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Ortega FL. Biomarcadores teciduais e urinários diagnósticos e preditores de 

agressividade do câncer de próstata [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2019. 

Introdução: O câncer de próstata (CP) é a neoplasia mais comum do homem e 
o seu rastreamento e métodos de detecção têm sido motivo de grande 
discussão. Devido a sua alta prevalência, busca-se a identificação de tumores 
clinicamente significantes, evitando-se o supertratamento e seus consequentes 
efeitos colaterais. Atualmente a ressonância magnética multiparamétrica e 
outros marcadores moleculares têm sido utilizados, mas falham em acurácia. A 
busca de novos marcadores diagnósticos e de caracterização da agressividade 
do CP é urgente.  Objetivos: Identificação do perfil de expressão dos genes ERG, 
SPOP, PTEN, AMACR, GOLM1, EN2 e NKX3.1 e dos miRNAs 21, 221, 100 e 
141 no tecido proveniente de biópsias de próstata por agulha e avaliação de sua 
acurácia no diagnóstico e determinação do prognóstico do CP. Análise de 
proteínas glicosiladas na urina através da proteômica e espectometria de massa 
para o diagnóstico do CP. Materiais e Métodos: Estudo prospectivo, exploratório 
para identificação de biomarcadores diagnósticos e prognósticos de CP. Cento 
e trinta e dois pacientes com indicação de biópsia de próstata (PSA>4,0 ng/ml 
e/ou alterações no toque retal) foram submetidos a biópsia prostática em 
sextantes no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e no 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP). Uma amostra aleatória de 
biópsia foi submetida a qRT-PCR para análise da expressão dos genes e 
miRNAs. A urina foi coletada após a biópsia e mantida a -20oC. Doze amostras 
de urina sendo seis de pacientes com diagnóstico de CP e seis com hiperplasia 
próstatica benigna foram submetidas a análise proteômica com espectrometria 
de massa. Os perfis de expressão de miRNAs, genes e proteínas foram 
comparados entre pacientes com e sem diagnóstico de CP. Avaliamos também 
o perfil de expressão de genes e miRNAs e sua relação com a graduação 
histológica de Gleason.  Resultados: Os níveis aumentados de expressão 
tissular de NKX3, SPOP, AMACR, EN2, GOLM1 e ERG foram significativamente 
maiores no grupo CP quando comparados ao grupo controle p=0.03, p=0.004, 
p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0,002 respectivamente. A avaliação da curva 
ROC revelou AUC de 0,744; 0,726; 0,692; 0,659; 0,646; 0,609 e  0,469 
respectivamente para AMACR, GOLM1, EN2, ERG, SPOP, NKX3 e PTEN no 
diagnóstico do CP. Com base na análise de regressão linear foi proposto um 
modelo de análise conjunta dessas variáveis e criado um nomograma com 
GOLM1 e AMACR integrados com idade e níveis de PSA. A acurácia do 
nomograma proposto foi de 78,2% no diagnóstico do CP. Na avaliação 
prognóstica comparando dois grupos de Gleason 6 vs 7 a 10, os genes EN2, 
GOLM1 e AMACR foram significativamente mais expressos nos tumores mais 
agressivos (p=0,027, p=0,002, p=0,013 respectivamente). A curva ROC revelou 
AUC de 0,675, 0,727 e 0,684 respectivamente para EN2, GOLM1 e AMACR. 
Seguindo o mesmo tratamento estatístico do modelo diagnóstico proposto nesse 
estudo, foi elaborado um nomograma prognóstico com integração do PSA, idade 
e expressão de GOLM1 que mostrou uma acurácia de 79%. Na avaliação 
prognóstica entre os grupos Gleason 6 e 7 vs 8, 9 e 10 apenas os marcadores 
NKX3 e SPOP foram diferencialmente expressos, p=0,036 e p=0,044 



 

 

respetivamente. A avaliação da curva ROC revelou AUC 0,704 e 0,696 para 
NKX3 e SPOP respectivamente. O nomograma proposto, a partir dessas 
informações e tratamento estatístico das variáveis, integrando PSA, idade e 
expressão de SPOP mostra uma acurácia de 89% na identificação de tumores 
de alto grau. Os miRNAs não apresentaram expressão significativamente 
diferente entre os grupos tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico. A 
análise proteômica revelou um painel de 56 N-glicopeptídeos capaz de 
discriminar completamente os grupos de pacientes com e sem CP. A avaliação 
da curva ROC para o painel formado mostrou uma AUC=1.  Conclusões: A 
análise da expressão de genes em fragmento de biópsia de próstata por agulha, 
aleatoriamente retirado foi capaz de identificar a presença ou não do CP e 
caracterizar a sua agressividade. O nomograma desenhado a partir da 
expressão de GOLM1 e AMACR associados a idade e aos níveis de PSA 
mostrou acurácia de 78,2% no diagnóstico da doença. Os níveis de expressão 
tecidual de GOLM1 associados ao PSA demonstraram uma acurácia de 79,1% 

para a identificação de carcinomas com graduação ≥7 e os níveis de expressão 

tecidual de SPOP associados ao PSA demonstraram uma acurácia de 89,0% 

para a identificação de carcinomas com graduação ≥8. Os níveis de expressão 

de 56 N-glicopeptídeos intactos na urina mostraram uma ROC: AUC de 1 para o 
diagnóstico do câncer de próstata.  
 
Descritores: neoplasia de próstata/diagnóstico; prognóstico; câncer de próstata; 
biomarcadores tumorais; reação em cadeia da polimerase em tempo real; genes; 
microRNAs; proteômica; glicoproteínas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ortega FL. Tissue and urinary biomarkers for diagnosis and predictors of 

aggressiveness of prostate cancer [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019 

Introduction: Prostate cancer (PC) is the most common cancer among men and 
screening and detection methods have been a matter of great discussion. Due to 
its high prevalence, there is an urgent need to search for new biomarkers able to 
distinguish the clinically significant PC, trying to avoid or postpone the side effects 
related to the curative treatment. Recently, multiparametric magnetic resonance 
and some molecular markers have been used but fail in accuracy. The search for 
new markers to diagnose and classify the aggressiveness of PC is urgent. 
Objective: Evaluate the expression of ERG, SPOP, PTEN, AMACR, GOLM1, 
EN2 and NKX 3.1 and miRNAs 21, 221, 100 and 141 in prostate tissue obtained 
by needle biopsy relating the results with the accuracy in the diagnosis and 
characterization of the aggressiveness of PC. Analysis of glycosylated proteins 
in the urine by proteomics and mass spectrometry to be applied in the diagnosis 
of PC. Materials and methods: Exploratory prospective study to identify 
diagnostic and prognostic biomarkers for PC. One hundred and thirty-two 
patients underwent prostate biopsy (PSA>4.0 ng/ml and/or abnormalities in the 
digital rectal examination) at the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP and the Cancer Institute of the State of São Paulo (ICESP). A random 
core was submitted to qRT-PCR for evaluation of gene and miRNA expression. 
The urine was collected after the biopsy and maintained at -20oC. Twelve 
samples of urine (six patients with PC and six with benign prostatic hyperplasia) 
were subjected to proteomic analysis with mass spectrometry. The expression 
profiles of miRNAs, genes and proteins were compared between patients with 
and without PC. In addition, the same analysis was performed considering the 
Gleason and ISUP grading. Results: NKX3, SPOP, AMACR, EN2, GOLM1 and 
ERG had significantly higher expression in the PC group (p=0.03, p=0.004, 
p<0.001, p<0.001, p=0.002, respectively). Evaluation of ROC curve revealed an 
AUC of 0.744, 0.726, 0.692, 0.659, 0.646, 0.609 and 0.469 respectively for 
AMACR, GOLM1, EN2, ERG, SPOP, NKX3 and PTEN. Based on the linear 
regression analysis, a model of joint analysis of these variables was proposed 
and a nomogram was created with GOLM1 and AMACR associated with age and 
PSA levels. The accuracy of this nomogram in diagnosing PC was 78.2%. 
Considering the prognosis, comparing Gleason 6 vs 7 to 10, EN2, GOLM1 and 
AMACR were significantly more expressed in more aggressive tumors (p=0.027, 
p=0.002, p=0.013 respectively). ROC curve evaluation revealed an AUC of 
0.675, 0.727 and 0.684 respectively for EN2, GOLM1 and AMACR. Following the 
same statistical treatment used for diagnosis, a nomogram was created with PSA, 
age and GOLM1 expression showing an accuracy of 79%. Another prognostic 
evaluation compared Gleason 6 and 7 vs 8,9 and 10. Only the NKX3 and SPOP 
were differentially expressed (p=0.036 and p=0.044, respectively) and the ROC 
curve revealed an AUC 0.704 and 0.696 for NKX3 and SPOP, respectively. A 
nomogram was designed including age, PSA and SPOP expression. The 
accuracy for this model in identifying high grade tumors was 89%. MiRNAs 
expression was not different between the groups considering diagnosis and 
prognosis. Proteomics analysis revealed a panel of 56 N-glycopeptides able to 



 

 

completely discriminate the groups with and without PC with an (ROC: AUC=1).  
Conclusion: Evaluating the expression of genes in a random core of prostate 
biopsy we were able to identify the presence of PC and to characterize its 
aggressiveness. A nomogram using GOLM1 and AMACR associated with PSA 
serum levels and age showed and accuracy of 78.2% in diagnose PC. The levels 
of GOLM1and PSA showed an accuracy of 79.1% in the identification of PC 

Gleason≥7. SPOP and PSA showed and accuracy of 89% in the identification of 

PC Gleason≥8. The expression levels of 56 N-glycoproteins perfectly 

discriminated PC and BPH (ROC: AUC=1). 

 

Descriptors: prostatic neoplasms/diagnosis; prognosis; biomarkers, tumor; real-
time polymerase chain reaction; genes; microRNAs; proteomics; glycoproteins. 
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1.1 Considerações gerais - Epidemiologia do Câncer de Próstata  

 

 O câncer de próstata (CP) corresponde ao quarto câncer mais comum em 

ambos os sexos e o segundo mais comum entre homens, representando 8% de 

todos os cânceres e 15% dos novos cânceres em homens (1). Segundo a 

Globocan, em 2018, 1,3 milhões de novos casos foram diagnosticados (2). 

No Brasil, o CP é a neoplasia maligna não cutânea mais comum entre 

homens. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para 2018 

foram estimados 68.220 novos casos da doença e estima-se que, em 2013, 

13.772 homens tenham morrido pela doença (Figura 1) (www.inca.gov.br).   

 

Figura 1 - Estimativas de novos casos de câncer para o ano de 2018 segundo o 

INCA.  

 

A incidência do CP apresenta variações importantes entre diferentes 

regiões, provavelmente relacionadas à condições genéticas, ambientais (3), 

idade da população e políticas de rastreamento (1, 4). 

No mundo, a incidência é de 100:100.000 homens na Austrália, Nova 

Zelândia e América do Norte. No norte e oeste da Europa esse número é de 

90:100.000 e nos países do centro sul e leste da Ásia estão os registros de menor 

incidência, variável de 4,5 a 10,5:100.000 (1, 4). 
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Da mesma forma, de acordo com os dados do Ministério da Saúde/INCA, 

no Brasil as regiões com maior desenvolvimento socioeconômico, sul e sudeste, 

apresentam maiores incidências quando comparadas às áreas menos 

desenvolvidas como o norte e nordeste. Em 2018-2019, as regiões sudeste e sul 

apresentaram 67,11 e 82,05 novos casos por 100.000 habitantes, 

respectivamente, enquanto no norte e nordeste a incidência foi de 39,11 e 

59,35:100.000 habitantes, respectivamente (www.inca.gov.br).   

 Apesar da grande disparidade na incidência, as taxas de mortalidade 

apresentam menor variação entre as populações. As taxas mais elevadas são 

de afrodescendentes (Caribe e África subsaariana) com números que variam de 

19 a 29:100.000 habitantes e as taxas mais baixas são do centro sul da Ásia com 

2,9:100.000 habitantes (1). 

 O Brasil segue essa tendência mundial de não haver muita diferença nas 

taxas de mortalidade em detrimento das taxas de incidência, porém a 

mortalidade câncer específica das regiões sul e sudeste no período de 2005 a 

2011 foram superiores a taxa nacional de 13,9 óbitos por 100.000 habitantes 

(www.inca.gov.br).   

 

1.2 Etiologia 

 

 As causas do CP ainda não foram totalmente esclarecidas, no entanto 

muitas evidências indicam importante associação de alguns fatores de risco com 

a gênese e progressão da doença. 

 A idade tem relação direta com a prevalência da doença. Bell et al (5) 

publicaram uma revisão sistemática de estudos de autópsia sobre prevalência 

de CP incidental e mostraram que, com idade inferior a 30 anos, a taxa foi de 5% 

(3-8% IC95%) com aumento do odds ratio em 1,7 (1,6-1,8) por década até 

prevalência de 59% (48-71%) na idade superior a 79 anos. 

 História familiar também é um importante fator de risco. Homens cujo pai 

ou irmão tiveram CP antes dos 60 anos têm risco de 3 a 10 vezes superior ao da 

população geral (6). Os casos que podem ser considerados hereditários 

representam apenas 9%. Caracterizam-se pela ocorrência de CP em 3 ou mais 
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parentes de primeiro grau ou ao menos 2 diagnosticados com idade inferior aos 

55 anos (7).  

 Indivíduos da raça negra têm maior incidência de CP e geralmente 

apresentam pior evolução da doença (8). Essa disparidade na evolução é 

parcialmente atribuída ao diagnóstico mais tardio de população economicamente 

desfavorecida, com menor acesso aos serviços de saúde. Porém, fatores 

relacionados a própria etnia podem estar envolvidos com o desenvolvimento de 

doença mais agressiva, sendo que esses indivíduos exibem ao diagnóstico 

níveis maiores de Antígeno Específico da Próstata (PSA), maior escore de 

Gleason e maior estádio da doença (9-11).  

 Fatores exógenos ou ambientais também tem importante associação com 

o CP. Homens japoneses que migram para os Estados Unidos assumindo 

hábitos ocidentais de vida, apresentaram incidência semelhante à dos Norte 

Americanos, muito superior ao dos japoneses residentes no Japão (12). 

 Existe ainda, associação entre obesidade e o CP. No estudo REDUCE 

(Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events) a obesidade associou-se 

a um menor risco de CP de baixo grau, mas aumento do risco de tumores mais 

agressivos (OR 0,79 p=0,01 e OR 1,28 p=0,042, respectivamente). Exposição a 

raios ultra violeta possui efeito protetor em relação ao desenvolvimento do CP 

(HR 0,91 0,88-0,95 IC 95%) (13), bem como o aumento do número de 

ejaculações. Homens com mais de 21 ejaculações por mês tem redução de 20% 

do risco quando comparados a homens com 4 a 7 (14). 

 Apesar dessas associações, ainda não há orientações dietéticas ou de 

hábitos de vida recomendados consensualmente com objetivo de se evitar o 

desenvolvimento da doença.  

 

1.3 Diagnóstico 

 

 Apesar de sua alta incidência, o impacto do rastreamento do CP com o 

uso do PSA ainda é motivo de grande controvérsia. 



22 

 

 Dois grandes estudos randomizados publicados tem resultados 

divergentes quanto ao benefício do rastreamento com o PSA sobre a 

mortalidade. 

 O estudo americano (PLCO) mostra ausência de impacto na mortalidade 

(15), enquanto o europeu (ERSPC) mostra redução em 21% na mortalidade 

(16). Esse estudo mostra ainda que 781 homens devem ser rastreados e 27 

tratados para que se evite uma morte em um período de seguimento de 13 

anos, número inferior aos estudos de câncer de mama (17). 

Segundo ERSPC o rastreamento mostrou benefício em relação ao 

desenvolvimento de metástases. Dentre os homens que fizeram rastreamento a 

taxa de metástase foi 30% menor que o grupo controle com tempo de 

seguimento de 12 anos, representando uma redução absoluta de 3.1 casos de 

metástase para cada 1.000 homens rastreados (18). 

Revisão publicada pela Cochrane em 2013 (19) sobre o rastreamento do 

CP revelou que o rastreamento está associado a maior taxa de diagnóstico (RR 

1,3 IC 95% 1,02- 1,65), maior detecção de doença nas suas fases iniciais, com 

tumor localizado (RR 1,79 IC 95% 0,73-0,87), menor detecção de doença 

avançada (T3 , T4, N1, M1)(RR 0,80 IC 95% 0,73-0,87). Entretanto não houve 

benefício na sobrevida global (RR1,00 IC 95% 0,96-1,02) ou na sobrevida câncer 

específica (RR 1,00 IC 95% 0,86-1,17). 

Além das dúvidas relacionadas aos benefícios, o rastreamento está 

associado a efeitos negativos como o superdiagnóstico e tratamentos 

desnecessários. 

 Considerando os níveis de PSA maiores que 2,5 ng/ml como indicativo de 

biópsia, apenas 20 a 30% dos homens submetidos a esse procedimento terão 

diagnóstico de Câncer (20). 

Além dos falsos positivos, complicações  inerentes a biópsia, incluem dor, 

hemospermia, hematúria e infecção requerendo internação hospitalar em 0,5 a 

1,6% dos casos (21). 

 Dos homens que tem o diagnóstico através do rastreamento, entre 20-

50%  se incluem na categoria de superdiagnóstico, ou seja, tem a doença que 

não seria sintomática ao longo da vida (21). Para esses casos a proposta de 
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tratamento, além de não trazer benefícios, apresenta os riscos de efeitos 

adversos como incontinência urinária, disfunção erétil e problemas intestinais, a 

depender da modalidade de tratamento escolhida. 

 O diagnóstico á habitualmente feito através dos níveis de PSA e toque 

retal. O toque retal é capaz de diagnosticar o CP em 18% dos casos (22), sendo 

seu valor preditivo positivo de 5-30% mesmo com valores de PSA inferiores a 2 

ng/ml (23). O Estudo Europeu (ERSPC) avaliou a importância do toque retal no 

rastreamento do CP. O valor preditivo do toque retal anormal em associação com 

PSA>3 ng/ml foi de 48,6% comparado com 22,4% para homens com toque retal 

normal. Ainda, o estudo concluiu que o toque retal não só melhorou a detecção 

dos tumores como também associou-se à tumores de mais alto risco (24). 

Com objetivo de melhorar a detecção do CP, reduzindo os falso -positivos, 

biópsias desnecessárias e a melhor seleção daqueles homens em que o 

diagnóstico e tratamento realmente trarão benefício de sobrevida, muitos 

exames diagnósticos têm sido estudados. 

  

1.3.1 PSA  

 

PSA foi isolado em 1979 de tecido glandular prostático normal, 

hiperplásico e neoplásico sendo logo vislumbrado como um possível 

biomarcador para identificação das doenças prostáticas (25). Em um ensaio 

clínico com mais de 6.600 homens, Catalona et al. mostraram que níveis de 

PSA>4,0 ng/ml associados a anormalidades detectadas ao toque retal poderiam 

ser úteis para o diagnóstico do câncer (26). Após essa publicação o FDA aprovou 

o uso da dosagem de PSA para o diagnóstico da doença. A disseminação do 

rastreamento a partir desse momento reduziu a mortalidade e promoveu uma 

queda expressiva no diagnóstico de doenças avançadas. Posteriormente iniciou-

se uma discussão sobre o diagnóstico de doença potencialmente indolente e 

tratamento desnecessário de um grupo de homens cujas vidas não seriam 

ceifadas pela neoplasia. 

 O perfil de sensibilidade e especificidade do PSA depende do valor de 

referência. A American Cancer Society (ACS) apresentou revisão sistemática da 
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literatura sobre a performance do PSA (27). Considerando como valor de 

referência de 4,0 ng/ml, a sensibilidade para tumores em geral foi de 21% e 51% 

para tumores de alto grau de Gleason (≥ 8) e a especificidade foi de 91%. 

Usando PSA>3,0 ng/ml como referência, a sensibilidade aumentou para 

32% para tumores em geral e para 68% para tumores de alto grau com 

diminuição da especificidade para 85%. 

O valor preditivo positivo (VPP) do PSA considerando o PSA>4,0 ng/ml é 

de aproximadamente 30% (28-30), entre 4,0 e 10,0 ng/ml é de 25% (28) e acima 

de 10ng/ml aumenta para 42-64% (28, 30, 31).  

 O valor preditivo negativo para PSA ≤4,0 é de 85% (32). 

 

a. Velocidade do PSA 

 

O valor do PSA aumenta mais rapidamente em homens com CP do que 

em homens normais. Entretanto a avaliação da velocidade do PSA não fornece 

informação adicional quando comparado com PSA isolado (33-35). 

No Estudo Europeu (ERSPC) (36) a velocidade do PSA foi 

significativamente maior em homens com CP quando comparados com homens 

sem CP (0,62 vs 0,46 ng/ml/ano), entretanto depois de ajustar para valores de 

PSA, a velocidade do PSA não se mostrou um preditor independente de câncer. 

Em revisão sistemática a respeito da importância da velocidade do PSA 

em detectar CP, Vickers et al (35) concluíram que existe limitação metodológica 

entre os estudos sobre o tema e que  não há evidência até o momento que 

justifique o uso desse parâmetro na prática clínica.   

 

b. PSA livre  

 

A relação da fração livre do PSA sobre o PSA total é menor em homens 

com CP. Em estudo multicêntrico homens entre 50-75 anos com PSA entre 4 e 

10 ng/ml foram avaliados incluindo 379 homens com CP e 394 sem a doença.  A 

capacidade de detecção do tumor baseado no PSA foi de 25%. Ao incorporar o 

critério da relação PSA livre/total inferior a 10% essa capacidade aumentou para 
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56%. Os autores definiram um valor de referência de 25% para indicação de 

biópsia o que reduziria em 20% o número de biópsias do estudo. A limitação 

desse critério é que 8% dos homens com CP do estudo teriam relação >25% 

entendida como normal (37). Por essa razão a relação entre PSA livre/total  deve 

ser utilizada na prática clínica em homens nos seus valores mais extremos (38). 

 

c. Densidade do PSA 

 

Em 1992 , Benson et al (39) introduziram o conceito da densidade do PSA 

para aumentar especificidade do marcador, dividindo o valor total do PSA pelo 

volume da próstata. Seu valor é  controverso (40-42) e atualmente não é 

comumente recomendado pelos guidelines (43).  

Estudo realizado na Suécia (43) avaliou 5291 homens submetidos a 

biópsia por PSA≥3ng/ml tendo como principal objetivo a avaliação da densidade 

do PSA como preditor de tumor clinicamente significativo, definido como 

Gleason≥7. 

Considerando um cutoff de 0,10 ng/ml/cc e de 0,15 ng/ml/cc foi possível 

detectar o CP significativo em 77% e 49% dos casos, respectivamente. A 

inclusão da densidade do PSA melhorou a capacidade em discriminar CP 

clinicamente significativo nos modelos pré-existentes (AUC 0,75 vs 0,73, p< 

0,05). A não indicação de biópsia com densidade inferior a 0,07 ng/ml/cc, 

segundo esse estudo, evitaria 19,7% das biópsias com perda de 6,9% de CP 

significativos. Os autores concluem que a densidade do PSA pode ser útil na 

indicação da biópsia. 

 

 

1.3.2 Ressonância nuclear magnética  

 

 A ressonância magnética (RNM) foi introduzida em 1982 com uso de 

equipamentos de 0,08 Tesla (44). Desde então houve uma sofisticação 

tecnológica com o uso de força magnética de 1,5T a 3T que permitem aquisição 

de imagens com melhor definição e maior velocidade. 
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A associação de imagens em T2, difusão do contraste e a aquisição da 

imagem mostrando a dinâmica do contraste no interior da próstata melhoraram 

a capacidade da RNM multiparamétrica em detectar tumores de próstata 

clinicamente significativos (45), sendo esse seu objetivo principal.  

 Quando localiza o nódulo, orienta a biópsia sistemática que deve ser 

complementada com retirada de fragmentos do nódulo identificado. A taxa de 

detecção com essa estratégia é superior a biópsia sistemática (46-49). Ao se 

estratificar os pacientes em re-biópsia e pacientes virgens de biópsia, se observa 

que a RNM oferece benefício àqueles pacientes que serão submetidos a re-

biópsia (nível de evidencia 1a), mas não aos homens que nunca fizeram biópsia 

(46, 49). 

No estudo PROMIS (45) foram avaliados 576 homens virgens de biópsia 

encaminhados para biópsia de próstata por elevação do PSA, toque retal 

alterado ou antecedente familiar de CP. Todos foram submetidos a RNM 1,5 T 

antes da biópsia.  

Para detecção de tumores significativos, definidos como Gleason≥4+3 ou 

tamanho do tumor≥6 mm a RNM mostrou sensibilidade superior ao USG 

transretal 93% (IC 88-96 95%) vs 48%( IC 42-55 95%) p < 0,0001. 

Entretanto esse estudo foi criticado por não ter avaliado concordância 

entre o local definido pela ressonância como suspeito e o local diagnosticado 

como tumor e pela baixa especificidade, de 41%, da RNM (IC 36-46 95%). Por 

essas razões os resultados desse estudo não podem ser extrapolados, não 

havendo evidências para sua indicação em homens que nunca fizeram  biópsia 

(50). 

Um segundo emprego da técnica, ainda não consolidada, seria a triagem 

pré biópsia considerando o seu alto valor preditivo negativo, o que evitaria a 

biópsia. A grande crítica a essa indicação a todos os homens está no fato do 

valor preditivo negativo do exame diminuir a medida que a prevalência da doença 

aumenta (51). 

 É importante observar que existe uma baixa reprodutibilidade entre 

observadores em relação a interpretação das imagens, o que limita a 
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credibilidade do exame sobretudo em centros médicos menos especializados 

(52-54).  

 

1.3.3 4K score test 

 

Além do PSA, outras calicreínas vêm sendo propostas como marcadores 

diagnósticos (55). O 4k score test combina o PSA total, livre, intacto e hk2 ao 

toque retal, idade e resultado de biópsia prévia e apresenta uma AUC de 0,82 

para detecção de tumores com Gleason≥7, resultado melhor que o baseado 

apenas em PSA total e livre AUC 0,75 (56). 

 

1.3.4 ProPSA e PHI  

 

O proPSA é um derivado do PSA contendo 5, 4 ou 2 aminoácidos 

adicionais ao PSA que pode ser detectado no soro e está mais associada ao CP. 

Desses o mais prevalente em extratos de tumor é aquele com 2 aminoácidos, 

chamado p2PSA. A partir dessa descoberta foi desenvolvido um kit diagnóstico 

que determina um índice denominado Prostate Health Index (PHI), resultado de 

uma fórmula matemática contendo 3 biomarcadores (p2PSA/PSA livre) x PSA ½ 

que mostrou melhorar significativamente a acurácia para detecção do CP 

comparado com PSA e PSA livre/PSA total (AUC 0.73, 0.55 e 0.60 

respectivamente), sobretudo para tumores de maior agressividade (57-62).  

O National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recomenda o uso do 

PHI e 4k score em homens com níveis de PSA entre 3 e10 ng/ml, principalmente 

aqueles com biópsia anterior negativa (63). Entretanto ainda faltam evidencias 

que suportem essa recomendação. 

 

1.3.5 PCA3  

 

PCA3 é uma sequência de RNAm não codificante de proteína localizada 

no cromossomo 9q21-22 que é superexpresso em 94,6 % dos CP. 

Diferentemente do PSA, o PCA3 não é afetado pela idade, volume prostático e 
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outras doenças prostáticas como por exemplo prostatite (64, 65). Quantificado 

na urina o PCA3 é analisado como um score, valor obtido da razão entre o PCA3 

e o RNAm de PSA. Existe forte correlação entre o PCA3 score e o resultado da 

biópsia. Hessels et al demonstraram que 14% dos homens com PSA score<5 

tiveram biópsia positiva para CP enquanto 69% dos homens com PCA3 

score>100 tiveram biópsia positiva (64). No momento, o cut-off utilizado é de 35 

com sensibilidade e especificidade de 54% e 74% respectivamente (66), sendo 

melhor que o PSA total, densidade de PSA ou relação do PSA livre/PSA total na 

detecção precoce do CP. Na prática clínica, o PCA3 score já está disponível 

comercialmente nos EUA e Europa sob a denominação de Progensa (Gen-

Probe, San Diego, CA)  e tem sido usado principalmente na indicação de biópsia 

e re-biópsia  incorporado a nomogramas ou tabelas de estratificação de risco 

previamente estabelecidos, melhorando sua acurácia. Chun et al integraram o 

PCA3 ao nomograma de Kattan em um grande estudo multicêntrico e concluíram 

que houve uma melhora significativa de 2 a 5 % da AUC (67). 

1.4. As alterações genéticas do câncer de próstata 

 

A abolição da expressão de genes através da metilação é uma das 

alterações mais precoces do câncer de próstata. A Glutationa S Transferase Pi 

1 (GSTP1) é um gene importante que traduz uma proteína relacionada a 

proteção do DNA relacionado a ação de radicais livres.  A identificação da 

metilação desse gene tem sido proposta para o diagnóstico do CP com 

sensibilidade variável de 21,4% a 38,9% e especificidade de 93% a 100% (68). 

Ainda, Woodson et al. (69) relacionaram esse achado com maior grau de 

Gleason em um estudo com número pequeno de pacientes. O uso de painéis de 

genes metilados também tem se mostrado interessante. A pesquisa de metilação 

dos genes p16, ARF, MGMT e GSTP1 mostrou sensibilidade de 87% e 

especificidade de 100% (70). Estudo multicêntrico, prospectivo pesquisando a 

metilação dos genes GSTP1, RARB e APC mostrou um valor preditivo positivo 

de 54% em pacientes com níveis de PSA entre 2 e 10 ng/ml (71).  
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Uma das alterações mais comuns do CP foi descrita em 2005 e consiste 

na fusão do gene Transmembrane Protease Serine 2 (TMPRSS2) regulado pelo 

andrógeno e a família do fator de transcrição E twenty six (ETS). A sensibilidade 

da identificação dessa fusão é de 37% e pode atingir 73% quando associada a 

detecção de PCA3 com especificidade de 97%. Baseado nessa associação a 

Universidade de Michigan criou o Mi Prostate Score, teste que combina o 

TMPRSS2-ERG, PCA3 (Progensa) e o PSA sérico como estratificador de risco 

de CP (72, 73). Não existe ainda correlação entre a sua detecção e o prognóstico 

do câncer de próstata. 

A taxonomia molecular do CP primário realizada pelo grupo responsável 

pelo The Cancer Genome Atlas Reserarch Network (TCGA) revelou que os 

genes mais frequentemente mutados são SPOP, TP53, FOXA1 e PTEN (74). A 

avaliação de expressão de outros genes como a α-Methylacyl coenzyme A 

racemase (AMACR), GOLM1, FOXA1 e SPOP também tem sido proposta para 

o diagnóstico da neoplasia, isoladamente ou na forma de painéis de genes (75). 

EN2 para Engrailed-2, é um fator de transcrição contendo homeobox 

homólogo ao gene de polaridade da Drosophila que, conjuntamente com PAX2, 

faz parte de uma via regulatória que controla o desenvolvimento do cérebro. Sua 

desregulação foi descrita em tumores de SNC pediátricos e na leucemia mielóide 

aguda. Bose et al demonstraram que EN2 é superexpresso em linhagens de 

câncer de próstata e sua inibição diminui acentuadamente a proliferação celular 

(76). A sua identificação na urina foi estudada por Morgan et al. que mostraram 

sensibilidade de 66% e especificidade de 88.2% na detecção do câncer de 

próstata, sem a necessidade do toque retal (77).  

Parte substancial de RNAs não codificam proteína e neste grupo se 

encontram os microRNAs (miRNA) que tem papel fundamental no controle da 

expressão de genes. MiRNA são moléculas pequenas de RNA que contém de 

19 a 22 nucleotídeos que tem como mecanismo canônico a repressão da 

expressão de genes através da desestabilização ou degradação do RNA 

mensageiro (RNAm). Atualmente existem mais de 1800 miRNAs humanos 

descritos (www.mirnabodymap.org) que se acredita sejam responsáveis pelo 

http://www.mirnabodymap.org/
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controle de expressão de pelo menos um terço dos genes. A metade dos 

miRNAs está localizada nos sítios frágeis do DNA susceptíveis a translocações, 

deleções e amplificações envolvidas na promoção e progressão de tumores (78). 

A superexpressão de miRNAs que tem como alvo oncogenes propiciará uma 

redução na atividade dos mesmos e serão chamados miRNAs supressores de 

tumor (tsmiRs). Enquanto que o aumento da expressão de miRNAs que tem 

como alvo genes supressores de tumor serão considerados como miRNAs 

oncogênicos ou oncomiRs (79). A identificação de miRNAs relacionados ao 

comportamento do câncer de próstata tem sido identificada pelo grupo do 

Labatoratório de Investigação Médica da Urologia (LIM 55) nos últimos anos (80-

82) e no estudo atual propomos a sua validação como biomarcadores circulantes 

e urinários e para o diagnóstico do câncer de próstata.  

MiRNAs são tecido específicos e seu perfil de expressão varia entre o 

tecido normal e canceroso. Uma das características mais vantajosas do uso de 

miRNAs como biomarcadores é sua estabilidade no plasma e outros fluidos 

corpóreos como também em tecido fixado em formol e incluído em parafina. Isso 

se deve primariamente ao seu pequeno tamanho. Estudos tem demonstrado que 

mesmo sob condições extremas de temperatura os miRNAs mantem-se intactos 

sendo resistentes a atividade de RNase (83-85).  

Em trabalho do LIM 55, Leite et al mostrou a expressão de um grupo de 

miRNAs relacionados ao câncer em vários estádios do desenvolvimento da 

neoplasia, desde o PIN até o câncer metastático, sendo proposto uma 

atualização no esquema de carcinogênese da próstata inicialmente publicado 

por Bostwik, como demonstrado na Figura 2 (81).  
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Figura 2 - Modelo de carcinogênese de próstata proposto por Bostwick et al. 

modificado por Leite et al.(81) acrescentando alterações de expressão de 

miRNAs.  

 

Dado interessante e contraditório é o fato de que a apesar da perda da 

expressão do miR-100 durante o processo de progressão do CP, foi observada 

relação independente entre recidiva bioquímica pós prostatectomia e altos 

valores de miR-100 (Figura 3)(82).  
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 Risco IC 95% Valor de p 

Mir100    
>39,4 x ≤39,4 3,045 [1.200 ; 7.737] 0,019 

 
Figura 3 - Curva de sobrevida livre de recidiva bioquímica pós-prostatectomia 

radical em relação a expressão de miR-100 (82).   

 

Posteriormente, em outro trabalho realizado pelo grupo do LIM 55, foi 

utilizada a técnica de microarray e genome-wide association (GWA) para estudo 

de espécimes de prostatectomia radical. Foi  identificada a  expressão 

diferenciada de miRNAs relacionada a fatores prognósticos e recidiva bioquímica 

(86). Foi observado ainda subexpressão de miR-129, 145, 340 e 16 e 

superexpressão de miR-373, 21, 1238, 370, 181c em pacientes com recidiva 

bioquímica pós prostatectomia, sendo que alguns desses coincidiram entre 

associação com fatores prognósticos desfavoráveis e recidiva bioquímica 

(Figura 4).  
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Figura 4 - MicroRNAs superexpressos e subexpressos em câncer de próstata e 

suas relações com os fatores prognósticos e recidiva bioquímica (86). 

 

1.5 Proteômica e câncer de próstata   

 

A proteômica  tem se tornado um dos principais métodos de identificação 

de biomarcadores (87). Sua grande vantagem é a capacidade de se avaliar todas 

as proteínas ou sub-proteínas que podem estar expressas ou modificadas por 

determinada doença, podendo ser usada como diagnóstico. Assim é possível a 

identificação de biomarcadores e que juntos podem formar painéis com maior 

sensibilidade e especificidade (88, 89).  

 A urina é considerada um filtrado específico do sangue (90), desse modo, 

sua análise através da proteômica tem se mostrado uma importante forma de 

identificação de biomarcadores tumorais (91-94). 

  

1.6 Vigilância ativa  

 

A maioria dos tumores de próstata são diagnosticados na fase inicial e 

para esses casos os tratamentos de escolha incluem prostatectomia radical, 

radioterapia (externa ou braquiterapia). Em casos selecionados com doença de 

muito baixo ou baixo risco, a vigilância ativa tem sido a principal opção. 

Caracteriza-se pelo seguimento do paciente com objetivo de se evitar ou atrasar 
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um tratamento definitivo. O seguimento que pode ser interrompido por desejo do 

paciente ou por alteração nos exames de acompanhamento que sugiram risco 

de progressão da doença (95). Dentre os homens diagnosticados a partir de 

programas de rastreamento, 45% são candidatos a vigilância ativa (96).  

 Recente atualização em relação aos estudos de vigilância ativa 

demonstra a sua segurança e endossam o seu emprego no manejo de pacientes 

selecionados.  Os índices de sobrevida global variam entre 80% e 93% e, de 

sobrevida câncer específica, entre 98,1% e 99,9% (97).    

O risco do CP se baseia em parâmetros clínicos e anatomopatológicos 

(98). 

 

1.6.1 Critérios de seleção Vigilância Ativa 

 

Não existem estudos prospectivos randomizados sobre vigilância ativa e 

por isso não há um consenso entre as associações médicas sobre os critérios 

de inclusão da vigilância ativa. Os critérios mais aceitos são Gleason ≤6, com 

até 2 ou 3 fragmentos comprometidos, sendo que nenhum fragmento tenha mais 

de 50% de acometimento, PSA <10 ng/ml, e estadiamento clínico T1c ou T2a 

(99, 100). 

O Cancer Care Ontario (CCO) e a American Society of Clinical Oncology 

(ASCO) (101) recomendam vigilância ativa para a maioria dos pacientes com 

tumor de baixo grau Gleason 6, independente do número de fragmentos 

acometidos. Consideram ainda a vigilância ativa como opção de tratamento para 

pacientes com Gleason 7 (3+4) com <10-20% de padrão 4 e/ou idade maior que 

75 anos. Para esses casos uma re-biópsia confirmatória em 6 a 12 meses é 

mandatória. 

A European Association of Urology (EAU) e American Urological 

Association (AUA) recomendam vigilância ativa como opção de tratamento para 

pacientes de muito baixo risco e baixo risco (97, 102). 
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 Um dos problemas importantes em relação a vigilância ativa é a acurácia 

na identificação do principal fator prognóstico, a graduação histológica de 

Gleason e/ou ISUP. Sabe-se que a subgraduação é alta na biópsia em 

comparação ao espécime de prostatectomia radical, variável entre 27% a 29%, 

sendo que essa porcentagem considerável tem se mantido nos últimos anos 

(103, 104). 

 

1.6.2 Ressonância Magnética e Vigilância Ativa 

 

A RNM multiparamétrica pode auxiliar no seguimento dos pacientes em 

vigilância ativa. O primeiro estudo prospectivo randomizado sobre a importância 

da Ressonância Magnética na biópsia de próstata (PRECISION) (105) avaliou 

500 homens com indicação de biópsia de próstata que foram randomizados em 

dois grupos: biópsia padrão ou biópsia guiada por RNM. Foram detectados 

câncer clinicamente significativo em 38% do grupo da ressonância comparado 

com 26% no grupo de biópsia padrão (diferença ajustada de 12% p=0,005). O 

estudo conclui que a RNM antes da biópsia pode reduzir o número de tumores 

de baixo risco e aumentar a detecção de tumores clinicamente significativos. 

Importante mencionar que a ressonância magnética não deve ser usada como 

substituta de re-biópsia (97). Estudos mostram que a RNM pode não identificar 

até 15% dos tumores clinicamente significativos (106).  

 

1.6.3 Biomarcadores teciduais e Vigilância Ativa 

 

Uma das opções tem sido o uso de marcadores teciduais. Os principais 

ensaios comercialmente disponíveis são: 

1. Oncotype Dx – Genomic Prostate score é um teste baseado na técnica 

de RT-PCR realizado a partir do tecido prostático retirado na biópsia de próstata. 

Avalia 17 genes sendo um painel de 12 genes relacionados ao tumor e 5 genes 

controle que normalizam o teste (107). Um algoritmo matemático combina e 

integra a análise desses genes em uma escala chamada de Genomic Prostatic 
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Score (GPS) que varia de 0 a 100. Elevados scores estão associados a tumores 

de alto grau (a cada 20 GPS o OR é de 2,3) e estadiamento ≥pT3 (a cada 20GPS 

o OR é de 1,9) (108). 

2. Prolaris ou Cell-Cycle Progression – é um teste também de RT-PCR 

que avalia 31 genes no tecido prostático. A integração dessas análises é 

representada por um valor CCP score. Esse escore tem correlação prognóstica 

servindo como um estratificador do potencial de agressividade do tumor e de 

risco de recorrência bioquímica. Um aumento de 1 unidade de CCP leva a um 

aumento do HR de 1,88 (109). 

Duas questões importantes envolvem esses marcadores: o preço e a 

logística. São ensaios caros, realizados em laboratórios centralizados fora do 

Brasil, o que reduz drasticamente a possibilidade de seu uso.  

 

1.7. Justificativa 

 

Frente as dificuldades metodológicas e financeiras de se encontrar 

biomarcadores diagnósticos e prognósticos do CP, nossa intenção é a 

identificação de um painel de genes, selecionados entre aqueles mais 

importantes descritos na literatura, miRNAs e proteínas que possam ser 

aplicados de maneira tecnicamente fácil e financeiramente viável em nosso país.  
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2. OBJETIVOS 
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Objetivos gerais  

 

1. Identificação de biomarcadores moleculares tissulares para o diagnóstico 

e determinação do prognóstico do Câncer de Próstata. 

 

2. Avaliação de glicoproteínas na urina através de análise proteômica como 

potencial método diagnóstico do Câncer de Próstata. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificação de expressão dos genes ERG, SPOP, PTEN, AMACR, 

GOLM1, EN2 e NKX3.1 e miRNAs 21, 221, 100 e 141 no tecido 

proveniente de biópsias de próstata por agulha. 

 

2. Avaliação da acurácia do perfil de expressão de genes e miRNAs no 

diagnóstico e determinação do prognóstico do câncer de próstata. 

 

3. Determinação de perfil de proteínas glicosiladas na urina através de 

avaliação proteômica com base em espectrometria de massa para o 

diagnóstico do CP. 
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3.1 Desenho do estudo 

Estudo prospectivo, transversal exploratório. 

3.2 Ética 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da FMUSP sob o número 784/15. 

3.3 Pacientes 

Foram incluídos pacientes candidatos a biópsia de próstata pelos critérios 

convencionais, PSA>4,0 ng/ml ou com cinética suspeita de câncer e/ou 

anormalidades no toque retal, que concordaram em participar do estudo. Os 

dados clínicos e epidemiológicos estão descritos na Tabela 1.  

Tabela 1 - Características epidemiológicas, laboratoriais e anatomopatológicas 

dos pacientes do grupo com e sem câncer de próstata 

 Grupo Câncer Grupo Benigno 

Número 62 73 

Idade (anos) (média – DP) 67,3 (8,7) 66,0 (6,8) 

PSA (ng/ml) (media – DP) 26,42 (107,8) 10.0 (9,6) 

Número de fragmentos de 
biópsia 

12,5 (2,9) 12,5 (1,8) 

Número de fragmentos positivos 4,7 (3,3) NA 

Gleason 6 (N e %) 32 (51,6) NA 

Gleason 7 (N e %) 20 (32,2) NA 

Gleason 8-10 (N e %) 10 (16,1) NA 

A biópsia de próstata foi realizada no Instituto de Radiologia da FMUSP 

ou no Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP). Foram retirados pelo menos 12 

fragmentos provenientes dos 6 sextantes da glândula que foram mantidos em 

frascos separados contendo formalina 10% tamponada. Um fragmento aleatório 

foi colocado em frasco contendo RNA latter para os estudos moleculares. 
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Os fragmentos fixados em formol foram processados habitualmente, 

incluídos em parafina e analisados por patologistas especializados no 

Departamento de Patologia do Hospital das Clínicas da FMUSP ou do ICESP.  

O número total de pacientes foi 278. Os primeiros 135 pacientes desses 

foram selecionados para esse estudo. Os demais serão utilizados como 

validação dos resultados. Dos 135 indívíduos, 3 foram excluídos por falta de 

informações permanecendo 132 indivíduos; destes 62 apresentam tumor, 32 

com escore Gleason 6, e o restante entre 7 e 10. Parte dos pacientes não tem a 

totalidade dos dados anotados no prontuário principalmente em relação aos 

níveis de PSA.  

3.4 Coleta de urina  

O paciente foi submetido a biópsia de próstata e a seguir forneceu de 20 

a 30 ml de urina que foi armazenada em frasco apropriado a -20ºC. 

3.5 Análise molecular 

3.5.1 Extração do RNA e miRNA 

Para extração do RNA e miRNA do tecido, utilizamos o kit de isolamento 

miRVana® miRNA (Ambion, Austin, TX, EUA) de acordo com as recomendações 

do fabricante. A pureza e concentração do RNA foram mensuradas em 

espectrofotômetro Nanodrop® (ND-1000, Wilmington, EUA) (260/280 nM).  

3.5.2 Síntese do DNA complementar (cDNA) 

A síntese do cDNA foi realizada a partir de 5 g de RNA utilizando-se o 

kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription™ (Applied Biosystems), o qual 

contém transcriptase reversa MultiScribe™ e primers randômicos.  Para os 
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miRNA utilizamos o kit TaqMan® miRNA Reverse Transcription (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA).  

3.5.3 Análise da expressão dos miRNAs e genes  

A expressão dos miRNA-21, 221, 100, 141 e dos genes ERG, SPOP, 

PTEN, AMACR, GOLM1, EN2 e NKX3.1 foi avaliada por reação em cadeia da 

polimerase quantitativa em tempo real (qRT-PCR) usando o sistema ABI 7500 

Fast no modo standard, com utilização de Master Mix PCR Taqman Universal 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). Os primers utilizados para 

amplificação dos miRNAs e genes foram adquiridos da Applied Biosystems 

(California, EUA). Como controle endógeno dos genes e miRNAs utilizamos o 

gene 2-microglobulina (B2M) e o RNA nucleolar RNU48, respectivamente. Os 

níveis de expressão dos genes e miRNAs foram obtidos através da quantificação 

relativa dos níveis de expressão determinados pelo método 2-CT (110).  

 

3.6 Análise de proteômica na urina 

 

Amostras de urina (aproximadamente 2 ml) de 6 pacientes com 

diagnóstico de HPB e 6 pacientes com Adenocarcinoma Gleason 7 foram 

analisadas.  O valor do PSA do grupo de CP foi de 7.17 ± 3.02 ng/ml (n = 6) e 

8.02 ± 7.30 ng/ no grupo HPB (n = 6) (p ≥0,05) (Figura 5). 

Em duas amostras do grupo de CP e de HPB, o montante de proteínas 

observado foi pequeno, por isso elas foram combinadas (1:1) totalizando ao final 

5 amostras no grupo de CP e 5 amostras no grupo de HPB. 

Aos peptídeos que foram extraídos da urina de cada amostra foi 

adicionado um marcador isobárico chamado TMT10 plex mass tag labeling e 

então misturados na proporção 1:1. 

Essa mistura foi então dividida em duas partes: Em uma parte os 

glicopeptídeos foram enriquecidos com Óxido de Titânio e em outra parte com 
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Cromatografia líquida com interação hidrofílica (HILIC). Os glicopeptídeos foram 

analisados diretamente ou após tratamento com glicosidases através de 

espectrometria de massa-cromatografia líquida. 

Os peptídeos N-glicosilados gerados após o uso de PNGase F, os 

peptídeos desialo-O-glicosilados gerados por sialidase e os peptídeos não 

modificados foram fracionados usando cromatografia líquida com interação 

hidrofílica acoplada a cromatografia líquida de alta performance (HILIC HPLC). 

A fração resultante foi então analisada por espectrometria de massa – 

cromatografia líquida. Diferentes informações foram obtidas dos glicopeptídeos 

intactos (vermelho), dos N-glicopeptídeos (verde) e dos peptídeos não 

modificados (azul). 

Os achados dessas análises foram então avaliados em conjunto com 

base de dados pré-estabelecidos (111-113). 

A análise de bioinformática foi realizada usando Perseus v.1.5.4.1 

disponível no ambiente MaxQuant. Esse procedimento  foi descrito por 

Palmisano et al (114).  
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Figura 5 - Esquematização da metodologia utilizada para a determinação da 

proteômica da urina. 

 

3.7 Metodologia da análise estatística  

 

O nível de expressão de genes, miRNAs, os níveis séricos de PSA e a 

idade dos pacientes foram incluídos nas análises.   

 Os dados contínuos foram descritos por meio de estatística de posição 

(média, mediana) e escala (desvio padrão e intervalo interquartil). Variáveis 

categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. 

 A correlação entre os marcadores foi avaliada segundo gráficos de 

dispersão dois a dois e pelo coeficiente de correlação de Spearman. 

 Inicialmente realizamos uma análise comparando as distribuições dos 

marcadores segundo o PSA para descrição da amostra. Foram comparadas 

também as medidas entre pacientes com tumor presente ou ausente utilizando 
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testes não paramétricos de Mann-Whitney e construindo curvas ROC, boxplots 

como descrito por Bussab e Morettin (2006). Posteriormente para identificar 

tumores mais agressivos Gleason 6 versus Gleason ≥7 e também comparações 

de pior prognóstico reagrupando Gleason 6 e 7 versus 8 a 10. Como a 

distribuição dos marcadores se apresentou altamente assimétrica à direita na 

maioria dos casos, os resultados também foram apresentados em logaritmos na 

base 10. 

Ao final, a partir da análise inicial, modelos de regressão logística para 

avaliar a presença de tumor e de Gleason de alto grau foram propostos ajustados 

por idade e PSA (Hosmer e Lemeshow, 2013). 

Nomogramas foram construídos para os modelos propostos e 

comparados com curvas ROC. 

As análises foram realizadas utilizando o software R 3.5.1 (R Core Team, 

2018, Viena, Áustria) e considerou um nível de significância de 5%. 
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4.1 Análise dos genes e microRNAs no tecido 

 A figura 6 apresenta a distribuição dos marcadores e como eles se 

correlacionam dois a dois em gráficos de dispersão e segundo coeficiente de 

correlação de Spearman. Cada quadrado se refere aos cruzamentos das 

variáveis que constam em suas respectivas projeções a diagonal da imagem. 

Por exemplo, a terceira coluna e a primeira linha se referem ao cruzamento das 

variáveis mir21 e mir141, e o seu quadrado espelhado (1º coluna e 3º linha) 

apresenta o coeficiente de correlação entre essas variáveis. 

 Como é possível notar nas diagonais, as medidas são altamente 

assimétricas e para melhor descrever sua distribuição desenhamos o mesmo 

gráfico na escala log10 na Figura 7. 

 

Figura 6 - Dispersão dois a dois e coeficiente de correlação de Spearman 
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Figura 7 - Dispersão dois a dois e coeficiente de correlação de Spearman para 

os marcadores em escala logarítmica 

  

As correlações de Spearman não são alteradas pela alteração na escala. 

Na avaliação entre os marcadores foi identificado que não há correlação entre 

os marcadores microRNAs e os genes no presente estudo. 

 A avaliação da possibilidade de associação entre esses marcadores e o 

PSA mostrou que nenhum dos marcadores é altamente correlacionado com o 

PSA. A correlação máxima foi de 0,20 para o EN2. 

  A Tabela 2 descreve a amostra segundo idade e presença de tumor e 

escore de Gleason, e a distribuição dos marcadores em sua escala original e no 
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log de base 10 segundo categorias do PSA. Valores de p inferiores a 5% indicam 

que a distribuição difere de acordo com o PSA ao nível de significância pré-

estabelecido, o que só acontece para idade.  

 A Tabela 3, subsequente, faz as mesmas comparações de acordo com a 

presença ou não de tumor. 
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Tabela 2 - Descrição da amostra segundo categorias do PSA, apresentados por mediana e intervalo interquartil. 

Variável 

PSA 

p¹ 1 (n=86) 

 <10ng/ml 

2 (n=23) 

10-20ng/ml 

3 (n=16) 

>20ng/ml 
Total (n=125) 

Presença de tumor - n/N (%) 39/86 (45,35%) 10/23 (43,48%) 8/16 (50%) 57/125 (45,6%) 0,919² 

Gleason - n/N (%)      

6 24/39 (61,54%) 3/10 (30%) 2/8 (25%) 29/57 (50,88%) 0,005² 

7 12/39 (30,77%) 4/10 (40%) 1/8 (12,5%) 17/57 (29,82%)  

8 1/39 (2,56%) 3/10 (30%) 2/8 (25%) 6/57 (10,53%)  

9 2/39 (5,13%) 0/10 (0%) 2/8 (25%) 4/57 (7,02%)  

10 0/39 (0%) 0/10 (0%) 1/8 (12,5%) 1/57 (1,75%)  

Idade 65 [59,25 - 70,75] (n=86) 71 [63 - 75,5] (n=23) 67 [62 - 73,5] (n=16) 66 [61 - 72] (n=125) 0,071 

      

Marcadores      

mir21 65,25 [0,09 - 181,14] (n=85) 61,14 [0,05 - 219,91] (n=23) 170,79 [46,57 - 218,86] (n=16) 69,38 [0,09 - 202,37] (n=124) 0,275 

mir100 0,42 [0,11 - 10] (n=85) 0,46 [0,09 - 12,05] (n=23) 0,58 [0,15 - 8,18] (n=16) 0,44 [0,11 - 10,34] (n=124) 0,99 

mir141 1,87 [0,13 - 10,48] (n=82) 1,18 [0,11 - 5,46] (n=22) 0,22 [0,12 - 3,82] (n=15) 1,61 [0,1 - 8,17] (n=119) 0,287 

mir221 0,04 [0,01 - 0,59] (n=83) 0,09 [0 - 1,61] (n=23) 0,04 [0 - 0,27] (n=15) 0,04 [0,01 - 0,66] (n=121) 0,808 

NKX3_1 3,51 [1,93 - 6,51] (n=86) 3,58 [1,8 - 8,39] (n=23) 3,59 [2,39 - 4,47] (n=16) 3,58 [1,91 - 6,54] (n=125) 0,986 

EN2 2,06 [1,27 - 5,18] (n=73) 3,65 [1,48 - 10,34] (n=19) 5,61 [1,04 - 19,99] (n=13) 2,09 [1,27 - 7,87] (n=105) 0,312 

GOLM1 3,12 [1,67 - 6,2] (n=86) 2,79 [1,17 - 6,24] (n=23) 2,64 [1,45 - 4,42] (n=16) 2,97 [1,54 - 5,85] (n=125) 0,662 

AMACR 7,42 [3,99 - 15,36] (n=85) 7,24 [3,3 - 37,33] (n=23) 10,38 [3,58 - 88,84] (n=15) 7,82 [3,75 - 21,17] (n=123) 0,455 



51 

 

pten 1,68 [0,76 - 2,83] (n=83) 1,93 [0,76 - 3,26] (n=22) 1,07 [0,26 - 3,12] (n=15) 1,58 [0,7 - 3,13] (n=120) 0,403 

SPOP 2,37 [1,75 - 3,37] (n=83) 2,45 [1,39 - 3,21] (n=22) 2,45 [1,84 - 5,21] (n=16) 2,37 [1,73 - 3,44] (n=121) 0,702 

ERG 2,61 [1,36 - 5,33] (n=82) 2,36 [1,66 - 4,41] (n=23) 4,42 [1,91 - 11,44] (n=15) 2,74 [1,46 - 5,56] (n=120) 0,505 

Logaritmo dos marcadores      

log(mir21) 1,81 [-1,07 - 2,26] (n=85) 1,79 [-1,28 - 2,34] (n=23) 2,23 [1,66 - 2,34] (n=16) 1,84 [-1,06 - 2,31] (n=124) 0,275 

log(mir100) -0,37 [-0,95 - 1] (n=85) -0,34 [-1,06 - 1,07] (n=23) -0,28 [-0,83 - 0,9] (n=16) -0,36 [-0,97 - 1,01] (n=124) 0,99 

log(mir141) 0,27 [-0,91 - 1,02] (n=82) 0,06 [-1,07 - 0,74] (n=22) -0,66 [-0,93 - 0,56] (n=15) 0,21 [-0,99 - 0,91] (n=119) 0,287 

log(mir221) -1,36 [-2,19 - -0,23] (n=83) -1,07 [-2,41 - 0,21] (n=23) -1,35 [-2,4 - -0,69] (n=15) -1,35 [-2,25 - -0,18] (n=121) 0,808 

log(NKX3_1) 0,54 [0,29 - 0,81] (n=86) 0,55 [0,25 - 0,92] (n=23) 0,55 [0,38 - 0,65] (n=16) 0,55 [0,28 - 0,82] (n=125) 0,986 

log(EN2) 0,31 [0,1 - 0,71] (n=73) 0,56 [0,17 - 1,01] (n=19) 0,75 [0,02 - 1,3] (n=13) 0,32 [0,1 - 0,9] (n=105) 0,312 

log(GOLM1) 0,49 [0,22 - 0,79] (n=86) 0,45 [0,07 - 0,79] (n=23) 0,41 [0,16 - 0,64] (n=16) 0,47 [0,19 - 0,77] (n=125) 0,662 

log(AMACR) 0,87 [0,6 - 1,19] (n=85) 0,86 [0,52 - 1,54] (n=23) 1,02 [0,55 - 1,93] (n=15) 0,89 [0,57 - 1,32] (n=123) 0,455 

log(pten) 0,23 [-0,12 - 0,45] (n=83) 0,28 [-0,12 - 0,51] (n=22) 0,03 [-0,58 - 0,45] (n=15) 0,2 [-0,15 - 0,5] (n=120) 0,403 

log(SPOP) 0,38 [0,24 - 0,53] (n=83) 0,39 [0,14 - 0,51] (n=22) 0,39 [0,26 - 0,72] (n=16) 0,38 [0,24 - 0,54] (n=121) 0,702 

log(ERG) 0,42 [0,13 - 0,73] (n=82) 0,37 [0,22 - 0,64] (n=23) 0,64 [0,28 - 1,05] (n=15) 0,44 [0,16 - 0,74] (n=120) 0,505 

(1) Teste Kruskal-Wallis      

(2) Teste exato de Fisher      
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Tabela 3 - Avaliação dos marcadores segundo presença de tumor, 

apresentados por mediana e intervalo interquartil, AUC para curva ROC. 

Variável 
Tumor 

p¹ AUC (IC 95%)² 
Ausente (n=70) Presente (n=62) 

Marcadores         

mir21 
51,54 [0,08 - 179,03] 

(n=70) 
80,56 [0,1 - 230,72] (n=61) 

0,29 
0,554 (0,653 - 

0,454) 

mir100 0,66 [0,12 - 14,31] (n=70) 0,3 [0,09 - 7,12] (n=61) 
0,291 

0,554 (0,653 - 
0,454) 

mir141 1,65 [0,18 - 9,17] (n=67) 1,32 [0,13 - 6,77] (n=59) 
0,326 

0,551 (0,653 - 
0,449) 

mir221 0,06 [0,01 - 1] (n=68) 0,03 [0 - 0,45] (n=60) 
0,205 

0,565 (0,665 - 
0,465) 

NKX3_1 3,14 [1,53 - 5,25] (n=70) 3,81 [2,25 - 8,14] (n=62) 
0,031 

0,609 (0,706 - 
0,513) 

EN2 1,77 [1,01 - 4,23] (n=57) 3,97 [1,72 - 23,48] (n=54) 
<0,00

1 0,692 (0,79 - 0,594) 

GOLM1 2,25 [1,18 - 3,86] (n=70) 5,12 [2,46 - 12,84] (n=62) 
<0,00

1 
0,726 (0,814 - 

0,638) 

AMACR 5,84 [2,96 - 8,94] (n=69) 
15,81 [6,37 - 53,47] 

(n=61) 
<0,00

1 
0,744 (0,829 - 

0,659) 

PTEN 1,65 [0,64 - 3,24] (n=67) 1,54 [0,7 - 2,97] (n=60) 0,549 0,469 (0,57 - 0,368) 

SPOP 2,03 [1,49 - 2,74] (n=68) 2,73 [1,87 - 4,39] (n=60) 
0,004 

0,646 (0,743 - 
0,549) 

ERG 2,09 [1,28 - 4,04] (n=67) 3,78 [1,74 - 20,02] (n=60) 
0,002 

0,659 (0,755 - 
0,563) 

PSA 6,05 [4,5 - 11,33] (n=68) 8,2 [5,6 - 10,7] (n=57) 
0,1 

0,586 (0,686 - 
0,486) 

Logaritmo dos marcadores    

log(mir21) 1,71 [-1,12 - 2,25] (n=70) 1,91 [-1,01 - 2,36] (n=61) 
0,29 

0,554 (0,653 - 
0,454) 

log(mir100) -0,18 [-0,93 - 1,16] (n=70) -0,53 [-1,06 - 0,85] (n=61) 
0,291 

0,554 (0,653 - 
0,454) 

log(mir141) 0,22 [-0,76 - 0,96] (n=67) 0,12 [-0,91 - 0,83] (n=59) 
0,326 

0,551 (0,653 - 
0,449) 

log(mir221) -1,19 [-2,17 - 0] (n=68) -1,47 [-2,35 - -0,35] (n=60) 
0,205 

0,565 (0,665 - 
0,465) 

log(NKX3_1
) 

0,5 [0,18 - 0,72] (n=70) 0,58 [0,35 - 0,91] (n=62) 
0,031 

0,609 (0,706 - 
0,513) 
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log(EN2) 0,25 [0 - 0,63] (n=57) 0,6 [0,24 - 1,37] (n=54) 
<0,00

1 0,692 (0,79 - 0,594) 

log(GOLM1) 0,35 [0,07 - 0,59] (n=70) 0,71 [0,39 - 1,11] (n=62) 
<0,00

1 
0,726 (0,814 - 

0,638) 

log(AMACR) 0,77 [0,47 - 0,95] (n=69) 1,2 [0,8 - 1,73] (n=61) 
<0,00

1 
0,744 (0,829 - 

0,659) 

log(pten) 0,22 [-0,19 - 0,51] (n=67) 0,19 [-0,15 - 0,47] (n=60) 0,549 0,469 (0,57 - 0,368) 

log(SPOP) 0,31 [0,17 - 0,44] (n=68) 0,44 [0,27 - 0,64] (n=60) 
0,004 

0,646 (0,743 - 
0,549) 

log(ERG) 0,32 [0,11 - 0,61] (n=67) 0,58 [0,24 - 1,3] (n=60) 
0,002 

0,659 (0,755 - 
0,563) 

log(PSA) 0,78 [0,65 - 1,05] (n=68) 0,91 [0,75 - 1,03] (n=57) 
0,1 

0,586 (0,686 - 
0,486) 

(1) Teste Mann-Whitney 
(2) AUC: Area under the curve, Curva ROC 

 

Na Tabela 3 destacam-se individualmente, com nível de significância 

<5% pelo teste de Mann-Whitney, os marcadores NKX3.1, EN2, GOLM1, 

AMACR, SPOP e ERG. A AUC: área sob da curva ROC individual desses 

marcadores estão na última coluna. Estima-se que o AMACR isoladamente 

possui 0,744 de AUC para identificação do tumor. Observa-se que o PSA, que 

deveria ser um bom marcador não foi capaz de distinguir a presença de tumor 

segundo o teste apresentado (p=0,100) e sua AUC foi de 0,59. 

A Figura 8 apresenta a curva ROC e o boxplot para presença de tumor 

segundo log10(AMACR).  
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Figura 8 - Curva ROC e boxplot para presença de tumor segundo 

log10(AMACR). 

 

A partir dessa avaliação propôs-se um modelo considerando os 

marcadores NKX3.1, GOLM1, AMACR, SPOP E ERG, ajustando por PSA de 

forma contínua e Idade. O modelo apresentado consta na Tabela 4. A partir de 

um critério de seleção stepwise utilizando critério de Akaike (AIC) (Venables e 

Ripley, 2002), reduziu-se o modelo para o apresentado na Tabela 5 (mantendo 

o ajuste por PSA e Idade, mesmo com PSA não se mostrando uma variável 

importante).  
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Tabela 4 - Regressão logística inicial para presença de tumor 

Coeficiente 
Erro 

padrão 

Razão de Chances 
p VIF 

Estimativa IC 95% 

Intercepto -5,915 2,372       0,013   

Idade 0,046 0,032 1,047 0,984 1,118 0,156 1,162 

log10(NKX3_1) -1,814 0,925 0,163 0,024 0,942 0,05 3,023 

log10(GOLM1) 2,092 0,751 8,1 1,995 38,792 0,005 1,904 

log10(AMACR) 2,271 0,755 9,685 2,516 49,184 0,003 2,175 

log10(SPOP) 0,233 1,536 1,262 0,058 25,943 0,88 2,431 

log10(ERG) -0,245 0,572 0,783 0,259 2,553 0,668 1,89 

log10(PSA) 0,584 0,739 1,792 0,434 7,972 0,43 1,035 

 

Tabela 5 - Regressão logística final para presença de tumor  

Coeficiente 
Erro 

padrão 

Razão de Chances 
p VIF 

Estimativa IC 95% 

Intercepto -5,71 2,305       0,013   

Idade 0,044 0,032 1,045 0,983 1,114 0,169 1,134 

log10(NKX3_1) -1,659 0,784 0,19 0,038 0,845 0,034 2,174 

log10(GOLM1) 1,974 0,67 7,201 2,077 29,363 0,003 1,512 

log10(AMACR) 2,161 0,697 8,679 2,493 39,398 0,002 1,829 

log10(PSA) 0,561 0,734 1,752 0,427 7,713 0,445 1,029 

 

O modelo proposto na Tabela 5 aponta 3 marcadores como significativos 

para a presença de tumor. Estima-se que o aumento de 1 unidade do 

log10(GOLM1) aumente a chance de tumor em 7,2 vezes. (Ou seja, o aumento 

de 1 para 10, aumenta 7,2 vezes a chance, de 10 para 100 outros 7,2 e assim 

consecutivamente), com intervalo de confiança (CI) de 95% de 2,077 a 29,363 

(p = 0,003). Analogamente, o aumento do log10(AMACR) aumenta a chance em 

8,679 (IC 95%, 2,498 – 39,398, p = 0,002). PSA não foi significativo ao nível de 



56 

 

 

 

significância de 5%. E a AUC para esse modelo foi de 78,7%, como mostra a 

Figura 9.  

O marcador log10(NKX3_1) também entrou no modelo com estimativas 

protetoras quando seu valor cresce. Porém, note que o VIF (Variance Inflation 

Index) cresce com a presença dessa variável, pois ela é colinear às outras duas 

(GOLM1 e AMACR), portanto, a Tabela 6 apresenta estimativas alternativas de 

modelo sem a presença dessa variável.  

 

Figura 9 - Curva ROC e boxplot para presença de tumor segundo probabilidade 

predita segundo modelo proposto 
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Tabela 6 - Regressão logística final para presença de tumor (retirando 

log10(NKX3_1)) 

Coeficiente 
Erro 

padrão 

Razão de Chances 
p VIF 

Estimativa IC 95% 

Intercepto -5,56 2,234       0,013   

Idade 0,043 0,031 1,044 0,983 1,112 0,169 1,132 

log10(GOLM1) 1,469 0,597 4,344 1,421 15,075 0,014 1,26 

log10(AMACR) 1,385 0,513 3,993 1,535 11,688 0,007 1,137 

log10(PSA) 0,552 0,71 1,736 0,447 7,34 0,437 1,031 

 

 Na estimativa da Tabela 6, note que as razões de chances (odds ratio) 

são inferiores às do modelo da Tabela 5, e a acurácia é praticamente a mesma 

(78,2%).  

A Tabela 7 apresenta estatísticas preditivas desse modelo segundo 

diversos pontos de corte estimados na curva ROC. Utilizando o ponto de corte 

“ideal” (que reduz a distância para sensibilidade e especificidade perfeita) o 

ponto de corte para probabilidade predita em 48,3% tem sensibilidade estimada 

em 69,1% e especificidade de 82,5%. Utilizando um ponto de corte mais 

conservador, estipulando sensibilidade em 90%, estima-se uma especificidade 

de 29,7%, utilizando o ponto de corte em 22,1%.  

 

Tabela 7 - Estatísticas preditivas do modelo apresentado na tabela 5 para 

presença de tumor 

Corte 1-Especificidade Sensibilidade Distância 
Valor preditivo 

positivo 
Valor preditivo 

negativo 

0,986 0,000 0,000 1,000 NaN 0,542 

0,986 0,000 0,019 0,981 1,000 0,547 

0,984 0,000 0,037 0,963 1,000 0,552 
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0,977 0,000 0,056 0,944 1,000 0,557 

0,977 0,000 0,074 0,926 1,000 0,561 

0,966 0,000 0,093 0,907 1,000 0,566 

0,956 0,000 0,111 0,889 1,000 0,571 

0,928 0,000 0,130 0,870 1,000 0,577 

0,923 0,000 0,148 0,852 1,000 0,582 

0,922 0,000 0,167 0,833 1,000 0,587 

0,905 0,000 0,185 0,815 1,000 0,593 

0,887 0,000 0,204 0,796 1,000 0,598 

0,884 0,000 0,222 0,778 1,000 0,604 

0,882 0,000 0,236 0,764 1,000 0,600 

0,871 0,016 0,241 0,759 0,929 0,606 

0,854 0,016 0,259 0,741 0,933 0,612 

0,838 0,016 0,278 0,722 0,938 0,618 

0,816 0,016 0,296 0,704 0,941 0,624 

0,808 0,016 0,315 0,685 0,944 0,630 

0,792 0,016 0,333 0,667 0,947 0,636 

0,772 0,016 0,352 0,648 0,950 0,643 

0,746 0,016 0,370 0,630 0,952 0,649 

0,733 0,016 0,382 0,618 0,955 0,646 

0,710 0,031 0,389 0,612 0,913 0,653 

0,693 0,031 0,407 0,593 0,917 0,660 

0,678 0,032 0,418 0,583 0,920 0,656 

0,664 0,047 0,426 0,576 0,885 0,663 

0,656 0,048 0,436 0,566 0,889 0,659 

0,617 0,063 0,436 0,567 0,857 0,656 

0,588 0,079 0,436 0,569 0,828 0,652 

0,583 0,094 0,444 0,563 0,800 0,659 

0,566 0,094 0,463 0,545 0,806 0,667 

0,565 0,094 0,481 0,527 0,813 0,674 

0,553 0,095 0,491 0,518 0,818 0,671 

0,550 0,109 0,500 0,512 0,794 0,679 

0,548 0,109 0,519 0,494 0,800 0,687 

0,547 0,109 0,537 0,476 0,806 0,695 
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0,537 0,109 0,556 0,458 0,811 0,704 

0,536 0,109 0,574 0,440 0,816 0,713 

0,529 0,111 0,582 0,433 0,821 0,709 

0,525 0,125 0,593 0,426 0,800 0,718 

0,522 0,127 0,600 0,420 0,805 0,714 

0,516 0,141 0,611 0,414 0,786 0,724 

0,515 0,141 0,630 0,396 0,791 0,733 

0,512 0,143 0,636 0,391 0,795 0,730 

0,493 0,156 0,648 0,385 0,778 0,740 

0,490 0,156 0,667 0,368 0,783 0,750 

0,487 0,159 0,673 0,364 0,787 0,746 

0,486 0,172 0,685 0,359 0,771 0,757 

0,483 0,175 0,691 0,355 0,776 0,754 

0,481 0,190 0,691 0,363 0,760 0,750 

0,480 0,206 0,691 0,372 0,745 0,746 

0,472 0,222 0,691 0,381 0,731 0,742 

0,463 0,238 0,691 0,390 0,717 0,738 

0,455 0,254 0,691 0,400 0,704 0,734 

0,454 0,266 0,704 0,398 0,691 0,746 

0,433 0,270 0,709 0,397 0,696 0,742 

0,429 0,281 0,722 0,395 0,684 0,754 

0,428 0,286 0,727 0,395 0,690 0,750 

0,424 0,302 0,727 0,407 0,678 0,746 

0,413 0,317 0,727 0,419 0,667 0,741 

0,400 0,333 0,727 0,431 0,656 0,737 

0,396 0,349 0,727 0,443 0,645 0,732 

0,392 0,365 0,727 0,456 0,635 0,727 

0,385 0,381 0,727 0,469 0,625 0,722 

0,383 0,397 0,727 0,482 0,615 0,717 

0,381 0,413 0,727 0,495 0,606 0,712 

0,381 0,422 0,741 0,495 0,597 0,725 

0,371 0,429 0,745 0,498 0,603 0,720 

0,371 0,444 0,745 0,512 0,594 0,714 

0,366 0,453 0,759 0,513 0,586 0,729 
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0,364 0,453 0,778 0,505 0,592 0,745 

0,358 0,460 0,782 0,509 0,597 0,739 

0,353 0,476 0,782 0,524 0,589 0,733 

0,352 0,484 0,796 0,525 0,581 0,750 

0,343 0,484 0,815 0,519 0,587 0,767 

0,341 0,484 0,833 0,512 0,592 0,786 

0,331 0,492 0,836 0,519 0,597 0,780 

0,330 0,508 0,836 0,534 0,590 0,775 

0,299 0,524 0,836 0,549 0,582 0,769 

0,297 0,540 0,836 0,564 0,575 0,763 

0,290 0,556 0,836 0,579 0,568 0,757 

0,288 0,571 0,836 0,594 0,561 0,750 

0,281 0,587 0,836 0,610 0,554 0,743 

0,278 0,603 0,836 0,625 0,548 0,735 

0,274 0,619 0,836 0,640 0,541 0,727 

0,266 0,635 0,836 0,656 0,535 0,719 

0,263 0,641 0,852 0,658 0,529 0,742 

0,260 0,651 0,855 0,667 0,534 0,733 

0,259 0,656 0,870 0,669 0,528 0,759 

0,253 0,667 0,873 0,679 0,533 0,750 

0,244 0,683 0,873 0,694 0,527 0,741 

0,240 0,688 0,889 0,696 0,522 0,769 

0,235 0,698 0,891 0,707 0,527 0,760 

0,221 0,703 0,907 0,709 0,521 0,792 

0,216 0,714 0,909 0,720 0,526 0,783 

0,207 0,719 0,926 0,723 0,521 0,818 

0,198 0,730 0,927 0,734 0,526 0,810 

0,193 0,734 0,944 0,736 0,520 0,850 

0,183 0,746 0,945 0,748 0,525 0,842 

0,183 0,762 0,945 0,764 0,520 0,833 

0,179 0,778 0,945 0,780 0,515 0,824 

0,178 0,794 0,945 0,796 0,510 0,813 

0,175 0,810 0,945 0,811 0,505 0,800 

0,175 0,825 0,945 0,827 0,500 0,786 
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0,171 0,828 0,963 0,829 0,495 0,846 

0,163 0,841 0,964 0,842 0,500 0,833 

0,161 0,857 0,964 0,858 0,495 0,818 

0,159 0,873 0,964 0,874 0,491 0,800 

0,157 0,875 0,981 0,875 0,486 0,889 

0,155 0,889 0,982 0,889 0,491 0,875 

0,139 0,891 1,000 0,891 0,486 1,000 

0,139 0,905 1,000 0,905 0,491 1,000 

0,136 0,921 1,000 0,921 0,487 1,000 

0,134 0,937 1,000 0,937 0,482 1,000 

0,126 0,952 1,000 0,952 0,478 1,000 

0,064 0,968 1,000 0,968 0,474 1,000 

0,049 0,984 1,000 0,984 0,470 1,000 

0,043 1,000 1,000 1,000 0,466 NaN 

 

A Figura 10 abaixo apresenta o nomograma gerado a partir do modelo 

da Tabela 6. Para utilizar o nomograma, use a linha inicial para pontuar cada 

uma das variáveis que compõem o modelo (Idade, log10(GOLM1), 

log10(AMACR), log10(PSA)) e some para cada uma o escore de risco 

simplificado para aquele paciente. Na linha de pontuação total, use o valor 

estimado para relacionar à probabilidade de diagnóstico positivo da última linha. 

Por exemplo, um paciente somou 100 pontos a partir de suas medidas. O que 

indica um diagnóstico positivo com probabilidade um pouco maior que 50%.  
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Figura 10 - Nomograma para presença de tumor 

A comparação entre o modelo logístico (estimado diretamente pelo 

modelo) e o simplificado usando o nomograma da Figura 5 consta na Figura 

11. Note que a acurácia entre os métodos é bem parecida, indicando boa 

aproximação do nomograma. 
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Figura 11 - Curvas ROC para presença de tumor segundo probabilidade 

predita segundo modelo proposto e simplificação do modelo pelo nomograma 

(simplified) 

 

Finalmente, apenas dentre os casos com tumor identificado, apresentou-

se a comparação dos marcadores na escala logarítmica para Gleason categoria 

6 ou ≥7, e as respectivas AUC (Tabela 8, e 9 e Figura 12).  
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Tabela 8 - Avaliação dos marcadores segundo Gleason 6 versus ≥7 dentre 

pacientes com tumor, apresentados por mediana e intervalo interquartil, AUC 

para curva ROC. 

Variável 
Gleason 

p¹ AUC (IC 95%)² 
6 (n=32) 7 a 10 (n=30) 

Logaritmo dos marcadores       

log(mir21) 1,88 [0,3 - 2,32] (n=32) 1,96 [-1,06 - 2,36] (n=29) 0,994 0,499 (0,648 - 0,349) 

log(mir100) -0,54 [-1,43 - 0,61] (n=32) -0,26 [-0,84 - 0,96] (n=29) 0,318 0,575 (0,721 - 0,43) 

log(mir141) -0,41 [-0,77 - 0,68] (n=32) 0,43 [-1,13 - 0,99] (n=27) 0,571 0,544 (0,698 - 0,39) 

log(mir221) -1,36 [-2,23 - -0,3] (n=31) -1,94 [-2,43 - -0,37] (n=29) 0,303 0,578 (0,727 - 0,429) 

log(NKX3_1) 0,56 [0,3 - 0,88] (n=32) 0,63 [0,41 - 0,94] (n=30) 0,366 0,568 (0,713 - 0,423) 

log(EN2) 0,34 [0,09 - 0,97] (n=27) 0,86 [0,38 - 1,61] (n=27) 0,027 0,675 (0,819 - 0,531) 

log(GOLM1) 0,43 [0,2 - 0,86] (n=32) 0,82 [0,62 - 1,3] (n=30) 0,002 0,727 (0,853 - 0,602) 

log(AMACR) 0,94 [0,6 - 1,53] (n=31) 1,51 [0,97 - 1,86] (n=30) 0,013 0,684 (0,818 - 0,55) 

log(pten) 0,04 [-0,17 - 0,37] (n=31) 0,38 [-0,01 - 0,63] (n=29) 0,114 0,62 (0,768 - 0,471) 

log(SPOP) 0,39 [0,26 - 0,6] (n=31) 0,47 [0,37 - 0,71] (n=29) 0,282 0,582 (0,729 - 0,434) 

log(ERG) 0,47 [0,16 - 0,93] (n=31) 0,73 [0,33 - 1,49] (n=29) 0,092 0,627 (0,77 - 0,484) 

log(PSA) 0,8 [0,7 - 0,93] (n=29) 0,97 [0,8 - 1,22] (n=28) 0,012 0,694 (0,835 - 0,553) 

(1) Teste Mann-Whitney 

(2) AUC: Area under the curve, Curva ROC 

 

Note que os mesmos marcadores EN2, GOLM1 e AMACR foram 

significativos ao nível de significância de 5%. Ou seja, quanto mais altos os 

marcadores, maior a chance de um tumor mais agressivo. O modelo proposto 

seguiu o mesmo procedimento do anterior. O modelo final (pós método de 

seleção) segue apresentado na Tabela 9. Note que nesse caso, o marcador 

PSA parece ser mais importante do que para identificação da presença do 

tumor (p = 0,046, com odds ratio estimado em 12,2 vezes por unidade do log 

em base 10). E para esse caso, apenas o marcador GOLM1 aparece como 

marcador no modelo. A Figura 12 apresenta a curva ROC para a probabilidade 

predita para Gleason ≥7 por esse modelo, com AUC de 79,1%. 
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Tabela 9 - Regressão logística final para Gleason ≥7 dentre pacientes com 

tumor 

Coeficiente 
Erro 

padrão 

Razão de Chances 
p VIF 

Estimativa IC 95% 

Intercepto -5,028 2,966       0,09   

log10(PSA) 2,5 1,25 12,178 1,403 199,808 0,046 1,115 

log10(GOLM1) 2,088 0,729 8,07 2,219 40,638 0,004 1,118 

Idade 0,017 0,041 1,017 0,938 1,106 0,684 1,13 

 

 

Figura 12 - Curva ROC e boxplot para Gleason ≥7 segundo probabilidade 

predita 

  

O nomograma para predição de Gleason ≥7 como sugerido pelo modelo 

da Tabela 9 segue na Figura 13 abaixo. A Figura 14, assim como para presença 
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do tumor, compara a acurácia entre os modelos logístico e simplificado pelo 

nomograma. 

Figura 13 - Nomograma para presença de Gleason ≥7  
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Figura 14 - Curvas ROC para Gleason ≥7 segundo probabilidade predita 

segundo modelo proposto e simplificação do modelo pelo nomograma 

(simplified) 

 

Foi realizada também a comparação recategorizando o Gleason 

(separando 6 e 7 vs 8 a 10). As análises que seguem, mantém a mesma forma 

de apresentação anterior. Os resultados do modelo são mais acurados para 

essa categorização do que apresentado anteriormente. 

Essa comparação mostrou que os preditores alteram quando 

comparamos a Tabela 8 e a Tabela 10. Diferente do avaliado no diagnóstico, o 

PSA como marcador prognóstico mostrou elevado valor estatístico com AUC 

de 82,2% isolada. 
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Tabela 10 - Avaliação dos marcadores segundo Gleason 6 e 7 ou 8 a 10 dentre 

pacientes com tumor, apresentados por mediana e intervalo interquartil, AUC 

para curva ROC. 

Variável 
Gleason 

p¹ AUC (IC 95%)² 
6 e 7 (n=51) 8 a 10 (n=11) 

Logaritmo dos marcadores       

log(mir21) 1,88 [-1 - 2,35] (n=50) 2,23 [0,22 - 2,38] (n=11) 0,58 0,555 (0,744 - 0,365) 

log(mir100) -0,54 [-1,2 - 0,69] (n=50) -0,26 [-0,81 - 1,07] (n=11) 0,414 0,58 (0,765 - 0,395) 

log(mir141) -0,17 [-0,95 - 0,87] (n=48) 0,46 [-0,65 - 0,82] (n=11) 0,483 0,57 (0,754 - 0,387) 

log(mir221) -1,42 [-2,3 - -0,37] (n=49) -2,12 [-2,36 - -0,26] (n=11) 0,91 0,512 (0,705 - 0,319) 

log(NKX3_1) 0,54 [0,32 - 0,87] (n=51) 0,91 [0,63 - 1,03] (n=11) 0,036 0,704 (0,866 - 0,542) 

log(EN2) 0,5 [0,22 - 1,32] (n=44) 0,84 [0,38 - 1,64] (n=10) 0,373 0,593 (0,8 - 0,386) 

log(GOLM1) 0,71 [0,34 - 1,05] (n=51) 0,71 [0,57 - 1,38] (n=11) 0,217 0,62 (0,811 - 0,429) 

log(AMACR) 1,11 [0,76 - 1,72] (n=50) 1,54 [1,15 - 1,99] (n=11) 0,151 0,64 (0,814 - 0,466) 

log(pten) 0,19 [-0,09 - 0,46] (n=49) 0,19 [-0,22 - 0,66] (n=11) 0,778 0,529 (0,744 - 0,314) 

log(SPOP) 0,4 [0,25 - 0,6] (n=49) 0,52 [0,46 - 0,73] (n=11) 0,044 0,696 (0,846 - 0,545) 

log(ERG) 0,52 [0,24 - 1,41] (n=49) 0,91 [0,35 - 1,19] (n=11) 0,485 0,57 (0,749 - 0,39) 

log(PSA) 0,82 [0,73 - 0,99] (n=46) 1,03 [0,97 - 1,6] (n=11) 0,001 0,822 (0,953 - 0,691) 

(1) Teste Mann-Whitney 

(2) AUC: Area under the curve, Curva ROC 

 

A Tabela 11 apresenta o modelo de regressão logística final utilizando 

mesma metodologia previamente descrita. Ao considerar a categorização em 8 

a 10 como pior prognóstico, o marcador SPOP se mantém como preditor que 

auxilia o PSA e a idade não faz diferença, como já não fazia anteriormente. 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Tabela 11 - Regressão logística final para Gleason 8 a 10 dentre pacientes com 

tumor 

Coeficiente 
Erro 

padrão 

Razão de Chances 
p VIF 

Estimativa IC 95% 

Intercepto -10,922 4,122       0,008   

log10(PSA) 3,901 1,595 49,464 3,528 1848,456 0,014 1,118 

log10(SPOP) 3,453 1,86 31,601 1,091 1930,029 0,063 1,095 

Idade 0,055 0,054 1,056 0,951 1,182 0,307 1,022 

 

O nomograma para esse caso é apresentado na Figura 15. E a Figura 

16 compara os modelos logístico e simplificado pelo nomograma para esse 

caso. A acurácia é cerca de 89% independente do modelo. 

 

 

Figura 15 - Nomograma para presença de Gleason 8 a 10 (pior prognóstico 

dentre os casos positivos). 
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Figura 16 - Curvas ROC para Gleason 8 a 10 segundo probabilidade predita 

segundo modelo proposto e simplificação do modelo pelo nomograma 

(simplified) 

 

4.2 Análise das proteínas diferencialmente expressas na urina de 

pacientes com câncer de próstata 

 

Foram identificadas 696 N-glicoproteínas, 3377 N-glicopeptídeos e 1644 

O-glicopeptídeos, 887 desialo-O-glicopeptídeos de 160 glicoproteínas.  

Com relação aos sítios de glicosilação, 1310 sítios de N- glicosilação 

foram identificados (Tabelas suplementares 1 a 8 – disponíveis no Laboratório 

de Investigação Médica da disciplina de Urologia (LIM55)).  
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4.3 Comparação quantitativa do glicoproteoma  

 

As quantidades dos peptídeos N-glicosilados e desialo-O-peptídeos bem 

como os intactos N-glicopeptídeos nos grupos CP e HPB foram avaliadas 

através da intensidade do íon TMT reporter. 

Para acessar os níveis das proteínas alteradas, também foram avaliadas 

as intensidades dos íons dos peptídeos não modificados e comparada entre os 

grupos. 

A intensidade de todos os glicopeptídeos e peptídeos não modificados 

foram somadas e transformados em escala logarítmica e normalizados com 

mediana. Uma amostra do grupo HPB mostrou comportamento outlier e por 

isso foi removida. Para avaliar a diferença estatística entre a abundância de 

glicopeptídeos do grupo CP (n=5) e HPB (n=4) foi usado Limma R (115). 

 O número total de N-glicopeptídeos intactos, O- glicopeptídeos intactos, 

D- N- peptídeos glicosilados e peptídeos não modificados são mostrados na 

Figura 17.  

 

Figura 17 - Número total de N-glicopeptídeos intactos, O- glicopeptídeos 

intactos, D- N- peptídeos glicosilados e peptídeos não modificados 
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Foi usada a Análise do Componente Principal, PCA, para acessar os 

glicopeptídeos e os peptídeos não modificados e compará-los entre os grupos 

CP e HPB Figuras 18 e 19 (Tabela suplementar 9 - disponível no Laboratório 

de Investigação Médica da disciplina de Urologia (LIM55)).  

 

                            Non-modified peptides and glycopeptides 

 

 

Figura 18 - Comparação do número total de N-glicopeptídeos intactos, O-

glicopeptídeos intactos, D-N-peptídeos glicosilados e peptídeos não 

modificados entre os grupos HPB e CP 
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Figura 19 - Comparação dos glicopeptídeos intactos, os D-N-peptídeos 

glicosilados e os peptídeos não modificados respectivamente entre os grupos 

CP e HPB. 

 

Os N e O- peptídeos intactos, D-N-peptídeos glicosilados e peptídeos 

não modificados foram quase totalmente separados entre os grupos. 

Considerando apenas os peptídeos não modificados diferentemente regulados, 

uma sobreposição entre os grupos foi observada. Entretanto ao utilizar somente 

os glicopeptídeos intactos diferentemente regulados foi possível separar 

completamente os dois grupos da análise.  

A avaliação dos N-glicopeptídeos intactos e desialo-O-glicopeptídeos 

complementar usando “Clustering Analyses Heatmap and Euclidean Distance“ 

mostrou dois grandes grupos de glicopeptídeos contendo 120 up-regulated e 

106 down-regulated no grupo CP comparados com HPB (Figura 20). Esses 

“clusters” separaram perfeitamente as amostras de CP e HPB.  
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Figura 20 - Clustering Analyses Heatmap comparando os N-glicopeptídeos 

intactos e desialo-O-glicopeptídeos das amostras de pacientes com e sem CP 

 

Esses resultados mostraram que o glicoproteoma discrimina melhor o 

CP de HPB que proteínas não modificadas. 

 

4.4 Painel de Glicopeptídeos como marcador de CP 

 

Para criar um painel confiável  caracterizado por glicopeptídeos  intactos 

associados a CP, foram selecionados apenas N-glicopeptídeos intactos cujo 

sítio de glicosilação foi também identificado em fração de peptídeo glicosilado 



75 

 

 

 

e cuja composição do glican foi comprovadamente reportadas em UniCarbKB 

(116). Além disso foram considerados apenas glicopeptídeos presentes de 

forma diferente entre CP e HPB. Para tal foram considerados apenas 

glicopeptídeos cuja razão entre o grupo CP e grupo HPB foi >1,3 ou <0,76. 

Seguindo esse critério foi obtido um painel com 56 N-glicopeptídeos 

intactos (Tabela 12). 

A informação da estimativa dos níveis de glicoproteínas 

correspondentes a esses 56 glicopeptídeos foi obtida da avaliação das frações 

dos peptídeos não modificados (Tabela suplementar 10 - disponível no 

Laboratório de Investigação Médica da disciplina de Urologia (LIM55)). 
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Tabela 12 - N-glicopeptídeos regulados identificados na urina com HPB e CP (CP=5 e HPB=4, limma test,q<0,25). Somente N-

glicopeptídeos intactos significativamente regulados com razão PC/HPB >1,3 e <0,76 carregando um glicano composição reportada 

em UniCarbKB e com sítio de glicosilação confirmado na fração do peptídeo N-glicosilado são mostrados na tabela. 

Protein ID Intact N-glycopeptides de-N-gycosylated glycosylated peptides 
Non-modified 

peptides 

UniProt
KB ID 

Gene Protein 
N-glycan composition 

q-
value 

Ratio* 
PCa/BPH 

Direction N-Glycosylation site (de) 
Ratio* 

PCa/BPH 
# 

peptides 
Av. ratio* 
PCa/BPH 

HexNAc Hex Fuc NeuAc 

P01042 KNG1 Kininogen-1 6 7 1 4 0.22 0.47 Down PCa LNAENN(de)ATFYFK 1.10 20 1.7 

P01857 IGHG1 
Immunoglobulin heavy constant gamma 

1 
4 5 1 1 0.20 2.18 Up PCa EEQYN(de)STYR 1.15 10 0.8 

P01859 IGHG2 
Immunoglobulin heavy constant gamma 

2 
4 4 1  0.20 0.49 Down PCa EEQFN(de)STFR 0.74 3 0.5 

P01877 IGHA2 Immunoglobulin heavy constant alpha 2 5 3 1  0.20 1.58 Up PCa TPLTAN(de)ITK 0.68 2 1.3 

P02760 AMBP Protein AMBP 

4 5  1 0.23 1.60 Up PCa 
YFYN(de)GTSMACETFQYGGCMG

NGNNFVTEK 
1.90 

24 2.4 5 6   0.23 2.47 Up PCa 
YFYN(de)GTSMACETFQYGGCMG

NGNNFVTEK 
1.90 

6 6 1  0.20 3.32 Up PCa 
YFYN(de)GTSMACETFQYGGCMG

NGNNFVTEK 
1.90 

P02765 AHSG Alpha-2-HS-glycoprotein 4 5  2 0.20 0.33 Down PCa 
AALAAFNAQNN(de)GSNFQLEEIS

R 
1.38 8 1.7 
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4 6 1  0.20 2.56 Up PCa 
AALAAFNAQNN(de)GSNFQLEEIS

R 
1.38 

P02788 LTF Lactotransferrin 4 7  1 0.23 0.51 Down PCa TAGWNIPMGLLFN(de)QTGSCK 0.52 23 0.7 

P05090 APOD Apolipoprotein D 7 6   0.24 1.40 Up PCa 
ADGTVNQIEGEATPVN(de)LTEPA

K 
2.78 6 0.6 

P05155 
SERPIN

G1 
Plasma protease C1 inhibitor 4 5  2 0.20 2.76 Up PCa ASSNPN(de)ATSSSSQDPESLQDR 0.92 5 1.5 

P07911 UMOD Uromodulin 

5 7  3 0.20 0.35 Down PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

29 1.4 

4 6  1 0.20 0.14 Down PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

5 4  1 0.20 0.30 Down PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

6 7  3 0.23 0.46 Down PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

6 7  2 0.25 0.54 Down PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

6 5 1 3 0.20 0.58 Down PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

9 4 1  0.20 0.76 Down PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

7 6   0.20 1.55 Up PCa FALLMTNCYATPSSN(de)ATDPLK 0.87 

5 6  2 0.23 0.59 Down PCa 
CNTAAPMWLN(de)GTHPSSDEGI

VSR 
1.03 

5 6 1 3 0.20 0.19 Down PCa QDFN(de)ITDISLLEHR 1.16 

6 7  4 0.20 0.48 Down PCa QDFN(de)ITDISLLEHR 1.16 

P08185 
SERPIN

A6 
Corticosteroid-binding globulin 4 5  2 0.20 0.32 Down PCa AQLLQGLGFN(de)LTER 0.67   

P10909 CLU Clusterin 4 5 2 1 0.23 1.61 Up PCa LAN(de)LTQGEDQYYLR 0.80 6 1.6 
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5 6  3 0.20 3.01 Up PCa KEDALN(de)ETR 1.46 

4 5  2 0.23 2.46 Up PCa EDALN(de)ETR 1.56 

P13987 CD59 CD59 glycoprotein 

2 2   0.23 1.48 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

7 2.1 

5 5 1 1 0.22 1.54 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

4 5  2 0.21 1.67 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

5 5 1  0.22 1.70 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

4 6 1 1 0.23 1.71 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

5 5 1 1 0.25 1.73 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

5 5 1  0.24 1.73 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

4 6 1 1 0.24 1.78 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

4 6 2  0.24 1.91 Up PCa TAVN(de)CSSDFDACLITK 1.18 

P28300 LOX Protein-lysine 6-oxidase 

4 5 1 2 0.20 2.43 Up PCa DPGAAVPGAAN(de)ASAQQPR 1.21 

1 1.9 4 6 2  0.20 2.82 Up PCa DPGAAVPGAAN(de)ASAQQPR 1.21 

4 5 1 1 0.23 1.84 Up PCa RDPGAAVPGAAN(de)ASAQQPR 1.54 

P29622 
SERPIN

A4 
Kallistatin 

4 5  1 0.21 0.34 Down PCa FLN(de)DTMAVYEAK 0.85 
  

4 5 2  0.21 0.34 Down PCa FLN(de)DTMAVYEAK 0.85 

P41222 PTGDS Prostaglandin-H2 D-isomerase 

5 7  2 0.25 0.45 Down PCa WFSAGLASN(de)SSWLR 0.34 

8 2 
4 5 1 2 0.20 0.32 Down PCa WFSAGLASN(de)SSWLR 0.34 

5 6 2  0.20 0.63 Down PCa WFSAGLASN(de)SSWLR 0.34 

5 6 1 3 0.21 0.47 Down PCa SVVAPATDGGLN(de)LTSTFLR 0.93 
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6 7 1 2 0.20 0.48 Down PCa SVVAPATDGGLN(de)LTSTFLR 0.93 

5 7 1 1 0.22 0.64 Down PCa SVVAPATDGGLN(de)LTSTFLR 0.93 

P41271 NBL1 
Neuroblastoma suppressor of 

tumorigenicity 1 
4 5 1 2 0.22 1.76 Up PCa N(de)ITQIVGHSGCEAK 1.24 1 3.6 

Q07954 LRP1 
Prolow-density lipoprotein receptor-

related protein 1 
2 2 1  0.24 1.97 Up PCa QSGDVTCN(de)CTDGR 1.65 2 1.9 

Q14508 WFDC2 
WAP four-disulfide core domain protein 

2 

5 7  3 0.20 1.95 Up PCa 
TGVCPELQADQN(de)CTQECVSDS

ECADNLK 
1.30 

6 1.6 4 6  1 0.22 1.90 Up PCa 
TGVCPELQADQN(de)CTQECVSDS

ECADNLK 
1.30 

6 3 1 2 0.20 2.12 Up PCa 
TGVCPELQADQN(de)CTQECVSDS

ECADNLK 
1.30 

Q6GTX

8 
LAIR1 

Leukocyte-associated immunoglobulin-

like receptor 1 

5 6 1 1 0.24 2.10 Up PCa STYN(de)DTEDVSQASPSESEAR 0.96 
2 1.8 

4 5 1 1 0.21 2.16 Up PCa STYN(de)DTEDVSQASPSESEAR 0.96 

Q96FE7 PIK3IP1 
Phosphoinositide-3-kinase-interacting 

protein 1 

4 6  2 0.23 0.65 Down PCa 
CLNWLDAQSGLASAPVSGAGN(d

e)HSYCR 
0.57 

6 1.7 

5 6 1 3 0.25 0.63 Down PCa 
CLNWLDAQSGLASAPVSGAGN(d

e)HSYCR 
0.57 

* Ratio was calculated by the average of normalized TMT reporter intensities from the PCa (n = 5) and BPH (n = 4) samples. 

 

 

 



80 

 

 

 

A avaliação do painel de glicopeptídeos descritos usando “Clustering 

Analyses Heatmap and Euclidean Distance“ está ilustrado na Figura 21. A imagem 

ilustra com diferentes tonalidades e cores a presença de variabilidade de expressão 

dos 56 glicopeptídeos, representados nas linhas e para cada amostra representada 

nas colunas, compatível com a variabilidade biológica. A avaliação do conjunto 

desses glicopeptídeos, objetivo de um painel, foi capaz de discriminar 

completamente as amostras de CP e de HPB, e está ilustrada pelas barras verde e 

vermelha respectivamente. 

 

Figura 21 - Clustering Analyses Heatmap comparando os 56 N-glicopeptídeos 

intactos selecionados no painel entre os pacientes com CP e HPB 
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O painel foi avaliado também em seu perfil de sensibilidade e especificidade 

pela curva ROC. A AUC foi calculada usando a combinação de 3, 5, 10, 20, 28 e 56 

glicopeptídeos selecionados dentro do painel referido (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Curva ROC avaliando a sensibilidade e especificidade do perfil de 

glicopeptídeos para o diagnóstico de CP.  
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5.DISCUSSÃO  
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5.1 Proteômica urinária 

 

Demonstramos que a análise proteômica e a identificação de glicopeptídeos 

na urina de pacientes submetidos a biópsia de próstata foi capaz de discriminar com 

acurácia os pacientes com CP. Avaliando um painel de 56 N-glicopeptídeos intactos 

a AUC foi de 1, demonstrando a alta especificidade e sensibilidade dessa análise 

na identificação de pacientes com CP.  

A proteômica é um estudo em larga escala das proteínas. Diferentes 

informações podem ser obtidas a partir dessa análise uma vez que a proteína 

representa o final do processo de transcrição do gene, tradução e síntese proteica, 

além de analisar modificações pós translacionais (117). 

A urina é um fluído rico em proteínas que reflete a fisiologia e patologia de 

grande parte dos tecidos urológicos, incluindo a próstata (118). Estima-se que o 

proteoma humano tenha aproximadamente 20.000 proteínas sendo que na urina há 

por volta de 6.000. Uma pessoa saudável excreta todos os dias aproximadamente 

150 mg de proteínas (119, 120) e de 1 a 4 g de peptídeos (120), material rico para 

análise. Por essa razão a urina pode ser usada como material em busca de novos 

biomarcadores de doenças. Além disso a urina apresenta algumas vantagens como 

ser facilmente coletada e poder ser armazenada por meses ou anos (121). 

Um grande número de doenças, dentre elas o câncer, estão associadas a 

alterações da expressão de genes, proteínas e também a modificações pós-

translacionais como acetilação, glicosilação, hidroxilação e fosforilação (122-125). 

O objetivo do nosso estudo foi avaliar o glicoproteoma urinário e o perfil de 

glicosilação relacionando com o diagnóstico do CP usando a espectrometria de 

massa. 

Glicans regulam muitos aspectos relacionados a progressão de neoplasias 

incluindo proliferação, invasão, angiogênese e o desenvolvimento de metástases. 
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No câncer a glicosilação das proteínas é frequentemente alterada devido a 

expressão diferenciada de enzimas modificadoras de glicans (126, 127). O perfil de 

glicosilação já foi demonstrado na urina (128), tecido (129) e soro (130) de pacientes 

com CP e em linhagens celulares (131).  

Berfeld et al (132) descreveram uma assinatura de 33-genes com 

enriquecimento por glicosilação que discrimina o tecido normal do CP. Meany et al. 

(130) descreveram alterações específicas relacionadas a glicosilação de PSA no 

soro que pode aumentar a especificidade desse marcador. 

Comparando com estudos prévios (114, 133), nosso trabalho mostra que 

houve uma maior cobertura na identificação de glicoproteínas na urina refletida 

pelos números, 310 peptídeos de-N-glicosilados, 954 N-glycopeptídeos intactos, 

887 desialilados e O-glycopeptides intactos pertencendo a um total de 788 

glicoproteínas. Acrescentando a essa maior cobertura, no nosso estudo realizamos 

uma análise quantitativa e identificarmos os sítios de glicosilação, comparando os 

pacientes com e sem CP.  

 Acreditamos que esses achados tenham um potencial translacional, 

podendo ser usado na prática clínica para o diagnóstico do câncer de próstata, 

sendo uma opção aos marcadores diagnósticos disponíveis comercialmente como 

o PCA3, ConfirmMDx e SelectMD.   

Uma dificuldade para introdução desse exame na prática é a necessidade de 

laboratórios com equipamentos, softwares e pessoal qualificado para essa análise.  

Uma análise grosseira de custo calcula que a avaliação de N-glicopeptídeos 

intactos, que tem uma AUC de 1 na identificação do paciente com CP gira em torno 

de €100,00, aproximadamente R$500,00, competitivo em relação aos exames 

disponíveis, cujo preço é variável de U$300,00 a U$3.300,00.  
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Considerando a RNM, além da maior acurácia demonstrada pelo nosso 

estudo, também economicamente a avaliação dos glicopeptídeos urinários seria 

mais vantajoso.  

 

5.2 Biomarcadores teciduais  

 

Demonstramos nesse estudo que a pesquisa dos níveis de expressão de um 

pequeno painel de genes não só se relaciona com o diagnóstico de câncer de 

próstata, mas também com seu comportamento.  

Salientamos que a detecção da expressão dos genes se deu em um 

fragmento aleatório de biópsia obtido durante uma sessão normal de biópsia 

prostática, sendo, portanto, não representativo da lesão tumoral. Isso demonstra 

uma alteração do perfil de expressão de genes de todo tecido prostático que 

possibilita o diagnóstico e a caracterização da agressividade da neoplasia. 

No presente estudo NKX3, SPOP, AMACR, EN2, GOLM1 e ERG foram 

significativamente mais expressos no grupo CP quando comparados ao grupo 

controle p=0.03, p=0.004, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0,002 respectivamente. 

A avaliação da curva ROC revelou AUC de 0,744; 0,726; 0,692; 0,659; 0,646; 

0,609 e 0,469 respectivamente para AMACR, GOLM1, EN2, ERG, SPOP, NKX3 e 

PTEN. 

Com base na análise de regressão linear foi proposto um modelo de análise 

conjunta dessas variáveis e elaborado um modelo de painel. O modelo proposto 

apresentou AUC =0,78 (IC 0,871-0,703) e, a partir desse, foi criado um nomograma 

que simplifica a sua utilização e transforma em probabilidade os achados 

moleculares com alta acurácia (AUC = 0,78). 
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Na prática, o nosso modelo utilizando marcadores moleculares teciduais tem 

como objetivo auxiliar nos casos de dúvida da presença do CP em pacientes com 

suspeita da neoplasia, após uma primeira biópsia negativa, situação essa que 

justifica os exames moleculares disponíveis e a RNM.  Os nossos resultados 

indicariam o paciente que necessita uma nova biópsia com facilidade e baixo custo, 

comparando com os demais produtos disponíveis. 

   

Considerando a avaliação prognóstica comparando dois grupos de Gleason, 

6 vs 7 a 10, os genes EN2, GOLM1 e AMACR foram significativamente mais 

expressos nos tumores mais agressivos (p=0,027, p=0,002, p=0,013 

respectivamente). A avaliação da curva ROC revelou AUC de 0,675, 0,727 e 0,684 

respectivamente para EN2, GOLM1 e AMACR. 

Seguindo o mesmo tratamento estatístico do modelo diagnóstico proposto 

nesse estudo, foi elaborado um modelo prognóstico. A curva ROC do modelo 

prognóstico proposto revelou AUC de 79,1% e a partir desse elaborado um 

nomograma. 

Uma segunda avaliação prognóstica comparou os grupos Gleason 6, 7 vs 

8,9 e 10. Nessa comparação apenas os marcadores NKX3 e SPOP foram 

diferencialmente expressos, p=0,036 e p=0,044 respectivamente. A avaliação da 

curva ROC revelou AUC 0,704 e 0,696 para NKX3 e SPOP, respectivamente. Nessa 

avaliação o nível de PSA sérico também apareceu como um marcador de grande 

valor prognóstico. Foi elaborado então um modelo preditor de tumor de alto grau 

com desenho de um nomograma a semelhança do anteriormente descrito. A 

acurácia do modelo proposto foi de 89%. 
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Os nomogramas diagnósticos e propostos podem ter aplicação prática 

imediata, sobretudo na seleção e acompanhamento dos pacientes em vigilância 

ativa. 

A maioria dos tumores de próstata são diagnosticados na fase inicial e para 

esses casos os tratamentos de escolha incluem a prostatectomia radical, 

radioterapia (externa ou braquiterapia) e em casos selecionados com doença de 

muito baixo ou baixo risco a vigilância ativa é a primeira opção. Dentre os homens 

diagnosticados a partir de programas de rastreamento, 45% são candidatos a 

vigilância ativa(96). 

A vigilância ativa é uma opção de seguimento com objetivo de se evitar ou 

atrasar um tratamento definitivo, reduzindo o super tratamento sem diminuir as 

chances de cura do paciente (95). Os pacientes permanecem em seguimento que 

pode ser interrompido por desejo do paciente ou por evolução da doença 

determinada pela alteração nos exames de acompanhamento que sugiram 

progressão.  

Existem vários estudos demonstrando a segurança dessa conduta (97-100) 

(134)  

A seleção adequada dos pacientes é fundamental para a determinação da 

vigilância ativa.  Entretanto, existem limitações nas modalidades diagnósticas, o que 

compromete a capacidade de seleção dos pacientes.  

A acurácia na determinação do grau de Gleason tem grandes limitações, 

basicamente a amostragem, a heterogeneidade e multifocalidade, características 

do CP (103, 135). Além disso, a reprodutibilidade inter e intraobservador nessa 

avaliação é apenas moderada (136). Essa peculiaridade tem levado muitos homens 

diagnosticados corretamente com tumores de baixo risco a se submeterem a 
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tratamentos mais invasivos e de custo elevado sem nenhum benefício de sobrevida 

(135, 137). 

O nomograma prognóstico que propomos nesse estudo tem exatamente a 

finalidade de selecionar melhor os pacientes com tumores de baixo grau (Gleason 

6), principal critério de seleção para vigilância ativa segundo a AUA e EAU (97, 102).  

O Cancer Care Ontario (CCO) e American Society of Clinical Oncology 

(ASCO)(101) também consideram a vigilância ativa como opção de conduta para 

pacientes com Gleason 7 (3+4) com <10-20% de padrão 4 e/ou idade maior que 75 

anos. Por isso elaboramos o segundo nomograma prognóstico que considera a 

idade, os níveis de PSA e os níveis de expressão de SPOP com acurácia de 89% 

nessa seleção.  

Exames como a ressonância magnética e outros marcadores moleculares 

teciduais com a finalidade de melhorar a acurácia na seleção e aprimorar o 

seguimento de pacientes em vigilância ativa já estão disponíveis no mercado. 

O estudo prospectivo randomizado PRECISION (105) avaliou 500 homens 

com indicação de biópsia de próstata que foram randomizados em dois grupos: 

biópsia padrão ou biópsia guiada por RNM. Foram detectados câncer clinicamente 

significativo em 38% do grupo da ressonância comparado com 26% no grupo de 

biópsia padrão (diferença ajustada de 12% IC 95% p=0,005). O estudo conclui que 

a RNM antes da biópsia pode reduzir o número biópsias e de identificação de 

tumores de baixo risco. Estudo recente de meta-análise observou um valor preditivo 

negativo de aproximadamente 82,4% para qualquer CP e de 88,1% para tumores 

clinicamente significativos (138).  

Em relação a re-biópsia, diferentes estudos mostram que a capacidade da 

RNM em identificar tumores clinicamente significativos pode auxiliar as biópsias 

guiadas por ressonância sendo responsável pela reclassificação dos tumores de 
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próstata em 2-14% (139-141). Entretanto, ressaltamos que a RNM não deve ser 

usada como substituta de re-biópsia (97).  

Apesar dos números interessantes, a RNM não identifica 15% de tumores 

clinicamente significativos (106) e existe um elevado número de falsos positivos. 

Pacientes classificados com PIRADS 3 e 4 tem confirmação da presença do tumor, 

com biópsia de fusão em 15,8% e 29,8% respectivamente (142). 

Uma outra crítica é a reprodutibilidade das análises. Mesmo em grandes 

centros com alta demanda de exames, a reprodutibilidade da classificação inter 

observador é apenas moderada (52).  

Tem se proposto o uso de PSMA para a identificação de tumores 

significativos em pacientes impossibilitados de realizar a RNM ou naqueles cuja 

suspeita de CP persiste com RNM persistentemente negativo (143). Esse método 

é, no entanto, pouco disponível e caro para o uso rotineiro.  

A análise dos biomarcadores tem grande potencialidade para a identificação 

de tumores clinicamente significativos. Apesar da necessidade de laboratórios com 

equipamentos específicos, esses têm sido cada vez mais universalizados pela 

abundância de testes moleculares preditivos de resposta a tratamento. O custo é 

significativamente menor e não há variabilidade interpretativa.  

O nosso estudo mostrou que a determinação de um ou dois marcadores 

NKX3 e SPOP têm uma AUC de aproximadamente 0,70 e que a acurácia de SPOP 

em definir tumores de alto risco é de 89% quando combinado com o PSA.  

Atualmente existem dois marcadores teciduais aprovados pelo Food and 

Drug Agency (FDA) americana para definição da agressividade do CP: Oncotype 

Dx e Prolaris. 

Prolaris – Cell-Cycle Progression é um teste de RT-PCR, semelhante ao 

nosso, feito no fragmento de biópsia diagnóstico de CP, que avalia a expressão de 

31 genes cujo resultado é o CCP score. Estudo de meta análise avaliou a 
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associação do CCP com o potencial de agressividade do tumor de próstata e 

mostrou que, o aumento de 1 unidade de CCP, aumenta o risco de recorrência 

bioquímica em 1,63 na análise multivariada (109). 

Oncotype Dx – Genomic Prostate Score é semelhante do ponto de vista 

metodológico, avalia 17 genes e cria um algoritmo matemático chamado de 

Genomic Prostatic Score (GPS) que varia de 0 a 100. Elevados scores estão 

associados a tumores de alto grau (107). Além da recorrência bioquímica, esse 

escore tem correlação prognóstica com desenvolvimento de metástase e 

mortalidade em 10 anos (144-147). 

O nomograma proposto em nosso estudo traz informação prognóstica 

diferente e, possivelmente complementar, com relação a esses dois marcadores. 

Enquanto o valor do nosso estudo está em predizer aspectos anatomopatológicos 

do CP, esses marcadores predizem sobretudo o risco de recorrência bioquímica, 

tempo para metástase e mortalidade. 

Estudo de meta-análise combinou os dados do GPS com os três principais 

nomogramas de estratificação de risco Cancer of Prostate Risk Assessment – 

CAPRA, NCCN e AUA/EAU. Associados, os dados mostraram um aumento da 

acurácia na determinação de tumores desfavoráveis com AUC de 0,73 para, 0,70 

para AUA/EAU e de 0,70 para NCCN (148). 

O nomograma de estratificação para tumores de alto risco proposto no nosso 

estudo mostrou uma área sobre a curva de 0,89, superior em acurácia ao GPS e 

aos nomogramas CAPRA, NCCN e AUA/EAU acima citados. 

Na comparação do custo dos exames, o valor estimado da análise do perfil 

molecular proposto em nosso estudo é de U$200,00 muito inferior aos marcadores 

teciduais disponíveis, cujo preço é variável de U$3.400,00 a U$4.200,00. 
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Na prática clínica, a análise do perfil molecular prognóstico proposto nesse 

estudo traz importante informação ao médico na seleção dos pacientes para 

vigilância ativa e na indicação de re-biópsia no seguimento nessa opção de 

tratamento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
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1. A análise da expressão de genes em fragmento de biópsia de próstata por 

agulha, aleatoriamente retirado foi capaz de identificar a presença ou não do 

carcinoma de próstata e caracterizar a sua agressividade. 

  

a) Os níveis de expressão tecidual de GOLM1 e AMACR associados a 

idade e aos níveis de PSA mostrou acurácia de 78,2% no diagnóstico 

do câncer de próstata.   

b) Os níveis de expressão tecidual de GOLM1 associados ao PSA 

demonstraram uma acurácia de 79,1% para a identificação de 

carcinomas com graduação ≥7. 

c) Os níveis de expressão tecidual de SPOP associados ao PSA 

demonstraram uma acurácia de 89,0% para a identificação de 

carcinomas com graduação ≥8. 

 

2. Os níveis de expressão de 56 N-Glicopeptídeos intactos na urina mostraram 

uma AUC de 1 para o diagnóstico do câncer de próstata.  
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