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Resumo
O cancro é uma patologia associada a perturbações do ciclo celular, portanto, é

crucial compreender os mecanismos subjacentes às proteínas do ciclo celular e a sua

importância no desenvolvimento e comportamento tumoral. A proteína p21CIP1/WAF1 é uma

inibidora das cinases dependentes de ciclinas e, em tecidos sãos, tem sido associada

com progressão do ciclo celular da fase G1 para a fase S, regulação da proliferação

celular, inibição do crescimento e apoptose.

O polimorfismo 3’UTR do gene P21, uma variação genética no nucleotídeo 590,

20 nucleotídeos após o codão de terminação no final do exão 3, corresponde a uma

transição de uma base C (Citosina) para T (Timina). Este polimorfismo foi avaliado em

apenas alguns estudos, apesar de estar vulgarmente associado ao polimorfismo

Ser31Arg, o mais frequente.

O objectivo deste estudo era avaliar a possível associação do polimorfismo nt590

do gene P21 com a susceptibilidade para cancro da nasofaringe e, também, com a idade

de diagnóstico. Procedeu-se à análise da frequência do polimorfismo na região 3’UTR em

amostras sanguíneas de 102 doentes com cancro da nasofaringe e 191 indivíduos

controlo sem patologia oncológica conhecida, utilizando a técnica PCR-RFLP. As

frequências genotípicas obtidas foram de 93,2% (CC), 5,2% (CT) e 1,6% (TT) nos

controlos e 88,2% (CC), 10,8% (CT) e 1,0% (TT) nos casos. Não foi encontrada

associação estatisticamente significativa entre os diferentes genótipos do polimorfismo do

P21 e o risco para cancro da nasofaringe (p=0,201). Contudo, foi encontrado um risco

cerca de quatro vezes superior para carcinoma indiferenciado da nasofaringe em

estadios precoces, em portadores do alelo T (OR = 3,734; 95%IC 1,289-10,281; p=0,01).

Adicionalmente, os resultados obtidos indicam que o tempo de espera para

desenvolvimento de cancro (WTOD) em portadores do alelo T foi de menos 12,4 anos

(56,5 anos), comparativamente com os indivíduos portadores do genótipo CC (68,9

anos).

Os resultados do estudo sugerem que o polimorfismo da região 3’UTR do gene

P21 pode assumir um importante papel na patogenia e iniciação, mas não na progressão,

do carcinoma indiferenciado da nasofaringe. Adicionalmente, o polimorfismo estudado

parece contribuir para o aparecimento da doença em idades mais jovens.

Futuros estudos poderão ser conduzidos, no sentido de uma melhor compreensão

das possíveis interacções dos polimorfismos do gene P21, nomeadamente com diversas

vias enzimáticas ou até estudos com haplótipos, de forma a uma obter uma avaliação

mais específica do impacto destas variantes no cancro da nasofaringe.
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Abstract
Cancer is a disease associated with cell cycle disturbances, so, it’s crucial to

understand the mechanisms underlying the cell cycle proteins and their importance to

tumor development and behavior. p21CIP1/WAF1 is an inhibitor of cyclin-dependent kinases

and, in normal  tissues, it has  been associated with cell cycle progression from G1 to S

phase, cell proliferation regulation, growth arrest and apoptosis. The P21 3’UTR

polymorphism, a genetic variation at nt590, 20 nucleotides downstream of the stop codon

in the end of exon 3, corresponds to a C to T transition. It has been evaluated in only a

few studies, despite being generally associated with Ser31Arg polymorphism, the most

frequent one.

The purpose of this study was to identify if the P21 nt590 polymorphism is

associated with the susceptibility for nasopharyngeal cancer and also with the age at

diagnosis. We analysed the frequency of 3’UTR P21 polymorphisms in blood samples

from 102 nasopharyngeal cancer patients and 191 controls, with no known oncologic

disease, using PCR–RFLP. The polymorphism genotype frequencies were 93,2% (CC),

5,2% (CT) and 1,6% (TT) in the controls and 88,2% (CC), 10,8% (CT) and 1,0% (TT) in

the cases group. We found no statistically significant association between the different

P21 polymorphism genotypes and risk of nasopharyngeal cancer (p=0,201). However,

approximately a four-fold increased risk of undifferentiated nasopharyngeal carcinoma in

early stages was observed for P21 T carriers (OR = 3,734; 95%IC 1,289-10,281; p=0,01).

Moreover, our results indicate that the waiting time for onset of neoplasia (WTOD) in T

carriers patients was 12,4 years earlier (56,5 years old), comparing with those carrying

CC genotype (68,9 years old).

Our findings suggest that the 3’UTR P21 polymorphism may play an important role

in the pathogeny and initiation, but not in the progression, of undifferentiated

nasopharyngeal carcinoma. Moreover, the studied polymorphism seems to contribute to a

significantly earlier age at diagnosis.

Future studies should be conducted in order to a better understanding of the

possible interactions of P21 polymorphisms, namely with several enzymatic pathways or

even haplotype studies, to obtain a more specific evaluation on the impact of these

variants in nasopharyngeal cancer.
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Introdução
Cancro

O cancro é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento celular

descontrolado, não sensíveis a mecanismos de controlo e estímulos externos. Os papiros

egípcios foram os primeiros documentos com referência a tumores, mas foi o grego

Hipócrates (460-370 a.C.), o pai da medicina, quem apelidou a patologia com o termo

Cancer, devido à semelhança entre a vascularização tumoral e a forma de um

caranguejo. A ideia de que a doença era incurável foi proposta pelo médico romano

Galeno (130-200 d.C.). Posteriormente, um cirurgião escocês do séc. XVIII, John Hunter,

anunciou que certos tumores poderiam ser extraídos por meio de cirurgia. Cerca de 100

anos mais tarde, o médico alemão Matthias Schleiden sugeriu que o mal seria fruto da

divisão de células alteradas. Com efeito, o cancro é uma doença multifactorial, na qual

factores genéticos, sociais, ambientais, físicos, químicos e biológicos conferem vantagem

proliferativa às células alteradas (1).

Segundo o GLOBOCAN de 2008, nesse ano surgiram 12 662 554 novos casos de

cancro no Mundo inteiro, dos quais 7 564 802 resultaram na morte dos indivíduos. Ainda

segundo a mesma fonte, no mesmo ano surgiram em Portugal 43 284 novos casos de

cancro e ocorreram 24 302 mortes derivadas dessa causa (2). O cancro é, actualmente, a

segunda principal causa de morte em Portugal, logo após as doenças cardiovasculares

(3). Prevê-se, para os próximos anos, um aumento significativo da taxa de incidência de

cancro, tendo em conta que a esperança média de vida tenderá a aumentar e que o risco

de cancro aumenta com a idade (4). Com efeito, a carcinogénese é um processo

evolutivo, com múltiplas etapas, constituído por uma série de alterações genéticas não

letais, mas cumulativas (1). Assim, a desregulação das vias que orientam os normais

processos de desenvolvimento da proliferação celular, apoptose, diferenciação, migração

e invasão e até o metabolismo durante o período pré e pós-natal, contribuem para o

fenótipo do cancro (1, 5-8).

» Ciclo Celular e Cancro

A proliferação e a diferenciação celular controladas são factores inerentes ao

normal desenvolvimento de uma célula. A desregulação destes processos pode conduzir

a divisão celular exacerbada, formação tumoral e carcinogénese (1, 5-8). O processo de
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replicação do ADN e de crescimento de uma célula é definido como um conjunto

coordenado de eventos que compõem um ciclo celular. O ciclo celular apresenta 4 fases

distintas: G1, S, G2 e M. Na primeira fase, G1 (Gap 1), ocorrem diversas alterações

bioquímicas como síntese e replicação de proteínas essenciais à síntese de ADN, que irá

ocorrer na fase S. Nesta, a fase mais longa do ciclo, a célula duplica o genoma,

avançando depois para a fase G2, onde se prepara e ultima a célula para a mitose (M).

Aqui, o material genético é condensado e dividido por duas células com iguais

características. Seguidamente, a célula entra de novo na fase G1 para iniciar um novo

ciclo celular. Existe ainda a fase G0, altura em que a célula quiescente não prolifera mas

mantém a sua actividade metabólica (1, 5, 6, 9).

São identificados dois pontos-chave essenciais de regulação do ciclo celular. O

primeiro compreende a cascata de fosforilação de proteínas alvo que regulam a

passagem de uma fase do ciclo para a seguinte, e que são mediadas pelas cinases

dependentes de ciclinas (CDK – cyclin-dependent kinases). O segundo ponto

corresponde aos vulgares checkpoints, pontos de controlo para identificação de erros e

assim impedir a progressão do ciclo celular. Existem dois checkpoints principais, um na

transição G1/S e outro em G2/M (1, 5).

Desta forma, a síntese de ADN não será concluída antes da correcta replicação e

preparação do genoma para a mitose. As CDKs são imprescindíveis para orientar e

definir os pontos e momentos específicos de controlo durante o ciclo celular. Estas são

absolutamente dependentes das ciclinas para a sua actividade. Existem quatro classes

de ciclinas, baseadas na fase do ciclo celular em que actuam, estabelecendo ligação e

activando as respectivas CDKs: A, B, D e E (1, 5, 6, 8-14).



POLIMORFISMO NO GENE P21: ESTUDO DA INFLUÊNCIA NA SUSCEPTIBILIDADE PARA CANCRO DA NASOFARINGE

13

Ilustração 1. Esquema representativo da interacção das CDKs com o ciclo celular
Adaptado de Kong N e col., 2003 (15)

As ciclinas do tipo D (D1, D2 e D3) activam a CDK4 e a CDK6 no início de G1 e a

ciclina E complexa-se com a CDK2 no final da mesma fase (1, 6). A activação destes

complexos permite a fosforilação e respectiva inactivação da proteína retinoblastoma

(p105RB), permitindo a passagem para a fase S, por libertação do factor de transcrição

E2F (5, 16). A ciclina A complexa-se com a CDK2 para que a célula entre em G2 e a

ciclina B activa a CDK1 para dar início à mitose (6).

Além do processo de activação das CDK, existem também proteínas responsáveis

por inibir a formação dos complexos ciclina-CDK, os CKIs (Cyclin-Kinase Inhibitor). Os

mamíferos apresentam dois tipos de CKIs: os KIPs (Kinase inhibitory protein), inibidores

das proteínas cinase, inibindo qualquer dos complexos e os INK4 (Inhibitor of Kinase 4),

inibidores CDK4, com capacidade de inibição apenas dos complexos CDK4 e CDK6. As

proteínas p15INK4B, p16INK4A, p18INK4C e p19INK4d pertencem à família INK4. Na família KIP,

existem pelo menos três proteínas nos mamíferos: p21Cip1/WAF1, p27KIP1 e p57KIP2 (5, 17). A

expressão de cada uma delas é regulada por eventos específicos durante o ciclo celular.

Como exemplo, a expressão da p21Cip1 é induzida em resposta a dano no ADN. De

salientar que uma diminuição da expressão dos CKIs resultará na não inibição dos

complexos ciclinas-CDK e na fosforilação contínua da p105RB (fosfoproteína nuclear

retinoblastoma), o que conduzirá a proliferação não controlada (5).
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» Gene P21 e Proteína p21

A proteína p21WAF1/Cip1 pertence à família Cip/Kip dos inibidores

das ciclinas-cinases (CKI). É Também denominada CIP1 (CDK-

Interacting Protein 1) ou WAF1 (Wild-type p53-Activated Fragment 1),

pois a expressão da proteína p21 é geralmente regulada pelos níveis

transcripcionais da proteína p53 (17, 18). Com efeito, uma possível

alteração do gene supressor tumoral TP53 (que se encontra em

cerca de 50% de todos os tumores) vai impossibilitar a transcrição do

gene P21 e a paragem do ciclo em G1, o que permite a actividade

contínua dos complexos ciclinas-CDK e a consequente capacidade

proliferativa autónoma por parte da célula.

A proteína p21 é codificada pelo gene P21, localizado no

cromossoma 6 (6p21.2) - ver figura 2 (19). Este gene consiste em

três exões (68, 450 e 1600pb), mas o primeiro não é

transcrito. A proteína p21 tem localização preferencial no

núcleo, contém 164 aminoácidos, com um peso

molecular de 21kDa (20). Apresenta funções de

regulação do ciclo celular, inibindo as CDKs nas fases G1/S e G2/M (21, 22). A proteína

liga-se aos complexos ciclina-cdk, inibindo a fosforilação da proteína retinoblastoma (23).

Assim, a actividade dos factores de transcrição E2F é bloqueada e o ciclo celular é retido

na transição G1/S (16, 24). Em vários estudos concluiu-se que promove ou inibe a

apoptose e a diferenciação (25-27).

Adaptado de Javelaud D, 2001 (20)

A família CIP/KIP (p21, p27 e p57) possui uma semelhança no terminal amino da

sua estrutura. O terminal amino destas proteínas é necessário e suficiente para inibir a

actividade dos complexos ciclina/CDK (5, 28). O terminal carboxilo da p21 está associado

com o antigénio de proliferação nuclear (PCNA), interligado com a supressão de

Ilustração 3. Domínios estruturais da proteína p21

Ilustração 2. Cromossoma 6

Adaptado de Genetics Home
Reference, 2011 (19)
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crescimento tumoral por inibição da replicação dependente do PCNA (28). Possui ainda

na proximidade desse terminal um sinal de localização nuclear (NLS-Nuclear Localization

Signal) (20).

As mutações da proteína p21 são raras em neoplasias (29), mas uma diminuição

da expressão está vulgarmente associada com mau prognóstico nos humanos (30, 31). É

possível, então, que o processo da carcinogénese seja potenciado por variações

genéticas no gene P21 que afectem a expressão da proteína p21.

» Variabilidade Genética Individual: Polimorfismos

Um polimorfismo consiste na variação num gene, no qual duas ou mais variantes

existem, sendo que o alelo menos frequente possui uma frequência de pelo menos 1%

na população em geral (1, 32-34). Nesta variação, uma determinada base azotada é

geralmente substituída por outra. Existem diferentes tipos de polimorfismos, incluindo

microsatélites (por exemplo, repetição de dinucleótidos), inserções, delecções e

alterações de um único nucleótido. As alterações num só nucleótido, os SNPs (Single

Nucleotide Polymorphism) constituem os polimorfismos mais comuns, surgindo 1,4

milhões de vezes no genoma humano, 60 000 das quais em exões (1). Suspeita-se que,

na globalidade, existam entre 10 a 30 milhões de SNPs, sendo que 4 milhões estão já

identificados. Com efeito, as estimativas indicam que ocorrem SNPs a cada 100-300

bases (35). Existem cerca de dois SNPs exónicos por gene, com 93% dos loci a conter

um ou mais SNPs. Um SNP pode acarretar consequências funcionais se se localizar

numa região reguladora ou codificante do gene. Por outro lado, a ocorrência de SNPs

pode ser silenciosa se resultar numa substituição de um aminoácido sinónimo ou se

residir numa região não codificante do ADN (1). Sabe-se agora que estas variações

genéticas podem conferir variações na resposta a fármacos e influenciar a

susceptibilidade, resistência, severidade ou progressão de uma determinada patologia,

entre as quais doenças cardiovasculares e cancro (32, 34, 35). Sabendo que a

instabilidade genética é um dos factores associados ao cancro, medidas de prevenção

oncológica e diferentes decisões e padrões terapêuticos poderão divergir e ser

optimizados com base no risco estipulado após identificação dos perfis genéticos

individuais.
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» Polimorfismos do gene P21

As alterações na proteína p21 podem interromper a via mediada pela p53 e

impedir a paragem do ciclo celular, aumentando a susceptibilidade para cancro. A análise

de células normais e tumorais revelou duas variações comuns no gene P21, que não são

exclusivas de tumores: a mais comum reflecte uma substituição de uma base azotada C

(Citosina) por uma A (Adenina) no codão 31 (p21C98A, dbSNP rs1801270), o que implica

a mudança de uma Serina para uma Arginina, não resultando em perda de actividade do

gene; a segunda ocorre por alteração de uma base C (Citosina) para uma T (Timina) no

nucleotídeo 590 da região não codificante 3’UTR (Untranslated Region) do gene, 20 pb

após o codão de terminação (p21 C70T, dbSNP rs1059234) (20). Apesar de estes

polimorfismos estarem vulgarmente associados (36), este último permanece ainda pouco

estudado.

Uma série de estudos estabeleceu já associação entre o polimorfismo no codão

31 do gene P21 com aumento do risco de diversas neoplasias, tais como cancro da

próstata (37), do pulmão (38-40) ou da mama (41-44), entre muitos outros. Outros

estudos existem que contrariam os resultados anteriores, promovendo a controvérsia

relacionada com o impacto do polimorfismo deste gene no risco para cancro,

nomeadamente no pulmão (45-47) ou na nasofaringe (48, 49).

Outras associações existem relativas a polimorfismos neste gene. A título de

exemplo, evidenciou-se relação entre o cancro da próstata e a inserção de uma base no

codão 35, resultando em mutações frameshift, truncagem de proteínas e alteração da

actividade. Outras alterações correspondentes a modificações dos aminoácidos

codificados foram observadas em casos de linfoma de Burkitt, carcinoma da mama e

numa linha celular de melanoma maligno (20).

Cancro da cabeça e pescoço

» Dados epidemiológicos

A nível mundial, cerca de 650 000 novos casos de cancro da cabeça e pescoço

são diagnosticados por ano, com dois terços destes casos ocorrentes em países

desenvolvidos (50-52). Nos E.U.A. o grupo de tumores da cabeça e pescoço compreende

cerca de 2,4% de todos os novos casos de cancro e 1,4% das mortes por cancro nesse

mesmo país. Neste grupo, os tumores da língua e da boca dão o maior contributo para os
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novos casos, mas o cancro da faringe revela-se como o local com pior prognóstico,

apresentando o maior número de mortes no conjunto dos dois sexos (52).

Em Portugal, dados referentes a 2005 referem uma taxa de incidência global de

8,93/100 000 habitantes para carcinoma do lábio, cavidade oral, faringe e glândulas

salivares, sendo que o maior contributo é dado pelos tumores da língua (1,8/100 000

habitantes para ambos os sexos), com especial impacto no sexo masculino, onde o

número de casos foi 3,14 vezes superior ao das mulheres (Registo Oncológico Nacional,

2005). Ainda segundo a mesma fonte, mas relativamente ao ano de 2001, a razão

mortalidade/incidência para cancro do lábio, cavidade oral e faringe foi de 51% nos

indivíduos do sexo masculino e 38% nos indivíduos do sexo feminino (Registo

Ilustração 4. Taxas de mortalidade e incidência associadas ao cancro do grupo cabeça e
pescoço, em vários países, para ambos os sexos

Adaptado de GLOBOCAN Database, 2008
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Oncológico Nacional, 2001). Considerando os dados GLOBOCAN 2008, a incidência de

cancro do lábio e da cavidade oral em Portugal foi de 5,8/100 000 habitantes, sendo a

razão homens:mulheres de 3:1, e a respectiva mortalidade de 1,4%, 80% desta no sexo

masculino. O cancro da nasofaringe originou 110 novos casos, 81 dos quais no sexo

masculino.

Durante a década passada, a incidência de cancro na base da língua e nas

amígdalas aumentou, especialmente em indivíduos com idade inferior a 45 anos. Este

aumento deve-se, em grande parte, à infecção por HPV (papilomavírus humano) nos

países desenvolvidos, à prática do sexo oral e ao incremento do número de parceiros

sexuais (51).

A incidência do cancro de cabeça e pescoço é duas a três vezes superior nos

homens, relativamente às mulheres e mais comum entre afro-americanos do que na

população caucasiana. A sobrevivência para estes doentes é baixa e não beneficiou de

melhoria substancial nas últimas décadas. No entanto, a taxa de sobrevivência aos 5

anos é superior para os caucasianos, qualquer que seja o estadio da neoplasia

(sobrevivência global de 63% contra 43% para os indivíduos afro-americanos) (52). Esta

disparidade poderia dever-se a menor acesso a cuidados de saúde diferenciados por

parte dos indivíduos afro-americanos, no entanto, outros estudos revelam que o acesso

aos cuidados integrados de saúde é semelhante para as duas raças (53). A taxa global

de sobrevivência aos 5 anos é de 61%, sendo substancialmente mais elevada quanto

mais precoce for o estadio da doença (51, 52).

»Caracterização Histológica

O cancro da cabeça e pescoço não representa uma entidade específica, mas sim

uma categoria que abarca diversos tipos de tumores originários de diferentes estruturas

anatómicas, incluindo os ossos crânio-faciais, tecidos moles, glândulas salivares, pele e

membranas das mucosas. Mais de 90% dos cancros de cabeça e pescoço é

histologicamente constituído por células do tipo espinocelular (HNSCCs - Head and neck

squamous cell carcinomas), e o próprio conceito de cancro da cabeça e pescoço é

vulgarmente utilizado para descrever todos os carcinomas com origem no revestimento

epitelial da cavidade oral/lábio, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe e laringe, que

mostram evidência microscópica de diferenciação espinocelular. Apesar de, durante um

longo período de tempo, este grupo ter sido considerado relativamente uniforme e diferir

somente em função do local de origem, actualmente este cenário tende a dissipar-se.
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Com efeito, a análise dos perfis genéticos e moleculares das neoplasias deste grupo

permitiu concluir que o grupo é, afinal, heterogéneo, e possibilitou a divisão do grupo em

sub-tipos, diferindo relativamente a factores de risco, patogénese e comportamento

clínico (50, 51, 54).

A tabela seguinte apresenta as diferentes classificações das neoplasias epiteliais

da cabeça e pescoço, tendo em conta a sua apresentação histológica.

Tabela I. Classificação das neoplasias epiteliais da cabeça e pescoço

Adaptado de Harrison L, 2009 (54)

Tumores malignos do epitélio cutâneo

Carcinoma espinocelular

Carcinoma de células basais

Carcinoma verrucoso

Tumores malignos dos anexos cutâneos

Tumores malignos do epitélio da mucosa

Carcinoma espinocelular

Queratinizante

Não-queratinizante

Variantes de carcinoma espinocelular

Carcinoma verrucoso

Carcinoma de células escamosas fusiformes

Carcinoma de células escamosas basalóides

Adenocarcinoma de células escamosas

Carcinoma linfoepitelial ou indiferenciado

Adenocarcinoma com origem na superfície da mucosa

Adenocarcinoma com origem na glândula muco-serosa

» Factores de risco

Exposição a carcinogénios, a dieta, higiene oral, agentes infecciosos, história

familiar e pré-existência de condições médicas são exemplos de factores de risco para o

desenvolvimento de cancro da cabeça e pescoço. O consumo de álcool, assim como os

hábitos tabágicos (seja tabaco de fumar ou tabaco de mascar) são factores de risco

dominantes, perfeitamente estabelecidos para este tipo de tumores (50, 51, 54-57). Com
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efeito, os fumadores frequentes apresentam um risco de cerca de 5 a 25 vezes superior

de desenvolver cancro da cabeça e pescoço, relativamente aos não fumadores (51).

Mesmo havendo cessação dos hábitos tabágicos o risco diminui, mas não é eliminado.

Além disso, os fumadores passivos também têm um risco acrescido de desenvolvimento

de cancro da cabeça e pescoço, mesmo que nunca tenham fumado activamente (50, 55,

57). O risco aumenta substancialmente se considerarmos a existência dos dois factores

de risco, álcool e tabaco, combinados. Por exemplo, um indivíduo com consumo tabágico

superior a 40 maços/ano e consumo diário de cinco bebidas alcoólicas, apresenta um

risco de cancro 40 vezes superior aos indivíduos que não fumam nem bebem (51, 56).

Existem outros factores de risco associados ao desenvolvimento de cancro da

cabeça e pescoço. Como exemplo, o efeito directo da nicotina e dos hidrocarbonetos

aromáticos policíclicos é considerado carcinogénico (58). Também a mutação da proteína

p53, do gene TP53, gene supressor tumoral, está associada com exposição substancial

ao álcool e ao tabaco (50, 51, 54)

O impacto de factores de risco acessórios tem sido alvo de controvérsia e difícil de

estabelecer. No entanto, há evidência de que a magnitude do risco de cancro associado

a determinados factores de risco varia entre a cavidade oral, faringe e laringe e certos

factores de risco podem, inclusive, ser únicos para determinados órgãos. Alguns estudos

epidemiológicos têm associado o desenvolvimento de cancro da cabeça e pescoço com a

deficiência de Vitamina A e com a deficiência de ferro da Síndrome Plummer-Vinson. Os

vírus Epstein-Barr (EBV) e o Papiloma Vírus (HPV) têm sido, também, relacionados com

este grupo de neoplasias (51). O EBV tem sido associado ao carcinoma da nasofaringe,

especialmente o tipo II (não queratinizante) e tipo III (indiferenciado) da Organização

Mundial de Saúde (OMS) (58, 59). O HPV está relacionado com 25% dos carcinomas

espinocelulares da cabeça e pescoço e com 60%-70% dos carcinomas da orofaringe,

especialmente das amígdalas linguais e do palatino (51). As estirpes de alto risco do HPV

(16, 18 e 31) são carcinogénicos em tecidos epiteliais humanos. As oncoproteínas virais

resultantes destas estirpes (E6 e E7) promovem a progressão tumoral inactivando o

TP53 e os produtos resultantes do gene supressor do retinoblastoma. A estirpe 16 foi já

considerada agente causal de 70% dos casos de cancro da orofaringe, tornando-se um

factor de risco proeminente para o desenvolvimento deste tipo de cancro (50, 60, 61) e

está a provocar ascensão das estatísticas demográficas em jovens adultos que não

bebem nem fumam. Na carcinogénese associada ao HPV, os factores de risco

tradicionais, nomeadamente o consumo de álcool e tabaco, não aparentam contribuir

significativamente para o processo (50). A exposição ocupacional ao crómio, níquel,
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rádio, gás mostarda, subprodutos do tratamento de couros e madeiras foram também

relacionadas com cancro sinonasal (51).

Cancro da Nasofaringe

O cancro da nasofaringe constitui uma doença endémica em alguns países, com

taxas de incidência muito elevadas, nomeadamente no Sudoeste da China, com taxas de

incidência de 15 a 50 casos em cada 100 000 habitantes (62). Este facto sugere o papel

de determinantes genéticos na doença, neste caso em indivíduos e grupos familiares

com perfis específicos de Complexos Major de Histocompatibilidade (HLA-VW46, HLA-

B17 e HLA-AW19) (54, 63, 64). Um estudo português reforçou o papel da

susceptibilidade genética no risco de cancro da nasofaringe ao encontrar uma relação

entre a presença de polimorfismos genéticos no gene TP53 e na Ciclina D1 e o

desenvolvimento de cancro da nasofaringe (65, 66).

Ilustração 5. Taxas relativas ao carcinoma da nasofaringe ajustadas para a idade

Adaptado de GLOBOCAN Database, 2008
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Em Portugal, a taxa de incidência aumenta após os 30 anos e diminui após os 70,

especialmente no sexo masculino. Com efeito, por volta dos 60 anos, há um pico de

incidência para os homens e um decréscimo acentuado para as mulheres. A razão entre

incidências homem: mulher é de 1,6:1. A idade mediana de manifestação é entre os 40 e

os 55 anos, que é relativamente precoce, comparativamente com outras neoplasias da

cabeça e pescoço (Registo Oncológico Nacional, 2005). Em 2008, o número de casos

novos em Portugal foi de 110, 29 dos quais no sexo feminino e 81 no sexo masculino. A

mortalidade associada a esta patologia foi de 50%, com especial impacto também no

sexo masculino (43 óbitos no sexo masculino e 12 no sexo feminino) (GLOBOCAN

Database, 2008).

Crianças e jovens adultos constituem até 1% de todos os doentes. Contudo, fora

da Ásia (por exemplo África Central ou do Norte), doentes jovens com idades entre 10 e

20 anos compreendem 15% dos casos. Nos Estados Unidos, existe um risco de cancro

da nasofaringe quatro a sete vezes superior em crianças negras do sul do país,

comparativamente com a população branca (54).

Segundo a classificação da OMS, existem 3 sub-tipos de carcinoma da

nasofaringe: tipo I (carcinoma espinocelular bem a moderadamente diferenciado), tipo II

(carcinoma transicional não-queratinizante ou linfoepitelioma) e tipo III (carcinoma

indiferenciado). Os últimos dois tipos são variações endémicas associadas com o vírus

Epstein-Barr e geralmente respondem favoravelmente à Quimioterapia e Radioterapia

(51, 54, 67-69). Segundo dados referentes a 2005, em Portugal, dos 89 casos de cancro

da nasofaringe apurados, 32,58% eram carcinomas, 13,48% eram do tipo espinocelular,

12,36% carcinomas indiferenciados e 41,57% eram de outros tipos histológicos (Registo

Oncológico Nacional, 2005).

O cancro nasofaríngeo é, geralmente, multifactorial e, além da susceptibilidade

genética, outros factores de risco existem para esta patologia: agentes dietéticos,

ambientais e virais. Apesar dos hábitos tabágicos e do consumo de álcool estarem

intimamente relacionados com os carcinomas espinocelulares da cabeça e pescoço,

assim como com a vertente bem diferenciada do cancro da nasofaringe, estes não

aparentam ter papel na oncogénese do carcinoma nasofaríngeo indiferenciado (63). Tal

como previamente referido, o carcinoma indiferenciado da nasofaringe está vulgarmente

associado com o vírus Epstein-Barr (EBV), comummente detectado em pré-lesões e

lesões iniciais do carcinoma da nasofaringe (displasia severa e carcinoma in situ), não

sendo detectado no epitélio nasofaríngeo íntegro (69).
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Ilustração 6. Relação entre o vírus Epstein-Barr e o processo de carcinogénese no
carcinoma da nasofaringe

Adaptado de Sousa, H, 2011 (70)

O carcinoma da nasofaringe distingue-se igualmente das outras neoplasias da

cabeça e pescoço relativamente à metastização. Estes tumores mostram uma tendência

clara para invasão do seio cavernoso, envolvendo os nervos cranianos III, IV e V e a

base do crânio. Existe um risco significativo de metastização, sendo o osso, o pulmão e o

fígado os locais mais comuns de metastização à distância, 90% dos casos por via

linfática e de forma bilateral e, muito raramente, por via hematogénea (54, 63).

O sistema de estadiamento varia de acordo com o país em questão, sendo que o

sistema TNM é preferido nos EUA, assim como na Europa (incluindo Portugal), enquanto

o sistema Ho é o sistema eleito na Ásia. Doentes em estadios iniciais da doença

apresentam uma taxa de sobrevivência que ronda 80%. Para estadios mais avançados,

incluindo T2b a T4, a taxa de sobrevivência ronda 20-60%. Este valor decresce para 5-

10% quando existe disseminação à distância (51).

O cancro da nasofaringe é bastante radiossensível e pode ser tratado de forma

bem sucedida com Radioterapia, podendo eventualmente ser combinada ou adjuvada

com Quimioterapia (51, 54, 68).

A informação relativa à associação entre os polimorfismos do gene P21 e o

cancro da nasofaringe é ainda escassa. Com efeito, os estudos efectuados neste sentido

referem-se apenas ao polimorfismo Ser31Arg (48, 49). Nesse sentido, este estudo

pretendia avaliar um outro polimorfismo do P21, contido na região 3’UTR do gene, de

forma a averiguar a sua possível utilidade futura no diagnóstico, prognóstico e até

intervenções terapêuticas no cancro da nasofaringe.
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Objectivos
Objectivo Geral

O objectivo deste trabalho centra-se na avaliação das implicações, e respectiva

relevância, do polimorfismo C/T do nucleotídeo 590, na região 3’UTR do gene p21, ao

nível da susceptibilidade para cancro da nasofaringe.

Objectivos Específicos
Avaliar a frequência do polimorfismo genético (CC, CT e TT) no nt590 do gene

P21 em indivíduos sem doença oncológica e indivíduos portadores de cancro da

nasofaringe;

Relacionar e estabelecer associações entre a frequência dos polimorfismos e a

possível susceptibilidade para cancro da nasofaringe.
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Material e Métodos
Para realizar este trabalho, foi realizado um estudo caso-controlo, com o objectivo

de avaliar a existência de uma possível associação entre a presença do polimorfismo

estudado e a susceptibilidade para carcinoma da nasofaringe.

Para esse efeito, foi avaliada a frequência de polimorfismos do nt590, na região

3’UTR do gene p21, num grupo de voluntários saudáveis (controlos) e num grupo de

doentes com a patologia em questão (casos). Todos os indivíduos (casos e controlos)

participantes neste estudo eram provenientes da região Norte de Portugal. O grupo

controlo era constituído por indivíduos caucasianos, sem patologia oncológica conhecida,

dadores de sangue do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil – EPE, Centro

Regional de Oncologia do Porto. O grupo de casos era composto por indivíduos

caucasianos, com diagnóstico de cancro da nasofaringe, acompanhados na mesma

instituição. As amostras foram recolhidas após consentimento informado de todos os

participantes.

Doentes com Cancro da Nasofaringe

No presente trabalho, foram analisadas 102 amostras de sangue extraídas de

doentes, provenientes da região Norte do país, que deram entrada com diagnóstico de

carcinoma nasofaríngeo no Instituto Português de Oncologia do Porto. Estes doentes

apresentavam idades compreendidas entre 11 e 79 anos de idade, sendo a idade média

de 47,49 anos (desvio-padrão de 3,90 anos) e a mediana de 50 anos. A classificação

histológica e o grau da lesão foram efectuados de acordo com o que consta na tabela III.

Indivíduos Controlo

Foram seleccionadas 191 amostras de voluntários sem patologia oncológica

conhecida, dadores de sangue da mesma instituição, com idades compreendidas entre

50 e 64 anos, cuja média de idades era de 55,68 (desvio-padrão de 14,97 anos) e a

mediana de 56 anos.
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Processamento das amostras/Extracção do ADN

O ADN genómico pertencente aos indivíduos incluídos neste estudo foi isolado a

partir de células nucleadas periféricas, com recurso ao kit de extracção da Qiagen®, o

Qiamp DNA Mini Kit. O processo de isolamento foi realizado de acordo com as instruções

do produtor.

Amplificação e Genotipagem dos Polimorfismos da região 3’UTR do gene P21

A análise dos polimorfismos em estudo foi realizada recorrendo à técnica de PCR-

RFLP (Polimerase Chain Reaction – Restriction Fragment Polymorphism), com base no

protocolo sugerido por Law JC e col. (1995) (71). Para esse efeito, de forma a identificar

o polimorfismo do nt590, utilizaram-se as condições a seguir descritas.

Tabela II. Condições requeridas para análise dos polimorfismos em estudo por PCR-RFLP

Método Sequência de Primers
Enzima de
Restrição

Tempo de
incubação

Temperatura
(ºC)

PCR-RFLP
E3A: 5’ CCC AGG GAA GGG TGT CCT G-3’

E3B: 5’GGG CGG CCA GGG TAT GTA C-3’
Pst I 7h 37

Amplificação

A amplificação da região 3’UTR do gene P21 resulta num fragmento de 300pb

(71). Para amplificação, cada solução foi preparada com recurso a 0,2µg (2µl) de ADN,

5µl de solução tampão de reacção de PCR, 1µl de desoxirribonucleotídeos trifosfato

(dNTP) (Fermentas), 1,5 µl de primers específicos E3A e E3B, conforme supracitado e

1U de Dream Taq Green DNA Polymerase (Fermentas).

Posteriormente, as amostras foram amplificadas num termociclador programável

BioRad®, nas seguintes condições: 5 minutos de pré-desnaturação do ADN a 94ºC, para

activação da enzima, seguidos de 30 ciclos de 94ºC durante 60 segundos

(desnaturação), 60ºC durante 45 segundos (emparelhamento), 72ºC durante 60

segundos (extensão) e uma fase de extensão final de 5 minutos a 72ºC. No final da

reacção de PCR obteve-se um fragmento com peso molecular de 300pb, identificado por

electroforese em gel de agarose a 3% (p/v) em tampão TBE (Anexo I), corado com
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brometo de etídio. As amostras foram colocadas no gel e foi utilizado um marcador

molecular de 50pb. A visualização do gel e respectivos fragmentos foi efectuada com

recurso a um equipamento emissor de luz ultra-violeta, o Gel DocXR, BioRad®.

Digestão enzimática e Genotipagem

Para análise do polimorfismo em estudo, as amostras foram analisadas utilizando

o método RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism). Para isso, 10µl dos

produtos obtidos por PCR foram submetidos a digestão enzimática durante a noite, por

adição de 1U de enzima de restrição PstI (Fermentas) e o respectivo tampão da reacção,

num volume total de 30µl, durante 7 horas, a 37ºC.

O alelo wild-type (C) possui um local adicional de acção da enzima Pst I (ver

figura 7).

Ilustração 7. Local de restrição da enzima Pst I no locus do polimorfismo nt590

Na presença deste alelo wild-type (C), o fragmento de 300pb é digerido pela

enzima de restrição, originando dois fragmentos de 174 e 126pb, visualizáveis num gel

de agarose a 3% e marcado com brometo de etídio. Assim, a presença de um único

fragmento de 300pb é indicativo da presença do alelo T. De acordo com os fragmentos

encontrados é possível distinguir três genótipos: homozigótico CC, heterozigótico CT e

homozigótico TT (Ver Figura 8).
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Ilustração 8. Gel de agarose a 3%, após digestão por RFLP dos fragmentos, representativo
dos diferentes genótipos do polimorfismo no nt590 do gene P21. 1 e 2 – heterozigóticos CT;

3 – homozigótico TT; 4, 5, 6 e 7 – homozigóticos CC; M – Marcador molecular de 50pb.

Análise Estatística

A análise estatística dos resultados foi efectuada com recurso ao software de

processamento estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences – Versão 15.0,

SPSS Inc, 2004).

Para comparação das diferentes variáveis categóricas foi utilizado o teste do Qui-

Quadrado (X2), com um nível de significância de 5%. Assim, o valor de p é considerado

estatisticamente significativo quando inferior a 0,05.

De forma a comparar frequências esperadas e observadas foi realizado o teste de

Pearson para avaliação do equilíbrio de Hardy-Weinberg.

O risco relativo associado a um determinado acontecimento num estudo do tipo

caso-controlo é dado pelo Odds Ratio (OR). Assim sendo, a associação entre o genótipo

do gene P21 e o risco para cancro foi calculado através do OR, com um intervalo de

confiança de 95%.

Para estudo da influência do genótipo no risco para cancro, ajustando à idade e

ao sexo, foi realizada uma análise de regressão logística multivariada, com um intervalo

de confiança de 95%.

Finalmente, para avaliar se o genótipo poderá influenciar a idade de ocorrência da

doença, considerou-se a questão básica, “Para um recém-nascido, qual a probabilidade
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de vir a desenvolver cancro da nasofaringe antes da idade x, supondo que sobrevive até

esse momento?”, assumindo que todos os doentes estavam em igualdade relativamente

ao risco para cancro da nasofaringe na altura do nascimento. Considerou-se o tempo de

espera para desenvolvimento de cancro (WTOD – “Waiting Time for Onset of Disease”)

como o tempo decorrido entre a exposição ao factor de risco (polimorfismo) e a

ocorrência da doença (72). Adicionalmente, estimou-se a probabilidade cumulativa de

ocorrência da doença, utilizando o teste estatístico de Kaplan-Meyer - considerando a

idade de ocorrência da doença como o outcome e o genótipo como variável

independente - e o teste de log-rank para comparação entre as curvas, com um nível de

significância de 5%.
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Resultados
Características e frequências genotípicas das populações (casos e
controlos)

As características das duas populações (casos e controlos) relativamente a sexo e

idade e ainda em relação ao tipo histológico e estadio das neoplasias nos casos de

cancro da nasofaringe estão representadas na tabela III. As amostras seleccionadas

eram semelhantes relativamente à distribuição por sexo (p=0,652). Relativamente aos

casos, das amostras analisadas 73,5% pertenciam a doentes do sexo masculino e 26,5%

eram relativos a doentes do sexo feminino. Já no grupo controlo, 75,9% das amostras

pertenciam a indivíduos do sexo masculino e 24,1% a controlos do sexo feminino.

Tabela III. Características das duas populações em estudo

Casos Controlos
n=102 n=191

Sexo n (%) n (%)
Masculino 75 (73,5) 145 (75,9)
Feminino 27 (26,5) 46 (24,1)

Total 102 (100,0) 191 (100,0)

Idade
Mínimo 11 50

Máximo 79 64
Média 47,49 55,68
Desvio-padrão 14,966 3,904
Mediana 50 56

Tipo Histológico
Indiferenciado 100 (98)
Outros tipos 2 (2)

Estadio
I 1 (1,0)
II 27 (26,4)

III 29 (28,4)
IV 40 (39,2)
Sem informação 5 (4,9)
Total 102 (100,0)
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Analisando a média de idade nos grupos, verificou-se que havia diferenças

significativas. Contudo, a média de idades era substancialmente maior nos controlos,

comparativamente com a média obtida nos casos (p<0,05).

Relativamente ao tipo histológico, foi encontrada uma absoluta maioria do tipo

indiferenciado (98%), pelo que a posterior análise da relação com os polimorfismos foi

centrada neste tipo histológico.

Estratificando os casos nos diferentes estadios (I-IV), foi possível analisar as

frequências genotípicas em estadios precoces e avançados. A frequência obtida para o

estadio mais inicial (I) foi de 1,0%. O estadio II apresentou uma frequência de 26,4%, o

estadio III 28,4% e, finalmente, 39,2% dos casos apresentavam neoplasias no estadio IV.

Tabela IV. Frequências genotípicas do polimorfismo no nt590 do gene P21 e risco de cancro
da nasofaringe

Genótipo

CC CT TT

Modelo

Recessivo

Portador T OR IC 95% p

n(%) n(%) n(%) n(%)

Controlos
n=191

178 (93,2) 10 (5,2) 3 (1,6) 13 (6,8) 1 Referência

Casos
n=102

90 (88,2) 11 (10,8) 1 (1,0) 12 (11,8) 1,826 0,800-4,164 0,148

Indiferenciado
n=100

88 (88,0) 11 (11,0) 1 (1,0) 12 (12,0%) 1,867 0,818-4,261 0,133

Considerando os dois grupos, as frequências dos genótipos CC, CT e TT foram

de 91,5%, 7,2% e 1,4%, respectivamente (ver tabela IV). Utilizando o modelo recessivo, a

frequência do alelo T (homo ou heterozigóticos) foi de 8,5%. Relativamente aos controlos,

estas frequências foram de 93,2% (CC), 5,2% (CT) e 1,6% (TT). Nos casos, 88,2% dos

doentes apresentavam o genótipo CC, 10,8% eram heterozigóticos (CT) e 1,0% possuía

o genótipo TT. Considerando o modelo recessivo, a percentagem de portadores do alelo

T nos casos foi de 11,8% e nos controlos 6,8%. Foi utilizado o teste de Pearson para
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comparação das frequências observadas versus as esperadas e não foi encontrado

desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg (p=0,362).

Associação entre o polimorfismo na região 3’UTR do gene P21 e a
susceptibilidade para cancro indiferenciado da nasofaringe

Estabelecendo a relação entre as duas variáveis, não se encontrou associação

estatisticamente significativa entre a presença dos genótipos estudados e o risco para

desenvolver cancro da nasofaringe (p=0,201). Da mesma forma, utilizando o modelo

recessivo, também não se encontrou associação entre a presença do alelo T e o risco

para cancro da nasofaringe (p=0,148). Quando realizada a análise unicamente para os

casos com o tipo histológico indiferenciado, a relação obtida entre a presença do alelo T

e o risco para cancro indiferenciado não foi, igualmente, estatisticamente significativa

(p=0,133). O ajuste das variáveis em função do sexo e da idade confirmou a ausência de

associação entre o genótipo do polimorfismo e o risco para cancro.

Tabela V. Análise da susceptibilidade para cancro indiferenciado da nasofaringe em
portadores do alelo T, em função do estadio da neoplasia

CC CT/TT
OR portador alelo

T
IC 95% p*

Controlos
178

(93,2%)

13

(6,8%)
--- --- ---

Estadios I e II
22

(78,6%)

6

(21,4%)
3,734 1,289-10,821 0,01

Estadios III e IV
63

(91,3%)

6

(8,7%)
1,304 0,475-3,577 0,605

*Teste do

A análise estatística revelou, no entanto, uma associação estatisticamente

significativa entre a presença do alelo T e a susceptibilidade para cancro em estadios

mais precoces, com os indivíduos portadores do alelo T a apresentarem um risco de

cancro cerca de quatro vezes superior (OR = 3,734; 95%IC 1,289-10,281; p=0,01) (ver
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tabela V). Já para estadios mais avançados, não existe associação entre a presença do

alelo T e a susceptibilidade para cancro.

Nas figuras 9 e 10 é possível observar as curvas de Kaplan-Meyer referentes à

análise do tempo para manifestação da doença (WTOD – Waiting time for onset of the

disease) para cancro indiferenciado da nasofaringe nos estadios I e II e estadios III e IV.

Foi realizado o teste de log-rank, através do teste X2, para comparação das curvas, com

um intervalo de confiança a 95%.

Ilustração 9. Associação entre o genótipo CC ou portador do alelo T (CT/TT) e o tempo
estimado para ocorrência da neoplasia (WTOD – Waiting time for onset of the disease), em
doentes com carcinoma indiferenciado da nasofaringe nos estadios III e IV.

Pela análise da curva representada na figura 9, verificou-se que para neoplasias

em estadios mais avançados (III e IV), a média estimada do WTOD foi de 57,7 anos para

portadores do alelo T, e de 61,9 anos para o genótipo CC. Estes valores não apresentam

diferenças estatisticamente significativas (teste log-rank: p=0,529), não havendo,

portanto, associação entre o genótipo do polimorfismo e o risco para cancro

indiferenciado da nasofaringe em estadios avançados.
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Ilustração 10. Tempo estimado para ocorrência da neoplasia (WTOD – Waiting time for
onset of the disease), no genótipo CC e nos portadores do alelo T (CT/TT) de doentes com
carcinoma indiferenciado da nasofaringe nos estadios I e II.

Já para estadios precoces (ver figura 10), a média estimada do WTOD para

portadores do alelo T foi de 56,5 anos, enquanto para o genótipo CC foi de 68,9 anos.

Neste sentido, a curva revela que os portadores do alelo T apresentam uma tendência

para manifestar cancro indiferenciado da nasofaringe (estadios I e II) em idades mais

jovens do que os indivíduos sem o mesmo alelo (teste log-rank: p=0,001).
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Discussão
O cancro é uma doença multifactorial, que se desenvolve como resultado da

acção de vários factores de risco relacionados com o ambiente, o tipo de vida e a

hereditariedade. Foi já estabelecido que algumas variações genéticas, como os

polimorfismos, podem estar associados com diferentes graus de susceptibilidade para

cancro. O conhecimento destas alterações pode, por isso, constituir um papel importante

tornando-as um factor preditivo e de prognóstico da patologia. Avaliar a importância de

determinadas sequências genómicas no desenvolvimento de cancro é um dos maiores

desafios da investigação oncológica, no sentido de, com base na caracterização do perfil

genético dos indivíduos, melhorar a informação clínica e estabelecer associações de

susceptibilidade/resistência para a patologia oncológica.

Com efeito, sendo o cancro uma patologia associada a anomalias do ciclo celular,

variações genéticas em genes envolvidos nesse fenómeno podem activar processos ou

bloquear vias de regulação essenciais. Alterações nos genes que controlam o ciclo

celular resultam vulgarmente em proliferação celular descontrolada, evidenciada pelo

facto de os genes associados com a regulação do checkpoint em G1 estarem

frequentemente alterados em células malignas (73).

Neste estudo, avaliou-se a associação entre a presença do polimorfismo na região

3’UTR do gene P21 e o risco para cancro da nasofaringe numa população portuguesa.

A proteína p21 é uma inibidora universal das CDKs, o que lhe confere um

importante papel na regulação do ciclo celular. Com efeito, a p21 impede a fosforilação

da proteína retinoblastoma, parando o ciclo celular na transição de G1 para a fase S.

Apresenta também funções de indução da diferenciação de células normais e

neoplásicas, promoção/inibição de apoptose, inibição da replicação do ADN por ligação

com o PCNA e funções de reparação, especialmente as mediadas pela p53. A expressão

do gene P21 é regulada pelos níveis transcripcionais da proteína p53, cujos níveis estão

aumentados em situações de stress genotóxico, conduzindo a paragem do ciclo celular

ou morte da célula (14, 74, 75). Como tal, diversos estudos foram já realizados, no

sentido de associar alterações neste gene ao processo de carcinogénese. Com efeito, a

maioria destes estudos referem-se a alterações nos níveis da expressão da proteína. No

entanto, vários autores concentraram-se no impacto de polimorfismos do gene em causa

no processo da carcinogénese.
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O polimorfismo mais estudado no gene P21 é o referente ao codão 31

(rs1801270), em que há uma transição da terceira base de C para A, com alteração de

um aminoácido de Serina para Arginina. Vários estudos encontraram associação entre

este polimorfismo e um risco aumentado de diversos tipos de neoplasias, tais como

cancro da próstata (37), do pulmão (38), do colo do útero (76-80), do endométrio (81, 82),

da mama (41-44, 83, 84), do esófago (85, 86), da bexiga (87), cavidade oral (88, 89) e do

grupo cabeça e pescoço (90). Da mesma forma, foi encontrada associação entre esse

mesmo polimorfismo e outras neoplasias, como em carcinoma de células renais (91),

cancro do ovário (92), tumores cerebrais (93) e carcinoma urotelial (94). Outros estudos

provaram que este mesmo polimorfismo estava associado com um risco aumentado de

carcinoma do pâncreas (95), geralmente em idades mais jovens (96). Lei D e col. (2010)

estudaram simultaneamente os polimorfismos do codão 31 e da região 3’UTR

(rs1059234) e encontraram um aumento substancial do risco de cancro da cabeça e

pescoço, quer para os polimorfismos combinados, quer de forma isolada (97). Esta

relação repetiu-se num outro estudo, que encontrou uma influência no risco para cancro

do esófago aquando da interacção de ambos os polimorfismos com os hábitos tabágicos,

em conjunto ou isoladamente (98). Outros estudos existem que contrariam os resultados

anteriores, promovendo a controvérsia relacionada com o impacto do polimorfismo do

codão 31 no risco para cancro, revelando uma ausência de associação, nomeadamente

no cancro pulmão (45-47), no cancro da nasofaringe (48, 49), melanoma (99), colo do

útero (77, 100), na endometriose (101) e linfoma não-Hodgkin (102). Três outros estudos

não encontraram associação entre o polimorfismo do codão 31 e o cancro gástrico (103-

105). Por outro lado, um deles encontrou relação entre os diversos genótipos do

polimorfismo e a idade e grau de diferenciação celular do mesmo tumor (104). Konishi R

e col. (2000) estudaram simultaneamente os polimorfismos do codão 31 e na região

3’UTR, mas também não encontraram associação entre estes e tumores da pele (106).

De igual forma, Liu B e col. (2010) e Polakova V (2009) também não encontraram

associação entre ambos os polimorfismos do gene P21 e o cancro colo-rectal (36, 107).

Choi Y e col. (2008) analisaram vários polimorfismos neste mesmo gene e encontraram

um efeito protector do polimorfismo -2266G>A, com decréscimo do risco para cancro do

pulmão. Os outros polimorfismos estudados (o do codão 31 – S31R – e a combinação

IVS2 + 16G>C) estavam associados com aumento do risco para a mesma neoplasia (40).

Para o mesmo tipo de neoplasia, Wang W e col. (2007) encontraram um efeito protector

do polimorfismo 3’UTR C/T (39), assim como Cacina C e col. (2010) que verificaram um

decréscimo do risco para cancro colo-rectal para portadores do genótipo C/T

conjuntamente com o genótipo Ser/Ser do polimorfismo Ser31Arg (108). Jin X e col.

(2008) encontraram também uma diminuição do risco de cancro do endométrio, mas
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neste caso para portadores do genótipo C/C (109). Um outro polimorfismo deste gene, no

codão 149, mostrou aumentar o risco de lesões pré-malignas da cavidade oral (110) e de

cancro do esófago numa população Indiana (111). No entanto, um outro estudo revelou

que esse polimorfismo seria raro, senão inexistente na população Chinesa, o que o

impediria de ser utilizado como marcador para cancro do esófago (112). Um novo

polimorfismo do gene P21, o p21G251A, mostrou associação com o risco aumentado para

determinados sub-grupos de cancro da mama (113). Apesar de pouco estudado, um

grupo português encontrou uma associação entre o polimorfismo da região 3’UTR do

gene P21 e o polimorfismo do codão 72 no TP53 e um acréscimo no risco para cancro do

ovário (114).

Tabela VIa. Estudos referentes à associação entre polimorfismos do gene P21 e o risco de
cancro (continua na tabela VIb)

Autor Ano País Tipo de Cancro Polimorfismo Associação
Sun e col.(48) 1995 China Nasofaringe Ser31Arg Não

Sjalander e col.(38) 1996 Suécia Pulmão Ser31Arg Sim
Hachiya e col.(82) 1999 Japão Endométrio Ser31Arg Sim

Shih e col.(46) 2000 China Pulmão Ser31Arg Não

Konishi e col.(106) 2000 Japão Pele Ser31Arg
3'UTR Não

Ralhan e col.(110) 2000 Índia Cavidade Oral Codão 149 Sim
Bahl e col.(111) 2000 Índia Esófago Codão 149 Sim
Roh e col.(76) 2001 Coreia Colo do útero Ser31Arg Sim

Hsieh e col.(101) 2001 China-Taiwan Endometriose Ser31Arg Não
Keshava e col.(41) 2002 EUA Mama Ser31Arg Sim

Tsai e col.(49) 2002 China Nasofaringe Ser31Arg Não
Chen e col.(87) 2002 China Bexiga Ser31Arg Não

Powell e col.(42) 2002 Austrália Mama Ser31Arg
3'UTR

Sim
Não

Su e col.(45) 2003 EUA Pulmão Ser31Arg Não
Wu e col.(85) 2003 China Esófago Ser31Arg Sim
Lee e col. (77) 2004 Coreia Colo do útero Ser31Arg Não
Wu e col.(105) 2004 China Gástrico Ser31Arg Não
Roh e col.(81) 2004 Coreia Endométrio Ser31Arg Não

Hishida e col.(102) 2004 Japão Linfoma não-
Hodgkin Ser31Arg Não

Huang e col.(37) 2004 China Próstata Ser31Arg Sim
Li e col.(90) 2005 EUA Cabeça e Pescoço Ser31Arg Sim

Lai e col.(104) 2005 China-Taiwan Gástrico Ser31Arg Não
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Tabela VIIb. Estudos referentes à associação entre polimorfismos do gene P21 e o risco de
cancro (continuação)

Autor Ano País Tipo de Cancro Polimorfismo Associação

Ma e col.(84) 2006 China Mama Ser31Arg Sim
Staalesen e

col.(113) 2006 Noruega Mama p21G251A Sim

Santos e col.(114) 2006 Portugal Ovário 3'UTR Sim
Popanda e col.(47) 2007 Alemanha Pulmão Ser31Arg Não

Bau e col.(88) 2007 China Cavidade Oral Ser31Arg Sim
Hirata e col.(91) 2007 Japão Células renais Ser31Arg Sim

Gayther e col.(92) 2007 Vários Ovário Ser31Arg Sim
Rajaraman e

col.(93) 2007 EUA Cerebral Ser31Arg Sim

Wang e col.(39) 2007 EUA Pulmão Ser31Arg
3'UTR Sim

Choi e col.(40) 2008 Coreia Pulmão
Ser31Arg
-2266G>A

IVS2 + 16G>C
Sim

Gomes e col. (89) 2008 Brasil Cavidade Oral Ser31Arg Sim
Li e col.(99) 2008 EUA Melanoma Ser31Arg Sim

Chung e col. (94) 2008 China Urotélio Ser31Arg Sim
Jin e col. (109) 2008 China Endométrio 3'UTR Sim
Chen e col.(96) 2008 EUA Pâncreas Ser31Arg Sim

Polakova e
col.(107) 2009 Rép.

Checa Colo-rectal Ser31Arg
3’UTR Não

Tian e col. (80) 2009 China Colo do útero Ser31Arg Sim

Roh e col.(100) 2010 Coreia Adenocarcinoma
cervical Ser31Arg Não

Taghavi e col.(98) 2010 Irão Esófago Ser31Arg Sim
Yang e col. (86) 2010 China Esófago Ser31Arg Sim

Liu e col. (36) 2010 China Colo-rectal Ser31Arg
3'UTR Não

Cacina e col.(108) 2010 Turquia Colo-rectal Ser31Arg Sim
Chen e col. (95) 2010 EUA Pâncreas Ser31Arg Sim
Jiang e col. (78) 2010 China Colo do útero Ser31Arg Sim
Ebner e col. (43) 2010 Alemanha Mama Ser31Arg Sim

Lei e col. (97) 2010 EUA Cabeça e Pescoço Ser31Arg
3'UTR Sim

Shirai e col. (103) 2010 Japão Gástrico Ser31Arg Não

O polimorfismo do nt590 do gene P21, vulgarmente associado com o polimorfismo

do codão 31 (36), está localizado na região 3’ UTR (região não transcrita), associada a

proliferação e diferenciação celular, assim como a supressão tumoral e metastática, pois

está frequentemente relacionada com a estabilidade e degradação do mRNA (115-118).

Assim, apesar de o polimorfismo estudado não estar contido numa região de transcrição,
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pode aumentar a susceptibilidade para cancro, ao provocar instabilidade funcional da

proteína e consequentemente, do ciclo celular (119).

No presente estudo, não foi encontrada associação directa entre os genótipos do

polimorfismo em estudo e o risco para cancro da nasofaringe. No entanto, verificou-se

uma associação significativa entre o início da doença e o polimorfismo, com os

portadores do alelo T (CT e TT) a apresentarem um risco aumentado cerca de quatro

vezes para o desenvolvimento de carcinoma indiferenciado em estadios precoces,

comparativamente com os portadores do alelo wild-type (CC). Esta associação não

acontece para os estadios avançados da neoplasia, o que parece evidenciar o papel mais

relevante do polimorfismo na fase inicial da carcinogénese do que na fase de progressão

da doença ou, então, em sub-tipos da neoplasia de comportamento menos agressivo, em

detrimento de sub-tipos mais agressivos. Adicionalmente, os indivíduos com o genótipo

de risco (CT e TT) são tendencialmente mais novos à data do diagnóstico, o que suporta

o possível papel do polimorfismo na patogenia do carcinoma indiferenciado da

nasofaringe.

A associação genética entre o polimorfismo do nt590 do gene P21 e o carcinoma

indiferenciado da nasofaringe é biologicamente plausível. Este tipo histológico de cancro

da nasofaringe está associado com o vírus EBV (67-69, 120-124). Com efeito, este vírus

torna-se um promotor da carcinogénese pela sua capacidade de induzir proliferação

celular de células epiteliais e linfócitos B (70, 125, 126). O genoma viral aloja-se no

núcleo das células hospedeiras ocorrendo latência do vírus e, assim a estabilização da

expressão de diversas proteínas virais que vão interagir com proteínas de regulação do

ciclo celular. Diversas proteínas latentes (LMP1, LMP2A, LMP2B, EBNA1, EBNA2,

EBNA3A, EBNA3B, EBNA3C e EBNA3-LP) interagem com proteínas das vias

apoptóticas ou de regulação do ciclo celular, favorecendo a proliferação e o

desenvolvimento de cancro (125, 127-129). Uma outra proteína recentemente

descoberta, a B7-H4, aumenta os níveis de expressão após infecção celular pelo EBV.

Esta proteína induz uma diminuição da expressão das CKD4/6 e aumento da expressão

da proteína p21, apesar de inalterada a expressão da p53, levando ao bloqueio do ciclo

celular em G0/G1 (130). Estando a p21 íntegra, a proliferação celular seria

inibida/retardada. É possível que a presença do alelo T no nt590 do gene P21 altere a

funcionalidade da proteína, impedindo a inibição da proliferação induzida pela B7-H4 e,

assim, perpetue a divisão celular, contribuindo para um fenótipo de cancro. Da mesma

forma, as proteínas precoces do vírus, BRLF1 e BZLF1, activadores transcripcionais dos

genes do EBV, também apresentam interferência com o ciclo celular, pois conduzem o

vírus do estado de latência para a fase de replicação viral lítica. A proteína BRLF1 induz
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o aumento dos níveis de expressão do factor de transcrição E2F1 e das proteínas p53 e

p21, originando a morte da célula por apoptose (131). A proteína BZLF1 mostrou

promover o bloqueio do ciclo celular, em alguns tipos de células, por aumento dos níveis

de expressão das proteínas p21 e p27. Apesar da p53 regular a expressão da p21, a

inibição da progressão do ciclo celular pela BZLF1 mostrou ser independente da p53

(132, 133). Mais uma vez, em ambos os casos, a alteração do alelo C para T no nt590

pode conduzir a perda de função da proteína p21, diminuindo a eficácia dos processos

apoptótico e proliferativo. Estas hipóteses permitem apontar o possível impacto do

polimorfismo no nt590 na fase de iniciação da doença, altura intimamente relacionada

com a proliferação descontrolada desencadeada por anomalias no ciclo celular induzidas

pelo EBV.

A expressão do gene P21 é elevada em situações de stress genotóxico, induzida

pelo aumento dos níveis da proteína p53, conduzindo a paragem do ciclo celular ou

morte da célula. Com efeito, o stress genotóxico é uma característica das infecções

virais, como a infecção pelo EBV, devido primariamente ao incremento das espécies

reactivas de oxigénio e nitrogénio (14, 74, 75). Este facto corrobora, igualmente, a

possibilidade de o polimorfismo no nt590 do gene p21 potenciar o início da doença no

carcinoma indiferenciado da nasofaringe, associado com o vírus EBV, por relação com

todas as alterações nas proteínas-chave do ciclo celular decorrentes dessa infecção. A

associação encontrada entre o polimorfismo estudado e o risco para cancro

indiferenciado da nasofaringe em estadios precoces permite postular a possibilidade de o

alelo T do polimorfismo no nt590 do gene P21 funcionar como promotor da iniciação da

neoplasia. Nos estadios avançados poderão existir outros factores relacionados com o

microambiente tumoral, que definem a evolução da neoplasia. Alternativamente, a

presença do alelo T no polimorfismo em estudo pode relacionar-se com menor

agressividade tumoral, originando um maior número de portadores do alelo T nos

estadios mais precoces da doença e com menor agressividade.
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Conclusões e Perspectivas Futuras
O carcinoma da nasofaringe é uma neoplasia comum no continente Asiático, mas

rara em Portugal e outros países da Europa. Ao contrário de outras neoplasias da cabeça

e pescoço, as neoplasias da nasofaringe não estão, geralmente, relacionadas com

factores de risco como hábitos tabágicos e consumo de álcool. Apresenta-se como uma

doença multifactorial, dependente de interacções virais, genéticas e ambientais. O

carcinoma indiferenciado da nasofaringe está associado com o vírus Epstein-Barr, que

desempenha um papel fulcral na patogénese da neoplasia, pois é consistentemente

identificado nas lesões precoces do cancro da nasofaringe. Com efeito, o EBV é um

promotor da carcinogénese devido à sua capacidade para interferir com proteínas de

regulação do ciclo celular.

Variações genéticas, tais como polimorfismos, em genes envolvidos no controlo

do ciclo celular podem activar processos ou bloquear vias de regulação essenciais. O

polimorfismo do gene P21, estudado no âmbito deste trabalho, está contido numa região

não codificante do gene (3’UTR), no nucleotídeo 590, 20 nucleotídeos a jusante do codão

de terminação no exão 3. Com efeito, esta região está associada a proliferação e

diferenciação celular, assim como a supressão tumoral e metastática.

No presente estudo, a presença do polimorfismo estudado está associada

significativamente com o início da doença, apresentando os portadores do alelo T (CT e

TT) um risco de ocorrência aumentado cerca de quatro vezes para carcinoma

indiferenciado em estadios precoces, comparativamente com os portadores do alelo wild-

type (CC). Esta associação não foi observada para os estadios avançados da neoplasia,

o que sugere ausência de relação entre o genótipo do polimorfismo e a progressão da

doença ou com sub-tipos da neoplasia de comportamento mais agressivo.

Adicionalmente, os indivíduos com o genótipo de risco (CT e TT) são tendencialmente

mais novos à data do diagnóstico. Estes resultados suportam o possível impacto do

polimorfismo na patogenia do carcinoma indiferenciado da nasofaringe, possivelmente

relacionado com as alterações nas proteínas do ciclo celular desencadeadas pelo EBV,

vírus intimamente relacionado com a neoplasia em estudo.

Pretende-se dar continuidade a este estudo, de forma a aumentar o poder

estatístico dos resultados, dando um maior impacto aos valores obtidos. Com efeito, uma
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meta-análise relativa a outro polimorfismo do P21 (Ser31Arg) comprovou que o

incremento no risco para cancro é superior em estudos com amostras maiores. (134).

Outros estudos poderão ser futuramente realizados. A título de exemplo, estudos

funcionais da proteína, tanto ao nível das implicações do polimorfismo na função, como

na interacção enzimática e proteica desta proteína e associadas. Poderão ainda realizar-

se estudos de haplótipos, com uma relação mais específica na avaliação do papel dos

polimorfismos do gene P21 no risco para cancro da nasofaringe.
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Anexo
Soluções

TBE 10x

Tris Base 108 g/L (Merck 1083821000)

Ácido Bórico 55g/L (Merck 1001651000)

EDTA 6,72g/L (SIGMA E-1644)
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