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Resumo 

 

O cancro da próstata (CaP) e o carcinoma de células renais (CCR) são um 

emergente problema de saúde a nível global, em consequência das suas 

elevadas taxas de incidência e mortalidade, respetivamente, apresentando um 

comportamento biológico heterogéneo. 

O fator de crescimento epidérmico (EGF) é responsável pela ativação de 

uma via de sinalização celular envolvida na progressão do ciclo e motilidade 

celular, angiogénese e inibição da apoptose. Contudo, as células têm a 

capacidade de inibir estes processos, ativando vias de sinalização antagónicas, 

como a via de sinalização mediada pelo fator de crescimento de transformação 

beta 1 (TGFβ1). O desequilíbrio da homeostasia destas vias de sinalização, tem 

sido associado ao desenvolvimento de neoplasias urológicas, atendendo ao fato 

de estas vias estarem envolvidas em todas as fases do desenvolvimento tumoral. 

Esta desregulação pode ser consequência da ocorrência de polimorfismos 

genéticos funcionais nas vias EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII, capazes de 

modular o microambiente celular, alterar o perfil expressão de RNA mensageiro 

(mRNA) e o perfil de expressão em circulação de microRNAs (miRNAs), 

potenciando um microambiente pró-oncogénico. 

Foram realizados estudos de translação com o objetivo de avaliar a 

influência do perfil de single-nucleotide-polymorphisms (SNPs) em genes das vias 

de sinalização EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII na predição do risco de 

desenvolvimento e no prognóstico de neoplasias urológicas. Adicionalmente, 

estudos de investigação básica foram realizados de modo a caracterizar as vias 

de sinalização mencionadas como mecanismos alternativos de progressão destas 

neoplasias, assim como estudos que visaram caracterizar a modulação pelo 

background genético, do perfil de expressão de mRNA e de miRNAs em 

circulação. 

 Verificou-se que oscilações no perfil genético de proliferação celular, assim 

como na expressão do EGFR e TGFBR2, em consequência da ocorrência de 

SNPs, influenciam a resposta à terapia de bloqueio androgénico (TBA). Os 

indivíduos portadores de um perfil genético de alta proliferação celular (HR=2,67, 

P=0,039) e dos genótipos TGFBR2-875GG (HR=1,47, P=0,024) e EGFR-
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216GT/TT (HR=1,60, P=0,022) apresentam um risco aumentado para o 

desenvolvimento de CaP hormono-resistente (CaPHR). Verificou-se in vitro, uma 

maior expressão de EGF e de mRNA de c-myc associada ao perfil genético de 

alta proliferação celular, assim como as variantes genéticas EGFR-216GT/TT e 

TGFBR2-875GG condicionaram o perfil transcripcional em circulação originando 

alterações nos níveis de mRNA, ocorrendo um aumento da expressão dos níveis 

de mRNA de c-myc (P=0,002) e FOS (P=0,036) e uma diminuição dos níveis de 

TGFBR2 (P=0,016), respetivamente. A definição de modelos de prognóstico que 

englobam informação molecular revelou-se vantajosa, ocorrendo um significativo 

aumento da capacidade preditiva de desenvolvimento de CaPHR. Os estudos in 

vitro em linhas de CaP, permitiram observar um aumento da expressão e da 

fosforilação do EGFR, sugerindo a influência desta via na progressão da doença 

para CaPHR. De fato, após adição de um inibidor do EGFR, verifica-se in vitro 

uma diminuição da proliferação celular e dos níveis de expressão de mRNA de c-

myc, ciclina D1 e FOS (P<0,050). 

Os resultados sugerem também que o perfil genético de proliferação 

celular, embora não condicione o risco de desenvolvimento de CCR, esteja 

envolvido na progressão da doença. Os indivíduos portadores de um perfil de 

intermédia/alta proliferação celular apresentam um maior risco de progressão 

(HR=8,80, P=0,038) e um intervalo livre-de-doença inferior, que se traduz numa 

menor sobrevivência global (P=0,047). O estudo que associou a estes portadores, 

níveis mais elevados em circulação dos miR-7, miR-221 e miR-222 durante a 

progressão do CCR, permitiu colocar a hipótese da interferência da via 

EGF/EGFR no mecanismo de progressão do CCR, como uma das vias de 

sinalização que promoverá a angiogénese, invasão e a metastização. 

De acordo com os resultados, os níveis elevados em circulação do 

EGFR/MAPK-related miR-221, associados ao desenvolvimento precoce de 

CaPHR e a pior sobrevivência global em CCR, vem reforçar o envolvimento desta 

via de sinalização na progressão de neoplasias urológicas e no desenvolvimento 

de fenótipos tumorais agressivos. 

A caracterização genética individual com base em polimorfismos genéticos 

das vias EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII poderá ser uma estratégia 

promissora na definição de subgrupos de risco de progressão de neoplasias 

urológicas com maior potencial para a realização de terapias anti-EGFR. A 
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simultânea monitorização dos níveis de expressão em circulação do miR-221 nos 

subgrupos de risco poderá ser um útil biomarcador de prognóstico e de resposta à 

terapia anti-EGFR. A caracterização molecular dos indivíduos, poderá ser uma 

estratégia útil para a definição de um modelo integrativo que permita um follow up 

dos doentes mais acurado, assim como o desenho de novos esquemas 

terapêuticos e novos alvos moleculares que tenham em conta a ampla network de 

vias de sinalização envolvida no desenvolvimento de neoplasias urológicas. 
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Abstract 

 

Prostate cancer (CaP) and renal cell carcinoma (CCR) are a rising health 

problem worldwide as a consequence of their high incidence and mortality rates, 

respectively, presenting themselves as neoplasias with a heterogeneous biological 

behavior. 

The epidermal growth factor (EGF) is responsible for the activation of 

intracellular signal transducers responsible for cell-cycle progression, cell motility, 

angiogenesis, and inhibition of apoptosis. However, cells can block theses effects 

activating opposite signaling pathways, such as the transforming growth factor 

beta 1 (TGFβ1) pathway. The unbalance between these two signaling pathways 

as been associated with the development of urologic malignancies due to the fact 

that these pathways are involved in all phases of tumoral progression. This 

deregulation may be a consequence of functional genetic polymorphisms on the 

EGF/EGFR-HER2 and TGFβ1/TGFβRII pathways, which are capable of modulate 

the cellular microenvironment by altering the messenger RNA (mRNA) expression 

profile and the circulating microRNA (miRNA) profile leading to the creation of a 

pro-oncogenic environment. 

Translational studies were performed with the purpose of evaluating the 

influence of the single-nucleotide-polymorphisms (SNPs) profile in genes of these 

pathways in the prediction of the risk and prognosis of urologic neoplasias. Studies 

of basic investigation were also performed in order to characterize these pathways 

as alternative mechanisms of cellular progression in urologic neoplasias, and to 

evaluate the modulation of the mRNA and circulating miRNA expression profiles 

by the genetic background. 

Changes in cellular proliferation genetic profile, as well as in the EGFR and 

TGFBR2 expression, as a consequence of the occurrence of SNPs influence the 

androgen deprivation therapy response (ADT). Individuals carrying a high 

proliferation genetic profile (HR=2.67, P=0.039) and TGFBR2-875GG (HR=1.47, 

P=0.024) and EGFR-216GT/TT (HR=1.60, P=0.022) genotypes present a higher 

risk for the development of hormone-resistant prostate cancer (CaPHR). 
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A higher expression of EGF and c-myc mRNA was observed in vitro and it 

was associated with the high proliferation profile. The EGFR-216GT/TT and 

TGFBR2-875GG genetic variants affected the transcriptional circulating profile, 

originating an increase in the levels of c-myc (P=0.002) and FOS (P=0.036) mRNA 

and a decrease in the expression levels of de TGFBR2 (P=0.016), respectively.  

The definition of prognostic models that include molecular information has 

revealed itself as an advantage, leading to a significant increase of the predictive 

ability of developing CaPHR. In vitro studies in PCa cell lines allowed us to 

observe an increase in the expression and phosphorilation of EGFR, suggesting 

the influence of this pathway in the progression of the disease to CaPHR. In fact, 

after adding an EGFR inhibitor, we verify a decrease in cellular proliferation in vitro 

as well as a decrease in the expression levels of c-my, FOS and ciclin D1 mRNA 

(P<0.050).   

The results also suggest that the proliferation genetic profile, although 

doesn’t interfere with the risk of developing RCC, may be involved in the 

progression of the disease. Individuals carrying an intermediate/high proliferation 

profile present a higher risk of progression and a lower disease free interval 

(HR=8.80, P=0.038), which translates into a lower overall survival (P=0.047). The 

study that associates these carriers with higher circulating levels of miR-7, miR-

221 and miR-22, during RCC progression, allowed the clarification of the 

EGF/EGFR pathway role in RCC progression as one of the signaling pathways 

that promotes angiogenesis, invasion and metastatic formation. 

Higher levels of EGFR/MAPK-related miR-221, associated with earlier 

development of HRPC and worst overall survival in RCC, support the involvement 

of this pathway in the development of aggressive tumor phenotypes in urologic 

neolasias. 

Individual genetic characterization based on EGF/EGFR-HER2 and 

TGFβ1/TGFβRII genetic polymorphisms could be a promising strategy in the 

definition of risk groups that would have higher risk of urologic disease progression 

and also could have a higher benefit from anti-EGFR therapies.  

The simultaneous monitorization of the circulating levels of miR-221 in the 

risk groups could be a useful biomarker of prognosis and anti-EGFR therapy 

response. Accordingly with the results, we admit that the molecular 

characterization of the individuals could be a useful strategy for the definition of an 
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integrative model that allows a more accurate patient follow-up, as well as the 

creation of new therapeutical schemes and new molecular targets that comprise 

the broad spectrum network involved in the development of urologic neoplasias. 
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A presente Tese está organizada em capítulos. O capítulo I contempla uma 

introdução geral ao tema abordado, enquanto no capítulo II são descritos os 

objetivos desenvolvidos ao longo do trabalho. Nos capítulos III, IV e V são 

apresentados os resultados experimentais e a sua discussão. No capítulo VI é 

apresentada uma conclusão geral e a contextualização dos principais resultados 

encontrados.  
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Capítulo I 
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1. Introdução 

 

1.1. O Cancro 

 

O cancro tem-se revelado nas últimas décadas um emergente problema de 

saúde a nível global. Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(WHO: World Health Organization) representa, nos países desenvolvidos e nos 

países em vias de desenvolvimento a primeira e a terceira causa de morte, 

respetivamente [1,2]. Estima-se que no ano de 2008 tenham ocorrido 12,7 

milhões de novos casos de cancro, sendo que 56% destes ocorreram nos países 

desenvolvidos, e 7,6 milhões de mortes resultantes desta doença [1]. Nos últimos 

anos nos países desenvolvidos, o envelhecimento da população assim como o 

aumento da esperança média de vida, a par da exposição a fatores de risco 

comportamentais, como o consumo de tabaco, a inatividade física e as dietas 

alimentares denominadas “ocidentalizadas” têm contribuído para um significativo 

aumento das taxas de incidência [1,3]. Apesar de nos últimos anos se ter 

verificado grandes avanços na área da Oncologia, quer na deteção precoce de 

algumas neoplasias, quer no desenvolvimento de novos tratamentos mais 

eficientes no controlo da doença, o desenvolvimento de resistência aos 

tratamentos anti-neoplásicos tem-se revelado um obstáculo nesta área. 

O cancro é uma doença heterogénea, com diferente etiologia, história 

natural e tratamento que se desenvolve através da interação entre fatores 

ambientais e genéticos, entre os quais o background genético individual. Trata-se 

de uma doença multifatorial complexa, cujo processo de desenvolvimento é lento 

e envolve a ocorrência de múltiplos eventos sequenciais.   

 

1.1.1. Oncobiologia molecular 

 

Apesar do envolvimento de diversos fatores genéticos na fisiopatologia 

neoplásica, a compreensão dos complexos mecanismos moleculares subjacentes 

ao seu desenvolvimento ainda permanece incompleta. A intensa investigação 

molecular permitiu nos últimos anos clarificar múltiplas alterações genéticas 
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associadas ao desenvolvimento neoplásico, assim como os sequenciais eventos 

moleculares associados à transformação neoplásica das células somáticas.  

 A par do processo evolutivo e da capacidade de adaptação ao meio em 

que os indivíduos se desenvolvem, as células que o constituem são dotadas de 

uma maquinaria capaz de reparar múltiplos danos celulares que ocorrem 

diariamente. As células estão continuamente expostas a diferentes tipos de 

agressões, capazes de originar diferentes danos a nível celular, especificamente, 

ao nível do ácido desoxirribonucléico (DNA: Deoxyribonucleic acid). Não obstante, 

algumas células podem perder a capacidade de reparação e, consequentemente 

acumularem erros no seu material genético. À exceção dos casos de cancro 

hereditário, causados por mutações específicas herdadas ao nível da linha 

germinativa, as formas de cancro denominadas esporádicas, resultam da 

exposição a fatores genotóxicos, como a exposição a agentes carcinogénicos 

presentes no tabaco, na dieta alimentar, a agentes infeciosos, a níveis hormonais, 

entre outros [4].   

Durante o processo de carcinogénese, numa primeira fase a célula tem que 

sofrer uma alteração, genética e/ou epigenética, que poderá conduzir a mudanças 

na atividade genética e a fenótipos alterados sobre os quais atua a seleção 

microambiental, adquirindo o potencial para se transformar numa célula 

neoplásica. Posteriormente, ocorrem múltiplos eventos sequenciais que resultam 

na desregulação de processos celulares chave como a proliferação celular e a 

apoptose, culminando no crescimento e desenvolvimento de neoplasias malignas. 

As mutações adquiridas durante o desenvolvimento neoplásico tornam as células 

menos sensíveis a sinais apoptóticos, à paragem do crescimento celular e à sua 

destruição pelo sistema imunológico. Cumulativamente, a auto-suficiência destas 

células em fatores de crescimento proporciona-lhes maior capacidade 

proliferativa, de angiogénese e potencial invasivo que aliado à promoção da 

inflamação, instabilidade genómica e desregulação celular energética, favorecem 

o seu desenvolvimento e disseminação sistémica, potenciando o processo 

metastático [5]. 

Deste modo, podemos admitir que o desenvolvimento tumoral seja o 

resultado de sucessivas alterações do DNA de uma célula, ou clones desta célula, 

que acarretam perda das funções celulares normais, crescimento descontrolado e 
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aberrante e numa última fase o desenvolvimento da capacidade invasiva destas 

células, potenciando a formação de metástases.  

Os avanços científicos inerentes à descodificação do genoma Humano e o 

crescente aumento do conhecimento em consequência dos estudos de 

associação permitiram observar que o risco de desenvolvimento de cancro assim 

como os eventos associados ao desenvolvimento neoplásico (crescimento 

tumoral, invasão tumoral, capacidade metastática, resposta à terapia e 

sobrevivência) são fortemente influenciados for fatores inerentes ao background 

genético do indivíduo. A presença de polimorfismos genéticos funcionais no 

genoma Humano fornece uma ampla e extensa variação genética no indivíduo, 

afetando quer mecanismos celulares normais quer mecanismos envolvidos na 

oncofisiopatologia.  

 

1.2. Neoplasias urológicas como modelos de estudo 

 

1.2.1. Cancro da próstata 

 

O cancro da próstata (CaP) é atualmente reconhecido como um dos 

principais problemas de saúde que afeta a população masculina, afetando 1 em 

cada 7 homens [6]. Na Europa, é a neoplasia mais frequentemente diagnosticada, 

com uma taxa de incidência de 417 000 novos casos por ano, representando a 

terceira causa de morte por cancro [3]. O CaP, é uma neoplasia maligna muito 

incidente em países como a Austrália/ Nova Zelândia, América do Norte e na 

Europa ocidental comparativamente aos países asiáticos (Figura 1.1.).  
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Figura 1.1. Distribuição das taxas de incidência e mortalidade de cancro da próstata por 100 000 
habitantes (Globocan 2012, IARC). 

 

 

Esta neoplasia é mais frequente em homens mais velhos e raramente é 

diagnosticada em indivíduos com idade inferior a 40 anos. Estudos baseados em 

autópsias, revelam que 30-40% dos homens com idade igual a 60 anos 

apresentam células tumorais prostáticas, aumentando para 60-70% a presença 

destas quando a idade se aproxima dos 80 anos [7,8].  

A etiologia do CaP encontra-se associada a fatores como a idade, a etnia e 

a história familiar da doença, contudo admite-se que outros fatores como a dieta 

alimentar, a prática de exercício físico, os níveis hormonais do indivíduo e o 

background genético possam também condicionar o seu desenvolvimento. 

Nas últimas décadas, o aumento acentuado do número de casos de CaP 

poderá ser o reflexo da utilização generalizada do teste de doseamento do 

antigénio específico da próstata (PSA: prostate specific antigen) (Figura 1.2.). O 

uso deste teste, revolucionou o modo como o CaP é detetado, assim como o seu 

tratamento, permitindo que atualmente a maioria dos casos seja detetada em 

fases iniciais da doença, resultando na diminuição do número de mortes 

causadas por esta patologia [9]. Contudo, em consequência da baixa 

especificidade do teste do PSA e da sua incapacidade de distinguir formas de 

cancro indolentes de formas mais agressivas, a utilização deste teste não só 

conduziu ao sobrediagnóstico, mas também ao sobretratamento. Deste modo, 
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existe uma urgente necessidade de novos biomarcadores de diagnóstico e 

monitorização de casos de CaP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Tendência das taxas de incidência de cancro da próstata em diferentes países 
Europeus desde 1975 (Globocan 2012, IARC). 

 

 

O teste de doseamento do PSA como método de diagnóstico deverá ser 

aliado a outros, como o toque retal e a ecografia prostática transretal. Contudo, o 

diagnóstico definitivo só é concretizado mediante a confirmação histopatológica, 

após biópsia prostática ou resseção cirúrgica [10,11]. 

O CaP desenvolve-se principalmente em 2 principais zonas da próstata: na 

zona periférica (70% dos casos) e na zona de transição junto à uretra [12]. De 

uma forma geral, esta neoplasia apresenta um carácter multifocal, podendo no 

momento do diagnóstico existir mais de um tumor com origem diferente, o que 

terá impacto quer na progressão tumoral quer ao nível do prognóstico.  

Esta neoplasia apresenta uma grande variabilidade quanto ao seu 

comportamento biológico. Todavia, algumas características tumorais como a 

classificação de Gleason (grau histológico) e dimensão/volume do tumor primário 

podem ajudar a prever a agressividade da doença. A classificação de Gleason 

mede o grau de semelhança entre o tumor e a glândula prostática a partir da qual 

se desenvolveu o tumor, condicionando o grau de diferenciação do tecido a 

agressividade tumoral. Nesta classificação encontra-se estabelecida uma escala 

de 1 a 5, sendo que o 5 está associado a uma maior indiferenciação do tecido e a 

pior prognóstico. A classificação final, score de Gleason, é obtida pela soma dos 
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dois graus histológicos predominantes na neoplasia, podendo variar entre 2 e 10 

[11,13]. Quanto maior o score de Gleason de um tumor, maior a probabilidade de 

possuir comportamento agressivo e pior prognóstico.   

Atualmente, consequência da deteção precoce, a maioria dos casos é 

detetada em estadios iniciais de desenvolvimento tumoral (casos confinados ao 

órgão), podendo a doença ser controlada por tratamento cirúrgico (prostatectomia 

radical) e/ ou radioterapia, com potencial curativo [11,14]. Contudo, quando estes 

esquemas terapêuticos falham ou na presença de casos em estadios de 

desenvolvimento tumoral mais avançados ou metastáticos (10-20% dos casos já 

apresenta metástases ósseas à data do diagnóstico) é frequente a realização de 

tratamento hormonal, a denominada terapia de bloqueio androgénico (TBA) 

[15,16]. Este tratamento consiste na supressão da produção endógena e/ou na 

supressão da ação dos androgénios, já que os androgénios e recetores de 

androgénios (AR) são importantes reguladores da proliferação e desenvolvimento 

das neoplasias prostáticas [17]. Com este tipo de tratamento verifica-se uma 

redução dos sintomas da doença em 70-80% dos doentes [17,18].  

 

1.2.1.1. Oncobiologia do desenvolvimento de resistência à terapia de 

bloqueio androgénico 

 

Os androgénios desempenham um papel central no microambiente 

prostático, sendo responsáveis pela estimulação da proliferação, crescimento 

celular e inibição da apoptose [6]. O desenvolvimento de CaP é dependente da 

relação criada entre os níveis da proliferação celular e a taxa de apoptose, sendo 

os androgénios os principais reguladores desta relação, estimulando a 

proliferação celular e inibindo a apoptose [19]. Deste modo, quando os indivíduos 

são submetidos à TBA verifica-se, inicialmente, um controlo do crescimento 

tumoral, pois na ausência de androgénios a proliferação celular é baixa e a taxa 

de apoptose celular elevada [20].  

Esta abordagem terapêutica inclui todo o tipo de tratamentos que têm como 

objetivo principal controlar o crescimento tumoral por regulação hormonal [21]. A 

manipulação da via de sinalização mediada pelo AR foi o primeiro método a ser 

usado no século XX, após a dependência hormonal dos tumores prostáticos ter 

sido reconhecida em 1941 por Charles Huggins e Clarence Hodges, que 
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demonstraram que a castração cirúrgica inibia o crescimento de tumores 

prostáticos [22]. Dois dos principais tipos de TBA utilizados atualmente consistem 

na utilização de agonistas da hormona libertadora da hormona luteinizante 

(aLHRH), que atuando ao nível da hipófise vão regular negativamente os 

recetores da hormona libertadora de gonadotrofinas, conduzindo à supressão da 

libertação da hormona luteinizante e consequentemente à inibição da secreção de 

testosterona ao nível dos testículos; ou na utilização de antiandrogénios, que 

competem especificamente ao nível dos AR nas células alvo, induzindo nas 

células neoplásicas prostáticas a apoptose, ficando assim o crescimento tumoral 

comprometido [23]. Contudo, a eficácia desta terapia nos indivíduos com CaP é 

tipicamente temporária e transitória. Observações clínicas demonstram que os 

doentes apresentam progressão da doença tipicamente ao fim de 18-24 meses 

após o início deste tipo de tratamento [19,24,25]. Nestes casos, em consequência 

das células tumorais readquirirem capacidade proliferativa, mesmo na presença 

de ínfimas concentrações de androgénios no microambiente celular, esta forma 

de cancro é denominada de cancro da próstata hormono-resistente (CaPHR).  

O CaPHR responsável por uma elevada taxa de mortalidade, é uma forma 

de cancro complexa, com elevado potencial de progressão e metastização 

[20,26]. Este tipo de cancro é refratário à maioria dos tratamentos convencionais, 

não existindo atualmente uma terapia efetiva com impacto significativo na 

sobrevivência dos indivíduos [14]. Embora este tipo de cancro represente um 

grande desafio em termos de tratamento, vários estudos de investigação 

resultaram na definição de novos tratamentos nos últimos anos. Entre estes, 

destacam-se a utilização de imunoterapia celular, novos esquemas de 

quimioterapia com a utilização de cabazitaxel ou a administração de inibidores da 

biossíntese de androgénios, como o acetato de abiraterona [22]. 

A resistência à TBA, poderá exercer uma pressão seletiva no 

microambiente celular, condicionando diferentes vias de sinalização celular que 

permitirão a reativação da proliferação e sobrevivência, potenciando a aquisição 

de fenótipos tumorais agressivos com elevada capacidade invasiva e de 

metastização. O mecanismo de aquisição deste fenótipo de resistência ainda 

permanece por esclarecer, existindo potenciais mecanismos, incluindo a 

ocorrência de amplificações ou mutações no gene AR, alterações nas 
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concentrações de coreguladores do AR, ativação cruzada da via do AR ou 

ativação de vias de sinalização celular alternativas [26,27]. 

No processo de desenvolvimento de CaPHR, as células são expostas a 

modificações no seu microambiente. Admite-se que a ativação de vias de 

sinalização como a via do recetor do fator de crescimento epidérmico (EGFR: 

epidermal growth factor receptor), da via do fator de crescimento de 

transformação beta 1 (TGFβ1: transforming growth factor beta 1), da Wnt/β- 

catenina, do ácido hialurónico, do fator 1 derivado de células do estroma 1, do 

recetor de quimiocinas da família CXC, a par de alterações na concentração de 

fatores de crescimento, como a sobre-expressão do fator de crescimento 

epidérmico (EGF: epidermal growth factor) e do fator de crescimento do endotélio 

vascular (VEGF: vascular endotelial growth factor) e subexpressão do recetor do 

fator de crescimento de transformação beta 1 do tipo I e II (TGFβRI e TGFβRII) 

estejam envolvidas na progressão para CaPHR dado evidenciarem alterações 

durante a progressão destes tumores [14,26,28,29] .  

Durante a aquisição deste fenótipo de resistência, poderá não só ocorrer 

um estímulo à proliferação e sobrevivência das células prostáticas neoplásicas 

por hiperativação de vias como a via do EGF/EGFR, como cumulativamente 

ocorrer perda da capacidade de inibição/controlo da proliferação e sobrevivência 

celular por disrupções da via ativa pelo TGFβ1. A hiperativação da via EGF/EGFR 

e a perda dos recetores membranares TGFβRII, têm sido eventos associados a 

pior prognóstico, tumores com graus de Gleason mais elevados e a uma 

diminuição da sobrevivência global dos indivíduos [30]. A interação estabelecida 

entre a ativação/desativação destas vias de transdução de sinal poderá explicar o 

crescimento sustentado, a sobrevivência, a invasão, a capacidade metastática e 

resistência ao tratamento desenvolvida por estas células de CaP. 

 

1.2.2. Carcinoma de células renais 

 

O carcinoma de células renais (CCR) é a neoplasia renal mais 

frequentemente diagnosticada (aproximadamente 90% dos casos), sendo 

responsável por 65 000 novos casos na União Europeia, resultando em mais de 

25 000 mortes por ano [31]. De acordo com a Sociedade Europeia de Urologia 

(EAU: European Association of Urology), esta neoplasia é mais frequente no 
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homem relativamente à mulher (1,5:1 casos), ocorrendo um pico de incidência 

desta entre os 60-70 anos de idade. O CCR é a neoplasia urológica mais letal, 

responsável por mais de 100 000 mortes por ano a nível mundial, observando-se 

um acentuado aumento das taxas de incidência e de mortalidade (2-3% por 

década) [32,33]. 

As taxas de incidência e mortalidade de CCR apresentam também uma 

variação geográfica: sendo as taxas mais elevadas observadas na América do 

Norte, Europa e Austrália/ Nova Zelândia, em contraste com a África, Ásia central, 

onde são baixas (Figura 1.3.). No continente europeu verifica-se, igualmente uma 

heterogeneidade, observando-se taxas de incidência mais elevadas nos países 

da Europa Central e Oriental e inferiores nos países da região mediterrânica [34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3. Distribuição das taxas de incidência e mortalidade de cancro do rim por 100 000 
habitantes (Globocan 2012, IARC). 

 

 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que alguns estilos de vida 

parecem estar envolvidos na etiologia e desenvolvimento de CCR [35]. O 

tabagismo, a obesidade, a doença cística adquirida e a história familiar da 

doença, encontram-se bem estabelecidos como fatores de risco [36]. No entanto, 

existem outros, como os fatores nutricionais, a hipertensão arterial e os fatores 

ocupacionais, que parecem também modular o desenvolvimento de CCR, contudo 

são necessários mais estudos para comprovar a sua associação [36].  
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Nas últimas décadas o uso frequente e generalizado de exames 

imagiológicos em procedimentos de rotina (ecografia e tomografia axial 

computorizada, entre outros) têm permitido um maior número de diagnósticos 

acidentais de casos assintomáticos, contribuindo este fato para o aumento das 

taxas de incidência. Nestes casos, de prognóstico mais favorável, a neoplasia 

costuma ser de pequenas dimensões, o que obriga à realização de exames 

posteriores para confirmar a natureza neoplásica da massa celular encontrada, 

nomeadamente biópsias e citologias aspirativas. No caso de diagnóstico 

sintomático, o doente costuma apresentar tipicamente hematúria, dor lombar e 

sensação de peso lombar. Nestes casos, a neoplasia é geralmente bastante 

volumosa, sendo indicativo de pior prognóstico. Aproximadamente um terço dos 

doentes apresenta doença metastática no momento do diagnóstico e 20-40% dos 

casos que apresentam inicialmente doença confinada ao órgão, desenvolvem 

também metástases [37]. A sobrevivência aos 5 anos para casos de doença 

metastática é de somente 9,5% comparativamente a casos de doença localizada 

90,5% [38]. 

Atualmente de acordo com a WHO, existem três principais tipos 

histológicos de CCR: o CCR de células claras (CCRcc) (80-90%), o CCR do tipo 

papilar do tipo I e II (10-15%) e o CCR cromófomo (4-5%) [39]. Estes subtipos de 

CCR não só diferem histologicamente, como também apresentam diferenças ao 

nível genético e grande variabilidade de comportamento biológico. O sistema de 

classificação histológica de Fuhrman é o sistema de classificação mais utilizado. 

O grau de Fuhrman é uma classificação que agrupa as neoplasias em quatro 

graus nucleares de malignidade, permitindo relacionar a agressividade da 

neoplasia com o tamanho e as características histológicas dos tumores [40]. 

Segundo esta classificação, as células tumorais G1 e G2 apresentam núcleos 

pequenos e uniformes ou com alguma irregularidade e, por sua vez, as células 

tumorais G3 e G4 apresentam contornos claramente irregulares, pleomórficos e 

bizarros [40].  

Os casos de CCR em estadios iniciais de desenvolvimento, são geralmente 

submetidos a excisão cirúrgica (nefrectomia) completa ou parcial [33]. Em 

indivíduos com tumores em estadios mais avançados e metastáticos a cirurgia é 

efetuada apenas em doentes selecionados com intuitivo paliativo, frequentemente 

complementada de outros tratamentos sistémicos, nomeadamente o uso de 
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imunoterapia, com recurso a citocinas e a realização de terapias dirigidas a alvos 

moleculares específicos [33]. Até há poucos anos, os tratamentos para o CCR 

metastático apresentavam baixa taxa de sucesso. As tradicionais terapêuticas 

sistémicas baseadas em citocinas (interleucina-2, interferão-α), com baixa 

atividade anti-tumoral, e com modestas taxas de resposta, deram lugar a novas 

terapias dirigidas que têm como alvo vias envolvidas na angiogénese e 

metabolismo celular do tumor [41].  

 

1.2.2.1. Oncobiologia do carcinoma de células renais 

 

O CCRcc é um subtipo de CCR que está associado a síndromes 

hereditários, nomeadamente à doença de von Hippel-Lindau (VHL), contudo 

também pode surgir de uma forma esporádica, envolvendo também alterações ao 

nível do gene VHL. Admite-se que em mais de 70% dos CCRcc ocorre inativação 

do gene VHL, através de deleção, mutação ou metilação [42,43]. Em condições 

normais, a proteína codificada pelo gene VHL serve de local de reconhecimento 

para as subunidades regulatórias do fator de transcrição induzido por hipóxia 

(HIF: hypoxia-inducible fator - HIF-1α, HIF-2α e HIF-3α) marcando-as através de 

ubiquitinação para posterior degradação no proteossoma. Quando há inativação 

do VHL deixa de haver reconhecimento e, consequentemente, degradação do 

HIF, o que leva à sua acumulação no citoplasma e posterior migração para o 

núcleo onde se liga a elementos de resposta à hipóxia e ativa a transcrição de 

genes importantes para o desenvolvimento de vasos sanguíneos, proliferação 

celular, metabolismo da glucose, regulação do pH e metastização [42].  

Recentemente, o conhecimento das principais vias de sinalização 

envolvidas na oncobiologia desta neoplasia permitiu o desenvolvimento de novas 

terapias dirigidas a alvos moleculares, nomeadamente inibidores dos domínios 

tirosina cinase (Sunitinib e Sorafenib), inibidores da angiogénese (Bevacizumab) e 

os inibidores do mammalian target of rapamycin (mTOR) (Temsirolimus) [44,45]. 

Contudo, embora estes agentes consigam travar a progressão tumoral durante 

algum tempo e melhorar a sobrevivência dos doentes, estes não apresentam 

efeito significativo [45,46]. Usualmente, num período compreendido entre os 5-11 

meses, após início da terapia, ocorre desenvolvimento de resistência ao 

tratamento, existindo também um subgrupo de doentes que não apresenta 

http://www.biooncology.com/therapeutic-targets/mtor
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qualquer benefício clínico na realização destes agentes dirigidos a alvos 

moleculares [47,48].  

Recentemente, Zhou e colaboradores demonstraram que a perda do VHL 

leva também a uma maior estabilização do EGFR, permanecendo este recetor 

mais tempo na membrana citoplasmática antes de ser reciclado ao nível do 

proteossoma [49]. Estes autores descreveram que a semi-vida do EGFR é de 

aproximadamente uma hora em células que expressam o VHL, aumentando a 

semi-vida deste recetor para o triplo do tempo em linhas celulares que têm o VHL 

inativo [49]. Este aumento da semi-vida do EGFR associado ao aumento da 

expressão do fator de crescimento de transformação alfa (TGFα: transforming 

growth factor α), em consequência da não degradação do HIF, clarifica a 

relevância que esta via de sinalização pode assumir na dinâmica e fisiopatologia 

desta neoplasia e na aquisição de fenótipos agressivos e de resistência. O efeito 

limitado dos atuais tratamentos no CCR, a par das novas evidências moleculares 

subjacentes à fisiopatologia desta neoplasia, torna claro a necessidade de 

melhorar a compreensão sobre os eventos moleculares deste tipo de neoplasia 

de modo a promover-se o desenvolver de novos esquemas terapêuticos e 

terapias mais eficientes. 

 

1.3. Via de sinalização EGF/EGFR-HER2  

 

O crescimento celular em condições de homeostasia é um processo 

altamente controlado, em consequência da ativação precisa de vias de 

sinalização intracelulares que se regulam mutuamente. Esta regulação ocorre por 

comunicação intercelular, realizada por secreção de citocinas e fatores de 

crescimento, libertados pelas células, que apresentam a capacidade de se 

ligarem a recetores na superfície da célula.  

O EGF desempenha um papel chave na dinâmica da célula, como 

mitogénio em células epiteliais, ativando uma via de sinalização envolvida na 

modulação de processos celulares como a proliferação celular, a angiogénese, a 

diferenciação, a progressão do ciclo celular e a apoptose, processos 

frequentemente alterados durante a carcinogénese [50]. Este fator de crescimento 

apresenta uma elevada afinidade para o recetor membranar EGFR, 

desencadeando, após ligação a este, a ativação de uma cascata de transdução 



43 
 

de sinal que modela o crescimento celular [51]. O EGFR encontra-se na 

membrana celular, contudo este é frequentemente reciclado entre a membrana 

plasmática e os endossomas/proteossoma, ou seja, na ausência de ligando, o 

EGFR é lentamente internalizado e rapidamente reciclado para a membrana 

plasmática [51]. 

O recetor EGFR pertence à família de recetores tirosina cinase ErbB que 

compreende 4 membros: EGFR (ErbB1/HER1), HER2 (Human epidermal growth 

factor 2) (ErbB2/neu), ErbB3 (HER3) e ErbB4 (HER4). Estes têm em comum um 

domínio extracelular rico em resíduos de cisteína, um domínio transmembranar e 

um domínio intracelular com ativação tirosina cinase Após ligação do EGF ao 

domínio extracelular do EGFR, o recetor sofre dimerização, ligando-se a outro 

recetor da família ErbB, formando homo- ou diferentes heterodímeros funcionais 

(Figura 1.4.). O HER2, é o parceiro preferencial de dimerização do EGFR 

provocando uma diminuição da endocitose e degradação deste, não 

apresentando ligando específico que despolete a sua ativação [52-54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.4. Via de sinalização dos recetores ErbB (adaptado de Yarden et al. [51]). 

 

 

Após a dimerização ocorre uma fosforilação cruzada dos domínios 

intracelulares, e consequentemente, ativação da cascata de sinalização. Após a 

estimulação de diferentes proteínas adaptadoras no citoplasma, ocorre a 

estimulação de diferentes cascatas de sinalização: Ras-Raf-MAPK, PI3K-AKT-
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mTOR e STAT. Vários estudos associaram a ativação da cascata de sinalização 

Ras-Raf-MAPK com a ativação da proliferação, sobrevivência e transformação 

neoplásica [51,55].  

Durante o desenvolvimento tumoral, alterações nesta via de sinalização 

estão associadas a características chave da oncobiologia como: potencial 

replicativo ilimitado, sobrevivência, angiogénese e potencial metastático [53]. O 

aumento da ativação desta via de sinalização pode resultar de diferentes 

mecanismos: aumento da biodisponibilidade de ligandos, aumento da transcrição 

do EGFR, amplificação genética do EGFR ou mutações que conduzem à ativação 

constitutiva do recetor. Elevada expressão dos ligandos do EGFR conjuntamente 

com a sobre-expressão do EGFR pode facilitar a ativação de vias proliferativas 

autócrinas e parácrinas, contribuindo para a carcinogénese e progressão tumoral 

[53]. 

Estudos sugerem que o EGFR e o HER2 apresentam uma expressão 

alterada em diferentes neoplasias [56]. A sobre-expressão do EGFR é observada 

em diferentes modelos neoplásicos incluindo os de próstata (40-80%), de pulmão 

(40-80%), de rim (50-90%), de cabeça e pescoço (80-100%), de gliomas (40-63%) 

entre outros [57]. Vários estudos demonstram que a sobre-expressão do EGFR se 

encontra correlacionada com baixa sobrevivência, maior risco de recorrência, 

estadios tumorais avançados e aumento do risco de metastização [53].  

Devido às funções da via EGF/EGFR no desenvolvimento neoplásico, nos 

últimos anos tem-se assistido ao desenvolvimento de terapias direcionadas a 

alvos moleculares desta via. Atualmente, é frequente o uso de anticorpos 

monoclonais anti-EGFR e anti-HER2 e/ou inibidores do domínio de tirosina cinase 

do EGFR que têm como objetivo atrasar a progressão da doença por inativação 

desta via de sinalização. Estando algumas destas terapias em utilização clínica no 

tratamento de alguns tipos de cancro e outras em diferentes fases de ensaios 

clínicos [58].  

 

1.4. Via de sinalização TGFβ1/TGFβRII   

 

O TGFβ1 desempenha um complexo papel na resposta celular local e 

sistémica, modulando a iniciação e progressão de diversos modelos neoplásicos 

[59]. O TGFβ1 é uma citocina multifuncional, capaz de inibir a proliferação celular 
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nas células epiteliais. Contudo, também se encontra envolvida na síntese da 

matriz extracelular, expressão de integrinas, modulação do sistema imunológico, 

angiogénese [60,61]. 

A cascata de sinalização mediada pelo TGFβ1 é iniciada após ligação 

deste a uma família de recetores transmembranares, o TGFβRI e o TGFβRII. 

Primeiramente, o TGFβ1 liga-se ao TGFβRII, que posteriormente recruta o 

TGFβRI, formando um complexo que irá resultar na fosforilação cruzada do 

TGFβRI. O TGFβRI ativado vai fosforilar um complexo formado por proteínas 

intracelulares, as SMADs reguladoras (SMA-and MAD-related protein)- SMAD-2 e 

SMAD-3, complexo que posteriormente se liga à SMAD-4. Este complexo 

heteromérico, SMAD2/3/4, é translocado para o núcleo, onde conjuntamente com 

outros cofatores, se liga ao DNA induzindo a transcrição genética (Figura 1.5.) 

[62]. As SMAD-6 e SMAD-7 têm a capacidade de inibir todo este processo 

interagindo diretamente com o TGFβRI, prevenindo a fosforilação do complexo 

formado pelas SMAD-2/3. Recentemente, também foi proposto que as SMADs 

reguladoras se encontram envolvidas no processamento e maturação de 

microRNAs [63-65].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Via de sinalização do TGFβ1 (adaptado de Elliott et al. [66]). 

 

 

Nas células epiteliais o TGFβ1 é um importante regulador em 

consequência da sua habilidade de ativar a transcrição de inibidores do ciclo 
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celular e/ou reguladores da apoptose [67,68]. A inibição do ciclo celular ocorre por 

ativação de cinases dependentes de ciclinas, p15Ink4b, p21Cip1 e p57Kip2 e por 

inibição de genes proliferativos como o c-myc. O TGFβ1 regula também a 

ativação da p53. Esta ativação induz a transcrição de p21, que inibe a formação 

do complexo ciclina E/CDK2 e que, associada à p15, inibe o complexo ciclina 

D/CDK4. A inibição deste complexo previne a hiperfosforilação da proteína 

retinoblastoma, que num estado de hipofosforilação impede a replicação celular, 

sequestrando também o fator de transcrição E2F. Devido ao desencadeamento 

de todo este sistema de inibição, o TGFβ1 contribui para a paragem do ciclo 

celular na fase G1, inibindo consequentemente o crescimento de tecidos epiteliais 

[69]. O TGFβ1 apresenta também a capacidade de induzir alterações na 

expressão de elementos da família BCL-2, induzindo a transcrição do fator pró-

apoptótico Bim. 

O TGFβ1 apresenta um duplo papel durante o desenvolvimento tumoral, 

este fator de crescimento apresenta em fases iniciais, a função de um gene 

supressor tumoral, inibindo a proliferação celular e favorecendo a apoptose. Em 

estadios mais avançados, admite-se que níveis elevados de TGFβ1 estão 

associados à promoção tumoral, favorecendo a invasão, motilidade e migração 

celular, a angiogénese e a evasão ao sistema imunológico [59]. Admite-se 

atualmente, que esta resistência ao TGFβ1 pode ser consequência da diminuição 

da expressão dos recetores transmembranares na superfície das células, 

aumento da expressão das SMADs inibidoras ou repressão desta via de 

sinalização por proteínas como a p53, c-myc, Ski-Sno, entre outras [70-72]. 

Ao nível do tecido epitelial prostático normal, o TGFβ1 tem a capacidade de 

inibir a proliferação celular e potenciar a apoptose. Contudo estas funções são 

perdidas durante a progressão tumoral, tornando-se as células tumorais 

resistentes a este fator, não existindo mutações ou deleções em elementos desta 

via que clarifiquem esta resistência. Atualmente admite-se que a resistência 

possa ser resultado da perda de expressão dos recetores, TGFβRI e TGFβRII, 

observada em 30% dos casos de CaP [66,73]. Esta diminuição na expressão dos 

recetores encontra-se também associada a tumores de grau de Gleason mais 

elevado, a estadios de desenvolvimento tumoral mais avançados e a um pior 

prognóstico. Estudos salientam também a perda da expressão do TGFβRII 

durante o desenvolvimento de CCRcc, associada à progressão tumoral, como 
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mecanismo de resistência à repressão da proliferação celular mediada pelo 

TGFβ1 [74]. 

 

1.5. Variabilidade genética no desenvolvimento de cancro 

 

A variabilidade genética intrínseca ao indivíduo, é consequência da 

ocorrência de um perfil específico e individual de polimorfismos genéticos 

(variações no DNA existentes nos indivíduos de uma população cuja variante 

menos frequente está presente em pelo menos 1% dessa população) [75]. O 

crescente aumento do conhecimento em consequência dos estudos de 

associação permitiu verificar que a ocorrência de variações no genoma podem 

explicar diferentes suscetibilidades para o desenvolvimento neoplásico e 

diferentes padrões de desenvolvimento tumoral, apresentando esta variabilidade 

implicações ao nível da resposta ao tratamento e prognóstico.  

Com a descodificação do genoma Humano, ficou evidente que os 

polimorfismos genéticos mais comuns no genoma consistem na transição de 

apenas um nucleótido em loci específicos do DNA, designando-se de Single-

Nucleotide-Polymorphisms (SNPs) [12]. Estes representam cerca de 90% das 

variações nucleotídicas conhecidas e dados do projeto internacional HapMap 

evidenciam a ocorrência de um SNP a cada 600 pares de base (bp: base pair) 

quando se analisa o genoma de múltiplas populações humanas, tendo-se 

identificado aproximadamente 6 milhões de SNPs [76]. Os SNPs podem ocorrer 

em qualquer zona do genoma, podendo condicionar genes envolvidos no controlo 

da proliferação e diferenciação celular, na reparação de DNA e na manutenção da 

integridade do genoma, bem como em moléculas envolvidas no metabolismo de 

fármacos. Dada a sua localização no genoma Humano, estes podem ser 

responsáveis por mudança de aminoácidos na estrutura de uma proteína, 

podendo causar alterações ao nível da estrutura, polaridade, fosforilação 

inadequada, entre outras [77]; podem ser silenciosos, não causando variações na 

proteína; quando localizados numa região promotora, podem condicionar a 

ligação de fatores de transcrição, podendo aumentar ou diminuir a ligação destes 

[78,79].  

Os SNPs são a principal fonte de variabilidade individual, pelo que cada 

indivíduo é portador de um vasto grupo de polimorfismos, o que lhe confere um 
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património genético único e individual. Dado que o risco para cancro parece ser 

influenciado pelos padrões de SNPs que cada indivíduo possui em determinados 

genes-chave, o seu estudo proporcionará a definição de grupos de risco para o 

desenvolvimento neoplásico e de grupos com significado prognóstico [14]. 

Atualmente admite-se que o uso do perfil genético, de perfis de expressão de 

mRNA, de microRNAs e de proteínas poderão proporcionar meios mais precisos 

na avaliação individual do risco de desenvolvimento neoplásico. O uso destes 

marcadores moleculares, como fatores preditivos do comportamento tumoral, são 

uma estratégia promissora, permitindo não só antecipar o comportamento 

tumoral, mas também criando a oportunidade para outras intervenções 

terapêuticas e o desenvolvimento de esquemas de tratamento mais adequados.   

A variabilidade inter-individual poderá também modular a resposta ao 

tratamento, sendo possível que indivíduos com o mesmo diagnóstico e 

submetidos ao mesmo esquema terapêutico, apresentem diferente resposta, 

ausência de resposta ao tratamento ou até desenvolvimento de toxicidades. 

Assim, o estabelecimento de um perfil farmacogenómico, permitirá a identificação 

de biomarcadores que possam modular uma resposta a um tratamento de forma a 

individualizar a terapia com base no perfil genético individual [78]. Prever a 

resposta do indivíduo ao tratamento continua a ser o objetivo primordial da 

farmacogenómica. Na Era do desenvolvimento da medicina personalizada, 

compreender o efeito do património genético individual a par do conhecimento da 

biologia molecular dos tumores será uma estratégia promissora para formular 

decisões terapêuticas mais adequadas e eficazes. Assim, a incorporação de 

informação genética, nomeadamente variações genéticas funcionais em modelos 

que incluam outras características dos indivíduos e exposição a fatores de risco 

poderá ser uma melhor estratégia com maior impacto quer na definição de grupos 

de risco para o desenvolvimento neoplásico, quer de grupos com significado 

prognóstico.   

 

1.5.1. Polimorfismos genéticos nos genes codificantes dos fatores de 

crescimento EGF e TGFβ1 

 

Fatores de crescimento como o EGF e TGFβ1 contribuem para a 

modulação do microambiente celular, regulando a homeostasia celular. Durante o 
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desenvolvimento tumoral, diferente biodisponibilidade destes poderá condicionar 

a progressão tumoral potenciando-a.  

Estudos prévios evidenciaram que a transição G>A (guanina>adenina) no 

locus +61 do gene EGF (SNP ID: rs4444903) influencia significativamente os 

níveis circulantes de expressão de EGF no sangue [80]. Estudos realizados por 

Shahbazi e colaboradores, demonstraram que os indivíduos portadores da 

variante A apresentavam menor biodisponibilidade de EGF relativamente aos 

indivíduos portadores da variante G [80]. Sabendo-se que o EGF é expresso em 

células tumorais da próstata e é um fator chave na funcionalidade renal, é 

plausível que indivíduos portadores de variantes genéticas associadas a maior 

expressão de EGF, estejam expostos a níveis mais elevados deste ligando, com 

repercussão eventual no tumor por via parácrina e/ou autócrina [81,82].  

Na literatura, um dos vários polimorfismos descritos no gene TGFB1, é a 

variante TGFB1+869T>C (SNP ID: rs1982073) localizada no locus +869 do exão 

1 do gene TGFB1. Admite-se que a transição de uma timina (T) por uma citosina 

(C), resulta numa substituição aminoacídica leucina (Leu)prolina (Pro) e está 

associada a diferentes níveis séricos de TGFβ1 , a variante Pro tem sido 

associada a um aumento dos níveis séricos de TGFβ1 [83-85].  

Uma vez que ambos os fatores de crescimento condicionam o 

microambiente tumoral, por proporcionarem potencialmente diferentes 

intensidades de ativação das respetivas vias de sinalização e por estas poderem 

interagir entre si, é necessário compreender de que forma as variantes genéticas 

funcionais nestes genes, condicionam o desenvolvimento de neoplasias 

urológicas. 

 

1.5.2. Polimorfismos genéticos nos genes codificantes dos recetores 

membranares EGFR, HER2 e TGFβRII 

 

Nos últimos anos vários polimorfismos genéticos têm sido descritos nos 

genes EGFR, HER2 e TGFBR2. Alguns dos quais têm sido descritos como 

funcionais, apresentando a capacidade de influenciar a expressão do mesmo ou 

afetando a sua funcionalidade, comprometendo assim a transdução de sinal. 

Assim, a ocorrência de polimorfismos genéticos capazes de originar diferenças na 

estrutura do recetor ou afetar domínios importantes para a 
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funcionalidade/ativação ou alterar a expressão poderão comprometer a 

proliferação e a diferenciação celular.  

Encontra-se descrito na literatura, que a variante genética EGFR R497K 

(SNP ID: rs2227983), responsável pela transição G>A no codão 497 e 

responsável pela substituição aminoacídica arginina (Arg)> lisina (Lys), pode 

afetar a região extracelular deste recetor. Admite-se que os indivíduos portadores 

da variante Lys apresentam um estímulo atenuado à proliferação celular, após 

ativação do EGFR. Estudos in vitro demonstraram que a variante Lys apresentava 

uma capacidade atenuada na indução da transcrição de c-myc, FOS e jun 

comparativamente aos portadores da variante Arg [86]. Cumulativamente, outras 

variantes genéticas como as transições G>T (EGFR-216G>T, SNP ID: rs712829) 

e C>A (EGFR-191C>A, SNP ID: rs712830) nas posições da região promotora do 

gene EGFR, -216 e -191, respetivamente, parecem também influenciar a 

expressão deste recetor. O polimorfismo genético EGFR-216G>T encontra-se 

localizado num local de reconhecimento do fator de transcrição Sp1, enquanto 

que a transição EGFR-191C>A se localiza a somente  4 pares de base de um dos 

quatro locais de ligação de Sp1, podendo desta forma afetar a expressão do 

EGFR.  Estudos desenvolvidos por Liu e colaboradores demonstraram que a 

transição G>T está associada a um aumento da ativação do promotor de 30% 

[87]. Cumulativamente, estes autores observaram também, usando fibroblastos in 

vivo, que o haplótipo T-C está associado a níveis mais elevados de mRNA do 

EGFR relativamente ao haplótipo G-C [87]. Outras alterações em parceiros de 

dimerização do EGFR, podem também influenciar a potencialidade desta via de 

sinalização, de que é exemplo a ocorrência do polimorfismo genético HER2 I655V 

(SNP ID: rs1136201), que consiste na transição isoleucina (Ile)> valina (Val) no 

codão 655, associado a alterações na capacidade de dimerização do recetor e 

consequente ativação da transdução de sinal [88]. 

Atualmente, admite-se que um dos mecanismos de resistência ao efeito do 

TGFβ1, possa ser a perda de expressão do recetor membranar TGFβR2, 

podendo esta ser modulada pela ocorrência de SNPs na região promotora do 

gene. Trabalhos desenvolvidos por Seijo e colaboradores indicaram que a 

transição G>A (guanina>adenina) localizada no locus -875 da região promotora 

do gene TGFBR2 (SNP ID: rs3087465),  se encontra associada a uma alteração 
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da transcrição em células epiteliais normais capaz de aumentar a expressão do 

gene TGFBR2 [89].  

A caracterização genotípica baseada em variantes genéticas funcionais 

dos recetores membranares EGFR-HER2 e TGFβRII poderá ser uma estratégia 

promissora permitindo identificar grupos de risco para o desenvolvimento 

neoplásico, estratificar grupos com significado prognóstico e definir o perfil 

genético de acordo com a resposta à terapia. 

 

1.6. Variabilidade genética e microRNAs em circulação  

 

Alterações no microambiente celular em consequência da ocorrência de 

polimorfismos genéticos funcionais, poderão exercer influência no processo de 

desenvolvimento tumoral favorecendo a ativação de determinadas cascatas de 

sinalização e inibindo outras. Uma das consequências destas alterações poderá 

ser a modificação do padrão de expressão de miRNAs.  

 Os miRNAs consistem em pequenos RNAs não codificantes, com cerca de 

18 a 25 nucleótidos de comprimento, que atuam como reguladores da expressão 

de genes envolvidos em processos celulares fundamentais tais como 

desenvolvimento, diferenciação, proliferação, sobrevivência e morte celular [90]. 

Nos últimos anos, os miRNAs têm sido identificados como potenciais 

biomarcadores dada a sua especificidade de expressão e estabilidade [90].  

A biogénese dos miRNAs é um processo enzimático que envolve várias 

etapas, sob ação de várias proteínas como a Drosha no núcleo, a Exportina 5 

responsável pela exportação do miRNA para o citoplasma e a maturação final dos 

miRNAs sob ação da Dicer (Figura 1.6.) [91-93].  
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Figura 1.6. Biogénese dos microRNAs (adaptado de Dias et al. [94]). 

 

 

A capacidade de modulação dos processos celulares ocorre devido à 

complementaridade entre sequências existentes no miRNA e no mRNA alvo. O 

miRNA liga-se às sequências complementares na região 3’UTR do mRNA, 

resultando na modificação pós-transcripcional ou degradação desse mRNA [95]. 

Como consequência final, ocorrerá um decréscimo na quantidade de proteína 

codificada pelo mRNA que foi alvo de regulação [96].  

A acumulação de eventos genéticos e epigenéticos que resultam na 

desregulação de genes e proteínas pode influenciar todo o mecanismo de 

processamento dos miRNAs, provocando alterações nos seus níveis de 

expressão. Tem vindo a ser demonstrado, que os miRNAs se encontram 

alterados no cancro, e que podem iniciar a carcinogénese e/ou conduzir à 

progressão tumoral [96]. Atendendo à sua função como reguladores de diferentes 

vias, supõe-se que desempenhem um papel chave na coordenação do 

desenvolvimento neoplásico. Deste modo, o padrão de expressão de miRNAs 

têm-se revelado uma ferramenta útil, na classificação tumoral como também para 

fins de diagnóstico, dado que não necessitam de ser traduzidos em proteína para 

exercerem o seu efeito biológico [97].  
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Em tecidos tumorais, o padrão de expressão dos miRNAs mostrou ser 

específico do tecido e do estadio de desenvolvimento tumoral, sugerindo a 

existência de assinaturas genéticas capazes de identificar tumores específicos 

[98]. Isto conduziu à hipótese que miRNAs possam atuar como oncomiRs ou 

como miRNAs supressores tumorais, dependendo da sua função e do modelo 

tumoral [99].  

Relativamente à sua aplicabilidade no diagnóstico e prognóstico, os 

miRNAs surgem como uma classe ideal de biomarcadores uma vez que são 

moléculas estáveis, a sua expressão é aberrante em casos de neoplasia, há a 

ocorrência de perfis de expressão específicos e podem ser obtidos por técnicas 

minimamente invasivas através de amostras de plasma, soro, entre outras 

[97,100].  

Tal como já foi referido, a alteração do padrão de expressão de miRNAs 

durante o processo de desenvolvimento tumoral pode ser consequência das 

alterações sequenciais no microambiente celular. Hayashi e colaboradores 

demonstraram que a estimulação de células mamárias em cultura com EGF, 

diminuía a expressão de um conjunto de 23 miRNAs [101]. Recentemente, 

Garofalo e colaboradores verificaram um perfil de miRNAs modulado pelos 

recetores EGFR e MET, envolvidos na resposta ao gefitinib [102]. Davis-

Dusenbery e colaboradores observaram também que a estimulação com TGFβ1 

de células musculares da artéria pulmonar humana, provoca um aumento de 

expressão de miR-145, associado à inibição da proliferação celular em CaP [103-

105].  

O estudo da influência de polimorfismos funcionais nos fatores de 

crescimento EGF e TGFβ1 no perfil específico de miRNAs em circulação, torna-se 

relevante de forma a compreender a sua interação no microambiente celular. A 

análise desta interação poderá ajudar à clarificação dos principais eventos 

moleculares envolvidos no desenvolvimento de neoplasias urológicas e 

futuramente no desenho de novas terapias alvo, possivelmente dirigidas aos 

miRNAs desregulados neste processo.  

 

 

 

 

http://www.nature.com/nm/journal/v18/n1/full/nm.2577.html#auth-1
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Capítulo II 
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2. Objetivos 

 

 

Este estudo tem como objetivo principal a compreensão do papel das vias 

de sinalização EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TβRII na definição de perfis genéticos 

associados ao desenvolvimento de neoplasias malignas urológicas e sua 

repercussão farmacogenómica, podendo futuramente permitir a identificação de 

novos alvos terapêuticos ou tratamentos combinados. 

 

 Objetivos Específicos 

 

2.1. Avaliar a influência de polimorfismos funcionais em genes das vias de 

sinalização EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII no risco para o desenvolvimento 

de CaP e na resposta à terapia de bloqueio androgénico. 

 

2.2. Avaliar a influência de polimorfismos funcionais em genes das vias de 

sinalização EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII no risco para o desenvolvimento 

de CCR, no intervalo livre-de-doença e na sobrevivência global.  

 

2.3. Definir um perfil de expressão de miRNAs em circulação associado ao 

desenvolvimento de neoplasias urológicas e sua implicação farmacogenómica. 

 

2.4. Estabelecer a correlação entre o perfil de miRNAs em circulação com os 

perfis genéticos associados à oncobiologia de neoplasias malignas urológicas. 
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Capítulo III 
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3.1. Estado da arte 

 

As vias de sinalização celular mediadas pelo EGF e TGFβ1 são 

consideradas importantes moduladoras do microambiente celular, encontrando-se 

a sua desregulação associada ao desenvolvimento neoplásico [106]. Admite-se 

que os fatores de crescimento estejam envolvidos em todas as fases do 

desenvolvimento tumoral [107]. Esta desregulação poderá ser consequência de 

diferente biodisponibilidade dos ligandos, ativadores das cascatas de transdução 

de sinal; da expressão diferencial dos recetores membranares; assim como de 

alterações na estrutura dos recetores capazes de influenciar a sua estabilidade e 

estrutura. 

 Polimorfismos genéticos funcionais, poderão causar algumas das 

alterações mencionadas, podendo desta forma influenciar o desenvolvimento e a 

progressão do CaP. Assim, torna-se relevante estudar polimorfismos genéticos 

em genes das vias EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII de modo a definir perfis 

genéticos de risco para o desenvolvimento de CaP e perfis moleculares 

farmacogenómicos associados à resposta à TBA de acordo com o objetivo 2.1. 

Esta caracterização permitirá a otimização de esquemas terapêuticos ou o 

desenho de novas estratégias dirigidas a alvos moleculares em indivíduos com 

maior predisposição para o desenvolvimento de resistência à TBA. 

De forma a responder ao objetivo mencionado serão apresentados cinco 

estudos. 
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3.2. Estudo 1 

 

3.2.1. Análise combinada da influência dos polimorfismos genéticos 

EGF+61G>A e TGFB1+869T>C na suscetibilidade  para o desenvolvimento 

de cancro da próstata e na resposta à terapia de bloqueio androgénico – 

Artigo 1 (Anexo 1) 

 

 

Material e Métodos 

 

População em estudo 

Neste estudo do tipo caso-controlo foram incluídos 234 doentes com uma 

média de idade de 69,1±7,5 anos, com diagnóstico histopatológico de CaP, do 

Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto). O tempo médio de follow-

up foi de 32 meses. Do grupo em estudo, 43,4% apresentavam doença 

localizada, 37,9% apresentavam doença localmente avançada e 18,7% 

apresentavam doença metastática. Todos os doentes foram submetidos à TBA: 

81,7% dos casos realizaram terapia de bloqueio total, com a administração 

combinada de antiandrogénios e agonistas da hormona libertadora da hormona 

luteinizante (aLHRH); 8,7% dos casos realizaram aLHRH e 9,6% dos casos 

somente antiandrogénios. O estado de hormono-resistência foi definido com base 

na recorrência dos valores de PSA, tendo sido definida como dois aumentos 

consecutivos dos valores de PSA acima de 1,0 ng.mL-1, com diferença de pelo 

menos 0,2 ng.mL-1 [108]. 

Relativamente aos indivíduos do grupo controlo, estes foram recrutados a 

partir do Banco de Dadores de Sangue do IPO-Porto, sendo formado por homens 

com idade superior a 40 anos e sem história de doença oncológica. Neste grupo 

foram incluídos 243 indivíduos, com uma média de idade de 44,7±11,6 anos. 

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios da declaração de 

Helsínquia e após consentimento informado foi colhida a todos os participantes 

uma amostra de sangue periférico (8 mL), por técnica padronizada de colheita 

intravenosa. A fração de leucócitos presente no sangue periférico foi utilizada 
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para extraír DNA genómico, a qual foi realizada de acordo com a técnica de 

salting-out. 

 

Genotipagem dos polimorfismos genéticos EGF+61G˃A (rs4444903) e 

TGFB1+869T˃C (rs1982073) 

O polimorfismo EGF+61G˃A foi analisado por técnica de PCR-RFLP 

(polymorphism chain reaction- restriction fragment lenght polymorphism), de 

acordo com o descrito [80]. A técnica consiste na amplificação de uma região de 

interesse do gene EGF numa reação com volume de 50 μL. A mistura de reação 

inclui 10 μL de tampão de reação (1X), uma unidade de Taq DNA Polimerase 

(Promega Taq DNA Polymerase), 1,5 mM de MgCl2 (Promega Taq DNA 

Polymerase), 0,2 mM de dNTPs (Fermentas #RO192), 0,3 μM de cada um dos 

primers (forward: 5’TGT CAC TAA AGG AAA GGA GGT 3’; reverse: 5’ TTC ACA 

GAG TTT AAC AGC CC 3’) e aproximadamente 20 ng de DNA por caso. O 

fragmento de PCR obtido, com peso molecular de 242 bp, foi incubado overnight 

com uma endonuclease de restrição, AluI à temperatura de 37ºC. Os fragmentos 

obtidos após restrição foram separados por eletroforese em tampão TBE, 

utilizando-se géis de agarose a 3%, corados com brometo de etídeo (10 μg/mL). 

O polimorfismo foi definido pela presença (A) ou ausência (G) de um sítio de 

restrição adicional.  

O polimorfismo TGFB1+869T˃C foi analisado por discriminação alélica, 

com recurso a PCR em tempo real, usando-se o sistema 7300 real-time PCR-

System (Applied Biosystems®). Esta técnica foi realizada utilizando 6µL de mistura 

de reação, contendo 1X master mix (Applied Biosystems®), 1X sondas específicas 

(Taqman® Genotyping Assay: C__22272997_10___, Applied Biosystems®) e 20 

ng de DNA por caso. A amplificação foi detetada e analisada com recurso ao 

software 7300 System Sequence Detection (versão 1.2.3 Applied Biosystems®). 

Os procedimentos para o controlo de qualidade incluíram a genotipagem 

em duplicado de 10% das amostras de forma a avaliar a confiabilidade da técnica 

e foram utilizados controlos negativos para eliminar falsos-positivos. Os 

resultados relativos à técnica de PCR-RFLP, foram confirmados por 2 

investigadores de forma independente, sendo os resultados ambíguos 

reanalisados.    
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Análise estatística 

Os genótipos dos polimorfismos EGF+61G˃A e TGFB1+869T˃C, foram 

combinados em três categorias de acordo com a potencial consequência 

funcional ao nível da proliferação celular: baixo, intermédio e alto perfil genético 

de proliferação. O racional para definir o perfil genético de alta proliferação foi 

associar o alelo G (alta expressão de EGF) do polimorfismo EGF+61G˃A, com o 

alelo T (variante associada a baixa produção do TGFβ1) do polimorfismo 

TGFB1+869T˃C. O perfil genético de proliferação intermédio, foi definido 

combinando o EGF+61G˃A e TGFB1+869T˃C (AA+CT/TT e AG/GG+CC, 

respetivamente). A combinação dos homozigóticos AA do polimorfismo 

EGF+61G˃A e dos homozigóticos CC para o polimorfismo TGFB1+869T˃C, 

corresponde ao perfil genético de baixa proliferação [80,84]. A análise estatística 

foi realizada com recurso ao software estatístico SPSS 15.0 (SPSS Inc. Chicago, 

IL, USA) considerando um nível de significância <0,05. O equilíbrio de Hardy-

Weinberg foi testado utilizando o teste χ 2 de Pearson’s, de forma a comparar as 

frequências genotípicas observadas com as esperadas. A comparação dos perfis 

genéticos entre os grupos foi realizada utilizando o teste χ 2 de Pearson’s. O odds 

ratio (OR) e o intervalo de confiança a 95% (IC 95%) foram calculados como uma 

medida de associação entre o perfil genético combinado no grupo de CaP e no 

grupo controlo. A análise multivariada relativa ao risco para desenvolvimento de 

CaPHR nos doentes de acordo com os perfis genéticos de proliferação, foi 

efetuada por regressão de Cox com ajustamento para a idade ao diagnóstico (≥ 

69 versus <69 anos), estadio do tumor (localizado versus localmente avançado 

versus metástases à distância), cirurgia (prostectomia radical versus sem cirurgia) 

e tipo de TBA (terapia combinada versus aLHRH versus anti-androgénios).  

 

Resultados 

 

As frequências para os homozigóticos AA e para os genótipos AG/GG 

relativos ao polimorfismo EGF+61G˃A, foram respetivamente 0,32 e 0,68 para o 

grupo de CaP e 0,34 e 0,66 no que diz respeito ao grupo controlo. Para o 

polimorfismo TGFB1+869T˃C as frequências para os homozigóticos CC e 

genótipos CT/TT são 0,14 e 0,86 no grupo de CaP e 0,22 e 0,78 no grupo 

controlo, respetivamente. As frequências genotípicas observadas versus 



65 
 

esperadas foram calculadas, não se observou desvios ao equilíbrio de Hardy-

Weinberg, à exceção do grupo controlo quanto ao polimorfismo TGFB1+869T˃C 

(EGF+61G˃A: grupo de CaP, P=0,082, grupo controlo, P=0,073; 

TGFB1+869T˃C: grupo de CaP, P=0,761, grupo controlo, P=0,020).  

Os perfis genéticos de alta e intermédia proliferação celular, são mais 

frequentes no grupo de CaP (0,56 e 0,42, respetivamente) e no grupo controlo 

(0,52 e 0,40, respetivamente) comparativamente ao perfil genético de baixa 

proliferação (Tabela 3.1.).  

 
Tabela 3.1. Distribuição das frequências dos perfis genéticos de proliferação celular e a análise de 
OR. 
 

 Grupo Controlo 

n (Frequência) 

Grupo CaP 

n (Frequência) OR IC 95% P 

Perfis genéticos      

Baixa Proliferação 19 (0,08) 5 (0,02) 1,00 Referência  

Intermédia proliferação 98 (0,40) 97 (0,42) 3,76 1,26-12,03 0,007 

Alta proliferação 126 (0,52) 132 (0,56) 3,98 1,35-12,59 0,004 

 

 

 

De acordo com os resultados, observou-se um aumento estatisticamente 

significativo do risco para o desenvolvimento de CaP nos indivíduos portadores do 

perfil genético de intermédia e alta proliferação (OR= 3,76, IC 95%= 1,26-12,03, 

P=0,007; OR=3,98, IC95%= 1,35-12,59, P=0,004, respetivamente). 

No que concerne, ao intervalo livre-de-CaPHR (intervalo de tempo em 

meses, entre o início da TBA e o desenvolvimento de CaPHR ou última 

observação), verificou-se uma redução significativa no tempo até CaPHR, nos 

portadores do perfil genético de alta proliferação celular (93,9 meses no grupo de 

proliferação baixo/intermédio versus 76,5 meses no grupo de alta proliferação), 

usando um modelo de regressão multivariada de Cox, ajustado para as 

covariáveis: idade (P=0,299), estadio do tumor (P<0,0001), cirurgia (P=0,982) e 

tipo de tratamento hormonal (P=0,487) (Hazard ratio (HR)=2,67, IC 95%=1,05-

6,79, P=0,039) (Figura 3.1.). 

 

 

 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2. 
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Figura 3.1. Intervalo livre-de-CaPHR em doentes submetidos à TBA de acordo com o perfil 
genético de proliferação celular. 

 

 

3.2.2. Análise funcional dos polimorfismos genéticos EGF+61G>A e 

TGFB1+869T>C no cancro da próstata 

 

 

Material e Métodos 

 

A consequência funcional da variante genética +61G>A na expressão do 

gene EGF foi avaliada com recurso à construção de vetores reporter 

transfectados na linha celular PC-3, caracterizada como uma linha de CaP 

hormono-resistente. 

Relativamente ao polimorfismo genético TGFB1+869T>C,  a consequência 

da sua ocorrência no locus +869 do gene TGFB1, foi avaliada quantificando-se os 

níveis de mRNA do TGFB1 e c-myc, consoante o polimorfismo.  

A linha celular PC-3 foi obtida a partir do biobanco European collection of 

cell cultures. Esta linha celular aderente foi mantida em meio RPMI 1640 (1X) 

(Gibco®), suplementado com 10% de soro bovino fetal (Gibco®) e 1% de uma 

mistura de antibióticos (penicilina (100U/mL)- estreptomicina (100 μg/mL)) 
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(GIBCO®). As células foram mantidas em atmosfera húmida, numa incubadora a 

37ºC suplementada com 5% CO2.  

Procedeu-se à construção de plasmídeos reporter através da clonagem 

das regiões com as variantes alélicas (G/A) no vetor pGL3-Basic: inicialmente 

procedeu-se à amplificação por PCR de fragmentos do gene EGF (771 bp) 

contendo a variante G ou a variante A. Posteriormente, os fragmentos foram 

clonados no vetor pCR®2.1-TOPO, utilizando o sistema TOPO®TA cloning® Kit 

(Invitrogen®), em bactérias E.coli competentes. Alíquotas de suspensão 

bacteriana foram espalhadas em placas com imMediaTMAmp Blue agar 

(Invitrogen®), realizando-se uma incubação a 37ºC overnight. As bactérias 

transformadas foram selecionadas por coloração diferencial. As colónias 

selecionadas foram transferidas para meio líquido LB, de modo a maximizar a 

quantidade de plasmídeos recombinantes. Posteriormente, realizou-se a extração 

de DNA plasmídico, com recurso ao kit PureLinkTMQuick Plasmid Miniprep Kit 

(Invitrogen®). Os plasmídeos foram submetidos a digestão enzimática com 

recurso às enzimas FastDigest®Xho e FastDigest®SacI (Fermentas®), assim como 

o vetor pGL3-Basic. Ambos os produtos de digestão foram submetidos a 

eletroforese em tampão TBE utilizando-se géis de agarose a 1% (p/v) corados 

com brometo de etídeo (10 μg/mL). De seguida, procedeu-se à extração dos 

fragmentos do gene EGF que contêm as variantes G/A, e do fragmento 

correspondente ao pGL3 com recurso ao Agarose Gel DNA Extraction Kit 

(Roche®). Posteriormente, utilizando o sistema LigaFastTMRapid DNA Ligation 

System (Promega®) procedeu-se à ligação dos fragmentos de DNA com o vetor 

pGL3. Após ligação, as bactérias competentes foram transformadas com os 

novos plasmídeos construídos e mantidas em meio líquido, realizando-se 

posteriormente extração de DNA plasmídico. 

A transfeção celular foi realizada usando-se Lipofectamine®Transfection 

Reagent (Life technologies™). As células com aproximadamente uma confluência 

de 60-80% foram suplementadas com meio OPTIMEM (sem soro e sem 

antibiótico) (Gibco®), 5μL de lipofectamina e 1μg de DNA plasmidíco. O vetor 

pGL4 foi usado como controlo. Após 6 horas de incubação, foi trocado o meio de 

transfeção por meio RPMI 1640 (1X) (Gibco®), suplementado com 10% de soro 

bovino fetal (Gibco®) e 1% de uma mistura de antibióticos (penicilina (100U/mL)- 

estreptomicina (100 μg/mL)) (GIBCO®) e a leitura foi realizada ao fim de 24 horas. 
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Os níveis de expressão de mRNA de TGFB1 e c-myc foram analisados por 

PCR quantitativo em tempo real em 26 amostras de sangue periférico de 

indivíduos com CaP submetidos à TBA. A fração de RNA destes doentes foi 

isolada pelo reagente Tripure (Roche®), após a separação da fração que contém 

o RNA, as amostras foram purificadas utilizando-se o kit comercial 

GeneJET™RNA Purification Kit (Fermentas®). Após isolamento das amostras de 

mRNA a sua concentração e pureza foram determinadas por medição da 

absorvância a 260 e 280 nm usando o espectofotómetro NanoDrop® ND-1000. As 

amostras de RNA foram utilizadas para a síntese de cDNA, utilizando-se o Kit 

comercial High-Capacity RNA-to-cDNA Kit (Applied Biosystems®). Finalmente, a 

reação foi realizada num aparelho de PCR em tempo-real, StepOne™PCR, e 

continha 1X master mix (Applied Biosystems®), 1X sondas específicas 

(TaqMan®Gene Expression Assays, TGFB1: Hs00998133, c-myc: Hs00153408, 

Applied Biosystems®), uma amostra de cDNA e como controlo endógeno foi 

utilizado o GUSB (Beta Glucuronidase, 433376F, Applied Biosystems®) de forma 

a normalizar os resultados, em relação aos dois biomarcadores. A quantificação 

de mRNA foi efetuada em triplicado.  

A análise dos resultados foi realizada com recurso ao StepOne™ Software 

v2.2 (Applied Biossystems®). O método de 2-ΔΔCt (método de Livak) e o teste t’ de 

Student foram usados para avaliar as diferenças nos níveis normalizados de 

mRNA de TGFB1 e c-myc analisados. 

 

Resultados 

 

Observou-se que o plasmídeo EGF+61G-Luc apresenta uma elevada 

atividade transcripcional, comparativamente ao EGF+61A-Luc. Verificou-se um 

aumento da atividade do promotor de 4,2 vezes associada ao EGF+61G-Luc 

comparativamente ao EGF+61A-Luc, na linha celular PC-3 (P<0.001) (Figura 

3.2.). 
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Figura 3.2. Atividade relativa da luciferase na linha celular PC-3 transfetada com parte da região 
promotora do gene EGF onde se localiza a variação +61G>A. (* P<0,050). 

 

 

Relativamente ao polimorfismo genético TGFB1+869T>C, não se observou 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de expressão em circulação 

do mRNA do TGFB1 consoante a variação existente no locus +869 (Figura 3.3.). 

Contudo, verificou-se que os indivíduos com CaP portadores dos genótipos 

TGFB+869TC/CC apresentam níveis plasmáticos mais baixos de mRNA de c-myc 

comparativamente com os indivíduos com genótipo TGFB1+869TT (2-ΔΔCt= 0,43, 

P=0,038) (Figura 3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.3. Níveis de expressão em circulação de mRNA A) TGFB1 e B) c-myc de acordo com o  
polimorfismo TGFB1+869T>C. (* P<0,050). 
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3.3. Estudo 2 

 

3.3.1. Otimização de modelo preditivo de desenvolvimento de cancro da 

próstata hormono-resistente: influência de variantes genéticas na 

modulação da via de sinalização do TGFβ1 – Artigo 2 (Anexo 2) 

 

 

Material e Métodos 

 

População em estudo 

Este estudo do tipo caso-controlo, foi realizado em 891 doentes, com idade 

média de 66,2±7,7 anos, com diagnóstico histopatológico de CaP, seguidos no 

IPO-Porto. Do grupo em estudo 53,1% apresentavam doença localizada, 32,7% 

apresentavam doença localmente avançada e 14,2% apresentavam doença 

metastática. Cumulativamente, foi realizado um estudo de follow-up (n=428), de 

forma a avaliar a resposta à TBA. A mediana do tempo de follow-up foi de 51 

meses. Os tipos de tratamento hormonal, foram: 64,2% dos casos realizaram 

terapia de bloqueio total; 5,4% dos casos realizaram aLHRH e 30,4% dos casos 

somente antiandrogénios. O estado de hormono-resistência foi definido com base 

na recorrência dos valores de PSA, tendo sido definida como dois aumentos 

consecutivos dos valores de PSA acima de 1,0 ng.mL-1, com diferença de pelo 

menos 0,2 ng.mL-1 [108]. 

Os indivíduos do género masculino que formaram o grupo controlo (n=874) 

foram recrutados do Banco de Dadores de Sangue do IPO-Porto, com uma média 

de idade de 44,2±13,7 anos. Este estudo foi conduzido de acordo com os 

princípios da declaração de Helsínquia e após consentimento informado foi 

colhida a todos os participantes no estudo uma amostra de sangue períferico (8 

ml), por técnica padronizada de colheita intravenosa. O isolamento das amostras 

de DNA genómico foi realizada com recurso ao kit comercial QIAamp® DNA Blood 

Mini Kit (Qiagen®) de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

 

 



71 
 

Genotipagem do polimorfismo TGFBR2-875G˃A (rs3087465) 

O polimorfismo TGFBR2-875G˃A foi analisado por técnica de 

discriminação alélica, utilizando-se PCR em tempo-real (7300 real-time PCR 

System,-Applied Biosystems®). A reação de PCR foi realizada de acordo com o 

procedimento laboratorial referido no ponto 3.2.1. deste capítulo, à exceção do 

uso de sondas específicas para análise desta variante (Taqman® Genotyping 

Assay: C__27491740_10, Applied Biosystems®).  

Os procedimentos para o controlo de qualidade relativos à genotipagem 

incluíram a duplicação da genotipagem em 10% das amostras e o uso de 

controlos negativos para eliminar falsos-positivos.  

 

Quantificação do perfil de expressão genético de mRNA 

Os níveis de expressão de mRNA de TGFBR2 e SMAD7 foram analisados 

por PCR quantitativo em tempo real. Após a genotipagem do polimorfismo 

TGFBR2-875G˃A, foram selecionados de forma aleatória, de entre a amostragem 

inicial, 33 doentes submetidos à TBA. O RNA destes doentes foi isolado, 

purificado e convertido em cDNA de acordo com o procedimento laboratorial 

descrito no ponto 3.2.2. deste capítulo. A quantificação relativa foi realizada no 

aparelho de PCR em tempo-real, StepOne™PCR, de acordo com o descrito 

tendo-se utilizado sondas específicas para quantificação do mRNA do TGFBR2 e 

SMAD7 (TaqMan®Gene Expression Assays: TGFBR2: Hs00234253 e SMAD-7: 

Hs00998193, Applied Biosystems®), usando-se também como controlo endógeno 

o GUSB (Applied Biosystems®). A quantificação foi realizada em triplicado. 

 

Análise estatística 

A análise dos resultados foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics for Windows (versão 20.0). O OR e o IC 95% foram 

calculados como medida de associação entre o polimorfismo TGFBR2-875G˃A e 

o risco para desenvolvimento de CaP. O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi testado 

utilizando o teste χ 2 de Pearson’s, de forma a comparar as frequências 

genotípicas observadas versus esperadas.  

A análise multivariada relativa ao risco para desenvolvimento de CaPHR de 

acordo com os genótipos, foi efetuada por regressão de Cox com ajustamento 

para o estadio do tumor (localizado vs localmente avançado vs metástases à 
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distância, guidelines da EAU), grau histológico de Gleason (≥8) e o valor de 

PSA≥20 ng.mL-1 no momento de diagnóstico. Os modelos da regressão de Cox 

foram utilizados de forma a ajustar a potenciais fatores de confundimento. O 

método de 2-ΔΔCt (método de Livak) e o teste t’ de Student foram usados para 

avaliar as diferenças nos níveis normalizados de mRNA de TGFBR2 e SMAD7 

analisados entre os diferentes genótipos. O índice de concordância C foi utilizado 

para comparar a capacidade preditiva de desenvolvimento de CaPHR, de 

diferentes variáveis de prognóstico e do genótipo TGFBR2-975GG, representando 

C˃0,50 uma boa capacidade preditiva.  

 

Resultados 

 

A distribuição das frequências do polimorfismo TGFBR2-875G>A no grupo 

de CaP e no grupo controlo encontra-se descrita na tabela 3.2. As frequências 

para os genótipos AA/AG e GG foram 0,37 e 0,63, respetivamente, no grupo de 

CaP, e de 0,38 e 0,62 no grupo controlo. As frequências genotípicas observadas 

versus as esperadas foram calculadas, não se verificou desvios ao equilíbrio de 

Hardy–Weinberg (grupo CaP: P=0,877, grupo controlo, P=0,328). Não foi 

observada qualquer associação estatisticamente significativa entre o polimorfismo 

genético TGFBR2-875G>A e o risco de desenvolvimento de CaP (OR=1,05; IC 

95%: 0,87-1,28; P=0,645) (Tabela 3.2.). 

 

Tabela 3.2. Frequências genotípicas do polimorfismo TGFBR2-875G>A no grupo controlo e no 
grupo de CaP. 

 

 

 

 Grupo Controlo 

n (Frequência) 

 Grupo CaP 

n (Frequência) 

 

OR 

 

IC 95% 

 

P 

TGFBR2-875 G>A       

AA 46 (0,05)  34 (0,04) 1,00 Referência  

AG 287 (0,33)  295 (0,33) 1,39 0,87-2,24 0,210 

GG 541 (0,62)  562 (0,63) 1,41 0,89-2,34 0,179 

AA/AG 333 (0,38)  329 (0,37) 1,00 Referência  

GG 541 (0,62)  562 (0,63) 1,05 0,87-1,28 0,645 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2. 
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No grupo de CaP, observou-se que o genótipo TGFBR2-875GG está 

associado a tumores de grau de Gleason elevado (≥8) (OR=1,51, IC 95%: 1,07-

2,16, P=0,019) (Tabela 3.3.). 

Tabela 3.3. Distribuição das frequências genotípicas do polimorfismo TGFBR2-875G>A de acordo 
com características associadas a doença de fenótipo agressivo. 
 

 

 

 

Relativamente ao tempo até desenvolvimento de CaPHR após início da 

TBA, verificou-se que o polimorfismo TGFBR2-875G>A influencia a intervalo livre-

de-CaPHR. Os indivíduos homozigóticos TGFBR2-875GG apresentam um 

intervalo livre-de-CaPHR inferior aos portadores dos genótipos TGFBR2-

875AA/AG (86,7 versus 102,4 meses) (Teste Log Rank, P=0,032). A análise 

multivariada por regressão de Cox, demonstra que os indivíduos homozigóticos 

TGFBR2-875GG têm um risco aumentado para CaPHR, após ajustamento para o 

estadio tumoral, grau de Gleason (≥ 8) e valores de PSA ≥ 20 ng/mL ao 

diagnóstico (HR= 1,47, IC 95%: 1,05-2,05, P= 0,024) (Figura 3.4.). 

 

 

 

 

 Grau de Gleason OR IC 95%  P 

TGFBR2-875 G>A <8 

n (Frequência) 

≥8 

n (Frequência) 

   

AA/AG 274 (0,39) 55 (0,30) 1,00 Referência  

GG 431 (0,61) 131 (0,70) 1,51 1,07-2,16 0,019 

 Estadio    

TGFBR2-875 G>A Localizado 

n (Frequência) 

Avançado 

n (Frequência) 

   

AA/AG 162 (0,39) 166 (0,35) 1,00 Referência  

GG 252 (0,61) 310 (0,65) 1,20 0,91-1,58 0,189 

 Hormono Resistência    

TGFBR2-875 G>A Não 

n (Frequência) 

Sim 

n (Frequência) 

   

AA/AG 133 (0,40) 55 (0,32) 1,00 Referência  

GG 196 (0,60) 114 (0,68) 1,41 0,95-2,08 0,084 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2. 
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Figura 3.4. Intervalo livre-de-CaPHR após início da TBA de acordo com o polimorfismo TGFBR2-
875G>A. Hazard ratio usando estadio tumoral, grau de Gleason ≥8 e niveis de PSA≥20 ng.mL

-1
 ao 

diagnóstico como covariáveis. 

 

 

O índice de concordância C foi utilizado para comparar a habilidade 

preditiva de diferentes variáveis de prognóstico, associadas ao desenvolvimento 

de CaPHR; o valor preditivo foi obtido usando-se o índice de concordância de 

Harrell’s, sendo um índice-C de 1 uma concordância perfeita [109]. 

No presente estudo, o valor preditivo do estadio tumoral (localizado versus 

avançado) para o desenvolvimento de CaPHR foi de 0,683 (Modelo 1). Esta 

capacidade preditiva aumenta para 0,736, com a adição de informação relativa ao 

PSA≥ 20 ng.mL-1 ao diagnóstico e grau de Gleason ≥8 (Modelo 2). É obtido um 

melhoramento da capacidade preditiva do modelo quando é adicionada 

informação relativa ao polimorfismo TGFBR2-875G>A de 6,3% e de 1,0%, 

comparativamente ao modelo 1 e 2, respetivamente  (índice C 0,746) (Modelo 3, 

Tabela 3.4.). Contudo, o valor preditivo aumenta para 0,759 considerando as 

covariáveis estadio tumoral (localizado versus localmente avançado versus 

metastático, EAU), PSA ≥ 20 ng.mL-1 ao diagnóstico, grau de Gleason ≥8 e 

genótipo TGFBR2-875GG (Modelo 4, Tabela 3.4.). 
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Tabela 3.4. Modelos preditivos de desenvolvimento de CaPHR após início da TBA. 

 

 

Relativamente aos níveis de expressão de mRNA de TGFBR2, verificou-se 

diferenças estatisticamente significativas na expressão de mRNA nos 

homozigóticos GG comparativamente aos portadores dos genótipos AA/AG. Os 

indivíduos portadores dos genótipos TGFBR2-875AA/AG apresentam um 

aumento de 1,5 vezes da expressão de mRNA do TGFBR2 comparativamente 

aos indivíduos TGFBR2-875GG (2-ΔΔCT= 1,5, P=0,016) (Figure 3.5.A)). Contudo, 

não se observou diferenças estatisticamente significativas na expressão de 

mRNA de SMAD7 entre os indivíduos homozigóticos TGFBR2-875GG e os 

portadores dos genótipos TGFBR2-875AA/AG (P=0,906) (Figure 3.5.B)). 

 

 

 

 

 

 

 HR IC 95% P Índice C 

Modelo 1    0,683 

Estadio tumoral (Localizado vs avançado) 3,89 2,67-5,65 <0,001  

Modelo 2    0,736 

Estadio tumoral (Localizado vs avançado) 2,61 1,72-3,95 <0,001  

PSA ≥ 20 ng.mL
-1 

ao diagnóstico 1,47 1,06-2,03 0,020  

Grau de Gleason ≥8 1,90 1,40-2,62 <0,001  

Modelo 3    0,746 

Estadio tumoral (Localizado vs avançado) 2,70 1,77-4,12 <0,001  

PSA ≥ 20 ng.mL
-1 

ao diagnóstico 1,53 1,10-2,12 0,012  

Grau de Gleason ≥8 1,83 1,32-2,54 <0,001  

Genótipo TGFBR2-875GG  1,39 0,99-1,94 0,058  

Model 4    0,759 

Estadio tumoral (localizado vs localmente avançado 

vs metastático, EAU) 
2,28 1,78-2,91 <0,001  

PSA ≥ 20 ng.mL
-1 

ao diagnóstico 1,23 0,87-1,75 0,246  

Grau de Gleason ≥8 1,64 1,18-2,29 0,004  

Genótipo TGFBR2-875GG  1,44 1,03-2,02 0,033  

     HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confiança a IC 95%. 
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Figura 3.5. Níveis de expressão em circulação de mRNA de A) TGFBR2 e B) SMAD7 de acordo 
com o polimorfismo TGFBR2-875G>A. 
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3.4. Estudo 3 

 

3.4.1. Influência dos polimorfismos genéticos EGFR R497K e HER2 I655V na 

suscetibilidade para o desenvolvimento de cancro da próstata e na resposta 

à terapia de bloqueio androgénico  

 

 

Material e Métodos 

 

População em estudo 

O presente estudo do tipo caso-controlo foi realizado num grupo de 866 

indivíduos com uma média de idade 66±7,8 anos, com diagnóstico histopatológico 

de CaP, seguidos no IPO-Porto. Do grupo de Cem estudo 54,5% apresentavam 

doença localizada, 33,2% doença localmente avançada e 12,3% dos casos 

doença metastática. Cumulativamente, foi realizado um estudo de follow-up 

(n=498) de modo a avaliar a resposta à TBA. O tempo médio de follow-up foi de 

51 meses. Dos doentes submetidos à TBA, 64.2% realizaram terapia de bloqueio 

total, 5,4% só realizaram aLHRH e 30,4% realizaram apenas antiandrogénios. O 

estado de hormono-resistência foi definido com base na recorrência dos valores 

de PSA, tendo sido definida como dois aumentos consecutivos dos valores de 

PSA acima de 1,0 ng.mL-1, com diferença de pelo menos 0,2 ng.mL-1 [108]. 

No grupo controlo foram incluídos 775 indivíduos do género masculino, 

com uma média de idade de 4612,2 anos, sem evidência de doença neoplásica, 

recrutados do Banco de Dadores de Sangue do IPO-Porto. De acordo com a 

declaração de Helsínquia, após consentimento informado, a todos participantes 

no estudo foi recolhida uma amostra de sangue periférico. O isolamento das 

amostras de DNA genómico foi realizada com recurso ao kit comercial QIAamp® 

DNA Blood Mini Kit (Qiagen®) de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

Genotipagem dos polimorfismos HER2 I655V (rs1136201) e EGFR R497K 

(rs2227983)  

Os polimorfismos genéticos HER2 I655V e EGFR R497K foram analisados 

por técnica de PCR-RFLP [110]. Primeiramente, o DNA foi amplificado numa 
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mistura de reação de 50 μL que continha primers específicos (0,3 µM) para cada 

um dos polimorfismos genéticos (HER2: primer forward 5’ AGA GAG CCA GCC 

CTC TGA CGT CCA T 3’ , primer reverse 5’ TCC GTT TCC TGC AGC AGT CTC 

CGC A 3’; EGFR: primer forward: 5’ TGC TGT GAC CCA CTC TGT CT- 3’; primer 

reverse: 5’ CCA GAA GGT TGC ACT TGT CC 3’), tampão de reação concentrado 

1X, uma unidade de Taq DNA Polimerase (Promega Taq DNA Polymerase), 1,5 

mM de MgCl2 (Promega Taq DNA Polymerase), 0,2 mM de dNTPs (Fermentas 

#RO192) e 20 ng de amostra de DNA.  

Seguidamente o produto amplificado do gene HER2 (148 pb) foi incubado 

com a enzima de restrição Alw26 (Fermentas #ER0031) a 37ºC overnight. Esta 

enzima de restrição reconhece a sequência GTC, originando a formação de dois 

fragmentos de restrição de 116 e 32 pb, respetivamente, na presença da variante 

G. Os produtos amplificados por PCR do gene EGFR (155 pb) foram submetidos 

a digestão enzimática com recurso à endonuclease MvaI (Fermentas #ER0551) e 

incubados a 37ºC overnight. Na presença da variante G, por clivagem da 

endonuclease são originados 3 fragmentos de restrição (67, 50 e 38 pb), 

enquanto que na presença da variante A só ocorrem 2 fragmentos (117 e 38 pb). 

Os produtos de restrição foram analisados por eletroforese em tampão 

TBA, utilizando-se géis de agarose a 3% (p/v), corados com brometo de etídeo 

(10 μg/mL). Os procedimentos de controlo de qualidade incluíram a repetição da 

genotipagem em aproximadamente 10% da amostragem e a utilização de 

controlos negativos. A aquisição dos resultados foi realizada por 2 investigadores 

de forma independente e resultados ambíguos foram reanalisados.  

 

Análise estatística 

A análise dos resultados foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (versão 20.0). O OR e o IC 95% foram 

calculados como uma medida de associação entre os polimorfismos e o risco para 

desenvolvimento de CaP. O intervalo livre-de-CaPHR, corresponde ao intervalo 

de tempo (meses) entre o início da TBA e a aquisição de CaPHR ou última 

observação, foi calculado utilizando-se metodologia de Kaplan Meier e obtenção 

de curvas Hazard. A comparação entre os genótipos foi avaliada pelo teste Log 

Rank. 
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Resultados 

 

A distribuição das frequências dos genótipos dos polimorfismos EGFR 

R497K e HER2 I655V entre o grupo controlo e o grupo de CaP está descrita na 

tabela 3.5. Observou-se, que os indivíduos portadores do genótipo GG quanto ao 

polimorfismo HER2 I655V apresentam um risco aumentado para o 

desenvolvimento de CaP, comparativamente aos indivíduos portadores dos 

genótipos AA/AG (OR= 1,74, IC 95%: 1,00-3,02, P=0,046). Contudo, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas na distribuição genotípica do 

polimorfismo EGFR R497K na população em estudo (Tabela 3.5.). 

 

Tabela 3.5. Distribuição das frequências genotípicas no grupo de CaP e no grupo controlo de 
acordo com os polimorfismos genéticos HER2 I655V e EGFR R497K e a análise de OR. 

 

 

A tabela 3.6. apresenta os OR relativos ao risco para os portadores do 

genótipo GG (HER2 I655V) serem diagnosticados com doença agressiva (doença 

metastática, Gleason≥7). Atendendo ao grau histológico de Gleason, verificou-se 

que os indivíduos portadores do genótipo GG apresentam risco aumentado para 

serem diagnosticados com tumores de grau de Gleason ≥ 7 (OR=1,96, IC 

95%=1,09-3,53, P=0,023). Relativamente ao polimorfismo EGFR R497K verificou-

se que não havia associação entre os genótipos e doença agressiva, 

nomeadamente doença metastática e grau de Gleason≥7 (Tabela 3.6.). 

 

 

 Grupo Controlo 

n (Frequência) 

Grupo CaP 

n (Frequência) 

 

OR 

 

IC 95% 

 

P 

HER2 I655V       

AA/AG 755 (0,97) 825 (0,96) 1,00 Referência  

GG 20 (0,03) 38 (0,04) 1,74 1,00-3,02 0,046 

EGFR R497K      

AG/GG 709 (0,92) 779 (0,90) 1,00 Referência  

AA 63 (0,08) 87 (0,10) 1,30 0,90-1,78 0,189 

      OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2. 
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Tabela 3.6. Risco para os portadores dos genótipos GG e AA quanto aos polimorfismos HER2 
I655V e EGFR R497K, respetivamente, no momento do diagnóstico apresentarem doença 
metastática ou tumores de grau de Gleason≥7. 
 

 Grupo Controlo 

n (Frequência) 

Gleason≥7 

n (Frequência) 

Doença Metastática 

n (Frequência) 

HER2 I655V    

AA/AG 755 (0,97) 520 (0,95) 101 (0,94) 

GG 20 (0,03) 27 (0,05) 6 (0,06) 

OR (IC 95%)  1,96 (1,09-3,53) 2,24 (0,88-5,72) 

P  0,023 0,083 

EGFR R497K    

AG/GG 709 (0,92) 491 (0,90) 98 (0,92) 

AA 63 (0,08) 56 (0,10) 8 (0,08) 

OR (IC 95%)  1,3 (0,88-1,87) 0,92 (0,40-1,91) 

P  0,195 0,828 

    

 

 

A figura 3.6. mostra o intervalo livre-de-CaPHR após início da TBA e 

respetivas curvas Hazard, de acordo com os genótipos dos polimorfismos. Não se 

verificou qualquer associação estatisticamente significativa entre os genótipos dos 

polimorfismos EGFR R497K e HER2 I655V e a mediana para o desenvolvimento 

de CaPHR (P=0,594 P= 0,923, respetivamente) (Figura 3.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6. Intervalo livre-de-CaPHR após TBA, de acordo com os polimorfismos A) EGFR R497K 
e B) HER2 I655V. 
 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2. 
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3.4.2. Influência funcional dos polimorfismos genéticos EGFR R497K e HER2 

I655V na modulação do perfil transcripcional no cancro da próstata 

 

 

Material e Métodos 

 

A influência funcional das variantes genéticas EGFR R497K e HER2 I655V 

foi avaliada por quantificação por PCR em tempo real de mRNAs induzíveis pela 

via dos recetores ErbB. Procedeu-se à quantificação relativa dos transcritos de 

mRNA de c-myc, BCL-2 e SMAD7. Os níveis de expressão dos transcritos foram 

analisados em 35 amostras de sangue periférico de indivíduos com CaP. A fração 

de RNA destes doentes foi isolada, purificada e convertida em cDNA, de acordo 

com o procedimento laboratorial previamente mencionado no ponto 3.2.2. deste 

capítulo. A quantificação relativa foi realizada usando sondas específicas 

(TaqMan® Gene Expression Assays, c-myc: Hs00153408, BCL-2: Hs00608023 e 

SMAD-7: Hs00998193, Applied Biosystems®), uma amostra de cDNA e como 

controlo endógeno foi utilizado o GUSB de forma a normalizar os resultados, em 

relação aos biomarcadores. A quantificação de mRNA foi efetuada em triplicado.  

 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (Version 20.0). O método de 2-ΔΔCt (método 

de Livak) e o teste t’ de Student foram usados para avaliar as diferenças nos 

níveis normalizados dos mRNAs analisados. 

 

  

Resultados 

 

Relativamente aos níveis de expressão de mRNA de c-myc e SMAD7, 

verifica-se diferenças estatisticamente significativas na expressão destes 

consoante o polimorfismo genético HER2 I655V. Os indivíduos homozigóticos GG 

apresentam um aumento de 2,9 e 2,2 vezes, respetivamente, da expressão de 

mRNA do c-myc e SMAD7 comparativamente aos indivíduos portadores dos 

genótipos AG/AA (2-ΔΔCT= 2,9, P=0,040, 2-ΔΔCT= 2,2, P=0,048, respetivamente) 
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(Figure 3.7.A)). Contudo, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas na expressão de mRNA de BCL-2 (2-ΔΔCT= 1,3, P=0,567). 

Relativamente ao polimorfismo EGFR R497K, não foi observada qualquer 

associação estatisticamente significativa entre os genótipos e os níveis de 

expressão de mRNA dos genes c-myc, SMAD-7 e BCL-2 (Figura 3.7B)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Níveis de expressão em circulação de mRNA de c-myc, SMAD-7 e BCL-2 de acordo 
com polimorfismo A) HER2 I655V e B) EGFR R497K. (* P<0,050). 
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3.5. Estudo 4 

 

3.5.1. Influência dos polimorfismos genéticos EGFR-216G>T e EGFR-191C>A 

do promotor do EGFR no desenvolvimento precoce de cancro da próstata 

hormono-resistente  

 

 

Material e Métodos 

 

População em estudo 

Foram incluídos no estudo, 194 homens com uma média de idade de 67,5± 

8,1 anos, com diagnóstico histopatológico de CaP, submetidos à TBA no IPO- 

Porto. Do grupo de CaP em estudo 16,8% apresentavam doença localizada, 

38,1% doença localmente avançada e 45,1% dos casos doença metastática. Dos 

doentes submetidos a TBA, 64,2% realizaram terapia de bloqueio total, 5,4% só 

realizaram aLHRH e 30,4% realizaram apenas antiandrogénios. O tempo médio 

de follow-up foi de 33 meses. O estado de hormono-resistência foi definido com 

base na recorrência dos valores de PSA, tendo sido definida como dois aumentos 

consecutivos dos valores de PSA acima de 1,0 ng.mL-1, com diferença de pelo 

menos 0,2 ng.mL-1 [108]. De acordo com a declaração de Helsínquia, após 

consentimento informado, a todos participantes no estudo foi recolhida uma 

amostra de sangue venoso periférico através de uma técnica padronizada de 

colheita intravenosa. O isolamento das amostras de DNA genómico foi realizada 

com recurso ao kit comercial QIAamp®DNA Blood Mini Kit (Qiagen®) de acordo 

com as recomendações do fabricante. 

 

Genotipagem dos polimorfismos EGFR-216G>T (rs712829)  e EGFR-191C>A 

(rs712830) 

Os polimorfismos EGFR-216G>T e EGFR-191C>A foram analisados por 

técnica de PCR-RFLP de acordo com  o descrito [87]. Para a análise dos dois 

polimorfismos, foi realizada a amplificação de um fragmento do gene EGFR que 

continha os dois loci polimórficos. Resumidamente, o DNA foi amplificado numa 

mistura de reação de 25 μL que continha primers específicos de acordo com o 
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reportado por Costa e colaboradores [111], 1X tampão de reação combinado com 

MgCl2 1X, 1U da polimerase KAPA2G Robust HotStart DNA Polymerase 

(KAPA2G™Robust HotStart, KAPABIOSYSTEMS®), 0,2mM de dNTPs (Fermentas 

#RO192) e 20 ng DNA. Os produtos de PCR (197 pb) foram incubados com as 

endonucleases BseRI (New England Biolabs R0581) (EGFR-216G>T) e SacII 

(Fermentas #ER0205) (EGFR-191C>A) a 37ºC, durante 4 horas e overnight, 

respetivamente. Os produtos de restrição foram analisados por eletroforese em 

tampão TBE, utilizando-se géis de agarose a 3% (p/v), corados com brometo de 

etídeo (10 μg/mL). Os procedimentos de controlo de qualidade incluíram a 

repetição da genotipagem em aproximadamente 10% da amostragem e a 

utilização de controlos negativos. A aquisição dos resultados foi realizada por 2 

investigadores de forma independente e resultados ambíguos foram reanalisados.  

 

Análise estatística 

A análise dos resultados foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (versão 20.0). O equilíbrio de Hardy-

Weinberg foi testado utilizando o teste χ 2 de Pearson’s, de forma a comparar as 

frequências genotípicas observadas versus esperadas. O intervalo livre-de-

CaPHR (intervalo de tempo (meses) entre o início da TBA e a aquisição de 

CaPHR ou última observação) foi analisado segundo o modelo univariado de 

Kaplan Meier, usando-se curvas Hazard e a comparação entre os genótipos 

avaliada pelo teste Log Rank. A análise multivariada relativa ao risco para 

desenvolvimento CaPHR nos doentes com CaP de acordo com os genótipos, foi 

efetuada por regressão de Cox com ajustamento para a idade ao diagnóstico (69 

versus<69 anos), estadio do tumor (localizado versus localmente avançado 

versus metástases à distância), grau de Gleason (≥7) e de PSA≥20 ng.mL-1 no 

diagnóstico. 

 

Resultados 

 

De acordo com o polimorfismo EGFR-216G>T, observou-se que a 

frequência dos homozigóticos GG e dos portadores dos genótipos GT/TT é de 

0,63 e 0,37, respetivamente. Relativamente ao EGFR-191C>A, verificou-se que a 

frequência do genótipo AA é de 0,05 e a dos genótipos CA/CC é de 0,95. As 
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frequências genotípicas observadas versus esperadas foram calculadas, e não se 

verificou qualquer desvio ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, à exceção do EGFR-

191C>A (EGFR-216C>T, P=0,783; EGFR-191C>A, P=0,053) 

Relativamente ao tempo até desenvolvimento de CaPHR, observou-se que 

o polimorfismo EGFR-216G>T está associado com o intervalo livre-de-CaPHR. 

Verificou-se que os indivíduos portadores dos genótipos EGFR-216GT/TT 

apresentam desenvolvimento de resistência à TBA precocemente em 

comparação com os indivíduos homozigóticos EGFR-216GG (Teste Log Rank, 

P=0,016). Cumulativamente, a análise multivariada por regressão de Cox, mostra 

que os indivíduos portadores dos genótipos EGFR-216GT/TT apresentam um 

risco aumentado para o desenvolvimento precoce de CaPHR, após ajustamento 

para a idade, estadio tumoral, grau de Gleason≥7 e PSA≥20 ao diagnóstico, como 

covariáveis (HR= 1,6, IC 95%: 1,07-2,38, P= 0,022) (Figura 3.8.A)). Relativamente 

ao polimorfismo EGFR-191C>A não se verifica qualquer associação 

estatisticamente significativa entre os genótipos e a mediana para o 

desenvolvimento de CaPHR (P=0,285) (Figura 3.8B)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Intervalo livre-de-CaPHR de acordo com os polimorfismos genéticos A) EGFR-216G>T 
e B) EGFR-191C>A. 
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3.5.2. Influência funcional do polimorfismo genético EGFR-216G>T na 

modulação do perfil transcripcional no cancro da próstata 

 

 

Material e Métodos 

 

A influência funcional da variante genética EGFR-216G>T foi avaliada por 

quantificação por PCR em tempo real dos transcritos de mRNA c-myc, ciclina-D1 

e FOS. Os níveis de expressão de mRNA destes genes foram analisados numa 

série de 35 amostras de sangue periférico de indivíduos com CaP, previamente 

genotipados para o polimorfismo EGFR-216G>T. O isolamento, purificação, 

conversão das amostras em cDNA e quantificação relativa das mesmas, foi 

realizada de acordo com o previamente referido no ponto 3.2.2. deste capítulo.  

De referir que as sondas específicas usadas para a quantificação relativa foram 

as seguintes: TaqMan® Gene Expression Assays, c-myc: Hs00153408; ciclina D1: 

Hs00765553; FOS: Hs04194186, Applied Biosystems®), como controlo endógeno 

foi utilizado também o GUSB de forma a normalizar os resultados. A quantificação 

de mRNA foi efetuada em triplicado.  

 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (Version 20.0). O método de 2-ΔΔCt (método 

de Livak) e o teste t’ de Student foram usados para avaliar as diferenças nos 

níveis normalizados dos mRNAs analisados. 

 

 

Resultados 

 

Observam-se diferenças estatisticamente significativas no perfil de 

transcrição consoante a variante genética estudada. Os indivíduos portadores dos 

genótipos EGFR-216GT/TT apresentam níveis de expressão aumentados de 

mRNA de FOS e c-myc comparativamente aos indivíduos homozigóticos EGFR-

216GG (2-ΔΔCt=3,9, P=0,036; 2-ΔΔCt=1,6, P=0,003; respetivamente) (Figura 3.9. A), 

B)). Contudo, não se observa diferenças estatisticamente significativas nos níveis 
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de expressão de mRNA de ciclina D1 acordo com o polimorfismo EGFR-216G>T 

(Figura 3.9. C)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.9. Quantificação relativa de mRNA de A) Fos, B) c-myc e C) ciclina D1 de acordo com o 
polimorfismo EGFR-216G>T. 
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3.6. Estudo 5 

 

3.6.1. Ativação da via de sinalização EGF/EGFR no desenvolvimento de 

cancro da próstata hormono-resistente 

 

 

Material e Métodos 

 

A ativação da via de sinalização EGF/EGFR durante a progressão dos 

tumores prostáticos foi avaliada num estudo funcional in vitro por caracterização 

desta via nas linhas celulares de CaP, LNCaP (linha celular hormono-sensível), 

PC-3 e DU 145 (linhas celulares hormono-resistentes). As linhas celulares LNCaP 

e DU 145 foram cedidas por laboratórios parceiros. 

 

Cultura celular e inibidores químicos 

As linhas celulares foram mantidas em meio RPMI 1640 (1X) (Gibco®), 

suplementado com 10% de soro bovino fetal (Gibco®) e 1% de uma mistura de 

antibióticos (penicilina (100U/mL) - estreptomicina (100 μg/mL)) (Gibco®), em 

atmosfera húmida, numa incubadora a 37ºC suplementada com 5% CO2. As 

células cultivadas em placas de crescimento de 6 poços e quando atingiram uma 

confluência de 60-80% foram suplementadas durante 24 horas com 30 ng/mL de 

EGF (SIGMA®). Para os ensaios de inibição, as células foram suplementadas com 

25 μM do inibidor de ERK1/2, o U0126 (Cayman®), 10 μM de erlotinib e 100 

μg/mL de cetuximab, durante 24 horas. 

 

 

Western-blotting  

As células foram lavadas em PBS (pH 7,4) e lisadas com NP-40 lysis buffer 

suplementado com inibidor de fosfatases (SIGMA®) e protéases (Roche®). Após 

quantificação pelo método de Bradford, 40 μg de proteína total foi carregada no 

gel de poliacrilamida a 12,5% e separadas por SDS-PAGE sob condições 

desnaturantes e transferidas uma membrana de nitrocelulose (GE Healthcare®). 
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Após bloqueio, as membranas foram incubadas durante 2 horas com 

anticorpo primário anti-EGFR (Santa Cruz Biotechnology®) numa diluição de 

1:500, anti-ERK1/2 (Cell Signalling®) numa diluição 1:1000 e anti-α-tubulina 

(SIGMA®) numa diluição de 1:10000, e anti-pEGFR diluído 1:500, anti-pERK1/2 

(Cell Signalling®) diluído 1:1000. Os blots foram posteriormente lavados em PBS-

0,5% Tween 20 e incubados com o anticorpo secundário diluido 1:10000. As 

bandas reativas foram visualizadas usando western blot ECL (GE Healthcare®). 

 

Quantificação de mRNA in vitro 

Após estimulação e inibição das linhas celulares foram quantificados os 

níveis de expressão de mRNA do EGFR, c-myc, Cliclina D1 e FOS por PCR em 

tempo real. A extração e purificação de RNA, foi realizada de acordo com o kit 

comercial GeneJET™ RNA purification kit (Fermentas®). Após isolamento das 

amostras de mRNA a sua concentração e pureza foram determinadas por 

medição da absorvância a 260 e 280 nm usando o espectofotómetro NanoDrop® 

ND-1000. A conversão em cDNA e quantificação relativa foi realizada de acordo 

com o procedimento laboratorial descrito no ponto 3.2.2. descrito neste capítulo. 

Na quantificação relativa foram usadas sondas específicas para cada um dos 

transcritos referidos (TaqMan® Gene Expression Assays, EGFR: Hs 01076078; c-

myc: Hs00153408; ciclina D1: Hs00765553; FOS: Hs04194186, Applied 

Biosystems®). Como controlo endógeno foi mais uma vez utilizado o GUSB de 

forma a normalizar os resultados. A quantificação de mRNA foi efetuada em 

triplicado. A análise dos resultados foi realizada com recurso ao 

StepOne™Software v2.2 (Applied Biossystems®). 

 

Ensaio de proliferação (BrdU- 5-bromo-2’-deoxyuridine) 

As linhas celulares PC-3 e DU 145 (2x105- 3x105) foram colocadas em 

placas de 6 poços. Previamente nas placas foram adicionados 3 slides de vidro 

(10 mm x 10 mm) por poço. Após uma confluência celular de 60-80% foi 

adicionado 1X do reagente BrdU durante 1 hora. Posteriormente, as células foram 

lavadas com 1X PBS e fixadas com uma solução de paraformaldeído a 4% à 

temperatura ambiente durante 30 minutos. Os slides de vidro foram transferidos 

para uma placa de 12 poços e lavados com 1X PBS. Foi adicionado 2M de HCl, 

para desnaturação do DNA e permeabilização das células, durante 20 minutos 
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seguido de lavagens com PBS-0,5% Tween 20 suplementado com 0,05% de 

BSA. As células foram posteriormente incubadas durante 1 hora, com anticorpo 

primário contra o BrdU (Dako) diluído 1:10, lavadas 2 vezes com PBS-0,5% 

Tween 20 suplementado com 0,05% de BSA e incubadas durante 30 minutos com 

o anticorpo secundário Alexa Fluor 594 anti-rato (Invitrogen®) diluido 1:100. Os 

slides foram lavados com PBS-0,5% Tween 20 suplementado com 0,05% de BSA 

e montados com Vectashield® mounting medium com DAPI (Vector Laboratories) 

e finalmente visualizados por microscopia de fluorescência. A proliferação foi 

determinada pela razão entre as células BrdU positivas e as células positivas para 

o DAPI. 

 

Análise estatística 

O método de 2-ΔΔCt (método de Livak) e o teste t’ de Student foram usados 

para avaliar as diferenças nos níveis normalizados dos mRNAs analisados.  

 

Resultados 

 

As linhas celulares PC-3 e DU 145 expressam níveis mais elevados de 

mRNA de EGFR comparativamente às células LNCaP (LNCaP versus PC-3, 

P=0,017; LNCaP versus DU 145, P=0,006) (Figura 3.10A)). Relativamente aos 

níveis de expressão do mRNA do fator de transcrição FOS, observou-se níveis de 

expressão diferentes entre as diferentes linhas, contudo essas diferenças não são 

estatisticamente significativas (LNCaP versus PC-3, P=0,553; LNCaP versus DU 

145, P=0,090) (Figura 3.10B)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Níveis de expressão de mRNA do A) EGFR e do B) FOS em linhas celulares de CaP. 
(* P<0,050). 
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As linhas PC-3 e DU 145 (hormono-resistentes), expressam, em condições 

normais, EGFR e pEGFR (forma fosforilada), observando-se um aumento dos 

níveis de pEGFR e pERK1/2, no caso das PC-3, após estimulação com EGF 

comparativamente à condição controlo (Figura 3.11A)). 

Na linha celular PC-3, observou-se uma diminuição gradual dos níveis de 

pEGFR após adição do inibidor de fosforilação das ERKs (U0126), do cetuximab 

e do erlotinib, respetivamente. Cumulativamente, observou-se um efeito inibidor 

destes compostos ao nível da fosforilação das ERK1/2. Nas células DU 145, o 

efeito inibidor do erlotinib, cetuximab ou U0126 não foi acentuado como o 

observado na linha PC-3, contudo os níveis de pERK1/2 observado é menor 

comparativamente à condição controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Western blot representativo da estimulação/inibição das linhas celulares A) PC-3 e B) 
DU 145. 

 

 

Ao nível do perfil de transcrição, na linha celular PC-3, observou-se que a 

estimulação das células com EGF encontra-se associada com o aumento da 

expressão de mRNA de c-myc, ciclina D1 e FOS (P=0,005; P=0,018; P=0,018, 

respetivamente). Observou-se também uma diminuição dos níveis de expressão 

dos três transcritos referidos após tratamento das células com o inibidor erlotinib, 

verificando-se um maior efeito deste comparativamente ao uso de cetuximab ou 

U0126 (P=0,001; P=0,001; P=0,056, respetivamente) (Figura 3.12). 
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Figura 3.12. Níveis de expressão de mRNA de A) c-myc, B) ciclina D1 e C) FOS da linha celular 
PC-3 após estimulação e inibição da via de sinalização EGF/EGFR. (* P<0,050). 

 

 

Relativamente à linha celular DU 145, não se observou diferenças nos 

níveis de expressão de mRNA de c-myc, ciclina D1 e FOS após estimulo com 

EGF (P=0,494; P=0,909; P=0,382, respetivamente). Contudo, observa-se uma 

diminuição estatisticamente significativa da transcrição destes após adição do 

inibidor erlotinib à cultura celular (P=0,021; P<0,001; P=0,020, respetivamente) 

(Figura 3.13.). 
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Figura 3.13. Níveis de expressão de mRNA de A) c-myc, B) ciclina D1 e C) FOS da linha celular 
DU 145 após estimulação e inibição da via de sinalização EGF/EGFR. (* P<0,050). 

 

 

De fato, o aumento dos níveis dos transcritos c-myc, ciclina D1 e FOS 

observado nas células PC-3 após estimulação com EGF é acompanhado de um 

aumento estatisticamente significativo da proliferação destas células, o que não 

se verificou nas células DU 145 (P=0,053, P=0,065, respetivamente) (Figura 

3.14.). Observou-se que a adição de erlotinib nas duas linhas tem um efeito na 

diminuição da proliferação celular estatisticamente significativo (P=0,054, 

P<0,001, respetivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Proliferação celular da linha celular PC-3 e na DU 145, após estimulação e inibição da 
via de sinalização EGF/EGFR. 
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3.7. Discussão 

 

Diversos estudos de epidemiologia molecular têm demonstrado resultados 

promissores relativamente à definição de biomarcadores moleculares de risco de 

desenvolvimento de CaP e preditivos de agressividade tumoral. De fato, 

polimorfismos genéticos funcionais com impacto nos níveis de expressão de 

fatores de crescimento e na capacidade de ativação de vias de sinalização 

moduladoras da dinâmica celular, podem influenciar a suscetibilidade individual 

para o desenvolvimento de CaP, a resposta ao tratamento e o prognóstico.     

Os resultados sugerem um efeito combinado da oscilação dos níveis de 

expressão de EGF e TGFB1 na suscetibilidade individual para o desenvolvimento 

de CaP. Admite-se que o polimorfismo EGF+61G>A se encontra associado a 

diferentes níveis de expressão de EGF. De acordo com observações prévias, 

também se verificou pelo estudo funcional in vitro que a variante G no locus +61 

do EGF, se encontra associada a uma maior atividade transcripcional, 

relativamente à variante A (P<0,001) [80,112,113]. O aumento da expressão de 

EGF em células de próstata poderá explicar a associação previamente 

encontrada entre esta variante genética e o risco aumentado para o 

desenvolvimento de CaP de fenótipo agressivo e pior resposta à TBA [81]. 

Relativamente ao polimorfismo TGFB1+869T>C, admite-se que esta variação 

possa estar associada a alterações nos níveis de expressão em circulação do  

TGFβ1, estando o alelo C associado a uma maior secreção in vitro deste fator de 

crescimento [83]. Contudo, na população em estudo, não foi possível observar 

diferenças nos níveis de expressão em circulação de mRNA de TGFB1. No 

entanto, verificou-se uma diminuição significativa dos níveis de expressão de 

mRNA de c-myc nos indivíduos TGFB1+869TC/CC. Atendendo que um dos 

efeitos do TGFβ1 na inibição do crescimento celular é a inibição da expressão de 

c-myc, admiti-se que as variantes genéticas TGFB1+869TC/CC estarão 

associadas a uma maior capacidade desta via suprimir a expressão de c-myc.  

Estudos mostram que a família do EGF e do TGFβ1 são mediadoras 

relevantes da proliferação neste tipo de neoplasia [114,115]. O epitélio prostático 

normal e tumoral produz elevadas quantidades de EGF, assim como se observa 

uma sobre-expressão dos recetores EGFR e HER2 nos tumores prostáticos 
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comparativamente a situações benignas. Nos casos de CaPHR, observa-se um 

aumento da expressão dos ligandos EGF, TGFα, do EGFR e do HER2, 

admitindo-se a existência de um loop autócrino estimulador da proliferação, no 

desenvolvimento de um fenótipo tumoral resistente ao tratamento hormonal 

[27,29,116-118]. De encontro com estas evidências, verificou-se por estudos in 

vitro em linhas de CaP, que mimetizam a progressão desta neoplasia, o aumento 

de expressão do mRNA do EGFR, dos níveis de fosforilação deste recetor e da 

ativação da cascata de sinalização EGFR/MAPK. De fato, a inibição in vitro desta 

via com recurso a anticorpos monoclonais anti-EGFR e a inibidores dos domínios 

tirosina cinase do EGFR, revelou-se eficiente na diminuição da proliferação 

celular. Cumulativamente, as células do estroma prostático também produzem 

TGFβ1, sendo este fator responsável por induzir a apoptose de células epiteliais 

por mecanismo parácrino. Contudo, este tem também sido associado com doença 

avançada e formação de metástases, por apresentar a capacidade de induzir a 

proteólise extracelular, angiogénese e supressão imunológica [119,120]. De 

acordo com Tang e colaboradores, a supressão do TGFβ1 pode conduzir à 

ativação de propriedades tumorais [121]. De fato, observa-se um duplo papel para 

este fator em células de CaP, este aparente paradoxo, poderá ser atribuído à 

concentração de TGFβ1, que promoverá a proliferação em ambientes de baixa 

concentração, e induzir a paragem do crescimento na presença de altas 

concentrações de TGFβ1 [106,122,123]. Estudos in vitro demonstraram em 

células de CaP, que a via de sinalização do TGFβ1 apresenta algumas alterações 

moleculares e que a sua re-introdução funcional in vitro suprime a proliferação 

tumoral [124,125]. A elevada expressão de TGFBR2, poderá também mediar a 

ativação pró-apoptótica da via de sinalização do TGFβ1 e a sua perda poderá 

promover a invasão e transformação neoplásica [126,127]. A reduzida expressão 

do gene TGFBR2, que codifica o recetor TGFβRII, está associada a baixa 

sobrevivência em doentes com cancro do colón [128,129]. Deste modo, propomos 

que a combinação de uma baixa produção de TGFβ1, associada a uma maior 

expressão de mRNA de c-myc, e elevados níveis de expressão de EGF poderá 

contribuir para um potencial proliferativo prolongado nas células epiteliais 

prostáticas, que poderá aumentar o risco de desenvolvimento de CaP. 

Observou-se também na população em estudo que o polimorfismo HER2 

I655V condicionava o risco de desenvolvimento CaP. De acordo com os 
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resultados, os indivíduos homozigóticos GG apresentam um risco aumentado 

para o desenvolvimento de CaP e apresentam também à data do diagnóstico 

fenótipo tumoral mais agressivo (grau de Gleason≥7). O polimorfismo HER2 

I655V tem sido alvo de vários estudos em diferentes tipos de cancro, estando 

associado a resultados controversos, em consequência da falta de replicabilidade 

dos mesmos [130-136]. A frequência do polimorfismo HER I655V na população 

controlo em estudo é semelhante à frequência previamente descrita na população 

portuguesa e em populações caucasianas europeias, mas superior 

comparativamente a populações Tunisinas, Egípcias e Coreanas 

[132,134,135,137-139]. De acordo com Fleishamn e colaboradores a presença do 

aminoácido Ile destabiliza a formação de dímeros ativos, mesmo quando ocorre 

sobre-expressão de HER2 [88]. Contrariamente, a presença da Val pode tornar o 

recetor mais ativo e estável. Verificou-se também que a variante homozigótica Val 

se encontra associada a níveis de expressão mais elevados de mRNA de c-myc e 

SMAD-7, o que vai de encontro a uma maior ativação da via de sinalização 

EGF/EGFR-HER2. Deste modo, colocamos a hipótese que os indivíduos 

homozigóticos Val apresentam recetores com maior capacidade de dimerização, 

o que se poderá traduzir numa mais eficiente ativação de cascatas de sinalização 

como a MAPK e PI3K/AKT, que conduzem à estimulação da proliferação celular, 

por indução de genes como o c-myc, e inibição da via mediada pelo TGFβ1, por 

ativação da transcrição de SMAD-7.  

Atendendo aos resultados, observou-se que os polimorfismos EGFR 

R497K e TGFBR2-875G>A não se encontram associados ao risco de 

desenvolvimento de CaP na população em estudo. Contudo, as frequências 

genotípicas são semelhantes às encontradas em populações caucasianas 

[140,141]. 

No que diz respeito ao intervalo livre-de-CaPHR observou-se que o perfil 

conjunto dos polimorfismos do EGF e TGFB1, o polimorfismo EGFR-216G>T e o 

polimorfismo TGFBR2-875G>A modulam a resposta à TBA. Os resultados 

sugerem que pequenas alterações na expressão do EGF, TGFB1, EGFR e 

TGFBR2, podem contribuir para um desequilíbrio celular e deste modo conferir 

um maior risco de desenvolvimento de resistência à TBA. 

O desenvolvimento de CaPHR tem sido associado à insensibilidade celular 

a sinais anti-proliferativos e à consequente disrupção do equilíbrio entre 
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crescimento e morte celular. Alguns autores sugerem que as vias de sinalização 

EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII estão sinergicamente envolvidas na 

aquisição do fenótipo de resistência, por ativação de uma via de sinalização 

proliferativa alternativa e inativação da via mediada pelo TGFβ1 [20,26].   

Após início da TBA a proliferação tumoral fica comprometida. Deste modo, 

as células como forma de se adaptarem à pressão seletiva, poderão ativar vias de 

sinalização alternativas, que tentem compensar a privação da proliferação celular 

em consequência do bloqueio da via de sinalização do AR, potenciando a 

progressão tumoral.  

De acordo com os resultados, os indivíduos portadores de um perfil 

genético de alta proliferação celular estarão expostos a um intenso estímulo 

proliferativo, o que se poderá traduzir num menor intervalo de tempo até 

desenvolvimento de CaPHR. Verificou-se também na população em estudo, que a 

ocorrência de polimorfismos genéticos moduladores da expressão do EGFR pode 

estar associada com o intervalo livre-de-CaPHR. De fato, observou-se que os 

indivíduos portadores dos genótipos EGFR-216GT/TT desenvolvem CaPHR cerca 

de 12,9 meses mais cedo do que os indivíduos homozigóticos EGFR-216GG. De 

acordo com o observado por Liu e colaboradores, que associaram esta transição 

com uma maior atividade do promotor do EGFR, também se verificou que os 

indivíduos EGFR-216GT/TT apresentavam maior expressão em circulação de 

mRNA de c-myc e FOS, o que sugere uma sobrerregulação desta via de 

sinalização celular na presença da variante T [87]. Deste modo, colocamos a 

hipótese que os indivíduos portadores dos genótipos EGFR-216GT/TT, em 

consequência de apresentarem uma maior expressão e ativação da via mediada 

pelo EGFR nas suas células, ultrapassam mais rapidamente a pressão seletiva 

exercida pela TBA, ativando vias de sinalização proliferativas alternativas. De fato, 

verificou-se in vitro, que durante a progressão de CaP para CaPHR, ocorre uma 

maior ativação da via de sinalização EGF/EGFR, ocorrendo um aumento dos 

níveis de expressão de mRNA de EGFR e da sua fosforilação, observando-se 

uma diminuição da proliferação celular nestas células após adição do inibidor 

erlotinib.  

De acordo com os resultados, verificou-se que o genótipo TGFBR2-875GG 

está associado a tumores de grau de Gleason elevado (≥8), assim como a um 

menor intervalo livre-de-CaPHR comparativamente aos indivíduos TGFBR2-
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875AA/AG. Admite-se que a repressão da expressão do TGFBR2 seja 

responsável pela resistência ao TGFβ1 observada in vivo [142]. Muitos CaP 

tornam-se resistentes aos efeitos anti-proliferativos do TGFβ1 sem que ocorram 

mutações específicas ou deleções em membros da cascata de sinalização 

SMADs [143]. Em linha com estudos desenvolvidos por Seijo e colaboradores, 

observou-se que os indivíduos TGFBR2-875GG apresentam níveis de expressão 

de mRNA do TGFBR2 inferiores comparativamente aos indivíduos TGFBR2-

875AG/AA, podendo esta diminuição ser responsável por uma menor ativação da 

via do TGFβ1, promovendo a progressão do ciclo celular, e consequentemente 

provocando nestes doentes um menor intervalo de tempo até desenvolvimento de 

CaPHR [89]. 

 É de salientar que os modelos tumorais que não apresentam mutações em 

elementos desta via de sinalização, têm níveis de TGFBR2 diminuídos, 

demonstrando o potencial oncogénico desta via [124,143]. De acordo com Roja e 

colaboradores os níveis de expressão de TGFBR2 podem regular a intensidade 

da ativação da via de sinalização [127]. De fato, a inativação do TGFBR2 em 

fibroblastos de ratinho está associada ao desenvolvimento de neoplasias 

prostáticas intra-epiteliais e de carcinoma invasivo de células escamosas de 

estômago [144,145]. A adição de informação molecular relativa a este 

polimorfismo, aos tradicionais modelos preditivos de desenvolvimento de CaPHR, 

provocou uma melhoria na capacidade preditiva. 

De acordo com os resultados, pode admitir-se que a existência de um 

microambiente pró-oncogénico, modulado por fatores de crescimento, a par da 

ocorrência de uma maior expressão de EGFR e menor expressão de TGFβRII 

são eventos moleculares essenciais para o desenvolvimento de CaPHR (Figura 

3.15). Futuramente, o bloqueio da via de sinalização EGF/EGFR-HER2, em 

subgrupos selecionados de acordo com o perfil genético, poderá ser uma 

estratégia promissora mais apropriada e individualizada para o tratamento de CaP 

com benefício no tempo até desenvolvimento de CaPHR. 
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Figura 3.15. Influência de variantes genéticas funcionais no desenvolvimento de CaP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 
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4.1. Estado da Arte 

 

Estudos recentes referem que as vias de sinalização EGF/EGFR-HER2 e 

TGFβ1/TGFβRII encontram-se envolvidas na carcinogénese do CCR [49,73]. De 

acordo com Zhou e colaboradores a perda do VHL, alteração característica do 

CCR, é capaz de provocar uma maior estabilização do EGFR na membrana 

citoplasmática. Este aumento da semi-vida do EGFR poderá traduzir-se numa 

maior ativação de cascatas de sinalização envolvidas na proliferação celular, 

sobrevivência e invasão tumoral. Cumulativamente, estudos indicam o aumento 

da expressão do EGFR no CCR e em casos de fenótipos histológicos de pior 

prognóstico [146,147].  

Outra das características associadas ao desenvolvimento de CCR é a 

insensibilidade celular ao TGFβ1 [74]. Deste modo, de acordo com o objetivo 2.2., 

procedemos à análise de polimorfismos genéticos funcionais que influenciam a 

produção/funcionalidade das vias de sinalização EGF/EGFR-HER2 e 

TGFβ1/TGFβRII, o que permitirá a definição de perfis genéticos de risco para o 

desenvolvimento de CCR e explicar diferentes comportamentos de agressividade 

tumoral. Esta caracterização genética poderá futuramente auxiliar na definição de 

subgrupos de indivíduos com CCR com potencial benefício para a realização de 

novos esquemas terapêuticos que envolvam simultaneamente o bloqueio de vias 

de sinalização incluindo a do EGF/EGFR-HER2. No presente capítulo serão 

apresentados dois estudos de acordo com o objetivo previamente referido. 
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4.2. Estudo 6 

 

4.2.1. Influência sinérgica dos polimorfismos genéticos EGF+61G>A e 

TGFB+869T>C  no desenvolvimento e progressão do carcinoma de células 

renais – Artigo 3 (Anexo 3) 

 

 

Material e Métodos 

 

População em estudo 

Neste estudo do tipo caso-controlo, foram incluídos 133 indivíduos (idade 

média 61,8±11,6 anos) com diagnóstico histopatológico de CCR recrutados a 

partir do IPO-Porto (68% homens e 32% mulheres). No grupo de CCR a extensão 

da doença foi classificada de acordo com a 7ª edição da classificação TNM 

(American Joint Committee on Cancer -AJCC) de 2010 (Tabela 4.1.).  

No grupo controlo foram incluídos 443 indivíduos (66% homens e 34% 

mulheres), com uma média de idade de 51,711,6 anos, sem evidência de 

doença neoplásica, recrutados do Banco de Dadores de Sangue do IPO-Porto.  

De acordo com a declaração de Helsínquia, após consentimento 

informado, a todos participantes no estudo foi recolhida uma amostra de sangue 

periférico. O isolamento das amostras de DNA genómico foi realizada com 

recurso ao kit comercial QIAamp®DNA Blood Mini Kit (Qiagen®) de acordo com as 

recomendações do fabricante. 
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Tabela 4.1. Características da população em estudo. 
 

 Grupo CCR  

n (Frequência) 

Grupo Controlo 

n (Frequência) 

Género   

Masculino 90 (0,68) 294 (0,66) 

Feminino 43 (0,32) 149 (0,34) 

Idade (anos)* 61,8±11,6  51,7±11,6  

Histologia   

Células claras 95 (0,71)  

Outros 38 (0,29)  

Estadio clínico   

I-II 90 (0,68)  

III-IV 43 (0,32)  

T   

T1 71 (0,53)  

T2 21 (0,16)  

T3 41 (0,31)  

N   

N0-N2 11 (0,08)  

Nx 122 (0,92)  

M   

M0 126 (0,95)  

M1 7 (0,05)  

Grau de Fuhrman    

G1-G2 60 (0,45)  

G3-G4 71 (0,53)  

Desconhecido 2 (0,02)  

Leibovich score   

Baixo risco 49 (0,37)  

Risco intermédio 43 (0,32)  

Alto risco 33 (0,25)  

Desconhecido 8 (0,06)  

  * média±desvio padrão 

 

 
Genotipagem dos polimorfismos EGF+61G>A (rs4444903) e TGFB1+869T>C 

(rs1982073) 

Após extração de DNA genómico, os polimorfismos foram analisados por 

discriminação alélica com recurso a um sistema de PCR em tempo real. As 



106 
 

reações de amplificação foram efetuadas para um volume de 6μL/caso contendo 

1X master mix (Applied Biosystems®), 1X sondas especificas (TaqMan® assays: 

EGF+61G>A: C__27031637_10, TGFB+869T>C: C__22272997_10, Applied 

Biosystems®) e aproximadamente 20 ng de DNA. A amplificação foi detetada e 

analisada usando o software 7300 System Sequence Detection (versão 1.2.3 

Applied Biosystems®). Os procedimentos para o controlo de qualidade incluíram a 

genotipagem em duplicado de 10% das amostras de forma a avaliar a 

confiabilidade da técnica e foram utilizados controlos negativos para eliminar 

falsos-positivos.  

 

Análise estatística 

A análise dos resultados foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (versão 20.0). Os genótipos dos dois 

polimorfismos analisados foram combinados em três categorias, considerando a 

consequência funcional dos polimorfismos na modulação da proliferação celular: 

perfil genético de alta (EGF+61AG/GG e TGFB1+869TT), baixa (EGF+61AA e 

TGFB1+869CT/CC) e intermédia proliferação celular (EGF+61AG/GG e 

TGFB1+869CT/CC ou EGF+61AA e TGFB1+869TT) [80,85,148]. O equilíbrio de 

Hardy-Weinberg foi testado utilizando o teste χ 2 de Pearson’s, de forma a 

comparar as frequências genotípicas observadas versus as esperadas. A 

comparação dos perfis genéticos entre os grupos foi realizada utilizando o teste χ2 

de Pearson’s. O OR e o IC 95% foram calculados como uma medida de 

associação entre o perfil genético combinado no grupo de CCR e no grupo 

controlo. A análise multivariada relativa ao risco de recorrência foi efetuada por 

regressão de Cox com ajustamento para a idade, género e score de Leibovich ao 

diagnóstico. A sobrevivência global, foi avaliada através de curvas de 

sobrevivência segundo o modelo de Kaplan Meier e a comparação entre os perfis 

avaliada pelo teste Log Rank.  

 

Resultados 

 

A frequência para os homozigóticos AA e portadores do genótipos AG/GG 

quanto ao polimorfismo EGF+61G>A é de 0,38 e 0,62 no grupo de CCR e de 0,35 

e 0,66 no grupo controlo. Quanto ao polimorfismo TGFB1+869T>C, a frequência 
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para os homozigótico TT e portadores dos genótipos CC/CT é de 0,36 e 0,64 no 

grupo de CCR e de 0,33 e 0,67 no grupo controlo, respetivamente. As frequências 

genotípicas observadas versus esperadas foram calculadas, e não se verificou 

desvios ao equilíbrio de Hardy–Weinberg, exceto para o polimorfismo 

TGFB1+869T>C no grupo de CCR (EGF+61G>A: Grupo de CCR, P=0,073, grupo 

controlo, P=0,078; TGFB1+869T>C: Grupo de CCR, P=0,023, grupo controlo, 

P=0,195). 

A distribuição das frequências dos perfis genéticos de proliferação celular 

entre o grupo controlo e o grupo de CCR está descrita na tabela 4.2. Não se 

observa diferenças estatisticamente significativas na distribuição dos perfis entre 

o grupo de CCR e o grupo controlo. 

 

Tabela 4.2. Distribuição das frequências dos perfis genéticos combinados no grupo de CCR e no 
grupo controlo e a análise de OR. 

 
 

 

No grupo de CCR, o perfil genético de intermédia/alta proliferação celular 

está associado com a progressão tumoral (OR=6,02, IC 95%: 1,02-132,3, 

P=0,053). Contudo, não se observou diferenças estatisticamente significativas 

entre os perfis genéticos analisados e o estadio tumoral (OR=0,94, IC 95%: 0,40-

2,32, P=0,893), grau de Fuhrman (OR=0,88, IC 95%: 0,38-2,01, P=0,757) ou 

presença de metástases no momento do diagnóstico (OR=1,79, IC 95%: 0,25-

42,9, P=0,590) (Tabela 4.3.). 

 

 

 

 

 Grupo Controlo 

n (Frequência) 

Gupo CCR 

n (Frequência) 

 

OR 

 

IC 95% 

 

P 

Perfis genéticos      

Baixa proliferação 103 (0,23) 30 (0,23) 1,00 Referência  

Intermédia proliferação 245(0,55) 72 (0,54) 1,01 0,62-1,65 0,971 

Alta proliferação 95 (0,21) 31 (0,23) 1,12 0,63-2,00 0,698 

Baixa proliferação 103 (0,23) 30 (0,23) 1,00 Referência  

Intermédia/alta proliferação 340 (0,77) 103 (0,77) 1,02 0,65-1,64 0,933 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2 
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Tabela 4.3. Distribuição das frequências dos perfis genéticos de acordo com características 
clínico-patológicas. 

 

 

 

Relativamente à progressão da doença, observou-se que os indivíduos 

portadores de um perfil genético de intermédia/alta proliferação celular 

apresentam um intervalo livre-de-doença menor comparativamente aos indivíduos 

portadores de um perfil genético de baixa proliferação celular (31,5 meses versus 

35,2 meses, Teste Log Rank, P=0,043). A análise multivariada por regressão de 

Cox, demonstra que os indivíduos portadores de um perfil genético de 

intermédia/alta proliferação celular apresentam um maior risco de progressão da 

Perfis genéticos     

 Grau de Fuhrman     

 G1-G2 

n (frequência) 

G3-G4 

n (frequência) 

OR IC 95% P 

Baixa proliferação 13 (0,22) 17 (0,24) 1,00 Referência  

Intermédia/alta proliferação 47 (0,78) 54 (0,76) 0,88 0,38-2,01 0,757 

 Estadio TNM    

 T1-T2 

n (frequência) 

T3-T4 

n (frequência) 

OR IC 95% P 

Baixa proliferação 20 (0,22) 10 (0,23) 1,00 Referência  

Intermédia/alta proliferação 70 (0,78) 33 (0,77) 0,94 0,40-2,32 0,893 

 TNM    

 M0 

n (frequência) 

M1 

n (frequência) 

OR IC 95% P 

Baixa proliferação 29 (0,23) 1 (0,14) 1,00 Referência  

Intermédia/alta proliferação 97 (0,77) 6 (0,86) 1,79 0,25-42,9 0,590 

 Leibovich score    

 Baixo 

n (frequência) 

Intermédio/alto 

n (frequência) 

OR IC 95% P 

Baixa proliferação 13 (0,27) 16 (0,21) 1,00 Referência  

Intermédia/alta proliferação 36 (0,73) 60 (0,79) 1,35 0,57-3,16 0,479 

 Progressão tumoral    

 Não 

n (frequência) 

Sim 

n (frequência) 

OR IC 95% P 

Baixa proliferação 27 (0,25) 1 (0,05) 1,00 Referência  

Intermédia/alta proliferação 80 (0,75) 18 (0,95) 6,02 1,02-132,3 0,053 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2 
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doença, após ajustamento para as variáveis idade, género e score de Leibovich 

(HR= 8,8, IC 95%: 1,13-68,24, P= 0,038) (Figura 4.1.A)). Observou-se também, 

que os doentes portadores de um perfil genético de intermédia/alta proliferação 

celular têm uma diminuição da sobrevivência global comparativamente aos 

portadores de um perfil genético de baixa proliferação celular (Teste Log Rank, 

P=0,047) (Figure 4.1.B)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. A) Intervalo livre-de-doença e B) Sobrevivência global de acordo com os perfis 
genéticos de proliferação celular. 

 

 

4.2.2. Influência do perfil genético de proliferação celular na expressão em 

circulação de EGF/EGFR-MAPK-related microRNAs 

 

 

Material e Métodos 

 

Os níveis de expressão em circulação dos miR-7, miR-221e miR-222 foram 

detetados por PCR quantitativo em tempo real, usando amostras de plasma. Após 

caracterização genotípica, foram selecionados aleatoriamente 49 indivíduos entre 

o grupo de CCR (n=22) e o grupo controlo (n=27), e procedeu-se ao isolamento 

de miRNAs plasmáticos com recurso ao kit comercial GRS microRNA Kit 

(GRISP®), de acordo com as recomendações do fabricante, após extração da 
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fração de RNA usando-se clorofórmio. Após o isolamento das amostras de 

miRNAs a sua concentração e pureza foram determinadas por medição da 

absorvância a 260 e 280 nm usando o espectofotómetro NanoDrop® ND-1000. As 

amostras de miRNAs foram usadas como template para a síntese de cDNA 

usando-se o kit TaqMan®MicroRNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems®). As reações foram realizadas no sistema de PCR em tempo real 

StepOneTMOne, contendo 1x master mix (Applied Biosystems®), 1x sondas 

(TaqMan®MicroRNA Assays: miR-7: 002314, miR221: 002096, miR-222: 002097, 

Applied Biosystems®) e amostra de cDNA. O miRNA RNU44 foi usado como 

controlo endógeno de quantificação (TaqMan® MicroRNA Assay 001094, Applied 

Biosystems®) para normalização dos resultados relativamente aos três miRNAs 

quantificados no presente estudo. A análise dos resultados foi realizada com 

recurso ao StepOne™Software v2.2 (Applied Biossystems®). 

 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (Version 20.0). O método de 2-ΔΔCt (método 

de Livak) e o teste t’ de Student foram usados para avaliar as diferenças nos 

níveis normalizados dos miRNAs analisados entre os diferentes perfis. 

 

Resultados 

 

Observou-se um aumento dos níveis de expressão em circulação do miR-

7, miR-221 e miR-222 nos indivíduos portadores do perfil genético de 

intermédia/alta proliferação, durante o desenvolvimento da doença (miR7: 2-ΔΔCt = 

9,2, P<0,001; miR-221: 2-ΔΔCt = 5,3, P = 0,004; miR-222: 2-ΔΔCt = 7,7, P<0,001) 

(Figura 4.2. A)). No entanto, não se observa qualquer associação estatisticamente 

significativa entre a expressão destes miRNAs nos indivíduos portadores de um 

perfil de baixa proliferação durante o desenvolvimento do CCR (Figura 4.2. B)). 
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Figura 4.2. Níveis de expressão do miR-7, miR-221 e miR-222 durante o desenvolvimento de CCR 
nos indivíduos portadores de um perfil genéticos de A) intermédia/alta e B) baixa proliferação 
celular. (* P<0,050). 
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4.3. Estudo7 

 

4.3.1. Influência dos polimorfismos genéticos EGFR R497K, HER2 I655V e 

TGFBR2-875G>A no desenvolvimento e progressão do carcinoma de células 

renais 

 

 

Material e Métodos 

 

Neste estudo do tipo caso-controlo, foram incluídos 167 indivíduos (idade 

61,7±11,6 anos) com diagnóstico histopatológico de CCR recrutados a partir do 

IPO-Porto (67% homens e 33% mulheres). No grupo de CCR a extensão da 

doença foi classificada de acordo com a 7ª edição da classificação TNM 

(American Joint Committee on Cancer -AJCC) de 2010.  

No grupo controlo foram incluídos 443 indivíduos (66% homens e 34% 

mulheres), com uma média de idade de 51,711,6 anos, sem evidência de 

doença neoplásica, recrutados do Banco de Dadores de Sangue do IPO-Porto. 

De acordo com a declaração de Helsínquia, após consentimento informado, a 

todos participantes no estudo foi recolhida uma amostra de sangue periférico. O 

isolamento das amostras de DNA genómico foi realizada com recurso ao kit 

comercial QIAamp® DNA Blood Mini Kit (Qiagen®) de acordo com as 

recomendações do fabricante. 
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Tabela 4.4. Características da população em estudo. 

 Grupo CCR 

n (Frequência) 

Grupo Controlo  

n (Frequência) 

Género   

Masculino 112 (0,67) 294 (0,66) 

Feminino 55 (0,33) 149 (0,34) 

Idade (anos)* 61,7±11,6  51,7±11,6  

Histologia   

Células claras 123 (0,74)  

Outros 44 (0,26)  

Estadio clínico   

I-II 108 (0,65)  

III-IV 59 (0,35)  

T   

T1 88 (0,53)  

T2 23 (0,14)  

T3 56 (0,34)  

N   

N0-N2 13 (0,08)  

Nx 154 (0,92)  

M   

M0 160 (0,96)  

M1 7 (0,04)  

Grau de Fuhrman    

G1-G2 74 (0,45)  

G3-G4 91 (0,55)  

   

Leibovich score   

Baixo risco 62 (0,37)  

Risco intermédio 53 (0,32)  

Alto risco 43 (0,24)  

Desconhecido 9 (0,05)  

         * média±desvio padrão 
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Genotipagem dos polimorfismos EGFR R497K (rs2227983), HER2 I655V 

(rs 1136201) e TGFBR2-875G>A (rs3087465) 

Os polimorfismos HER2 I655V, EGFR R497K e TGFR2-875G>A foram 

analisados pela técnica de PCR-RFLP e por discriminação alélica por PCR em 

tempo real, de acordo com o procedimento laboratorial descrito nos pontos 3.3.1. 

e 3.4.1 do capítulo III. 

 

Análise estatística 

A análise dos resultados foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (versão 20.0). O OR e o IC 95% foram 

calculados como uma medida de associação entre os polimorfismos e o risco para 

desenvolvimento de CCR. O intervalo de livre-de-doença foi calculado pelo 

modelo de Kaplan Meier, efetuando-se curvas Hazard e comparação entre os 

genótipos avaliada pelo teste Log Rank. A sobrevivência global, foi analisada por 

curvas de sobrevivência segundo o modelo de Kaplan Meier e com a utilização do 

teste Log Rank. 

 

Resultados 

 

A distribuição das frequências dos genótipos dos polimorfismos EGFR 

R497K, HER2 I655V e TGFBR2-875G>A entre o grupo controlo e o grupo de 

CCR está descrita na tabela 4.5. Não se observou qualquer associação 

estatisticamente significativa entre os genótipos analisados e o risco de 

desenvolvimento de CCR (EGFR R497K: OR= 1,74, IC 95%: 0,91-2,29, P=0,082; 

HER2 I655V: OR= 0,72, IC 95%: 0,72-2,46, P=0,876; TGFBR2-875G>A: OR= 

0,81, IC 95%: 0,57-21,17, P=0,260) (Tabela 4.5.). 
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Tabela 4.5. Distribuição das frequências genotípicas e a análise de OR no grupo de CCR e no 
grupo controlo de acordo com os polimorfismos genéticos EGFR R497K, HER2 I655V e TGFBR2-
875G>A. 

 

 

No grupo de CCR, observou-se que os indivíduos homozigóticos AA, 

quanto ao polimorfismo EGFR R497K, apresentam uma proteção para estadios 

tumorais avançados (OR=0,22, IC 95%: 0,05-0,99, P=0,034). Contudo, não se 

observou diferenças estatisticamente significativas entre o polimorfismo analisado 

e o grau de Fuhrman (OR=1,44, IC 95%: 0,53-3,93, P=0,479) e progressão 

tumoral (OR=1,44, IC 95%: 0,53-32,24, P=0,148) (Tabela 4.6.).  

Quanto ao polimorfismo HER2 I655V e TGFBR2-875G>A, também não se  

observou diferenças estatisticamente significativas entre os genótipos e o grau de 

Fuhrman, estadio TNM e progressão tumoral (Tabela 4.6.). 

 

 

 

 

 Grupo Controlo 

n (Frequência) 

Grupo CCR 

n (Frequência) 

 

OR 

 

IC 95% 

 

P 

EGFR R497K       

AG/GG 416 (0,94) 150 (0,90) 1,00 Referência  

AA 27 (0,06) 17 (0,10) 1,74 0,91-2,29 0,082 

HER2 I655V      

AA/AG 432 (0,98) 164 (0,98) 1,00 Referência  

GG 11 (0,02) 3 (0,02) 0,72 0,72-2,46 0,876
a
 

TGFBR2-875 G>A      

AA/AG 174 (0,39) 74 (0,44) 1,00 Referência  

GG 269 (0,61) 93 (0,56) 0,81 0,57-1,17 0,260 

CCR: carcinoma de células renais; OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2; 
a
 Fisher exact 



116 
 

EGFR R497K     

 Grau de Fuhrman    

 G1-G2 n (frequência) G3-G4 n (frequência) OR IC 95% P 

AG/GG 65 (0,88) 83 (0,91) 1,00 Referência  

AA 9 (0,12) 8 (0,09) 1,44 0,53-3,93 0,479 

 Estadio TNM    

 T1-T2 n (frequência) T3-T4 n (frequência) OR IC 95% P 

AG/GG 93 (0,86) 57 (0,97) 1,00 Referência  

AA 15 (0,14) 2 (0,03) 0,22 0,05-0,99 0,034ª 

 Progressão tumoral    

 Não n (frequência) Sim n (frequência) OR IC 95% P 

AG/GG 117 (0,89) 32 (0,97) 1,00 Referência  

AA 15 (0,11) 1 (0,03) 4,10 0,52-32,24 0,148ª 

HER2 I655V      

 Grau de Fuhrman    

 G1-G2 n (frequência) G3-G4 n (frequência) OR IC 95% P 

AA/AG 73 (0,99) 89 (0,98) 1,00 Referência  

GG 1 (0,01) 2 (0,02) 0,61 0,05-0,86 0,686ª 

 Estadio TNM     

 T1-T2 n (frequência) T3-T4 n (frequência) OR IC 95% P 

AA/AG 105 (0,97) 59 (1,00) 1,00 Referência  

GG 3 (0,03 0 (0,00) 1,56 1,39-1,75 0,553ª 

 Progressão tumoral    

 Não n (frequência) Sim n (frequência) OR IC 95% P 

AA/AG 129 (0,98) 0 (0,00) 1,00 Referência  

GG 3 (0,02) 33 (1,00) 1,26 1,16-1,36 0,382ª 

      

Tabela 4.6. Distribuição das frequências genotípicas dos polimorfismos genéticos EGFR R497K, HER2 I655V e TGFBR2-875G>A de acordo com 
características clínico-patológicas. 
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TGFBR2-875G>A      

 Grau de Fuhrman    

 G1-G2 n (frequência) G3-G4 n (frequência) OR IC 95% P 

AA/AG 35 (0,47) 38 (0,42) 1,00 Referência  

GG 39 (0,53) 53 (0,58) 1,25 0,67-2,33 0,476 

 Estadio TNM    

 T1-T2 n (frequência) T3-T4 n (frequência) OR IC 95% P 

AA/AG 47 (0,44) 27 (0,46) 1,00 Referência  

GG 61 (0,56) 32 (0,54) 0,91 0,48-1,74 0,780 

 Progressão tumoral    

 Não n (frequência) Sim n (frequência) OR IC 95% P 

AA/AG 59 (0,45) 14 (0,42) 1,00 Referência  

GG 73 (0,55) 19 (0,58) 1,09 0,51-2,42 0,814 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2; * Fisher exact 

OR; odds ratio; IC 95%: intervalo confiança a 95%; P: teste χ2 

OR: odds ratio; 95% IC: intervalo de confiança a 95%; P: teste χ2; 
a
 Fisher exact 

(continuação) 
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A figura 4.3. mostra o intervalo livre-de-doença e respetivas curvas Hazard, 

de acordo com os polimorfismos analisados. Não se verificou qualquer 

associação estatisticamente significativa entre os genótipos dos polimorfismos 

EGFR R497K, HER2 I655V e TGFBR2-875G>A e a mediana para progressão da 

doença (Teste Log Rank P=0,224, P= 0,325, P=0,699, respetivamente). Também 

não foi observada associação estatisticamente significativa entre os polimorfismos 

e a sobrevivência global dos indivíduos. (Teste Log Rank P=0,249, P= 0,490, P= 

0,412, respetivamente) (Figura 4.4.). 
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4.4. Discussão 

 

 O CCR pode ser caracterizado como sendo uma doença heterogénea, 

com elevado potencial de metastização e limitadas estratégias terapêuticas. 

Durante a progressão tumoral, a modulação do equilíbrio entre fatores pró- e anti-

oncogénicos, pode acelerar o desenvolvimento de CCR e a aquisição de 

fenótipos tumorais de resistência às terapias anti-neoplásicas [149]. 

O EGF é responsável pela ativação de múltiplas cascatas transdutoras de 

sinal responsáveis pela progressão do ciclo celular, motilidade celular, 

angiogénese e inibição da apoptose, processos sobrerregulados durante a 

carcinogénese. Por outro lado, em condições de homeostasia, a célula consegue 

bloquear estes efeitos ativando vias de sinalização opostas, como a via de 

sinalização mediada pelo TGFβ1.  

Colocamos a hipótese que durante o desenvolvimento de CCR a 

ocorrência de um microambiente com elevada expressão de fatores de 

crescimento mitogénicos e baixos níveis de fatores anti-proliferativos, podem 

condicionar a hiperativação da via oncogénica EGF/EGFR favorecendo o 

desenvolvimento tumoral. Os resultados do presente estudo sugerem que 

oscilações dos níveis de EGF e TGFβ1 em consequência da ocorrência de SNPs, 

podem contribuir para um microambiente tumoral indutor de progressão da 

doença e consequentemente associado a uma menor sobrevivência global. 

Estudos em modelos animais evidenciam que o desenvolvimento de 

resistência a terapias seja consequência de alterações do microambiente celular e 

não da ocorrência de mutações específicas ou alterações epigenéticas, pois 

observaram a reversão dessa resistência quando reimplantam xenográfos 

resistentes a fármacos inibidores dos domínios de tirosina cinase em ratinhos não 

tratados com o mesmo fármaco [149,150]. Por outro lado, em consequência da 

pressão seletiva introduzida pela terapia, pode ocorrer a sobrerregulação de 

fatores pró-oncogénicos alternativos [151].  

Recentemente, Zhou e colaboradores descreveram que durante o 

desenvolvimento de CCR, a inativação do VHL provoca também um aumento do 

EGFR [49]. O estudo demonstrou que após estimulação com EGF, a fosforilação 

dos transdutores de sinal AKT e ERK é mais duradoura em células knockdown 
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para o VHL do que em células que preservam a forma wild type deste gene [11]. 

A ativação do EGFR encontra-se associada a processos de progressão tumoral, 

incluindo a formação de metástases, angiogénese e sobrevivência celular [152]. A 

par da ativação do EGFR, a via do TGFβ1 encontra-se também implicada na 

carcinogénese renal, níveis elevados de TGFβ1 têm sido observados em doença 

avançada. Contudo, o aumento do TGFβ1 poderá ser consequência da 

incapacidade deste fator se ligar ao recetor TGFβRII. Tal como o observado em 

CaP, o restauro da via mediada pelo TGFβ1 está associado a uma maior 

sensibilidade das células de CCR a este fator [153]. Também está descrito que o 

TGFβ1 é um dos principais supressores do sistema imunitário secretado pelas 

células tumorais, estimulando a progressão tumoral [154,155]. 

Relativamente aos polimorfismos analisados, individualmente e segundo 

um perfil genético, não foi observada na população em estudo associação entre 

estes e o risco de desenvolvimento de CCR. Contudo, é de realçar que a 

frequência dos polimorfismos genéticos analisados na população controlo em 

estudo é semelhante à encontrada nos estudos de associação de CaP, 

anteriormente descritos, e de outras populações caucasianas [131-133,140,141]. 

Também não foi encontrada associação entre os polimorfismos estudados e as 

características clínico-patológicas, com exceção do perfil genético de 

intermédia/alta proliferação celular e da variante homozigótica AA do polimorfismo 

EGFR R497K, que se encontram associadas a um risco aumentado de 

progressão da doença e a uma diminuição do risco de tumores de grau de 

Fuhrman elevado (G3/G4) (P=0,053, P=0,034, respetivamente). Os indivíduos 

portadores de um perfil genético de intermédia/alta proliferação celular, poderão 

apresentar maior biodisponibilidade de EGF e menor de TGFβ1, apresentando 

assim um risco aumentado para progressão da doença, por apresentarem 

potencialmente uma maior ativação de uma via pró-oncogénica alternativa. A 

variante A do polimorfismo EGFR R497K tem sido associada a uma atenuação da 

ativação da via de sinalização e a uma diminuição da indução da expressão de c-

myc, FOS e jun em comparação com a variante wild type [86,156]. Deste modo, 

os indivíduos homozigóticos AA apresentam proteção para o desenvolvimento de 

CCR agressivos.  

De acordo com os resultados, propomos que alterações nas vias de 

sinalização analisadas não sejam os primeiros eventos moleculares no 
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desenvolvimento de CCR. Contudo, em consequência da desregulação do VHL e 

por interferência com a via do EGF/EGFR, é conferido a esta via um papel central 

na progressão deste tipo de neoplasia, como via pró-oncogénica alternativa, 

potenciando a angiogénese e a metastização das células tumorais de CCR. 

No presente trabalho, verificou-se um efeito sinérgico entre os 

polimorfismos genéticos EGF+61G>A e TGFB1+869T>C, no intervalo livre-de-

doença e na sobrevivência global dos indivíduos com CCR. Não foi encontrada 

qualquer associação entre os polimorfismos EGFR R497K, HER2 I655V e 

TGFBR2-875G>A e a mediana até progressão ou a sobrevivência global.  

O efeito combinado de baixa produção de TGFβ1, associada ao genótipo 

TT e os elevados níveis de EGF, associados ao alelo G, poderão contribuir para 

um potencial proliferativo e angiogénico prolongado, conferindo um maior risco de 

progressão da doença. Deste modo, os portadores de um perfil genético de 

intermédia/alta proliferação celular provavelmente serão expostos a um estímulo 

proliferativo, angiogénico e invasivo aumentado, contribuindo para um 

desenvolvimento precoce de metástases, com impacto na sobrevivência global.   

De acordo com os resultados, foi demonstrado pela primeira vez, que o 

perfil genético de proliferação celular definido, pode modular a dinâmica celular, 

induzindo a ativação da via EGFR/MAPK e consequentemente influenciar a 

expressão em circulação dos miR-7, miR-221 e miR-222. Foi demonstrado que os 

portadores do perfil genético de intermédia/alta proliferação celular quando 

desenvolvem CCR, sofrem um aumento dos níveis de expressão em circulação 

dos miR-7, miR-221 e miR-222 comparativamente a indivíduos saudáveis 

portadores do mesmo perfil genético. Este aumento poderá ocorrer em 

consequência do aumento dos níveis em circulação do EGF e também de um 

aumento da semi-vida do recetor EGFR na membrana, induzido pela perda do 

VHL. A simultânea elevada biodisponibilidade do ligando EGF e de um EGFR 

mais estável na membrana citoplasmática, poderá ter como consequência uma 

eficiente ativação da via de sinalização EGFR/MAPK, que irá induzir maior 

transcrição do miR-7, miR-221 e miR-222. O miR-7, é definido como um efetor 

down-stream da via de sinalização EGFR/MAPK, induzindo a expressão da ciclina 

A por inibir o repressor ERF e consequentemente favorecendo a progressão do 

ciclo celular [157]. Cumulativamente, os miR-221 e miR-222 também apresentam 

a capacidade de modular o ciclo celular, reprimindo os inibidores de cinases de 
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ciclinas p27/Kip1 e p57/Kip 2, induzindo a proliferação celular e a auto-renovação 

[158,159]. Por outro lado, estes três miRNAs parecem ter a capacidade de 

influenciarem a transição epitelial-mesenquimal, induzindo a expressão de 

metaloproteínases (MMPs), aumentando a expressão de MMP-2 e MMP-9 [160-

162]. 

 Em conclusão, o estímulo à angiogénese, progressão do ciclo celular e 

invasão tumoral, por ativação da via de sinalização EGFR/MAPK nos portadores 

de um perfil genético de intermédia/alta proliferação celular está associado a um 

intervalo livre-de-doença menor, resultando numa sobrevivência global inferior 

destes indivíduos. Foi também demonstrado que o perfil genético de 

intermédia/alta proliferação é um fator de mau prognóstico no CCR, assim como 

os níveis de expressão em circulação dos miR-7, miR-221 e miR-222 podem ser 

úteis biomarcadores fenotípicos de ativação da via de sinalização EGFR/MAPK 

no CCR (Figura 4.5). 

 Futuramente, torna-se imperativo a realização de estudos adicionais de 

modo a avaliar a eficácia de regimes terapêuticos que incluem as atuais terapias 

dirigidas e a inibição simultânea da via EGF/EGFR em estadios avançados de 

CCR nos indivíduos que apresentam um background genético potencialmente 

pró-oncogénico (Figura 4.5). 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 4.5. Influência de polimorfismos genéticos em genes dos fatores de crescimento EGF e 
TGFβ1 no desenvolvimento de CCR. 
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5.1. Estado da arte 

 

A desregulação da sinalização intracelular é considerada um hallmark no 

processo de desenvolvimento neoplásico, que se irá traduzir na ocorrência de 

efeitos profundos ao nível da expressão genética e formação de proteínas, 

resultando num desequilíbrio do microambiente celular. Este desequilíbrio poderá 

ter como consequência a modulação do perfil de expressão de miRNA, que se 

traduzirá em oscilações da regulação da expressão genética pós-transcrição. 

Deste modo, polimorfismos genéticos funcionais, ao introduzirem pequenas 

alterações no microambiente celular, poderão condicionar os perfis específicos de 

expressão de miRNAs. 

Os miRNAs emergiram como uma importante classe de reguladores da 

expressão genética, desempenhando um importante papel em diversos processos 

celulares, desde a proliferação e crescimento celular, apoptose, controlo do ciclo 

celular, transdução de sinal, entre outros [163-165]. Deste modo, alterações na 

sua expressão poderão potenciar o desenvolvimento tumoral. Assinaturas de 

expressão de miRNAs têm revelado a associação de alguns padrões de 

expressão com o diagnóstico, prognóstico e resposta à terapia [164,166]. 

Contudo, ainda existe muita controvérsia quanto ao perfil de miRNAs em 

circulação associado ao desenvolvimento de neoplasias, nomeadamente nas 

urológicas. Atualmente, os miRNAs em circulação surgiram como uma ideal e 

sensível classe de novos biomarcadores moleculares, podendo ser facilmente 

detetáveis por técnicas minimamente invasivas. 

A definição de perfis específicos de miRNAs em circulação como potenciais 

biomarcadores de diagnóstico e de prognóstico permitirá uma nova abordagem no 

screening e na monitorização dos doentes oncológicos. Futuramente, o 

conhecimento do padrão de expressão de miRNA e a capacidade de restaurar 

vias de sinalização poderão contribuir para o desenvolvimento de novas terapias 

dirigidas. 

De encontro aos objetivos 2.3 e 2.4. serão apresentados três estudos. 
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5.2. Estudo 8 

 

5.2.1. Influência do perfil de expressão de microRNAs em circulação na 

suscetibilidade para o desenvolvimento de cancro da próstata e na resposta 

à terapia de bloqueio androgénico  

 

 

Material e métodos 

 

População em estudo 

A análise da expressão de miRNAs em circulação foi realizada em 60 

indivíduos. O grupo de casos foi constituído por 40 indivíduos com uma média de 

idade de 65,4±7,7 anos, diagnosticados com CaP no IPO-Porto. Do grupo em 

estudo 36,4% apresentavam doença localizada, 30,3% apresentavam doença 

localmente avançada e 33,3% apresentavam doença metastática. Todos os 

doentes foram submetidos à TBA: 92,0% dos casos realizaram terapia de 

bloqueio total; 5,0% dos casos realizaram aLHRH e 3,0% dos casos somente 

antiandrogénios. O estado de hormono-resistência foi definido com base na 

recorrência dos valores de PSA, tendo sido definida como dois aumentos 

consecutivos dos valores de PSA acima de 1,0 ng.mL-1, com diferença de pelo 

menos 0,2 ng.mL-1 [108]. 

No grupo controlo foram incluídos 20 homens, com uma média de idade de 

37,4±8,5 anos, sem evidência de doença neoplásica, recrutados do Banco de 

Dadores de Sangue do IPO-Porto. De acordo com a declaração de Helsínquia, 

após consentimento informado, a todos participantes no estudo foi recolhida uma 

amostra de sangue periférico, seguida do isolamento da fração de plasma por 

centrifugação a 12000 rotações por minuto (rpm).  

 

Quantificação relativa de miRNAs plasmáticos em circulação 

O isolamento de miRNAs em circulação foi realizado com recurso ao kit 

comercial GRS microRNA kit (GRISP®) de acordo com as indicações do 

fabricante, após extração da fração de RNA usando-se clorofórmio. A conversão 

das amostras em cDNA e subsequente quantificação relativa por PCR em tempo 
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real foi realizada de acordo com o procedimento laboratorial descrito no capítulo 

IV, ponto 4.2.2. As reações de PCR foram realizadas usando-se sondas 

específicas (TaqMan®MicroRNA Assays miR-221: 002096, miR-222: 002097, 

miR-7: 002314, miR-199b: 000500, miR-145: 002149, miR-200b: 002251, Applied 

Biosystems®). O miRNA RNU44 foi usado como controlo endógeno de 

quantificação (TaqMan®MicroRNA Assay: 001094, Applied Biosystems®) para 

normalização dos resultados relativamente aos miRNAs quantificados no presente 

estudo. A análise dos resultados foi realizada com recurso ao StepOne™Software 

v2.2 (Applied Biossystems®). As amostras foram quantificadas em triplicado. 

 

Quantificação relativa de miRNAs em linhas celulares de cancro da próstata 

A extração de miRNAs foi executada a partir das linhas celulares de CaP 

LNCaP e PC-3. As linhas celulares foram mantidas de acordo com as condições 

referidas no ponto 3.6.1 do capítulo III do presente trabalho. 

Para extração de miRNA, utilizaram-se amostras de células em cultura que 

apresentavam aproximadamente 60-80% de confluência. Inicialmente realizou-se 

a contagem do número de células em cultura em câmara de Newbauer, de 

seguida os miRNAs foram extraídos a partir de um pellet de aproximadamente 2 

milhões de células, por um método de extração por colunas com recurso ao kit 

comercial já mencionado (GRS microRNA- Grisp®). Após isolamento das 

amostras de miRNAs a sua concentração e pureza foram determinadas por 

medição da absorvância a 260 e 280 nm usando o espectofotómetro NanoDrop® 

ND-1000. Posteriormente, procedeu-se à sua conversão em cDNA com recurso 

ao kit Taqman®MicroRNA reverse Transcription kit e respetiva quantificação 

relativa de acordo com o procedimento mencionado no ponto 4.2.2 do capítulo IV. 

As amostras foram quantificadas em triplicado. 

 

Análise estatística 

 A análise estatística foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (Version 20.0). O método 2-ΔΔCt (Método 

Livak) e o teste t de Student foram usados para avaliar as diferenças estatísticas 

na expressão normalizada do miRNAs analisados.  

Considerando o intervalo de tempo entre o início da TBA e o 

desenvolvimento de CaPHR, foram consideramos dois endpoints: 
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desenvolvimento de CaPHR precoce (<20 meses) e CaPHR tardio (≥20 meses). A 

análise multivariada por regressão de Cox foi realizada para avaliar o risco de 

desenvolvimento de CaPHR, considerando o estadio tumoral e o grau de Gleason 

(≥7) como covariáveis. 

 

Resultados 

 

Na população em estudo foi possível detetar em circulação diferentes 

níveis de expressão de miR-221, miR-222, miR-145, miR-7, miR-200b e miR-

199b. Não foi observada qualquer associação estatisticamente significativa entre 

os níveis de expressão dos miRNAs analisados e a idade no grupo controlo (miR-

221: P = 0,681, miR-222: P = 0,502, miR-145: P = 0,437, miR-7: P = 0,423, miR-

200b; P = 0,779 e miR-199: P = 0,694) e no grupo de CaP (miR-221: P = 0,459, o 

miR-222: P = 0,987, o miR-145: P = 0,263, miR-7: P = 0,320, miR-200b: P = 0,147 

e miR-199b: P = 0,566). Mais ainda, não se observou diferenças estatisticamente 

significativas entre os níveis de expressão em circulação dos miRNAs 

mencionados no grupo controlo versus grupo de CaP (Figura 5.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Níveis de expressão em circulação de miRNAs em indivíduos saudáveis versus 
indivíduos com CaP.  
 

 

Relativamente, ao perfil de expressão de miRNAs associados à aquisição 

de resistência à TBA, foi analisado o perfil de miRNAs previamente mencionado 
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em duas linhas celulares de CaP: a linha LNCaP e a linha PC-3. Observou-se que 

a linha celular PC-3 apresenta níveis de expressão mais elevados de miR-7, miR-

221 e miR-222 comparativamente à linha celular LNCaP (P=0,012, P=0,002, 

P=0,002, respetivamente). Os miR-7 e o miR-221 apresentaram ambos um 

aumento na expressão de 11,3 vezes e o miR-222 de 8,6 vezes nas células PC-3 

comparativamente às células LNCaP (Figure 5.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Níveis de expressão de miRNAs in vitro. (* P<0,050). 

 

Os três miRNAs com expressão aumentada na linha celular PC-3 

comparativamente à linha LNCaP, foram analisados em amostras de plasma de 

doentes com CaP submetidos à TBA, de modo a avaliar a influência destes na 

aquisição precoce de hormono-resistência. 

Observou-se que os doentes que adquirem precocemente CaPHR (≤ 20 

meses) apresentam níveis elevados de miR-221 (Figura 5.3. A)). Contudo, a 

mesma associação não foi observada quanto aos níveis do miR-7 e miR-222 (P= 

0,565 e P = 0,734, respetivamente) (Figura 5.3. A)). Cumulativamente, verificou-

se que indivíduos com tumores com grau de Gleason ≥7 apresentam elevados 

níveis em circulação do miR-221 (P = 0,003) (Figura 5.3. B)). 
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Figura 5.3. Níveis de expressão em circulação dos miR-221, miR-222 e miR-7 de acordo com o A) 
a ocorrência de hormono-resistência e B) grau de Gleason. 

 

 

De acordo com os resultados, observou-se que os níveis de expressão do 

miR-221 influenciam o intervalo livre-de-CaPHR. Observou-se uma redução do 

tempo até desenvolvimento CaPHR, estatisticamente significativa, nos indivíduos 

com elevados níveis de miR-221 (Teste Log Rank, P=0,001). A análise 

multivariada por regressão de Cox demonstrou que estes indivíduos apresentam 

um maior risco de aquisição precoce de CaPHR após início da TBA, após 

ajustamento para as covariáveis estadiamento tumoral e grau de Gleason (≥ 7) 

(HR= 5,65, IC 95%: 1,33-24,07, P= 0,019) (Figura 5.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Intervalo livre- de-CaPHR após início da TBA de acordo com os níveis de expressão 
em circulação do miR-221. 
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5.2. Estudo 9  

 

5.2.1. Influência dos níveis de expressão de miR-221 e miR-222 em 

circulação na sobrevivência global de doentes com carcinoma de células 

renais – Artigo 4 (Anexo 4) 

 

 

Material e Métodos 

 

População em estudo 

A análise da expressão de miRNAs foi realizada em 77 indivíduos. O grupo 

de casos, com uma idade média de 60,1±12,1 meses, foi constituído por 43 

doentes (74% homens e 26% mulheres) com diagnóstico histopatológico de CCR, 

recrutados no IPO-Porto. No grupo de CCR a extensão da doença foi classificada 

de acordo com a 7ª edição da classificação TNM (American Joint Committee on 

Cancer -AJCC) de 2010 (Tabela 5.1.).  

No grupo controlo foram incluídos 34 indivíduos (59% homens e 41% 

mulheres), com uma média de idade de 50,96,5 anos, sem evidência de doença 

neoplásica, recrutados do Banco de Dadores de Sangue IPO-Porto. De acordo 

com a declaração de Helsínquia, após consentimento informado, a todos 

participantes no estudo foi recolhida uma amostra de sangue periférico, seguida 

do isolamento da fração de plasma por centrifugação a 12000 rpm. 
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Tabela 5.1. Características da população em estudo. 

 Grupo de CCR 

n (Frequência) 

Grupo Controlo  

n (Frequência) 

Género   

Masculino 32 (0,74) 19 (0,59) 

Feminino 11 (0,26) 15 (0,41) 

Idade (anos)* 60,1±12,1 50,9±6,5  

Histologia   

Células claras 31 (0,72)  

Outros 12 (0,28)  

Estadio clínico   

I-II 24 (0,56)  

III-IV 19 (0,44)  

T   

T1 15 (0,35)  

T2 11 (0,26)  

T3 17 (0,39)  

N   

N0-N2 6 (0,14)  

Nx 37 (0,86)  

M   

M0 37 (0,86)  

M1 6 (0,14)  

Grau de Fuhrman    

G1-G2 15 (0,35)  

G3-G4 26 (0,60)  

Desconhecido 2 (0,05)  

Leibovich score   

Baixo risco 7 (0,16)  

Risco intermédio 18 (0,42)  

Alto risco 15 (0,35)  

Desconhecido 3 (0,07)  

 

 

 

Quantificação relativa de miRNAs plasmáticos em circulação 

O isolamento de miRNAs em circulação foi realizado com recurso ao kit 

comercial mirVanaTMPARISTM kit (Ambion®) de acordo com as indicações do 

fabricante. As amostras de miRNAs foram usadas como template para a síntese 

* média ± desvio padrão 
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de cDNA, e posterior quantificação relativa por PCR em tempo real de acordo 

com o procedimento laboratorial descrito no ponto 4.2.2 do capítulo IV, usando-se 

sondas especificas (TaqMan® MicroRNA Assays; miR-221: 002096, miR-222: 

002097, Applied Biosystems®). O miRNA RNU44 foi usado como controlo 

endógeno de quantificação (TaqMan MicroRNA Assay 001094, Applied 

Biosystems®) para normalização dos resultados. A análise dos resultados foi 

realizada com recurso ao StepOne™Software v2.2 (Applied Biossystems®). As 

amostras foram quantificadas em triplicado. 

 

Análise estatistica 

A análise estatística foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (Version 20.0). O método 2-ΔΔCt (Método 

Livak) e o teste t de Student foram usados para avaliar as diferenças estatísticas 

na expressão normalizada do miR-221 e miR-222. A sensibilidade, especificidade 

e área sob a curva (AUC) para os níveis plasmáticos em circulação do miR-221 

foram determinados por meio de análise Receiver Operator Characteristic (ROC), 

atendendo a dispersão dos valores de miR-221, assumiu-se o ΔCt = 0,75 como 

cut-off. A sobrevivência global, foi avaliada através de curvas de sobrevivência 

segundo o modelo de Kaplan Meier e a comparação entre os perfis de expressão 

avaliada pelo teste Log Rank. A análise multivariada relativa ao risco de morte de 

acordo com os perfis de expressão foi efetuada por regressão de Cox com 

ajustamento para a idade, estadio TNM e grau de Fuhrman. O índice de 

concordância C foi utilizado para comparação da capacidade preditiva de morte 

por CCR, das variáveis de prognóstico tradicionais e dos níveis de expressão em 

circulação de miR-221 e miR-222, sendo considerado um C>0,5 boa capacidade 

preditiva [109]. 

 

Resultados 

 

Observou-se que os doentes com CCR apresentam níveis aumentados de 

miR-221 e miR-222 em circulação, comparativamente aos indivíduos saudáveis 

(Figura 5.5.). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os níveis de expressão de miR-221 e miR-222 e a idade (miR-221: P=0,050, 

miR-222: P=0,109) e o género no grupo controlo (miR-221: P=0,190, miR-222: 
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P=0,899). No grupo de CCR, também não se encontraram diferenças entre a 

expressão destes miRNAs e a idade (miR-221: P=0,992, miR-222: P=0,979), 

genéro (miR-221: P=0,634, miR-222: P=0,237) e subtipo tumoral (miR-221: 

P=0,060, miR-222: P=0,087). 

Os miR-221 e miR-222 apresentaram uma expressão aumentada de 2,8 e 

2,2 vezes nos casos de CCR em comparação com os indivíduos saudáveis, 

respetivamente (2-ΔΔCt=2,8, P=0,028; 2-ΔΔCt=2,2, P=0,044, respetivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Níveis de expressão em circulação do A) miR-221 e B) miR-222, no grupo controlo e 
grupo de casos de CCR. 
 

 

Usando a análise ROC para o miR-221, determinou-se uma sensibilidade 

de 72,5% e especificidade de 33,3% (AUC 0,696; IC 95%: 0,499-0,893).  

Nas figuras 5.6. e 5.7., encontram-se apresentados os resultados relativos 

à associação nos níveis de expressão em circulação de miR-221 e miR-222 e 

diferentes características clínico-histopatológicas, como o grau de Fuhrman 

(G1/G2 versus G3/G4), tamanho do tumor (<4cm versus ≥4 cm), metástases ao 

diagnóstico e invasão microvascular. Observou-se que os doentes que 

apresentam metástases à data do diagnóstico têm níveis de expressão elevados 

do miR-221 comparativamente aos doentes sem metástases à data do 

diagnóstico (2-ΔΔCt=10,9, P=0,001, Figura 5.6.A)). Observou-se também que os 

doentes que apresentam invasão microvascular têm uma tendência de 

apresentarem níveis aumentados do mesmo miRNA (2-ΔΔCt=3,1, P=0,060, Figura 

5.2.B)). Relativamente ao tamanho do tumor e ao grau de Fuhrman, não foram 

encontradas diferenças na expressão em circulação do miR-221 (P=0,377, 

P=0,665, Figura 5.6.C) e D), respetivamente).  
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Figura 5.6. Níveis de expressão em circulação do miR-221 e A) metástases ao diagnóstico, B) 
invasão microvascular, C) tamanho do tumor e D) grau de Fuhrman. 

 

 

Quanto ao miR-222, não se observou associação entre os níveis de 

expressão em circulação e a presença de metástases ao diagnóstico (P=0,076, 

Figura 5.7. A)), invasão microvascular (P=0,365, Figura 5.7. B), tamanho tumoral 

(P=0,286, Figura 5.7. C)) e grau de Fuhrman (P=0,905, Figura 5.7. D)). 
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Figura 5.7. Níveis de expressão em circulação do miR-222 e A) metástases ao diagnóstico, B) 
invasão microvascular, C) tamanho do tumor e D) grau de Fuhrman. 

 

 

Observou-se que os indivíduos com CCR que apresentam níveis mais 

elevados de miR-221 têm uma sobrevivência global inferior em comparação com 

os indivíduos com níveis mais baixos deste miRNA (Figura 5.8.A)). A 

sobrevivência global média foi de 48 meses nos indivíduos com elevados níveis 

de expressão de miR-221 e de 116 meses nos indivíduos com níveis mais baixos 

deste miRNA (48 versus 116 meses, respetivamente, Teste Log Rank P=0,024). 

Cumulativamente, a análise multivariada por regressão de Cox, mostra um 

elevado risco de morte por CCR nos indivíduos com elevados níveis em 

circulação de miR-221, após ajustamento para o estadio tumoral (TNM), grau de 

Fuhrman e a idade (≥60 anos) (HR= 10,7, IC 95% 1,33-85,65, P= 0,026). 

Relativamente aos níveis em circulação do miR-222, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de expressão deste 

miRNA e a sobrevivência global (Teste Log Rank, P=0,208) (Figura 5.8.B)). 
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Figura 5.8. Sobrevivência global de acordo com os níveis de expressão em circulação do A) miR-
221 e B) miR-222.  

 

 

O índice de concordância C foi utilizado para comparar a capacidade 

preditiva de morte por CCR de diferentes variáveis com significado de prognóstico 

associadas à sobrevivência; o valor preditivo foi obtido usando-se o índice de 

concordência de Harrel’s, onde um índice-C de 1 indica a concordância perfeita 

[109]. O estadiamento TNM e o grau de Fuhrman são fatores de prognóstico 

conhecidos associados à progressão tumoral. No presente estudo, observou-se 

que o valor preditivo para morte por CCR associado às variáveis de prognóstico 

estadiamento TNM, grau de Fuhrman e idade foi de 0,800 (Modelo 1). Contudo, 

este valor preditivo aumenta para 0,961 com a adição ao modelo da informação 

relativa aos níveis em circulação do miR-221. A adição da informação relativa aos 

níveis em circulação do miR-221 melhorou a capacidade de preditiva morte por 

CCR em 16% relativamente ao modelo 1 (índice C 0,961) (Modelo 2, Tabela 5.2.). 

 

Tabela 5.2. Modelos preditivos de acordo com diferentes variáveis de prognóstico. 

 HR IC 95%  Índice C 

Modelo 1 

Estadio tumoral TNM, grau de Fuhrman, idade (≥60 anos) 

 

4,5 

 

1,17-17,34 

 

0,029 

0,800 

Modelo 2 

Estadio tumoral TNM, grau de Fuhrman, idade  (≥60 

anos), altos níveis de miR-221 

 

 

10,7 

 

 

1,33-85,65 

 

 

0,026 

0,961 

 

HR, harzard ratio; IC 95%, intervalo confiança 95% 
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5.3. Estudo 10 

 

5.3.1. Influência da variabilidade genética individual na modulação dos 

níveis de expressão de miRNAs em circulação  

 

Atendendo ao efeito do perfil genético de proliferação celular, definido de 

acordo com os polimorfismos genéticos EGF+61G>A e TGFB1+869T>C, no risco 

de desenvolvimento de neoplasias urológicas e como fator de prognóstico, foram 

quantificados numa população normal e saudável, e previamente caracterizada 

genotipicamente para o perfil em estudo, os níveis de expressão em circulação do 

miR-7, miR-221 e miR-222 [167,168]. 

Relativamente ao polimorfismo TGFBR2-875G>A, analisou-se  num grupo 

de homens saudáveis, a consequência deste polimorfismo na ativação da cascata 

de sinalização do TGFβ1, quantificando o miR-145 e miR-199a, atendendo à  

associação entre a ativação desta via e o aumento da expressão destes miRNAs. 

O miR-200b, foi também quantificado, em consequência da existência de uma 

correlação negativa entre os níveis de expressão de TGFβ1 e do miR-200b. 

 

 

Material e métodos 

 

A análise da expressão dos miR-7, miR-221 e miR-222 foi realizada em 34 

indivíduos (58,8% homens e 41,2% mulheres), caracterizados genotipicamente 

previamente para os polimorfismos genéticos EGF+61G>A e TGFB1+869T>C. Os 

indivíduos apresentavam uma média de idade de 50,9±6,5 anos, sem evidência 

de doença neoplásica, recrutados do Banco de Dadores de Sangue do IPO-Porto. 

Relativamente aos miR-145, miR199a e miR-200b, estes foram analisados no 

subgrupo de 22 indivíduos do género masculino, também recrutados a partir do 

Banco de Dadores de Sangue do IPO-Porto. De acordo com a declaração de 

Helsínquia, após consentimento informado, a todos participantes no estudo foi 

recolhida uma amostra de sangue periférico, seguida do isolamento da fracção de 

plasma por centrifugação a 12000 rpm.  
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Quantificação relativa de miRNAs plasmáticos em circulação 

O isolamento de miRNAs em circulação foi realizado com recurso ao kit 

comercial mirVanaTMPARISTM kit (Ambion®) de acordo com as indicações do 

fabricante. A conversão das amostras em cDNA e subsequente quantificação 

relativa por PCR em tempo real foi realizada de acordo com o procedimento 

laboratorial descrito no capítulo IV, ponto 4.2.2. As reações de PCR foram 

realizadas usando-se sondas específicas (TaqMan®MicroRNA Assays miR-221: 

002096, miR-222: 002097, miR-7: 002314, miR-199b:000500, miR-145: 002149, 

miR-200b: 002251, Applied Biosystems®). O miRNA RNU44 foi usado como 

controlo endógeno de quantificação (TaqMan® MicroRNA Assay 001094, Applied 

Biosystems®) para normalização dos resultados relativamente aos dois miRNAs 

quantificados no presente estudo. 

 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com recurso ao software estatístico 

IBM®SPSS®Statistics para Windows (Version 20.0). O método de 2-ΔΔCt (método 

de Livak) e o teste t’ de Student foram usados para avaliar as diferenças nos 

níveis normalizados dos miRNAs analisados. 

 

Resultados 

 

Atendendo aos resultados, observou-se diferenças nos níveis de expressão 

do miR-7, miR-221 e miR-222 entre os diferentes perfis genéticos de proliferação 

celular. Os indivíduos saudáveis portadores de um perfil genético de intermédia e 

alta proliferação celular apresentam níveis de expressão aumentados destes 

miRNAs relativamente aos indivíduos portadores do perfil genético de baixa 

proliferação (miR-7: P=0,026; miR-221: P=0,027; miR-222: P=0,047) (Figura 5.9). 
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Figura 5.9. Níveis de expressão em circulação de miR-7, miR-221, miR-222 em indivíduos 
saudáveis de acordo com o perfil genético de proliferação celular. (*P<0,050). 

 

 

Considerando o polimorfismo TGFBR2-875G>A, observou-se também que 

os indivíduos portadores dos genótipos TGFBR2-875AG/AA, associados a uma 

melhor resposta à TBA, apresentam níveis mais elevados de miR-145 e miR-199a 

relativamente aos indivíduos homozigóticos  TGFBR2-875GG (miR-145: P=0,013; 

miR-199a: P<0,001). Relativamente ao miR-200b, não se verificou diferenças 

estatisticamente signficativas nos níveis deste miRNA e o genótipo analisado 

(P=0,835) (Figura 5.10.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Níveis de expressão em circulação de miR-145, miR-199a e miR-200b em indivíduos 
saudáveis de acordo com o polimorfismo genético TGFBR2-875G>A. (*P<0,050). 
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5.4. Discussão 

 

Os miRNAs são importantes reguladores dos hallmarks do cancro, 

incluindo a proliferação celular, o controlo do ciclo celular, a evasão à apoptose, 

angiogénese, potencial replicativo ilimitado, capacidade de invasão e 

metastização [169]. Estudos demonstraram que o perfil de expressão de miRNAs 

difere entre tecidos normais e tecidos tumorais, consequência da sua capacidade 

de atuarem como promotores ou inibidores do desenvolvimento neoplásico 

[170,171]. A análise da expressão de miRNAs em circulação poderá ser uma 

potencial estratégia minimamente invasiva para a monitorização da progressão 

tumoral. Vários estudos observam a presença de miRNAs em circulação em 

diferentes tipos de amostras, colocando-se a hipótese que estes sejam 

mediadores da comunicação inter-celular [172].   

A desregulação de miRNAs, incluindo o miR-221 e miR-222, tem sido 

observada em diversos modelos tumorais [162,167,173-175]. De acordo com os 

resultados obtidos, verificou-se níveis de expressão aumentados do miR-221 

associados ao desenvolvimento precoce de CaPHR. Também se observou que os 

indivíduos com elevados níveis de expressão de miR-221 apresentam um menor 

intervalo livre-de-CaPHR e um risco aumentado para o desenvolvimento de 

CaPHR, comparativamente aos que apresentam níveis mais baixos de expressão.  

Vários estudos já identificaram o miR-221 e miR-222 com efetores down-

stream da via de sinalização EGF/EGFR-RAS-RAF-MAPK, envolvida no 

desenvolvimento de tumores prostáticos agressivos e associada ao 

desenvolvimento de CaPHR [159,167]. Deste modo e de acordo com os 

resultados podemos colocar a hipótese, que os indivíduos com níveis mais 

elevados do miR-221 apresentam uma via de sinalização EGF/EGFR hiperativa, 

conseguindo mais rapidamente superar a privação da proliferação celular induzida 

pela TBA, apresentando assim um risco aumentado para o desenvolvimento de 

fenótipo de resistência. 

O miR-221 tem a capacidade de modular o ciclo celular, e de acordo com 

Miller e colaboradores, este miRNA tem a capacidade de reprimir a expressão de 

inibidores de cinases de ciclinas como o p27/kip1 e p57/kip2, favorecendo a 

proliferação e a auto-renovação celular [158]. Estudos desenvolvidos por le Sage 
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e colaboradores demonstraram, que o uso de antagomiR-221/222 levam à 

repressão da proliferação em linhas celulares como consequência de um bloqueio 

na fase G1, o que é consistente com o papel de p27/kip 1 no controlo da 

progressão do ciclo celular [176]. Os miR-221 e miR-222 apresentam também a 

capacidade de reprimir outras moléculas envolvidas no ciclo celular, como o c-Kit, 

p21 e p53 [177]. Cumulativamente, Mercatelli e colaboradores também 

observaram em linhas celulares primárias de doentes com CaP, uma correlação 

negativa entre os níveis de expressão de miR-221 e miR-222 e a expressão de 

p27 [178]. Os mesmos autores observaram que a inibição in vitro de miR-221 e 

miR-222 reduzia a proliferação celular aumentando a expressão intra-tumoral de 

p27 [178]. 

Estes miRNAs também têm sido associados à aquisição de resistência a 

terapias anti-neoplásicas. Foi demonstrado que a ativação de AKT, em 

consequência da subregulação de PTEN, está associada com o desenvolvimento 

de radio-resistência, sendo que com o knockdown do miR-221 e miR-222, a 

expressão de PTEN é restabelecida, resultando na ocorrência de apoptose [179]. 

Rao e colaboradores demonstraram também que os miR-221 e miR-222 estão 

envolvidos na aquisição de resistência ao fulvestran, um regulador negativo do 

recetor de estrogénios, frequentemente utilizado no tratamento de cancro da 

mama [180].    

De acordo com os resultados, podemos também observar um aumento dos 

níveis de expressão do miR-221 em doentes com CCR, comparativamente a 

indivíduos saudáveis.  

Atualmente, não existem marcadores adequados em circulação para uma 

deteção precoce e diagnóstico de CCR ou monitorização da progressão da 

doença. Os perfis de expressão de miRNAs em circulação são biomarcadores 

moleculares promissores neste modelo tumoral. Vários estudos têm sugerido 

perfis de miRNAs associados ao desenvolvimento de CCR, observando-se 

grandes diferenças entre estes [181-183]. Recentemente, Redova e 

colaboradores demonstraram que a combinação dos níveis de expressão séricos 

de miR-378 e miR-451 podia identificar casos de CCR com uma elevada 

sensibilidade e especificidade (81% e 83%, respetivamente) [181]. Contudo, 

Hauser e colaboradores, apesar de detetaram o miR-378 a níveis variáveis em 

amostras de soro de doentes versus indivíduos saudáveis, quando replicaram o 
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estudo numa coorte maior de doentes e controlos, não observam diferenças nos 

níveis de expressão deste miRNA [184]. 

Recentemente, estudos desenvolvidos por Zhang e colaboradores 

permitiram demonstrar que a diminuição da expressão de miR-221 e miR-222 

subregulava significativamente o potencial invasivo e a secreção das MMP-2 e 

MMP-9, enquanto que a sobre-expressão aumentava a capacidade de migração 

de células de glioblastomas [162]. Além desta evidência, estes autores usando 

como modelo xenógrafos de glioblastoma demonstraram que a redução de miR-

221 e miR-222 induz a sobrerregulação de TIMP3- inibidor de MMPs [162]. A 

repressão de TIMP-3 causa um aumento dos níveis de ZEB2, que promove a 

transição epitelial-mesenquimal, crucial para a ocorrência do processo de 

metastização [159,167]. De fato, de acordo com os resultados, observou-se que 

os doentes que apresentam metástases ao diagnóstico têm níveis de expressão 

de miR-221 mais elevados. Deste modo, colocamos a hipótese que níveis 

elevados de expressão de miR-221 podem modular a migração celular, induzindo 

a expressão de MMP-2 e MMP-9, o que explica o porquê dos doentes com 

elevada expressão de miR-221 apresentarem pior sobrevivência global e um risco 

aumentado de morte por CCR. Verificou-se também que a adição de informação 

relativa aos níveis de expressão em circulação de miR-221 a modelos de 

prognóstico que incluem informação relativa a características do tumor apresenta 

vantagens, aumentando significativamente a capacidade preditiva dos modelos. 

Em indivíduos saudáveis, verificou-se que o perfil genético de proliferação, 

modula os níveis de expressão em circulação dos miR-7, miR-221 e miR-222, 

estando níveis de expressão elevados destes miRNAs associados ao perfil de 

intermédia/alta proliferação celular. Para além das alterações já mencionadas 

indicando o impacto de oscilações nos níveis de miR-221 e miR-222 na 

proliferação celular, o miR-7 foi recentemente definido como onco-miRNA no CCR 

[185]. Yu e colaboradores verificaram que a subregulação do miR-7 inibe a 

migração e a proliferação celular, induzindo também a apoptose [185]. 

Cumulativamente, Chou e colaboradores, demonstraram que a expressão 

ectópica do miR-7 apresenta a capacidade de promover a proliferação celular e a 

formação de tumores, sendo a sua expressão induzida pela via de sinalização 

EGF/EGFR-RAS-RAF-MAPK, o que está de acordo com os elevados níveis deste 

miRNA nas células PC-3 [157]. Admite-se que o miR-7 também se encontra 
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associado a níveis elevados de ciclina A, favorecendo a progressão do ciclo 

celular [157]. Deste modo, podemos colocar a hipótese de que os indivíduos 

portadores do perfil genético de intermédia/alta proliferação celular, apresentarão 

uma hiperativação da via mediada pelo EGFR. 

Relativamente ao polimorfismo TGFBR2-875G>A, verificou-se que os 

indivíduos portadores do genótipo GG, associado a níveis baixos de expressão de 

mRNA de TGFBR2, apresentam também níveis de expressão em circulação mais 

baixos de miR-145 e miR-199a. De acordo com Davis-Dusenbery e 

colaboradores, o tratamento de células musculares da artéria pulmonar humana 

com TGFβ1, está associado com um aumento dos níveis de expressão de miR-

145 [103]. Por outro lado, admite-se que este miRNA tem a capacidade de inibir a 

proliferação de células de CaP, estando também negativamente relacionado com 

o processo de metastização [104,105,186]. A transcrição do miR-199a in vitro 

também é induzida rapidamente pelo tratamento com TGFβ1 [187]. Le e 

colaboradores associaram a expressão aumentada deste miRNA com a 

diminuição da angiogénese, em consequência da diminuição de HIF-1α e VEGF 

em células de cancro do ovário [188]. Os resultados conduzem-nos a colocar a 

hipótese, que os indivíduos homozigóticos TGFBR2-875GG, que apresentam 

menor expressão do recetor TGFβRII, apresentam efetivamente, menor ativação 

da cascata de sinalização, resultando numa menor transcrição e expressão dos 

miR-145 e mir-199a. Consequentemente, estes indivíduos apresentarão uma 

maior proliferação celular e angiogénese, condições favoráveis à progressão 

tumoral. O conhecimento da consequência fenotípica da ocorrência de variantes 

genéticas funcionais, permitirá um melhor conhecimento das vias de sinalização 

envolvidas no desenvolvimento tumoral e sua interação, assim como a 

identificação de potenciais novos alvos terapêuticos. 
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6. Conclusão 

 

De acordo com projeções da WHO, é expectável a nível mundial que o 

número de novos casos e de mortes por cancro duplique nos próximos vinte a 

trinta anos. Admite-se que em 2035 ocorram aproximadamente dois milhões de 

novos casos de cancro da próstata e quinhentos mil novos casos de cancro do 

rim, o que reflete um aumento de aproximadamente 70% e 54%, em comparação 

com as taxas de incidência observadas no ano de 2012, respetivamente. Deste 

modo, é fundamental delinear novas abordagens de investigação, com o objetivo 

de melhorar o controlo do desenvolvimento e progressão neoplásica. A 

identificação e a caracterização de alterações genéticas que conduzem ao 

desenvolvimento e progressão do cancro, assim como o conhecimento da sua 

repercussão no microambiente celular, poderá ser uma estratégia que permita a 

definição de novos biomarcadores moleculares, com impacto no diagnóstico 

precoce e como fatores de prognóstico, através da utilização de amostras 

biológicas de fácil acesso e de um modo minimamente invasivo. É de salientar, 

que estas alterações moleculares poderão ajudar também a clarificar a network 

de vias de sinalização envolvidas na oncobiologia de neoplasias urológicas, 

clarificando possíveis novos alvos moleculares com potencial para serem usados 

em novos esquemas de terapias dirigidas. 

Os fatores de crescimento EGF e TGFβ1 e respetivas cascatas de 

transdução de sinal, desempenham um importante papel na modulação de um 

microambiente celular indutor da proliferação celular, angiogénese e invasão 

celular em neoplasias urológicas. De acordo com os resultados, pequenas 

oscilações na expressão do EGF e TGFβ1, e respetivos recetores membranares, 

em consequência da ocorrência de SNPs funcionais, podem contribuir para a 

ocorrência de desequilíbrios celulares. Como consequência, podem ocorrer 

alterações na ativação de vias de sinalização chave, favorecendo a expressão de 

perfis de miRNAs em circulação potencialmente oncogénicos, o que pode 

favorecer um risco aumentado para o desenvolvimento e progressão das 

neoplasias. De fato, observou-se que os indivíduos portadores de um perfil 

genético de intermédia/alta proliferação celular e da variante genética TGFBR2-

875AA/AG apresentam níveis de expressão em circulação de miR-7, miR-221, 
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miR-222, miR-145 e miR-199a mais elevados, o que evidencia oscilações na 

ativação das vias de sinalização EGF/EGFR e TGFβ1/TGFβRII moduladas pelo 

background genético. 

Os resultados suportam um efeito combinado de polimorfismos funcionais 

no EGF e TGFB1 na suscetibilidade genética para o desenvolvimento de CaPHR 

e na progressão de CCR, assim como o envolvimento de oscilações na expressão 

do EGFR e TGFBR2, na aquisição de CaPHR, sugerindo a interveniência destas 

vias no mecanismo de proliferação celular alternativo.  

Os níveis elevados em circulação do EGFR/MAPK-related miR-221, 

associados ao desenvolvimento precoce de CaPHR e a pior sobrevivência global 

em CCR, vêm reforçar o envolvimento desta via de sinalização na progressão de 

neoplasias urológicas e no desenvolvimento de fenótipos tumorais agressivos, 

definindo-se como um potencial alvo-terapêutico.   

Futuramente, a caracterização genética individual com base em 

polimorfismos genéticos das vias EGF/EGFR-HER2 e TGFβ1/TGFβRII poderá ser 

uma estratégia promissora na definição de subgrupos de risco de progressão de 

neoplasias urológicas com maior potencial para a realização de terapias anti-

EGFR, dado o papel central desta via de sinalização. A simultânea monitorização 

dos níveis de expressão em circulação do miR-221 nos grupos de risco poderá 

ser um útil biomarcador de prognóstico e de resposta à terapia anti-EGFR. De 

fato, de acordo com o verificado, o bloqueio in vitro do EGFR em células 

hormono-resistentes revelou-se eficaz na diminuição do perfil transcriptómico 

proliferativo e da taxa de proliferação celular. Em consequência das associações 

encontradas entre a expressão em circulação do miR-221, a ativação da via 

EGF/EGFR e o mau prognóstico em neoplasias urológicas, torna-se relevante a 

replicação destes estudos numa maior população. Em consequência da potencial 

interação dos miRNAs, a análise combinada de outros miRNAs envolvidos na 

oncobiologia destas neoplasias, poderá ser uma estratégia promissora para a 

definição de um perfil com maior especificidade e sensibilidade na monitorização 

da progressão destas neoplasias.   

O cancro é uma doença do genoma resultante de múltiplas alterações 

genéticas, deste modo conhecendo estas alterações e a sua consequência, 

poderá ser possível o ajuste de tratamentos anti-neoplásicos mais efetivos. Assim 

como, prevenir situações de resistência aos tratamentos, caminhando-se para 
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uma medicina mais personalizada. A caracterização molecular dos indivíduos, 

poderá ser uma estratégia útil para a definição de um modelo integrativo que 

permita um follow up dos doentes mais acurado, assim como o desenho de novos 

esquemas terapêuticos e novos alvos moleculares que tenham em conta a ampla 

network de vias de sinalização envolvida no desenvolvimento de neoplasias 

urológicas. 
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