfismo: duas bandas com 

76 pb e 81 pb correspondentes ao genótipo homozigótico (GG), três bandas com 76 pb, 
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81 pb e 157 pb relativas ao genótipo heterozigótico (GC) e uma banda com 157 pb 

pertencente ao genótipo homozigótico polimórfico (CC) (Figura 12B). 

 
      A B 

                    

Figura 12 – Digestão enzimática pela técnica de RFLP: A) polimorfismo NBS1 rs1805794 e B) 

polimorfismo RAD51 rs1801320.  

 

Os resultados obtidos por ambas as técnicas de caracterização dos 

polimorfismos genéticos foram analisados e confirmados por dois investigadores 

independentes. Como controlo de qualidade das metodologias foram tidos em conta 

alguns procedimentos, tais como, a utilização de dois controlos negativos em cada 

reação de PCR para confirmar a ausência de contaminação e para ser possível eliminar 

falsos positivos, a repetição aleatória de 10% das amostras genotipadas de forma a 

avaliar a confiabilidade das técnicas usadas e a análise dos resultados de genotipagem 

sem conhecimento prévio das características clinicopatológicas das doentes. 

 

3.2.4 Análise estatística 

 

 A análise estatística dos resultados foi realizada com recurso ao programa 

estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 26.0). 

 A análise pelo teste de qui-quadrado de Pearson (X2) ou teste exato de Fisher 

foram utilizados para comparação das diferentes variáveis categóricas. O valor de P 

obtido por ambos os testes foi considerado estatisticamente significativo quando inferior 

a 0.05. O equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) foi calculado através do teste de X2, por 

comparação das frequências genotípicas observadas vs. esperadas.  

Os diferentes modelos genéticos (modelo dominante e recessivo) avaliados em 

cada análise foram estabelecidos tendo em conta a frequência do alelo minor. 
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O valor de Odds Ratio (OR) como indicativo do risco relativo para determinado 

acontecimento num estudo coorte retrospetivo foi calculado, juntamente com o intervalo 

de confiança de 95% (IC 95%), para medir a associação entre os diferentes genótipos 

do polimorfismo em estudo e o risco para pior resposta ao tratamento.  

 O tipo de resposta ao tratamento foi avaliado segundo os critérios de RECIST. A 

resposta completa (RC) foi indicava de ausência de doença, a resposta parcial (RP) 

designava que pelo menos 50% de redução da carga tumoral, a doença estável (DS) 

significava que a lesão apresentava progressão menor ou igual a 25% ou uma 

diminuição menor que 50% e a progressão de doença (PD) indicava um aumento da 

lesão superior a 50% ou o aparecimento de uma nova lesão. As doentes com RC foram 

classificadas como tendo uma boa resposta ao tratamento e as doentes com RP, DS e 

PD como tendo uma fraca resposta.  

 A sobrevivência global e sobrevivência livre de doença foram estimadas pelo 

método Kapla-Meier e o teste de Log-rank. A sobrevivência global foi definida como o 

intervalo de tempo em meses entre o diagnóstico da doença e a morte ou a última 

avaliação clínica das doentes. A sobrevivência livre de doença foi definida como o 

período de tempo em meses entre a data de diagnóstico da doença e o momento da 

primeira recidiva, loco-regional ou sistémica.  

 Os riscos de morte e de recidiva foram avaliados pelo modelo de risco 

proporcional de Cox (Hazard Ratio), juntamente com o intervalo de confiança de 95% 

(IC 95%) e ajustados para algumas variáveis clinicopatológicas das doentes. Desta 

forma, foi possível realizar regressões multivariadas para avaliar a capacidade preditiva 

independente dos diferentes polimorfismos genéticos estudados.  
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3.3 Resultados 

 

3.3.1 Distribuição das frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos 

genéticos: equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) 

 

 Em relação aos polimorfismos genéticos nos genes envolvidos na via BER, as 

frequências genotípicas obtidas para o polimorfismo APEX1 rs1130409 foram de 28.8%, 

45.0% e 26.2% para os genótipos TT, TG e GG, respetivamente. Quanto às frequências 

alélicas, o alelo T apresentou uma frequência de 51.3% e o alelo G de 48.7%. 

Relativamente ao polimorfismo PARP1 rs1136410, os genótipos TT, TC e CC tiveram 

uma frequência de 75.8%, 23.4% e 0.8%, respetivamente. As frequências alélicas foram 

de 87.5% e 12.5% para os alelos T e C, respetivamente. Para o polimorfismo XRCC1 

rs25487 observou-se que as frequências genotípicas foram de 45.0% (GG), 41.2 (GA), 

13.8 (AA) e os alelos G e A apresentaram uma frequência de 65.6% e 34.4%, 

respetivamente. Em relação ao polimorfismo XRCC1 rs1799782, o genótipo CC teve 

uma frequência de 87.3%, o CT de 12.3% e o TT de 0.4%. No que respeita as 

frequências alélicas, os alelos C e T apresentaram uma frequência de 93.5% e 6.5%, 

respetivamente. Em relação a estes polimorfismos, foram calculadas as frequências 

genotípicas observadas vs. esperadas e não se verificou qualquer desvio ao HWE, 

obtendo-se para os polimorfismos APEX1 rs1130409 (P=0.109), PARP1 rs1136410 

(P=0.242), XRCC1 rs25487 (P=0.154) e XRCC1 rs1799782 (P=0.910). 

 Relativamente aos polimorfismos genéticos nos genes da via NER, foi possível 

verificar que as frequências genotípicas do polimorfismo ERCC1 rs11615 foram de 

38.5%, 45.4% e 16.1% para os genótipos TT, CT e CC, respetivamente. As frequências 

alélicas foram de 61.2% para o alelo T e 38.8% para o alelo C. Quanto ao polimorfismo 

ERCC1 rs3212986, 58.4% apresentaram o genótipo CC, 30.8% o genótipo CA e 10.8% 

o genótipo AA. No que respeita as frequências alélicas, para o alelo C foi de 73.8% e 

para o alelo C de 26.2%. As frequências genotípicas referentes ao polimorfismo ERCC2 

rs13181 foram de 46.9% (AA), 43.9% (AC) e 9.2% (CC) e as frequências alélicas foram 

de 68.8% e 31.2%, para os alelos A e C, respetivamente. Em relação ao polimorfismo 

ERCC2 rs1799793, as frequências genotípicas foram de 49.2%, 40.8% e 10.0% para 

os genótipos GG, GA e AA, respetivamente. As frequências alélicas foram de 69.6% 

para o alelo G e 30.4% para o alelo A. Para o polimorfismo ERCC5 rs17655, o genótipo 

GG teve uma frequência de 56.5%, o GC de 38.5% e o CC de 5.0%. No que respeita as 

frequências alélicas, os alelos G e C apresentaram uma frequência de 75.8% e 24.2%, 

respetivamente. No polimorfismo XPC rs2228001, os genótipos AA, AC e CC obtiveram 

uma frequência genotípica de 32.3%, 47.7% e 20.0%, respetivamente. Enquanto as 
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frequências alélicas foram de 56.2% para o alelo A e 43.8% para o alelo C. A análise do 

HWE na população em estudo demonstrou que as frequências genotípicas observadas 

foram similares às esperadas para os polimorfismos ERCC1 rs11615 (P=0.470), ERCC2 

rs13181 (P=0.721), ERCC2 rs1799793 (P=0.558), ERCC5 rs17655 (P=0.051) e XPC 

rs2228001 (P=0.612). Contudo observou-se a existência de um desvio ao HWE entre 

as frequências genotípicas observadas e as esperadas para o polimorfismo ERCC1 

rs3212986 (P=0.001).  

 No que respeita os polimorfismos genéticos nos genes da via de reparação por 

HR, foi possível verificar que as frequências genotípicas do polimorfismo NBS1 

rs1805794 foram de 33.9%, 54.2% e 11.9% para os genótipos GG, GC e CC, 

respetivamente. As frequências alélicas foram de 61.0% para o alelo G e 39.0% para o 

alelo C. Quanto ao polimorfismo RAD51 rs1801320, 49.2% apresentam o genótipo GG, 

35.0% o genótipo GC e 15.8% o genótipo CC. No que respeita as frequências alélicas, 

para o alelo G foi de 66.7% e para o alelo C de 33.3%. As frequências genotípicas 

referentes ao polimorfismo RAD52 rs1051669 foram de 46.5% (CC), 46.2% (CT) e 7.3% 

(TT) e as frequências alélicas foram de 69.6% e 30.4%, para os alelos C e T, 

respetivamente. Em relação ao polimorfismo XRCC3 rs861539, as frequências 

genotípicas foram de 35.8%, 48.1% e 16.1% para os genótipos CC, CT e TT, 

respetivamente. As frequências alélicas foram de 59.8% para o alelo C e 40.2% para o 

alelo T. A análise do HWE na população em estudo demonstrou que as frequências 

genotípicas observadas foram estatisticamente diferentes das esperadas para os 

polimorfismos NBS1 rs1805794 (P=0.025) e RAD51 rs1801320 (P=0.001), mas 

similares para os polimorfismos RAD52 rs1051669 (P=0.142) e XRCC3 rs861539 

(P=0.999). 

Para os polimorfismos estudados na via de reparação NHEJ, a distribuição 

genotípica do polimorfismo XRCC5 rs828907 foi de 31.5% para os portadores do 

genótipo GG, 49.6% do genótipo GT e 18.9% do genótipo TT. Relativamente às 

frequências alélicas, para o alelo G foi de 56.3% e para o alelo T de 43.7%. Quanto ao 

polimorfismo XRCC6 rs2267437, as frequências dos genótipos CC, CG e GG 

observadas foram de 31.5%, 48.9% e 19.6%, respetivamente. As frequências alélicas 

foram de 56.0% e 44.0% para os alelos C e G, respetivamente. O resultado do cálculo 

das frequências genotípicas observadas vs. esperadas demonstrou não existir qualquer 

desvio ao equilíbrio de HWE para ambos os polimorfismos (P=0.890, XRCC5 rs828907 

e P=0.885, XRCC6 rs2267437).  

 Em relação ao polimorfismo rs1042522 no gene TP53 da via da apoptose, 

verificou-se que as frequências genotípicas foram de 56.2%, 33.8% e 10.0% para os 

genótipos CC, CG e GG, respetivamente. No que respeita às frequências alélicas, para 
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o alelo C foi de 73.1% e para o alelo G 26.9%. A análise HWE para este polimorfismo 

demonstrou que as frequências genotípicas observadas foram estatisticamente 

diferentes das esperadas (P=0.024) 

  

 

3.3.2 Avaliação da influência dos polimorfismos genéticos na resposta 

terapêutica 

 

 Com o obejtivo de avaliar o impacto dos diferentes polimorfismos genéticos na 

resposta ao tratamento das doentes com CCU, agrupou-se por boa resposta 

terapêutica, as doentes que apresentaram uma resposta completa à QTRT e por fraca 

resposta terapêutica, as doentes que manifestaram uma resposta parcial, doença 

estável e doença progressiva. Nesta análise, foram incluídas 260 doentes, das quais 

197 apresentaram uma resposta completa, 45 resposta parcial, 12 doença estável e 6 

doença progressiva, traduzindo-se numa taxa de boa resposta de 75.8% e de fraca 

resposta de 24.2%. Além disso, as doentes foram estratificadas de acordo com algumas 

características clinicopatológicas que parecem ser relevantes como fatores de 

prognóstico no CCU, tais como, a idade ao diagnóstico (<48 anos vs. ≥48anos), o 

estadio tumoral (<IIB vs. ≥IIB) e o tipo histológico do tumor (carcinoma espinocelular vs. 

outros carcinomas).  

 

 

Em relação ao estudo dos diferentes polimorfismos genéticos nos genes 

envolvidos na via BER observou-se que relativamente ao polimorfismo APEX1 

rs1130409, a taxa de boa resposta nas doentes com os genótipos TT, TG e GG foi de 

28.9%, 45.2% e 25.9%, respetivamente. Enquanto a taxa de fraca resposta foi de 28.6%, 

44.4% e 27.0% nas doentes com os genótipos TT, TG e GG, respetivamente. Tendo em 

conta a distribuição genotípica para o polimorfismo PARP1 rs1136410, as doentes com 

genótipos TT, TC e CC, apresentaram uma taxa de boa resposta de 75.1%, 23.9% e 

1.0%, e uma taxa de fraca resposta de 77.8%, 22.2% e 0.0%, respetivamente. Para o 

polimorfismo XRCC1 rs25487, as doentes com os genótipos GG, GA e AA exibiram uma 

taxa de boa resposta de 47.2%, 38.6% e 14.2% e de fraca resposta de 38.1%, 49.2%, 

12.7%, respetivamente. Relativamente à distribuição dos genótipos no polimorfismo 

XRCC1 rs1799782, a taxa de boa resposta para as doentes com os genótipos CC, CT 

e TT foi de 87.8%, 11.7% e 0.5%, comparativamente à taxa de fraca resposta, a qual foi 

de 85.7%, 14.3% e 0%, para os genótipos CC, CT e TT, respetivamente. Quanto à 

análise do impacto dos polimorfismos APEX1 rs1130409, PARP1 rs1136410, XRCC1 
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rs25487 e XRCC1 rs1799782 na resposta terapêutica, verificou-se que estas variantes 

genéticas não influenciam os diferentes tipos de resposta ao tratamento (P≥0.05) 

(Tabela 4). Além disso, de acordo com a estratificação das doentes pela idade ao 

diagnóstico, o estadio tumoral e o tipo histológico do tumor, também não foi possível 

observar nenhuma associação significativa entre estas variantes genéticas e os 

diferentes tipos de resposta ao tratamento, nos vários subgrupos de doentes (P≥0.05). 

 

Tabela 4 – Associação entre os polimorfismos APEX1 rs1130409, PARP1 rs11136410, XRCC1 

rs25487 e XRCC1 rs1799782 da via BER e a resposta ao tratamento. 

SNPs n (%) 
Boa 

resposta* 
n (%) 

Fraca 
resposta+ 

n (%) 
OR (IC 95%) P 

APEX1 rs1130409 
TT 
TG 
GG 
 
TT 
TG+GG 
 
TT+GT 
GG 

 
75 (28.8) 
117 (45.0) 
68 (26.2) 

 
75 (28.8) 
185 (71.2) 

 
192 (73.8) 
68 (26.2) 

 
57 (28.9) 
89 (45.2) 
51 (25.9) 

 
57 (28.9) 
140 (71.1) 

 
146 (74.1) 
51 (25.9) 

 
18 (28.6) 
28 (44.4) 
17 (27.0) 

 
18 (28.6) 
45 (71.4) 

 
46 (73.0) 
17 (27.0) 

 
1.0 (Ref.) 

0.996 (0.505-1.965) 
1.056 (0.492-2.264) 

 
1.0 (Ref.) 

1.018 (0.544-1.906) 
 

1.0 (Ref.) 
1.058 (0.557-2.009) 

 
- 

0.994 
0.891 

 
- 

0.956 
 
- 

0.863 
PARP1 rs1136410 
TT 
TC 
CC 
 
TT 
TC+CC 
 
TT+TC 
CC 

 
197 (75.7) 
61 (23.5) 

2 (0.8) 
 

197 (75.8) 
63 (24.2) 

 
258 (99.2) 

2 (0.8) 

 
148 (75.1) 
47 (23.9) 

2 (1.0) 
 

148 (75.1) 
49 (24.9) 

 
195 (99.0) 

2 (1.0) 

 
49 (77.8) 
14 (22.2) 

0 (0.0) 
 

49 (77.8) 
14 (22.2) 

 
63 (100) 

0 (0) 

 
1.0 (Ref.) 

0.900 (0.457-1.773) 
0.755 (0.033-17.02) 

 
1.0 (Ref.) 

0.863 (0.439-1.697) 
 

1.0 (Ref.) 
0.756 (0.705-0.810) 

 
- 

0.760 
0.616 

 
- 

0.669 
 
- 

0.422 
XRCC1 rs25487 
GG 
GA 
AA 
 
GG 
GA+AA 
 
GG+GA 
AA 

 
117 (45.0) 
107 (41.2) 
36 (13.8) 

 
117 (45.0) 
143 (55.0) 

 
224 (86.2) 
36 (13.8) 

 
93 (47.2) 
76 (38.6) 
28 (14.2) 

 
93 (47.2) 
104 (52.8) 

 
169 (85.8) 
28 (14.2)  

 
24 (38.1) 
31 (49.2) 
8 (12.7) 

 
24 (38.1) 
39 (61.9) 

 
55 (87.3) 
8 (12.7)  

 
1.0 (Ref.) 

1.581 (0.856-2.918) 
1.107 (0.448-2.736) 

 
1.0 (Ref.) 

1.453 (0.813-2.596) 
 

1.0 (Ref.) 
0.878 (0.378-2.039) 

 
- 

0.142 
0.826 

 
- 

0.206 
 
- 

0.762 
XRCC1 rs1799782 
CC 
CT 
TT 
 
CC 
CT+TT 
 
CC+CT 
TT 

 
227 (87.3) 
32 (12.3) 

1 (0.4) 
 

227 (87.3) 
33 (12.7) 

 
259 (99.6) 

1 (0.4) 

 
173 (87.8) 
23 (11.7) 

1 (0.5) 
 

173 (87.8) 
24 (12.2) 

 
196 (99.5) 

1 (0.5) 

 
54 (85.7) 
9 (14.3) 

0 (0) 
 

54 (85.7) 
9 (14.3) 

 
63 (100) 

0 (0) 

 
1.0 (Ref.) 

1.254 (0.547-2.872) 
- 
 

1.0 (Ref.) 
1.201 (0.527-2.741) 

 
1.0 (Ref.) 

- 

 
- 

0.593 
- 
 
- 

0.662 
 
- 
- 

*Resposta completa; +Resposta parcial, doença estável e doença progressiva; OR – Odds Ratio; P – Valor de P 
obtido pelo teste X2 ou teste de Fisher. 
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Quanto ao impacto dos diferentes polimorfismos genéticos nos genes intrínsecos 

à via NER, verificou-se que no polimorfismo ERCC1 rs11615, a taxa de boa resposta foi 

de 39.6%, 43.7% e 16.7% para as doentes com os genótipos TT, TC e CC, 

respetivamente. Por sua vez, as doentes com os genótipos TT, TC e CC apresentaram 

uma taxa de fraca resposta de 34.9%, 50.8% e 14.3%, respetivamente. Relativamente 

ao polimorfismo ERCC1 rs3212986, tendo em conta a distribuição genotípica, a taxa de 

boa resposta nas doentes com os genótipos CC, CA e AA, foi de 56.8%, 32.0% e 11.2% 

e a taxa de fraca resposta foi de 63.5%, 27.0% e 9.5%, respetivamente. No que respeita 

o polimorfismo ERCC2 rs13181, de acordo com os genótipos AA, AC e CC, a taxa de 

boa resposta nas doentes foi de 47.7%, 43.7% e 8.6%, ao passo que a taxa de fraca 

resposta manifestada pelas doentes foi de 44.4%, 44.4% e 11.2%, respetivamente. 

Tendo em conta a distribuição dos genótipos GG, GA e AA no polimorfismo ERCC2 

rs1799793, a taxa de boa resposta expressada pelas doentes foi de 48.2%, 42.7% e 

9.1%, respetivamente. Em relação à taxa de fraca resposta, as doentes apresentaram 

uma taxa de 52.4%, 34.9% e 12.7% para os genótipos GG, GA e AA, respetivamente. 

Para o polimorfismo ERCC5 rs17655, as doentes com os genótipos GG, GC e CC 

exibiram uma taxa de boa resposta de cerca de 55.8%, 39.6% e 4.6% e uma taxa de 

fraca resposta de 58.7%, 34.9% e 6.4%, respetivamente. No polimorfismo XPC 

rs2228001, a taxa de boa resposta apresentada pelas doentes com os genótipos AA, 

AC e CC foi de 30.5%, 48.7% e 20.8%, respetivamente. Por outro lado, as doentes que 

desenvolveram uma fraca resposta tiveram uma taxa de 38.1%, 44.4% e 17.5% de 

acordo com os genótipos AA, AC e CC. Tendo em conta, a possível influência dos 

polimorfismos ERCC1 rs11615, ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, ERCC2 

rs1799793, ERCC5 rs17655 e XPC rs2228001 no tipo de resposta ao tratamento 

manifestado pelas doentes, não foi possível verificar qualquer correlação significativa 

entre estas variantes genéticas e a resposta terapêutica (P≥0.05) (Tabela 5).  

Além disso, após a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, pelo 

estadio tumoral e tipo histológico do tumor também não foi possível estabelecer 

nenhuma relação entre estes polimorfismos e os diferentes tipos de resposta à terapia, 

nos diferentes subgrupos de doentes (P≥0.05). 
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Tabela 5 – Associação entre os polimorfismos ERCC1 rs11615, ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, ERCC2 

rs1799793, ERCC5 rs17655 e XPC rs2228001 da via NER e a resposta ao tratamento.  

SNPs n (%) Boa resposta*, n (%) Fraca resposta+, n (%) OR (IC 95%) P 

ERCC1 rs11615 
TT 
TC 
CC 
 

TT 
TC+CC 
 

TT+TC 
CC  

 

100 (38.5) 
118 (45.4) 
42 (16.2) 

 

100 (38.5) 
160 (61.5) 

 

218 (83.8) 
42 (16.2) 

 

78 (39.6) 
86 (43.7) 
33 (16.7) 

 

78 (39.6) 
119 (60.4) 

 

164 (83.2) 
33 (16.8) 

 

22 (34.9) 
32 (50.8) 
9 (14.3) 

 

22 (34.9) 
41 (65.1) 

 

54 (85.7) 
9 (14.3) 

 

1.0 (Ref.) 
1.319 (0.707-2.461) 
0.967 (0.403-2.321) 

 

1.0 (Ref.) 
1.222 (0.676-2.207) 

 

1.0 (Ref.) 
0.828 (0.373-1.841) 

 

- 
0.383 
0.940 

 

- 
0.507 

 

- 
0.643 

ERCC1 rs3212986 
CC 
CA 
AA 
 

CC 
CA+AA 
 

CC+CA 
AA 

 

152 (58.4) 
80 (30.8) 
28 (10.8) 

 

152 (58.5) 
108 (41.5) 

 

232 (89.2) 
28 (10.8) 

 

112 (56.8) 
63 (32.0) 
22 (11.2) 

 

112 (56.9) 
85 (43.1) 

 

175 (88.8) 
22 (11.2) 

 

40 (63.5) 
17 (27.0) 
6 (9.5) 

 

40 (63.5) 
23 (36.5) 

 

57 (90.5) 
6 (9.5) 

 

1.0 (Ref.) 
0.756 (0.396-1.441) 
0.764 (0.289-2.019) 

 

1.0 (Ref.) 
0.758 (0.422-1.360) 

 

1.0 (Ref.) 
0.837 (0.324-2.167) 

 

- 
0.394 
0.586 

 

- 
0.352 

 

- 
0.714 

ERCC2 rs13181 
AA 
AC 
CC 
 

AA 
AC+CC 
 

AA+AC 
CC  

 

122 (46.9) 
114 (43.9) 
24 (9.2) 

 

122 (46.9) 
138 (53.1) 

 

236 (90.8) 
24 (9.2) 

 

94 (47.7) 
86 (43.7) 
17 (8.6) 

 

94 (47.7) 
103 (52.3) 

 

180 (91.4) 
17 (8.6) 

 

28 (44.4) 
28 (44.4) 
7 (11.2) 

 

28 (44.4) 
35 (55.6) 

 

56 (88.9) 
7 (11.1) 

 

1.0 (Ref.) 
1.093 (0.600-1.991) 
1.382 (0.521-3.669) 

 

1.0 (Ref.) 
1.141 (0.645-2.018) 

 

1.0 (Ref.) 
1.324 (0.522-3.354) 

 

- 
0.771 
0.514 

 

- 
0.651 

 

- 
0.554 

ERCC2 rs1799793 
GG 
GA 
AA 
 

GG 
GA+AA 
 

GG+GA 
AA 

 

128 (49.2) 
106 (40.8) 
26 (10.0) 

 

128 (49.2) 
132 (50.8) 

 

234 (90.0) 
26 (10.0) 

 

95 (48.2) 
84 (42.7) 
18 (9.1) 

 

95 (48.2) 
102 (51.8) 

 

179 (90.9) 
18 (9.1) 

 

33 (52.4) 
22 (34.9) 
8 (12.7) 

 

33 (52.4) 
30 (47.6) 

 

55 (87.3) 
8 (12.7) 

 

1.0 (Ref.) 
0.754 (0.408-1.393) 
1.279 (0.509-3.217) 

 

1.0 (Ref.) 
0.847 (0.480-1.494) 

 

1.0 (Ref.) 
1.446 (0.596-3.508) 

 

- 
0.367 
0.600 

 

- 
0.566 

 

- 
0.412 

ERCC5 rs17655 
GG 
GC 
CC 
 

GG 
GC+CC 
 

GG+GC 
CC 

 

147 (56.5) 
100 (38.5) 
13 (5.0) 

 

147 (56.5) 
113 (43.5) 

 

247 (95.0) 
13 (5.0) 

 

110 (55.8) 
78 (39.6) 
9 (4.6) 

 

110 (55.8) 
87 (44.2) 

 

188 (95.4) 
9 (4.6) 

 

37 (58.7) 
22 (34.9) 
4 (6.4) 

 

37 (58.7) 
26 (41.3) 

 

59 (93.7) 
4 (6.3) 

 

1.0 (Ref.) 
0.839 (0.459-1.531) 
1.321 (0.384-4.544) 

 

1.0 (Ref.) 
0.888 (0.500-1.579) 

 

1.0 (Ref.) 
1.416 (0.421-4.766) 

 

- 
0.566 
0.875 

 

- 
0.687 

 

- 
0.572 

XPC rs2228001 
AA 
AC 
CC 
 

AA 
AC+CC 
 

AA+AC 
CC 

 

84 (32.3) 
124 (47.7) 
52 (20.0) 

 

84 (32.3) 
176 (67.7) 

 

208 (80.0) 
52 (20.0) 

 

60 (30.5) 
96 (48.7) 
41 (20.8) 

 

60 (30.5) 
137 (69.5) 

 

156 (79.2) 
41 (20.8) 

 

24 (38.1) 
28 (44.4) 
11 (17.5) 

 

24 (38.1) 
39 (61.9) 

 

52 (82.5) 
11 (17.5) 

 

1.0 (Ref.) 
0.729 (0.387-1.374) 
0.671 (0.296-1.518) 

 

1.0 (Ref.) 
0.712 (0.394-1.287) 

 

1.0 (Ref.) 
0.805 (0.386-1.680) 

 

- 
0.328 
0.336 

 

- 
0.259 

 

- 
0.563 

*Resposta completa; +Resposta parcial, doença estável e doença progressiva; OR – Odds Ratio; P – Valor de P obtido pelo teste X2 ou teste de Fisher. 
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Adicionalmente foi avaliada a possível influência do polimorfismo ERCC1 

rs3212986 na expressão das diferentes toxicidades apresentadas pelas doentes em 

detrimento da QTRT. Neste sentido, foram avaliadas vários tipos de toxicidades 

incluindo a anemia, neutropenia, neutropenia febril, trombocitopenia, toxicidade na pele 

(aguda e tardia), gastrointestinal (aguda e tardia) e geniturinária (aguda e tardia). De 

acordo com os resultados obtidos, não foi possível estabelecer qualquer correlação 

estatisticamente significativa entre este polimorfismo e a maioria dos tipos de toxicidade 

avaliados (P≥0.05). Contudo, no que respeita a toxicidade gastrointestinal tardia, 

constatou-se uma associação estatisticamente significativa entre os diferentes 

genótipos do polimorfismo e este tipo de toxicidade (P=0.038). Este resultado foi 

corroborado, com base no modelo genético recessivo do polimorfismo (AA vs. CC/CA), 

tendo-se observado que as doentes como o genótipo AA apresentavam um risco de 

aproximadamente quatro vezes superior de desenvolver este tipo de toxicidade 

comparativamente às doentes portadoras do alelo C (OR=3.727; IC 95%, 1.199-11.588; 

P=0.017) (Anexo 3). 

 

 

Relativamente ao estudo dos polimorfismos nos genes associados à via de 

reparação por HR, foi possível verificar que para o polimorfismo NBS1 rs1805794, a 

taxa de boa resposta nas doentes com os genótipos GG, GC e CC foi de 31.5%, 57.9% 

e 10.6%, respetivamente. Quanto á taxa de fraca resposta foi de 41.3%, 42.8% e 15.9% 

para os genótipos GG, GC e CC, respetivamente. Quanto ao polimorfismo RAD51 

rs1801320, tendo em conta a distribuição dos genótipos GG, GC e CC, a taxa de boa 

resposta nas doentes foi de 46.7%, 38.1% e 15.2% e a taxa de fraca resposta foi de 

57.1%, 25.4% e 17.5%, respetivamente. Para o polimorfismo RAD52 rs1051669, as 

doentes com os genótipos GG, GT e TT mostraram uma taxa de boa resposta de 44.2%, 

47.2% e 8.6% e de fraca resposta de 54.0%, 42.9%, 3.2%, respetivamente. No que 

respeita o polimorfismo XRCC3 rs861539, de acordo com os genótipos CC, CT e TT, a 

taxa de boa resposta para as doentes foi de 36.5%, 46.2% e 17.3%, enquanto a taxa de 

fraca resposta expressada foi de 33.3%, 54.0% e 12.7%, respetivamente. Contudo, não 

foi observada nenhuma associação significativa entre os polimorfismos NBS1 

rs1805794, RAD51 rs1801320, RAD52 rs1051669 e XRCC3 rs861539 e a resposta ao 

tratamento (P≥0.05) (Tabela 6).  
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Tabela 6 – Associação entre os polimorfismos NBS1 rs1805794, RAD51 rs1801320, RAD52 

rs1051669 e XRCC3 rs861539 da via HR e a eficácia da terapia.  

SNPs n (%) 
Boa 

resposta* 
n (%) 

Fraca 
resposta+ 

n (%) 
OR (IC 95%) P 

NBS1 rs1805794 
GG 
GC 
CC 
 
GG 
GC+CC 
 
GG+GC 
CC 

 
88 (33.9) 

141 (54.2) 
31 (11.9) 

 
88 (33.8) 

172 (66.2) 
 

229 (88.1) 
31 (11.9) 

 
62 (31.5) 
114 (57.9) 
21 (10.6) 

 
62 (31.5) 
135 (68.5) 

 
176 (89.3) 
21 (10.7) 

 
26 (41.3)  
27 (42.8) 
10 (15.9) 

 
26 (41.3) 
37 (58.7) 

 
53 (84.1) 
10 (15.9) 

 
1.0 (Ref.) 

0.565 (0.304-1.051) 
1.136 (0.470-2.741) 

 
1.0 (Ref.) 

0.654 (0.364-1.173) 
 

1.0 (Ref.) 
1.581(0.701-3.566) 

 
- 

0.070 
0.777 

 
- 

0.153 
 
- 

0.266 
RAD51 rs1801320 
GG 
GC 
CC 
 
GG 
GC+CC 
 
GG+GC 
CC 

 
128 (49.2) 
91 (35.0) 
41 (15.8) 

 
128 (49.2) 
132 (50.8) 

 
219 (84.2) 
41 (15.8) 

 
92 (46.7) 
75 (38.1) 
30 (15.2) 

 
92 (46.7) 
105 (53.3) 

 
167 (84.8) 
30 (15.2) 

 
36 (57.1) 
16 (25.4) 
11 (17.5) 

 
36 (57.1) 
27 (42.9) 

 
52 (82.5) 
11 (17.5) 

 
1.0 (Ref.) 

0.545 (0.281-1.058) 
0.937 (0.425-2.067) 

 
1.0 (Ref.) 

0.657 (0.371-1.164) 
 

1.0 (Ref.) 
1.178 (0.552-2.512) 

 
- 

0.071 
0.872 

 
- 

0.149 
 
- 

0.672 
 

RAD52 rs1051669 
CC 
CT 
TT 
 
CC 
CT+TT 
 
CC+CT 
TT 

 
121 (46.5) 
120 (46.2) 
19 (7.3) 

 
121 (46.5) 
139 (53.5) 

 
241 (92.7) 
19 (7.3) 

 
87 (44.2) 
93 (47.2) 
17 (8.6) 

 
87 (44.2) 
110 (55.8) 

 
180 (91.4) 
17 (8.6) 

 
34 (54.0) 
27 (42.9) 
2 (3.2) 

 
34 (54.0) 
29 (46.0) 

 
61 (96.8) 
2 (3.2) 

 
1.0 (Ref.) 

0.743 (0.414-1.332) 
0.301 (0.066-1.373) 

 
1.0 (Ref.) 

0.675 (0.382-1.192) 
 

1.0 (Ref.) 
0.347 (0.078-1.546) 

 
- 

0.318 
0.166 

 
- 

0.175 
 
- 

0.234 
XRCC3 rs861539 
CC 
CT 
TT 
 
CC 
CT+TT 
 
CC+CT 
TT 

 
93 (35.8) 

125 (48.1) 
42 (16.1) 

 
93 (35.8) 

167 (64.2) 
 

218 (83.8) 
42 (16.2) 

 
72 (36.5) 
91 (46.2) 
34 (17.3) 

 
72 (36.5) 
125 (63.5) 

 
163 (82.7) 
34 (17.3) 

 
21(33.3) 
34 (54.0) 
8 (12.7) 

 
21 (33.3) 
42 (66.7) 

 
55 (87.3) 
8 (12.7) 

 
1.0 (Ref.) 

1.281 (0.685-2.395) 
0.807 (0.325-2.006) 

 
1.0 (Ref.) 

1.152 (0.633-2.096 
 

1.0 (Ref.) 
0.697 (0.305-1.597) 

 
- 

0.437 
0.644 

 
- 

0.643 
 
- 

0.392 
*Resposta completa; +Resposta parcial, doença estável e doença progressiva; OR – Odds Ratio; P – Valor de P obtido pelo teste X2 ou 
teste de Fisher. 

 

 

De seguida, foi avaliado o impacto destas variantes genéticas na resposta à 

terapia, tendo em conta a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, o estadio 

tumoral e o tipo histológico do tumor. Assim, de acordo com a idade ao diagnóstico não 

se observaram quaisquer associações significativas entre a distribuição dos genótipos 

dos diferentes polimorfismos RAD51 rs1801320, RAD52 rs1051669 e XRCC3 rs861539 

e a resposta terapêutica, quer no grupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos, 
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quer no grupo com idade ao diagnóstico ≥48 anos (P≥0.05). Contudo, para o 

polimorfismo NBS1 rs1805794, foi possível verificar que no subgrupo de doentes com 

idade ao diagnóstico <48 anos, os portadores do genótipo CC apresentavam um risco 

de aproximadamente três vezes superior para desenvolverem uma pior resposta ao 

tratamento do que as doentes com os genótipos GG/GC (OR=2.923; IC 95%, 1.048-

8.152; P=0.035). Em contrapartida, no grupo de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 

anos, observou-se que as doentes com genótipo GC expressaram uma resposta ao 

tratamento mais eficaz relativamente às doentes com genótipo GG (OR=0.377; IC 95%, 

0.158-0.896; P=0.024). Este resultado foi corroborado após o agrupamento das doentes 

portadores do alelo C (GC/CC), as quais manifestaram uma melhor resposta ao 

tratamento comparativamente às doentes com genótipo GG (OR=0.347; IC 95%, 0.148-

0.810, P=0.012). De acordo com o estadio tumoral, para os polimorfismos NBS1 

rs1805794, RAD51 rs1801320 e XRCC3 rs861539 não se verificou nenhuma correlação 

significativa entre os diferentes genótipos e a resposta ao tratamento, em ambos os 

grupos de doentes com estadios iniciais (<IIB) e mais avançados (≥IIB) (P≥0.05). Tendo 

sido somente observado que no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB, as doentes 

com genótipo TT para o polimorfismo RAD52 rs1051669 apresentaram uma tendência 

para desenvolverem uma melhor resposta terapêutica comparativamente às doentes 

com genótipo CC (OR=0.146; IC 95%, 0.018-1.152, P=0.058). Contudo, Na 

estratificação das doentes pelo tipo histológico do tumor, os resultados obtidos 

demonstraram que não foi possível estabelecer nenhuma correlação significativa entre 

a distribuição dos genótipos dos diferentes polimorfismos e a resposta terapêutica 

(P≥0.05). 

Adicionalmente foi avaliada o possível impacto do polimorfismo XRCC3 rs86153 

na expressão das diferentes toxicidades adjacentes à QTRT. Contudo, não foi possível 

verificar qualquer associação estatisticamente entre esta variante genética e os 

diferentes tipos de toxicidade analisadas, como a anemia, neutropenia, neutropenia 

febril, trombocitopenia, a toxicidade na pele (aguda e tardia), gastrointestinal (aguda e 

tardia) e geniturinária (aguda e tardia) (P≥0.05) (Anexo 3). 

 

 

Em relação aos polimorfismos genéticos associados à via de reparação NHEJ, 

as doentes com os genótipos GG, GT e TT relativamente ao polimorfismo XRCC5 

rs828907 apresentaram uma taxa de boa resposta de 30.0%, 49.2% e 20.8%, 

respetivamente. Quanto à fraca resposta, as taxas foram de 36.5% nas doentes com o 

genótipo GG, 50.8% com o genótipo GT e 12.7% com o genótipo TT. Tendo em conta 

a distribuição genotípica do polimorfismo XRCC6 rs2267437, as doentes com os 
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genótipos CC, CG e GG manifestaram uma taxa de boa resposta correspondente a 

29.9%, 49.8% e 20.3, respetivamente. As taxas referentes à fraca resposta foram de 

36.5%, 46.0% e 17.5% nas doentes com os genótipos CC, CG e GG, respetivamente. 

No entanto, não foi possível estabelecer nenhuma associação significativa entre a 

distribuição genotípica destes polimorfismos e os diferentes tipos de resposta ao 

tratamento (Tabela 7).  

   

Tabela 7 – Associação entre os polimorfismos XRCC5 rs8289907 e XRCC6 rs2267437 da via NHEJ 

e a resposta ao tratamento. 

SNPs n (%) 
Boa 

resposta* 
n (%) 

Fraca 
resposta+ 

n (%) 
OR (IC 95%) P 

XRCC5 rs828907 
GG 
GT 
TT 
 
GG 
GT+TT 
 
GG+GT 
TT 

 
82 (31.5) 

129 (49.6) 
49 (18.9) 

 
82 (31.5) 

178 (68.5) 
 

211 (81.2) 
49 (18.8) 

 
59 (30.0) 
97 (49.2) 
41 (20.8) 

 
59 (29.9) 

138 (70.1) 
 

156 (79.2) 
41 (20.8) 

 
23 (36.5) 
32 (50.8) 
8 (12.7) 

 
23 (36.5) 
40 (63.5) 

 
55 (87.3) 
8 (12.7) 

 
1.0 (Ref.) 

0.846 (0.453-1.582) 
0.501 (0.204-1.228) 

 
1.0 (Ref.) 

0.744 (0.409-1.350) 
 

1.0 (Ref.) 
0.553 (0.244-1.253) 

 
- 

0.601 
0.127 

 
- 

0.329 
 
- 

0.152 
XRCC6 rs2267437 
CC 
CG 
GG 
 
CC 
CG+GG 
 
CC+CG 
GG 

 
82 (31.5) 

127 (48.9) 
51 (19.6) 

 
82 (31.5) 

178 (68.5) 
 

209 (80.4) 
51 (19.6) 

 
59 (29.9) 
98 (49.8) 
40 (20.3) 

 
59 (29.9) 

138 (70.1) 
 

157 (79.7) 
40 (20.3) 

 
23 (36.5) 
29 (46.0) 
11 (17.5) 

 
23 (36.5) 
40 (63.5) 

 
52 (82.5) 
11 (17.5) 

 
1.0 (Ref.) 

0.759 (0.402-1.433) 
0.705 (0.310-1.606) 

 
1.0 (Ref.) 

0.744 (0.409-1.350) 
 

1.0 (Ref.) 
0.830 (0.397-1.736) 

 
- 

0.395 
0.405 

 
- 

0.329 
 
- 

0.621 
                  *Resposta completa; +Resposta parcial, doença estável e doença progressiva; OR – Odds Ratio; P – Valor de P obtido pelo teste X2 ou 

teste de Fisher. 

 

  

Após a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, não se observou 

qualquer associação significativa entre a distribuição genotípica do polimorfismo XRCC5 

rs828907 e a resposta à terapia, nos diferentes subgrupos de doentes (P≥0.05). 

Contudo, no polimorfismo XRCC6 rs2267437 foi possível verificar que no grupo de 

doentes com idade ao diagnóstico <48 anos, as portadoras do genótipo GG 

apresentaram um risco diminuído para desenvolverem uma pior resposta terapêutica, 

comparativamente às doentes com o genótipo CC (OR=0.255; IC 95%, 0.064-1.009; 

P=0.042). Além disso, este resultado foi corroborado após o agrupamento dos genótipos 

GG vs. CC/CG, tendo-se verificado que as doentes com o genótipo GG mantinham um 

risco diminuído para expressarem uma pior resposta ao tratamento quando comparadas 

com as doentes portadoras do alelo C (CC/CG) (OR=0.286; IC 95%, 0.079-1.030; 

P=0.045). Por outro lado, no grupo de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 anos, não 
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se observou nenhuma correlação entre os genótipos deste polimorfismo e a resposta 

ao tratamento (P≥0.05). Tendo em conta a estratificação das doentes pelo estadio 

tumoral e tipo histológico do tumor, nenhuma associação significativa foi encontrada nos 

diferentes subgrupos de doentes, entre os polimorfismos XRCC5 rs828907 e XRCC6 

rs2267437 e a resposta terapêutica (P≥0.05). 

 

 Na via da apoptose foi avaliado o polimorfismo TP53 rs1042522, tendo-se 

observado que as taxas de boa resposta nas doentes com os genótipos CC, CG e GG 

foram de 55.3%, 35.0% e 9.7%, respetivamente. Em relação às taxas de fraca resposta, 

as doentes portadoras dos genótipos CC, CG e GG manifestaram uma taxa 58.7%, 

30.2% e 11.1%, respetivamente. No entanto, não foi possível verificar qualquer 

associação entre esta variante genética e a resposta terapêutica (P≥0.05) (Tabela 8).  

De acordo a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio 

tumoral e tipo histológico do tumor, não foram encontradas quaisquer correlações 

significativas entre os genótipos do polimorfismo TP53 rs1042522 e os tipos de resposta 

à terapia, nos vários subgrupos de doentes (P≥0.05).  

 

 
Tabela 8 – Associação entre o polimorfismo TP53 rs1042522 da via da apoptose e a resposta ao 

tratamento.  

SNPs n (%) 
Boa 

resposta* 
n (%) 

Fraca 
resposta+ 

n (%) 
OR (IC 95%) P 

TP53 rs1042522 
CC 
CG 
GG 
 
CC 
CG+GG 
 
CC+CG 
GG 

 
146 (56.2) 
88 (33.8) 
26 (10.0) 

 
146 (56.2) 
114 (43.8) 

 
234 (90.0) 
26 (10.0) 

 
109 (55.3) 
69 (35.0) 
19 (9.7) 

 
109 (55.3) 
88 (44.7) 

 
178 (90.4) 
19 (9.6) 

 
37 (58.7) 
19 (30.2) 
7 (11.1) 

 
37 (58.7) 
26 (41.3) 

 
56 (88.9) 
7 (11.1) 

 
1.0 (Ref.) 

0.811 (0.432-1.523) 
1.085 (0.423-2.788) 

 
1.0 (Ref.) 

0.870 (0.490-1.547) 
 

1.0 (Ref.) 
1.171 (0.468-2.930) 

 
- 

0.515 
0.865 

 
- 

0.636 
 
- 

0.736 
                  *Resposta completa; +Resposta parcial, doença estável e doença progressiva; OR – Odds Ratio; P – Valor de P obtido pelo teste X2 ou 

teste de Fisher. 
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3.3.3 Influência dos polimorfismos genéticos na sobrevivência global  

  

A análise do tempo de sobrevivência global foi realizada através do método de 

Kaplan-Meier e do teste Log-rank, de forma a comparar as curvas de sobrevivência das 

doentes com CCU tendo em conta alguns fatores de prognóstico e os genótipos dos 

diferentes polimorfismos genéticos.  

Neste sentido, de modo a estabelecer se algumas características 

clinicopatológicas, como a idade ao diagnóstico, o estadio tumoral e o tipo histológico 

do tumor poderiam ser úteis como fatores de prognóstico independentes nas doentes 

com CCU tratadas com QTRT foi analisada a sua possível influência na sobrevivência 

global. Os resultados obtidos permitiram verificar que existe uma associação 

estatisticamente significativa entre o estadio tumoral (<IIB vs. ≥IIB) e a sobrevivência 

global, na qual as doentes com estadios <IIB apresentam um maior tempo de 

sobrevivência comparativamente às doentes com estadios ≥IIB (139 meses vs. 111 

meses, P=0.008) (Figura 13A). Desta forma, o estadio tumoral pode ser considerado um 

fator de prognóstico independente nas doentes com esta neoplasia. Contudo, não foi 

possível observar nenhuma correlação positiva entre a idade ao diagnóstico (<48 vs. 

≥48 anos) e o tipo histológico do tumor (carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

e este outcome clínico (P=0.630 e P=0.635, respetivamente) (Figura 13B e Figura 13C, 

respetivamente). Isto significa que estes fatores parecem não influenciar a 

sobrevivência das doentes com CCU, pelo que não podem ser consideradas 

características clinicas relevantes para prever a evolução clinica destas doentes.  

 

    A         B 
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   C 

 
 

Figura 13 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank nas doentes com CCU, de acordo com: A) o estadio tumoral (P=0.008), B) a idade ao diagnóstico 

(P=0.630) e C) o tipo histológico do tumor (P=0.635). 

 

Relativamente à variabilidade genética da via BER, foi possível observar que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes genótipos dos 

polimorfismos APEX1 rs1130409, PARP1 rs1136410 e XRCC1 rs1799782 e a 

sobrevivência global (P=0.523; P=0.663 e P=0.632, respetivamente). Através da 

estratificação das doentes pela idade ao disgnóstico (<48 vs. ≥48 anos), estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) e tipo histológico do tumor (carcinoma espinocelular vs. outros 

carcinomas) também não se verificou qualquer associação positiva entre a distribuição 

dos genótipos dos três polimorfismos nos diferentes subgrupos de doentes e a 

sobrevivência global (P≥0.05). Contudo para o polimorfismo PARP1 rs1136410 tendo 

em conta a estratificação combinada entre o status de menopausa e o estadio tumoral, 

foi possível observar que no subgrupo de doentes em peri/pós-menopausa e com 

estadios iniciais (<IIB), a sobrevivência global das doentes portadoras do alelo C 

(CC/CT) foi significativamente menor em comparação com as doentes com o genótipo 

TT (74 meses vs. 99 meses, P=0.008). No entanto nos subgrupos de doentes em pré-

menopausa e com estadios inicias (<IIB), em pré-menopausa e com estadios avançados 

(≥IIB) e em peri/pós-menopausa e com estadios avançados (≥IIB) não existe nenhuma 

associação com a sobrevivência global entre as doentes portadoras do alelo C (CC/CT) 

e com o genótipo TT (P= 0.136; P=0.500 e P=0.862; respetivamente) (Anexo 4).  

Em relação ao polimorfismo XRCC1 rs25487, observou-se uma associação no 

limiar da significância entre os diferentes genótipos e a sobrevivência global (P=0.053). 

Contudo, através do modelo genético dominante (GA/AA vs. GG) foi possível verificar 
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que existe uma correlação estatisticamente significativa entre a distribuição genotípica 

e este outcome clínico, na qual as doentes portadoras do alelo A (GA/AA) apresentam 

um menor tempo de sobrevivência do que as doentes com genótipo GG (110 meses vs. 

123 meses; P=0.043) (Figura 14A). Após a estratificação das doentes pela idade ao 

diagnóstico disgnóstico (<48 vs. ≥48 anos), observou-se que no subgrupo de doentes 

com idade ao diagnóstico <48 anos, existe uma associação no limiar da significância 

entre os diferentes genótipos do XRCC1 rs25487 e a sobrevivência global (P=0.057). 

No entanto, com base no modelo genético dominante (GA/AA vs. GG), foi encontrada 

uma correlação estatisticamente significativa entre a distribuição dos genótipos e este 

outcome clínico, tendo-se observado que as doentes com os genótipos GA/AA têm uma 

maior sobrevivência comparativamente às doentes com o genótipo GG (101 meses vs. 

126 meses; P=0.018) (Figura 14B). Pelo contrário, no subgrupo de doentes com idade 

ao diagnóstico ≥48 anos, nenhuma correlação significativa foi encontrada entre os 

diferentes genótipos e a sobrevivência global (P=0.340). De acordo com a estratificação 

das doentes pelo estadio tumoral e tipo histológico do tumor não foram encontradas 

nenhumas associações positivas entre a distribuição dos genótipos desta variante 

genética e a sobrevivência global, nos diferentes subgrupos de doentes (P≥0.05).  

Os resultados obtidos relativamente à influência dos polimorfismos genéticos 

APEX1 rs1130409, PARP1 rs1136410, XRCC1 rs25487 e XRCC1 rs1799782 da via 

BER na sobrevivência global das doentes com CCU encontram-se na tabela 9. 

 

    A          B 

 
 

Figura 14 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank nas doentes com CCU de acordo com: A) o modelo genético dominante do polimorfismo XRCC1 

rs25487 (GA/AA vs. GG, P=0.043); B) o modelo genético dominante do polimorfismo XRCC1 rs25487 

e no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos (GA/AA vs. GG, P=0.018).
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Tabela 9 – Associação entre os polimorfismos APEX1 rs1130409, PARP1 rs11136410, XRCC1 rs25487 e XRCC1 rs1799782 da via BER e a sobrevivência global de 

acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor.   

Sobrevivência global 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

APEX1 
rs1130409 
TT 
TG 
GG 

 
 

74 (28.7) 
116 (45.0) 
68 (26.3) 

 
 

0.523 

 
 

35 (29.4) 
61 (51.3) 
23 (19.3) 

 
 

0.523 

 
 

39 (28.0) 
55 (39.6) 
45 (32.4) 

 
 

0.898 

 
 

11 (34.4) 
16 (50.0) 
5 (15.6) 

 
 

0.600 

 
 

 63 (27.9) 
100 (44.2) 
  63 (27.9) 

 
 

0.488 

 
 

 62 (29.0) 
102 (47.7) 
  50 (23.3) 

 
 

0.651 

 
 

12 (27.3) 
14 (31.8) 
18 (40.9) 

 
 

0.860 

PARP1 
rs1136410 
TT 
TC 
CC 

 
 

195 (75.6) 
61 (23.6) 
2 (0.78) 

 
 

0.663 

 
 

91 (76.5) 
27 (22.7) 

1 (0.8) 

 
 

0.269 

 
 

104 (74.8) 
34 (24.5) 

1 (0.7) 

 
 

0.271 

 
 

23 (71.9) 
8 (25.0) 

1 (3.1) 

 
 

0.373 

 
 

172 (76.1) 
53 (23.5) 

1 (0.4) 

 
 

0.730 

 
 

163 (76.2) 
 49 (22.9) 

2 (0.9) 

 
 

0.637 

 
 

32 (72.7) 
12 (27.3) 

  0 (0) 

 
 

0.545 

XRCC1  
rs25487 
GG 
GA 
AA 
 
rs1799782 
CC 
CT 
TT 

 
 

116 (45.0) 
106 (41.1) 
36 (13.9) 

 
 

226 (87.6) 
32 (12.4) 

0 (0) 

 
 

0.053 
0.0431 

 
 
 

0.632 
 

 
 

52 (43.7) 
51 (42.9) 
16 (13.4) 

 
 

107 (89.9) 
12 (10.1) 

0 (0) 

 
 

0.057 
0.0181 

 
 
 

0.325 

 
 

64 (46.0) 
55 (39.6) 
20 (14.4) 

 
 

119 (85.6) 
20 (14.4) 

0 (0) 

 
 

0.340 
 
 
 
 

0.796 

 
 

16 (50.0) 
12 (37.5) 
4 (12.5) 

 
 

31 (96.9) 
1 (3.1) 

0 (0) 

 
 

0.463 
 
 
 
 

0.668 

 
 

100 (44.2) 
94 (41.6) 
32 (14.2) 

 
 

195 (86.3) 
31 (13.7) 

0 (0) 

 
 

0.093 
 
 
 
 

0.477 

 
 

99 (46.3) 
90 (42.0) 
25 (11.7) 

 
 

186 (86.9) 
 28 (13.1) 

    0 (0) 

 
 

0.062 
 
 
 
 

0.679 

 
 

17 (38.6) 
16 (36.4) 
11 (25.0) 

 
 

40 (90.9) 
4 (9.1) 
  0 (0) 

 
 

0.506 
 
 
 
 

0.715 

+Carcinoma espinocelular; *Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; 1Modelo dominante – GA/AA vs. GG; P – Valor de P obtido pelo teste 

Log-rank.
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 Em relação às variantes genéticas da via NER, verificou-se que para o 

polimorfismo ERCC1 rs11615 existe uma associação estatisticamente significativa entre 

a distribuição dos diferentes genótipos e a sobrevivência global (P=0.039). Esta 

associação manteve-se de acordo com o modelo genético recessivo (CC vs. TT/CT), 

tendo-se observado que as doentes com o genótipo CC apresentavam uma maior 

sobrevivência global comparativamente às doentes portadoras do alelo T (131 meses 

vs. 111 meses; P=0.025) (Figura 15).  

 

 

Figura 15 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank nas doentes com CCU de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo ERCC1 

rs11615 (CC vs. TT/CT, P=0.025). 

 

De acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, nenhuma 

associação foi encontra entre os diferentes genótipos do polimorfismo ERCC1 rs11615 

e a sobrevivência global, no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos 

(P=0.425). Contudo, no subgrupo com idade ao diagnóstico ≥48 anos, foi possível 

constatar que existe uma correlação estatisticamente significativa entre a distribuição 

genotípica e a sobrevivência global (P=0.043). Este resultado foi corroborado, quando 

aplicado o modelo genético recessivo (CC vs. TT/CT), tendo sido possível observar que 

as doentes com o genótipo CC em relação às doentes portadoras do alelo T 

manifestavam um maior tempo de sobrevivência (144 meses vs. 114 meses; P=0.046) 

(Figura 16A). Pela estratificação das doentes tendo em conta o estadio tumoral, 

constatou-se que no subgrupo de doentes com estadios <IIB parece haver uma 

associação no limiar da significância entre os três genótipos e a sobrevivência global 

(P=0.054), enquanto no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB nenhuma correlação 

positiva foi encontrada (P=0.179). Com base na estratificação das doentes pelo tipo 
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histológico do tumor, nenhuma associação entre a distribuição dos genótipos e o tempo 

de sobrevivência quer no subgrupo de doentes com histologia de carcinoma 

espinocelular (P=0.151), quer no grupo de doentes com outros carcinomas (P=0.089). 

No entanto, no subgrupo de doentes com histologia de outros carcinomas, de acordo 

com o modelo genético recessivo (CC vs. TT/CT) obteve-se uma associação 

estatisticamente significativa entre os diferentes genótipos e a sobrevivência global, 

tendo-se verificado que as doentes com o genótipo CC apresentavam uma maior 

sobrevivência do que as doentes com os genótipos TT e CT (120 meses vs. 109 meses; 

P=0.028) (Figura 16B). 

  

   A         B 

 
 

Figura 16 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo ERCC1 rs11615 (CC vs. TT/CT): 

A) no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 anos (P=0.046) e B) no subgrupo de 

doentes com histologia de outros carcinomas (P=0.028). 

 

 

No que respeita o polimorfismo ERCC1 rs3212986, não se observou qualquer 

correlação significativa entre a distribuição genotípica e a sobrevivência global, mesmo 

após a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico e estadio tumoral (P≥0.05). 

Contudo, a estratificação das doentes pelo tipo histológico do tumor, permitiu 

demonstrar a existência de uma associação estatisticamente significativa entre o 

modelo genético dominante deste polimorfismo (CA/AA vs. CC) e a sobrevivência 

global, no subgrupo de doentes com histologia de outros carcinomas. Assim, foi possível 

observar que as doentes com os genótipos CA/AA apresentavam um maior tempo de 

sobrevivência do que doentes com o genótipo CC (132 meses vs. 106 meses; P=0.046) 

(Figura 17). No entanto, no subgrupo de doentes com histologia de carcinoma 
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espinocelular nenhuma correlação foi observada entre a distribuição dos genótipos e a 

sobrevivência global (P=0.766).  

 

 

Figura 17 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank de acordo com o modelo genético dominante do polimorfismo ERCC2 rs3212986 no subgrupo 

de doentes com histologia de outros carcinomas (CA/AA vs. CC, P=0.046). 

 

 Relativamente aos polimorfismos no gene ERCC2 (rs13181 e rs1799793) 

nenhuma associação estatisticamente significativa foi encontrada entre os diferentes 

genótipos destes polimorfismos e o tempo de sobrevivência (P=0.279 e P=0.949, 

respetivamente). Tendo em conta a estratificação das doentes pela idade ao 

diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor também não foi possível 

observar, para ambos os polimorfismos, qualquer correlação entre a distribuição dos 

genótipos e a sobrevivência global, nos diferentes subgrupos de doentes (P≥0.05). 

 Em relação ao polimorfismo ERCC5 rs17655, não se verificou nenhuma 

associação positiva entre a distribuição genotípica e a sobrevivência global, mesmo 

após a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico e tipo histológico do tumor 

(P≥0.05). No entanto, de acordo com a estratificação pelo estadio tumoral foi possível 

obter uma correlação estatisticamente significativa entre os diferentes genótipos deste 

polimorfismo e o tempo de sobrevivência, no subgrupo de doentes com estadios <IIB 

(P<0.001). Este resultado manteve-se significativo aplicando o modelo genético 

recessivo (CC vs. GG/GC), tendo sido possível observar que as doentes com o genótipo 

CC apresentavam uma menor sobrevivência relativamente às doentes portadoras do 

alelo G (15 meses vs. 144 meses; P<0.001) (Figura 18). Contudo, para as doentes com 

estadios ≥IIB, nenhuma associação positiva foi encontrada entre os diferentes genótipos 

e a sobrevivência global (P=0.626).  
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Figura 18 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo ERCC5 rs17655 no subgrupo de 

doentes com estadio tumoral <IIB (CC vs. GG/GC, P<0.001). 

 

 No que concerne o polimorfismo XPC rs2228001, nenhuma relação positiva foi 

observada entre os diferentes genótipos deste polimorfismo e a sobrevivência global 

(P=0.113). Contudo, de acordo com o modelo genético recessivo (CC vs. AA/AC), foi 

possível estabelecer uma associação estatisticamente significativa entre a distribuição 

dos genótipos e este outcome clínico, na qual se constatou que as doentes com 

genótipo CC apresentavam um maior tempo de sobrevivência comparativamente com 

as doentes portadoras do alelo A (130 meses vs. 111 meses; P=0.041) (Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank das doentes com CCU de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo XPC 

rs2228001 (CC vs. AA/AC, P=0.041). 
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 Com base na estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, não se 

verificou nenhuma correlação entre a distribuição genotípica do polimorfismo XPC 

rs2228001 e a sobrevivência global, quer no subgrupo de doentes com idade ao 

diagnóstico <48 anos (P=0.249), quer no subgrupo com idade ≥48 anos (P=0.432). Pela 

estratificação das doentes com base no estadio tumoral, não foi possível encontrar 

qualquer ligação positiva entre os diferentes genótipos e o tempo de sobrevivência em 

ambos os subgrupos de doentes com estadios <IIB e ≥IIB (P=0.433 e P=0.086, 

respetivamente). Contudo de acordo com o modelo genético recessivo deste 

polimorfismo (CC vs. AA/AC) obteve-se uma associação estatisticamente significativa 

entre a distribuição dos genótipos e o tempo de sobrevivência no subgrupo de doentes 

com estadios ≥IIB, Desta forma, foi possível observar que as doentes portadoras do 

genótipo CC demonstraram uma maior sobrevivência do que as doentes com os 

genótipos AA/AC (128 meses vs. 106 meses; P=0.027) (Figura 20A). De acordo com a 

estratificação das doentes pelo tipo histológico do tumor, verificou-se no subgrupo de 

doentes com histologia de carcinoma espinocelular uma correlação no limiar da 

significância entre os diferentes genótipos e a sobrevivência global (P=0.050). Este 

resultado foi corroborado tendo em conta o modelo genético recessivo (CC vs. AA/AC), 

o qual demonstrou que as doentes com o genótipo CC apresentavam um maior tempo 

de sobrevivência em relação às doentes portadoras do alelo A (130 meses vs. 109 

meses; P=0.015) (Figura 20B). No entanto, no subgrupo de doentes com histologia de 

outros carcinomas nenhuma associação significativa foi estabelecida entre a 

distribuição genotípica e a sobrevivência global (P=0.634). 

 Os resultados obtidos relativamente ao impacto dos polimorfismos genéticos 

ERCC1 rs11615, ERCC1 3212986, ERCC2 rs13181, ERCC2 rs1799793, ERCC5 

rs17655 e XPC rs2228001 da via NER no outcome clínico da sobrevivência global das 

doentes com CCU estão descritos na tabela 10. 
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   A         B 

 
 

Figura 20 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo XPC rs2228001 (CC vs. AA/AC): 

A) no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB (P=0.027) e B) no subgrupo de doentes com histologia 

de carcinoma espinocelular (P=0.015).  

 

  

 Em relação aos polimorfismos genéticos referentes à via de reparação HR, num 

contexto geral, não foi possível estabelecer qualquer associação estatisticamente 

significativa entre os polimorfismos NBS1 rs1805794, RAD51 rs1801320, RAD52 

rs1051669 e XRCC3 rs861539 e o tempo de sobrevivência das doentes com CCU 

(P=0.986, P=0.474, P=0.857 e P=0.847, respetivamente). Tendo em conta a 

estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico 

do tumor, nenhuma correlação positiva foi encontrada entre a distribuição dos genótipos 

para todos os polimorfismo em estudo e o tempo de sobrevivência, nos diferentes 

subgrupos de doentes (P≥0.05). 

 Na tabela 11 estão apresentados os resultados sobre o impacto dos 

polimorfismos genéticos da via HR NBS1 rs1805794, RAD51 rs1801320, RAD52 

rs1051669 e XRCC3 rs861539 na sobrevivência global das doentes com CCU.
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Tabela 10 – Associação entre os polimorfismos ERCC1 rs11615, ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, ERCC2 rs1799793, ERCC5 rs17655 e XPC rs2228001 da 

via NER e a sobrevivência global de acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor. 

Sobrevivência global 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

ERCC1 
rs11615 
TT 
CT 
CC 
 
rs3212986 
CC 
CA 
AA 

 
 

100 (38.8) 
117 (45.3) 
41 (15.9) 

 
 

151 (58.5) 
80 (31.0) 
27 (10.5) 

 
 

0.039 
0.0251 

 
 
 

0.375 

 
 

45 (37.8) 
48 (40.3) 
26 (21.8) 

 
 

68 (57.1) 
37 (31.1) 
14 (11.8) 

 
 

0.425 
 
 
 
 

0.507 

 
 

55 (39.6) 
69 (49.6) 
15 (10.8) 

 
 

83 (59.7) 
43 (30.9) 
13 (9.4) 

 
 

0.043 
0.0461 

 
 
 

0.535 
 

 
 

7 (21.9) 
16 (50.0) 
9 (28.1) 

 
 

13 (40.6) 
13 (40.6) 
6 (18.8) 

 
 

0.054 
 
 
 
 

0.335 

 
 

93 (41.1) 
101 (44.7) 
32 (14.2) 

 
 

138 (61.1) 
67 (29.6) 
21 (9.3) 

 
 

0.179 
 
 
 
 

0.278 

 
 

85 (39.7) 
96 (44.9) 
33 (15.4) 

 
 

127 (59.3) 
64 (29.9) 
23 (10.8) 

 
 

0.151 
 
 
 
 

0.766 

 
 

15 (34.1) 
21 (47.7) 
8 (18.2) 

 
 

24 (54.5) 
16 (36.4) 

4 (9.1) 

 
 

0.089 
0.0281 

 
 
 

0.099 
0.0462 

ERCC2 
rs13181 
AA 
AC 
CC 
 
rs1799793 
GG 
GA 
AA 

 
 

120 (46.5) 
114 (44.2) 

24 (9.3) 
 
 

126 48.8) 
106 41.1) 
26 (10.1) 

 
 

0.279 
 
 
 
 

0.949 

 
 

56 (47.0) 
51 (42.9) 
12 (10.1) 

 
 

54 (45.4) 
52 (43.7) 
13 (10.9) 

 
 

0.979 
 
 
 
 

0.438 

 
 

64 (46.1) 
63 (45.3) 
12 (8.6) 

 
 

72 (51.8) 
54 (38.8) 
13 (9.4) 

 
 

0.132 
 
 
 
 

0.330 

 
 

15 (46.9) 
14 (43.7) 

3 (9.4) 
 
 

14 (43.7) 
16 (50.0) 

2 (6.3) 

 
 

0.457 
 
 
 
 

0.644 

 
 

105(46.5) 
100 (44.2) 

21 (9.3) 
 
 

112 (49.6) 
90 (39.8) 
24 (10.6) 

 
 

0.138 
 
 
 
 

0.764 

 
 

93 (43.5) 
101 (47.2) 

20 (9.3) 
 
 

100 (46.7) 
91 (42.5) 
23 (10.8) 

 
 

0.592 
 
 
 
 

0.869 

 
 

27 (61.4) 
13 (29.5) 

4 (9.1) 
 
 

26 (59.1) 
15 (34.1) 

3 (6.8) 

 
 

0.331 
 
 
 
 

0.478 

ERCC5 
rs17655 
GG 
GC 
CC 

 
 

145 (56.2) 
100 (38.8) 

13 (5.0) 

 
 

0.843 

 
 

61 (51.3) 
50 (42.0) 

8 (6.7) 

 
 

0.594 

 
 

84 (60.4) 
50 (36.0) 

5 (3.6) 

 
 

0.671 

 
 

19 (59.4) 
12 (37.5) 

1 (3.1) 

 
 

<0.001 
<0.0013 

 

 
 

126 (55.8) 
88 (38.9) 
12 (5.3) 

 
 

0.626 

 
 

116 (54.2) 
86 (40.2) 
12 (5.6) 

 
 

0.537 

 
 

29 (65.9) 
14 (31.8) 

1 (2.3) 

 
 

0.512 

XPC 
rs2228001 
AA 
AC 
CC 

 
 

84 (32.6) 
122 (47.3) 
52 (20.1) 

 
 

0.113 
0.0414 

 
 

43 (36.1) 
57 (47.9) 
19 (16.0) 

 
 

0.249 

 
 

41 (29.5) 
65 (46.8) 
33 (23.7) 

 
 

0.432 

 
 

12 (37.5) 
17 (53.1) 

3 (9.4) 

 
 

0.433 

 
 

72 (31.8) 
105 (46.5) 
49 (21.7) 

 
 

0.086 
0.0274 

 

 
 

67 (31.3) 
102 (47.7) 
45 (21.0) 

 
 

0.050 
0.0154 

 
 

17 (38.6) 
20 (45.5) 
7 (15.9) 

 
 

0.634 

+Carcinoma espinocelular;*Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e Carcinoma de células pequenas; 1Modelo recessivo – CC vs. TT/CT; 2Modelo dominante – CA/AA vs. 

CC; 3Modelo recessivo – CC vs. GG/GC; 4Modelo recessivo – CC vs. AA/AC; P – Valor de P obtido pelo teste Log-rank.
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Tabela 11 – Associação entre os polimorfismos RAD51 rs1801320, XRCC3 rs861539, NBS1 rs1805794 e RAD52 rs1051669 da via HR e a sobrevivência global 

de acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor.   

Sobrevivência global 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

NBS1 
rs1805794 
GG 
GC 
CC 

 
 

87 (33.7) 
140 (54.3) 
31 (12.0) 

 
 

0.986 

 
 

40 (33.6) 
61 (51.3) 
18 (15.1) 

 
 

0.805 

 
 

47 (33.8) 
79 (56.8) 
13 (2.2) 

 
 

0.856 

 
 

8 (25.0) 
20 (62.5) 
4 (12.5) 

 
 

0.594 

 
 

79 (35.0) 
120 (53.1) 
27 (11.9) 

 
 

0.995 

 
 

75 (35.1) 
113 (52.8) 
26 (12.1) 

 
 

0.820 

 
 

12 (27.3) 
27 (61.4) 
5 (11.3) 

 
 

0.551 

RAD51 
rs1801320 
GG 
GC 
CC 

 
 

126 (48.8) 
91 (35.3) 
41 (15.9) 

 
 

0.474 

 
 

62 (52.1) 
36 (30.3) 
21 (17.6) 

 
 

0.593 

 
 

64 (46.0) 
55 (39.6) 
20 (14.4) 

 
 

0.620 

 
 

20 (62.5) 
11 (34.4) 

1 (3.1) 

 
 

0.713 

 
 

106 (46.9) 
80 35.4) 

40 (17.7) 

 
 

0.325 

 
 

104 (48.6) 
76 (35.5) 
34 (15.9) 

 
 

0.376 

 
 

22 (50.0) 
15 (34.19 

7 (15.9) 

 
 

0.946 

RAD52 
rs1051669 
CC 
CT 
TT 

 
 

119 (46.1) 
120 (46.5) 

19 (7.4) 

 
 

0.857 

 
 

51 (42.8) 
56 (47.1) 
12 (10.1) 

 
 

0.828 

 
 

68 (48.9) 
64 (46.1) 

7 (5.0) 

 
 

0.878 

 
 

19 (59.4) 
10 (31.2) 

3 (9.4) 

 
 

0.489 

 
 

100 (44.2) 
110 (48.7) 

16 (7.1) 

 
 

0.964 

 
 

97 (45.3) 
104 (48.6) 

13 (6.1) 

 
 

0.550 

 
 

22 (50.0) 
16 (36.4) 
6 (13.6) 

 
 

0.506 

XRCC3 
rs861539 
CC 
CT 
TT 

 
 

92 (35.6) 
124 (48.1) 
42 (16.3) 

 
 

0.847 

 
 

40 (33.6) 
65 (54.6) 
14 (11.8) 

 
 

0.319 

 
 

52 (37.4) 
59 (42.5) 
28 (20.1) 

 
 

0.737 

 
 

9 (28.1) 
18 (56.3) 
5 (15.6) 

 
 

0.111 

 
 

83 836.7) 
106 (46.9) 
37 (16.4) 

 
 

0.975 

 
 

75 (35.0) 
105 (49.1) 
34 (15.9) 

 
 

0.751 

 
 

17 (38.6) 
19 (43.2) 
8 (18.2) 

 
 

0.962 

+Carcinoma espinocelular;*Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; P – Valor de P obtido pelo teste Log-rank. 
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No que respeita a variabilidade genética da via de reparação NHEJ, constatou-

se que para o polimorfismo XRCC5 rs828907 não existe nenhuma correlação entre a 

distribuição dos diferentes genótipos e a sobrevivência global das doentes (P=0.067). 

Contudo, de acordo com o modelo genético recessivo (TT vs. GG/GT), foi possível 

estabelecer uma associação estatisticamente significativa entre os diferentes genótipos 

e o tempo de sobrevivência, tendo-se observado que as doentes com o genótipo TT 

apresentavam uma maior sobrevivência comparativamente com doentes portadoras do 

alelo G (129 meses vs. 111 meses, P=0.037) (Figura 21A). Tendo em conta a 

estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico 

do tumor não se verificou qualquer correlação entre a distribuição genotípica e a 

sobrevivência global, nos diferentes subgrupos de doentes (P≥0.05). Contudo, de 

acordo com o modelo genético recessivo (TT vs. GG/GT), no subgrupo de doentes com 

estadios ≥IIB, obteve-se uma associação estatisticamente significativa entre os 

diferentes genótipos e o tempo de sobrevivência. Desta forma, foi possível observar que 

as doentes portadoras do genótipo TT demonstraram uma maior sobrevivência do que 

as doentes com os genótipos GG/GT (128 meses vs. 107 meses, P=0.032) (Figura 21B). 

 

   A          B 

 

Figura 21 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank nas doentes com CCU de acordo com: A) o modelo genético recessivo do polimorfismo XRCC5 

rs828907 (GG vs. CC/CG, P=0.037). B) o modelo genético recessivo do polimorfismo XRCC5 

rs828907 no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB (GG vs. CC/CG, P=0.032). 

 

Relativamente ao polimorfismo XRCC6 rs2267437 nenhuma associação 

estatisticamente significativa foi encontrada entre os diferentes genótipos deste 

polimorfismo e o tempo de sobrevivência das doentes (P=0.211). Além disso, de acordo 
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com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo 

histológico do tumor também não foi possível observar qualquer correlação entre a 

distribuição dos genótipos e a sobrevivência global nos diferentes subgrupos de doentes 

(P≥0.05). 

Na tabela 12 estão representados os resultados da influência dos polimorfismos 

XRCC5 rs828909 e XRCC6 rs2267437 na sobrevivência global das doentes com CCU.  

  

 Em relação ao polimorfismo TP53 rs1042522 da via da apoptose, num estudo 

preliminar que incluiu apenas uma parte das doentes do coorte avaliado, observou-se 

que não existe nenhuma associação significativa entre os genótipos deste polimorfismo 

e a sobrevivência global (P=0.058). No entanto, foi possível demonstrar uma diferença 

significativa no tempo de sobrevivência global entre as doentes heterozigóticas (CG ou 

Arg/Pro) e as portadoras dos genótipos homozigóticos (CC ou Arg/Arg e GG ou 

Pro/Pro), tendo-se verificado que as doentes heterozigóticas apresentavam uma maior 

sobrevivência global do que as doentes homozigóticas (126 meses vs. 111 meses, 

P=0.047). Adicionalmente, considerando os hábitos tabágicos das doentes, constatou-

se que existia uma associação no limiar da significância entre os diferentes genótipos 

(heterozigóticos vs. homozigóticos) e o tempo de sobrevivência global no subgrupo de 

doentes não-fumadoras (P=0.052). Contudo, nenhuma correlação estatisticamente 

significativa foi verificada entre os genótipos e a sobrevivência global, no subgrupo de 

doentes fumadoras/ex-fumadoras (P=0.194) (Anexo 2).  

 Posteriormente, tendo em conta o número total de doentes do coorte não foi 

possível determinar qualquer relação positiva entre os diferentes genótipos do 

polimorfismo TP53 rs1042522 e a sobrevivência global (P=0.094). Com base na 

estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, não se verificou nenhuma 

associação entre a distribuição genotípica e o tempo de sobrevivência, quer no 

subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos (P=0.575), quer no subgrupo 

com idade ≥48 anos (P=0.094). Contudo, de acordo com o modelo genético recessivo 

(GG vs. CC/CG), foi possível estabelecer uma associação no limiar da significância 

entre a distribuição dos diferentes genótipos e a sobrevivência global, no subgrupo de 

doentes com idade ao diagnóstico ≥48 anos. Desta forma, demonstrou-se que as 

doentes com genótipo GG apresentavam um menor tempo de sobrevivência 

comparativamente com as doentes portadoras do alelo C (86 meses vs. 121 meses, 

P=0.052) (Figura 22A). Tendo em conta a estratificação das doentes pelo estadio 

tumoral, verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre os diferentes 

genótipos e a sobrevivência global, no subgrupo de doentes com estadio <IIB (P=0.049). 

Este resultado foi corroborado através do modelo genético recessivo (GG vs. CC/CG), 
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o qual indicou que as doentes com o genótipo GG apresentavam uma menor 

sobrevivência do que as doentes portadoras do alelo C (30 meses vs. 143 meses, 

P=0.015) (Figura 22B). No entanto, no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB nenhuma 

associação significativa foi estabelecida entre a distribuição genotípica e o tempo de 

sobrevivência (P=0.176). Após a estratificação das doentes pelo tipo histológico do 

tumor, não se verificou nenhuma correlação entre os diferentes genótipos e a 

sobrevivência global, quer no subgrupo de doentes com histologia de carcinoma 

espinocelular (P=0.190), quer no subgrupo de doentes com histologia de outros 

carcinomas (P=0.338). 

 Os resultados obtidos relativamente ao impacto do polimorfismo TP53 

rs1042522 da via da apoptose na sobrevivência global das doentes com CCU estão 

apresentados na tabela 13. 

 

   A         B 

 
 
Figura 22 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank nas doentes com CCU de acordo com: A) o modelo genético recessivo do polimorfismo TP53 

rs1042522 (GG vs. CC/CG, P=0.052) e B) o modelo genético recessivo do polimorfismo TP53 

rs1042522 no subgrupo de doentes com estadios <IIB (GG vs. CC/CG, P=0.015). 
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Tabela 12 – Associação entre os polimorfismos XRCC5 rs8289907 e XRCC6 rs2267437 da via NHEJ e a sobrevivência global de acordo com a estratificação das 

doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor.   

Sobrevivência global 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio  Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

XRCC5 
rs828907 
GG 
GT 
TT 

 
 

82 (31.8) 
128 (49.6) 
48 (18.6) 

 
 

0.067 
0.0371 

 
 

36 (30.3) 
55 (46.2) 
28 23.5) 

 
 

0.155 

 
 

46 (33.1) 
73 (52.5) 
20 (14.4) 

 
 

0.345 

 
 

8 (25.0) 
17 (53.1) 
7 (21.9) 

 
 

0.336 

 
 

74 (32.7) 
111 (49.1) 
41 (18.2) 

 
 

0.071 
0.0321 

 
 

69 (32.2) 
107 (50.0) 
38 (17.8) 

 
 

0.194 

 
 

13 (29.6) 
21 (47.7) 
10 (22.7) 

 
 

0.182 

XRCC6 
rs2267437 
CC 
CG 
GG 

 
 

82 (31.8) 
126 (48.8) 
50 (19.4) 

 
 

0.211 

 
 

39 (32.8) 
57 (47.9) 
23 (19.3) 

 
 

0.176 

 
 

43 (30.9) 
69 (49.6) 
27 (19.4) 

 
 

0.596 

 
 

11 (34.4) 
14 (43.7) 
7 (21.9) 

 
 

0.318 

 
 

71 (34.1) 
112 (49.6) 
43 (19.0) 

 
 

0.254 

 
 

64 (29.9) 
109 (50.9) 
41 (19.2) 

 
 

0.203 

 
 

18 (40.9) 
17 (38.6) 
9 (20.5) 

 
 

0.924 

+Carcinoma espinocelular; *Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas 1Modelo recessivo – TT vs. GG/GT; P – Valor de P obtido pelo teste 
Log-rank. 

 
  

Tabela 13 – Associação entre o polimorfismo TP53 rs1042522 da via da apoptose e a sobrevivência global de acordo com a estratificação das doentes pela idade ao 

diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor.   

Sobrevivência global 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

TP53 
rs1042522 
CC 
CG 
GG 

 
 

145 (56.2) 
87 (33.7) 
26 (10.1) 

 
 

0.094 

 
 

69 (58.0) 
41 (34.4) 

9 (7.6) 

 
 

0.575 

 
 

76 (54.7) 
46 (33.1) 
17 (12.2) 

 
 

0.094 
0.0521 

 
 

21 (65.6) 
10 (31.3) 

1 (3.1) 

 
 

0.049 
0.0151 

 
 

124 (54.8) 
77 (34.1) 
25 (11.1) 

 
 

0.176 

 
 

119 (55.6) 
72 (33.6) 
23 (10.8) 

 
 

0.190 

 
 

26 (59.1) 
15 (34.1) 

3 (6.8) 

 
 

0.338 

+Carcinoma espinocelular; *Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; 1Modelo recessivo – GG vs. CC/CG; P – Valor de P obtido pelo teste 

Log-rank. 
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3.3.3.1 Análise multivariada por regressão de COX do risco de morte 

 
 De forma a avaliar o valor de prognóstico independente dos polimorfismos que 

demonstraram ter um impacto mais significativo na sobrevivência global das doentes 

com CCU através do método de Kaplan-Meier e teste de Log-rank, foi realizada uma 

regressão multivariada, utilizando um modelo de risco proporcional de Cox, com o 

objetivo de eliminar as possíveis variáveis de confundimento. 

 Para o polimorfismo PARP1 rs1136410 da via de reparação BER, a análise 

multivariada ajustada para o tipo hostológico do tumor (P=0.147), idade ao diagnóstico 

(0.162) e envolvimento ganglionar (P=0.983) demonstrou que no subgrupo de doentes 

em peri/pós-menopausa e com estadios iniciais (<IIB), as doentes portadoras do alelo 

C (CC/CT) apresentam um risco de morte aproximadamente quatro vezes superior às 

doentes com o genótipo TT (HR=3.697; IC 95%, 1.316-10.384; P=0.013). De acordo 

com este resultado, o polimorfismo PARP1 rs1136410 pode ser considerado um fator 

de prognóstico relevante neste subgrupo de doentes com CCU (Anexo 4). 

Em relação ao polimorfismo XRCC1 rs25487 da via BER e com ajustamento para 

as variáveis estadio tumoral e tipo histológico do tumor, observou-se que no subgrupo 

de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos,  as doentes com os genótipos GA/AA 

mostram um risco de morte a 10 anos aproximadamente duas vezes superior do que as 

doentes com o  genótipo GG (HR=1.980; IC 95%, 1.031-3.805; P=0.040) (Tabela 14). 

Desta forma, é possível afirmar que o polimorfismo XRCC1 rs25487 continua a manter 

o seu valor de prognóstico independente neste subgrupo de doentes com CCU.  

 
Tabela 14 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de morte a 10 anos das doentes com 

idade ao diagnóstico <48 anos considerando o polimorfismo XRCC1 rs25487. 

 Risco de morte a 10 anos 
(idade ao diagnóstico <48 anos) 

 HR IC 95% P 

XRCC1 rs25487 (GA/AA vs. GG) 1.980 1.031-3.805 0.040 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

1.844 0.775-4.385 0.166 

Estadio tumoral (<IIB vs. ≥IIB) 2.089 0.774-5.863 0.162 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de χ2. 

 

 Relativamente ao polimorfismo ERCC1 rs11615 da via NER, observou-se que 

no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 anos, as doentes portadoras do 

alelo T (TT/CT) apresentam um risco de morte a 10 anos aproximadamente setes vezes 

superior comparativamente com as doentes com o genótipo CC, após ajustamento para 

o estadio tumoral e o tipo histológico do tumor (HR=6.881; IC 95%, 0.949-49.874; 
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P=0.056) (Tabela 15). Apesar de esta associação permanecer no limiar da significância, 

é possível considerar que este polimorfismo poderá ser um potencial fator de 

prognóstico independente neste subgrupo de doentes. Adicionalmente, verificou-se que 

no subgrupo de doentes com histologia de outros carcinomas e com ajustamento para 

a idade ao diagnóstico e estadio tumoral, o polimorfismo ERCC1 rs11615 perdeu o seu 

valor de prognóstico independente (P=0.971).  

 
 

Tabela 15 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de morte das doentes com idade ao 

diagnóstico ≥48 anos considerando o polimorfismo ERCC1 rs11615. 

 Risco de morte a 10 anos 
(idade ao diagnóstico ≥48 anos) 

 HR IC 95% P 

ERCC1 rs11615 (CC vs. TT/TC) 6.881 0.949-49.874 0.056 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

0.650 0.324-1.305 0.226 

Estadio tumoral (<IIB vs. ≥IIB) 5.936 0.815-43.248 0.079 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de χ2. 

 

Apesar da sua relevância na sobrevivência global, os polimorfismos ERCC2 

rs3212986 e ERCC5 rs17655 da via NER, após análise multivariada por regressão de 

Cox ajustada para as possíveis variáveis de confundimento, não apresentam valor de 

prognóstico independente, nos subgrupos de doentes com histologia de outros 

carcinomas (P=0.100) e com estadios <IIB (P=1.000), respetivamente.  

 Em relação ao polimorfismo XPC rs2228001 da via NER, tendo em conta o 

ajustamento para a idade ao diagnóstico e o estadio tumoral, foi demonstrado que no 

subgrupo de doentes com histologia de carcinoma espinocelular, as doentes portadoras 

do alelo A (AA/AC) apresentam um risco de morte a 10 anos duas vezes superior às 

doentes com o genótipo CC (HR=2.055; IC 95%, 1.056-4.000; P=0.034). Desta forma, 

conforme demonstrado na tabela 16, este polimorfismo permanece como um importante 

fator de prognóstico independente neste subgrupo de doentes. Contudo, no subgrupo 

de doentes com estadios ≥IIB, de acordo com o ajustamento para a idade ao diagnóstico 

e tipo histológico do tumor, o polimorfismo XPC rs2228001 não possui valor de 

prognóstico independente (P=0.073). 
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Tabela 16 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de morte a 10 anos das doentes com 

o tipo histológico de carcinoma espinocelular considerando o polimorfismo XPC rs2228001. 

 Risco de morte a 10 anos 
(tipo histológico carcinoma espinocelular) 

 HR IC 95% P 

XPC rs2228001 (CC vs. AA/AC) 2.055 1.056-4.000 0.034 

Idade ao diagnóstico (<48 anos vs. ≥48 anos) 1.365 0.871-2.140 0.175 

Estadio tumoral (<IIB vs. ≥IIB) 2.482 0.996-6.185 0.051 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de χ2. 

  

 Relativamente ao polimorfismo XRCC5 rs828907 da via NHEJ, foi possível 

constatar que no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB, as doentes portadoras do 

alelo G (GG/GT) manifestam um risco de morte a 10 anos aproximadamente duas vezes 

superior em relação às doentes com o genótipo TT, tendo em conta o ajustamento para 

a idade ao diagnóstico e o tipo histológico do tumor (HR=1.851; IC 95%, 0.980-3.495; 

P=0.058) (Tabela 17). Este polimorfismo poderá ser considerado um potencial fator de 

prognóstico independente neste subgrupo de doentes, apesar do resultado se encontrar 

no limiar da significância. 

 

Tabela 17 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de morte a 10 anos das doentes com 

estadios ≥IIB considerando o polimorfismo XRCC5 rs828907. 

 Risco de morte a 10 anos 
(estadio ≥IIB) 

 HR IC 95% P 

XRCC5 rs828907 (TT vs. GG/GT) 1.851 0.980-3.495 0.058 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

0.926 0.538-1.596 0.783 

Idade ao diagnóstico (<48 anos vs. ≥48 anos) 1.205 0.790-1.839 0.387 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de χ2. 

 
  

 Em relação ao polimorfismo TP53 rs1042522, numa análise preliminar 

considerando uma parte das doentes do coorte em estudo, através da análise 

multivariada ajustada para o estadio tumoral, a idade ao diagnóstico, o tipo histológico 

do tumor e os hábitos tabágicos, foi possível verificar que apesar das doentes com os 

genótipos homozigóticos (CC ou Arg/Arg e GG ou Pro/Pro) apresentarem um risco de 

morte duas vezes superior comparativamente às doentes com o genótipo heterozigótico 

(CG ou Arg/Pro), este resultado não é estatisticamente significativo (P=0.082) (Anexo 

2). Posteriormente, tendo em conta a totalidade das doentes e considerando todas as 

possíveis variáveis de ajustamento, observou-se que quer no subgrupo de doentes com 

idade ao diagnóstico ≥48 anos, quer no subgrupo com estadios <IIB, este polimorfismo 
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continua a não apresentar valor de prognóstico independente (P=0.069 e P=0.134, 

respetivamente). 

 Com o intuito de comparar a capacidade preditiva de morte por CCU de 

diferentes variáveis com significado de prognóstico associadas à sobrevivência foi 

utilizado o índice de concordância C. O valor preditivo foi obtido usando o índice de 

concordância de Harrel’s, no qual um índice C de 1 indica a concordância perfeita [329]. 

Desta forma, através do modelo 1, no qual se avalia a idade ao diagnóstico, o estadio 

tumoral e o tipo histológico do tumor, observou que estas variáveis apresentam uma 

capacidade preditiva com um índice C de 0.569. Adicionalmente, através do modelo 2 

no qual se adicionou às variáveis anteriores os polimorfismos XRCC1 rs25487, ERCC1 

rs11615, XPC rs2228001 e TP53 rs1042522, foi possível estabelecer uma capacidade 

preditiva mais elevada obtendo-se um índice C de 0.654 (Tabela 18).  

 

Tabela 18 – Modelos preditivos da sobrevivência a 10 anos das doentes com CCU, tendo em conta 

as possíveis variáveis de prognóstico.  

 
HR IC 95% P Índice C 

Modelo 1     

Idade ao diagnóstico 

(<48anos vs. ≥48anos) 
 

1.198 0.795-1.805 0.387 

0.560 
Estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) 
 

2.991 1.211-7.389 0.018 

Tipo histológico do tumor 

(c. espinocelular vs. outros carcinomas) 
 

1.043 0.607-1.791 0.879 

Modelo 2    

0.654 

Idade ao diagnóstico 

(<48anos vs. ≥48anos) 
 

1.275 0.841-1.931 0.252 

Estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) 
 

2.695 1.085-6.697 0.033 

Tipo histológico do tumor 

(c. espinocelular vs. outros carcinomas) 
 

1.064 0.616-1.839 0.823 

XRCC1 rs25487 

(GA/AA vs. GG) 
 

1.346 0.880-2.085 0.171 

ERCC1 rs11615  

(CC vs. CT/TT) 
 

2.327 1.066-5.077 0.034 

XPC rs2228001  

(CC vs. AA/AC) 
 

1.582 0.874-2.862 0.130 

TP53 rs1042522  

(GG vs. CC/CG) 
1.393 0.777-2.499 0.266 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de χ2. 
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3.3.4 Impacto dos polimorfismos genéticos na sobrevivência livre de 

doença 

 

A análise do tempo de sobrevivência livre de doença foi realizada através do 

método de Kaplan-Meier e do teste Log-rank, de forma a comparar as curvas de 

sobrevivência das doentes com CCU tendo em conta alguns fatores de prognóstico e 

os genótipos dos diferentes polimorfismos genéticos.  

 De modo a estabelecer se algumas características clinicopatológicas, como a 

idade ao diagnóstico, o estadio tumoral e o tipo histológico do tumor poderiam ser úteis 

como fatores de prognóstico independentes nas doentes com CCU foi analisada a sua 

possível influência na sobrevivência livre de doença. Os resultados obtidos permitiram 

verificar que não existe nenhuma associação estatisticamente significativa entre a idade 

ao diagnóstico (<48 vs. ≥48 anos), o estadio tumoral (<IIB vs. ≥IIB) e o tipo histológico 

do tumor (carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) e a sobrevivência livre de 

doença (P=0.361, Figura 23A; P=0.130, Figura 23B; P=0.895, Figura 23C 

respetivamente). Estes resultados permitem aferir que estas variáveis parecem não 

influenciar a sobrevivência livre de doença das doentes com CCU, pelo que não podem 

ser consideradas fatores de prognóstico relevantes nesta neoplasia.  

 
   A          B 
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         C 

 

Figura 23 – Tempo de sobrevivência livre de doença obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste 

de Log-rank em doentes com CCU, de acordo com: A) a idade ao diagnóstico (P=0.361), B) o estadio 

tumoral (P=0.130) e C) o tipo histológico do tumor (P=0.895).  

 

Relativamente às variantes genéticas da via BER, foi possível observar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes genótipos dos 

polimorfismos APEX1 rs1130409, PARP1 rs1136410, XRCC1 rs25487 e XRCC1 

rs1799782 e a sobrevivência livre de doença das doentes com CCU (P=0.713; P=0.736; 

P=0.565 e P=0.816, respetivamente). Com base na estratificação das doentes pela 

idade ao disgnóstico (<48 vs. ≥48 anos), estadio tumoral (<IIB vs. ≥IIB) e tipo histológico 

do tumor (carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) também não se verificou 

qualquer associação positiva entre a distribuição dos genótipos destes polimorfismos 

nos diferentes subgrupos de doentes e a sobrevivência livre de doença (P≥0.05) (Tabela 

19). Adicionalmente, para o polimorfismo PARP1 rs1136410 tendo em conta a análise 

estratificada combinada entre o status de menopausa e o estadio tumoral, observou-se 

que no subgrupo de doentes em peri/pós-menopausa e com estadios iniciais (<IIB), a 

sobrevivência livre de doença das doentes portadoras do alelo C (CC/CT) foi 

significativamente menor em comparação com as doentes com o genótipo TT (67 meses 

vs. 94 meses, P=0.006). No entanto nos subgrupos de doentes em pré-menopausa e 

com estadios inicias (<IIB), em pré-menopausa e com estadios avançados (≥IIB) e em 

peri/pós-menopausa e com estadios avançados (≥IIB) não existe nenhuma associação 

com a sobrevivência livre de doença (P=0.299, P=0.149 e P=0.682; respetivamente) 

(Anexo 4). 
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Tabela 19 – Associação entre os polimorfismos APEX1 rs1130409, PARP1 rs11136410, XRCC1 rs25487 e XRCC1 rs1799782 da via BER e a sobrevivência livre de 

doença de acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor. 

Sobrevivência livre de doença 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

APEX1 
rs1130409 
TT 
TG 
GG 

 
 

75 (28.8) 
117 (45.0) 
68 (26.2) 

 
 

0.713 

 
 

36 (30.0) 
61 (50.8) 
23 (19.2) 

 
 

0.393 

 
 

39 (27.9) 
56 (40.0) 
45 (32.1) 

 
 

0.865 

 
 

11 (34.4) 
16 (50.0) 
5 (15.6) 

 
 

0.694 

 
 

64 (28.1) 
101 (44.3) 
63 (27.6) 

 
 

0.746 

 
 

63 (29.2) 
103 (47.7) 
50 (23.1) 

 
 

0.547 

 
 

12 (27.3) 
14 (31.8) 
18 (40.9) 

 
 

0.978 

PARP1 
rs1136410 
TT 
TC 
CC 

 
 

197 (75.8) 
61 (23.5) 

2 (0.8) 

 
 

0.736 

 
 

92 (76.7) 
27 (22.5) 

1 (0.8) 

 
 

0.303 

 
 

105 (75.0) 
34 (24.3) 

1 (0.7) 

 
 

0.122 

 
 

23 (71.9) 
8 (25.0) 

1 (3.1) 

 
 

0.564 

 
 

174 (76.3) 
53 (23.3) 

1 (0.4) 

 
 

0.664 

 
 

165 (76.4) 
49 (22.7) 

2 (0.9) 

 
 

0.810 

 
 

32 (72.7) 
12 (27.3) 

0 (0) 

 
 

0.537 

XRCC1  
rs25487 
GG 
GA 
AA 
 
rs1799782 
CC 
CT 
TT 

 
 

117 (45.0) 
107 (41.2) 
36 (13.8) 

 
 

227 (87.3) 
32 (12.3) 

1 (0.4) 

 
 

0.565 
 
 
 
 

0.816 

 
 

53 (44.2) 
51 (42.5) 
16 (13.3) 

 
 

107 (89.2) 
12 (10.0) 

1 (0.8) 

 
 

0.272 
 
 
 
 

0.688 

 
 

64 (45.7) 
56 (40.0) 
20 (14.3) 

 
 

120 (85.7) 
20 (14.3) 

0 (0) 

 
 

0.966 
 
 
 
 

0.338 

 
 

16 (50.0) 
12 (37.5) 
4 (12.5) 

 
 

31 (96.9) 
1 (3.1) 

0 (0) 

 
 

0.739 
 
 
 
 

0.743 

 
 

101 (44.3) 
95 (41.7) 
32 (14.0) 

 
 

196 (86.0) 
31 (13.6) 

1 (0.4) 

 
 

0.460 
 
 
 
 

0.843 

 
 

100 (46.3) 
91 (42.1) 
25 (11.6) 

 
 

187 (86.6) 
28 (13.0) 

1 (0.4) 

 
 

0.567 
 
 
 
 

0.864 

 
 

17 (38.6) 
16 (36.4) 
11 (25.0) 

 
 

40 (90.9) 
4 (9.1) 

0 (0) 

 
 

0.903 
 
 
 
 

0.585 

+Carcinoma espinocelular; *Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; P – Valor de P obtido pelo teste Log-rank. 
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Em relação à variabilidade genética da via NER, verificou-se que para o 

polimorfismo ERCC1 rs11615 existe uma associação estatisticamente significativa entre 

a distribuição dos diferentes genótipos e a sobrevivência livre de doença das doentes 

com CCU (P=0.033). Esta associação manteve-se significativa quando aplicado o 

modelo genético recessivo (CC vs. TT/CT), tendo-se observado que as doentes com o 

genótipo CC apresentavam uma maior sobrevivência comparativamente com doentes 

portadoras do alelo T (78 meses vs. 64 meses, P=0.028) (Figura 24).  

 

 

Figura 24 – Tempo de sobrevivência livre de doença obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste 

de Log-rank das doentes com CCU de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo 

ERCC1 rs11615 (CC vs. TT/CT, P=0.028). 

 

De acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, no 

subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos, foi possível constatar que 

existe uma correlação estatisticamente significativa entre a distribuição genotípica e a 

sobrevivência livre de doença (P=0.046). Contudo, este resultado manteve-se no limiar 

da significância, tendo em conta o modelo genético recessivo (CC vs. TT/CT), através 

do qual foi possível observar que as doentes com o genótipo CC em relação às doentes 

portadoras do alelo T apresentavam um maior tempo de sobrevivência livre de doença 

(82 meses vs. 68 meses, P=0.060) (Figura 25A). Pelo contrário, nenhuma associação 

foi encontrada entre os diferentes genótipos do ERCC1 rs11615 e a sobrevivência livre 

de doença no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 anos (P=0.523). Pela 

estratificação das doentes tendo em conta o estadio tumoral, constatou-se que no 

subgrupo de doentes com estadios <IIB nenhuma correlação positiva foi encontrada 
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entre a distribuição genotípica e a sobrevivência livre de doença (P=0.602). Contudo, 

no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB foi possível estabelecer uma associação 

estatisticamente significativa entre os diferentes genótipos e a sobrevivência livre de 

doença (P=0.035). Adicionalmente, neste último subgrupo de doentes, de acordo com 

o modelo genético recessivo (CC vs. TT/CT) manteve-se a correlação positiva entre os 

diferentes genótipos e a sobrevivência livre de doença, tendo-se verificado que as 

doentes com o genótipo CC apresentavam uma maior sobrevivência livre de doença do 

que as doentes com os genótipos TT/CT (91 meses vs. 72 meses; P=0.029) (Figura 

25B). 

 

   A              B 

  

Figura 25 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo ERCC1 rs11615 (CC vs. TT/CT): 

A) no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos (P=0.060) e B) no subgrupo de 

doentes com estadios ≥IIB (P=0.029). 

 

Com base na estratificação das doentes pelo tipo histológico do tumor, nenhuma 

associação foi encontrada entre a distribuição dos genótipos e o tempo de sobrevivência 

livre de doença, quer no subgrupo de doentes com histologia de carcinoma 

espinocelular (P=0.119), quer no subgrupo de doentes com histologia de outros 

carcinomas (P=0.212).  

 Em relação aos restantes polimorfismos genéticos da via NER, num contexto 

geral, não foi possível estabelecer qualquer associação estatisticamente significativa 

entre os polimorfismos ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, ERCC2 rs1799793, 

ERCC5 rs17655 e XPC rs2228001 e o tempo de sobrevivência livre de doença das 

doentes com CCU (P=0.225, P=0.473, P=0.425, P=0.645 e P=0.649, respetivamente). 
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Além disso, tendo em conta a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, 

estadio tumoral e tipo histológico do tumor, nenhuma correlação positiva foi encontrada 

entre a distribuição dos genótipos destes polimorfismos e a sobrevivência livre de 

doença, nos diferentes subgrupos de doentes (P≥0.05). 

 Os resultados da influência dos polimorfismos genéticos ERCC1 rs11615, 

ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, ERCC2 rs1799793, ERCC5 rs17655 e XPC 

rs2228001 da via NER na sobrevivência livre de doença das doentes com CCU estão 

apresentados na tabela 20. 
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Tabela 20 – Associação entre os polimorfismos ERCC1 rs11615, ERCC1 rs3212986, ERCC2 rs13181, ERCC2 rs1799793, ERCC5 rs17655 e XPC rs2228001 da via NER e 

a sobrevivência livre de doença de acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e o tipo histológico do tumor.  

Sobrevivência livre de doença 

SNPs 
  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 
n (%) 

P 
<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 
n (%) 

P 
CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 
n (%) 

P 

ERCC1 
rs11615 
TT 
CT 
CC 
 
rs3212986 
CC 
CA 
AA 

 
 

100 (38.5) 
118 (45.4) 
42 (16.1) 

 
 

152 (58.4) 
80 (30.8) 
28 (10.8) 

 
 

0.033 
0.0281 

 
 
 
 

0.225 

 
 

45 (37.5) 
49 (40.8) 
26 (21.7) 

 
 

69 (57.5) 
37 (30.8) 
14 (11.7) 

 
 

0.046 
0.0601 

 
 
 

0.731 

 
 

55 (39.3) 
69 (49.3) 
16 (11.4) 

 
 

83 (59.3) 
43 (30.7) 
14 (10.0) 

 
 

0.523 
 
 
 
 

0.340 

 
 

7 (21.9) 
16 (50.0) 
9 (28.1) 

 
 

13 (40.6) 
13 (40.6) 
6 (18.8) 

 
 

0.602 
 
 
 
 

0.669 

 
 

93 (40.8) 
102 (44.7) 
33 (14.5) 

 
 

139 (61.0) 
67 (29.4) 
22 (9.6) 

 
 

0.035 
0.0291 

 
 
 

0.165 

 
 

85 (39.4) 
97 (44.9) 
34 (15.7) 

 
 

128 (59.3) 
64 (29.6) 
24 (11.1) 

 
 

0.119 
 
 
 
 

0.421 

 
 

15 (34.1) 
21 (47.7) 
8 (18.2) 

 
 

24 (54.5) 
16 (36.4) 

4 (9.1) 

 
 

0.212 
 
 
 
 

0.467 

ERCC2 
rs13181 
AA 
AC 
CC 
 
rs1799793 
GG 
GA 
AA 

 
 

122 (46.9) 
114 (43.9) 

24 (9.2) 
 
 

128 (49.2) 
106 (40.8) 
26 (10.0) 

 
 

0.473 
 
 
 
 

0.425 

 
 

57 (47.5) 
51 (42.5) 
12 (10.0) 

 
 

55 (45.8) 
52 (43.4) 
13 (10.8) 

 
 

0.814 
 
 
 
 

0.775 

 
 

65 (46.4) 
63 (45.0) 
12 (8.6) 

 
 

73 (52.1) 
54 (38.6) 
13 (9.3) 

 
 

0.169 
 
 
 
 

0.195 

 
 

15 (46.9) 
14 (43.7) 

3 (9.4) 
 
 

14 (43.8) 
16 (50.0) 

2 (6.2) 

 
 

0.270 
 
 
 
 

0.695 

 
 

107 (46.9) 
100 (43.9) 

21 (9.2) 
 
 

114 (50.0) 
90 (39.5) 
24 (10.5) 

 
 

0.253 
 
 
 
 

0.480 

 
 

95 (44.0) 
101 (46.8) 

20 (9.2) 
 
 

102 (47.2) 
91 (42.1) 
23 (10.7) 

 
 

0.675 
 
 
 
 

0.609 

 
 

27 (61.4) 
13 (29.5) 

4 (9.1) 
 
 

26 (59.1) 
15 (34.1) 

3 (6.8) 

 
 

0.520 
 
 
 
 

0.316 

ERCC5 
rs17655 
GG 
GC 
CC 

 
 

147 (56.5) 
100 (38.5) 

13 (5%) 

 
 

0.645 

 
 

62 (51.7) 
50 (41.7) 

8 (6.6) 

 
 

0.981 

 
 

85 (60.7) 
50 (35.7) 

5 (3.6) 

 
 

0.645 

 
 

19 (59.4) 
12 (37.5) 

1 (3.1) 

 
 

0.565 
 

 
 

128 (56.1) 
88 (38.6) 
12 (5.3) 

 
 

0.637 

 
 

118 (54.6) 
86 (39.8) 
12 (5.6) 

 
 

0.850 

 
 

29 (65.9) 
14 (31.8) 

1 (2.3) 

 
 

0.587 

XPC 
rs2228001 
AA 
AC 
CC 

 
 

84 (32.3) 
124 (47.7) 
52 (20.0) 

 
 

0.649 

 
 

43 (35.8) 
58 (48.3) 
19 (15.8) 

 
 

0.958 

 
 

41 (29.3) 
66 (47.1) 
33 (23.6) 

 
 

0.486 

 
 

12 (37.5) 
17 (53.1) 

3 (9.4) 

 
 

0.222 
 

 
 

72 (31.6) 
107 (46.9) 
49 (21.5) 

 
 

0.391 

 
 

67 (31.0) 
104 (48.2) 
45 (20.8) 

 
 

0.633 

 
 

17 (38.6) 
20 (45.5) 
7 (15.9) 

 
 

0.785 

+Carcinoma espinocelular; *Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; 1Modelo recessivo – CC vs. TT/CT; P – Valor de P obtido pelo teste Log-
rank. 
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 No que respeita os polimorfismos genéticos da via HR, num contexto geral, não 

foi possível estabelecer qualquer associação estatisticamente significativa entre os 

polimorfismos NBS1 rs1805794, RAD52 rs1051669 e XRCC3 rs861539 e o tempo de 

sobrevivência livre de doença das doentes com CCU (P=0.258, P=0.771 e P=0.477, 

respetivamente). Adicionalmente, tendo em conta a estratificação das doentes pela 

idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor, nenhuma correlação 

positiva foi encontrada entre a distribuição dos genótipos destes polimorfismos em 

estudo e a sobrevivência livre de doença, nos diferentes subgrupos de doentes 

(P≥0.05). Relativamente ao polimorfismo RAD51 rs1801320, foi observada uma 

correlação no limiar da significância entre os diferentes genótipos deste polimorfismo e 

a sobrevivência livre de doença (P=0.056). Contudo, de acordo com o modelo genético 

recessivo (CC vs. GG/GC), observou-se novamente que as doentes com genótipo CC 

apresentavam uma tendência para terem um maior tempo de sobrevivência livre de 

doença comparativamente com as doentes portadoras do alelo G (85 meses vs. 61 

meses, P=0.060) (Figura 26). 

 

 

Figura 26 – Tempo de sobrevivência livre de doença obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste 

de Log-rank das doentes com CCU de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo 

RAD51 rs1801320 (CC vs. GG/GT, P=0.060). 

 

 Com base na estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, não se 

verificou nenhuma correlação entre a distribuição genotípica do polimorfismo RAD51 

rs1801320 e a sobrevivência livre de doença, quer no subgrupo de doentes com idade 

ao diagnóstico <48 anos (P=0.105), quer no subgrupo com idade ≥48 anos (P=0.206). 

Pela estratificação das doentes com base no estadio tumoral, não foi possível encontrar 

nenhuma ligação positiva entre os diferentes genótipos e o tempo de sobrevivência livre 
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de doença em ambos os subgrupos de doentes (P=0.433 e P=0.086, doentes com 

estadios <IIB e ≥IIB, respetivamente). Contudo no subgrupo de doentes com estadios 

≥IIB, obteve-se uma associação estatisticamente significativa entre a distribuição dos 

genótipos e a sobrevivência livre de doença, de acordo com o modelo genético 

recessivo (CC vs. GG/GC). Desta forma, foi possível observar que as doentes 

portadoras do genótipo CC demonstraram uma maior sobrevivência livre de doença do 

que as doentes com os genótipos GG/GC (83 meses vs. 65 meses, P=0.046) (Figura 

27A). Considerando a estratificação das doentes pelo tipo histológico do tumor, 

verificou-se no subgrupo de doentes com histologia de carcinoma espinocelular uma 

associação estatisticamente significativa entre os diferentes genótipos e a sobrevivência 

livre de doença (P=0.040). Este resultado manteve-se no limiar da significância de 

acordo com o modelo genético recessivo (CC vs. GG/GC), o qual demonstrou que as 

doentes com o genótipo CC apresentavam um maior tempo de sobrevivência livre de 

doença em relação às doentes portadoras do alelo G (87 meses vs. 67 meses, P=0.052) 

(Figura 27B). No entanto, no subgrupo de doentes com histologia de outros carcinomas 

nenhuma associação significativa foi estabelecida entre a distribuição genotípica e a 

sobrevivência livre de doença (P=0.965).  

Os resultados relativos ao impacto dos polimorfismos genéticos NBS1 

rs1805794, RAD51 rs1801320, RAD52 rs1051669, e XRCC3 rs861539 da via HR na 

sobrevivência livre de doença das doentes com CCU estão descritos na tabela 21. 

 
    A         B 

 
 

Figura 27 – Tempo de sobrevivência livre de doença obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste 

de Log-rank de acordo com o modelo genético recessivo do polimorfismo RAD51 rs1801320 (CC vs. 

GG/GC): A) no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB (P=0.046) e B) no subgrupo de doentes com 

histologia de carcinoma espinocelular (P=0.052).
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Tabela 21 – Associação entre os polimorfismos NBS1 rs1805794, RAD51 rs1801320, RAD52 rs1051669 e XRCC3 rs861539 da via HR e a sobrevivência livre de doença 

de acordo com a estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor. 

Sobrevivência livre de doença 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

NBS1 
rs1805794 
GG 
GC 
CC 

 
 

88 (33.9) 
141 (54.2) 
31 (11.9) 

 
 

0.258 

 
 

41 (34.2) 
61 (50.8) 
18 (15.0) 

 
 

0.167 

 
 

47 (33.6) 
80 (57.1) 
13 (9.3) 

 
 

0.746 

 
 

8 (25.0) 
20 (62.5) 
4 (12.5) 

 
 

0.768 

 
 

80 (35.1) 
121 (53.1) 
27 (11.8) 

 
 

0.365 

 
 

76 (35.2) 
114 (52.8) 
26 (12.0) 

 
 

0.268 

 
 

12 (27.3) 
27 (61.4) 
5 (11.3) 

 
 

0.824 

RAD51 
rs1801320 
GG 
GC 
CC 

 
 

128 (49.2) 
91 (35.0) 
41 (15.8) 

 
 

0.056
0.0601 

 
 

63 (52.5) 
36 (30.0) 
21 (17.5) 

 
 

0.105 

 
 

65 (46.4) 
55 (39.3) 
20 (14.3) 

 
 

0.206 

 
 

20 (62.5) 
11 (34.4) 

1 (3.1) 

 
 

0.403 

 
 

108 (47.4) 
80 (35.1) 
40 (17.5) 

 
 

0.077 
0.0461 

 
 

106 (49.1) 
76 (35.2) 
34 (15.7) 

 
 

0.040 
0.0521 

 
 

22 (50.0) 
15 (34.1) 
7 (15.9) 

 
 

0.965 

RAD52 
rs1051669 
CC 
CT 
TT 

 
 

121 (46.5) 
120 (46.2) 

19 (7.3) 

 
 

0.771 

 
 

52 (43.3) 
56 (46.7) 
12 810.0) 

 
 

0.680 

 
 

69 (49.3) 
64 (45.7) 

7 (5.0) 

 
 

0.601 

 
 

19 (59.4) 
10 (31.2) 

3 (9.4) 

 
 

0.894 

 
 

102 (44.7) 
110 (48.3) 

16 (7.0) 

 
 

0.649 

 
 

99 (45.8) 
104 (48.2) 

13 (6.0) 

 
 

0.528 

 
 

22 (50.0) 
16 (36.4) 
6 (13.6) 

 
 

0.724 

XRCC3 
rs861539 
CC 
CT 
TT 

 
 

93 (35.8) 
125 (48.1) 
42 (16.1) 

 
 

0.477 

 
 

41 (34.2) 
65 (54.2) 
14 (11.6) 

 
 

0.346 

 
 

52 (37.1) 
60 (42.9) 
28 (20.0) 

 
 

0.911 

 
 

9 (28.1) 
18 (56.3) 
5 (15.6) 

 
 

0.727 

 
 

84 (36.9) 
107 (46.9) 
37 (16.2) 

 
 

0.387 

 
 

76 (35.2) 
106 (49.1) 
34 815.79 

 
 

0.308 

 
 

17 (38.6) 
19 (43.2) 
8 (18.2) 

 
 

0.824 

+Carcinoma espinocelular;*Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; 1Modelo recessivo – CC vs. GG/GC; P – Valor de P obtido pelo teste 
Log-rank. 
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No que respeita a variação genética da via de reparação NHEJ, verificou-se que 

para ambos os polimorfismos desta via, XRCC5 rs828907 e XRCC6 rs2267437, 

nenhuma associação estatisticamente significativa foi encontrada entre os diferentes 

genótipos destes polimorfismos e o tempo de sobrevivência livre de doença das doentes 

com CCU (P=0.201 e P=0.853, respetivamente). Além disso, de acordo com a 

estratificação das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico 

do tumor também não foi possível observar qualquer correlação entre a distribuição dos 

genótipos e a sobrevivência livre de doença nos diferentes subgrupos de doentes 

(P≥0.05).  

A tabela 22 apresenta os resultados do impacto dos polimorfismos XRCC5 

rs828907 e XRCC6 rs2267437 na sobrevivência livre de doença das doentes com CCU. 

 

 

 Em relação ao polimorfismo TP53 rs1042522 da via da apoptose, no estudo 

preliminar incluindo uma parte das doentes do coorte em estudo, nenhuma associação 

foi encontrada entre os diferentes genótipos deste polimorfismo e a sobrevivência livre 

de doença das doentes (P=0.205), mesmo quando comparando as doentes com os 

genótipos heterozigóticos e os genótipos homozigóticos (P=0.081) (Anexo 2).  

 Considerando, a análise com o número total de doentes do coorte, também não 

foi possível determinar qualquer relação positiva entre os diferentes genótipos deste 

polimorfismo e a sobrevivência livre de doença (P=0.138). Com base na estratificação 

das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor, não 

se verificou nenhuma associação estatisticamente significativa entre a distribuição 

genotípica e sobrevivência livre de doença nos diferentes subgrupos de doentes 

(P≥0.05).  

Os resultados do impacto do polimorfismo TP53 rs1042522 da via da apoptose 

na sobrevivência livre de doença das doentes com CCU estão apresentados na tabela 

23.  
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Tabela 22 – Associação entre os polimorfismos XRCC5 rs8289907 e XRCC6 rs2267437 da via NHEJ e a sobrevivência livre de doença de acordo com a estratificação 

das doentes pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor. 

Sobrevivência livre de doença 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio  Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

XRCC5 
rs828907 
GG 
GT 
TT 

 
 

82 (31.5) 
129 (49.6) 
49 (18.9) 

 
 

0.201 

 
 

36 (30.0) 
56 (46.7) 
28 (23.3) 

 
 

0.859 

 
 

46 (32.9) 
73 (52.1) 
21 (15.0) 

 
 

0.163 

 
 

8 (25.0) 
17 (53.1) 
7 (21.9) 

 
 

0.559 

 
 

74 (32.5) 
112 (49.1) 
42 (18.4) 

 
 

0.119 

 
 

69 (31.9) 
108 (50.0) 
39 (18.1) 

 
 

0.438 

 
 

13 (29.6) 
21 (47.7) 
10 (22.7) 

 
 

0.224 

XRCC6 
rs2267437 
CC 
CG 
GG 

 
 

82 (31.5) 
127 (48.9) 
51 (19.6) 

 
 

0.853 

 
 

39 (32.5) 
57 (47.5) 
24 (20.0) 

 
 

0.626 

 
 

43 (30.7) 
70 (50.0) 
27 (19.3) 

 
 

0.308 

 
 

11 (34.4) 
14 (43.7) 
7 (21.9) 

 
 

0.130 

 
 

71 (31.1) 
113 (49.6) 
44 (19.3) 

 
 

0.990 

 
 

64 (29.6) 
110 (50.9) 
42 (19.5) 

 
 

0.809 

 
 

18 (40.9) 
17 (38.6) 
9 (20.5) 

 
 

0.916 

+Carcinoma espinocelular; *Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; P – Valor de P obtido pelo teste Log-rank. 

 

 
 

Tabela 23 – Associação entre o polimorfismo TP53 rs1042522 da via da apoptose e a sobrevivência livre de doença de acordo com a estratificação das doentes pela 

idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor. 

Sobrevivência livre de doença 

SNPs 

  Idade ao diagnóstico Estadio Tipo histológico 

n (%) P 
<48 

n (%) 
P 

≥48 

n (%) 
P 

<IIB 

n (%) 
P 

≥IIB 

n (%) 
P 

CE+ 

n (%) 
P 

Outros* 

n (%) 
P 

TP53 
rs1042522 
CC 
CG 
GG 

 
 

146 (56.2) 
88 (33.8) 
26 (10.0) 

 
 

0.138 

 
 

70 (58.3) 
41 (34.2) 

9 (7.5) 

 
 

0.190 

 
 

76 (54.3) 
47 (33.6) 
17 (12.1) 

 
 

0.532 

 
 

21 (65.6) 
10 (31.3) 

1 (3.1) 

 
 

0.145 
 

 
 

125 (54.8) 
78 (34.2) 
25 (11.0) 

 
 

0.229 

 
 

120 (55.6) 
73 (33.8) 
23 (10.6) 

 
 

0.356 

 
 

26 (59.1) 
15 (34.1) 

3 (6.8) 

 
 

0.260 

+Carcinoma espinocelular; *Adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso e carcinoma de células pequenas; P – Valor de P obtido pelo teste Log-rank. 
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     3.3.4.1 Análise multivariada por regressão de COX do risco de recidiva 

 
 

 De forma a avaliar o valor de prognóstico independente dos polimorfismos que 

demonstraram influenciar a sobrevivência livre de doença das doentes com CCU 

através do método de Kaplan-Meier e o teste de Log-rank, foi realizada uma regressão 

multivariada, utilizando um modelo de risco proporcional de Cox, com o intuito de 

eliminar as possíveis variáveis de confundimento. 

 Para o polimorfismo PARP1 rs1136410 da via BER, a análise multivariada 

ajustada para o tipo hostológico do tumor (P=0.118), idade ao diagnóstico (P=0.067) e 

envolvimento ganglionar (P=0.105) demonstrou que no subgrupo de doentes em 

peri/pós-menopausa e com estadios iniciais (<IIB), as doentes portadoras do alelo C 

(CC/CT) apresentam um risco de recidiva aproximadamente quatro vezes superior às 

doentes com o genótipo TT (HR=3.973; IC 95%, 1.589-9.931; P=0.003). De acordo com 

este resultado, o polimorfismo PARP1 rs1136410 pode ser considerado um fator de 

prognóstico relevante neste subgrupo de doentes com CCU (Anexo 4). 

Relativamente ao polimorfismo ERCC1 rs11615 da via NER e com ajustamento 

para diferentes variáveis como, a idade ao diagnóstico, o estadio tumoral e o tipo 

histológico do tumor, foi possível determinar que as doentes com os genótipos TT/CT 

apresentavam um risco de recidiva três vezes superior comparativamente com as 

doentes portadoras do genótipo CC (HR=3.323; IC 95%, 1.027-10.754; P=0.045) 

(Tabela 24). Desta forma, é possível afirmar que o polimorfismo ERCC1 rs11615 

continua a manter o seu valor de prognóstico independente.  

 

Tabela 24 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de recidiva das doentes com CCU 

considerando o polimorfismo ERCC1 rs11615.  

 Risco de recidiva 

 HR IC 95% P 

ERCC1 rs11615  
(CC vs. TT/CT) 

3.323 1.027-10.754 0.045 

Idade ao diagnóstico  
(<48 anos vs. ≥48 anos) 

0.877 0.491-1.566 0.657 

Estadio tumoral 
(<IIB vs. ≥IIB) 

1.425 0.766-2.650 0.263 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

0.847 0.406-1.765 0.657 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de X2. 

 
  

Ainda relativamente ao polimorfismo ERCC1 rs11615, observou-se que no 

subgrupo de doentes com estadios ≥IIB, as doentes portadoras dos genótipos TT/CT 

tinham um risco de recidiva superior a quatro vezes em relação às doentes com o 

genótipo CC, atendendo ao ajustamento para a idade ao diagnóstico e o tipo histológico 
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do tumor (HR=4.181; IC 95%, 1.010-17.301; P=0.048) (Tabela 25). Deste modo, este 

polimorfismo mantém-se como um potencial fator de prognóstico independente neste 

subgrupo de doentes. Contudo, no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 

anos, este polimorfismo perde o seu valor de prognóstico (P=0.125).  

 
Tabela 25 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de recidiva das doentes com estadios 

≥IIB considerando o polimorfismo ERCC1 rs11615. 

 Risco de recidiva 
(estadio ≥IIB) 

 HR IC 95% P 

ERCC1 rs11615  
(CC vs. TT/CT) 

4.181 1.010-17.301 0.048 

Idade ao diagnóstico  
(<48 anos vs. ≥48 anos) 

0.832 0.458-1.512 0.547 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

0.804 0.388-1.666 0.557 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de X2. 

 

 

 Relativamente ao polimorfismo RAD51 rs1801320 da via HR, foi possível constatar 

as doentes portadoras do alelo G (GG/GC) manifestavam um risco de recidiva três 

vezes superior em relação às doentes com o genótipo CC, tendo em conta o 

ajustamento para a idade ao diagnóstico, o estadio tumoral e o tipo histológico do tumor 

(HR=3.105; IC 95%, 0.962-10.025; P=0.049) (Tabela 26). Assim, este polimorfismo 

poderá ser considerado um potencial fator de prognóstico independente nas doentes 

com CCU. 

 

Tabela 26 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de recidiva das doentes com CCU 

considerando o polimorfismo RAD51 rs1801320.  

 Risco de recidiva 

 HR IC 95% P 

RAD51 rs1801320 
(CC vs. GG/GC) 

3.105 1.005-10.025 0.049 

Idade ao diagnóstico  
(<48 anos vs. ≥48 anos) 

0.834 0.470-1.482 0.536 

Estadio tumoral 
(<IIB vs. ≥IIB) 

2.569 0.795-8.308 0.115 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

0.938 0.455-1.932 0.862 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de X2. 

 
 

Adicionalmente para o polimorfismo RAD51 rs1801320, de acordo com o 

ajustamento para a idade ao diagnóstico e o estadio tumoral, foi demonstrado que no 

subgrupo de doentes com histologia de carcinoma espinocelular, as doentes portadoras 

dos genótipos GG/GC apresentavam um risco de recidiva três vezes superior às 
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doentes com o genótipo CC (HR=4.037; IC 95%, 0.970-16.806; P=0.055) (Tabela 27). 

Desta forma, apesar do resultado se manter no limiar da significância, este polimorfismo 

poderá ser um potencial fator de prognóstico independente neste subgrupo de doentes. 

No entanto, no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB, de acordo com o ajustamento 

para a idade ao diagnóstico e tipo histológico do tumor, este polimorfismo não possui 

valor de prognóstico independente (P=0.064). 

 
 

Tabela 27 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de recidiva das doentes com histologia 

de carcinoma espinocelular considerando o polimorfismo RAD51 rs1801320.  

 Risco de recidiva 

(tipo histológico carcinoma espinocelular) 
 HR IC 95% P 

RAD51 rs1801320 
(CC vs. GG/GC) 

4.037 0.970-16.806 0.055 

Idade ao diagnóstico  
(<48 anos vs. ≥48 anos) 

1.106 0.594-2.059 0.751 

Estadio tumoral 
(<IIB vs. ≥IIB) 

2.155 0.658-7.060 0.205 

HR – Hazard Ratio; IC 95%- intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de X2. 

 
   

Dado que, após a análise multivariada, os polimorfismos ERCC1 rs11615 e 

RAD51 rs1801320 permaneceram como fatores de prognóstico independentes, foi 

posteriormente realizada uma análise combinada destes polimorfismos. Desta forma, foi 

possível estabelecer que as doentes com o perfil genético CT/TT ERCC1 e GG/GC 

RAD51 apresentam um risco de recidiva quatro vezes superior do que as doentes com 

o perfil CC ERCC1 e CC RAD51 (HR=4.030; IC 95%, 1.593-10.194; P=0.003; P=0.007 

com análise bootstrap) (Tabela 28). Este resultado traduz-se numa menor sobrevivência 

global para as doentes com o perfil genético CT/TT ERCC1 e GG/GC RAD51 em relação 

às doentes portadoras do perfil CC ERCC1 e CC RAD51 (107 meses vs. 129 meses, 

respetivamente; P=0.004) (Figura 28). 

 

Tabela 28 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de recidiva das doentes com CCU 

considerando os polimorfismos ERCC1 rs11615 e RAD51 rs1801320.  

 Risco de recidiva 

 HR IC 95% P 

ERCC1 rs11615 e RAD51 rs1801320 
(CT/TT e GG/GC vs. CC e CC) 

4.030 1.593-10.194 0.003a 

Idade ao diagnóstico  
(<48 anos vs. ≥48 anos) 

2.293 0.712-7.383 0.164 

Estadio tumoral 
(<IIB vs. ≥IIB) 

0.909 0.442-1.872 0.796 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

0.911 0.513-1.619 0.752 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de X2; aP=0.007 

com análise bootstrap.  
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Figura 28 – Tempo de sobrevivência global obtido pelas curvas de Kaplan-Meier e o teste de Log-

rank nas doentes com CCU de acordo com a análise combinada dos polimorfismos ERCC1 rs11615 

e RAD51 rs1801320 (TT/TC ERCC1 e GG/GC RAD51 vs. CC ERCC1 e CC RAD51, P=0.004). 

 

Com o objetivo de comparar a capacidade preditiva de recidiva de diferentes 

variáveis com significado de prognóstico associadas à sobrevivência livre de doença foi 

calculado o índice de concordância C. Desta forma, através do modelo 1, no qual se 

avaliou apenas a idade ao diagnóstico, o estadio tumoral e o tipo histológico do tumor, 

observou-se que este modelo apresentou uma capacidade preditiva com um índice C 

de 0.586. Com base no modelo 2, no qual para além das variáveis tidas em conta no 

modelo 1 se adicionou o polimorfismo RAD51 rs1801320, foi possível verificar que este 

modelo apresenta uma capacidade preditiva maior que o modelo 1 (índice C de 0.625). 

Adicionalmente, através do modelo 3, no qual se acrescentou o polimorfismo ERCC1 

rs11615 e se considerou todas as variáveis dos modelos 1 e 2, foi possível demonstrar 

que este modelo apresenta uma capacidade preditiva mais elevada que os modelos 1 

e 2, obtendo-se um índice C de 0.677 (Tabela 29).  
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Tabela 29 – Modelos preditivos da recidiva das doentes com CCU, tendo em conta as possíveis 

variáveis de prognóstico.  

 HR IC 95% P Índice C 

Modelo 1     

Idade ao diagnóstico 

(<48anos vs. ≥48anos) 
 

0.805 0.453-1.429 0.459 

0.586 
Estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) 
 

2.308 0.715-7.454 0.162 

Tipo histológico do tumor 

(c. espinocelular vs. outros carcinomas) 
 

0.917 0.445-1.891 0.815 

Modelo 2    

0.625 

Idade ao diagnóstico 

(<48anos vs. ≥48anos) 
 

0.834 0.470-1.482 0.536 

Estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) 
 

2.569 0.795-8.308 0.115 

Tipo histológico do tumor 

(c. espinocelular vs. outros carcinomas) 
 

0.938 0.455-1.932 0.862 

RAD51 rs1801320 

(GG/GC vs. CC) 
 

3.105 0.962-10.025 0.058 

Modelo 3    

0.667 

Idade ao diagnóstico 

(<48anos vs. ≥48anos) 
 

0.904 0.509-1.607 0.731 

Estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) 
 

2.311 0.715-7.472 0.162 

Tipo histológico do tumor 

(c. espinocelular vs. outros carcinomas) 
 

0.909 0.442-1.873 0.797 

RAD51 rs1801320 

(GG/GC vs. CC) 
 

3.189 0.988-10.294 0.052 

ERCC1 rs11615 
(TT/TC vs. CC) 

3.214 0.992-10.410 0.051 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de X2. 
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4. Parte experimental 2 

 

4.1 Níveis de expressão do mRNA de genes associados à resposta celular 

aos danos no DNA e a sua relevância clínica em CCU 

 

Este capítulo tem como objetivo avaliar o possível impacto dos níveis de 

expressão do mRNA de genes envolvidos nos diferentes mecanismos de reposta celular 

aos danos provocados pela QTRT quer na resposta ao tratamento, quer na 

sobrevivência global e sobrevivência livre de doença das doentes com CCU.  

No seguimento de uma revisão criteriosa da literatura e com base nos resultados 

obtidos na avaliação do impacto dos polimorfismos genéticos na evolução clínica das 

doentes com CCU foram selecionados seis genes alvo, nomeadamente os genes 

PARP1 e XRCC1 associados à via de reparação por excisão de bases (BER), os genes 

ERCC1 e ERCC2 relativos à via de reparação de nucleótidos (NER), o gene NBS1 

referente à via de reparação por recombinação homóloga (HR) e o gene TP53 da via da 

apoptose.  

 

4.2 Material e métodos 

 

 4.2.1 Caracterização da população em estudo 

 

 Nesta parte experimental, foi realizado um estudo de base hospitalar do tipo 

coorte retrospetivo incluindo 53 doentes caucasianas com diagnóstico histopatológico 

de CCU, tendo o presente estudo sido aprovado pela Comissão de Ética do Instituto 

Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE (IPO-Porto) com a referência 

CES. 287/014.  

As doentes são residentes na região Norte de Portugal e foram admitidas no 

IPO-Porto entre maio de 2017 e junho de 2019. Tal como no primeiro coorte, o 

tratamento primário destas doentes baseou-se em quimioterapia com o agente 

cisplatina e radioterapia concomitante (QTRT), sendo que o protocolo terapêutico 

consistiu na administração semanal de 40mg/m2 de cisplatina durante a radioterapia 

externa.  

As doentes incluídas neste estudo foram selecionadas de forma consecutiva 

tendo em conta os mesmos critérios de inclusão e exclusão do primeiro coorte de 

doentes. Todas as doentes participantes no estudo cederam uma amostra biológica de 

sangue periférico com o seu conhecimento e consentimento após assinatura do 

consentimento informado, de acordo com os princípios da declaração de Helsínquia. 
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Assim, a cada doente foi recolhida uma amostra de sangue periférico (8 ml) por uma 

técnica padronizada de colheita intravenosa para um tubo com EDTA antes e após o 

tratamento. A partir dos processos clínicos de cada doente foram obtidas informações 

relativas a várias características clinicopatológicas, nomeadamente a idade ao 

diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor, hábitos tabágicos, tipo de 

resposta ao tratamento e existência de recidiva, conforme descrito na tabela 30.  

 

Tabela 30 – Características clinicopatológicas das doentes com CCU para o estudo da expressão do 

mRNA. 

Características 
Número de doentes 

(n=53) 
% 

Idade ao diagnóstico (anos) 

Mediana, 53.00 

Média ± DP, 52.02 ± 13.04 

53 

 

100 

Estadio Tumoral 

IB2 

IIA2 

IIB 

IIIA 

IIIB 

IVA 

 

6 

3 

30 

0 

11 

3 

 

11.3 

5.7 

56.6 

0 

20.7 

5.7 

Tipo histológico do tumor 

     Carcinoma de células escamosas 

     Adenocarcinoma 

     Carcinoma adenoescamoso 

     Carcinoma de pequenas células 

 

45 

6 

1 

1 

 

84.9 

11.3 

1.9 

1.9 

Hábitos tabágicos 

Fumadoras/Ex-fumadoras 

Não Fumadoras 

 

22 

31 

 

41.5 

58.5 

Tipo de resposta à terapia  

Completa 

Parcial 

Persistente/Estável 

Progressão 

 

42 

10 

1 

0 

 

79.2 

18.9 

1.9 

0 

Recidiva 

Sim 

Não 

 

11 

42 

 

20.8 

79.2 

Tempo de follow-up (meses) 

Mediana, 18 
53 100 
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 4.2.2 Extração do DNA genómico e genotipagem dos polimorfismos 

genéticos 

 

 A metodologia de extração do DNA genómico e da genotipagem dos 

polimorfismos genéticos nos genes selecionados encontra-se descrita no capítulo III. 

 

4.2.3 Extração do RNA 

 

A partir de uma fração de células nucleadas (pellet de leucócitos) do sangue 

periférico de todos as participantes, previamente preservada em reagente Tripure 

(Roche®), foi realizada a extração do RNA de cada doente antes e após o tratamento. 

Este reagente de conservação e isolamento é importante dado que permite preservar a 

integridade das proteínas e do DNA, assim como a porção de RNA obtida a partir dos 

leucócitos, tornando possível o isolamento e a separação da fração de RNA das 

restantes frações celulares.   

O isolamento do RNA foi efetuado através do Kit comercial GRS Total RNA Kit 

– Blood and Cultured Cells (#GK08.0100) da Grisp Research Solutions® e de acordo 

com as instruções fornecidas pelo fabricante: 

1) Transferiu-se 200 µl de amostra preservada em tripure para um novo 

eppendorf de 1.5 ml; 

2) Adicionou-se 40 µl de clorofórmio a cada amostra, agitou-se vigorosamente 

durante 15 segundos e incubou-se as amostras entre 15 a 25ºC durante 2 a 15 minutos; 

3) Centrifugou-se as amostras a 12000g durante 15 minutos entre 2 a 8ºC, de 

modo a promover a separação dos diferentes componentes celulares em fases distintas, 

nomeadamente a fase aquosa superior (RNA), a fase intermédia branca (DNA) e a fase 

inferior (orgânica avermelhada) correspondente às proteínas; 

4) Procedeu-se à transferência da fase aquosa de cada amostra para um novo 

eppendorf de 1.5 ml e adicionou-se 100 µl, de forma a provocar a precipitação do RNA; 

5) Inverteu-se as amostras várias vezes e incubou-se durante 5 a 10 minutos 

entre 15 a 25ºC; 

6) Centrifugou-se as amostras a 12000g durante 10 minutos a 4ºC e descartou-

se o sobrenadante; 

7) Adicionou-se a cada amostra 200 µl de etanol a 75% e transferiu-se o lisado 

para uma coluna de sílica gel inserida num tubo coletor; 

8) Centrifugou-se as amostras entre 14000 e 16000g durante 1 minuto, 

descartou-se o sobrenadante e colocou-se a coluna num novo tubo coletor; 
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9) Adicionou-se às amostras 400 µl de Wash Buffer 2 (suplementado com etanol 

a 100%) e centrifugou-se durante 30 segundos a 14000-16000g. 

10) Descartou-se o sobrenadante e colocou-se cada coluna num novo tubo 

coletor; 

11) Preparou-se uma mistura com 45 µl de DNase I Reaction Buffer e 5 µl de 

DNase I Solution, adicionando 50 µl dessa mistura no centro de cada coluna e incubou-

se as amostras durante 10 a 15 minutos à temperatura ambiente; 

12) Adicionou-se às amostras 400 µl de Wash Buffer 1, centrifugou-se durante 

30 segundos a 14000-15000g, descartou-se o sobrenadante e colocou-se cada coluna 

num novo tubo coletor. 

 13) Adicionou-se às amostras 600 µl de Wash Buffer 2, centrifugou-se durante 

30 segundos a 14000-16000g, descartou-se o sobrenadante e transferiu-se a coluna 

para um novo eppendorf de 1.5 ml; 

 14) Adicionou-se 50 µl de Water RNase free às amostras e incubou-se à 

temperatura ambiente durante 1 a 2 minutos para eluir o RNA. 

 15) Centrifugou-se as amostras durante 1 minuto a 14000-16000g, descartou-se 

a coluna e guardou-se o eppendorf com o RNA a 70ºC até ser usado.  

 

De seguida, a concentração e a pureza do RNA de cada amostra de RNA obtida 

foram avaliadas por medição da absorvância a 260 e 280 nm pela técnica de 

espectrofotometria com recurso ao aparelho NanoDrop™ Lite Spectrophotometer 

(Thermo Fisher Scientific®).  

 
4.2.4 Síntese do cDNA  

 

 Para a conversão do RNA em cDNA de cada amostra recorreu-se ao kit 

comercial High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems®), sendo 

que a síntese do cDNA foi realizada pela técnica Polymorphism Chain Reaction (PCR). 

O volume final da reação foi de 20 μl e a mistura de PCR continha 4.2 μl de água 

bidestilada estéril (Braun®), 2.0 μl de 10X Reverse Transcription (RT) Buffer, 2.0 μl de 

10X RT Random Primer, 0.2 μl de 25✕ dNTP Mix (100 mM), 1.0 μl de MultiScribe™ 

Reverse Transcriptase e cerca 10 μl de RNA de cada amostra. As condições de 

amplificação utilizadas para a síntese do cDNA foram as seguintes: um ciclo de 25ºC 

durante 10 minutos, seguido de 2 ciclos de 60 minutos a 37ºC e um ciclo de 5 minutos 

a 85ºC. A reação de amplificação foi realizada num termociclador programável Bio-

Rad®.  
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4.2.5 Expressão do mRNA dos genes em estudo  

 

A quantificação, antes e após o tratamento, dos níveis de expressão do mRNA 

dos genes selecionados foi efetuada por PCR quantitativo em tempo real com recurso 

ao equipamento StepOne™ Real-Time PCR e ao software StepOne™ v2.3 (Applied 

Biosystems®).  

O volume final da mistura da reação de quantificação para os diferentes 

transcritos em estudo foi de 8.5 μl por cada caso. Este volume continha 5 μl de 1X 

TaqManTM Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems®), 0.5 μl de 1X sondas 

específicas (TaqMan® Gene Expression assays: ERCC1 Hs01012158_m1, PARP1 

Hs00242302_m1, XRCC1 Hs00959834_m1, ERCC2 Hs00361161_m1, NBS1 

Hs01039845_m1 e TP53 Hs01034249_m1, Applied Biosystems®), 3 μl de água 

bidestilada estéril (Braun®) e 1.5 μl de cDNA. Como controlos endógenos foram 

utilizados o Human B2M (Beta-2-Microglobulin, 4333766F, Applied Biosystems®) e o 

Human GUSB (Beta Glucuronidase, 4333767F, Applied Biosystems®), de forma a 

normalizar os resultados em relação aos biomarcadores selecionados. As condições da 

reação de quantificação foram as seguintes: um ciclo de 50ºC durante 10 minutos, um 

ciclo de 95ºC por 10 minutos, seguindo-se 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e de 60ºC 

durante 1 minuto. 

A quantificação do mRNA das moléculas em estudo para cada doente foi 

realizada em duplicado e utilizando dois controlos negativos por reação, de modo a 

garantir a qualidade dos resultados obtidos, prevenindo falso-positivos. 

 

 

4.2.6 Análise estatística 

 
A análise estatística dos resultados foi realizada com recurso ao programa 

estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 26.0). O método de 

Livak (2-ΔΔCt) e os testes t’ de Student ou U Mann-Whitney foram usados para avaliar as 

diferenças nos níveis normalizados de mRNA dos diferentes genes [330]. O valor de P 

foi considerado estatisticamente significativo quando inferior a 0.05. O controlo 

endógeno Human B2M foi usado para a normalização dos resultados em relação às 

moléculas estudadas, dado ter sido o controlo endógeno que apresentou menor 

variabilidade de expressão entre as amostras. Após a avaliação e verificação da 

normalidade das médias de ambos os grupos de doentes (antes e após tratamento), os 

valores de cut-off utilizados foram a média dos valores do menos delta Ct (-ΔCt). Assim 

foi possível definir as categorias de baixa expressão (valores de -ΔCt inferiores à media 
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do -ΔCt) e alta expressão (valores de -ΔCt superiores ou igual à media do -ΔCt) do 

mRNA dos diferentes genes. 

Tal como no capítulo anterior, o valor de Odds Ratio (OR) foi calculado, 

juntamente com o intervalo de confiança de 95% (IC 95%), para medir a associação 

entre os diferentes níveis de expressão do mRNA dos diferentes genes em estudo e o 

risco para pior resposta ao tratamento. O tipo de resposta ao tratamento foi avaliado 

segundo os critérios de RECIST e as doentes com resposta completa foram 

classificadas como tendo uma boa resposta ao tratamento e as doentes com resposta 

parcial, doença estável e progressão da doença como tendo uma fraca resposta.  

 A sobrevivência global e a sobrevivência livre de doença foram estimadas pelo 

método de Kaplan-Meier e o teste de Log-rank. A sobrevivência global foi definida como 

o intervalo de tempo em meses entre o diagnóstico da doença e a morte ou a última 

avaliação clínica das doentes. A sobrevivência livre de doença foi definida como o 

período de tempo em meses entre a data de diagnóstico da doença e o momento da 

primeira recidiva, loco-regional ou sistémica.  

 O risco de recidiva foi avaliado pelo modelo de risco proporcional de Cox (Hazard 

Ratio), juntamente com o intervalo de confiança de 95% (IC 95%) e ajustado para idade 

ao diagnóstico (<53 anos vs. ≥53 anos), estadio tumoral (<IIB vs. ≥ IIB) e o tipo 

histológico do tumor (carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas). Desta forma, foi 

possível realizar uma regressão multivariada para avaliar a capacidade preditiva 

independente dos diferentes níveis de expressão do mRNA dos diferentes genes 

estudados.  

 

 

4.3 Resultados 

 

 

 4.3.1 Influência dos polimorfismos genéticos nos níveis de expressão do 

mRNA 

 

  Várias evidências na literatura têm vindo a demonstrar que vários polimorfismos 

genéticos nos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53, estudados no 

capítulo anterior, podem alterar os níveis de expressão do mRNA dos seus genes. Desta 

forma, foi avaliada a possível influência dos polimorfismos genéticos rs1136410, 

rs25487, rs1799782, rs11615, rs3212986, rs13181, rs1799793, rs1805794 e rs1042522 

nos níveis de expressão do mRNA dos respetivos genes. 
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  De acordo com os resultados obtidos, observou-se uma associação 

estatisticamente significativa entre o polimorfismo genético rs1136410 e os níveis de 

expressão do mRNA do gene PARP1 da via BER. Assim, foi possível verificar que as 

doentes portadoras do alelo C (CT/CC) apresentavam menores níveis de expressão de 

mRNA do gene PARP1 em comparação com as doentes com o genótipo TT (P=0.015).  

  Relativamente aos polimorfismos genéticos rs25487 e rs1799782, não se 

encontrou qualquer correlação significativa entre estas variantes genéticas e os níveis 

de expressão do mRNA do gene XRCC1 da via BER (XRCC1 rs25487, AG/AA vs. GG, 

P=0.302 e XRCC1 rs1799782, CT/TT vs. CC, P=0.205).   

  No que respeita o gene ERCC1 da via NER, não se verificou nenhuma 

associação entre os polimorfismos genéticos rs11615 e rs3212986 e a expressão do 

mRNA (ERCC1 rs11615, CT/TT vs. CC, P=0.673 e ERCC1 rs3212986, AC/AA vs. CC, 

P=0.502). 

  Em relação aos polimorfismos genéticos rs13181 e rs1799793 referentes ao 

gene ERCC2 da via NER, não foi possível estabelecer qualquer relação entre estas 

variantes genéticas e os níveis de expressão do mRNA (ERCC2 rs13181, AC/CC vs. 

AA, P=0.286 e ERCC2 rs1799793, GA/AA vs. GG, P=0.788).   

  Para o polimorfismo genético rs1805794 no gene NBS1 da via de reparação HR, 

de acordo com a distribuição dos diferentes genótipos deste polimorfismo não se 

observou nenhuma variação nos níveis de expressão do mRNA (NBS1 rs1805794, 

GC/CC vs. GG, P=0.957).  

  Por fim, relativamente ao gene TP53 da via apopotose, também não se 

confirmou nenhuma associação entre o polimorfismo genético rs1042522 e a expressão 

do mRNA (TP53 rs1042522, CG/GG vs. CC, P=0.655).  

 

  

 4.3.2 Correlação entre as características clinicopatológicas e a expressão 

do mRNA  

 

 De modo a estabelecer se algumas características clinicopatológicas podem 

influenciar os níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, 

ERCC2, NBS1 e TP53, foi avaliada as diferenças de expressão destas moléculas nos 

diferentes subgrupos de doentes com CCU, tendo em conta a estratificação das doentes 

pela idade ao diagnóstico, estadio tumoral, tipo histológico do tumor e a idade da 

menopausa. Assim foi possível verificar que em relação à estratificação das doentes 

pela idade do diagnóstico não houve qualquer diferença estatisticamente significativa 

nos níveis de expressão do mRNA destas moléculas entre os subgrupos de doentes 
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com idade ao diagnóstico <53 anos e ≥53 anos (PARP1, P=0.817; XRCC1, P=0.972; 

ERCC1, P=0.929; ERCC2, P=0.455; NBS1, P=0.533 e TP53, P=0.859). Tendo em conta 

a estratificação das doentes pelo estadio tumoral, observou-se que a expressão dos 

transcritos dos genes em estudo não apresentava diferenças entre os subgrupos de 

doentes com estadios <IIB e ≥IIB (PARP1, P=0.883; XRCC1, P=0.584; ERCC1, 

P=0.898; ERCC2, P=0.954; NBS1, P=0.552 e TP53, P=0.843). Relativamente à 

expressão do mRNA dos genes em avaliação constatou-se que de acordo com o tipo 

histológico do tumor não existiram diferenças nos níveis de expressão do mRNA entre 

os subgrupos de doentes com carcinoma espinocelular e outros carcinomas (PARP1, 

P=0.346; XRCC1, P=0.128; ERCC1, P=0.346; ERCC2, P=0.670; NBS1, P=0.913 e 

TP53, P=0.358). Atendendo à estratificação das doentes pela idade da menopausa 

verificou-se que não existe nenhuma diferença estatisticamente significativa dos níveis 

de expressão do mRNA das diferentes moléculas entre os subgrupos de doentes com 

idade de menopausa <50 anos e ≥50 anos (PARP1, P=0.887; XRCC1, P=0.443; 

ERCC1, P=0.902; ERCC2, P=0.941; NBS1, P=0.824 e TP53, P=0.863). De acordo com 

os resultados obtidos foi possível concluir que os níveis de expressão do mRNA dos 

genes PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1, TP53 não se encontram associados 

com as diferentes características clinicopatológicas das doentes com CCU, tais como, 

a idade ao diagnóstico, o estadio tumoral, o tipo histológico do tumor e a idade da 

menopausa.  

 

 

4.3.3 Impacto da intervenção terapêutica nos níveis de expressão do mRNA  

 

Com o objetivo de avaliar se a intervenção terapêutica poderia influenciar os 

níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 e 

TP53 foi determinada a diferença de expressão destas moléculas nos grupos de 

doentes antes e após o tratamento. Esta diferença foi obtida através da avaliação da 

magnitude da diferença de expressão do mRNA entres os dois grupos recorrendo ao 

método de Livaak.  

 De acordo com os resultados obtidos, observou-se que os níveis de expressão 

do mRNA dos genes ERCC1 e TP53 foram mais elevados no grupo de doentes após o 

tratamento do que no grupo de doentes antes do tratamento. Desta forma, foi possível 

verificar que os níveis de expressão do mRNA dos genes ERCC1 e TP53 foram 1.5 e 

3.9 vezes superiores no grupo de doentes após o tratamento do que no grupo de 
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doentes antes do tratamento, respetivamente (2−ΔΔCt=1.5, P=0.040 e 2−ΔΔCt=3.9, 

P<0.001, respetivamente) (Figura 29).  

Contudo, nenhuma diferença estatisticamente significativa foi verificada nos 

níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC2 e NBS1 entre os 

grupos de doentes antes e após o tratamento (P=0.653, P=0.119, P=0.776, P=0.954, 

respetivamente). 

 

 
 

Figura 29 – Expressão normalizada do mRNA dos genes ERCC1 e TP53 entre os grupos de doentes 

antes e após o tratamento.  

 

  
 4.3.4 Influência dos níveis de expressão do mRNA na resposta à terapia 

 

 Dada a importância do efeito do perfil genético associado com resposta celular 

aos danos no DNA dos doentes com cancro na sensibilidade ao tratamento, foi realizada 

uma análise estatística em que se avaliou se os níveis de expressão do mRNA dos 

genes PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53, no momento do diagnóstico, 

poderiam influenciar a resposta ao tratamento das doentes com CCU. A divisão entre o 

perfil de alta expressão e baixa expressão do mRNA foi definido tendo a conta a média 

dos valores de -ΔCt para cada molécula. De acordo com os resultados obtidos, foi 

possível verificar que os níveis de expressão do mRNA das moléculas em estudo 

encontravam-se associados com a probabilidade de uma pior resposta à terapia. Desta 

forma, observou-se que as doentes que apresentavam um perfil de expressão mais 

elevado destas moléculas manifestavam um risco aumentando de aproximadamente 8 

vezes de terem uma pior resposta à terapia, comparativamente às doentes com um 

perfil de baixa expressão (OR=7.875; IC 95%, 1.283-48.340; P=0.013). Assim, é 
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possível afirmar que o perfil de alta expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, 

ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53 poderá ser considerado como um potencial fator 

preditivo da resposta terapêutica em doentes com CCU. 

 Atendendo, ao papel relevante da resposta celular aos danos no DNA na eficácia 

do tratamento, foi analisado o impacto dos níveis de expressão do mRNA das moléculas 

em estudo na persistência de doença, após as doentes terem sido submetidas ao 

tratamento. 

 De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que os níveis de expressão 

do mRNA dos genes PARP1 e XRCC1 da via BER, encontravam-se cerca de 11.0 e 

35.8 vezes mais elevados, respetivamente, nas doentes com presença de doença em 

comparação com as doentes sem doença após o tratamento (2-ΔΔCt=11.0, P<0.001 e    2-

ΔΔCt=35.8, P<0.001, respetivamente) (Figura 30). 

 

 
 

 

Figura 30 – Expressão normalizada do mRNA dos genes PARP1 e XRCC1 da via BER de acordo 

com o estado clínico das doentes após o tratamento (persistência de doença vs. ausência de doença).  

 

Relativamente aos níveis de expressão do mRNA dos genes ERCC1 e ERCC2 

da via BER, verificou-se também que os níveis de expressão dos transcritos destes 

genes foram cerca de 13.2 e 1.01 vezes superiores, respetivamente, nas doentes com 

persistência de doença em relação às doentes livres de doença, após o tratamento 

(2−ΔΔCt=13.2, P=0.045 e 2−ΔΔCt=1.01, P=0.011, respetivamente) (Figura 31). 
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Figura 31 – Expressão normalizada do mRNA dos genes ERCC1 e ERCC2 da via NER de acordo 

com o estado clínico das doentes após o tratamento (persistência de doença vs. ausência de doença).  

 

Em relação à expressão do mRNA do gene NBS1 da via de reparação HR, 

constatou-se que os níveis de expressão desta molécula nas doentes com persistência 

de doença após o tratamento foram cerca de 3.01 vezes superiores do que nas doentes 

com ausência de doença (2-ΔΔCt=3.01, P=0.043). Quanto aos níveis de expressão do 

TP53 da via da apoptose observou-se que, após o tratamento, os níveis de expressão 

do mRNA deste gene permaneciam mais elevados nas doentes com persistência de 

doença em comparação com as doentes livres de doença, no entanto esta diferença 

não foi estatisticamente significativa (P=0.095) (Figura 32).  

 

 

 

 
 
 

Figura 32 – Expressão normalizada do mRNA dos genes NBS1 da via de reparação HR e TP53 da 

apoptose, de acordo com o estado clínico das doentes após o tratamento (persistência de doença vs. 

ausência de doença).  
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 4.3.5 Influência dos níveis de expressão do mRNA na sobrevivência global 

e sobrevivência livre de doença 

 

A análise do tempo de sobrevivência global foi realizada através do método de 

Kaplan-Meier e do teste Log-rank, de forma a comparar as curvas de sobrevivência das 

doentes com CCU tendo em conta os níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, 

XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53. Assim, relativamente aos genes PARP1 e 

XRCC1 da via BER verificou-se que as diferenças na sobrevivência global das doentes 

com CCU, de acordo a alta ou baixa expressão do mRNA destes genes, não foram 

estatisticamente significativas (PARP1, P=0.657 e XRCC1, P=0.397) (Figuras 33A e 

33B). Em relação aos genes ERCC1 e ERCC2 da via NER também não se verificou 

uma associação positiva entre os níveis de expressão do mRNA destes genes e a 

sobrevivência global das doentes (ERCC1, P=0.845 e ERCC2, P=0.520) (Figuras 33C 

e 33D). No que respeita a expressão do mRNA do gene NBS1 da via de reparação HR, 

não possível estabelecer nenhuma associação significativa entre os níveis de expressão 

do mRNA deste gene e sobrevivência global das doentes (P=0.477) (Figura E). Por fim, 

de acordo com a alta ou baixa expressão do mRNA do gene TP53 da via da apoptose, 

também não foi verificada qualquer correlação entre os níveis de expressão do mRNA 

deste gene e a sobrevivência global das doentes (P=0.385) (Figura 33F). 

 

  A         B 
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   C         D 

 
 

   E         F 

 
 

Figura 33: Curvas de sobrevivência global das doentes com CCU de acordo com os níveis de 

expressão (alta e baixa) do mRNA dos genes: A e B) PARP1 e XRCC1 da via BER; C e D) ERCC1 e 

ERCC2 da via NER, E) NBS1 da via HR e F) TP53 da via apoptose.  

 
 

A análise do tempo de sobrevivência livre de doença foi realizada através do 

método de Kaplan-Meier e do teste Log-rank, de forma a comparar as curvas de 

sobrevivência das doentes com CCU de acordo com a expressão do mRNA das 

diferentes moléculas estudadas (PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53). 

Relativamente aos genes da via BER, constatou-se que tendo em conta os níveis 

de expressão do mRNA do gene PARP1, as doentes com níveis de expressão mais 

baixos apresentavam um maior tempo de sobrevivência livre de doença do que as 

doentes com altos níveis de expressão, sendo que esta diferença se encontrava no 



PARTE EXPERIMENTAL 2 

120 

limiar da significância (27 meses vs. 22 meses, respetivamente; P=0.050) (Figura 34A). 

No que respeita o gene XRCC1, não foi possível verificar nenhuma diferença 

estatisticamente significativa entre os níveis de expressão do mRNA deste gene e a 

sobrevivência livre de doença das doentes (P=0.765) (Figura 34B). 

Em relação aos genes da via NER, observou-se que para o gene ERCC1, as 

diferenças na sobrevivência livre de doença das doentes com CCU, consoante a alta ou 

baixa expressão do mRNA deste gene não foram estatisticamente significativas 

(P=0.225) (Figura 34C). Contudo, em relação ao gene ERCC2, verificou-se uma 

associação significativa entre os níveis de expressão do RNA deste gene e a 

sobrevivência livre de doença das doentes. Desta forma, foi possível determinar que as 

doentes com níveis de expressão mais baixos do mRNA do gene ERCC2 expressavam 

uma maior sobrevivência livre de doença comparativamente às doentes com níveis de 

expressão mais elevados (26 meses vs. 21 meses, respetivamente; P=0.017) (Figura 

34D). 

 Quanto ao gene NBS1 da via de reparação HR, os resultados demonstraram que 

existe uma associação positiva entre os níveis de expressão do mRNA deste gene e a 

sobrevivência livre de doença. Assim, as doentes que apresentavam níveis mais baixos 

de expressão do gene NBS1 manifestavam uma maior sobrevivência livre doença do 

que as doentes com níveis de expressão mais elevados (26 meses vs. 21 meses, 

respetivamente; P=0.014) (Figura 34E). 

 Por último, relativamente ao gene TP53 da via apoptose, não se verificou uma 

associação estatisticamente significativa entre os níveis de expressão deste gene e a 

sobrevivência livre de doença das doentes com CCU (P=0.159) (Figura 34F). 

 

   A         B 
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Figura 34 – Curvas de sobrevivência livre de doença das doentes com CCU de acordo com os níveis 

de expressão do mRNA dos genes: A e B) PARP1 e XRCC1 da via BER; C e D) ERCC1 e ERCC2 da 

via NER, E) NBS1 da via HR e F) TP53 da via apoptose.  

 
 

 Tendo em conta que os baixos níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, 

ERCC2 e NBS1 conferiram uma maior sobrevivência livre de doença às doentes com 

CCU, foi realizada uma análise combinada, considerando o efeito destas moléculas 

neste outcome clínico. Assim, de acordo com os resultados obtidos, foi possível 

estabelecer uma associação estatisticamente significativa entre os diferentes perfis de 

expressão destes genes (alta e baixa expressão) e a sobrevivência livre de doença, na 

qual as doentes com um perfil de baixa expressão de PARP1/ERCC2/NBS1 

apresentavam uma maior sobrevivência livre de doença em comparação com as 
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doentes com um perfil de alta expressão (28 meses vs. 19 meses, respetivamente; 

P=0.003) (Figura 35). 
 

 

 

Figura 35 – Curvas de sobrevivência livre de doença das doentes com CCU de acordo com os perfis 

de expressão do mRNA dos genes PARP1/ERCC2/NBS1 (perfil de alta expressão vs. perfil de baixa 

expressão).  
 

 

 Considerando o mau prognóstico que o perfil de alta expressão do mRNA dos 

genes PARP1/ERCC2/NBS1 confere às doentes com CCU, foi realizada uma análise 

de regressão multivariada, utilizando um modelo de risco proporcional de Cox, tendo 

em conta algumas variáveis de confundimento, como a idade ao diagnóstico, estadio 

tumoral e tipo histológico do tumor. Assim esta análise permitiu verificar que as doentes 

com um perfil de alta expressão do mRNA dos genes PARP1/ERCC2/NBS1 

apresentavam um risco de recidiva de quase 8 vezes superior em relação às doentes 

com um perfil de baixa expressão (HR=7.578; IC 95%, 1.875-30.621; P=0.004) (Tabela 

31).  

 

Tabela 31 – Análise multivariada por regressão de Cox do risco de recidiva, tendo em conta os perfis 

da expressão do mRNA dos genes PARP1/ERCC2/NBS1 e ajustada para várias características 

clinicopatológicas.  

 

Risco de recidiva 

 HR IC 95% P 

Perfil expressão mRNA PARP1/ERCC2/NBS1 
(perfil alta expressão vs. perfil baixa expressão) 

7.578 1.875-30.621 0.004 

Idade ao diagnóstico  
(<53 anos vs. ≥53 anos) 

1.094 0.310-3.864 0.889 

Estadio tumoral 
(<IIB vs. ≥IIB) 

2.529 0.285-22.435 0.450 

Tipo histológico do tumor 
(carcinoma espinocelular vs. outros carcinomas) 

0.339 0.064-1.798 0.204 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de X2  
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O índice de concordância C foi utilizado para comparar a capacidade preditiva 

de recidiva das doentes com CCU de diferentes variáveis com significado de prognóstico 

associadas à sobrevivência livre de doença. O valor preditivo foi obtido usando o índice 

de concordância de Harrel’s, no qual um índice C de 1 indica a concordância perfeita. 

Assim, através do modelo 1, no qual se avalia a capacidade preditiva das variáveis idade 

ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor foi possível estabelecer um 

índice C de 0.592. Contudo, no modelo 2, considerando as variáveis do modelo 1 

conjuntamente com os perfis de expressão do mRNA dos genes PARP1/ERCC2/NBS1 

obteve-se um índice de C de 0.787. Este resultado indica que o modelo 2 apresenta um 

capacidade preditiva mais elevada do que o modelo 1 (Tabela 32).  

 

Tabela 32 – Modelos preditivos da recidiva das doentes com CCU, tendo em conta as possíveis 

variáveis com significado de prognóstico.  

 HR IC 95% P Índice C 

Modelo 1     

Idade ao diagnóstico 

(<53anos vs. ≥53anos) 

 

0.870 0.253-2.987 0.825 

0.592 

Estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) 

 

2.156 0.255-18.238 0.481 

Tipo histológico do tumor 

(c. espinocelular vs. outros carcinomas) 

 

0.588 0.126-2.744 0.500 

Modelo 2    

0.787 

Idade ao diagnóstico 

(<53anos vs. ≥53anos) 

 

1.094 0.310-3.864 0.889 

Estadio tumoral 

(<IIB vs. ≥IIB) 

 

2.529 0.285-22.435 0.405 

Tipo histológico do tumor 

(c. espinocelular vs. outros carcinomas) 

 

0.339 0.064-1.798 0.204 

Perfis de expressão do mRNA 

PARP1/ERCC2/NBS1 

(perfil alta expressão vs. perfil baixa 

expressão) 

7.578 1.875-30.621 0.004 

 

HR – Hazard Ratio; IC 95% – Intervalo de confiança a 95%; P – Valor de P obtido pelo teste de χ2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CAPÍTULO V 

 ____________________________________

 
  



 

 

  



DISCUSSÃO 

127 

5. Discussão  

 

Durante as últimas duas décadas, a investigação básica e translacional na área 

da Oncologia têm vindo a demonstrar a importância das diferentes vias da DDR como 

possíveis novas abordagens terapêuticas para aumentar a citotoxicidade dos agentes 

terapêuticos [331, 332]. Além disso, pelo facto da desregulação da DDR estar associada 

ao desenvolvimento tumoral e resultar numa maior sensibilidade ou resistência dos 

tumores à terapia tem sido explorada terapeuticamente para melhorar o tratamento 

oncológico. Desta forma, as terapias antitumorais baseadas no fenótipo molecular do 

tumor e não nas características histológicas podem aumentar a eficácia do tratamento 

e reduzir a toxicidade sistémica, uma vez que se evitará a utilização de fármacos aos 

quais o tumor poderá ser resistente [333].  

Contudo, compreender o impacto da variabilidade genética individual inerente à 

DDR na eficácia e segurança dos agentes terapêuticos permanece um grande desafio 

na atual prática clínica, no que respeita o desenvolvimento e a implementação de novos 

fármacos. Deste modo, a Farmacogenómica tem-se revelado uma área de investigação 

promissora, dado que estuda o impacto da variação genética na eficácia e toxicidades 

dos fármacos, de forma a reduzir a probabilidade de escolha do tratamento menos 

adequado e, assim, limitar a exposição dos doentes a fármacos ineficazes e tóxicos 

[334]. Neste sentido, a variação genética tem sido reconhecida como um importante 

fator determinante da variabilidade individual da resposta terapêutica, uma vez que pode 

influenciar as curvas dose-resposta e, consequentemente, a eficácia do tratamento 

[297, 335]. Vários tipos de polimorfismos genéticos, nomeadamente os SNPs, parecem 

ser responsáveis pela resposta heterogénea ao tratamento, facto que os torna uma das 

ferramentas moleculares mais promissoras para a análise farmacogenómica [336]. 

Particularmente, quando estas alterações genéticas causam modificações na atividade 

de genes envolvidos nas diferentes vias da DDR, nomeadamente da reparação do DNA 

e da apoptose, podendo levar ao aumento da instabilidade genética e, 

consequentemente, promover o desenvolvimento tumoral. Além disso, estas alterações 

podem ser responsáveis pela resistência aos diferentes tipos de tratamentos 

oncológicos, sendo por isso consideradas como um potencial alvo da terapia oncológica 

[337, 338]. Portanto, o principal objetivo da Farmacogenómica é alcançar uma medicina 

personalizada baseada no perfil genético individual de cada doente, de modo a melhorar 

a resposta terapêutica e, consequentemente, aumentar a sobrevivência dos doentes. 

Além disso, assegurar uma melhor qualidade de vida aos doentes e reduzir os elevados 

custos associados aos tratamentos, a longo prazo [293].  



DISCUSSÃO 

128 

 Em CCU, principalmente em estadios mais avançados, apesar das modalidades 

terapêuticas de eleição continuarem a ser a radioterapia e a quimioterapia baseada em 

platinos, as respostas das doentes ao tratamento permanecem bastante heterogéneas, 

as taxas de sobrevivência variam significativamente entre as doentes e a evolução 

clínica é difícil de prever. Assim, com base nestes desafios clínicos, permanece a 

necessidade de se identificar novos biomarcadores moleculares que sejam úteis na 

previsão da resposta terapêutica e do prognóstico das doentes com esta neoplasia. 

Neste âmbito, no presente estudo foram selecionados vários polimorfismos genéticos 

das diferentes vias de reparação do DNA (BER, NER, HR e NHEJ) e da via de apoptose 

com um potencial efeito funcional e com resultados promissores já descritos no CCU ou 

em outros modelos tumorais. Posteriormente, foi avaliado o possível impacto destas 

variantes genéticas na resposta terapêutica e nos diferentes outcomes clínicos, 

nomeadamente na sobrevivência global e sobrevivência livre de doença das doentes 

com CCU. 

De acordo com os resultados obtidos relativamente à variabilidade genética da 

via BER não foi possível estabelecer qualquer associação entre o polimorfismo APEX1 

rs1130409 e a resposta à terapia, assim como com o prognóstico das doentes com 

CCU. No que respeita, o polimorfismo PARP1 rs1136410 observou-se que esta variante 

genética parece não influenciar a resposta terapêutica das doentes com CCU. Contudo, 

relativamente aos outcomes clínicos, nomeadamente a sobrevivência global e a 

sobrevivência livre de doença verificou-se que de acordo com a estratificação 

combinada das doentes pelo status de menopausa e o estadio tumoral, no subgrupo de 

doentes em peri/pós-menopausa e com estadios iniciais (<IIB), a sobrevivência global e 

a sobrevivência livre de doença das doentes portadoras do alelo C (CC/CT) foram 

significativamente menores em comparação com as doentes com o genótipo TT, 

independentemente de outros fatores de prognóstico. A nível funcional, este 

polimorfismo consiste numa substituição de uma timina por uma citosina no codão 762, 

a qual causa uma troca de aminoácido (valina/alanina), promovendo uma alteração 

estérica no local de ativação do gene PARP1. Esta alteração, por sua vez, pode levar à 

perda de ligação do NAD+ e culminar num decréscimo da atividade enzimática do gene 

PARP1 [339]. Além disso, este gene pode ativar três diferentes vias celulares consoante 

a severidade dos danos no DNA [340]. No caso específico de danos severos no DNA, 

a ativação da PARP1 pode levar ao esgotamento dos reservatórios celulares de NAD+ 

e, consequentemente, promover o bloqueio da glicólise. Adicionalmente, dado que as 

células tumorais dependem da glicólise para a produção de ATP, estas células acabam 

por morrer por necrose [341]. Neste sentido, como as doentes com CCU foram tratadas 

com cisplatina e radioterapia concomitante era expetável que as células tumorais 
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fossem expostas a danos graves no DNA e morressem por necrose. No entanto, como 

a atividade da PARP1 diminuiu nas doentes portadoras do alelo C, poderá ter 

prejudicado a morte celular sendo, portanto, possível sugerir que algumas células 

tumorais resistiram à QTRT devido à possível disponibilidade do substrato NAD+ para a 

glicólise. Por sua vez, esta resistência terapêutica promoveu a recidiva da doença 

alguns meses após o tratamento, traduzindo-se numa redução da sobrevivência global 

e sobrevivência livre de doença (Anexo 4). Os resultados referentes aos polimorfismos 

APEX1 rs1130409 e PARP1 rs1136410 são ainda preliminares, dado que este é o 

primeiro estudo que avalia o impacto destes polimorfismos na eficácia da terapia e no 

prognóstico de doentes com CCU.  

No que respeita o polimorfismo XRCC1 rs1799782, não se observou que esta 

alteração genética seja um potencial fator preditivo da resposta terapêutica e do 

prognóstico das doentes com CCU. De acordo com a literatura existem apenas dois 

estudos que avaliaram o impacto desta variante genética na resposta clínica ao 

tratamento de doentes com nesta neoplasia. Apesar dos resultados reportados por estes 

estudos serem discordantes, um desses estudos apresentou um resultado concordante 

com o obtido neste trabalho [342, 343]. Em relação ao polimorfismo XRCC1 rs25487 foi 

demonstrado que esta variante genética não influencia a resposta ao tratamento, nem 

a sobrevivência livre de doença das doentes. Este resultado revela ser diferente dos 

dois estudos já existentes em CCU, os quais apontam para que este polimorfismo se 

encontra associado com a resposta à terapia em CCU [342, 344]. Esta diferença de 

resultados poderá ser devida às diferentes etnias das populações estudadas, ao número 

de doentes avaliadas, aos estadios e tipos histológicos tumorais dos doentes incluídos 

nos estudos. Contudo, este polimorfismo parece influenciar a sobrevivência global das 

doentes com CCU, tendo-se observado que as doentes portadoras dos genótipos 

GA/AA apresentavam um menor tempo de sobrevivência global do que as doentes com 

o genótipo GG. Adicionalmente, esta associação é também verificada quando existe 

uma estratificação pela idade ao diagnóstico, tendo-se verificado que no grupo de 

doentes com idade <48 anos, as doentes portadoras dos genótipos GA/AA mantinham 

uma menor sobrevivência global em comparação com as doentes com o genótipo GG. 

Este resultado parece ser contraditório à consequência funcional deste polimorfismo, 

pois como a alteração de uma G por uma C ocorre no domínio de ligação da poly (ADP-

ribose) polimerase do gene XRCC1 parece afetar a sua ligação a outras proteínas da 

via BER e reduzir a eficiência da reparação do DNA [304]. Assim, nas doentes 

portadoras do alelo A (GA/AA) seria expectável uma resposta terapêutica mais eficaz e 

uma maior sobrevivência global devido ao facto de estas doentes supostamente 

apresentarem uma menor atividade de reparação do DNA. No entanto, este resultado é 
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concordante com o obtido em outros estudos que incluem modelos tumorais diferentes, 

nos quais foi possível também verificar que os indivíduos com os genótipos GA/AA 

manifestam uma menor sobrevivência global [345, 346]. Os resultados ambíguos 

obtidos neste estudo sugerem a necessidade de estudos adicionais para clarificar o 

papel do polimorfismo XRCC1 rs25487 no prognóstico de doentes com CCU.  

 Dado que a via NER atua principalmente na remoção de danos no DNA 

originados pelos agentes platinos, encontra-se bem estabelecido que alterações na 

atividade desta via parecem ter um impacto na sensibilidade dos tumores aos agentes 

terapêuticos e, consequentemente, influenciar o prognóstico de doentes com cancro 

[347, 348]. Neste contexto, de acordo com os resultados obtidos para o polimorfismo 

ERCC1 rs11615, pode-se inferir que esta variante genética parece não influenciar a 

resposta ao tratamento das doentes com CCU. Este resultado foi concordante com um 

outro estudo da literatura desenvolvido em doentes com esta neoplasia, que também 

não demonstrou qualquer associação entre esta variante genética e a eficácia do 

tratamento [344]. Contudo, neste estudo, foi possível verificar que este polimorfismo 

parece influenciar o prognóstico, dado que as doentes com o genótipo CC 

apresentavam uma maior sobrevivência global, quando comparadas com as doentes 

portadoras dos genótipos TT/CT. Adicionalmente, após a realização de uma análise 

estratificada pela idade ao diagnóstico e pelo tipo histológico do tumor, esta associação 

mantém-se nos subgrupos de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 anos e com a 

histologia de outros carcinomas. Em relação à sobrevivência livre de doença 

demonstrou-se uma associação estatisticamente significativa entre a distribuição dos 

diferentes genótipos e este outcome clínico, tendo-se observado que as doentes com o 

genótipo CC apresentavam uma maior sobrevivência livre de doença comparativamente 

com as doentes portadoras do alelo T (TT/CT). Após a estratificação das doentes pela 

idade ao diagnóstico e pelo estadio tumoral esta associação mantém-se nos subgrupos 

de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos e com estadios ≥IIB. Com base na 

consequência funcional deste polimorfismo, é possível justificar estes resultados, dado 

que o genótipo CC parece estar associado com uma diminuição dos níveis de expressão 

do mRNA e da proteína ERCC1, com posterior consequência na atividade de reparação 

dos danos no DNA [349]. Assim, na presença deste genótipo é expectável que ocorra 

uma menor reparação dos danos no DNA causados pela QTRT, a qual promove uma 

maior sensibilidade ao tratamento, que se poderá traduzir num melhor prognóstico das 

doentes.  

Em relação ao polimorfismo ERCC1 rs3212986, este foi o primeiro estudo a 

avaliar o impacto desta variante genética quer na resposta terapêutica, quer no 

prognóstico de doentes com CCU. Os resultados obtidos permitiram constatar que esta 
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alteração genética parece não ser um fator determinante da resposta ao tratamento e 

da sobrevivência livre de doença nesta neoplasia. Relativamente ao impacto deste 

polimorfismo na expressão das diferentes toxicidades adjacentes à QTRT, apenas foi 

possível verificar a existência de uma associação significativa com a toxicidade 

gastrointestinal tardia. Os resultados demonstram que as doentes com o genótipo AA 

apresentam um maior risco de desenvolver este tipo de toxicidade do que as doentes 

portadoras do alelo C (CC/CA). Contudo este resultado é considerado preliminar dado 

que, na literatura, o efeito deste polimorfismo na manifestação de toxicidades 

associadas ao tratamento tem sido pouco explorado, não existindo qualquer estudo em 

CCU. Contudo, num estudo em cancro do pulmão foi demonstrado que a incidência da 

toxicidade grastrointestinal de grau 3 e 4 foi significativamente superior em doentes 

portadores do alelo A (CA/AA), os quais foram associados a um aumento do risco de 

desenvolver este tipo de toxicidade [350]. De acordo com o efeito funcional deste 

polimorfismo, este aumento de toxicidade associada ao genótipo AA pode estar 

correlacionado com a diminuição da função da atividade da proteína XRCC3, 

promovendo assim um aumento da suscetibilidade dos tecidos a danos provocados 

pelos agentes platinos toxicidade e, consequentemente, uma maior toxicidade. Em 

relação ao outcome clínico da sobrevivência global, foi possível observar que as doentes 

portadoras do alelo A (CA/AA) expressavam um maior tempo de sobrevivência global 

em comparação às doentes com o genótipo CC. Este resultado parece ser coerente 

com o efeito biológico deste polimorfismo, o qual foi reportado estar associado com a 

alteração da expressão do mRNA do gene ERCC1 e com um fenótipo de menor 

capacidade de reparação do DNA [351]. Assim, é possível justificar o facto das doentes 

com os genótipos CA/AA apresentarem um melhor prognóstico associado a uma maior 

sobrevivência global, uma vez que estes genótipos parecem conferir uma maior 

sensibilidade à QTRT e potenciar o efeito citotóxico dos agentes terapêuticos. Deste 

modo, o polimorfismo ERCC1 rs3212986 poderá ser considerado um importante fator 

de prognóstico em CCU. 

Apesar da importância funcional do polimorfismo ERCC2 rs13181, no presente 

estudo, nenhuma associação foi verificada entre esta alteração genética e resposta ao 

tratamento, assim como o prognóstico das doentes com CCU, sendo este resultado 

concordante com outro estudo da literatura em CCU [344]. Em termos funcionais, este 

polimorfismo resulta na troca de um aminoácido de lisina por um de glutamato causando 

uma alteração da configuração do polipéptido sintetizado. Além disso, dado que esta 

alteração ocorre no domínio de interação entre a proteína ERCC2/XPD e o seu ativador 

helicase, este polimorfismo parece estar associado com uma menor atividade da 
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reparação do DNA o que poderia implicar a sua associação com um melhor prognóstico 

de doentes com cancro [352].  

Quando ao polimorfismo ERCC2 rs1799793 também não foi demonstrada 

qualquer relação entre esta variante genética e o tipo de resposta terapêutica, assim 

como com a evolução clínica das doentes com CCU. Até ao momento, nenhum estudo 

foi ainda realizado nesta neoplasia, pelo que os resultados obtidos no presente estudo 

são ainda preliminares, carecendo de estudos adicionais. Dado que este polimorfismo 

se encontra associado com uma menor capacidade de reparação do DNA, era 

expectável que as doentes com CCU portadoras desta variante genética manifestam-

se uma melhor resposta ao tratamento e um prognóstico mais favorável [353].  

Relativamente ao polimorfismo ERCC5 rs17655, os resultados deste estudo 

demonstram que esta variante genética não tem qualquer associação com a resposta 

ao tratamento e a sobrevivência livre de doença das doentes com CCU, contudo parece 

influenciar a sobrevivência global. Assim, foi possível verificar que as doentes 

portadoras dos genótipos GG/GC apresentavam um maior tempo de sobrevivência 

global do que as doentes com o genótipo CC, mas apenas no subgrupo de doentes com 

estadios <IIB. Na literatura, até ao momento, não existe nenhum estudo que tenha 

avaliado o impacto desta alteração genética na eficácia da terapia e no prognóstico de 

doentes com esta neoplasia. Além disso, devido à escassez de estudos que envolvam 

a avaliação deste polimorfismo como potencial fator de prognóstico em outras 

neoplasias, o seu efeito biológico permanece pouco descrito. Contudo, sabe-se que esta 

variação genética causa a troca de um aminoácido de aspartato por um de histidina no 

codão 1104 da proteína ERCC5, a qual pode resultar numa alteração da função do gene 

ERCC5 e, por sua vez, afetar a atividade de reparação do DNA [312].  

 De acordo com os resultados obtidos para o polimorfismo XPC rs2228001, 

verificou-se que esta variante genética não se encontra associada com a resposta 

terapêutica e o outcome clínico da sobrevivência livre de doença das doentes com CCU. 

Contudo foi possível demonstrar que este polimorfismo pode afetar a sobrevivência 

global destas doentes, uma vez que as doentes com o genótipo CC apresentam uma 

maior sobrevivência global relativamente às doentes portadoras do alelo A (AA/AC). 

Além disso, foi ainda possível verificar que mesmo após a estratificação das doentes 

pelo estadio tumoral e tipo histológico do tumor, os subgrupos de doentes com estadios 

≥IIB e histologia de carcinoma espinocelular mantêm esta associação. Em CCU, até à 

data, não existe qualquer estudo que tenha analisado o impacto deste polimorfismo na 

resposta à terapia e nos diferentes outcomes clínicos, pelo que estes resultados são 

ainda preliminares relativamente a esta neoplasia. Contudo, tendo em conta a 

consequência funcional deste polimorfismo, a qual está associada com uma diminuição 



DISCUSSÃO 

133 

da capacidade de reparação do DNA, torna-se possível justificar que na presença do 

genótipo CC, as doentes manifestem uma maior sensibilidade ao tratamento resultando 

num maior tempo de sobrevivência global [354].  

 Em relação aos diferentes polimorfismos genéticos da via de reparação HR, no 

presente estudo não se observou qualquer associação entre o polimorfismo NBS1 

rs1805794 e os diferentes outcomes clínicos analisados, pelo que esta variante genética 

parece não ser um útil fator de prognóstico em CCU. Contudo, foi possível verificar que 

este polimorfismo encontra-se correlacionado com a resposta terapêutica, 

particularmente tendo em conta a idade ao disgnóstico das doentes. Desta forma, no 

subgrupo de doentes com uma idade ao disgnóstico <48 anos, as doentes com o 

genótipo CC manifestam uma pior resposta ao tratamento do que as doentes portadoras 

do alelo G (GG/GC). Pelo contrário, no subgrupo de doentes com uma idade ao 

diagnóstico ≥48 anos, observou-se que o alelo C (GC/CC) confere às doentes uma 

melhor resposta terapêutica do que o genótipo GG. Em termos funcionais, este 

polimorfismo resulta na alteração do aminoácido de glutamato por uma glicina no codão 

185, a qual pode possivelmente alterar a função da proteína NBS1 e, por conseguinte, 

a interação proteica entre a NBS1 e a BRCA1. Além disso, esta variação ocorre no 

domínio BRCT através do qual o gene NBS1 pode interagir com o gene BRCA1, de 

modo a formar o complexo de vigilância do genoma associado ao BRCA1 (BASC) [355, 

356]. Perante os resultados obtidos, é importante realçar que o fator idade poderá 

sobrepor-se ao efeito funcional do polimorfismo, em doentes mais jovens, conferindo a 

estas doentes uma atividade dos mecanismos de reparação mais eficaz e, 

consequentemente proporcionar uma maior resistência aos agentes terapêuticos, a qual 

se traduz numa pior resposta ao tratamento. Por outro lado, dado que se encontra bem 

estabelecido que ocorre um declínio da atividade de reparação do DNA com o 

envelhecimento, assim será plausível afirmar que nas doentes com idades mais 

avançadas os mecanismos de reparação do DNA tornam-se menos eficazes na 

reparação dos danos causados pela QTRT e conjuntamente com a menor atividade da 

função do gene NBS1 pela presença do polimorfismo é justificável que as doentes 

portadoras do alelo C (GC/CC) tenham uma maior sensibilidade ao tratamento e, por 

conseguinte, uma resposta mais eficaz ao mesmo [357]. Na literatura são escassos os 

estudos relativos à avaliação do efeito do polimorfismo NBS1 rs1805794 na evolução 

clínica de doentes com cancro e os resultados são contraditórios [358, 359]. 

Particularmente no CCU ainda não existe qualquer estudo, pelo que os resultados 

obtidos no presente estudo carecem de validação.  

 Em relação ao polimorfismo RAD51 rs1801320, os resultados obtidos 

demonstram que esta variante genética não apresenta nenhum impacto na resposta ao 
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tratamento e na sobrevivência global das doentes com CCU. No entanto parece 

influenciar a sobrevivência livre de doença, dado que as doentes com o genótipo CC 

apresentam uma maior sobrevivência livre de doença em comparação com as doentes 

portadoras do alelo G (GG/GC). Esta associação manteve-se nos subgrupos de doentes 

com estadios ≥IIB e histologia de carcinoma espinocelular, após a estratificação pelo 

estadio tumoral e tipo histológico do tumor. Em termos funcionais, este polimorfismo 

parece modificar o mecanismo de splicing do mRNA do gene RAD51 que, por sua vez, 

pode afetar a função da proteína ou a eficácia da tradução [360]. Desta forma, é 

coerente ter-se observado que as doentes com genótipo CC apresentam um melhor 

prognóstico em relação ao outcome clínico da sobrevivência livre de doença, pois 

provavelmente estas doentes exibem uma menor capacidade de reparação do DNA, o 

que lhes conferindo uma maior sensibilidade à QTRT e, posteriormente, menor 

probabilidade de recidiva da doença. Até ao momento, na literatura ainda não existem 

estudos que avaliam o efeito do polimorfismo RAD51 rs1801320 no prognóstico de 

doentes com CCU e são poucos os estudos que envolvem outras neoplasias, nos quais 

os resultados são inconsistentes [361, 362]. Portanto, estudos adicionais serão 

necessários para validar o resultado obtido e reforçar o papel deste polimorfismo como 

fator prognóstico em CCU.  

 No que respeita o polimorfismo RAD52 rs1051669, os resultados do presente 

estudo demonstram que esta alteração genética parece não ter qualquer impacto nos 

diferentes outcomes clínicos analisados, nomeadamente na sobrevivência global e na 

sobrevivência livre de doença. Apenas foi possível observar uma associação entre este 

polimorfismo e a resposta terapêutica, no subgrupo de doentes com estadios ≥IIB, 

tendo-se verificado que o genótipo TT confere uma maior eficácia ao tratamento em 

comparação com o genótipo ancestral CC. Atualmente, em CCU existe apenas um 

estudo na literatura que avaliou, in vitro, o impacto desta variante genética na resistência 

aos agentes platinos e, in vivo, a sua influência na sobrevivência das doentes [363]. 

Este estudo demonstrou que o genótipo homozigótico TT foi significativamente 

associado com a resistência à carboplatina, conferindo uma pior resposta ao tratamento, 

mas não parece influenciar a sobrevivência global das doentes com CCU. Desta forma, 

no que respeita a influência deste polimorfismo na sobrevivência das doentes, os 

resultados são coincidentes entre o presente estudo e o da literatura. Contudo, em 

relação à resposta terapêutica, os resultados são contraditórios provavelmente devido 

ao facto do estudo existente na literatura ter sido desenvolvido sob condições in vitro e 

o presente estudo in vivo. De acordo com a literatura, sabe-se que este polimorfismo 

encontra-se localizado num local de ligação de um miRNA e por este motivo pode levar 

à interrupção da interação mRNA-miRNA, a qual pode diminuir a expressão dos genes 
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alvo desse miRNA, nomeadamente do gene RAD52 [364]. Portanto, é plausível que na 

presença do genótipo CC, as doentes apresentem uma maior sensibilidade aos 

fármacos, dado que possuem uma menor atividade de reparação do DNA. 

 Em relação ao polimorfismo XRCC3 rs861539, tendo em conta os resultados 

obtidos no presente estudo, foi possível observar que esta variante genética parece não 

ser um importante fator preditivo da resposta terapêutica e das diferentes toxicidades 

adjacentes. Além disso, foi também demonstrado que esta variante genética não se 

encontra associada ao prognóstico dos doentes com CCU. Na literatura, a relação entre 

a radiossensibilidade das células tumorais e o polimorfismo XRCC3 rs861539 tem 

demonstrado resultados opostos dependendo das linhas celulares de CCU analisadas 

[365]. Além disso, um outro estudo que avaliou a relação entre o risco de desenvolver 

reações adversas à RT em doentes com tumores ginecológicos demonstrou não existir 

nenhuma associação estatisticamente significativa entre este polimorfismo e o elevado 

risco de ocorrer reações adversas nos tecidos normais [366]. Até ao momento, este foi 

o primeiro estudo a estimar o impacto clínico deste polimorfismo em CCU, pelo que 

estes resultados são ainda preliminares. No entanto, o polimorfismo XRCC3 rs861539 

tem sido extensivamente estudado em outras neoplasias, quer relativamente ao seu 

efeito na resposta terapêutica, quer no prognóstico clínico dos doentes, contudo os 

resultados têm sido discordantes [367-370]. Este polimorfismo que consiste na 

substituição de um aminoácido de treonina por uma metionina no codão 241, devido a 

uma transição de uma citosina por uma timina no exão 7 do gene XRCC3 foi 

considerado funcionalmente ativo. Sabe-se que se encontra associado a um aumento 

do número de micronúcleos em linfócitos humanos expostos a radiação ionizante [371]. 

Além disso, esta variante tem sido relacionada com elevados níveis de adutos no DNA 

de indivíduos saudáveis, sugerindo que diminui a atividade de reparação do DNA [372].  

 Relativamente aos polimorfismos genéticos da via de reparação NHEJ, de 

acordo com os resultados do presente estudo, não foi possível estabelecer nenhuma 

associação entre o polimorfismo XRCC5 rs828907 e a resposta ao tratamento, assim 

como com a sobrevivência livre de doença das doentes com CCU. Contudo, 

relativamente à sobrevivência global, observou-se que as doentes com o genótipo TT 

apresentam um maior tempo de sobrevivência do que as doentes portadoras do alelo G 

(GG/GT). Adicionalmente, esta associação manteve-se no subgrupo de doentes com 

estadios ≥IIB. Na literatura não existe qualquer estudo que tenha avaliado o impacto 

desta variante genética no prognóstico clínico quer em CCU, quer em outros modelos 

tumorais. Dado que deste polimorfismo se encontra localizado na região promotora do 

gene XRCC5, tem vindo a ser apontado que pode influenciar os níveis de expressão 

e/ou a estabilidade da proteína Ku80 [324]. Desta forma, uma possível explicação para 
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os resultados deste estudo, relaciona-se com o facto deste polimorfismo, 

nomeadamente os genótipos TT poderem estar relacionados com uma menor 

expressão da proteína Ku80 e, consequentemente, uma menor reparação dos danos no 

DNA originados pela QTRT e melhor prognóstico das doentes com CCU.   

 Em relação ao polimorfismo XRCC6 rs22674377 foi demonstrada uma 

associação entre esta variante genética e a resposta terapêutica das doentes com CCU, 

mas apenas no subgrupo de doentes com idade ao diagnóstico <48 anos. Tendo sido 

possível observar que as doentes com o genótipo GG manifestam uma melhor resposta 

à QTRT comparativamente com as doentes portadoras dos genótipos CC/CG. Contudo, 

nenhuma correlação foi encontrada entre este polimorfismo e o prognóstico clínico das 

doentes com esta neoplasia. Apesar da inexistência de estudos que avaliam o impacto 

clinico deste polimorfismo no prognóstico de doentes com CCU e de poucos estudos 

em outras neoplasias, contudo este resultado de ausência de associação com os 

outcomes clínicos da sobrevivência foi também reportado por outro estudo em 

carcinoma de células renais [373]. Devido à localização deste polimorfismo no promotor 

do gene XRCC6, mais especificamente numa região de ligação de vários fatores de 

transcrição, é plausível que esta variante diminua a capacidade de ligação dos fatores 

de transcrição, causando alterações na transcrição do gene, as quais podem reduzir os 

níveis de expressão do mRNA e diminuir a expressão da proteína Ku70 [373, 374]. 

Desta forma, pode-se afirmar que a presença do genótipo GG culmina numa menor 

expressão da proteína Ku70, a qual possivelmente se traduz numa menor atividade de 

reparação do DNA, conferindo às doentes com este genótipo uma maior sensibilidade 

à QTRT e por consequência uma maior eficácia da terapia.    

 Pela importância da apoptose na DDR foi também analisado o impacto da 

variação genética no gene TP53, considerado um dos genes mais importantes na 

regulação deste processo celular. Tendo em conta os resultados obtidos no estudo 

preliminar que incluiu apenas uma parte das doentes do coorte em estudo, é possível 

afirmar os genótipos deste polimorfismo não influenciam quer a resposta terapêutica, 

quer a sobrevivência livre de doença das doentes. No entanto, foi possível demonstrar 

uma diferença significativa no tempo de sobrevivência global entre as doentes 

heterozigóticas (CG, Arg/Pro) e as portadoras dos genótipos homozigóticos (CC, 

Arg/Arg e GG, Pro/Pro), tendo-se verificado que as doentes heterozigóticas apresentam 

uma maior sobrevivência global do que as doentes homozigóticas. Existem quatro 

possíveis justificações que podem explicar este resultado, atendendo às distintas 

funções moleculares dos alelos Arg e Pro ao nível da apoptose e da reparação do DNA 

(Anexo 2). Adicionalmente, considerando o número total de doentes do coorte em 

estudo, também não foi possível reportar qualquer associação do polimorfismo TP53 
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rs1042522 com a resposta ao tratamento e a sobrevivência livre de doença das doentes 

com CCU. Contudo no que respeita a sobrevivência global, após a estratificação das 

doentes, observou-se que nos subgrupos de doentes com idade ao diagnóstico ≥48 

anos e estadios <IIB as doentes portadoras do alelo C (CC/CG) apresentam uma maior 

sobrevivência global do que as doentes com o genótipo GG. Este polimorfismo que 

consiste na troca de uma citosina por uma guanina no codão 72 do gene TP53 resulta 

em duas variantes proteicas, Arg72 e Pro72, ambas as quais atuam como variantes 

ancestrais, mas com estruturas primárias e funções bioquímicas diferentes [328]. Assim, 

dado que a variante Arg72 encontra-se associada à indução da apoptose e supressão 

da transformação tumoral e a variante Pro72 relacionada com a reparação do DNA, é 

biologicamente exequível que as doentes portadoras do alelo C (Arg) apresentem uma 

maior probabilidade das células tumorais iniciarem a apoptose e não ativarem a sua 

capacidade de reparação do DNA, após os danos induzidos pela QTRT. Como 

consequência do maior potencial apoptótico e menor capacidade de reparação das 

células tumorais é expectável que estas células tenham uma maior sensibilidade à 

terapia, a qual pode resultar num melhor prognóstico das doentes e culminar num menor 

risco de morte e de recidiva. Na literatura, existem alguns estudos que têm vindo a 

reportar o efeito do polimorfismo TP53 rs1042522 na evolução clínica de doentes com 

CCU, contudo os resultados ainda permanecem inconsistentes, tal como foi 

demonstrado neste estudo [375, 376].  

 Com base nos resultados obtidos neste estudo, foi possível reforçar a 

importância do papel dos polimorfismos genéticos como potenciais biomarcadores 

preditivos da resposta terapêutica e do prognóstico, nomeadamente em doentes com 

CCU. Além disso, demonstrou-se que a eficácia dos diferentes agentes citotóxicos 

usado nos tratamentos oncológicos parece ser previamente determinada pela 

variabilidade interindividual de cada doente, nomeadamente pela presença de 

polimorfismos genéticos nos genes dos diferentes mecanismos da DDR. Assim, torna-

se cada vez mais evidente que aprofundar o conhecimento sobre o papel destes genes 

na resposta terapêutica e no prognóstico dos doentes com cancro é primordial para se 

alcançar uma medicina personalizada. Neste contexto, têm surgido cada vez mais 

estudos que indicam que a desregulação do mRNA dos genes associados com a DDR 

pode desempenhar um importante papel na determinação e compreensão das 

diferentes respostas clínicas dos doentes aos tratamentos oncológicos [377]. Deste 

modo, no presente trabalho avaliou-se o perfil de expressão do mRNA de diferentes 

genes envolvidos nos mecanismos de reparação do DNA e da apoptose.  

É importante realçar que a grande maioria dos estudos na literatura recorre a 

amostras de tecido, quer de tecido normal, quer de tecido tumoral. Contudo, no presente 
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estudo, os níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, 

NBS1 e TP53 foram avaliados no sangue periférico das doentes, de modo a ultrapassar 

a dificuldade de obtenção de tecido tumoral. Neste modelo tumoral específico, uma 

grande percentagem das doentes já realizaram a biópsia em outras instituições, antes 

do seu referenciamento para serem tratadas no IPO do Porto e o estadiamento da 

doença nesta instituição é complementado por exames imagiológicos, pelo que o 

acesso a amostras do tecido do colo do útero é muito difícil. Assim, o presente estudo 

foi realizado recorrendo a sangue periférico, como amostra biológica, permitindo o 

isolamento de uma fração de RNA de um modo minimamente invasivo. 

Atualmente, na literatura, são diversos os estudos que reportam a influência dos 

níveis de expressão do mRNA das moléculas avaliadas no presente estudo quer na 

eficácia do tratamento, quer nos diferentes outcomes clínicos. Assim, relativamente ao 

ao gene PARP1, encontra-se descrito que este gene está envolvido na reparação do 

DNA através da via BER e na manutenção da estabilidade genómica. A sua ação parece 

ser exercida pela sua ligação aos danos no DNA produzindo um polímero poly (ADP-

ribose) a partir do substrato NAD+, o qual sinaliza a célula para iniciar a reparação dos 

danos no DNA. Apesar da sua importância biológica, até ao momento nenhum estudo 

correlacionou a expressão do mRNA do gene PARP1 com o prognóstico em CCU. 

Contudo, vários estudos têm avaliado os níveis de expressão do mRNA deste gene em 

outros tipos de neoplasias demonstrando que a sua elevada expressão encontra-se 

associada a um pior prognóstico [378-380]. Um exemplo desses estudos diz respeito a 

uma meta-análise realizada em cancro da mama, a qual demonstrou que a 

sobreexpressão do mRNA do gene PARP1 estava correlacionada com uma menor 

sobrevivência global e sobrevivência livre de metástases [381]. Em outros modelos 

tumorais, nomeadamente em cancro gástrico e em síndromes mielodisplásicas, os 

níveis elevados do mRNA do PARP1 foram também associados com uma pior 

sobrevivência global [378, 379]. Este pior prognóstico pode ser devido ao facto dos 

elevados níveis de expressão do PARP1 estarem associados ao aumento da atividade 

antiapoptótica das células tumorais, a qual pode resultar na resistência aos agentes 

terapêuticos que causam danos no DNA [382]. Por outro lado, a diminuição da atividade 

do gene PARP1 parece alterar o domínio catalítico da proteína PARP1 promovendo o 

bloqueio da síntese dos polímeros ADP-ribose e, consequentemente, inibir a resposta 

celular aos danos no DNA. Desta forma, é promovida a morte celular das células 

tumorais devido à sua maior sensibilidade à radioterapia e aos agentes 

quimioterapêuticos [383].  

O gene XRCC1 é considerado outro biomarcador promissor da via BER, 

envolvido na reparação dos danos oxidativos e das SSBs, dois tipos de danos do DNA 
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predominantemente causados pela radiação ionizante. [384] Apesar do gene XRCC1 

não apresentar atividade enzimática, tem uma função crucial de suporte da via BER, 

dado que interage diretamente com o gene PARP1 para o reconhecimento dos danos, 

com a ligase III para finalizar o processo de reparação e outros genes intermediários da 

via BER. Na literatura, encontra-se descrito que as células com menor atividade do gene 

XRCC1 são mais sensíveis à radiação ionizante, ao stress oxidativo e aos agentes 

alquilantes [385]. Portanto, é plausível que uma diminuição da expressão do XRCC1 em 

doentes com cancro possa levar ao aumento da sensibilidade para a QTRT e melhorar 

o prognóstico dos doentes [386]. Neste sentido, alguns estudos têm sido desenvolvidos 

com o intuito de analisar o impacto dos níveis de mRNA do gene XRCC1 na resposta 

ao tratamento e no prognóstico de doentes com cancro, no entanto, os resultados 

permanecem inconsistentes e nenhum estudo englobou o CCU. Relativamente à 

resposta terapêutica, em cancro do pulmão de não pequenas células, observou-se que 

os doentes com baixos níveis de mRNA do XRCC1 apresentavam taxas de resposta 

mais eficazes à terapia em comparação com os doentes portadores de elevados níveis 

de expressão de XRCC1 [387]. No entanto, num outro estudo em cancro do pulmão, 

nenhuma correlação foi encontrada entre os níveis de expressão do mRNA do XRCC1 

e o outcome clínico dos doentes [388]. Em cancro do esófago, foi demonstrado que a 

elevada expressão do mRNA do gene XRCC1 foi associada a um maior tempo de 

sobrevivência dos doentes com esta neoplasia [389]. 

Atualmente, o gene ERCC1 é considerado um dos biomarcadores mais 

promissores para a previsão da resposta terapêutica e do prognóstico de doentes com 

cancro. Este gene exerce uma importante função na via NER, a qual tem sido apontada 

como uma via crucial envolvida na mediação da resistência ou sensibilidade das células 

aos agentes quimioterapêuticos baseados em platinos. Nesta via de reparação, o gene 

ERCC1 interage com a proteína XPF e medeia a excisão dos adutos no DNA, 

tipicamente induzidos pelos agentes platinos [390]. Vários estudos in vitro têm vindo a 

demonstrar que a expressão do mRNA do gene ERCC1 está associada com a 

resistência aos agentes platinos em várias linhas celulares tumorais, incluindo do CCU 

[391, 392]. Adicionalmente, alguns estudos clínicos têm revelado que a expressão do 

mRNA deste gene encontra-se correlacionada com a resistência à quimioterapia 

baseada em platinos e com um pior prognóstico em vários tipos de cancros [393, 394]. 

Em CCU, até à data, existem poucos estudos que tenham avaliado o impacto dos níveis 

de expressão do mRNA deste gene na resposta ao tratamento e no prognóstico das 

doentes com esta neoplasia. Além disso, os resultados demonstrados parecem 

inconsistentes, pois a baixa expressão do mRNA encontra-se associada quer a uma 

melhor resposta terapêutica, quer a uma menor sobrevivência das doentes [395, 396]. 
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Outro importante gene da via NER é o gene ERCC2, o qual codifica uma helicase 

dependente de ATP que é considerada um componente crucial do complexo do fator de 

transcrição TFIIH. Graças à atividade helicase deste gene ocorre o desenrolamento da 

dupla cadeia de DNA no sentido 5’ – 3’, de modo a permitir que as nucleases específicas 

dos danos clivem o DNA em ambos os lados do dano [397]. No que diz respeito à 

desregulação da expressão do mRNA deste gene, na literatura, um número limitado de 

estudos sobre o papel da sua expressão na resposta terapêutica e no prognóstico em 

diferentes tipos cancro têm sido reportados. Um estudo incluindo doentes com cancro 

coloretal revelou resultados pouco promissores, pois nenhuma associação significativa 

foi encontrada entre os níveis de expressão do mRNA do gene ERCC2 e a 

sobrevivência global ou a sobrevivência livre de doença [398]. Num outro estudo, em 

cancro da cabeça e pescoço, os resultados demonstraram que os doentes com baixos 

níveis de expressão do mRNA do ERCC2 apresentavam taxas de sobrevivência global 

menores do que os doentes com elevada expressão do mRNA [399]. Em CCU, até ao 

momento, nenhum estudo foi desenvolvido de modo a avaliar o efeito dos níveis de 

expressão do mRNA do ERCC2 na eficácia da terapia e no prognóstico das doentes. 

O gene NBS1 considerado um componente crucial da via de reparação HR 

encontra-se associado com genes os MRE11 e RAD50 para constituir o complexo MRN, 

o qual é responsável pela ativação da via HR em resposta aos danos na dupla cadeia 

do DNA [400]. Apesar da sua importância funcional, na literatura, é notável a ausência 

de estudos que avaliem o impacto da expressão deste gene, ao nível do mRNA, no 

prognóstico de doentes com cancro. Assim, o presente estudo parece constituir o 

primeiro estudo que aborda a expressão do mRNA do gene NBS1 como possível fator 

preditivo da resposta à terapia e do prognóstico em doentes com cancro, 

nomeadamente em CCU. 

 Por último o gene TP53, considerado um importante gene supressor tumoral, é 

um regulador crucial da integridade celular e apresenta uma importante função em 

diversos mecanismos celulares, como na regulação do ciclo celular, crescimento celular, 

reparação do DNA, paragem do ciclo celular e apoptose. Deste modo, o correto 

funcionamento deste gene é essencial para prevenir o crescimento tumoral [401]. Vários 

estudos têm vindo a reportar a influência da desregulação do mRNA deste gene no 

prognóstico de vários tipos de neoplasias, contudo em CCU não existe nenhum estudo. 

Assim, em carcinoma de células renais, a análise da sobrevivência demonstrou que os 

doentes com níveis de mRNA do TP53 mais elevados apresentavam uma menor 

sobrevivência do que os doentes com níveis de mRNA mais baixos [402]. Em carcinoma 

do endométrio, a elevada expressão do mRNA do TP53 foi também associada com uma 

menor sobrevivência livre de progressão [403]. Por outro lado, em cancro do pâncreas 



DISCUSSÃO 

141 

a baixa expressão do mRNA do TP53 mostrou estar associada com um pior prognóstico 

[404].  

Relativamente à expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, 

ERCC2, NBS1 e TP53, de acordo com os resultados obtidos no presente estudo é 

possível afirmar que não foi estabelecida qualquer associação entre os níveis de 

expressão destas moléculas quer com as diferentes características clinicopatológicas 

(idade ao diagnóstico, estadio tumoral, tipo histológico do tumor e idade da menopausa), 

quer com os diferentes genótipos dos respetivos polimorfismos genéticos. Estes 

resultados reforçam a necessidade de se realizar estudos adicionais de forma a 

comprovar que a presença de variantes genéticas podem influenciar expressão do 

mRNA destes genes.  

Quanto ao possível impacto da intervenção terapêutica nos níveis de expressão 

do mRNA das moléculas em estudo, verificou-se que para os genes PARP1, XRCC1, 

ERCC2 e NBS1 os níveis de expressão do mRNA não foram significativamente 

diferentes entre os grupos de doentes antes e após o tratamento. Contudo observou-se 

que a intervenção terapêutica parece influenciar os níveis de expressão do mRNA dos 

genes ERCC1 e TP53, tendo-se verificado que as doentes após o tratamento 

apresentam um aumento da expressão do mRNA destes genes de cerca de 1.5 e 3.9 

vezes, respetivamente. Estes resultados sugerem que em CCU, devido à presença de 

danos severos ou irreparáveis originados pela QTRT, os genes ERCC1 e TP53 parecem 

exercer um papel mais preponderante na resposta celular aos danos no DNA através 

da ativação das vias NER e apoptótica. Adicionalmente, através da criação de perfis de 

expressão do mRNA das moléculas avaliadas neste estudo, nomeadamente perfil de 

baixa expressão e perfil de alta expressão, observou-se que as doentes com perfil de 

alta expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53 

apresentam um risco aumentando de aproximadamente 8 vezes para responderem pior 

ao tratamento comparativamente com as doentes com o perfil de baixa expressão. 

Atendendo a este resultado, pode-se afirmar que os elevados níveis de expressão do 

mRNA destas moléculas associadas aos diferentes mecanismos de DDR parecem 

promover a resistência à QTRT, através do aumento da atividade de reparação dos 

danos no DNA causados pelos agentes platinos e radiação ionizante e, assim, 

condicionar a eficácia do tratamento. Desta forma, a expressão aumentada do mRNA 

destes genes pode ser considerada um fator preditivo da resposta à terapia em CCU, 

estando associada a uma pior resposta terapêutica com possível impacto na 

persistência da doença. Este facto foi possível de comprovar, pois analisando os níveis 

de expressão das moléculas nas doentes após o tratamento, verificou-se que as 

doentes com persistência de doença apresentavam uma expressão aumentada dos 
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genes associados à reparação do DNA (PARP1, XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1) 

comparativamente às doentes sem doença. 

Em relação à influência da expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, 

ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53 nos diferentes outcomes clínicos avaliados, 

nomeadamente na sobrevivência global e sobrevivência livre de doença, observou-se 

que os níveis de expressão do mRNA destas moléculas não têm qualquer impacto na 

sobrevivência global das doentes com CCU. Contudo, considerando a sobrevivência 

livre de doença, foi possível verificar no presente estudo, que apenas os níveis de 

expressão do mRNA dos genes PARP1, ERCC2 e NBS1 influenciam a sobrevivência 

livre de doença das doentes. De acordo com os resultados obtidos, as doentes 

portadoras de baixos níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, ERCC2 e NBS1 

apresentavam um maior tempo de sobrevivência livre de doença do que as doentes com 

altos níveis de expressão do mRNA destes genes. Atendendo a estes resultados, foi 

avaliada a influência conjunta dos níveis de expressão do mRNA destes três genes 

neste outcome clínico. Assim, foi possível verificar que as doentes com um perfil de 

baixa expressão do mRNA dos genes PARP1/ERCC2/NBS1 apresentavam uma maior 

sobrevivência livre de doença em comparação com as doentes portadoras de um perfil 

de alta expressão. Com base na evidência de que o perfil de alta expressão do mRNA 

dos genes PARP1/ERCC2/NBS1 parece estar associado a um pior prognóstico, foi 

realizada uma análise de regressão multivariada, utilizando um modelo de risco 

proporcional de Cox, tendo em conta algumas variáveis de confundimento (idade ao 

diagnóstico, estadio tumoral e tipo histológico do tumor) de forma a avaliar o valor de 

prognóstico independente da combinação dos níveis de expressão do mRNA dos genes 

PARP1/ERCC2/NBS1. Assim, nesta análise foi possível verificar que apesar de todas 

as variáveis de confundimento consideradas, os níveis de expressão do mRNA destes 

genes continuam a manter o seu valor de prognóstico. Este resultado foi ainda reforçado 

através do índice C, tendo-se observado que no modelo onde se incluiu o perfil 

combinado dos níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1/ERCC2/NBS1, a 

capacidade preditiva revelou-se mais elevada do que no modelo no qual apenas se 

considerou as variáveis clinicopatológicas (idade ao diagnóstico, estadio tumoral e tipo 

histológico do tumor). Assim, é possível inferir que os elevados níveis de expressão do 

mRNA dos genes PARP1/ERCC2/NBS1 podem ser considerados possíveis 

biomarcadores de prognóstico nas doentes com CCU, quando associados a outras 

características com significado de prognóstico.  

A maioria dos resultados obtidos neste trabalho em relação à expressão do 

mRNA são ainda preliminares, dado que para a maioria das moléculas avaliadas, à 

exceção do gene ERCC1, este parece ser o primeiro estudo a analisar o impacto da 
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desregulação do seu mRNA na resposta ao tratamento e no prognóstico de doentes 

com CCU. No entanto, pode-se destacar como principais resultados desta investigação, 

o facto do perfil de alta expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, ERCC1, 

ERCC2, NBS1 e TP53 estar associado a uma pior resposta ao tratamento. Além disso, 

foi possível verificar que os níveis de expressão destas moléculas, ao nível do mRNA, 

não influenciam a sobrevivência global, mas parecem terem um importante impacto na 

sobrevivência livre de doença sobretudo a expressão do mRNA dos genes PARP1, 

ERCC2 e NBS1.  

Com base nos resultados obtidos relativamente aos polimorfismos genéticos e à 

expressão do mRNA propõem-se os seguintes diagramas de orientação terapêutica 

para as doentes com CCU (Figuras 36 e 37).  
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Figura 36 – Proposta de diagrama de orientação terapêutica para as doentes com CCU baseado nas características clinicopatológicas das doentes e nos 

polimorfismos genéticos estudados nas diferentes vias da DDR. 
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Figura 37 – Proposta de diagrama de orientação terapêutica para as doentes com CCU baseado nos níveis de expressão do mRNA dos genes PARP1, 

XRCC1, ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53. 
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6. Conclusão e Perspetivas Futuras 

 
Nas últimas décadas tem-se assistido a grandes avanços na investigação 

oncológica, contudo o cancro ainda permanece como um grande desafio clínico devido 

sobretudo à sua origem multifatorial e heterogeneidade genética. Particularmente, o 

CCU merece especial atenção, dado que apesar dos atuais métodos de prevenção e de 

diagnóstico, uma percentagem considerável de doentes continua a ser diagnosticada 

numa fase avançada da doença. Além disso, as opções terapêuticas disponíveis 

parecem não ser totalmente eficazes, dado que as respostas aos tratamentos são 

bastante heterogéneas e variam significativamente entre as doentes, o que torna difícil 

prever a sua evolução clinica. Desta forma, a identificação de possíveis biomarcadores 

preditivos da resposta terapêutica e do prognóstico torna-se primordial, na tentativa de 

adequar os esquemas de tratamento propostos e de melhorar a monitorização das 

doentes. Para tal, é fundamental delinear estudos de investigação que sejam passíveis 

de serem aplicados na prática clínica, de modo a alcançar-se a maior translação e 

aplicabilidade do conhecimento adquirido.  

Neste sentido, os estudos farmacogenómicos têm sido uma útil ferramenta para 

alcançar a tão desejável medicina personalizada, uma vez que tem vindo a contribuir 

para a identificação precoce de doentes que possam beneficiar de uma determinada 

terapia ajustada à sua informação genética, de modo a aumentar a sua eficácia e 

diminuir as toxicidades adjacentes. Assim, a análise de variações genéticas 

interindividuais, como o estudo de polimorfismos genéticos, em diferentes processos 

celulares associados à sensibilidade ou resistência dos fármacos poderá ser encarada 

como uma estratégia promissora para a definição de possíveis biomarcadores 

moleculares de prognóstico. Adicionalmente, o conhecimento relativo à variação dos 

níveis de expressão do mRNA das moléculas envolvidas nestes processos poderá 

também ser relevante como estratégia de controlo da resposta clínica e como 

biomarcadores do prognóstico. 

 Encontra-se bem estabelecido que a maioria dos fármacos usados no tratamento 

do cancro, nomeadamente no CCU, exercem o seu efeito citotóxico através da indução 

de danos que causam alterações na estrutura e atividade do DNA. Por sua vez, a 

eficácia destes fármacos parece ser influenciada pela atividade dos vários mecanismos 

moleculares de resposta celular aos danos, nomeadamente das vias de reparação do 

DNA e da apoptose. O funcionamento destes mecanismos é considerado um importante 

fator na prevenção da carcinogénese, mas também pode estar associado com a 

sensibilidade ou resistência aos agentes citotóxicos. Neste âmbito, existem cada vez 

mais evidências de que os polimorfismos genéticos em genes envolvidos nestes 
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mecanismos celulares podem influenciar a capacidade de reparação do DNA através 

de alterações na expressão do seu mRNA ou das proteínas que codificam e, 

consequentemente, afetar a eficácia da terapia. Deste modo, este trabalho foi 

desenvolvido com o intuito de identificar novos biomarcadores e de definir potenciais 

perfis genéticos associados com a resposta celular aos danos como uma promissora 

abordagem terapêutica para alcançar estratégias de tratamento individualizado. Assim, 

será possível ajustar as doses dos fármacos, obter uma maior eficácia do tratamento e, 

consequentemente, um melhor prognóstico das doentes com CCU.  

 De acordo com o presente estudo, apenas os polimorfismos NBS1 rs1805794 

da via de reparação por HR e o XRCC6 rs2267437 da via NHEJ demonstram influenciar 

favoravelmente a resposta terapêutica das doentes com CCU, tendo em conta a 

estratificação pela idade ao diagnóstico. No que respeita o outcome clínico da 

sobrevivência global, foi possível verificar que são vários os polimorfismos que parecem 

influenciar a sobrevivência das doentes com CCU, nomeadamente as variantes 

genéticas XRCC1 rs25487 da via BER, ERCC1 rs11615, ERCC1 rs3212986, ERCC5 

rs17655 e XPC rs2228001 da via NER, XRCC5 rs828907 da via NHEJ e TP53 

rs1042522 da via apoptose. Por último, apenas os polimorfismos ERCC1 rs11615 da 

via NER e RAD51 rs1801320 da via HR mostram ter impacto na sobrevivência livre de 

doença das doentes com CCU. Desta forma, estes polimorfismos genéticos podem ser 

potenciais biomarcadores preditivos da resposta ao tratamento e do prognóstico das 

doentes com CCU. 

Em relação ao perfil de expressão do mRNA dos genes PARP1, XRCC1, 

ERCC1, ERCC2, NBS1 e TP53 pode-se destacar como principais resultados desta 

investigação, o facto do perfil de alta expressão do mRNA destas moléculas poder ser 

considerado um potencial perfil genético preditivo de uma pior resposta ao tratamento 

das doentes com CCU. Além disso, foi possível verificar que os níveis de expressão do 

mRNA destas moléculas não influenciam a sobrevivência global. Contudo, 

relativamente à sobrevivência livre de doença, pode-se afirmar que os níveis de 

expressão do mRNA dos genes PARP1, ERCC2 e NBS1 parecem ter um impacto 

importante neste outcome clinico, dado que a sua elevada expressão encontra-se 

associada a um pior prognóstico. Adicionalmente, foi observado que o perfil de 

expressão aumentado destas moléculas pode ser considerado um útil fator preditivo da 

sobrevivência livre de doença, quando associada a outros parâmetros com significado 

de prognóstico.  

Os resultados obtidos neste trabalho reforçam a importância da variabilidade 

genética e da desregulação da expressão dos genes envolvidos nos mecanismos 

celulares associados com a reparação dos danos no DNA e a apoptose, como possíveis 
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marcadores de resposta clínica e de prognóstico nas doentes com CCU. Além de que 

contribuem para uma melhor compreensão da relação entre a genética do cancro e a 

sensibilidade ao tratamento. Contudo é importante realçar, que o presente estudo é 

pioneiro na avaliação do impacto de vários polimorfismos genéticos e da expressão do 

mRNA de alguns genes na resposta terapêutica e no prognóstico das doentes com 

CCU. Tendo em consideração que os resultados obtidos ainda são preliminares, 

possivelmente estes podem carecer de alguma justificação funcional, pelo que estudos 

adicionais em CCU serão necessários. 

Relativamente aos estudos futuros e de forma a complementar os resultados 

obtidos neste estudo, seria importante validar os resultados em relação à expressão do 

mRNA em tecido tumoral de CCU, assim como avaliar a expressão proteica, de modo 

a confirmar o efeito funcional dos polimorfismos genéticos analisados.   
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