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O cancro da próstata constitui um grave problema de saúde pública, sendo uma 

das neoplasias mais frequentes no mundo. Tendo em conta a elevada heterogeneidade 

que esta doença apresenta, torna-se relevante o estudo das vias moleculares envolvidas 

no seu desenvolvimento/progressão, bem como a identificação de genes chave 

envolvidos nas diferentes etapas da história da doença.  

A aplicação do PSA como biomarcador permitiu grandes avanços na detecção de 

cancro da próstata, sendo actualmente utilizado no programa de rastreio da doença. No 

entanto, ainda existem alguns problemas relacionados com a sua utilização, 

nomeadamente no que diz respeito aos valores de sensibilidade e especificidade. Como 

tal, torna-se importante a descoberta de novos biomarcadores que ajudem no diagnóstico 

e prognóstico do cancro da próstata, de forma a evitar o seu desenvolvimento/progressão 

para doença metastática, possibilitando também o desenho de novas terapias mais 

efectivas e individualizadas. A utilização de urinas enquanto amostras biológicas para 

estudos de expressão genética apresenta diversas vantagens, nomeadamente a sua fácil 

obtenção em elevadas quantidades, não apresentando qualquer tipo de invasividade para 

o doente.  

O desenvolvimento/progressão de cancro da próstata pode também ser 

influenciado pela ocorrência de variantes genéticas funcionais em genes-chave 

envolvidos no mecanismo de carcinogénese prostática. A ocorrência destas variantes, 

com impacto na biodisponibilidade/actividade da respectiva proteína, poderão introduzir 

alterações no microambiente celular e tumoral que se poderão reflectir no risco de 

desenvolvimento desta doença e na sua progressão, respectivamente. A ocorrência 

destas variantes em genes envolvidos em processos de conservação da integridade 

genómica pode comprometer a função deste sistema, podendo deste modo influenciar o 

risco de desenvolvimento e de progressão de cancro da próstata em indivíduos 

portadores destas variantes. 

Deste modo, o presente estudo constitui uma abordagem multivariada, tendo 

como objectivo identificar possíveis novos biomarcadores para doença prostática, 

expressos em amostras de urina, e avaliar a influência da variabilidade genética do 

indivíduo no risco de desenvolvimento/progressão de cancro da próstata. 

Para o estudo dos transcritos dos genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, SERPINB5, 

GOLM1 e ERG foram utilizadas cinquenta e sete (57) amostras de urina provenientes de 

indivíduos com suspeita de patologia prostática, as quais foram recolhidas sem 

realização prévia de massagem prostática. Estas foram posteriormente comparadas com 

dez (10) amostras de urina, recolhidas após massagem prostática, também provenientes 
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de indivíduos com suspeita de patologia prostática, recorrendo-se para tal à técnica de 

Real-Time PCR.  

Uma vez que a utilização de urinas enquanto amostras biológicas para estudos de 

expressão genética é uma abordagem recente, foi necessária a optimização de um 

procedimento laboratorial para o processamento das amostras. Para tal, foram testadas 

diferentes soluções de conservação celular, diferentes métodos de extracção de RNA e 

ainda a utilidade de um teste de pré-amplificação.  

Na avaliação da influência da variabilidade genética do indivíduo no risco de 

desenvolvimento/progressão de cancro da próstata, foi estudado o polimorfismo NBN-

8360G>C, envolvido na resposta a danos no DNA,  em amostras de sangue periférico de 

trezentas e noventa e sete (397) indivíduos com doença localizada e avançada. A 

caracterização genotípica foi realizada por técnica de PCR-RFLP. Posteriormente, destas 

397 amostras, foram seleccionadas catorze (14) amostras para avaliar a relação entre o 

polimorfismo em estudo e a expressão do gene NBN, através da técnica de Real-Time 

PCR.  

Os resultados obtidos referentes à avaliação do uso de urinas enquanto amostras 

biológicas revelaram que o melhor procedimento laboratorial a adoptar seria o 

armazenamento das amostras em solução de TriPure, e posterior extracção do RNA 

através do método clássico do TriPure. A realização de um passo de pré-amplificação 

não revelou qualquer melhoria nos resultados obtidos por Real-Time PCR. No que diz 

respeito à influência da realização de massagem prostática, foi possível verificar um 

ligeiro aumento na detecção dos transcritos da maior parte dos genes em estudo, 

existindo no entanto ainda alguma dificuldade nessa mesma detecção.   

Relativamente ao estudo do polimorfismo NBN-8360G>C, verificou-se que os 

indivíduos portadores do genótipo GG apresentam um risco mais elevado para doença 

metastática (OR = 1,955; IC 95% = 1,300 – 2,940; p = 0,001), não se tendo encontrada 

nenhuma diferença estatisticamente significativa para o grau de Gleason, idade e 

concentração de PSA (p = 0,317; p = 0,254; p = 0,639, respectivamente). Também não 

foi possível encontrar diferenças estatisticamente significativas nos níveis de expressão 

do gene NBN quando comparados os portadores do alelo C com os indivíduos com o 

genótipo NBN-8360GG (rácio de expressão normalizada = 1,05; p = 0,894).  

Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem a necessidade de se 

estabelecer um procedimento universal para o processamento de amostras de urina em 

estudos de expressão genética, sublinhando a importância da realização de massagem 

prostática, de forma a aumentar a concentração de células esfoliadas presentes na 
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amostra. No entanto, parecem existir outros factores capazes de influenciar a detecção 

de transcritos em amostras de urina. A associação encontrada entre o polimorfismo NBN-

8360G>C e o risco para doença avançada revela a importância desta variação genética 

na progressão do cancro da próstata. 
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Prostate cancer represents a serious health problem by being one of the most 

common cancers all over the world. Given the enormous heterogeneity presented by this 

disease, it is urgent to study the molecular pathways implicated in its 

development/progression, and also to identify key genes that might be involved in different 

stages of the disease. 

The application of PSA as a biomarker allowed some great advances in prostate 

cancer detection and is being currently used in screening tests for this disease. However, 

there are still a few problems in its application, mainly regarding its sensitivity and 

specificity. Therefore, it is important to discover new biomarkers that may improve 

prostate cancer diagnosis and prognosis, in order to avoid its development/progression 

into a metastatic disease and allow the discovery of new therapies that are more effective 

and individualized. The use of urine samples in gene expression studies has many 

advantages, namely its easy collection in elevated quantities without involving any 

invasiveness to the patient.  

Prostate cancer development/progression may also be influenced by functional 

genetic variants in key genes involved in prostate carcinogenesis. These variants may 

affect the bioavailability/activity of the respective protein, therefore altering the tumoral 

and cellular microenvironment. This will reflect in a higher risk for prostate cancer 

development and progression. The occurrence of these variants in genes involved in the 

maintenance of genomic integrity may compromise this system function, influencing 

prostate cancer risk in carriers of such variants. 

For this reason, this study comprises a multivariate approach with the purpose of 

identifying possible biomarkers for prostatic disease present in urine samples, and 

evaluating genetic variability influence in prostate cancer development/progression. 

In order to assess PSA, PCA3, AMACR, TFF3, SERPINB5, GOLM1 and ERG 

transcripts, fifty-seven (57) urine samples from men with suspected prostate disease were 

used. These samples were collected without performing prostate massage and then 

compared with ten (10) urine samples collected after prostate massage, also from men 

with prostate disease. A gene expression analysis was carried out by Real-Time PCR. 

Since urine samples represent a recent approach in gene expression studies, it was 

necessary to optimize a laboratory procedure to collect, process and preserve the 

samples. Different solutions for cell conservation, different RNA extraction methods and 

also a pre-amplification step were tested.  

To evaluate the influence of genetic variability on prostate cancer 

development/progression, the NBN-8360G>C polymorphism, involved in the response to 
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DNA damages, was analyzed by PCR-RFLP in peripheral blood samples from three 

hundred and ninety seven (397) men with localized and advanced prostate cancer. Then, 

fourteen (14) samples were selected from the 397 samples, so as to evaluate the 

relationship between the polymorphism in study and NBN expression by Real-Time PCR. 

Regarding the use of urine as biological samples, the results show that the best 

laboratory procedure would be the storage of samples in TriPure Isolation Reagent, 

followed by RNA extraction through classical TriPure method. The pre-amplification test 

demonstrates no improvement in the results obtained by Real-Time PCR. As far as 

prostate massage influence is concerned, it is possible to detect a slight increase in 

transcripts detection for the most genes in study. However, there are still some difficulties 

in this detection. 

As for NBN-8360G>C polymorphism, the results show that men with GG genotype 

have a higher risk for metastatic disease (OR = 1,955; IC 95% = 1,300 – 2,940; p = 

0,001), with no significant association to age, PSA levels and Gleason grade. Any 

statistically differences in NBN gene expression levels were not found as well, when 

comparing C carriers and GG genotype (normalized expression ratio = 1,05; p = 0,894). 

The results obtained in the present work suggest the need of a universal laboratory 

procedure for urine samples handling in gene expression analysis, highlighting the 

importance of prostate massage, in order to increase exfoliated cells concentration in the 

sample. However, there seem to be other factors capable of influencing transcripts 

detection in urine samples. The association found between NBN-8360G>C polymorphism 

and the risk for advanced disease shows the importance of this genetic variation for 

prostate cancer progression. 
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1.1 Cancro: Aspectos gerais 

 

Todos os anos são detectados cerca de 11 milhões de novos casos de cancro em 

todo o mundo. Destes, apenas 30% sobrevivem, tornando o cancro a segunda causa de 

morte por doença em todo o mundo, a seguir às doenças cardiovasculares [1]. Em 

Portugal, o risco de uma pessoa ter cancro antes dos 75 anos é de 22,3% [2]. Estes 

números têm tendência a aumentar devido à crescente exposição a diversos factores de 

risco, quer sejam de natureza química, física ou biológica, bem como ao aumento da 

esperança média de vida.  

Apesar dos registos mais antigos sobre esta doença remontarem ao Antigo 

Egipto, acredita-se ter sido Hipócrates o primeiro a dar-lhe um nome – karkinos, que em 

grego significa caranguejo, uma vez que o padrão de invasão da doença lhe fazia lembrar 

as garras deste animal [3]. No entanto, só no século XVIII é que o cancro começou a ser 

estudado exaustivamente, revelando uma heterogeneidade enorme que ainda hoje torna 

difícil a compreensão dos mecanismos moleculares subjacentes ao seu desenvolvimento. 

Assim, o grande desafio no estudo desta doença diz respeito à sua biologia, uma vez que 

reflecte a quebra das leis fundamentais do comportamento celular enquanto parte de um 

organismo multicelular. 

 

 

 

1.2 Biologia Molecular do Cancro 

 

Sabe-se hoje em dia que o cancro é uma doença multifactorial, caracterizado por 

diversas alterações na expressão genética responsáveis pela desregulação do programa 

normal de divisão e diferenciação celular. Esta desregulação afecta o normal balanço 

entre a replicação celular e a morte celular, favorecendo o crescimento de uma 

população de células alteradas [4]. Estas células, denominadas de tumorais, podem ser 

distinguidas das células normais recorrendo a técnicas de microscopia, já que os seus 

núcleos são comparativamente maiores, apresentam uma distribuição irregular dos 

cromossomas e os nucléolos são bastante proeminentes. A esta aparência dá-se o nome 

de desdiferenciação [4]. 

Os tumores podem ser divididos em dois grandes grupos: tumores benignos e 

tumores malignos. Os tumores benignos apresentam um risco reduzido para o 

hospedeiro uma vez que estão confinados, têm um tamanho pequeno e um crescimento 
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lento, possibilitando assim a sua remoção através de cirurgia e evitando o crescimento de 

tumores em locais distantes (metastização). Por outro lado, as células que compõem um 

tumor maligno apresentam normalmente taxas de crescimento e divisão maiores, uma 

taxa de mortalidade menor e são capazes de invadir tecidos adjacentes, entrar no 

sistema circulatório e estabelecer novas áreas de proliferação, através de um processo 

denominado metastização [5]. 

O processo através do qual as células normais originam células neoplásicas é 

conhecido como carcinogénese e envolve três passos: iniciação, 

promoção/transformação e progressão [6] (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática do processo de carcinogénese (adaptado de 

Oliveira PA et al., 2007 [6]) 

 

 

Durante a iniciação, um carcinogéneo interage com o material genético, 

danificando-o e provocando uma mutação não-letal. Nesta fase pode ocorrer uma 

reparação do material genético e, por conseguinte, a reversão do processo. Quando a 

reparação falha, a promoção provoca a proliferação da célula danificada, formando uma 

massa de células biologicamente autónomas, mas dependentes de oxigénio e nutrientes 

do hospedeiro. Esta fase pode ainda ser reversível, uma vez que a remoção do agente 

promotor pode parar a expansão da massa tumoral. A progressão, contudo, é irreversível 

e envolve uma série de mutações sequenciais em genes chave, como proto-oncogenes 

(genes cuja função normal consiste na indução da proliferação celular) e genes 

supressores tumorais (genes que normalmente codificam proteínas que inibem a divisão 

celular), entre outros [6-7]. 
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Como resultado deste processo, as células adquirem novos fenótipos e 

características que lhes conferem vantagem adaptativa, das quais se destacam a auto-

suficiência em factores de crescimento, insensibilidade a sinais inibidores de crescimento, 

potencial replicativo ilimitado, escape à apoptose, capacidade de invasão tecidular, 

metastização e angiogénese [8]. Mais recentemente foi proposta uma nova marca para 

estas células relacionada com a inflamação e cancro [9] (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Representação esquemática das alterações adquiridas pelas células malignas (adaptado de 

Hanahan and Weinberg, 2000 e Mantovani A, 2009 [8-9]) 

 

 

Algumas destas alterações poderão ser transmitidas à descendência, através da 

linhagem germinativa, originando os cancros familiares. No entanto, estima-se que cerca 

de 90% neoplasias surgem de modo esporádico, na linhagem somática de tipos 

específicos de células [10]. 

As causas de uma determinada neoplasia, bem como todos os mecanismos 

envolvidos na carcinogénese variam de indivíduo para indivíduo, o que reforça a 
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importância do estudo da genética para o desenvolvimento de cancro. A epidemiologia 

molecular surge assim como uma ferramenta essencial na análise de potenciais factores 

etiológicos, a fim de estabelecer grupos de risco para esta doença, isto é, grupos de 

indivíduos que sejam mais susceptíveis ao desenvolvimento de uma determinada 

neoplasia. 

 

 

1.2.1 Integridade genómica e cancro 

 

A capacidade de detectar danos no ácido desoxirribonucleico (DNA) e activar 

formas de resposta que coordenem a sua reparação e a progressão do ciclo celular é 

essencial para a manutenção da integridade genómica e da viabilidade celular. Se esta 

defesa for comprometida, pode ocorrer uma acumulação de mutações em genes-chave, 

o que poderá resultar no desenvolvimento de transformações malignas [11].  

De entre os vários tipos de danos do DNA, a quebra da cadeia dupla é dos mais 

importantes e severos, podendo ocorrer ocasionalmente durante o processamento do 

DNA, ou por indução através de agentes externos como por exemplo a radiação ionizante 

[12]. A detecção inicial deste tipo de danos é feito por checkpoints, que consistem em 

mecanismos de controlo de qualidade, isto é, asseguram a execução correcta do ciclo 

celular emitindo sinais que estimulam respostas biológicas apropriadas [13].  

Existem pelo menos dois mecanismos de reparação de quebras na cadeia dupla 

do DNA: recombinação homóloga, que usa sequências homólogas de DNA como modelo 

para a síntese de novas cadeias e união terminal não homóloga (em inglês Non-

homologous end joining – NHEJ) que como o nome indica promove a ligação das 

extremidades quebradas na ausência de uma nova cópia.  

O mau funcionamento destes mecanismos pode resultar na fusão anómala de 

cromossomas, provocando rearranjos tais como inversões, translocações e delecções, 

que irão modificar a expressão de determinados genes, podendo desta forma afectar a 

proliferação e morte celular [14]. 

 

 

1.2.2 Variabilidade genética e cancro 

 

 Tendo em conta o carácter heterogéneo do cancro, sabe-se que o seu 

desenvolvimento é condicionado por diversos genes, que podem ser avaliados de acordo 
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com a sua penetrância, isto é, com a probabilidade que têm em serem expressos 

fenotipicamente. Desta forma, existem genes de elevada penetrância, que estão 

geralmente envolvidos em cancros hereditários, e genes de baixa penetrância, mais 

associados com cancros esporádicos [15]. Estes últimos constituem bons alvos de 

estudo, uma vez que estão envolvidos em diversos processos importantes na 

carcinogénese, tais como a reparação do DNA, a manutenção da integridade genómica 

e/ou o controlo da proliferação e diferenciação celular. Apesar destes genes não estarem 

muito relacionados com o risco individual, a sua análise poderá ser útil na elaboração de 

estratégias de prevenção a nível populacional [7]. 

 A variabilidade genética inter-individual, com impacto no microambiente celular do 

hospedeiro, parece exercer algum efeito na susceptibilidade para o desenvolvimento de 

cancro. Esta variabilidade é consequência da ocorrência de polimorfismos genéticos, que 

consistem em variações genéticas que existem em indivíduos normais, sendo que a 

variante menos frequente pode ser encontrada em pelo menos 1% da população. Estas 

variações podem afectar a transcrição genética, a estabilidade do ácido ribonucleico 

mensageiro (mRNA) ou a quantidade e a actividade da proteína resultante, afectando em 

última instância o desenvolvimento tumoral [4]. 

 A variação genética mais comum designa-se por Single Nucleotide Polymorphism 

(SNP), e tal como o nome sugere, resulta na alteração de um único nucleótido na 

sequência do DNA [16]. Acredita-se que os padrões de SNP’s que um indivíduo possui 

em determinados genes-chave possam influenciar o seu risco para o desenvolvimento de 

certas doenças, nomeadamente de cancro [17]. Neste sentido, é de extrema importância 

o estudo de perfis genéticos que permitam a identificação de grupos de risco, de forma a 

melhorar a eficácia de programas de intervenção nesta doença. 

 

 

 

1.3 Cancro da Próstata 

 

1.3.1 Epidemiologia 

 

O cancro da próstata constitui um grave problema de saúde pública, sendo uma 

das neoplasias mais frequentes no mundo. Estima-se que no ano de 2008 tenham 

ocorrido 903.000 novos casos no mundo inteiro, 75% dos quais em países 

desenvolvidos, e 258.000 mortes provocadas pela doença [18]. Foi no mesmo ano a 
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neoplasia mais frequente no sexo masculino em Portugal, com uma taxa de incidência 

ajustada à idade de 50,0 novos casos por cada 100.000 homens. Já a taxa de 

mortalidade ajustada à idade foi de 18,8 por cada 100.000 indivíduos, representando um 

dos valores mais elevados da Europa (Figura 3) [19].  

 

Figura 3 – Taxa de mortalidade anual por cancro da próstata/100.000 homens (Globocan 2008, IARC [2]) 

 
Relativamente às taxas de incidência de cancro da próstata verifica-se uma 

grande heterogeneidade a nível mundial, o que revela a existência de grandes diferenças 

inter-populacionais. Observam-se taxas de incidência mais elevadas nas populações de 

países desenvolvidos, nomeadamente na Austrália e Nova Zelândia, Europa Ocidental e 

América do Norte, enquanto as mais baixas foram registadas em populações Asiáticas 

[20]. A etnia também parece desempenhar um papel no desenvolvimento desta 

neoplasia. A população Afro-americana apresenta a maior taxa de incidência da doença, 

sendo 70% superior à da população Caucasiana [21]. No entanto, a incidência de cancro 

da próstata em indivíduos de raça negra em África é cerca de 4 vezes inferior à dos Afro-

americanos [20, 22], o que sugere a existência de outros factores, que não os de origem 

genética, envolvidos no aparecimento desta doença, nomeadamente factores ambientais 

e estilo de vida. Também as taxas de mortalidade por cancro da próstata variam 
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globalmente, tendo vindo a aumentar em alguns países Asiáticos, como o Japão e 

Singapura. Por outro lado, países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, Reino 

Unido e Canadá apresentam uma diminuição destas taxas, facto que se deve 

provavelmente à inovação nos tratamentos e à detecção precoce da doença, bem como 

ao tipo de registo oncológico de cada país [23-24]. 

O desenvolvimento de estratégias de detecção precoce e de abordagens 

terapêuticas reflectiu-se significativamente nas taxas de incidência e mortalidade. É 

possível verificar a cada 5 anos um aumento de cerca de 10% de novos casos de cancro 

da próstata na maioria dos países Europeus. Relativamente às taxas de mortalidade, 

estas têm estabilizado, chegando mesmo a diminuir em alguns casos [25].  

 

 

1.3.2 Factores de risco 

 

Apesar da sua elevada incidência e mortalidade, pouco se sabe acerca da 

etiologia do cancro da próstata, tendo sido propostos diversos factores de risco. 

O ambiente, dieta e estilo de vida têm sido alvo de vários estudos, tendo-se 

observado que a migração de indivíduos de países com baixas taxas de incidência e 

mortalidade de cancro da próstata para países com taxas mais elevadas aumenta o risco 

para a doença [21, 26-27].  

A idade é o principal factor de risco para cancro da próstata, verificando-se um 

aumento exponencial do número de casos em homens com mais de 65 anos. Um estudo 

recente com base em autópsias revelou uma prevalência média da doença de 23% em 

homens com 40 anos, 42% em homens com 60 anos e quase 60% em homens com 70 

anos [28]. 

Outra possível causa que tem vindo a ser estudada é a ingestão de gorduras 

saturadas. As gorduras e produtos de origem animal constituem mais de 40% da ingestão 

calórica total na população norte-americana, população em que esta neoplasia é mais 

frequente. No mundo oriental, onde a dieta é em geral pobre em gorduras e produtos de 

origem animal mas rica em fibras e outros constituintes de origem vegetal, a mortalidade 

em consequência da doença é significativamente mais baixa. No entanto, a associação 

entre dieta e risco para cancro da próstata ainda não está bem estabelecida, existindo 

alguns estudos com resultados controversos [29-31].  

A história familiar da doença é também um importante factor de risco para o 

desenvolvimento de cancro da próstata, representando cerca de 9% de todos os casos 
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[32]. No entanto permanece por esclarecer se esta associação é resultado de 

susceptibilidade genética, da exposição a factores de risco comuns ou simplesmente do 

acaso.  

Como referido anteriormente, a etnia também parece desempenhar um papel no 

desenvolvimento desta neoplasia. Apesar de existirem vários factores ambientais, 

genéticos e biológicos associados com o desenvolvimento de cancro da próstata, a 

variação nas taxas de incidência encontradas em todo o mundo também se deve às 

diferenças no acesso a técnicas de rastreio. No entanto, este parâmetro não explica por 

si só a diferença de risco de quase 60 vezes que existe entre populações de alto e baixo 

risco [21], sugerindo a existência de outros factores de rico ainda desconhecidos. 

 

 

1.3.3 Patologia e História Natural 

 

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino localizada abaixo da 

bexiga e que se encontra envolvida por uma cápsula fibrosa. Tem como principal função 

a secreção de um fluido alcalino para a uretra que confere protecção aos 

espermatozóides [33]. 

Esta glândula pode ser subdividida em quatro regiões: zona fibromuscular 

anterior; zona central, onde se desenvolvem 15-20% das neoplasias; zona periférica, 

onde se desenvolvem 70% das neoplasias; e zona de transição junto à uretra, na qual se 

desenvolvem 10-15% das neoplasias (Figura 4) [34]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática das diferentes zonas que constituem a próstata (adaptado 

de Greene et al., 1992 [34]) 
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Ainda está por esclarecer se esta categorização das diferentes zonas reflecte de 

algum modo as suas diferenças a nível funcional. Contudo, estas parecem apresentar 

características biológicas distintas, o que poderá justificar a diferença de percentagens de 

tumores desenvolvidos em cada região. 

Ainda não se conhece muito acerca da história natural do cancro da próstata. Isto 

deve-se em parte ao facto de ser uma doença bastante heterogénea em relação à 

morfologia e ao comportamento biológico [34]. Uma das principais diferenças entre esta e 

outras neoplasias diz respeito à prevalência latente, sendo a sua incidência histológica 

bastante superior à manifestação clínica. Esta maioria de casos “silenciosos” sugere o 

envolvimento de diversas alterações genéticas necessárias para o desenvolvimento da 

doença agressiva [35]. 

Sabe-se que o desenvolvimento do cancro da próstata varia com o seu 

confinamento. Tumores de baixo grau, isto é, tumores que sejam alta ou moderadamente 

diferenciados e que estejam confinados, tendem a ter um curso mais lento. Em oposição, 

alguns tumores de alto grau progridem mais rapidamente para doença metastática [36-

37]. Apesar dos tumores altamente diferenciados apresentarem taxas de progressão e 

mortalidade baixas, cerca de 15-20 anos após o diagnóstico verifica-se uma diminuição 

da sobrevivência global, sobrevivência livre de doença e sobrevivência livre de doença 

metastática, bem como um aumento da taxa de mortalidade [37]. Isto revela a 

importância do tempo no desenvolvimento de cancro da próstata, tempo este que oferece 

oportunidades de intervenções para alterar o curso natural da doença. 

O adenocarcinoma é a forma mais comum de cancro da próstata, sendo 

diagnosticado em 95% dos casos. Os restantes incluem o carcinoma mucinoso, 

carcinoma fusocelular, carcinoma de pequenas células, carcinoma espinocelular, 

carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células em anel e carcinoma endometrióide 

[38].  

Uma vez que a cápsula prostática funciona como uma barreira à expansão 

tumoral, as células malignas tendem a proliferar para o centro da própria glândula, 

produzindo assim sintomas detectáveis. Com a progressão da doença, as células 

desdiferenciam-se e migram para os tecidos adjacentes (vesículas seminais e bexiga) 

e/ou metastizam através do sistema linfático ou hematogéneo. No entanto, o curso clínico 

da doença varia bastante, sendo que alguns tumores permanecem localizados durante 

anos, enquanto outros podem metastizar sem qualquer sinal prévio de disseminação. 

A maior parte dos casos de cancro da próstata são multifocais, isto é, existem 

múltiplos clones malignos independentes na mesma glândula. Estas lesões multicêntricas 
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estão normalmente presentes em diferentes zonas da próstata e apresentam diferentes 

graus [39-41]. Uma vez que as lesões multicêntricas podem ter características diferentes, 

não se consegue ter a certeza quanto às propriedades de um carcinoma identificado 

somente por uma amostra de biópsia, uma vez que esta não representa o estado da 

glândula inteira. Desta forma, apenas se consegue estabelecer um diagnóstico correcto 

quando a próstata é removida [41]. 

 

 

1.3.4 Rastreio e Detecção Precoce 

 

A descoberta do antigénio específico da próstata (PSA) como biomarcador veio 

revolucionar o rastreio de cancro da próstata [42-43], afectando significativamente as 

taxas de incidência em todo o mundo. Apesar do teste do PSA ser aceite como um 

método de detecção precoce desta neoplasia, ainda existe alguma controvérsia quanto à 

sua utilização, devido principalmente às suas limitações na sensibilidade e na 

especificidade. Valores aumentados desta proteína (> 4 ng/mL) podem estar associados 

a situações benignas como a hiperplasia benigna da próstata (HBP), prostatite, enfarte 

prostático, entre outros [43]. Assim, no sentido de melhorar a especificidade do PSA na 

detecção precoce de cancro da próstata, em especial para valores na faixa 4-10 ng/mL, 

foram propostas algumas alternativas, entre as quais a velocidade do PSA [44-45], a 

densidade do PSA [46], o PSA ajustado à idade [47] e as formas moleculares do PSA 

[48-51]. Estudos mais recentes mostraram que o tempo de duplicação do PSA parece 

estar relacionado com a progressão da doença após tratamento cirúrgico [52]. No 

entanto, e apesar de todas as alterações já referidas, continua a não existir um consenso 

quanto à efectividade do teste do PSA no rastreio do cancro da próstata.  

O rastreio define-se como um processo de selecção, realizado com o objectivo de 

detectar formas precoces da doença em indivíduos assintomáticos, de forma a possibilitar 

intervenções mais precoces que conduzam à cura, diminuindo assim a morbilidade e a 

mortalidade [53]. Devido à controvérsia existente em torno do PSA, foram realizados dois 

grandes estudos internacionais randomizados: o Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian 

Cancer Screening Trial (PLCO) e o European Randomised study of Screening for 

Prostate Cancer (ERSPC) [54-55]. À primeira vista, as conclusões destes dois estudos 

parecem ser contraditórias. Enquanto o PLCO demonstrou não existir qualquer benefício 

no rastreio com PSA, resultados do ERSPC sugerem uma redução de cerca de 20% na 

mortalidade por cancro da próstata. No entanto, uma análise atenta destes dois estudos 
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revela uma diferença importante no tipo de pesquisa efectuada. No ERSPC avaliou-se a 

eficácia do teste do PSA, ou seja, este estudo teve como objectivo verificar se o teste era 

capaz de reduzir a taxa de mortalidade por cancro da próstata comparativamente com a 

sua não realização. Já no PLCO avaliou-se a efectividade do mesmo teste, uma vez que 

o objectivo foi verificar se este era capaz de reduzir a taxa de mortalidade por cancro da 

próstata na prática clínica diária. Deste modo, pode dizer-se que enquanto os resultados 

do ERSPC se encaixam num “mundo ideal”, com circunstâncias controladas, os 

resultados do PLCO reflectem um “mundo real”, com condições comuns. O problema do 

excesso de diagnósticos também foi notório em ambos os estudos, razão pela qual 

continua a existir uma enorme controvérsia relativamente ao uso do teste do PSA no 

rastreio do cancro da próstata. 

 

 

1.3.5 Diagnóstico e Tratamento 

 

Como já foi anteriormente referido, o cancro da próstata apresenta uma grande 

variabilidade quanto ao seu comportamento biológico. Resultados clínicos mostraram que 

a combinação do toque rectal (DRE), dos níveis séricos do PSA e da ecografia transrectal 

(TRUS) da próstata constitui um bom meio de diagnóstico desta neoplasia em fases 

assintomáticas [38].  

Existem algumas características que ajudam a prever a agressividade da doença: 

tamanho (volume relativo ou absoluto do tumor), grau histológico (classificação de 

Gleason), extensão local (atingimento da cápsula e/ou das vesículas seminais) e 

disseminação à distância (metastização).  

O volume tumoral constitui um importante factor de previsão da sobrevivência, 

sendo no entanto bastante difícil de ser avaliado com rigor antes da cirurgia. O valor 

sérico do PSA constitui um bom marcador do volume do tumor, e quanto mais elevado for 

este nível, maior é a probabilidade de doença metastática [56].  

Para a avaliação do grau histológico recorre-se a classificação de Gleason, um 

sistema que apesar de ter sido desenvolvido há mais de 40 anos, continua a ser o mais 

usado na prática clínica e na investigação em todo o mundo, representando deste modo 

um dos poucos indicadores de prognóstico bem estabelecidos para o cancro da próstata 

[57]. Este sistema mede o grau de diferenciação glandular e o modelo de crescimento do 

tumor relativamente ao estroma prostático, atribuindo um número de 1 (mais 

diferenciado) a 5 (menos diferenciado) aos diferentes padrões. Deve depois somar-se os 
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números do padrão primário (predominante) e do padrão secundário (o segundo mais 

comum), de modo a obter-se uma pontuação combinada que, para cada tumor, pode 

variar entre 2 e 10. Uma pontuação de 2, 3 ou 4 indica a presença de um tumor bem 

diferenciado; uma pontuação de 5 ou 6 indica um tumor moderadamente diferenciado; e 

uma pontuação de 8, 9 ou 10 indica um tumor pouco diferenciado; uma pontuação de 7 

indica um tumor mais agressivo que um tumor moderadamente diferenciado mas menos 

letal que uma lesão pouco diferenciada [57]. Assim, quanto maior o grau de Gleason de 

um tumor, maior a probabilidade deste apresentar um comportamento agressivo.  

Juntamente com o diagnóstico histopatológico, o estadiamento clínico também 

tem um papel na classificação da doença oncológica. O primeiro sistema clínico de 

estadiamento foi apresentado por Whitmore e Jewett. Posteriormente, foi introduzido o 

sistema TNM pelo Committee of the International Union Against Cancer (UICC) e 

recomendado pela American Joint Committe on Cancer (AJCC) [58]. Este sistema tem 

como base a descrição anatómica da doença e baseia-se na valorização de três 

componentes: T – extensão do tumor primário; N – ausência ou presença de metástases 

nos gânglios linfáticos regionais; M – ausência ou presença de metástases à distância.  

O estadiamento vai permitir depois a escolha do tratamento. A cirurgia é a única 

abordagem com potencial curativo, sendo apenas recomendada em doentes com uma 

esperança média de vida superior a 10 anos, que tenham tumores moderadamente 

diferenciados e estádios clínicos T1 ou T2. No caso de doença localmente avançada ou 

metastática, as opções passam pela radioterapia, quimioterapia e/ou hormonoterapia, 

deixando de ter intuito curativo e servindo apenas para atrasar a progressão tumoral [59]. 

A vigilância activa é uma abordagem válida para doentes com tumores localizados 

e de baixo ou médio grau que tenham uma esperança média de vida inferior a 10 anos 

[59]. Estes doentes são submetidos a testes de PSA e DRE regulares, poupando-os 

desta forma a tratamentos mais agressivos que lhes iriam reduzir substancialmente a 

qualidade de vida [60]. 

 

 

 

1.4 Biomarcadores 

 

O cancro é uma doença que envolve alterações dinâmicas em diversos genes, 

modificando a sua expressão nas células tumorais. O estudo destes genes é assim de 

extrema importância, uma vez que poderão servir de marcadores moleculares na 
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identificação de diferentes tipos de cancro bem como ajudar no diagnóstico e prognóstico 

da doença.  

Um dos objectivos dos testes de expressão genética é encontrar células tumorais, 

a partir das quais se possam extrair ácidos nucleicos ou proteínas, que sirvam de 

marcadores para uma doença. Desta forma, podem considerar-se três grupos de 

marcadores para a detecção de cancro da próstata: marcadores de ácido ribonucleico 

(RNA), marcadores de DNA e marcadores proteicos.  

Uma vez que as características clínicas e o comportamento de um tumor são 

determinados por alterações genéticas específicas presentes nas células tumorais que se 

reflectem no padrão de expressão do mRNA, este parece ser uma boa ferramenta para 

uma melhor compreensão do desenvolvimento de cancro da próstata. 

A centralidade do RNA nos processos celulares e regulação genética reflecte as 

suas propriedades bioquímicas e aparecimento precoce durante a evolução. A sua 

sequência linear torna-o uma fonte simples de informação genética. Por outro lado, a 

capacidade em formar estruturas secundárias e terciárias, “escondendo” certas 

sequências e expondo outras para serem reconhecidas facilita a sua interacção com 

outras moléculas [61].  

Para efectuar análises de expressão genética, pode recorrer-se a várias 

metodologias tais como microarrays, Northern blotting e Reverse Transcriptase-

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), sendo esta última a mais sensível, exacta e 

adaptativa [62].  

O biomarcador ideal para cancro da próstata deve ser específico para o órgão, 

facilmente detectável em fluidos de fácil acesso e capaz de diferenciar entre tecido 

normal, HBP, neoplasia intraepitelial da próstata (PIN) e tecido prostático neoplásico. 

Deve ainda poder medir-se através de um ensaio reproduzível e com sensibilidade e 

especificidade elevadas. 

O estudo da alteração da expressão genética no desenvolvimento de cancro da 

próstata é um desafio complexo. No entanto, a informação que se obtém de tais estudos 

é de elevada importância, uma vez que conduz a uma melhor compreensão dos 

mecanismos moleculares adjacentes à doença, o que se irá reflectir no desenvolvimento 

de melhores métodos de diagnóstico e tratamento. Isto é particularmente importante para 

o cancro da próstata devido à sua heterogeneidade, bem como à grande variabilidade da 

sua progressão clínica, pois pode evitar o excesso de tratamento em casos 

desnecessários [63]. Deve também ter-se em conta a ligação existente entre as 

características genéticas de cada indivíduo e a repercussão a nível do seu 
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microambiente, que podem afectar a susceptibilidade para o desenvolvimento tumoral. A 

existência de polimorfismos em genes envolvidos em processos de conservação da 

integridade genómica pode comprometer a sua função, servindo por isso para identificar 

possíveis grupos de risco para a progressão do cancro da próstata. 

 

 

1.4.1 Detecção de biomarcadores em amostras de urina 

 

Desde 1869 que se tem conhecimento que as células tumorais são capazes de 

escapar do local do tumor primário, podendo ser detectadas em diferentes fluidos do 

corpo humano [64]. 

No que diz respeito a amostras biológicas para estudos de expressão genética, 

pode dizer-se que o sangue tem sido a escolha mais frequente. Isto deve-se a várias 

razões, em particular ao facto de este fluído se encontrar distribuído por todo o corpo 

humano, o que faz com que esteja exposto a todos os órgãos e por conseguinte a uma 

variedade enorme de moléculas envolvidas no processo de carcinogénese.  

No entanto, têm-se vindo a desenvolver, nos últimos anos, vários estudos para 

identificação de novos biomarcadores, tais como proteínas, metabolitos e transcritos 

genéticos, em diferentes tipos de amostras, incluindo soro, tecidos e urina. 

A utilização de amostras de urina apresenta várias vantagens. Comparativamente 

com o sangue, pode dizer-se que este tipo de amostra é mais estável, uma vez que a sua 

actividade molecular não se altera significativamente após a recolha e armazenamento. 

Outra grande vantagem tem a ver com a sua obtenção, uma vez que não apresenta 

qualquer tipo de invasividade para o doente, estando disponível em grandes quantidades 

[65-67]. Para além disso, uma vez que os fluidos prostáticos são libertados para o 

sistema urinário, este tipo de amostra pode ser usada para detectar células tumorais 

esfoliadas ou secreções prostáticas, que poderão depois servir na identificação de 

possíveis biomarcadores de diagnóstico e/ou prognóstico [68] (Figura 5). 
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Figura 5 – Representação esquemática da passagem de secreções prostáticas para o sistema 

urinário. (a) As secreções prostáticas que contêm informação tumoral específica (verde) são emitidas para o 

sistema urinário (seta verde); (b) As secreções são depois recolhidas juntamente com a urina (amarelo), 

aumentando a sua concentração em genes específicos da próstata (Schiffer E, 2007 [68]) 

 

 

Actualmente encontra-se apenas disponível um teste para detecção, em urinas, 

de um biomarcador para cancro, o gene 3 do cancro da próstata (PCA3). Apesar de 

ainda não estar aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), este teste genético 

pode ser realizado em algumas instituições em diversos países, servindo de 

complemento ao teste do PSA uma vez que é capaz de identificar quais os casos que 

devem ser submetidos a biópsia [69]. 

Outra abordagem a ter em conta é a utilização de vários biomarcadores em 

detrimento de um único, a fim de se identificar uma possível “assinatura genética” da 

doença. Isto é especialmente importante para o caso do cancro da próstata devido à sua 

enorme heterogeneidade. Um estudo recente conduzido por Laxman e colaboradores 

comprovou esta teoria, tendo sido verificada uma associação entre os níveis de 

expressão de diversos genes e o desenvolvimento de cancro da próstata [70].  

Em suma, a urina tem vindo a revelar-se como um potencial tipo de amostra 

biológica para estudos de expressão genética, sublinhando a importância do seu estudo 

no desenvolvimento de diversas doenças, nomeadamente no cancro da próstata.  

 

 

1.4.1.1 PSA 

 

Actualmente utilizado como marcador no diagnóstico de cancro da próstata, o 

PSA foi inicialmente descoberto na década de 70, existindo alguma controvérsia quanto à 

identidade dos seus autores. Isto deve-se ao facto desta proteína se encontrar presente 
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no sémen e também no tecido prostático, o que fez com que se lhe atribuíssem nomes 

diferentes aquando das descobertas independentes. Deste modo, pode dizer-se que a 

descoberta do PSA resultou de diversos estudos, tendo sido sugerido pela primeira vez 

como marcador para cancro da próstata por Stamey e colaboradores em 1987 [71]. 

Esta glicoproteína de cadeia simples pertencente à família das Kalicraínas, 

apresenta um peso molecular de 33 kD e localiza-se no cromossoma 19q13.41. Com 

uma intensa actividade proteolítica, é capaz de clivar rapidamente a semenogelina 

(principal proteína estrutural do coágulo seminal), provocando a sua liquefacção [72-73].  

Devido à estreita ligação entre o PSA e o cancro da próstata, desenvolveram-se 

testes para detectar esta proteína no sangue, a fim de identificar a doença [74]. Esta 

detecção é possível devido à destruição da membrana basal do epitélio glandular, que 

possibilita a migração do PSA para a corrente sanguínea [75]. Como já foi anteriormente 

referido deve ter-se em conta que apesar do PSA ser específico em relação ao órgão, 

não é específico para cancro, podendo estar associado a diversas situações benignas. 

Isto compromete a sua utilização como biomarcador, uma vez que irá afectar os valores 

de sensibilidade e especificidade, como se pode ver na Tabela 1. 

 

Quadro I: Comportamento do PSA em homens assintomáticos com resultados normais de DRE 

(Adaptado de Ribeiro FR, 2006) 

Nível do 

PSA 

(ng/mL) 

Probabilidade 

de cancro na 

biopsia 

Sensibilidade 

média (%) 

Especificidade 

média (%) 

Valor 

preditivo 

positivo 

médio (%) 

Valor preditivo 

negativo 

médio (%) 

0.0 – 2.4 Indeterminada 95% 20% 11% > 95% 

2.5 – 4.0 12 – 23% 85% 35% 23% > 95% 

4.1 – 10 25% 71% 75% 37% 91% 

> 10 > 50% 56% 77% 47% 88% 

 

 

 

1.4.1.2 PCA3 

 

O gene PCA3, também conhecido como DD3, é um gene específico da próstata 

que apresenta uma super expressão em tecidos com cancro da próstata [76]. Este gene 
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encontra-se no cromossoma 9q21.2 e apresenta uma elevada densidade de codões stop, 

o que faz com que não possua uma grelha de leitura resultando assim num mRNA não 

codificante [69].  

Ainda se desconhece a função deste gene, mas pensa-se que poderá estar 

envolvido na regulação da expressão de outros genes ou no processo de splicing 

genético [77]. Estudos de Real-Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR) 

sugerem que o PCA3 poderá servir de biomarcador na detecção de cancro da próstata, 

ajudando na redução de biópsias desnecessárias. Este gene apresenta altos valores de 

sensibilidade e especificidade, com uma super-expressão em 95% dos casos de tumores 

primários e metastáticos [69]. Ao contrário do PSA, o PCA3 não aumenta a sua 

expressão em situações benignas. Por outro lado, estudos anteriores revelaram que este 

gene não aparece expresso em outras situações malignas [76, 78-79]. Deste modo, o 

PCA3 apresenta uma maior especificidade enquanto biomarcador da doença. Estudos 

mais recentes sugerem, no entanto, que a detecção destes dois genes em conjunto 

representa o melhor método de diagnóstico para o cancro da próstata [80]. 

Clinicamente, o mRNA do PCA3 pode ser detectado na urina e no fluido prostático 

de homens com cancro da próstata, apresentando níveis mais elevados em tumores mais 

agressivos. Estes níveis são no entanto independentes do volume prostático e do valor 

sérico do PSA [81]. Até à data, este é o único gene para o qual se comercializou um teste 

de detecção em urinas para doentes com cancro da próstata [82-85].  

 

 

1.4.1.3 AMACR 

 

A α-metilacil Co-enzima A racemase (AMACR) foi inicialmente identificada em 

estudos de microarrays [86-88] e localiza-se no cromossoma 5p13. Este gene parece 

estar envolvido na conversão de estereoisómeros R de ácidos gordos de cadeia 

ramificada em estereoisómeros S (processo de racemização), que podem depois ser 

degradados por β-oxidação peroxisomal [89-91]. Nestes estudos, foi possível verificar 

uma maior expressão do gene em casos de cancro da próstata, comparativamente com 

tecidos normais. Estudos posteriores revelaram que este aumento de expressão ocorre a 

nível proteico [92-96].  

De uma forma geral, este gene encontra-se expresso em mais de 90% dos 

cancros. Contudo, parece existir uma sobreposição entre amostras neoplásicas e 

benignas já que algumas amostras benignas expressam AMACR, enquanto alguns 
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cancros não expressam este marcador [97]. Apesar deste problema, estudos de 

imunohistoquímica que usam o AMACR juntamente com outros marcadores parecem ter 

bastante utilidade no diagnóstico de cancro da próstata [92, 98-103], sendo possível a 

detecção deste gene em amostras de urina, tanto a nível de mRNA como a nível proteico 

[104]. Um estudo realizado em 2009 demonstrou que a utilização do AMACR, em 

conjunto com o PSA em amostras de urina de doentes com cancro da próstata, constitui 

uma boa ferramenta para a detecção da doença em indivíduos com biópsia negativa, 

apresentando uma sensibilidade de 100% e especificidade de 87,5% [105]. Estudos 

anteriores sugerem ainda uma redução da expressão deste gene em casos de doença 

metastática [93, 95, 97, 102]. 

 

 

1.4.1.4 TFF3 

 

O gene 3 da família de factores Trefoil (TFF3) foi inicialmente descoberto em 1991 

[106]. Localiza-se no cromossoma 21q22.3 e apresenta um domínio trefoil (do inglês 

trevo) que consiste num péptido compacto com 42-43 aminoácidos, com 6 resíduos de 

cisteína que formam 3 ligações de sulfido, criando assim a estrutura característica de três 

folhas de onde o nome deriva [107]. A sua estrutura estável faz com que este gene seja 

resistente à degradação proteolítica do intestino e do estômago [108], onde se encontra 

mais expresso. 

 De entre as suas diversas funções destacam-se a participação no processo de 

homeostase e a interacção com mucinas para estabilizar a barreira de muco e proteger a 

mucosa contra vários danos [109-110], bem como a capacidade anti-apoptótica [111]. 

O papel desta família de genes no desenvolvimento e progressão tumoral tem 

vindo a ser estudado por diversos investigadores, que sugerem possíveis capacidades 

angiogénicas e pró-invasivas por parte do TFF3 [112]. Estudos anteriores revelaram uma 

elevada expressão deste gene em doentes com cancro da próstata [113-114], existindo 

no entanto algumas dúvidas quanto à sua detecção em amostras de urina, devido aos 

baixos valores de especificidade apresentados [70]. 

Alguns estudos revelaram um aumento de expressão do TFF3 em diversas 

doenças associadas ao sistema gastrointestinal, incluindo bastantes tumores [115-120], 

revelando a crescente importância do seu estudo no desenvolvimento e progressão 

tumoral. 
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1.4.1.5 SERPINB5 

 

As serpinas (do inglês serine protease inhibitors) são um grupo proteico envolvido 

em vários processos biológicos fundamentais, nomeadamente na fibrinólise, inflamação, 

angiogénese, diferenciação e motilidade celular e apoptose [121-122]. Esta superfamília 

encontra-se dividida em vários subgrupos, entre os quais se encontra a classe SERPINB, 

que foi descoberta em 1993 devido às suas semelhanças aminoacídicas com a 

ovalbumina [123]. 

Um dos membros desta classe é o gene SERPINB5 (do inglês serpin peptidase 

inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5), também denominado de maspina, que foi 

originalmente isolado em 1994 [124]. Este gene é composto por 2584 nucleótidos que 

codificam um péptido de 42kD e localiza-se no cromossoma 18q21.3-q23 [125]. O 

modelo de Benarafa e Remold-O’Donnell sugere que este gene é uma das serpinas da 

classe B mais antigas [126], sendo o único cuja deficiência pode ser letal em fases 

iniciais da embriogénese [127], o que sugere que a sua função não pode ser 

compensada por outras serpinas. 

Actualmente pouco se sabe acerca da função e dos mecanismos biológicos da 

maspina. Vários estudos sugerem um envolvimento deste gene nas fases iniciais da 

progressão tumoral, uma vez que aparece frequentemente mais expresso em lesões pré-

cancerígenas e tumores de baixo grau [128-129]. Pensa-se que a maspina tem um papel 

de gene supressor tumoral devido às diferenças no padrão de expressão em vários 

tumores. Estudos funcionais mostraram que há uma inibição da progressão tumoral e do 

aparecimento de metástases em ratinhos transfectados com linhas celulares de cancro 

da mama que expressavam maspina [130], demonstrando que este gene é capaz de 

inibir a invasão da matriz da membrana basal em culturas celulares, bem como diminuir a 

motilidade celular [130-131]. Sabe-se ainda que a maspina se encontra expressa em 

resposta a diversos sinais de stress, contribuindo deste modo para o mantimento das 

condições de homeostase.  

Tendo em conta que a maspina pode ser regulada directamente pela proteína 

p53, uma maior expressão do gene pode tornar as células mais sensíveis à apoptose. De 

facto, células tumorais que sejam induzidas a expressar maspina exibem uma maior 

resposta apoptótica a diversos fármacos in vitro [132-133]. Este efeito pró-apoptótico 

parece estar também associado com um aumento da expressão do gene BAX, um gene 

pró-apoptótico pertencente à família de genes Bcl-2, sendo funcionalmente mediado por 

este [133]. 
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É interessante verificar que a localização da maspina parece estar relacionada 

com a sua função, uma vez que em certos casos pode ser indicativa de uma lesão 

neoplásica. Estudos anteriores sugerem que uma localização citoplasmática da maspina 

poderá estar associada com um pior prognóstico, enquanto que uma localização nuclear 

é indicativa de lesões benignas, sugerindo um papel de gene supressor tumoral para a 

maspina nuclear [128, 134-135]. 

Relativamente ao cancro da próstata, estudos anteriores tentaram relacionar a 

perda de expressão da maspina com a progressão tumoral [136-137]. Para além disso, a 

perda deste gene parece estar associada com tumores de alto grau [138]. Estudos mais 

recentes demonstraram que a maspina é necessária para a inibição da inflamação 

induzida pelo cancro da próstata [139-140]. Luo e colaboradores identificaram uma nova 

via de activação da inflamação necessária para a metastização de tumores da próstata 

[141] que requer a inibição da transcrição da maspina [139], o que comprova que a sua 

função de gene supressor tumoral. Deste modo, é altamente provável que alguns 

doentes com cancro da próstata possam ter mutações, delecções ou outras alterações 

epigenéticas no gene da maspina que afectem a sua expressão. A detecção deste gene 

em amostras de urina de doentes com cancro da bexiga revelou um aumento significativo 

da expressão [142], sublinhando a importância deste tipo de estudo para diferentes 

neoplasias. 

 

 

1.4.1.6 GOLM1 

 

O gene GOLM1 (do inglês golgi membrane protein 1) localiza-se no cromossoma 

9q21.33 e codifica uma proteína denominada GOLPH2 ou GP73, cuja função se 

desconhece. No entanto, e devido à sua localização no aparelho de Golgi, supõe-se que 

este gene esteja envolvido em processos de modificação de proteínas, sinalização celular 

e transporte intracelular. A sua super-expressão foi inicialmente descoberta em 

hepatócitos de doentes com hepatite crónica e cancro hepatocelular [143].  

Esta proteína tem um terminal N citoplasmático mais curto, alguns domínios 

enrolados e um terminal C luminal mais longo. A clivagem do terminal N resulta na 

libertação do terminal C, tornando possível a detecção do gene no soro [144]. Esta forma 

clivada do GOLM1 foi detectada em doentes com cancro hepatocelular, sendo por isso 

uma ferramenta bastante útil aquando do diagnóstico [145].  
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Estudos anteriores sugerem uma maior expressão do GOLM1 em tecidos com 

cancro da próstata [86, 146]. Também foi possível detectar transcritos deste gene em 

amostras de urinas provenientes de doentes com cancro da próstata, revelando ser um 

potencial marcador, juntamente com outros genes, para esta neoplasia [70].  

Uma vez que existem tão poucos estudos sobre o GOLM1, ainda se desconhece 

se este poderá ser específico para certos tipos de tumores. Este gene poderá estar 

envolvido no mecanismo de carcinogénese de uma forma geral, como é o caso da p53. 

No entanto é mais provável que assuma uma posição secundária, não estando 

directamente relacionado com o desenvolvimento neoplásico, devido à falta de 

informação que identifique mutações neste gene em doentes oncológicos. 

 

 

1.4.1.7 ERG 

 

O primeiro evento de translocação em cancro da próstata foi inicialmente descrito 

em 2005 e envolve um gene da família de factores de transcrição ETS denominado ERG 

(do inglês v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)), localizado no 

cromossoma 21q22.2 [147]. Este pode aparecer fundido com o gene TMPRSS2, 

localizado no cromossoma 21q22.3, através de uma translocação ou de uma delecção 

intersticial [147]. O resultado é um gene de fusão denominado TMPRSS:ERG, que 

aparece em cerca de 50% a 70% dos carcinomas localizados e em cerca de 40% dos 

tumores metastáticos androgénio-independentes [147-150].  

 Estudos anteriores revelaram uma associação entre a expressão do ERG e 

fenótipos de HBP, bem como PIN [151-152], sugerindo um possível papel deste gene na 

iniciação tumoral. No entanto, estudos moleculares e com ratinhos revelaram uma 

associação entre a super-expressão do ERG e a estimulação das propriedades invasivas, 

sem qualquer efeito sobre a proliferação celular [152]. Estes dados apontam para um 

possível papel oncogénico do ERG não na iniciação tumoral mas sim em etapas 

posteriores, nomeadamente na metastização. Por outro lado, dois estudos recentes 

demonstraram que a super-expressão do ERG por si só não é suficiente para o 

desenvolvimento de cancro da próstata, parecendo existir uma relação deste gene com o 

gene supressor tumoral PTEN, cujas alterações resultam na iniciação tumoral [153-154]. 

 Ainda há alguma controvérsia relativamente ao papel do gene de fusão 

TMPRSS:ERG no desenvolvimento e progressão de cancro da próstata. Alguns estudos 

sugerem que a presença deste gene de fusão está associada com um pior outcome [155-
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157] e que a expressão específica do ERG se relaciona com uma doença mais agressiva 

[158]. Já outros estudos sugerem que estas alterações cromossómicas por si só não 

estejam relacionadas com os outcomes, mas que o aumento do número de cópias do 

gene resultante das alterações cromossómicas seja responsável pela progressão tumoral 

[159]. 

 Um estudo realizado por Hessels e colaboradores revelou uma sensibilidade de 

73% na detecção de cancro da próstata a partir de amostras de urinas, combinando a 

utilização do gene de fusão TMPRSS:ERG e do PCA3 [160]. 

 O gene ERG parece ainda estar envolvido no desenvolvimento de outras 

neoplasias, nomeadamente no sarcoma de Ewing [161] e em alguns casos de leucemia 

[162-163], revelando a importância do estudo deste gene. 

 

 

1.4.2 Detecção da variante genética -8360G>C no gene da nibrina 

  

O gene da nibrina (NBN), também conhecido como NBS1, localiza-se no 

cromossoma 8q21. Pouco se conhece acerca da estrutura deste gene, sabendo-se 

apenas que possui um domínio denominado forkhead associated (FHA) na região N-

terminal responsável pelo reconhecimento de aminoácidos fosforilados em diversas 

proteínas, e um domínio breast cancer C-terminal (BRCT) que parece estar envolvido na 

mediação de interacções proteicas [164-165]. Ambos os domínios são frequentemente 

observados em proteínas envolvidas na resposta a danos no DNA, sendo por isso 

considerados potencialmente funcionais. 

Juntamente com mais dois genes, o NBN constitui o complexo MRN, que parece 

estar envolvido na reparação das quebras de cadeia dupla do DNA, na conservação da 

integridade dos telómeros, no controlo dos checkpoints do ciclo celular e no processo de 

meiose [166]. A subunidade Mre11 confere actividade endonuclease e exonuclease ao 

complexo, enquanto a Rad50 está envolvida nos processos de recombinação de DNA. 

Por seu lado, o NBN é responsável pela detecção de danos na cadeia dupla de DNA e 

posterior estimulação de uma resposta apropriada, recrutando para tal diversos membros 

envolvidos na reparação de danos no DNA, como é o caso das proteínas ATM e ATR, e 

mobilizando-os para os locais danificados [167], apresentando desta forma uma função 

de gene supressor tumoral. Mutações no gene NBN estão ainda associadas com a 

síndrome Nijmegen Breakage (SNB), uma doença autossómica recessiva, causada por 
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uma instabilidade cromossómica, e caracterizada por microcefalia, atraso no crescimento, 

imunodeficiência e predisposição para cancro [168]. 

No entanto, têm sido apontadas outras funções para o gene NBN, estando 

algumas relacionadas com o processo de proliferação celular e possível carcinogénese. 

Esta capacidade de indução da proliferação é sugerida pela expressão do gene em 

tecidos altamente proliferativos [169], tendo sido ainda proposta uma associação com a 

taxa de proliferação de fibroblastos em ratinhos onde o gene se encontrava mutado [170]. 

Estudos anteriores indicam que uma elevada expressão deste gene pode contribuir para 

a transformação celular através da activação da via fosfatidilinositol-3 cinase (PI3K)/Akt, 

que por sua vez induz a transformação através do aumento da proliferação celular e 

inibição da apoptose, fosforilando as suas proteínas alvo a jusante [171].  

Desta forma, tanto a elevada como a baixa expressão do NBN pode conduzir a 

eventos de carcinogénese, através de diferentes mecanismos. A figura 6 visa representar 

a dicotomia gene supressor tumoral versus oncogene de que é alvo o gene, 

apresentando as diferentes vias em que pode estar envolvido. 

 

Figura 6 – Representação esquemática das diferentes vias em que o NBN pode estar envolvido. (A) Uma 

baixa expressão do NBN conduz a uma diminuição da actividade do complexo MRN e do ATM, resultando na 

diminuição da fosforilação das proteínas a jusante, o que irá afectar processos fundamentais como a 

reparação do DNA e o controlo de checkpoints do ciclo celular e da apoptose. (B) O gene MYC aumenta a 

expressão do NBN, que por sua vez activa a via oncogénica PI3K/Akt, conduzindo ao aumento da 

proliferação celular e consequente desenvolvimento tumoral (adaptado de Dzikiewicz-Krawczyk A, 2008 [172]) 
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 O gene NBN apresenta vários polimorfismos, sendo um dos mais estudados o 

NBN-8360G>C (Glu185Gln; E185Q; rs1805794), que resulta na substituição de um ácido 

glutâmico por uma glutamina no exão 5. Este polimorfismo localiza-se no domínio BRCT, 

que auxilia a interacção do NBN com o BRCA1, formando o complexo de vigilância do 

genoma associado ao BRCA1 (BASC), responsável pelo reconhecimento e reparação de 

DNA defeituoso [173].  

 Estudos anteriores revelam uma possível associação entre este polimorfismo e 

mutações da p53 em doentes com cancro do pulmão, tendo sido também relacionado 

com diversas outras neoplasias, nomeadamente cancro renal, cancro da mama e cancro 

do colo uterino, sublinhando a importância do NBN no desenvolvimento tumoral [174-

177].  Existem no entanto resultados contraditórios relativamente à influência deste 

polimorfismo na susceptibilidade para cancro [174, 178-179], não se tendo ainda 

conseguido definir o seu impacto a nível funcional, o que reforça a importância do seu 

estudo e caracterização. 
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2.1 Objectivos gerais: 

 

Ø Avaliar a influência da expressão dos genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, 

SERPINB5, GOLM1 e ERG no desenvolvimento de cancro da próstata a 

partir de amostras de urina; 

 

Ø Avaliar a influência do polimorfismo NBN-8360G>C na progressão do cancro 

da próstata, e na expressão do gene NBN. 

 

 

 

2.2 Objectivos específicos: 

 

Ø Avaliar o uso de urinas enquanto amostras biológicas em estudos de 

expressão genética; 

 

Ø Optimizar um procedimento laboratorial para utilização de urinas enquanto 

amostras biológicas para estudos de expressão genética; 

 

Ø Analisar a expressão dos genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, SERPINB5, 

GOLM1 e ERG em indivíduos com cancro da próstata e indivíduos com 

patologia benigna, e avaliar a susceptibilidade para o desenvolvimento 

tumoral; 

 

Ø Distinguir subgrupos de doentes com diferentes características clínico-

patológicas com base nas diferenças de expressão dos genes PSA, PCA3, 

AMACR, TFF3, SERPINB5, GOLM1 e ERG, individualmente e em 

combinação; 

 

Ø Identificar possíveis biomarcadores de diagnóstico e/ou prognóstico para o 

desenvolvimento de cancro da próstata; 

 

Ø Analisar a frequência do polimorfismo NBN-8360G>C em indivíduos com 

cancro da próstata avançado e localizado; 
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Ø Avaliar a associação do polimorfismo NBN-8360G>C com características 

clínico-patológicas dos doentes com cancro da próstata; 

 

Ø Avaliar a influência do polimorfismo NBN-8360G>C na expressão da nibrina, 

em doentes com cancro da próstata. 
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3.1 Análise da expressão dos genes PSA, PCA3, AMACR, 

TFF3, SERPINB5, GOLM1 e ERG em amostras de urina 

 

 

3.1.1 Caracterização da população 

 

As amostras incluídas neste estudo, escolhidas de forma aleatória, são 

provenientes de indivíduos portugueses e foram utilizadas com o seu conhecimento e 

consentimento prévio, de acordo com a declaração de Helsínquia. Para a análise da 

expressão dos genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, SERPINB5, GOLM1 e ERG foram 

utilizadas amostras urinas de sessenta e sete (67) doentes, das quais dez (10) foram 

recolhidas após aplicação de massagem prostática e cinquenta e sete (57) foram 

recolhidas sem massagem prostática. Este segundo grupo foi dividido em duas 

categorias, de acordo com o diagnóstico: trinta e dois (32) dos indivíduos, com uma idade 

média de 65,19 ± 7,4 anos, manifestavam sinais de doença prostática não oncológica e 

vinte e cinco (25) indivíduos, cuja idade média era de 69,16 ± 7,4 anos apresentavam 

doença oncológica. 

 

 

3.1.2 Procedimentos laboratoriais 

 

3.1.2.1 Optimização do procedimento laboratorial 

  

 Como já foi referido anteriormente, a utilização de urinas enquanto amostras 

biológicas para estudos de expressão genética é uma abordagem relativamente recente, 

o que faz com que ainda não estejam estabelecidos procedimentos laboratoriais 

universais para este tipo de amostra. Desta forma, um dos objectivos do trabalho passou 

pela optimização de um procedimento que permitisse este tipo de estudo, utilizando-se 

para isso dezasseis (16) amostras provenientes de dadores. Estas amostras serviram 

para testar algumas variáveis, nomeadamente os tipos de conservação das células 

obtidas e de extracção de RNA, entre outras (Figura 7). 
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Figura 7 – Representação esquemática dos passos efectuados para a optimização do procedimento 

de amostras de urinas para estudos de expressão genética. 

 

 

 Relativamente ao tipo de conservação, testaram-se duas soluções de 

conservação celular: RNAlater (Ambion, Cat. #AM7020) e TriPure Isolation Reagent 

(Roche Applied Science, Cat. Nº 11 667 165 001). Este é um passo de extrema 
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importância para evitar a degradação do RNA, uma vez que esta iria afectar os níveis de 

expressão genética. A principal diferença entre as duas soluções testadas é que 

enquanto o RNAlater serve unicamente para estabilizar o RNA e manter a sua 

integridade, o TriPure promove ainda a lise celular. Deste modo, foi necessário efectuar 

um passo de lise celular para as amostras armazenadas em RNAlater, que foi 

conseguido com o instrumento MagNA Lyser (Roche Applied Science) (Anexo I) 

 Em seguida testaram-se várias metodologias diferentes para extracção de RNA: 

os kits comerciais RNeasy® Mini Kit (Qiagen® 74106; Anexo II) e Qiamp® Viral RNA 

Mini Kit (Qiagen® 52904; Anexo II), e ainda o método clássico de extracção a partir do 

TriPure. Uma vez que as amostras utilizadas neste trabalho seriam urinas obtidas sem 

massagem prostática, testou-se ainda um kit de pré-amplificação, TaqMan® PreAmp 

Master Mix (Applied BiosystemsTM 4391128), de forma a tentar facilitar a detecção da 

expressão dos genes em estudo. Por fim analisou-se a expressão dos vários genes em 

todas as amostras, por Real-Time PCR e verificou-se que a melhor opção seria conservar 

as amostras em TriPure e realizar a extracção de RNA através do método clássico do 

TriPure. Relativamente à utilização do kit de pré-amplificação, constatou-se não ser 

relevante, uma vez que não se verificou qualquer alteração dos níveis de expressão dos 

genes nas amostras pré-amplificadas comparativamente com as restantes.  

 Assim, os pontos abaixo sumarizam todos os procedimentos utilizados para as 

amostras dos doentes incluídos neste estudo. 

 

 

3.1.2.2 Recolha das amostras 

 

Foram recolhidas amostras de urina de todos os participantes do estudo, as quais 

foram centrifugadas a 3000 rotações por minuto (rpm) durante 20 minutos. Em seguida, 

descartaram-se os sobrenadantes e lavaram-se os pellets de células em 30 mL de PBS 

(Anexo III), procedendo-se a uma nova centrifugação a 3000 rpm durante 15 minutos. 

Obtiveram-se pellets após o descarte dos sobrenadantes, os quais foram analisados ao 

microscópio óptico para se proceder à contagem das células (Anexo II). Esta contagem 

permitiu depois ajustar o volume de TriPure a adicionar a cada pellet obtido, de forma a 

promover uma lise celular eficaz. 

 

 

 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

Perfil Transcriptómico e Genético do Cancro da Próstata 

30 

 

3.1.2.3 Extracção do RNA 

 

 O RNA foi isolado a partir dos pellets conservados em TriPure através do método 

clássico do TriPure. Para tal, utilizaram-se 500 µL de amostra, aos quais se adicionaram 

100 µL de uma solução de clorofórmio. Homogeneizou-se a solução por meio de agitação 

no vórtex durante cerca de 15 segundos e deixou-se repousar à temperatura ambiente 

durante 2 a 3 minutos. De seguida centrifugaram-se as amostras a 10 000 rpm, durante 

15 minutos e à temperatura de 4 ºC, de forma a promover a separação dos diferentes 

componentes em fases distintas: uma fase orgânica avermelhada constituída por 

proteínas, seguida de uma fase intermédia branca formada por DNA e finalmente um fase 

aquosa superior que contém RNA. Procedeu-se então à transferência desta fase aquosa 

para um novo eppendorf, ao qual se adicionaram 250 µL de uma solução de isopropanol, 

de forma a provocar a precipitação do RNA, e deixaram-se repousar as soluções durante 

cerca de 10 minutos à temperatura ambiente. Neste passo adicionou-se ainda 1 µL de 

glicogénio, que serviu de carrier à reacção, ajudando na precipitação do RNA e 

aumentando o rendimento da reacção. Em seguida centrifugaram-se as amostras a 10 

000 rpm, durante 10 minutos e à temperatura de 4 ºC, removeu-se novamente o 

sobrenadante de cada uma e efectuou-se a lavagem dos pellets. Para tal, utilizaram-se 

500 µL de uma solução de etanol a 75% (v/v) e homogeneizaram-se as amostras por 

meio de agitação no vórtex, ao que se seguiu nova centrifugação a 6 500 rpm, durante 5 

minutos e à temperatura de 4 ºC. Após descartar o sobrenadante efectuou-se nova 

lavagem, nas mesmas condições. Por fim, deixaram-se secar os pellets durante 

aproximadamente 5 minutos, à temperatura ambiente, e dissolveram-se os mesmos em 

15 µL de uma solução de água livre de RNase (Qiagen® 129112). 

 

 

3.1.2.4 Quantificação do RNA 

  

 A quantidade e pureza do RNA foram determinadas recorrendo ao 

espectrofotómetro (NanoDrop® ND-1000, ThermoScientific). Este aparelho utiliza a 

tensão superficial para manter a amostra localizada, permitindo assim a leitura do seu 

espectro de absorvâncias. Estes valores são depois traduzidos para valores de 

densidade óptica (DO) com base na expressão DO = log (I0/I), em que I0 corresponde à 

intensidade da luz incidente e I refere-se à intensidade da luz transmitida através da 

amostra. Uma vez que os ácidos nucleicos absorvem luz no comprimento de onda de 260 
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nm, a concentração de RNA é estimada através da relação 1 DO260 = 40 µg de RNA. O 

software do programa fornece no final os valores finais da concentração de RNA.  

 Outra informação que se obtém são os valores das absorvâncias a 280 nm e a 

230 nm, visto estes comprimentos de onda corresponderem aos picos de absorvância 

das proteínas e de outros compostos, respectivamente. Desta forma, através dos rácios 

de absorvâncias 260/280 e 260/230 é possível avaliar a qualidade do RNA das amostras, 

sendo o valor de referência para ambas as razões próximo de 1,8. 

 

 

3.1.2.5 Síntese do cDNA 

 

 Para a síntese do ácido desoxirribonucleico complementar (cDNA) recorreu-se ao 

kit ThermoScriptTM RT-PCR System (Invitrogen, Cat nº 11146-024). Começou por se 

ajustar a concentração das amostras de RNA previamente obtidas para cerca de 100 

ng/µL, de forma a optimizar o rendimento da reacção. Pipetaram-se de seguida 2 µL de 

RNA para um eppendorf, ao qual se adicionaram 2 µL de dNTPs (10mM) e 1 µL de 

primers aleatórios (Oligo(dT)20 a 50 µM), perfazendo um volume final de 12 µL com água 

bi-destilada. Em seguida procedeu-se à desnaturação do RNA e dos primers, incubando 

as amostras a 65 ºC durante 5 minutos, à qual se seguiu um choque térmico com gelo.  

 Preparou-se uma solução contendo 4 µL de tampão de síntese de cDNA (5x) 

(previamente homogeneizado por agitação no vórtex), 1 µL de ditiotreitol (DTT) (0,1 M), 1 

µL de RNase OutTM (40 U/ µL), 1 µL de água tratada com DEPC e 1 µL de transcriptase 

reversa (15 U/ µL), a qual se adicionou às amostras desnaturadas previamente. 

Incubaram-se depois as amostras num termociclador programado para as submeter a 

uma temperatura de síntese de cDNA de 50 ºC durante 45 minutos, ao qual se seguiu um 

passo de 5 minutos a 85 ºC. Adicionou-se posteriormente 1 µL de RNase H e incubaram-

se as amostras a 37 ºC durante 20 minutos. No final, guardaram-se as amostras de cDNA 

a -20 ºC para posterior utilização. 

 

 

3.1.2.6 Quantificação do cDNA 

  

 Para a quantificação do cDNA recorreu-se novamente à técnica de 

espectrofotometria, utilizando o aparelho NanoDrop® ND-1000. O princípio do método é 

o mesmo referido anteriormente, com a diferença que para o caso de DNA, um valor de 
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DO a 260 nm equivale a 50 µg de DNA. Também neste caso se mediram as razões 

260/280 e 260/230, de forma a avaliar o grau de pureza do cDNA. 

 

 

3.1.2.7 Análise da expressão genética por Real-Time PCR 

 

 Avaliou-se a expressão dos genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, SERPINB5, 

GOLM1 e ERG através de quantificação relativa por Real-Time PCR (Applied Biosystems 

StepOneTM). Este método utiliza um sistema fluorescente em plataforma capaz de 

detectar a luz proveniente da reacção de amplificação. Para tal, utilizam-se sondas 

específicas para um dado gene, que apresentam um fluorocromo na posição 5' e um 

quencher na posição 3’. Enquanto a sonda está intacta, a proximidade entre o quencher e 

o fluorocromo diminui significativamente a emissão de luz por parte do último. No entanto, 

quando a sonda se liga ao gene-alvo, torna-se susceptível à actividade 5’ nuclease da 

enzima Taq polimerase, fazendo com que o sinal de fluorescência seja detectado pelo 

aparelho. Quando um sinal de fluorescência é detectado acima da linha base 

(thredshold), pode ser usado para definir o ciclo de threshold (Ct) para a amostra em 

estudo. A fluorescência emitida antes do nível do Ct para cada curva é considerada ruído 

de fundo (background). Desta forma, a emissão de fluorescência será proporcional à 

quantidade de cópias de um determinado gene.  

 Para a normalização dos dados, utilizou-se o gene de referência gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase (GAPDH), uma vez que os seus níveis de expressão deverão ser 

constantes para todas as amostras, não sendo afectados pelas variáveis em estudo. 

 Na tabela 2 estão representados os assays utilizados. 

 

 Quadro II: Identificação dos assays (TaqMan® Applied Biosystems) utilizados para medir a expressão dos 

genes em estudo.  

 

 

 

 

 

  

TFF3 Hs00173625_m1 

SERPINB5 Hs00985283_m1 

GOLM1 Hs00213061_m1 

ERG Hs00171666_m1 

Gene Assay ID 

GAPDH Hs99999905_m1 

PSA Hs02576345_m1 

PCA3 Hs01371938_m1 

AMACR Hs01091294_m1 
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 A reacção foi efectuada para um volume final de 25 µL por caso, contendo 12,5 µL 

de TaqMan® Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems, PN 4369016), 1,25 µL 

de assay, 8,75 µL de água destilada e 2,5 µL de cDNA. As condições de reacção foram 

as seguintes: 50 ºC durante 2 minutos, 95 ºC durante 10 minutos e 80 ciclos de 95 ºC 

durante 15 segundos alternando com 60 ºC durante 1 minuto. A expressão foi detectada 

e analisada através do software StepOne (versão 2.1). 

 

 

3.1.3 Análise estatística 

Para se determinar a expressão relativa de um gene alvo deve usar-se um gene 

de referência como normalizador. Ambas as expressões devem ser determinadas através 

da técnica de Real-Time PCR, que irá calcular valores de Ct correspondentes à 

expressão de cada gene para todas as amostras.  

Após a obtenção dos valores de Ct podem usar-se diferentes métodos para medir 

o nível de expressão de cada gene. Actualmente, encontram-se descritos na bibliografia 

três métodos para a quantificação relativa: Método de Livak (também conhecido como o 

método de 2-ΔΔCt), Método ΔCt e Método de Pfaffl. Cada um destes métodos apresenta 

vantagens e desvantagens, devendo a sua escolha prender-se com o tipo de análise 

desejada.  

O método mais usado é o Método de Livak. Este é de fácil realização e assume 

que ambos os genes alvo e de referência são amplificados com taxas de eficiência 

próximas dos 100% e com uma diferença de até 5% entre ambos. Tal pressuposto é de 

extrema importância e deve ser sempre verificado antes da aplicação deste método. Para 

o cálculo das eficiências dos genes é necessário proceder-se à diluição das amostras de 

forma a se obterem valores de Ct para as diferentes concentrações testadas. Estes 

valores permitirão depois a construção de uma regressão linear cujo declive servirá para 

calcular a eficiência de cada gene através da expressão E = 10(–1/declive). Por outro lado, o 

valor de R2 permite determinar o estado de optimização da actividade experimental, uma 

vez que irá reflectir a variabilidade consequente de uma baixa precisão e exactidão. 

Idealmente, as séries de diluição irão resultar em curvas de amplificação com 

espaçamento constante, que pode ser determinado pela equação 2n = factor de diluição. 

Após se estabelecer que as eficiências de amplificação dos genes alvo e de 

referência são similares e próximas dos 100% deve proceder-se à determinação das 

diferenças relativas na expressão do gene alvo nas diferentes amostras.  
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Para tal utilizam-se as seguintes fórmulas: 
 

ΔCt (caso) = Ct (gene alvo) – Ct (gene de referência)                       ΔCt (controlo) = Ct (gene alvo) – Ct (gene de referência) 

 

ΔΔCt = ΔCt (caso) - ΔCt (controlo) 

 

Rácio de expressão =  2-ΔΔCt 

 

 O resultado do rácio de expressão irá traduzir a magnitude da variação da 

expressão nas diferentes amostras. Foi ainda utilizado o teste t de Student na 

comparação dos valores médios dos diferentes grupos. 

 

 

 

3.2 Análise da frequência do polimorfismo NBN-8360G>C 

 

 

3.2.1 Caracterização da população 

 

Neste estudo do tipo caso-controlo participaram trezentos e noventa e sete (397) 

homens caucasianos, com diagnóstico histopatológico de cancro da próstata e idade 

média de 68,17±7,8 anos. Definiram-se como “casos” os doentes que apresentavam 

doença avançada, e como “controlos” aqueles que manifestavam tumores localizados. As 

amostras incluídas neste estudo foram escolhidas de forma aleatória e utilizadas com o 

conhecimento e consentimento prévio dos doentes, de acordo com a declaração de 

Helsínquia.  

 

 

3.2.2 Procedimentos laboratoriais 

 

3.2.2.1 Processamento das amostras 

 

Foram colhidos cerca de 8 mL de sangue periférico a cada participante do estudo 

através de uma técnica padronizada de colheita intravenosa. 
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O isolamento de DNA genómico foi efectuado através do kit QIAamp® DNA Blood 

Mini Kit (Qiagen® 51106), no qual o DNA é extraído por um sistema de colunas de 

centrifugação. De uma forma simplificada, este procedimento consiste em três passos: 

adsorção, lavagem e eluição. O DNA liga-se especificamente às membranas de sílica das 

colunas, enquanto os contaminantes são descartados durante as centrifugações. Os 

possíveis inibidores da reacção de Polymerase Chain Reaction (PCR) também são 

eliminados durante este procedimento, através de lavagens com duas soluções tampão 

diferentes, possibilitando um isolamento de DNA de elevada pureza. No final, o DNA é 

eluído num tampão de baixa concentração salina e valor de pH elevado. 

 

 

3.2.2.2 Amplificação do fragmento do gene NBN 

 

A amplificação do DNA que contém as regiões a avaliar neste estudo foi realizada 

recorrendo à técnica de PCR.  

A região de interesse foi amplificada numa reacção com volume final de 50 µL, 

contendo 1,5 U de Taq DNA Polimerase (Fermentas #EP0713), 2 mM de MgCl2, 

incorporado no tampão de reacção (Fermentas #EP0713) 0,4 mM de dNTPs (Fermentas 

#RO192), 0,4 µM de cada um dos primers (forward: 5’ GGATGTAAACAGCCTCTTTG 3’ ; 

reverse: 5’ CACAGCAACTATTACATCCT 3’) para uma concentração de cerca de 60 ng 

de DNA por amostra. As condições da reacção incluíram um passo de pré-desnaturação 

a 94 ºC durante 2 minutos, seguido de 35 ciclos de 30 segundos a 94 ºC (desnaturação), 

30 segundos a 58 ºC (emparelhamento) e 30 segundos a 72 ºC (extensão), aos quais se 

seguiu um passo final de extensão a 72 ºC durante 5 minutos. 

 

 

3.2.2.3 Identificação dos fragmentos de DNA por electroforese 

 

Para confirmação da amplificação do fragmento de DNA de interesse foram 

analisados 15 µL do produto de PCR por electroforese em gel de agarose a 1,5% (p/v) 

corado com brometo de etídeo (10 µg/mL). Os géis foram preparados em tampão TBE 

(Anexo III), sendo este também utilizado como tampão de electroforese. As amostras 

foram aplicadas directamente no gel e foi utilizado um marcador molecular de 100 pb 

(Fermentas #SM0243).  
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A visualização dos géis foi efectuada por luz ultravioleta no transiluminador Gel 

DocXR, através do software Quantity One1-D Analaysis Software (BioRad) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Gel de agarose a 1,5% (p/v), representando a banda de 290 pb que corresponde à região 

de NBN amplificada por PCR (M- marcador 100 pb) 

 

 

3.2.2.4 Digestão do fragmento do gene NBN 

 

Na análise do polimorfismo no gene NBN recorreu-se à técnica de Restriction 

Fragment Lenght Polymorphism (RFLP). Para tal, utilizaram-se 10 µL de produto de PCR 

de cada amostra para digestão com a enzima de restrição HinfI e respectivo tampão 

(Fermentas #ER0801), segundo as instruções fornecidas pelo fabricante, num volume 

final de reacção de 30 µL. A incubação ocorreu a 37 ºC durante 4 horas. 

 

 

3.2.2.5 Separação dos fragmentos de DNA por electroforese 

 

O resultado da digestão do fragmento amplificado do gene NBN foi observado por 

electroforese em gel de agarose a 3% (p/v) corado com brometo de etídeo (10 µg/mL). 

Foi possível observarem-se três padrões diferentes de bandas que nos permitiram 

identificar os respectivos genótipos: uma banda com 290 pb corresponde ao genótipo 

homozigótico NBN-8360CC; duas bandas com 170 pb e 120 pb correspondem ao 

genótipo homozigótico NBN-8360GG; três bandas com 290 pb, 170 pb e 120 pb 

correspondem ao grupo heterozigótico NBN-8360GC (Figura 9). 
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Figura 9 – Gel de agarose a 3% (p/v), representando os três padrões de RFLP, e respectivos 

genótipos do polimorfismo NBN-8360G>C (M- marcador 50 pb) 

 

 

3.2.3 Análise estatística 

 

A análise estatística dos resultados foi realizada com o auxílio do software 

estatístico “Statistical Package for Social Sciences – SPSS for Windows” (versão 17.0), e 

teve em conta as distribuições genotípicas estratificadas de acordo com os grupos 

determinados (Casos, Controlos) relacionando-as com as características 

clinicopatológicas dos doentes.  

A análise pelo teste qui-quadrado de Pearson ( ) foi utilizada para comparação 

das diferentes variáveis categóricas. O valor de p foi obtido pelo teste de  e a 

associação que este mede foi considerada estatisticamente significativa quando o seu 

valor era inferior a 0,05.  

O valor de Odds Ratio (OR) indica o risco relativo para determinado 

acontecimento num estudo do tipo caso-controlo, e foi calculado juntamente com o 

intervalo de confiança (IC) de 95% para medir a associação entre os genótipos do NBN e 

o risco de progressão da doença em homens com cancro da próstata. Utilizou-se ainda o 

modelo recessivo para análise de risco de doença avançada associado ao polimorfismo 

em estudo. 

O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi calculado através do teste qui-quadrado de 

Pearson ( ), por comparação das frequências genotípicas observadas versus 

esperadas. 

Foi ainda utilizado o teste ANOVA na comparação dos valores médios de 

diferentes grupos. 
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3.3 Análise da expressão do gene NBN 

 

 

3.3.1 Caracterização da população 

 

 Para o estudo da expressão do gene NBN, seleccionaram-se catorze (14) 

amostras das trezentas e noventa e sete (397) utilizadas para a análise do polimorfismo 

NBN-8360 G>C. Destas, quatro (4) eram homozigóticas dominantes (GG), cinco (5) eram 

homozigóticas recessivas (CC) e cinco (5) eram heterozigóticas (GC) para o polimorfismo 

estudado. 

 

 

3.3.2 Procedimentos laboratoriais 

 

Foram colhidos cerca de 8 mL de sangue periférico a cada participante do estudo 

através de uma técnica padronizada de colheita intravenosa. Adicionou-se uma solução 

hipotónica (AKE) (Anexo III) às amostras, de forma a provocar a lise dos eritrócitos e 

incubaram-se as mesmas a -20 ºC durante aproximadamente 20 minutos. Centrifugaram-

se a 3000 rpm durante 10 minutos e ressuspendeu-se o pellet na solução hipotónica. 

Centrifugaram-se mais uma vez as amostras, e procedeu-se à lavagem dos pellets com 

PBS, seguindo-se outra centrifugação de 3000 rpm durante 10 minutos. Por fim, 

descartaram-se os sobrenadantes e ressuspenderam-se os pellets em 2 mL de TriPure, 

de forma a promover uma lise celular eficaz. 

 

Todos os passos que se seguiram, desde a extracção de RNA, síntese de cDNA e 

análise da expressão genética, foram efectuados de acordo com os procedimentos 

laboratoriais anteriormente descritos no ponto 3.1. 

 

 

3.3.3 Análise estatística 

 

Para a análise dos resultados de expressão do gene NBN recorreu-se ao método 

de Livak, após verificação dos valores de eficiência para os genes alvo e de referência 

(ver ponto 3.1.3). Foi ainda utilizado o teste t de Student na comparação dos valores 

médios dos diferentes grupos. 



 

 

 

  

4. RESULTADOS 
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4.1 Análise da expressão dos genes PSA, PCA3, AMACR, 

TFF3, SERPINB5, GOLM1 e ERG em amostras de urina 

 

 

4.1.1 Optimização do procedimento laboratorial 

 

 Como já foi referido anteriormente, um dos objectivos deste trabalho consistiu na 

avaliação de diferentes procedimentos envolvidos na análise de expressão genética em 

amostras de urinas, a fim de se conseguir optimizar um procedimento laboratorial para 

este tipo de estudo. Para tal utilizaram-se amostras provenientes de dadores e procedeu-

se à contagem do número de células viáveis em cada amostra, não se encontrando 

diferenças significativas entre estas. 

 O quadro III sumariza os resultados obtidos por espectrofotometria para algumas 

amostras, referentes à concentração de RNA (ng/µL) e ao rácio de absorvâncias A260/280. 

Relativamente ao rácio de absorvâncias A260/230, não se observaram diferenças 

significativas nos diversos procedimentos laboratoriais testados. 

 

Quadro III: Resultados obtidos por espectrofotometria referentes à concentração de RNA (ng/µL) e ao rácio 

de absorvâncias A260/280, para amostras processadas de diferentes formas 

 

Amostra 
Solução de 

Armazenamento 
Método de Extracção [RNA] (ng/µL) A260/280 

A RNAlater RNeasy Mini Kit 2,94 1,27 

B RNAlater 
QIAmp Viral RNA Mini 

Kit 
95,03 2,65 

C RNAlater Método clássico 122,69 1,2 

D TriPure RNeasy Mini Kit 8,12 1,34 

E TriPure 
QIAmp Viral RNA Mini 

Kit 
86,35 3,06 

F TriPure Método clássico 652,76 1,89 
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 Foram testadas duas soluções de armazenamento dos pellets obtidos, de forma a 

averiguar qual seria mais eficaz na conservação do RNA: Tripure Isolation Reagent e 

RNAlater. Considerando os valores da concentração de RNA, verificou-se que as 

amostras armazenadas em TriPure apresentavam valores mais elevados 

comparativamente às amostras armazenadas em RNAlater. Este método de conservação 

também revelou valores mais elevados nos rácios de pureza. 

 Outro dos procedimentos avaliados envolveu a extracção de RNA. Para tal, 

testaram-se três kits diferentes, como descrito no ponto 3.1.2.1 do capítulo anterior. Após 

análise dos resultados obtidos por espectrofotometria, constatou-se que o método 

clássico de extracção a partir do TriPure apresenta valores mais elevados de 

concentração de RNA, comparativamente aos restantes kits, independentemente da 

solução de armazenamento das amostras. O rácio A260/280 foi particularmente bom para o 

caso de amostras armazenadas em TriPure. 

 Avaliou-se ainda a influência de um passo de pré-amplificação anterior à reacção 

de Real-Time PCR na detecção de expressão genética, recorrendo-se ao TaqMan 

PreAmp Master Mix Kit, não tendo sido encontradas quaisquer diferenças significativas 

nos resultados obtidos. 

 Desta forma, verificou-se que o melhor procedimento laboratorial a utilizar neste 

trabalho consiste no armazenamento de amostras em TriPure Isolation Reagent, sendo o 

RNA posteriormente extraído através do método clássico de extracção do TriPure. Após 

a síntese do cDNA as amostras deverão ser analisadas por Real-Time PCR, não sendo 

efectuado qualquer passo de pré-amplificação antes.   

  

  

4.1.2 Quantificação do RNA 

 

 Como já foi anteriormente referido, o RNA foi extraído a partir do método clássico 

do TriPure. O quadro IV apresenta os valores relativos à quantificação obtida por 

espectrofotometria, bem como os rácios das absorvâncias A260/280 e A260/230, para as 

amostras dos doentes que não realizaram massagem prostática. 
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Quadro IV: Resultados obtidos por espectrofotometria referentes à concentração de RNA (ng/µL) e aos rácios 

de absorvâncias A260/280 e A260/230 para amostras de doentes que não realizaram massagem prostática. A 

nomenclatura das amostras está relacionada com a sua ordem de chegada ao laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 
[RNA] 

(ng/µL) 
A260/280 A260/230 

U6 60,18 1,35 0,38 

U10 515,12 1,46 0,34 

U24 581,94 1,43 0,41 

U29 538,75 1,43 0,46 

U33 236,83 1,63 0,57 

U34 193,71 1,62 0,65 

U40 258,27 1,43 0,58 

U43 409,08 1,81 0,75 

U52 81,17 1,49 0,6 

U66 47,38 1,51 0,38 

U67 58,58 1,48 0,54 

U80 132,17 1,46 0,49 

U88 34,21 1,5 0,36 

U90 59,44 1,48 0,39 

U97 59,8 1,49 0,44 

U112 51,72 1,46 0,41 

U122 38,52 1,49 0,6 

U147 131,99 1,26 0,47 

U164 113,12 1,59 0,48 

U175 5,34 1,46 0,46 

U177 378,49 1,84 0,7 

U180 304,5 1,49 0,6 

U184 81,93 1,5 0,51 

U208 275,1 1,57 0,54 

U213 433,38 1,69 0,77 

U218 64,56 1,53 0,39 

U223 854,4 1,48 0,94 

U225 54,82 1,52 0,51 

U228 512,09 1,39 0,4 

U235 12,79 1,71 0,57 

U236 94,74 1,48 0,33 

U256 52,19 1,47 0,36 

U259 211,97 1,53 0,44 

U263 136,39 1,67 0,41 

U265 42,59 1,64 0,37 

U266 99,04 1,7 0,37 

U267 60,81 1,59 0,34 

U268 159,93 1,7 0,39 

U269 81,35 1,58 0,36 

U270 92,13 1,56 0,38 

U272 141,37 1,42 0,36 

U273 197,12 1,62 0,45 

U279 790,26 1,25 0,43 

U296 25,66 1,32 0,26 

U297 1,49 0,39 0,03 

U298 10,29 0,96 0,1 

U299 33,11 1,22 0,19 

U300 77,07 1,34 0,31 

U301 38,99 1,19 0,23 

U303 143,97 1,46 0,35 

U304 45,27 1,11 0,83 

U305 73,08 1,27 0,75 

U306 56,1 1,28 0,97 

U307 52,84 1,25 1,04 

U308 135,42 1,38 1,34 

U309 61,4 1,48 0,68 

U311 84,62 1,46 0,67 
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Os resultados referentes à concentração de RNA apresentados na tabela 3 

revelam uma elevada dispersão, apresentando um valor médio de 168,05 ± 192,79 ng/µL. 

Relativamente aos rácios de absorvâncias A260/280 e A260/230, revelam-se na sua maioria 

fora do intervalo indicativo de uma elevada pureza. 

Estes resultados foram posteriormente comparados com os dados obtidos para as 

amostras de urina provenientes dos doentes que realizaram massagem prostática 

(Quadro V), tendo-se verificado um aumento significativo do valor médio da concentração 

de RNA (p = 0,040). Os rácios de absorvâncias A260/280 e A260/230 encontram-se tal como 

no caso anterior fora do intervalo indicativo de uma elevada pureza. 

 

Quadro V: Resultados obtidos por espectrofotometria referentes à concentração de RNA (ng/µL) e aos rácios 

de absorvâncias A260/280 e A260/230 para amostras de doentes que realizaram massagem prostática. A 

nomenclatura das amostras está relacionada com a sua ordem de chegada ao laboratório. 

Amostra [RNA] (ng/µL) A260/280 A260/230 

A 144,46 1,71 0,46 

B 403,9 2,06 0,72 

C 163,79 1,7 0,4 

D 600,12 1,49 0,34 

E 1221,77 1,4 0,47 

F 937,07 1,54 0,39 

G 919,08 1,52 0,39 

H 168,5 2,04 1,94 

I 2658,7 1,63 0,74 

J 208,61 1,73 0,45 

    

 

4.1.3 Quantificação do cDNA 

 

 De forma a avaliar a influência dos baixos valores referentes aos rácios de 

absorvâncias A260/280 e A260/230 obtidos na quantificação do RNA, nos processos a jusante, 

analisaram-se as amostras de cDNA por espectrofotometria. O quadro VI sumariza os 

valores relativos à concentração de RNA, bem como aos rácios das absorvâncias A260/280 

e A260/230, para as amostras dos doentes que não realizaram massagem prostática. 
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Quadro VI: Resultados obtidos por espectrofotometria referentes à concentração de cDNA (ng/µL) e aos 

rácios de absorvâncias A260/280 e A260/230 para amostras de doentes que não realizaram massagem prostática. 

A nomenclatura das amostras está relacionada com a sua ordem de chegada ao laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 
[cDNA] 

(ng/µL) 
A260/280 A260/230 

U6 1703,91 1,73 1,91 

U10 1135,82 1,69 1,35 

U24 2056,64 1,76 1,87 

U29 1203,86 1,7 1,67 

U33 1203,24 1,73 1,81 

U34 1695,81 1,74 1,86 

U40 1971,73 1,76 2,01 

U43 1195,62 1,73 1,71 

U52 1823,08 1,74 1,97 

U66 1271,28 1,74 1,98 

U67 1588,67 1,72 1,88 

U80 1722,79 1,73 1,88 

U88 2023,19 1,76 2,00 

U90 1709,32 1,73 1,92 

U97 1694,93 1,73 1,88 

U112 1689,97 1,75 1,92 

U122 1394,97 1,74 2,00 

U147 1242,73 1,73 1,90 

U164 2203,60 1,75 2,03 

U175 1123,08 1,73 1,95 

U177 1817,34 1,75 1,88 

U180 1082,65 1,72 1,73 

U184 1681,30 1,73 1,91 

U208 1545,31 1,74 1,73 

U213 1910,24 1,76 1,92 

U218 2582,34 1,76 2,08 

U223 1725,72 1,72 1,87 

U225 2582,28 1,76 2,07 

U228 1865,62 1,73 1,82 

U235 2039,47 1,77 2,16 

U236 2451,41 1,76 2,03 

U256 2572,35 1,75 2,02 

U259 2240,65 1,76 1,96 

U263 2096,01 1,76 2,00 

U265 1538,06 1,76 1,82 

U266 1150,44 1,76 1,86 

U267 1342,47 1,78 1,92 

U268 1271,98 1,75 1,79 

U269 1506,91 1,78 1,76 

U270 1602,15 1,76 1,90 

U272 1510,43 1,77 1,91 

U273 1176,46 1,73 1,77 

U279 1498,25 1,69 1,24 

U296 3161,58 1,78 2,21 

U297 2417,97 1,78 2,17 

U298 2921,10 1,77 2,21 

U299 3181,39 1,78 2,19 

U300 2783,75 1,78 2,16 

U301 1296,29 1,73 1,77 

U303 1529,97 1,76 2,07 

U304 86,94 1,25 0,78 

U305 2531,43 1,76 2,17 

U306 1102,58 1,65 1,71 

U307 1718,22 1,80 2,24 

U308 1344,90 1,71 1,87 

U309 1048,66 1,73 1,92 

U311 2256,23 1,75 2,14 
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Verifica-se uma maior homogeneidade nos resultados relativos à concentração de 

cDNA, comparativamente com os resultados da concentração de RNA obtidos 

anteriormente, existindo no entanto ainda alguma variabilidade entre as amostras. O valor 

médio da concentração de cDNA obtido é de 1751,32 ± 595,57 ng/µL. Relativamente aos 

rácios de absorvâncias A260/280 e A260/230, verifica-se uma melhoria dos resultados, 

encontrando-se a maioria próxima do valor pretendido. 

 Procedeu-se ao mesmo tipo de análise espectrofotométrica para as amostras dos 

doentes que realizaram massagem prostática, encontrando-se os resultados obtidos 

sumarizados no quadro VII. 

 

Quadro VI: Resultados obtidos por espectrofotometria referentes à concentração de cDNA (ng/µL) e aos 

rácios de absorvâncias A260/280 e A260/230 para amostras de doentes que realizaram massagem prostática. A 

nomenclatura das amostras está relacionada com a sua ordem de chegada ao laboratório. 

Amostra [cDNA] (ng/µL) A260/280 A260/230 

A 2286,16 1,72 2,05 

B 2296,05 1,71 2,02 

C 2100,53 1,71 2,06 

D 2172,11 1,79 1,78 

E 4096,39 1,76 2,04 

F 2185,82 1,77 1,85 

G 2424,74 1,77 1,87 

H 4773,92 1,67 1,86 

I 5610,02 1,45 1,35 

J 5668,25 1,32 1,58 

    

 

 

Comparativamente aos resultados obtidos para as amostras de doentes que não 

realizaram massagem prostática, pode verificar-se um aumento significativo (p = 0,008) 

da concentração de cDNA obtido. Relativamente aos valores dos rácios de absorvâncias 

A260/280 e A260/230, pode verificar-se que a maioria das amostras apresenta valores 

superiores a 1,7. 
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4.1.4 Análise da expressão genética por Real-Time PCR 

 

 Como referido no capítulo anterior, a análise da expressão dos genes PSA, PCA3, 

AMACR, TFF3, SERPINB5, GOLM1 e ERG realizada pela técnica de Real-Time PCR. 

Também se avaliou a expressão do gene de referência GAPDH, que serve para 

normalizar os dados relativos à expressão dos restantes genes, e cujos valores de Ct 

obtidos por Real-Time PCR se encontram sumarizados no quadro VIII. 
 

Quadro VIII: Resultados obtidos por Real-Time PCR para o gene de referência GAPDH, para todas as 

amostras em estudo. A nomenclatura das amostras está relacionada com a sua ordem de chegada ao 

laboratório, em que as letras de A a J representam as amostras de doentes que realizaram massagem 

prostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Ct 

U6 62,87 

U10 57,99 

U24 46,75 

U29 54,16 

U33 44,14 

U34 40,50 

U40 67,26 

U43 39,31 

U52 55,18 

U66 57,93 

U67 75,10 

U80 76,92 

U88 36,19 

U90 48,98 

U97 66,99 

U112 69,38 

U122 74,84 

U147 40,32 

U164 40,65 

U175 36,22 

U177 64,80 

U180 38,50 

U184 32,16 

U208 54,45 

U213 34,41 

U218 37,51 

U223 43,18 

U225 36,22 

U228 35,01 

U235 38,15 

U236 74,79 

U256 43,83 

U259 39,51 

U263 41,56 

U265 34,52 

U266 37,46 

U267 37,34 

U268 38,02 

U269 35,69 

U270 35,50 

U272 39,21 

U273 37,74 

U296 58,64 

U297 37,96 

U298 38,18 

U299 35,98 

U300 30,85 

U301 29,68 

U303 39,68 

U304 36,58 

U305 33,66 

U306 40,97 

U307 33,66 

U308 35,55 

U309 39,53 

U311 38,02 

A 40,14 

B 39,19 

C 35,40 

D 38,30 

E 34,32 

F 31,53 

G 36,98 

H 35,50 

I 47,96 

J 37,96 
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Relativamente aos restantes genes em estudo, apenas se detectou expressão 

genética em algumas amostras. A figura 10 apresenta os valores das percentagens de 

casos em que a detecção foi possível para os genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, 

SERPINB5, GOLM1 e ERG. 

 

 

Figura 10: Gráfico representativo da percentagem de amostras em estudo em que foi possível detectar-se 

expressão dos genes PSA, PCA3, GOLM1, AMACR, SERPINB5, TFF3 e ERG. As amostras foram divididas 

de acordo com a realização ou não de massagem prostática. 

 

  

 No caso dos genes PSA, PCA3, GOLM1 e TFF3 verifica-se um aumento da 

percentagem de detecção para as amostras provenientes de doentes que realizaram 

massagem prostática. O contrário acontece para os genes AMACR e SERPINB5, em que 

apenas foi possível a detecção dos genes em amostras de doentes que não realizaram 

massagem prostática. No caso do gene ERG, não se verifica nenhum caso positivo. 

 Devido à baixa detecção de expressão genética para os possíveis biomarcadores 

em estudo, não foi possível efectuar a análise estatística segundo o método de Livak.  

 Relativamente à análise das médias dos valores de Ct, normalizados com o gene 

de referência GAPDH, nos indivíduos com patologia benigna versus indivíduos com 

doença oncológica, no grupo que não realizou massagem prostática, não se verificaram 

quaisquer diferenças significativas.  
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 Esta análise foi apenas possível para os genes PSA, AMACR e TFF3, cujos 

valores de p se encontram apresentados nas figuras 11, 12 e 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Gráfico representativo da comparação dos valores de Ct obtidos por Real-Time PCR para o gene 

PSA, e normalizados com o gene de referência GAPDH, nos indivíduos com patologia benigna versus 

indivíduos com doença oncológica. Nenhum dos indivíduos incluídos nestas categorias realizou massagem 

prostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Gráfico representativo da comparação dos valores de Ct obtidos por Real-Time PCR para o gene 

AMACR, e normalizados com o gene de referência GAPDH, nos indivíduos com patologia benigna versus 

indivíduos com doença oncológica. Nenhum dos indivíduos incluídos nestas categorias realizou massagem 

prostática. 

p = 0,058 

p= 0,299 
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Figura 13: Gráfico representativo da comparação dos valores de Ct obtidos por Real-Time PCR para o gene 

TFF3, e normalizados com o gene de referência GAPDH, nos indivíduos com patologia benigna versus 

indivíduos com doença oncológica. Nenhum dos indivíduos incluídos nestas categorias realizou massagem 

prostática. 

 

 

 Não foi possível efectuar qualquer tipo de análise estatística para analisar as 

diferenças de expressão dos restantes genes. O gene GOLM1 foi detectado apenas 

numa das cinquenta e sete (57) amostras de indivíduos que não realizaram massagem 

prostática, correspondendo a um caso oncológico. O mesmo aconteceu para o gene 

PCA3. Já o gene SERPINB5 também foi detectado em apenas uma amostra, 

correspondendo, no entanto, a um indivíduo com patologia benigna. Por fim, não foi 

possível detectar o gene ERG em nenhuma das amostras incluídas neste estudo. 

 

 

 

4.2 Análise da frequência do polimorfismo NBN-8360G>C 

 

A análise do equilíbrio de Hardy-Weinberg nos grupos de casos e controlos, de 

acordo com os genótipos do polimorfismo NBN-8360G>C, permitiu observar que as 

frequências genotípicas observadas eram similares às esperadas (casos, p = 3,65; 

controlos, p = 0,45) 

Encontram-se apresentados no quadro IX os valores médios correspondentes à 

idade e concentração de PSA (ng/mL) dos doentes incluídos neste estudo, de acordo 

p= 0,509 
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com os genótipos do polimorfismo NBN-8360G>C. não tendo sido encontrada nenhuma 

diferença estatisticamente significativa com estas duas características (p = 0,254 e p = 

0,639, respectivamente). 

 

Quadro IX: Valores médios correspondentes à idade e concentração de PSA (ng/mL), de acordo 

com os genótipos do polimorfismo NBN-8360G>C 

a – Média ± Desvio Padrão 

 

 

 

A distribuição das frequências dos genótipos do polimorfismo NBN-8360G>C 

entre o grupo de doente com cancro da próstata avançado e doentes com cancro da 

próstata localizado está descrita no quadro X. 

 

Quadro X: Frequências genotípicas de NBN-8360G>C nos grupos de cancro da próstata com 

doença avançada e doença localizada 

 

Doença 

avançada 

Doença 

localizada 
   

(n = 156) (n = 241)    

n % n %        OR IC 95% p 

Genótipos      

CC 16 10,3 29 12,1    

GC 52 33,3 116 48,1    

GG 88 56,4 96 39,8    

        

Portador C 68 43,6 145 60,2 1,00 Referência - 

GG 88 56,4 96 39,8 1,955 1,300 – 2,940 0,001 

 

 

Genótipos 

CC GC GG p 

Idadea 68,35 ± 8,35 67,33 ± 7,91 68,72 ± 7,68 0,254 

PSA (ng/mL)a 19,06 ± 23,51 62,55 ± 420,67 67,89 ± 222,74 0,639 
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Observam-se diferenças estatisticamente significativas da distribuição dos 

genótipos e dos alelos entre o grupo de casos e o grupo controlo. 

A frequência do genótipo raro CC foi de 10,3% e 12,1% em casos e controlos, 

respectivamente. A frequência observada do genótipo GC foi de 33,3% nos casos e 

48,1% nos controlos. A frequência do genótipo GG, no grupo de casos e no grupo de 

controlos, foi de 56,4% e 39,8% respectivamente. 

Na análise de acordo com o modelo recessivo, foram agrupados os genótipos 

(GG vs portador C), verificando-se risco aumentado para doença avançada para o 

genótipo NBS18360GG (OR = 1,955; IC 95% = 1,300 – 2,940; p = 0,001).  

O quadro XI sumariza a distribuição das frequências genotípicas no grupo de 

doentes com cancro da próstata de acordo com o grau histológico de Gleason. 

 

 

Quadro XI: Frequências genotípicas de NBN-8360G>C no grupo de doentes com cancro da 

próstata, de acordo com o grau histológico de Gleason 

 

Gleason < 8 Gleason > 8    

(n = 303) (n = 89)    

n % n %        OR IC 95% p 

Genótipos      

CC 36 11,9 8 9,0    

GC 132 43,6 36 40,4    

GG 135 44,6 45 50,6    

        

Portador C 168 55,4 44 49,4 1,00 Referência - 

GG 135 44,6 45 50,6 1,273 0,793 – 2,043 0,317 

 

 

 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na distribuição 

dos genótipos de NBN-8360G>C entre os dois grupos considerando o grau histológico de 

Gleason (OR = 1,273; IC 95% = 0,793 – 2,043; p = 0,317). 
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4.3 Análise da expressão do gene NBN 

 

 Para a análise da expressão do gene NBN recorreu-se à técnica de Real-Time 

PCR, sendo registados os valores de Ct através do software StepOne (versão 2.1). 

Utilizou-se mais uma vez o gene de referência GAPDH, cuja expressão serve para 

normalizar os dados relativos à expressão do gene NBN. Encontram-se apresentados no 

quadro XII, os valores de Ct correspondentes às amostras em estudo. 

 

Quadro XII: Resultados obtidos por Real-Time PCR para o gene de referência GAPDH e para o 

gene alvo NBN, para todas as amostras incluídas neste estudo. A nomenclatura das amostras está 

relacionada com a sua ordem de processamento. 

Amostra CtGAPDH CtNBN 

A1 27,98 33,98 

A2 31,53 35,84 

A3 31,62 36,96 

A4 41,57 39,19 

A5 30,15 35,53 

A6 32,76 29,95 

A7 27,8 34,55 

A8 30,24 34,94 

A9 30,52 33,89 

A10 29,55 35,1 

A11 31,47 36,21 

A12 24,49 31,01 

A13 41,06 37,86 

A14 33,55 36,33 

 

   

  

 

 Após verificação dos pressupostos referentes às taxas de eficiência dos genes 

alvo e de referência, procedeu-se à análise dos resultados através do método de Livak (2-

ΔΔCt), comparando-se os valores de Ct nos casos que apresentavam o genótipo NBN-

8360GG com os valores de Ct dos portadores do alelo C. O resultado obtido foi de 1,05, 
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o que revela a ausência de uma associação entre os genótipos avaliados e a expressão 

do gene NBN. 

 A análise de comparação dos valores médios de Ct para o gene NBN, e 

normalizados com o gene GAPDH, também não revelou qualquer tipo de diferença 

significativa, como se pode ver na figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 14: Gráfico representativo da comparação dos valores de Ct obtidos por Real-Time PCR para o gene 

NBN, e normalizados com o gene de referência GAPDH.  

 

 

p= 0,894 
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Apesar de um dos maiores pontos de viragem na área da Oncologia ter sido a 

descoberta de que o cancro é uma doença genética e multifactorial, grande parte da 

investigação centra-se no estudo de apenas um gene ou uma abordagem. No entanto, 

deve ter-se em conta a ligação existente entre o microambiente tumoral e as 

características genéticas de um hospedeiro, que o podem tornar mais ou menos 

susceptível ao desenvolvimento tumoral [180-182]. Isto reflecte a importância de se 

estabelecerem diferentes perspectivas para o estudo oncológico, possibilitando uma 

melhor compreensão da doença enquanto um todo.  

O cancro da próstata representa uma ameaça significativa à saúde dos homens, 

sendo uma das neoplasias mais frequentes no mundo [18]. Devido ao carácter 

heterogéneo da doença, ainda se desconhece o curso natural do seu desenvolvimento. 

Sabe-se apenas que está relacionado com o confinamento do tumor, e que se caracteriza 

muitas vezes por um comportamento latente, existindo muitos casos de doença sem 

manifestação clínica [35]. Devido à forte componente genética que esta neoplasia 

apresenta, é de extrema importância o estudo das vias moleculares envolvidas na sua 

progressão, bem como a identificação de genes que possam contribuir para o seu 

desenvolvimento.  

Desta forma, o objectivo deste trabalho passou pelo estudo do impacto que a 

diversidade genética tem na susceptibilidade e progressão do cancro da próstata. 

 

 

 

5.1 Expressão dos genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, SERPINB5, 

GOLM1 e ERG em amostras de urina 

 

Actualmente, o PSA representa o biomarcador por excelência para o rastreio do 

cancro da próstata. No entanto, este gene apresenta algumas limitações, nomeadamente 

no que diz respeito aos valores de sensibilidade e especificidade, conduzindo a um 

excesso de diagnósticos [42-43]. Torna-se pois fundamental diminuir o número de 

biópsias desnecessárias em homens sem doença oncológica. Mais importante que isso, 

deve melhorar-se a detecção dos tumores que estão presentes em homens cujos valores 

de PSA são considerados normais. Para tal, têm-se vindo a estudar a possibilidade de 

outros biomarcadores que ajudem no prognóstico e diagnóstico do cancro da próstata, a 

fim de evitar o seu desenvolvimento e progressão para doença metastática. 
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A epidemiologia molecular visa a identificação de possíveis causas de 

determinadas doenças, como é o caso do cancro, bem como a caracterização do seu 

papel e impacto na transformação maligna. A utilização de biomarcadores na área 

epidemiológica tem vindo a aumentar exponencialmente durante os últimos anos, uma 

vez que a identificação de novos agentes carcinogéneos através das abordagens 

epidemiológicas tradicionais tem-se tornado cada vez mais difícil. Por outro lado, o 

conhecimento crescente dos mecanismos de carcinogénese conduziu ao 

desenvolvimento de modelos que envolvem eventos genéticos e epigenéticos, bem como 

alterações celulares e histológicas. O desenvolvimento de equipamentos na área da 

biologia molecular e da genética também contribuíram para o estudo de novas 

abordagens metodológicas [183]. 

Os biomarcadores moleculares são capazes de detectar a existência de tumores 

em fases precoces, antes destes poderem ser identificados por outras abordagens. Por 

outro lado, a utilização destes biomarcadores enquanto ferramentas no diagnóstico e 

prognóstico do cancro da próstata servirá para nos ajudar a conhecer um pouco mais 

acerca das causas e dos mecanismos subjacentes ao desenvolvimento desta doença 

[63]. 

Tudo isto revela a importância do estudo de novos biomarcadores na progressão 

do cancro da próstata, uma vez que estes permitirão o desenvolvimento de novas 

técnicas de rastreio da doença. No entanto, devem ter-se em conta os imensos desafios 

a nível metodológico e analítico para estabelecimento de novos biomarcadores, de forma 

a optimizar os ensaios clínicos necessários à sua aprovação para uso clínico. Desta 

forma, deve proceder-se a um controlo rígido da sua análise, ou seja, devem conhecer-se 

todos os erros sistemáticos e do acaso que possam afectar a expressão do(s) gene(s) de 

interesse, de forma a validar a sua utilização. 

Actualmente, a maior parte dos estudos centram-se no estudo da expressão de 

um único gene ou proteína. No entanto, o desenvolvimento tumoral consiste num 

processo bastante heterogéneo e dinâmico, sendo extremamente importante a análise de 

vários genes que possam estar envolvidos na progressão tumoral. Isto permitirá reunir o 

máximo de informação acerca das vias envolvidas no processo, ajudando à 

caracterização e identificação das diferentes fases do processo. Essa informação irá 

depois permitir a descoberta de genes importantes para a transformação maligna, que 

poderão servir de biomarcadores tumorais, formando uma “assinatura genética” da 

doença. 
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Desta forma, um dos objectivos deste trabalho passou pela análise da expressão 

dos genes PSA, PCA3, AMACR, TFF3, SERPINB5, GOLM1 e ERG, que poderiam estar 

implicados no desenvolvimento de cancro da próstata, avaliando a sua utilidade enquanto 

biomarcadores para esta doença. 

Na análise dos resultados de espectrofotometria, para as diferentes condições 

testadas no passo de optimização do procedimento laboratorial para estudos de 

expressão genética em amostras de urina, foi possível verificar alguma discrepância nos 

valores obtidos. Relativamente às soluções de armazenamento testadas, o RNAlater 

revelou valores mais baixos de concentração de RNA comparativamente ao TriPure, 

independentemente do método de extracção usado. Curiosamente, grande parte dos 

estudos opta pela utilização de RNAlater, por ser considerado um bom conservante 

celular. Esta solução permeabiliza rapidamente os tecidos, de forma a proteger e 

estabilizar o RNA celular, eliminando a necessidade de um rápido processamento das 

amostras armazenadas [184]. A discordância dos resultados obtidos neste estudo pode 

dever-se a diferenças no processamento das amostras, sendo de extrema importância a 

escolha de uma solução de armazenamento apropriada para cada tipo de estudo. 

Na comparação dos métodos de extracção de RNA, verificou-se que a pior opção 

seria a utilização do kit RNeasy® Mini Kit, uma vez que gerou as concentrações de RNA 

mais baixas, bem como os piores rácios de absorvância A260/280. Estes resultados podem 

ser justificados pela contaminação das amostras de RNA com proteínas, bem como pela 

composição das soluções tampão do kit. Outros problemas podem ter ocorrido, 

nomeadamente a quantidade inicial de amostra, pois no caso de esta ser elevada, o 

volume de tampão de lise recomendado pelo fornecedor pode não ser suficiente. Existe 

também a possibilidade do RNA ficar preso à membrana das colunas, o que resulta num 

menor rendimento da reacção. 

As amostras extraídas com o kit Qiamp® Viral RNA Mini Kit apresentaram um 

melhor rendimento da reacção, quando comparadas com o RNeasy® Mini Kit. No 

entanto, não foram os melhores valores obtidos. Relativamente ao rácio de absorvância 

A260/280, estes apresentaram valores muito elevados, que se poderão dever à 

contaminação das amostras com DNA, bem como à composição incorrecta do tampão 

AVE. Podem ter ocorrido ainda outros problemas, tais como a degradação do carrier de 

RNA utilizado e/ou a passagem incompleta do lisado pela membrana da coluna. 

Os melhores resultados tanto na concentração de RNA obtido como no rácio de 

absorvância A260/280, corresponderam às amostras extraídas pelo método clássico do 

TriPure. Este método revelou-se particularmente vantajoso para amostras armazenadas 
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em TriPure, sendo esta a opção escolhida para processar as amostras dos doentes 

envolvidos no estudo. Esta escolha revelou-se vantajosa não só a nível de rendimento, 

como também de execução, revelando facilidade e rapidez no processamento das 

amostras. 

A realização de um passo de pré-amplificação anterior à reacção de Real-Time 

PCR não revelou nenhuma melhoria dos resultados. Este é um passo normalmente 

usado em casos em que há uma quantidade limitada de RNA, ou quando este se 

encontra degradado, aumentando em cerca de 1000 a 16 000 vezes a transcrição de um 

determinado gene. Neste estudo, não se verificou qualquer tipo de vantagem na 

realização deste passo, o que se pode dever a interferências na reacção de pré-

amplificação provocadas por inibidores existentes nas amostras que não foram 

devidamente descartados durante as lavagens efectuadas.  

Apesar de se ter escolhido a melhor metodologia para o processamento das 

amostras dos doentes, os resultados obtidos por Real-Time PCR não foram suficientes 

para se efectuar uma análise estatística adequada, uma vez que foram poucos os casos 

em que se conseguiu detectar os níveis de expressão dos genes testados. Isto vai de 

encontro a estudos anteriores, que revelaram grande dificuldade na detecção de 

transcritos genéticos em amostras de urinas, apresentando valores de sensibilidade 

bastante baixos [185-187]. 

Este insucesso pode dever-se a vários factores sendo um dos mais emergentes o 

tipo de amostra utilizada. A urina apresenta diversas vantagens enquanto amostra 

biológica, nomeadamente para o estudo do cancro da próstata. A libertação de células 

tumorais para a urina, através do sistema ductal, permite a detecção de possíveis 

biomarcadores neste tipo de amostra [68]. No entanto, esta passagem das células não se 

faz de forma simples, sendo importante a aplicação de um estímulo. Para tal, tem sido 

proposta a realização de uma massagem prostática antes da recolha da urina, de forma a 

aumentar a concentração de secreções prostáticas na amostra [70]. No entanto, esta é 

uma medida bastante invasiva, que anula algumas das vantagens da utilização de urinas 

enquanto amostras para estudos de expressão genética, nomeadamente o fácil acesso 

em quantidades elevadas.  

Quando comparamos a detecção de expressão dos genes em estudo nas 

amostras sem massagem prostática e com massagem prostática, verificamos que há um 

maior número de resultados positivos nos casos em que as amostras foram obtidas após 

massagem prostática. A maior diferença diz respeito ao gene TFF3, no qual há um 

aumento superior a 30% na detecção da sua expressão. Estes resultados vão de 
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encontro com o princípio que as amostras obtidas com massagem prostática deverão 

apresentar uma concentração de células superior às amostras obtidas sem massagem 

prostática. No entanto, o gene AMACR apenas foi detectado nas amostras obtidas sem 

massagem prostática, estando presente em aproximadamente 10% dos casos. Isto 

revela a existência de outros factores, para além da massagem prostática, importantes 

para o processamento das amostras, como a qualidade do RNA extraído, a quantidade 

óptima de cDNA utilizado na reacção de Real-Time PCR, entre outros. 

Um dos resultados mais curiosos neste trabalho tem a ver com a expressão do 

PSA nas diferentes amostras. Quando analisamos os resultados da expressão deste 

gene nas amostras sem massagem, constatamos a sua baixa detecção: apenas 15,8% 

dos casos foram positivos. Sendo este gene específico da próstata, seria de esperar que 

a sua detecção fosse positiva para todos os casos. Como já foi referido, a aplicação da 

massagem prostática pode ser crucial para a detecção de biomarcadores, uma vez que 

estimula a passagem dos mesmos para a urina, aumentando a sua concentração [70]. No 

entanto, quando verificamos os resultados para a população cujas amostras de urina 

foram obtidas após aplicação da massagem prostática, apenas nos deparamos com 30% 

de casos positivos. Também no caso do gene PCA3 houve uma baixa detecção da 

expressão do gene nos casos em que as amostras foram obtidas com massagem 

prostática. Isto vai contra estudos anteriores, que revelaram valores de sensibilidade e 

especificidade de aproximadamente 66% e 89% na detecção deste gene em amostras de 

urinas, através de Real-Time PCR [82]. No entanto, um estudo realizado por Crocitto e 

colaboradores demonstrou valores de sensibilidade e especificidade baixos para a 

detecção de biomarcadores na urina, independentemente da aplicação de massagem 

prostática [188]. Esta dificuldade na detecção de expressão de genes em amostras de 

urina obtidas com massagem prostática vai de encontro aos resultados deste trabalho, 

sublinhando a importância da formulação de um procedimento laboratorial universal para 

a recolha e processamento das amostras. Esta medida deverá reduzir a variabilidade nos 

resultados obtidos, daquela que já é só por si uma doença bastante heterogénea. A 

massagem prostática deve pois ser efectuada correctamente, de forma a estimular a 

passagem das células tumorais para a urina, aumentando a concentração dos genes 

potencialmente envolvidos no processo de carcinogénese, e facilitando 

consequentemente a detecção dos mesmos nas amostras obtidas. 

Devem também ter-se em conta a outros factores, nomeadamente a variabilidade 

apresentada pela urina enquanto amostra biológica. Este tipo de amostra apresenta uma 

instabilidade de vários factores, nomeadamente no que diz respeito ao volume, à 
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concentração proteica (especialmente em casos de disfunção renal) e ao valor de pH 

(pode variar entre 4 e 8). Os próprios componentes da urina variam de acordo com uma 

série de factores, dos quais se destacam a idade, a saúde e a dieta, entre outros. É 

essencial proceder-se a um bom armazenamento das amostras, de forma a evitar a sua 

degradação. É necessário também ter atenção ao facto de todos estes factores variarem 

não só de caso para caso, como também no próprio indivíduo [189]. 

Por outro lado, estudos anteriores revelaram resultados contraditórios 

relativamente à detecção do mRNA do PSA em amostras de sangue [190-191]. Isto 

revela a existência de outras variáveis, para além do tipo de amostra, que devem ser 

optimizadas e controladas, de forma a se obterem resultados precisos.  

Uma dessas variáveis tema ver com o tipo de biomarcador em estudo. A utilização 

de RNA neste campo apresenta-se bastante vantajosa, na medida em que esta molécula 

está envolvida nos processos celulares mais ancestrais, apresentando-se como uma 

fonte de informação genética importantíssima. No entanto, deve ter-se em conta a 

dificuldade de manuseamento que esta molécula apresenta. A sua elevada 

susceptibilidade para se degradar, o seu isolamento em quantidades adequadas e 

elevada qualidade, a partir de amostras de urina, constitui um enorme desafio. As 

dificuldades aumentam quando não há possibilidade das amostras serem processadas 

na hora e local após a recolha [192]. Tudo isto pode traduzir-se em erros ao longo do 

trabalho, enviesando os resultados.  

A reacção de síntese de cDNA também pode interferir com a reacção de Real-

Time PCR, uma vez que tanto a enzima transcriptase reversa como o DTT podem ser 

inibidores da amplificação [193]. 

Outra questão importante neste tipo de trabalho prende-se com a escolha da 

população. Em qualquer estudo, essa escolha é de extrema importância, uma vez que irá 

condicionar os resultados. Sendo o cancro da próstata uma doença de curso lento, 

deverão existir genes e vias que apenas se encontram envolvidos em determinadas fases 

da doença. Assim, caso se incluam, por exemplo, unicamente homens com doença 

localizada, corre-se o risco de não se obter qualquer resultado acerca da expressão dos 

genes seleccionados. Isto deve-se ao facto de tumores altamente diferenciados, 

correspondentes a fases precoces da doença, tenderem a apresentar menos esfoliação 

celular na urina, comparativamente com tumores mais avançados [193].  

O resultado é uma maior dificuldade de detecção de possíveis biomarcadores em 

amostras de doentes que se encontram em fases iniciais da doença. Isto não significa 

necessariamente que estes não tenham um papel importante no desenvolvimento da 
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doença, mas sim que os resultados estão a “mascarar” o diagnóstico. Tais genes 

poderão estar envolvidos em fases mais tardias, sendo bastante úteis para a avaliação 

do prognóstico, pelo que devem ser testados em amostras populacionais com 

características diferentes. 

 

 

 

5.2 Frequência do polimorfismo NBN-8360G>C em doentes com 

cancro da próstata 

 

 Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento exponencial na relação existente 

entre a reparação de DNA e o desenvolvimento de cancro. Este aumento é consequência 

do esforço para compreender como é que o DNA sofre danos e como a célula é capaz de 

responder a estas lesões.  

De entre os vários tipos de danos do DNA, destacam-se as quebra da cadeia 

dupla, cuja detecção é feita por checkpoints do ciclo celular [13]. O erro na reparação 

destes danos pode resultar em apoptose ou mudanças a nível da transcrição de 

determinados genes. Desta forma, mutações adquiridas durante o processo de reparação 

do DNA podem provocar um crescimento celular descontrolado, culminando no 

desenvolvimento de cancro [194]. Existem diversas vias, cada uma com vários factores, 

envolvidas no processo de reparação do DNA [195]. Uma dessas vias envolve o 

complexo MRN [166], que apenas apresenta actividade enzimática na presença do gene 

NBN. Desta forma, variações em qualquer um destes genes poderão estar associadas a 

um maior risco para desenvolvimento de cancro. É curioso verificar que indivíduos com 

mutações na linha germinativa em genes envolvidos no processo de reparação do DNA 

tendem a desenvolver síndromes que se caracterizam pela predisposição para diversos 

tipos de cancro e elevados níveis de aneuploidia [196]. Um destes exemplos tem a ver 

com o gene NBN. Como já foi anteriormente referido, mutações na linha germinativa 

deste gene conduzem ao desenvolvimento de SNB, uma doença rara caracterizada por 

uma elevada predisposição para cancro [168]. Em suma, e atendendo à importância dos 

genes envolvidos na reparação de lesões no DNA, polimorfismos no gene NBN podem 

afectar a actividade do complexo MRN, aumentando o risco para o aparecimento de 

mutações que poderão estar na base do desenvolvimento tumoral.  

Um dos polimorfismos mais estudados neste gene tem sido o NBN-8360G>C. 

Este parece estar associado com o desenvolvimento de algumas neoplasias, entre as 
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quais cancro do pulmão e cancro da mama [174, 176]. Nenhum estudo avaliou ainda a 

influência deste polimorfismo em doentes com cancro da próstata, sendo este o primeiro 

trabalho a fazê-lo. 

Neste estudo, foi encontrada uma associação significativa entre o polimorfismo 

NBN-8360G>C e o risco para doença avançada em indivíduos diagnosticados com 

cancro da próstata, estando o genótipo GG associado com um maior risco (OR = 1,955; 

IC = 1,300 – 2,940; p = 0,001).  

A revisão bibliográfica referente a estudos sobre uma possível associação deste 

polimorfismo com o desenvolvimento de cancro revelou resultados contrários. Estes 

estudos sugerem um maior risco para doença oncológica em indivíduos portadores do 

genótipo NBN-8360CC. Um estudo realizado por Medina e colaboradores [176] revelou 

uma associação entre o genótipo CC e um maior número de mutações na p53, em 

doentes com cancro do pulmão. No entanto, um outro estudo realizado por Lan e 

colaboradores revelou que o genótipo GG estava associado com a acumulação da p53 

[197]. Esta divergência de resultados pode dever-se a diferenças de etnia das 

populações estudadas, bem como a diferenças na exposição dessas mesmas 

populações. De qualquer forma é evidente a relação existente entre o polimorfismo NBN-

8360G>C e o estado da p53. Sendo esta proteína uma peça-chave na conservação da 

integridade genómica, é de extrema importância a compreensão de uma possível 

associação entre esta e o gene NBN.  

Por outro lado, um estudo realizado em 2003 revelou uma associação entre o 

gene NBN e o gene MYC [198]. Segundo esse estudo, o gene MYC regula directamente 

a transcrição do NBN, influenciando a conservação da integridade genómica. Tal como a 

p53, o gene MYC desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento tumoral, 

pelo que a sua associação com o gene NBN deve ser estudada exaustivamente.  

Muitas das funções do gene NBN ainda permanecem desconhecidas, sabendo-se 

no entanto que desempenha um papel duplo no processo de desenvolvimento tumoral. 

Se por um lado é considerado um gene supressor tumoral, devido à participação no 

complexo MRN e envolvimento na reparação da quebra de cadeias duplas de DNA, por 

outro é capaz de adquirir propriedades oncogénicas, activando a via PI3K/AKT, envolvida 

na transformação maligna [172]. Estas funções revelam a importância do gene NBN no 

processo de carcinogénese, podendo este gene ser afectado por alterações genéticas tal 

como SNP’s. 

No presente estudo não foi encontrada nenhuma associação do polimorfismo 

NBN-8360G>C com outras características clínico-patológicas dos doentes, 



5. DISCUSSÃO 

 

 

 

Perfil Transcriptómico e Genético do Cancro da Próstata 

61 

 

nomeadamente com o grau de Gleason, idade e concentração de PSA (ng/mL) aquando 

do diagnóstico (p = 0,317; p = 0,254; p = 0,639, respectivamente). 

 

 

 

5.3 Expressão do gene NBN em doentes com cancro da 

próstata 

 

 Actualmente, sabe-se que a diferença nos níveis de expressão de determinados 

genes está na base do desenvolvimento de neoplasias [10]. Isto revela a importância do 

estudo de variações a nível de expressão genética na susceptibilidade e desenvolvimento 

de tumores, proporcionando uma melhor compreensão dos mecanismos e genes 

envolvidos neste processo. 

 Neste estudo tentou compreender-se qual o impacto do polimorfismo NBN-

8360G>C na função do gene, estudando-se para tal a expressão do mesmo em 

indivíduos portadores de diferentes genótipos. A expressão do gene NBN foi realizada 

através da técnica de Real-Time PCR, utilizando o gene de referência GAPDH para 

normalizar os dados obtidos. Não foi encontrada qualquer diferença estatisticamente 

significativa nos níveis de expressão do gene de acordo com o genótipo (p = 0,894). 

Estes resultados sugerem que o polimorfismo NBN-8360G>C não tem influência a nível 

de expressão do gene, podendo no entanto estar associado com a interacção deste com 

outros factores, afectando uma possível zona de ligação. De referir, no entanto, que a 

amostragem utilizada neste estudo era reduzida, devendo ser aumentada em estudos 

posteriores, de forma aos resultados possuírem um maior poder estatístico. 

 Como já foi anteriormente referido, o gene NBN apresenta um “papel duplo” no 

desenvolvimento tumoral. Por um lado, este gene faz parte do complexo MRN, estando 

envolvido na reparação das quebras na cadeia dupla de DNA. No entanto, é também 

capaz de induzir a proliferação celular, através da activação da via PI3K/Akt, que por sua 

vez induz a transformação maligna [171]. Curiosamente, esta última função dá-se 

quando o gene NBN se encontra demasiado expresso. Assim, a elevada expressão do 

gene pode ser ou não favorável para o indivíduo, dependendo da função que o gene 

desempenhar.  

 Apesar de não se ter verificado nenhuma associação estatisticamente significativa 

entre o polimorfismo estudado e a expressão do gene NBN, não se deve descartar a 

importância que esta variação genética pode ter no funcionamento do gene. Desta forma, 
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o polimorfismo NBN-8360G>C pode afectar a conformação do mRNA do gene, bem 

como a sua localização celular, desempenhando um papel importante na correcta função 

do mesmo [199]. 
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Uma das principais características do cancro da próstata prende-se com a 

complexidade da sua história natural, que ainda permanece, em grande parte, 

desconhecida. Tendo em conta o elevado carácter heterogéneo que esta neoplasia 

apresenta, torna-se importante descobrir o máximo de vias e genes que possam estar 

envolvidos na sua carcinogénese. Esta informação permitirá grandes avanços na área do 

diagnóstico, bem como na identificação de grupos de risco, prognóstico, entre outros. 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar de que forma a diversidade 

genética influencia a progressão do cancro da próstata, estudando para tal a expressão 

de um painel de genes e a possível influência de um SNP no desenvolvimento tumoral. 

Para tal utilizaram-se diferentes abordagens metodológicas, bem como doentes com 

características clínicas distintas, desde indivíduos com patologia benigna, indivíduos com 

tumores localizados e ainda com doença avançada. A diversidade deste trabalho permitiu 

o estudo de diferentes fases do desenvolvimento da doença, tentando deste modo 

caracterizar uma doença que continua a afectar milhares de homens em todo o mundo. 

Uma das abordagens exploradas neste trabalho foi a utilização de urinas 

enquanto amostras biológicas para estudos de expressão genética em indivíduos com 

patologia prostática. Este tipo de amostragem foi sugerido pelas suas diversas vantagens 

comparativamente à utilização de outros fluidos, sendo uma das principais o facto da sua 

recolha ser fácil e pouco invasiva. No entanto, e particularmente no caso do cancro da 

próstata, é necessária a passagem de células tumorais para o sistema urinário. As 

amostras deste estudo foram recolhidas sem qualquer tipo de estímulo que ajudasse esta 

passagem, o que revelou dificuldades na realização do trabalho. Uma vez que os 

indivíduos participantes do estudo não tinham realizado massagem prostática, a 

concentração de células tumorais nas amostras de urina recolhidas era muito baixa. Isto 

tornou a detecção de possíveis biomarcadores bastante difícil, revelando a necessidade 

da aplicação de massagem prostática antes da recolha da urina. No entanto, deve ter-se 

em conta a agressividade que este procedimento apresenta para os doentes, estudando 

qual a melhor amostra para este tipo de estudo. Por outro lado, a manipulação de RNA 

revela algumas dificuldades, principalmente devido à sua fácil degradação. Este trabalho 

revelou algumas dificuldades na obtenção de RNA com elevado grau de pureza, 

atendendo aos valores de absorvâncias obtidos por espectrofotometria.  

Desta forma, um dos objectivos principais deverá passar pela elaboração de um 

procedimento laboratorial reprodutível e preciso, de forma a se obterem resultados com 

elevadas taxas de sensibilidade e especificidade. Isto permitirá a utilização de diferentes 

biomarcadores que poderão funcionar em conjunto na detecção e avaliação da doença.  
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Tal procedimento laboratorial deverá ter em conta a aplicabilidade a testes de 

rastreio populacionais. Desta forma, os biomarcadores seleccionados deverão ser 

estáveis e resistentes às alterações de temperatura, de forma a possibilitar o envio das 

amostras de urina para laboratórios sem que haja degradação das amostras.  

A combinação de marcadores positivos e negativos também poderá ajudar a 

optimizar o programa de rastreio do cancro da próstata. No entanto, deve ter-se em conta 

que a combinação de vários marcadores pode revelar-se difícil, devendo a sua escolha 

prender-se não só com a capacidade de detecção, mas também com a 

complementaridade que apresentam entre si. O objectivo deverá passar então pela 

utilização de um painel de genes que se deverão completar e não combinar ao acaso, de 

forma a elaborar uma “assinatura genética” do cancro da próstata. 

Outra das abordagens deste trabalho teve em conta a influência dos 

polimorfismos no desenvolvimento tumoral. Através da análise efectuada, foi possível 

verificar uma possível associação entre o genótipo NBN-8360GG e o risco de progressão 

para doença avançada em indivíduos com cancro da próstata. No entanto, quando se 

verificou se este polimorfismo influenciava a expressão do gene NBN, não se constatou 

nenhuma diferença estatisticamente significativa. Estes resultados sugerem que o NBN 

possa estar associado a outros factores, nomeadamente a p53 e o MYC, estando o 

polimorfismo NBN-8360G>C num local importante, capaz de afectar esta associação. 

 A associação encontrada entre o polimorfismo NBN-8360G>C e o risco para 

doença avançada revela a importância desta variação genética na progressão do cancro 

da próstata. Isto sublinha a utilidade do seu estudo, de forma a compreender de que 

modo o SNP influencia os doentes, seja na falha da reparação de lesões celulares, ou na 

resposta ao tratamento. Uma melhor compreensão do seu papel permitirá assim a 

identificação de indivíduos com risco acrescido para desenvolvimento de cancro da 

próstata avançado. 

Trabalhos futuros deverão estudar a influência do polimorfismo NBN-8360G>C na 

susceptibilidade para cancro da próstata, avaliando para tal a frequência de cada 

genótipo não só em doentes com cancro da próstata, como também em indivíduos 

saudáveis. Também seria interessante estudar a possível associação deste polimorfismo 

com outros factores, nomeadamente outros polimorfismos do NBN e mutações na p53, 

de forma a compreender melhor qual o papel deste SNP no desenvolvimento tumoral. 
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8.1 Anexo I 

 

Procedimentos laboratoriais 

 

8.1.1 Processamento dos pellets armazenados em RNAlater 

através do equipamento MagNA Lyser 

 

O instrumento MagNA Lyser (Roche Applied Science, Cat. Nº 03358968001) foi 

especialmente desenhado para a extracção de ácidos nucleicos, provocando a ruptura de 

células e tecidos. Uma vez que a solução de armazenamento RNAlater não promove a 

lise celular, foi necessário recorrer a este aparelho de modo a possibilitar a libertação de 

RNA. 

Para tal, adicionaram-se 200 µL da solução MagNA Pure DNA Tissue Lysis Buffer 

(Roche Applied Science, Cat. Nº 04805160001) a cada pellet, transferindo-se esta 

mistura para uma MagNA Lyser Green Bead. De seguida, ajustou-se o aparelho para 

6500 rpm durante 30s, realizando-se este processo duas vezes; entre os passos de lise 

as amostras foram colocadas em gelo. Posteriormente centrifugaram-se as amostras à 

velocidade máxima, durante 10s, de forma a reduzir a espuma formada no passo 

anterior. Transferiu-se depois cada amostra para um eppendorf (1,5mL), ao qual se 

adicionaram 20µL de Proteinase K (12U), seguido de um passo de incubação a 55-66ºC, 

até uma completa dissolução da amostra (1-2h). Por fim as amostras seguiram os vários 

métodos de extracção testados neste trabalho. 

 

 

8.1.2 Quantificação de células da urina em Câmara de Newbauer 

 

 Para realizar a quantificação celular recolheram-se 7,5 μL do pellet obtido após 

lavagem com PBS, ao qual se adicionaram 7,5 μL do corante Trypan Blue. Após 

homogeneização, dividiu-se-se o volume total pelos dois lados de uma câmara de 

contagem de Newbauer. Procedeu-se em seguida à contagem, num microscópio 

invertido, do número de células presentes nos dois campos equidistantes da câmara de 

contagem de Newbauer e calculou-se por fim o número de células presente na amostra 

utilizada, extrapolando esse mesmo valor para o pellet inicial. 
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8.1.3 Pré-Amplificação do cDNA 

 

 Os estudos de expressão genética são muitas vezes limitados pela quantidade de 

RNA que se consegue extrair a partir da amostra inicial. Para ultrapassar esta limitação 

recorreu-se ao kit de pré-amplificação TaqMan® PreAmp Master Mix (Applied 

BiosystemsTM 4391128), que serve para amplificar fragmentos de cDNA, de forma a 

facilitar a detecção de um determinado gene por Real-Time PCR.  

 Para a realização da pool dos assays de expressão, combinaram-se iguais 

volumes de cada um dos assay (20X) desejados, procedendo-se de seguida a uma 

diluição com o tampão TE, de forma a obter uma concentração final para cada assay de 

0,2X.  

 Testaram-se duas condições de pré-amplificação, cujas condições se apresentam 

no quadro XIII: 

 
 

Quadro XIII: Condições de pré-amplificação segundo o número de ciclos desejado 

Nº de ciclos de 

pré-aplificação 

Volume final do produto de 

pré-amplificação diluído (mL) 

Factor de diluição do 

cDNA pré-amplificado 

Nº de ciclos de 

Real-Time PCR 

10 0,250 1:5 50 

14 1,0 1:20 200 

    

  

 

 De seguida, prepararam-se as reacções de pré-amplificação, utilizando para tal 25 

µL de TaqMan® PreAmp Master Mix (Applied BiosystemsTM 4391128), 12,5 µL da pool de 

assays preparada anteriormente, e 250 ng de cDNA diluídos num volume final de 12,5 µL 

com água sem nucleases. Centrifugaram-se as misturas de reacção e efectuaram-se as 

reacções de pré-amplificação, que consistiram num passo de pré-desnaturação a 95 ºC 

durante 10 minutos, seguido de 10 ou 14 ciclos, conforme o desejado, de desnaturação a 

95ºC durante 10 segundos e de emparelhamento/extensão a 60ºC durante 14 minutos. 

 Após a reacção terminar, colocaram-se as amostras numa placa de gelo e 

diluíram-se as soluções de reacção segundo os ciclos seleccionados (tabela X). 

Prepararam-se de seguida as reacções de Real-Time PCR, preparando uma mistura com 

volume final de 20 µL, contendo 10 µL de TaqMan Gene Expression Master Mix (Applied 

Biosystems, PN 4369016), 1 µL de assay de expressão TaqMan® (20X), 5 µL do produto 
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de cDNA pré-amplificado e 4 µL de água sem nucleases. As condições da reacção. As 

condições de reacção foram as seguintes: 95 ºC durante 10 minutos, seguido de 10 ou 

14 ciclos (conforme o desejado) de 95 ºC durante 15 segundos alternando com 60 ºC 

durante 4 minutos. A expressão foi detectada e analisada através do software StepOne 

(versão 2.1). 

 

 

 

8.2 Anexo II 

 

Extracção de RNA 

 

8.2.1 RNeasy® Mini Kit (Qiagen) 

 

 O kit RNeasy® Mini Kit (Qiagen® 74106) é utilizado para purificação de RNA a 

partir de diversas amostras, recorrendo a uma tecnologia que combina as propriedades 

de ligação da membrana de sílica com a tecnologia de velocidade microspin.  

 O primeiro passo consistiu em descongelar as amostras processadas durante 

cerca de 5 minutos à temperatura ambiente, de forma a promover a dissociação dos 

complexos nucleoproteicos. De seguida, adicionaram-se 200 µL de clorofórmio a cada 

amostra e homogeneizaram-se por meio de agitação no vórtex, deixando depois em 

repouso à temperatura ambiente durante 2 a 3 minutos. Procedeu-se à centrifugação das 

amostras a 12 000 G, durante 15 minutos e à temperatura de 4 ºC, sendo que esta 

centrifugação serviu para promover a separação das amostras em três fases: uma fase 

orgânica avermelhada constituída por proteínas, seguida de uma fase intermédia branca 

formada por DNA e finalmente um fase aquosa superior que contém RNA. Transferiu-se 

o sobrenadante para um novo eppendorf, ao qual se adicionaram 600 µL de etanol a 70% 

(v/v) e procedeu-se novamente à homogeneização das amostras, por meio de agitação 

no vórtex. Transferiram-se depois 700 µL da amostra para uma coluna fornecida pelo kit, 

colocada num tubo colector de 2 mL, e centrifugaram-se todas as amostras a 10 000 rpm 

durante 15 segundos à temperatura ambiente. Rejeitou-se o flow-through e repetiu-se a 

centrifugação anterior com a restante amostra. Em seguida adicionaram-se 700 µL da 

solução tampão RW1 à coluna e centrifugaram-se todas as amostras a 10 000 rpm 

durante 15 segundos à temperatura ambiente. Descartou-se o flow-through e 
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adicionaram-se 500 µL da solução tampão RPE à coluna, centrifugando-se mais uma vez 

a 10 000 rpm durante 15 segundos à temperatura ambiente e descartando-se no final o 

flow through. Repetiu-se o passo anterior, desta vez com uma centrifugação a 10 000 

rpm durante 2 minutos à temperatura ambiente e no final colocaram-se as colunas em 

novos tubos colectores de 2 mL, e centrifugaram-se todas as amostras à velocidade 

máxima durante 1 minuto à temperatura ambiente. No final colocaram-se as colunas em 

eppendorfs de 1,5 mL e adicionaram-se 30 µL de água sem RNase (Qiagen® 129112) 

directamente à membrana da coluna, centrifugando-se a 10 000 rpm durante 1 minuto à 

temperatura ambiente. Repetiu-se o passo anterior e guardaram-se as amostras de RNA 

a -20ºC. 

 

 

8.2.2 QIAmp® Viral RNA Mini Kit (Qiagen) 

 

 Tal como o kit anterior, o kit Qiamp® Viral RNA Mini Kit (Qiagen® 52904) também 

é utilizado para purificação de RNA a partir de diversas amostras, recorrendo a uma 

tecnologia que combina as propriedades de ligação da membrana de sílica com a 

tecnologia de velocidade microspin. 

 Após o descongelamento das amostras, adicionaram-se 560 µL da solução 

tampão AVL com o carrier de RNA (glicogénio) a 140 µL de amostra e procedeu-se à 

homogeneização por meio de agitação no vórtex durante cerca de 15 segundos. Em 

seguida, incubaram-se as amostras à temperatura ambiente durante 10 minutos, de 

forma a promover a lise completa das células e inactivar as RNases. Fez-se uma breve 

centrifugação a todas as amostras, de forma a remover as gotas existentes nas tampas 

dos eppendorfs, e adicionaram-se 560 µL de etanol (96-100%) seguido de 

homogeneização por meio de agitação no vórtex. Fez-se novamente uma breve 

centrifugação e transferiram-se 630 µL da solução obtida para uma coluna QIAamp Mini 

spin, colocada num tubo colector de 2 mL, procedendo-se em seguida a uma 

centrifugação a 8000 rpm durante 1 min à temperatura ambiente. Substituíram-se os 

tubos colectores de 2 mL e repetiu-se o passo anterior. Adicionaram-se depois 500 µL da 

solução tampão AW1 e centrifugaram-se todas as amostras a 6000 rpm durante 1 min à 

temperatura ambiente. Posteriormente, adicionaram-se 500 µL da solução tampão AW2 e 

centrifugaram-se mais uma vez todas as amostras, desta vez a 14 000 rpm durante 3 min 

à temperatura ambiente.  
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 Descartaram-se os tubos com o filtrado e colocaram-se as colunas em novos 

tubos colectores de 2 mL, centrifugando-se a máxima velocidade durante 1 min à 

temperatura ambiente. Em seguida, colocaram-se as colunas em eppendorfs de 1,5 mL e 

adicionaram-se 60 µL da solução tampão AVE, incubando-se as soluções à temperatura 

ambiente durante 1 min, à qual se seguiu uma centrifugação a 8 000 rpm durante 1 

minuto. Por fim, descartaram-se as colunas e armazenaram-se as amostras de RNA a -

20ºC. 

 

 

 

8.3 Anexo III 

 

Soluções 

 

 

AKE: 

NH4Cl2  82,9 g/L (Merck 101146) 

KHCO3  10 g/L (Merck 48540500) 

EDTA  0,37 g/L (Merck 108418) 

 

 

PBS: 

Na2HPO4  1,48 g/L   (Merck 1065860500) 

NaH2PO4.H2O  0,495 g/L   (Merck 63460500) 

NaCl  7,2 g/L   (Panreac cod131659) 

 

 

TBE 10x: 

Tris Base  108 g/L (Merck 1083821000) 

Ácido Bórico  55 g/L (Merck 1001651000) 

EDTA  6,72 g/L (SIGMA E-1644) 
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