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RESUMO

O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino mais comum e corresponde a 1% de
todas as neoplasias malignas. O número de casos diagnosticados vem aumentando
e estima-se que surjam 212 mil novos casos anuais no mundo. Atualmente, não há
nenhum estudo de predisposição genética ao CT realizado na população
miscigenada do Rio Grande do Norte, local cuja indecência é elevada em
comparação à média da população brasileira. Desta forma, o presente projeto busca
avaliar a predisposição genética da população local em desenvolver o CT, a fim de
compreender melhor a fisiopatologia desta doença e estabelecer potenciais
biomarcadores

de

predisposição.

Neste

intuito,

foi

selecionado

material

histopatológico do banco de amostras do laboratório de Patologia da LNRCC para
compor o grupo de estudo, e sangue periférico de doadores do banco de sangue
Hemovida, como grupo controle. O DNA genômico das glândulas tireoide
emblocadas em parafina e sangue periférico dos controles foram extraídos utilizando
o conjunto de reagentes QIAamp® DNA FFPE Tissue e QIAamp® genomic DNA,
respectivamente. A genotipagem de um painel de 84 SNPs foi executada através do
espectrofotômetro de massa MALDI-TOF Sequenom® MassARRAY iPLEX Gold, em
colaboração com o Centro Nacional de Genotipagem de Santiago de Compostela –
Espanha. Trinta e seis SNPs mostraram diferenças significativas em suas
frequências alélicas quando comparados entre os casos e controles. Destes, 23
SNPs foram associados ao risco de desenvolvimento do CT, destacando-se entre
eles as variantes rs2997312 (OR= 6,33), rs7024345 (OR= 2,97), rs10788123 (OR=
2,78), rs116909374 (OR= 3,40) e rs965513 (OR= 2,91) por conferir maior risco de
desenvolver CT aos pacientes. Adicionalmente, 13 SNPs se apresentaram como um
fator de proteção para o não desenvolvimento desta neoplasia. Desta forma, o
presente estudo, inédito na população do Rio Grande do Norte, sugere a associação
destes SNPs como biomarcadores de predisposição de CT nesta população.

Palavras-chave: Câncer; tireoide; biomarcadores; SNPs; predisposição.

ABSTRACT

Thyroid cancer (CT) is the most common endocrine tumor and accounts for 1% of all
malignancies. The number of cases diagnosed has been increasing and it is
estimated that 212 thousand new cases will appear each year in the world. Currently,
there is no study of genetic predisposition to CT performed in the admixture
population of Rio Grande do Norte, a place where its incidence is high compared to
the Brazilian average. In this way, the present project aims to evaluate the genetic
predisposition of the local population to develop the CT, to better understand the
pathophysiology of this disease and to establish potential biomarkers

of

predisposition. To this purpose, histopathological material was selected from the
sample bank of the LNRCC Pathology Laboratory to compose the study group, and
venous blood from donors from Hemovida blood bank as a control group. Genomic
DNA from thyroid gland paraffin blocks and controls blood samples were extracted
using the QIAamp® DNA FFPE Tissue kit and QIAamp® genomic DNA kit,
respectively. The genotyping of a panel of 84 SNPs was performed using the MALDITOF

Sequenom®

MassARRAY

iPLEX

Gold

Mass

Spectrophotometer,

in

collaboration with the National Center for Genotyping of Santiago de Compostela Spain. Thirty-six SNPs showed significant differences in their allelic frequencies when
compared cases and controls. Of these, 23 SNPs were associated with risk of
developing CT, mainly the variants rs2997312 (OR= 6,33), rs7024345 (OR= 2,97),
rs10788123 (OR= 2,78), rs116909374 (OR= 3,40) and rs965513 (OR= 2,91) once
they confer greater risk to patients. Additionally, 13 SNPs presented as a protective
factor for the non-development of this neoplasia. Thus, the present study,
unprecedented in the population of Rio Grande do Norte, suggests the association of
these SNPs as biomarkers of CT predisposition in this population.

Keywords: Cancer; thyroid; biomarkers; SNPs; predisposition.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino mais comum, e ocupa a oitava
posição no ranking dos cânceres que acometem mulheres em todo o mundo, e sua
incidência tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas (INCA, 2018).
Em 2012, cerca de 56.460 pacientes foram diagnosticados com CT nos Estados
Unidos, resultando em 1.780 mortes (JIN et al., 2016). No Brasil, de acordo com as
estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o biênio 2018-2019 estimase 1.570 novos casos de CT para o sexo masculino e 8.040 para o sexo feminino,
com risco estimado de 1,49 casos a cada 100 mil homens e 7,57 casos a cada 100
mil mulheres, ocupando a 13ª e 5ª posição respectivamente (INCA, 2018).
Na região nordeste do país, o CT é o 5º câncer mais frequentemente
diagnosticado em mulheres e o 12º em homens (INCA, 2018). No caso particular do
estado do Rio Grande do Norte, estima-se para o ano de 2018, duzentos e dez
novos casos de CT, correspondendo a 40 casos a cada 100 mil homens e 170 casos
a cada 100 mil mulheres (INCA, 2018). A grande incidência deste tipo de neoplasia
pode ser justificada potencialmente pelo perfil genético da população, associada ou
não a fatores ambientais e estilo de vida.
Estudos recentes de associação genética em larga escala (GWAS)
procuraram identificar polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs) associados ao
aumento do risco de tumorigênese da tireoide, visando a melhor compreensão do
papel das variações genéticas na predisposição ao CT (MANCIKOVA et al., 2015;
YAN et al., 2016 ). No entanto, resultados contraditórios foram observados devido à
diversidade genética existente entre as populações avaliadas. Por exemplo, a
presença do SNP rs2439302 foi analisada numa população de indivíduos coreanos
em 1085 casos de Carcinomas diferenciados da tireoide (CDT) e 8884 controles e foi
associado ao risco de desenvolvimento de CT. Já Mancikova e colaboradores (2015)
através de um estudo europeu realizado envolvendo 398 indivíduos com CT e 502
controles saudáveis, não encontrou associação entre a variante rs2439302 e o
desenvolvimento de CT (SON et al., 2017; MANCIKOVA et al., 2015). Sendo assim,
deve ser ressaltada a importância de realizar estudos de associação em populações
com elevado grau de mistura étnica.
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Neste contexto, a população do Rio Grande do Norte é composta por uma
importante mistura de etnias (Ameríndios, Europeus e Africanos) (DOS SANTOS et
al., 2017; FREIRE-ARADAS et al., 2014; MARQUES et al., 2017; SCHAAN et al.,
2017), e consequentemente, é de grande importância a realização de estudos de
associação utilizando a população local, para melhor esclarecimento de mecanismos
que podem contribuir significativamente para a predisposição ao CT e o
comportamento de SNPs associados a doenças em diferentes populações.
Portanto, realizou-se um estudo genético do tipo caso-controle em 279
pacientes com CT e 301 indivíduos saudáveis provenientes do estado do Rio
Grande do Norte, com o intuito de investigar se 84 SNPs selecionados por GWAS
poderiam estar associados à predisposição ao CT em pacientes diagnosticados com
esta neoplasia na população norte-riograndense.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Câncer de tireoide: aspectos gerais, classificação e tratamento
A glândula tireoide é composta principalmente por dois tipos celulares: células
foliculares e células parafoliculares (PALLANTE et al., 2013). A classificação dos
tumores malignos da tireoide baseada em critérios histológicos e clínicos inclui os
carcinomas papilíferos da tireoide (CPT) e seus subtipos, os carcinomas foliculares
da tireoide (CFT) e os carcinomas medulares da tireoide (CMT). Ainda, os tumores
acima mencionados podem perder completamente a diferenciação e dar origem a
carcinomas anaplásicos da tireoide (CAT) devido ao acúmulo de anormalidades
genéticas, tornando-se estes últimos mais invasivos e agressivos (DELELLIS et al.,
2004). Sendo o carcinoma papilífero e folicular considerados carcinomas
diferenciados da tireoide (CDT).
Da totalidade dos carcinomas da tireoide, 90 % são derivados de alterações
nas células foliculares, as quais são responsáveis pela produção dos hormônios
tireoidianos triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). Dentre eles, aproximadamente 80%
são classificados como CPT e 10% como CFT. Do restante dos carcinomas
tireoidianos, 2-5% dos casos correspondem aos CMT, que são os originados das
células parafoliculares da tireoide produtoras de calcitonina, os quais podem ser
esporádicos ou familiares (PALLANTE et al., 2013; LEONARDI et al., 2012;
LIEBNER; SHAH, 2011; YUAN; YANG; ZHENG, 2014).
O CPT tem evolução lenta e acomete três vezes mais mulheres do que
homens, podendo ocorrer a qualquer idade, mas principalmente entre a terceira e
quarta década de vida. Dentre todos, o CPT é geralmente o menos agressivo e com
melhor prognóstico, apresentando uma taxa de sobrevida de 10 anos superior a
90% (SONDERMANN et al., 2015). No entanto, metástases para os linfonodos
cervicais são encontradas em 20-50% dos casos de CPT e a recorrência locoregional da doença é observada em até 5-20% dos pacientes que passaram por
tireoidectomia total (HAUGEN et al., 2015; HU et al., 2017). O CFT também é mais
comumente diagnosticado em mulheres e tende a aparecer em idades mais
avançadas em relação ao CPT, e em aproximadamente 20% dos casos ocorre
metástase a distância, particularmente para o pulmão e ossos (PALLANTE et al.,
2013). Já o CAT corresponde a menos de 5% dos carcinomas derivados de células
16

foliculares, é altamente agressivo, com crescimento rápido e prognóstico
extremamente desfavorável (PALLANTE et al., 2013).
O tratamento inicial para CDT é cirúrgico e inclui lobectomia (para tumores
menores de 1 cm) ou tireoidectomia total (remoção de todo o tecido tireoidiano
visível) (HAUGEN et al., 2016). Em alguns casos, é recomendada a utilização de
iodo radioativo (131I) após a tireoidectomia total para ablação de células
neoplásicas remanescentes, diminuindo o potencial de recidiva e aumentando a
sensibilidade dos testes de seguimento, especialmente a dosagem sérica da
tireoglobulina (WARTOFSKY; VAN NOSTRAND, 2012). O iodo radioativo atua se
inserindo nas células da tireoide através dos transportadores de iodeto de sódio e
emitem raios beta de curto comprimento de onda, causando a morte celular aguda
(NGUYEN et al., 2015).
No caso de pacientes com CDT avançado e progressivo que não respondem
ao iodo radioativo, são utilizados agentes citotóxicos como a doxorrubicina e
cisplatina, que geram taxas de respostas de no máximo 25% (HUYCK; AGULNIK.,
2010). A toxicidade deste tratamento é significativa e a remissão completa é rara
(SARLIS, 2001). As drogas Sorafenibe e Lenvatinibe inibem a auto-fosforilação dos
receptores 17 tirosino-quinase e têm sido recomendadas no tratamento de casos
refratários ao iodo (FERRARI et al., 2015). O Lenvatinibe tem sido associado a
melhorias significativas na sobrevida livre de progressão da doença e na taxa de
resposta em pacientes com CT refratários a iodoterapia (SCHLUMBERGER et al.,
2015). Da mesma forma, o Sorafenibe também tem sido apresentado como um
agente que leva a uma melhora na sobrevida desses pacientes (BROSE et al.,
2014).
Tabela 1: características clínicas e prognóstico do Carcinoma da Tireoide.
CLASSIFICAÇÃO

%

IDADE

PROGNÓSTICO

Papilífero (CPT)

80

30-40 anos

Bom

Folicular (CFT)

10

40-50 anos

Bom

Medular (CMT)

2-5

Idosos

Variável

Anaplásico ou
indiferenciado

<5

> 60

Desfavorável

As características clínicas e o prognóstico foram definidos de acordo com a classificação do CT.
%: porcentagem de acometidos; Idade: idade de acometimento da doença.
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2.2 Epidemiologia do câncer de tireoide
Em termos epidemiológicos, o CT é o quinto câncer mais comumente
diagnosticado em mulheres no Brasil, depois do câncer de mama (29,5%), intestino
(9,4%), colo de útero (8,1%) e pulmão (6,2%), e o CT correspondendo a 4,0%
(INCA., 2018). Embora o CT seja relativamente raro, a sua incidência tem
aumentado substancialmente nos últimos anos, principalmente devido à utilização
com maior frequência da ultrassonografia como método diagnóstico, e da avaliação
citológica de nódulos tireoidianos por meio de punção aspirativa com agulha fina
(PAAF) (MORRIS et al., 2013).
No período de 2003 a 2011, a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer
(LNRCC) realizou exames citológicos e anatomopatológicos em 18.743 pacientes.
Do

total,

aproximadamente

11%

dos

indivíduos

(2061

pacientes)

foram

diagnosticados com neoplasias malignas da tireoide. Dentre eles, 88,5% (1823
pacientes) foram identificados com CPT, 9,3% (192 pacientes) com CFT e 2,2% (46
pacientes) com outros subtipos, conforme levantamento epidemiológico realizado
pelo nosso grupo.

2.3 Características clínicas e histopatológicas do carcinoma da tireoide
Características clínicas e histológicas são utilizadas como fatores de
prognóstico do CT, auxiliando na predição da evolução e desfecho da doença e
também na conduta terapêutica a ser adotada (CLARK, 2008). Os fatores
comumente associados ao prognóstico do CT são: idade, gênero, tamanho do
tumor, classificação histológica, multifocalidade, e extensão extratireoidiana.
A idade é considerada o principal fator prognóstico para pacientes com CDT
em alguns sistemas de classificação de risco. A classificação TNM (tumor-nódulometástase) 6ª e 7ª edição adota a idade de 45 anos como ponto de corte para
estratificar pacientes de baixo e alto risco de mortalidade (SOBIN; COMPTON, 2010;
EDGE; COMPTON, 2010). A expectativa de vida dos pacientes acima de 45 anos é
reduzida quando associada com invasão local, e a presença de metástase em
linfonodos ou a distância (VERBURG et al., 2013).
Os hormônios sexuais femininos, principalmente os estrógenos, podem
influenciar na proliferação e invasão de células cancerosas da tireoide através de
reconhecimento dos receptores hormonais expressos nessas células, como os
18

receptores alfa e beta de estrógeno (ZANE et al., 2014). Fatores reprodutivos e
hormonais como contracepção oral, terapia de reposição hormonal, idade da
menarca, idade ao primeiro parto e menopausa, foram estudados sem encontrar
associações significativas com o risco de desenvolvimento de CT (KABAT et al.,
2012; ZAMORA-ROS et al., 2015). No entanto, apesar da frequência de diagnóstico
do CT ser maior em mulheres, o prognóstico é pior para o sexo masculino (MICHELI
et al., 2009; JEMAL et al., 2010; COLONNA et al., 2015).
O tamanho do tumor é utilizado nas escalas de classificação de risco como a
TNM, na qual existem dois pontos de corte: 2 e 4 cm (T1 para 2 cm ou menos, T2
para 2,1 a 4 cm e T3 para tumores maiores que 4 cm) (SOBIN et al., 2010). Um
estudo realizado com 366 pacientes diagnosticados com CPT indica que tumores
com tamanho a partir de 2 cm podem apresentar pior prognóstico (MACHENS;
HOLZHAUSEN; DRALLE, 2005). Ito e colaboradores (2012) mostraram que
indivíduos com tumores maiores que 4 cm têm maior índice de mortalidade quando
comparados com tumores menores.
O CPT possui diversos subtipos histológicos, caracterizados por uma
combinação de fatores de crescimento específicos, tipos celulares e alterações
estromais. A Organização Mundial da Saúde classifica as variantes histopatológicas
de CPT em 9 categorias: folicular, macrofolicular, oncocítica (incluindo Warthin-like),
células claras, esclerosante difusa, células altas, células colunares, sólidas e
cribriforme (DELELLIS et al., 2004).
A arquitetura papilar coberta por células com citoplasma eosinofílico e núcleos
aumentados é característica do CPT clássico. Por sua vez, a variante folicular é a
principal variante descrita, sendo composta por folículos de diversos tamanhos.
Warthin-like é uma variante rara no CPT, normalmente relatado em mulheres acima
dos 50 anos e associada com infiltração linfoide no tumor e áreas não tumorais. Em
geral, o prognóstico destas variantes é favorável (APEL; ASA; LIVOLSI, 1995;
D'ANTONIO et al., 2000; AMICO et al., 2010; LLOYD; BUEHLER; KHANAFSHAR,
2011).
A variante de células altas tem clínica agressiva e corresponde a 10% dos
CPT, geralmente apresentam maior tamanho tumoral (> 6 cm), extensão
extratireoidiana, necrose e doença metastática (LIVOLSI, 2011). Esses tumores têm
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células com altura 2 a 3 vezes maior que sua largura (LLOYD; BUEHLER;
KHANAFSHAR, 2011).
Os pacientes com CDT podem ter mais de um foco da doença
(multifocalidade) chegando a 80% dos casos. A bilateralidade é caracterizada pela
presença de nódulos malignos em ambos os lobos da tireoide e acomete cerca de
60% dos casos (SCHNEIDER; CHEN, 2013). Kim e colaboradores (2013)
associaram a multifocalidade com o risco elevado e persistência desta neoplasia. A
multifocalidade também foi associada com linfonodos metastáticos, metástase a
distância e recidivas (AL AFIF et al., 2015; SO; KIM. SON, 2015). Além disso, a
sobrevida diminui com o aumento do número de focos de CPT (QU et al., 2014).
Por fim, a extensão extra tireoidiana corresponde a extensão do tumor
primário além da cápsula da tireoide, possui incidência de 5 a 34%, está associada a
linfonodos metastáticos, tumores não encapsulados maiores que 4 cm e idade acima
de 50 anos (ORTIZ et al., 2001).

Figura 1: Sistema de classificação e estadiamento TNM para Carcinoma da
Tireoide, proposto pela AJCC, 7ª edição.

Fonte: ROSÁRIO et al., 2004
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2.4 Fatores de risco associados ao câncer de tireoide:
A exposição à radiação é o principal fator de risco ambiental associado ao CT,
(SINNOTT; RON; SCHNEIDER, 2010; VEIGA et al., 2012). A radiação ionizante (RI)
é capaz de induzir lesões ao ácido desoxirribonucleico (DNA) levando a instabilidade
cromossômica e alterações nucleotídicas devido á geração de radicais livres que
contribuem para a tumorigênese (SANTOS et al., 2012). No entanto, estima-se que a
exposição a RI é responsável por menos de 10% dos casos de CT, sugerindo a
existência de outros fatores de risco relevantes na etiologia desta malignidade
(SANTOS et al., 2012).
Também foi sugerida a participação de fatores hormonais e dietéticos (por
exemplo, ingestão de iodo) na etiologia desta doença, embora a evidência seja
inconsistente e limitada a subtipos específicos de CT (SANTOS et al., 2012).
Considerando que o iodo tem papel importante na formação dos hormônios da
tireoide, deficiência desse mineral é um fator de risco para o câncer, especificamente
o CFT (ZIMMERMANN; GALETTI, 2015).
Medida antropométrica, histórico de hipotireoidismo ou hipertireoidismo,
exposição a éteres de difenilapolibromados, tabagismo e consumo de álcool
continuam a ser estudados como possíveis fatores de risco associados ao CT
(ROSSING et al., 2000; PRESTON-MARTIN et al., 2003; ZHANG et al., 2008;
XHAARD et al., 2015).
Em relação ao histórico familiar, indivíduos com histórico de doenças
malignas da tireoide têm maior probabilidade de desenvolvimento de CDT (BRINDEL
et al., 2010; XU et al., 2012). Entre parentes de primeiro grau, o risco para CT pode
aumentar de três a dez vezes (LEUX et al., 2012).
Além desses fatores, polimorfismos em genes envolvidos na regulação da
apoptose e controle do ciclo celular, nas vias de sinalização dependentes de
quinase, no metabolismo endobiótico ou xenobiótico, no metabolismo do iodo e no
reparo do DNA, têm sido associados a diferenças individuais no risco de
desenvolvimento de CT (SANTOS et al., 2012).
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2.5 Alterações genéticas e câncer de tireoide
O desenvolvimento de tumores tireoidianos envolve uma complexa interação
entre predisposição genética, mutações somáticas e modulação epigenética,
contribuindo para a heterogeneidade observada nesses tumores. Além disso, a
patogênese molecular da maioria dos CT envolve a desregulação das vias de
sinalização da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) e da fosfatidilinositol
3-quinase. Essas vias promovem a sobrevivência da célula tumoral, invasão,
migração, proliferação, tumorigênese e angiogênese (LIEBNER; SHAH, 2011).
Além disso, a via MAPK é frequentemente ativada nesse tipo de câncer através de
mutações pontuais nos proto-oncogenes BRAF e RAS (HSIAO; NIKIFOROV, 2014).
Além de mutações em oncogenes, alterações genéticas em genes
supressores de tumor e os microRNAs (miRNAs), podem também constituir fatores
de risco para o desenvolvimento do CT (CROCE, 2008). Estas alterações resultam
em vantagens essenciais nos processos de promoção tumoral, tais como aumento
da proliferação celular e angiogênese, inibição do apoptose, maior capacidade de
invasão e metástase, entre outros (HANAHAN; WEINBERG, 2000).
Ainda, alterações submicroscópicas que conduzem a ganhos e perdas de
regiões cromossômicas podem ser mais frequentes em doenças complexas como o
câncer. Tais alterações modificam a quantidade representativa de determinados
genes contidos nestas pequenas regiões, que por sua vez, podem ser responsáveis
pelos mecanismos de ativação e de manifestações clínicas destas doenças
(KRESSEET et al., 2010). No entanto, as alterações estudadas até o momento, não
explicam a ampla diversidade clínica apresentada pelo CT.
Desta forma, com o intuito de buscar um melhor esclarecimento sobre o papel
destas variações genéticas na predisposição ao CT, alguns estudos de associação
do tipo caso-controle têm identificado SNPs associados ao risco de desenvolvimento
desta neoplasia (RUIZ-LLORENTE et al., 2007; GUDMUNDSSON et al., 2009;
JAZDZEWSKI et al., 2009). Porém, estudos na população brasileira ainda são
escassos e não há nenhum estudo de predisposição genética ao CT realizado na
população miscigenada do Rio Grande do Norte, local no qual a incidência desta
neoplasia é elevada comparado com a média da população nacional (INCA, 2016).
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Figura 2: classificação dos carcinomas de tireoide e alteração genéticas específicas
do subtipo.

Fonte: PALLANTE et al., 2013.

2.6 Genes candidatos
O gene FOXE1, também conhecido como TTF2 (Thyroid Transcription Factor 2),
está localizado no cromossomo 9q22.3. O fator codificado por este gene é capaz de
se ligar a sítios específicos do DNA através de seu domínio Forkhead, ativando a
transcrição de genes-alvo (SZCZEPANEK et al., 2011). Esse fator é expresso nas
células epiteliais foliculares da tireoide, as quais são o principal tipo celular da
glândula, desempenham um importante papel na estrutura folicular e tem relação
próxima com a síntese dos hormônios tireoidianos (FERNÁNDEZ; LÓPEZMÁRQUEZ; SANTISTEBAN, 2015). Alteração de expressão e/ou variantes dos
genes do TTF2 têm relação com o CT, e alguns polimorfismos podem estar
relacionados com a susceptibilidade de CPT (GAO et al., 2015). O nível de
expressão deste gene se correlaciona com o grau de diferenciação, sendo que os
carcinomas anaplásicos apresentam a menor expressão de FOXE1 comparados aos
outros tipos histológicos (NONAKA et al., 2008).
O gene SGCZ (sarcoglicano zeta) possui mais de 465 kb e está localizado no
cromossomo 8p22. O mesmo, codifica uma proteína que faz parte do complexo
sarcoglicano, um grupo de 6 proteínas que faz ponte entre o citoesqueleto interno e
a matriz extracelular (PIOVANI et al., 2014). O miRNA-383 é expresso
simultaneamente com o gene SGCZ e está envolvido na regulação do ciclo celular.
Esse miRNA foi associado em algumas patologias como leucemia, câncer de ovário,
câncer de mama e melanoma (AZARBARZIN et al., 2017).
O gene FTO que codifica a proteína associada a massa de gordura e
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obesidade (Fat mass and obesity-associated protein), também conhecida como alfa
cetoglutarato dependente de dioxigenase, se encontra localizado no cromossoma 16
e foi associado a uma variedade de neoplasias como o câncer de mama, tireoide e
endométrio (XU et al., 2017). Xu e colaboradores (2017) mostraram que o aumento
da expressão deste gene promoveu a proliferação, migração e invasão de células de
câncer gástrico, podendo a expressão do FTO ter importante papel na ocorrência
deste câncer. Sigurdson e colaboradores (2016) em um estudo caso controle
associaram as variantes de alguns genes, entre eles o FTO, com o risco de
desenvolvimento de CPT e CFT. Esse gene está envolvido na regulação da
homeostase energética e acúmulo de gordura e os CPT e CFT apresentam grande
probabilidade de sobrepeso ou obesidade, mostrando que há uma relação entre a
obesidade e câncer que deve ser melhor compreendida.
O gene ATM serina/ treonina quinase ou da ataxia telangiectasia mutada
(ATM) codifica uma proteína que pertence à família PI3/PI4 quinase, a qual constitui
um importante ponto de controle da fosforilação e do ciclo celular, funcionando como
regulador de uma variedade de proteínas tais como as supressoras de tumor p53,
BRCA1, RAD17 e RAD9 e proteínas de reparo de DNA (Gu et al., 2014). Ao ocorrer
um dano ao DNA o gene ATM é rapidamente ativado para reconhecer e reparar o
dano, recrutando proteínas de reparo do DNA e apoptose (Gu et al., 2014). Portanto,
um defeito no ATM tem sérias consequências na reparação de danos ao DNA,
podendo resultar no câncer. Gu e colaboradores (2014), em um estudo com 358
pacientes com CPT e 360 controles saudáveis, estudaram a associação de SNPs do
gene ATM com o risco de desenvolvimento do CPT e mostraram que o polimorfismo
rs373759 pode ser um potencial fator de risco para o desenvolvimento do CPT.
O RNA Terminal Phosphate Cyclase Like 1 (RCL1) é um gene essencial que
codifica uma proteína de 40 kDa envolvida no processamento de RNA ribossômico.
Essa proteína forma um complexo com a proteína Bms1p para a maturação da
subunidade ribossômica 40S, sendo esta extremamente necessária para o
processamento do RNA primário (DELPRATO et al., 2014).
O gene DLG2 (Discs Large MAGUK Scaffold Protein 2) codifica uma proteína
da família guanilato ciclase associada à membrana (MAGUK), a qual forma um
heterodímero que pode agrupar receptores, canais iônicos e proteínas de
sinalização. Variáveis genéticas podem gerar diferentes isoformas desta proteína, a
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qual é expressa em diversos tecidos, inclusive na tireoide. Xu e colaboradores
(2014) relacionaram 9 genes ao CT, dentre eles o DLG2, em 11 CAT, 49 CPT e 45
tecidos normais. Através de uma análise integrada de conjunto de dados Microarray,
Li e colaboradores (2016) identificaram genes diferentemente expressos entre casos
com CPT e indivíduos saudáveis, mostrando que DLG2 está envolvido na
progressão tumoral (LI et al., 2016).
O gene SVEP1 está localizado no cromossomo 9q32, codifica a proteína de
controle do complemento Fator de Von Willebrand do tipo A. O SVEP1 é expresso
em diversos tecidos, inclusive em linhagem de células de câncer de mama, e sua
expressão é regulada pelo fator de necrose tumoral (SAMUELOV et al., 2017).
SVEP1 está envolvido no armazenamento de ácidos graxos, no metabolismo da
glicose e na obesidade (KOKOSAR et al., 2016), e tem sido associado com o câncer
de mama (GLAIT-SANTAR; BENAYAHU, 2012).
O gene POU2F3 (POU classe 2 Homebox 3) codifica um membro da família
dos fatores de transcrição do domínio POU. Esses fatores se ligam ao DNA para
regular vias específicas de diferenciação celular. A proteína codificada também é
supressora de tumor, logo alterações neste gene podem desempenhar um papel no
câncer.

2.7 SNPs e câncer
Os SNPs constituem o tipo mais comum de variação genética e ocorrem ao
longo de todo o DNA. Essas variações são frequentemente encontradas em regiões
inter-gênicas e possuem potencial de marcador biológico. No entanto, quando
ocorrem dentro do gene ou em região reguladora, podem afetar a função do gene
em questão (BARRETT et al., 2011).
Desde 2005, foram identificados mais de 800 SNPs associadas ao risco de
desenvolvimento de vários tipos de câncer. Interessantemente, mais de 90% desses
SNPs de susceptibilidade ao câncer foram localizados em regiões não codificadoras
de proteínas, dificultando assim o impedimento dos seus impactos funcionais através
de abordagens terapêuticas baseadas na biologia molecular (LIU et al., 2017).
Ainda, outros mecanismos, tais como a interrupção da tradução ou instabilidade do
gene que codificam a proteína, foram propostos para explicar como as variantes
gênicas

não

codificantes

influenciam

o

desenvolvimento

de

patogenias
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humanas. Neste contexto, foi recentemente descoberto que SNPs associados ao
risco de desenvolvimento de câncer também podem afetar a expressão de genes
não codificantes de miRNAs e RNAs longos não codificantes (LIU et al., 2017).
Sendo assim, é constatado que uma variável genética pode conferir
susceptibilidade ou proteção ao desenvolvimento de uma patologia, e no momento
em que o indivíduo é exposto a fatores ambientais, pode haver uma intensificação
do efeito fenotípico atribuído ao SNP (LIU et al., 2017). Estas variantes gênicas
também podem estar relacionadas ao prognóstico de doenças, além de serem
também relacionadas à farmacogenômica, a qual analisa as diferenças individuais
na resposta a drogas, seus efeitos adversos e o metabolismo de fármacos (LIU et
al., 2017). Assim, a descoberta de SNPs que estejam relacionados com à
predisposição ao câncer podem levar ao desenvolvimento de terapias direcionadas,
ao estabelecimento de estratégias preventivas relativas ao estilo de vida (dieta,
exercício, controle de peso, tabagismo, alcoolismo) e incentivar a população para
adquirir hábitos de

proteção contra a radiação e agentes químicos, ambos

considerados fatores de risco para o câncer (ERICHSEN; CHANOCK, 2004).

2.8 SNPs e câncer de tireoide
Mancikova e colaboradores (2015) analisaram através de um estudo GWAS
na população europeia, a participação de 59 SNPs na susceptibilidade ao CT num
estudo clínico envolvendo 398 pacientes e 502 indivíduos saudáveis. Foi observado
que os SNPs rs7028661, rs7037324, rs2997312, rs10788123 e rs1254167
apresentavam associação ao risco de desenvolvimento de CT, enquanto o SNP
rs4075570 foi associado à proteção na população estudada.
Em um estudo semelhante realizado no Reino Unido por Jones e
colaboradores (2012), foi descrita a associação dos SNPs rs2910164, rs965513,
rs6983267, rs1867277 e rs944289 com o desenvolvimento de CT nesta população.
Um achado interessante deste trabalho, se refere ao SNP rs944289 o qual se
encontra localizado 3.2 kd downstream do gene PTCSC3 (Papillary Thyroid
Carcinoma Susceptibility Candidate 3) na região de ligação das CCAAT/enhancer
binding proteins (C/EBP) α e β (JENDRZEJEWSKI et al., 2012). Neste caso
particular, a substituição no alelo de uma citosina por timidina, altera o sítio de
ligação das C/EBP, reduzindo assim sua função amplificadora e consequentemente,
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diminuindo a expressão do gene PTCSC3 (JENDRZEJEWSKI et al., 2012).
Interessantemente, a associação deste polimorfismo com o CT também foi
observada em populações espanholas (JONES et al., 2012) e chinesas (LIAO et al.,
2013).
Uma pesquisa recentemente desenvolvida pelo nosso grupo em colaboração
com o Centro Nacional de Genotipagem (CEGEN) de Santiago de Compostela na
Espanha, investigou a associação de um painel de 45 SNPs com a predisposição ao
CT numa coorte de 80 pacientes do Rio Grande do Norte, e comparou as
frequências genotípicas e alélicas desta população com dados da população
europeia e africana disponibilizados pelo International HapMap Project (DOS
SANTOS et al., 2017). Após análise bioestatística acurada, observou-se que 9 SNPs
(rs3744962, rs258107, rs1461855, rs4075022, rs9943744, rs4075570, rs2356508,
rs17485896 e rs2651339) apresentaram diferenças significativas quando feita a
comparação entre o grupo de estudo e controle. Além disso, os SNPs rs3744962 e
rs258107, ambos apresentando troca de citosina por timidina, foram associados a
um risco relativo de CT de 3,78 (p = 6,27 × 10-5) e 2,91 (p = 8,27 × 10-5),
respectivamente. Os resultados desta pesquisa demonstram que esses 9
polimorfismos poderiam constituir potenciais biomarcadores de predisposição para o
desenvolvimento de CT na população norte-riograndense (DOS SANTOS et al.,
2017) (Artigo publicado em anexo). No entanto, estudos complementares, incluindo
um grupo controle constituído por indivíduos saudáveis do estado do Rio Grande do
Norte devem ser conduzidos para confirmação destes resultados, sendo este o
objetivo deste trabalho.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
Realizar um estudo de associação do tipo caso-controle de um painel de 84
SNPs selecionados por GWAS em pacientes com diagnóstico de câncer de tireoide
e indivíduos saudáveis provenientes do Estado do Rio Grande do Norte.

3.2 Objetivos específicos
•

Fazer um levantamento de dados dos pacientes submetidos a tireoidectomia na
LNRCC

•

Seleção e obtenção do material histopatológico.

•

Recrutar indivíduos para o grupo controle.

•

Extrair DNA genômico e genotipar as amostras.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Casuística
O presente estudo é de caráter comparativo (caso-controle, não pareado),
para o qual foram selecionados 580 indivíduos, sendo 279 pacientes com CT e 301
indivíduos saudáveis a serem utilizados como controles. Todos os participantes do
grupo controle assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
(APÊNDICE A), afirmando estar de acordo com todos os procedimentos a serem
realizados. Em relação ao grupo de pacientes com CT, foram utilizados blocos de
parafina do banco de amostras do Laboratório de Patologia da LNRCC e do
Departamento de Patologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(DPAT) para obtenção do material genético, sendo então dispensado a utilização de
TCLE.
O presente trabalho tem aprovação do comitê de ética em pesquisa do
Hospital Liga Norte Riograndense Contra o Câncer (CAAE: 27493614.0.0000.5293,
parecer nº 1.693.017).

4.1.1 Grupo de estudo
A partir do acervo digital e das amostras embocadas em parafina
disponibilizadas pelo Laboratório de Patologia da LNRCC e do DPAT, foram
selecionados de forma retrospectiva ao período de 2003 – 2013 para participar deste
estudo 279 pacientes com CT (grupo de estudo) que atenderam aos seguintes
critérios:
- Idade acima de 18 anos;
- Realização de tireoidectomia (total e/ou parcial);
- Ter diagnóstico de carcinoma da tireoide confirmado por biópsia.
Por se tratar de um estudo de predisposição, foram utilizados tecidos
histologicamente normais, obtidos a partir do lobo adjacente ao tumoral, embocados
em parafina. Estes foram cortados em 10 segmentos de 20 µ, em triplicata (total
600µ) através do micrótomo rotativo semi-automático modelo YD-335 (ANCAP, São
Paulo, Brasil) e armazenados em tubos plásticos estéreis. Para realizar os cortes
histológicos, foi utilizada uma navalha descartável Leica de Alto Perfil modelo 818
(Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha) por paciente, a fim de evitar
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contaminação de material genômico entre as amostras. A seleção dos pacientes
bem como dos respectivos blocos em parafina cuja histologia devia ser normal,
foram confirmados pela equipe de patologistas da LNRCC e DPAT através da
análise das lâminas.
Os prontuários médicos deste grupo foram consultados, a fim de se obter
informação referente à clínica dos pacientes, sexo, naturalidade, e dados
histopatológicos. Para isso foi utilizada uma ficha de dados clínicos (APÊNDICE B).

4.1.2 Grupo controle
O grupo controle foi constituído por 301 indivíduos, de ambos os sexos,
doadores de sangue do Hemovida (Natal - RN), e foram selecionados de acordo
com os seguintes critérios:
- Idade acima de 18 anos;
- Não ter histórico de câncer;
- Possuir valores de tiroxina (T4 livre) e hormônio estimulante da tireoide (TSH)
dentro dos valores de referência;
- Assinatura do TCLE.
Todos os indivíduos, além de assinarem o TCLE, responderam a um
questionário (APÊNDICE C) referente a hábitos de vida, ocupação profissional,
histórico de doenças e câncer, histórico familiar de câncer e uso de medicamentos.
O material biológico do grupo controle foi obtido através da coleta de sangue
venoso em tubos com EDTA (5 mL) e sem anticoagulante (5 mL) para extração de
DNA genômico e análise hormonal, respectivamente.
Foram analisados os níveis séricos de TSH e T4 livre nestes indivíduos
através do ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) utilizando o conjunto de
reagentes TSH SYM (Symbiosys – Alka Tecnologia®) e T4 Livre SYM (Symbiosys –
Alka Tecnologia®), de acordo com as recomendações do fabricante. O intervalo de
referência segundo o fabricante é de 0,4-6,0 ng/dL para o TSH e de 0,65-1,8 ng/dL
para o T4 livre. Desta maneira, os indivíduos que mostraram valores fora deste
intervalo foram excluídos do estudo. Estas análises foram realizadas no Laboratório
de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
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4.2 Obtenção do DNA
A extração de DNA dos tecidos dos pacientes com CT embocados em
parafina foi realizada utilizando o conjunto de reagentes QIAamp® DNA FFPE
Tissue (QIAGEN, Valencia, EUA) de acordo com o procedimento recomendado pelo
fabricante, após retirada da parafina com xilol. A quantificação de DNA foi realizada
utilizando o espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 (Thermo Fisher Scientific). Em
seguida, todas as amostras foram diluídas a uma concentração final de 20 ng/µL.
Esta etapa foi realizada pela mestranda Isabelle Cristina Clemente dos Santos no
Centro Nacional de Genotipado (CEGEN) da Universidade de Santiago de
Compostela (USC), na Espanha, quem no ano 2013 realizou um estágio científico
pelo período de 6 meses.
As extrações de DNA do sangue periférico dos indivíduos do grupo controle,
realizadas no Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Farmácia da
UFRN, foram efetuadas utilizando o conjunto de reagentes de extração QIAamp®
genomic DNA kits (QIAGEN, Valencia, EUA), seguindo o protocolo do fabricante. A
qualidade do DNA obtido foi determinada através da sua concentração utilizando o
fluorímetro Qubit (QIAGEN, Valencia, EUA) e sua integridade avaliada através da
análise de eletroforese em gel de agarose 0,8%.

4.3 Genotipagem
A genotipagem de um painel de 84 SNPs foi realizada através do
espectrofotômetro de massa MALDI-TOF Sequenom® MassARRAY iPLEX Gold
(Agena Bioscience). O Sequenom iPLEX Gold é um método universal para a
detecção de inserções, deleções, substituições e polimorfismos

em DNA

amplificado. Esta técnica é particularmente interessante pelo fato de permitir analisar
simultaneamente diversos SNPs em um mesmo ensaio. Para tal, foi necessário
desenhar iniciadores específicos para cada fragmento de interesse e garantir que a
sequência dos iniciadores e as massas moleculares dos fragmentos não se
sobrepõem, utilizando o software SEQUENOM’s Assay Design. Parte desta etapa
também foi realizada pela mestranda Isabelle Cristina Clemente durante seu estágio
científico.
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4.4 Análise estatística
Os testes estatísticos foram realizados usando a função SNPassoc no pacote
estatístico R software v2.14.1 (R Development Core Team, 2006). Para cada SNP
estudado, as associações foram avaliadas pela aplicação da regressão logística
para estimar os odds ratios (ORs) com intervalos de confiança de 95% e valores de
P <0,05 foram considerados estatisticamente significativos.
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5 RESULTADOS

Um estudo piloto de associação genética foi realizado por nossa equipe com
80 pacientes com CT provenientes do estado do Rio Grando do Norte e utilizando
como grupo controle dados referentes a população Européia e Africana obtidos do
Projeto Internacional HapMap (em anexo – artigo publicado). Para esse fim, foram
analisados 45 SNPs, dos quais 9 mostraram diferenças significativas entre os grupos
estudados, apresentando OR acima de 1, correlacionando assim a presença destes
SNPs com a predisposição ao desenvolvimento do CT nesta população.
Posteriomente, foi ampliada a casuística e o painel de SNPs, além da utilização de
pacientes saudáveis para constituir o grupo controle, gerando os resultados que
serão apresentados a seguir.
Foram selecionados pacientes submetidos a tireoidectomia na LNRCC e
amostras do DPAT, no período de 2003 a 2013. A coleta de material biológico dos
pacientes com CT foi iniciada em 2012 e concluídas em 2014. Inicialmente foi
coletado material biológico de 294 pacientes submetidos a tireoidectomia. Destes, 15
foram excluídos por apresentarem doença benigna da tireoide de acordo com a
biópsia. Ao todo, foi possível recrutar 580 indivíduos norte-riograndenses, dos quais
279 são pacientes com CT e 301 são pessoas saudáveis doadoras de sangue do
HEMOVIDA.
Inicialmente, foi realizado um levantamento em relação a cidade de origem
dos pacientes com CT, apresentados na figura 3. Ao todo, 247 pacientes são de
origem norte-riograndense, e destes, cerca de 41,9% (101 indivíduos) são da Região
de Natal e metropolitana (São Gonçalo, São José do Mipibú, Macaíba, Parnamirim,
Ceará Mirim, Monte Alegre e Extremoz). Cerca de 11,3% (28 indivíduos) são da
região do Alto e Médio Oeste, e em seguida, têm-se a região do Seridó com 9,3%
(23 indivíduos).
Dentre os pacientes com CT, a média de idade foi de 46 ± 14,43 anos, sendo
a coorte constituída por 243 mulheres (87,1%) e 36 homens (12,9%). Já o grupo
controle foi composto por 70 mulheres (23,3%) e 231 homens (76,7%), sendo a
média de idade de 40 ±10,15 anos.
Também foi realizado o levantamento das informações referentes a história
clínica dos pacientes com CT (idade de diagnóstico, tratamento, histórico de câncer
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anterior ou posterior, histopatologia, presença de metástase de linfonodos ou a
distância, recidivas e evolução) mostrados na tabela 2. No entanto, não foi possível
obter alguns dados destes pacientes, sendo apresentado na tabela 2 como “não
informado”. O motivo se deve à ausência de tais informações nos prontuários, falta
de adesão do paciente ao acompanhamento médico, e deformidades da peça de
estudo, o que impossibilitou a descrição de algumas informações do histopatológico.
O CPT foi a neoplasia mais frequente na coorte estudada (93,9%), seguido do
CFT (3,9%), CMT (1,1%) e anaplásico (1,1%). Em relação ao estadiamento do
tumor, 178 pacientes (63,8%) se encontram no estágio I e 78 pacientes (28%) no
estágio III. A presença de multicentricidade foi relatada em apenas 34 pacientes
(12%). Já a presença de extensão extratireoidiana foi observada em 136 pacientes
(48,7%) (Tabela 2).
A dosagem dos níveis séricos de T4 e TSH foi realizada nos 301 pacientes
pertencentes ao grupo controle. Nenhum indivíduo foi excluído do estudo, pois todos
apresentaram valores de T4 e TSH dentro dos intervalos de referência 0,65 - 1,8
ng/dL e 0,4 - 6,0 ng/dL, respectivamente, sendo a média de valores 1,27 ± 0,14 para
T4 e 1,54 ± 0,52 para TSH.
Os genótipos de 84 SNPs foram avaliados em toda a casuística selecionada e
as frequências alélicas foram analisadas com o valor de corte de 10% para
genótipos perdidos. Com base neste critério, foram excluídos 6 SNPs (rs11823005,
rs162270, rs2356508, rs349068, rs4698951 e rs6115) restando para o estudo um
total de 78 variáveis gênicas (Tabela 3). A composição alélica, alelo de maior
frequência e o valor de p para o equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) de cada SNP
estão apresentados na Tabela 3. Dos 78 SNPs avaliados, 7 foram excluídos por se
encontrarem fora do EHW (P<0,05) (rs1158257, rs1254167, rs1443434, rs17026194,
rs17821714, rs28559909 e rs6112), restando assim 71 SNPs (Tabela 3).
A análise de associação entre pacientes do grupo de estudo e grupo controle
para os SNPs que apresentaram valor de p maior que 0,05 para o EHW é mostrada
na tabela 4, na qual os SNPs são classificados de acordo com cada modelo de
herança: dominante (AA/Ab+bb), recessivo (AA+Ab/bb), sobredominante (Ab/AA+bb)
e co-dominante (AA/Ab/bb). Como observado, 36 SNPs apresentaram expressões
significativas em diversos modelos. A maioria dos SNPs apresentou significância

34

estatística em mais de um modelo de herança, exceto as variantes rs10209754,
rs3907015, rs6747345, rs907580 e rs966423.
A tabela 5 mostra os resultados da regressão logística dos 36 SNPs
significativos de acordo com o modelo de herança, os genótipos, valores absolutos e
porcentagens dos grupos controle e caso, os OR e valores de p. Entre os 36 SNPs
analisados, 23 apresentaram valor de OR superior a 1, o que significa que esses
alelos representam um fator de risco para o desenvolvimento do CT. Por outro lado,
13 SNPs foram associados a um efeito protetor, com OR menor que 1.

Figura 3: Distribuição dos casos de CT por regiões do Rio Grande do Norte.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) – adaptada.
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Tabela 2: Dados clínicos e histopatológicos dos pacientes com câncer de tireoide no momento do
diagnóstico e durante acompanhamento.
Variáveis

n

%

Masculino

36

12,9%

Feminino

243

87,1%

Total

279

100%

≤ 45

128

45,9%

≥ 45

151

54,1%

Total

279

100%

Papilífero

262

93,9%

Folicular

11

3,9%

Medular

3

1,1%

Anaplásico

3

1,1%

Total

279

100%

Clássica

196

70,2%

Folicular

56

20,0%

Folicular encapsulado

15

5,4%

Sólido trabecular

5

1,8%

Células altas

2

0,8%

Oxifílicas

5

1,8%

Total

279

100%

≤ 2 cm

192

68,8%

2 a 4 cm

43

15,4%

> 4 cm

18

6,5%

Não informado

26

9,3%

Total

279

100%

Sim

34

12%

Sexo

Idade

Classificação

Variante histológica

Tamanho do tumor

Multicentricidade

Total
279
100%
Os dados obtidos são apresentados em números absolutos e porcentagens. O estadiamento da doença foi
realizado através da classificação TNM (do inglês Tumor, Node, Metastasis), da União internacional contra o
câncer (UICC) 7ª edição. A classificação é feita segundo o tamanho do tumor primário e presença de extensão
extratireoidiana (T), presença de metástase em linfonodos regionais (N) ou a distância (M), visando estimar a
severidade do caso e sobrevida relativa dos pacientes.
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Continuação da tabela 2
Variáveis

n

%

Extratireoidiana

136

48,7%

Vascular

8

2,9%

Músculo estriado

6

2,1%

Perineural

1

0,4%

Não informado

128

45,9%

Total

279

100%

I

178

63,8%

II

8

2,9%

III

78

28,0%

IV A

2

0,7%

Presença de extensão/invasão

Estadiamento

IV C

5

1,7%

Não informado

8

2,9%

Total

279

100%

Sim

16

5,7%

Total

279

100%

Sim

18

6,5%

Total

279

100%

Pulmonar

7

2,50%

Óssea

6

2,15%

Cerebral

1

0,36%

Total

279

100%

Insuficiência respiratória

4

1,43%

Persistência

Recidiva

Metástase a distância

Óbito

Parada cardíaca

2

0,72%

Choque hipovolêmico

1

0,35%

Falência múltipla de órgãos

1

0,35%

Causa não informada

1

0,35%

Total de óbitos
9
3,22%
Os dados obtidos são apresentados em números absolutos e porcentagens. O estadiamento da doença foi
realizado através da classificação TNM (do inglês Tumor, Node, Metastasis), da União internacional contra o
câncer (UICC) 7ª edição. A classificação é feita segundo o tamanho do tumor primário e presenção de extensão
extratireoidiana (T), presença de metástase em linfonodos regionais (N) ou a distância (M), visando estimar a
severidade do caso e sobrevida relativa dos pacientes.
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Tabela 3: SNPs avaliados de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg
SNPs

Alelo

AMF

EHW todos os
grupos

EHW controles

EHW
casos

Genótipos
perdidos (%)

rs10068511

C/T

84,0

0,6377

0,5360

10.000

3,3

rs10122541

A/G

69,2

0,0895

0,2331

0,4130

4,8

rs10209754

T/C

70,6

0,6812

0,5085

10.000

5,2

rs10238549

C/T

70,1

0,9197

0,8909

0,6563

3,4

rs10750464

T/C

57,9

0,7966

0,9065

0,6149

1,7

rs10759944

G/A

69,3

0,9211

0,3001

0,6880

3,1

rs10781500

C/T

60,4

0,1533

0,4728

0,0033

5,5

rs10788123

C/T

67,1

0,3872

0,1670

0,0151

4,1

rs10790373

C/T

70,6

0,4787

0,2060

0,7709

3,1

rs10912963

G/C

50,2

0,0107

0,2481

0,0123

4,8

rs1158257

C/T

50,2

0,0139

0,0498

0,1348

4,0

rs116909374

C/T

96,9

0,4330

10.000

0,4913

1,2

rs11823005*

C/T

84,9

0,0000

0,0000

0,0000

14,3

rs11856964

A/C

88,6

0,4092

0,7827

0,0537

0,7

rs11896942

C/T

53,5

0,7945

0,0816

0,1162

7,8

rs12137541

G/A

69,7

0,2681

0,8928

0,0672

4,8

rs12288529

T/C

60,8

0,0037

0,5409

0,0003

7,2

rs1254167

C/G

91,1

-

-

-

2,1

rs13284787

A/G

84,4

0,4212

0,8339

0,1358

3,6

rs13447450

C/T

74,6

0,0942

0,8871

0,0065

3,4

rs1443434

T/G

55,8

0,0000

0,0000

0,0000

5,7

rs1443438

C/T

69,1

0,7690

0,8821

0,6926

1,4

rs1461855

A/T

85,2

0,1279

0,6322

0,0931

3,8

rs1499008

G/A

65,6

0,0007

0,5199

0,0000

4,3

rs1529356

G/A

99,4

0,0187

10.000

0,0115

3,4

rs1571443

G/A

85,9

0,6020

0,6619

0,5840

2,4

rs162270*

C/A

88,7

0,0032

10.000

0,0000

11

rs17026194
G/A
98,8
1,6
Em negrito: SNPs p<0,05; AMF: porcentagem do alelo de maior frequência de acordo com projeto mil genomas;
EHW: equilíbrio de Hardy-Weinberg, *SNPs com mais de 10% de genótipos perdidos. Os rs1254167, rs17026194
e rs17821714 não foram executados os EHW por apresentar 100% genótipo homozigoto.
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Continuação da tabela 3

SNPs

Alelo

AMF

EHW todos os
grupos

EHW controles

EHW
casos

Genótipos
perdidos (%)

rs17072086

T/C

80,1

0,0760

0,8569

0,0031

8,3

rs17821714

G/A

97,6

-

-

-

0,9

rs1801516

G/A

88,3

0,5407

0,4445

0,029

3,4

rs1867277

G/A

64,6

0,0021

0,1301

0,0144

4,7

rs1877432

G/A

65,3

0,0935

0,3244

0,1980

3,1

rs2061617

A/G

75,9

0,0036

0,6456

0,0000

4,5

rs2236497

T/C

82,4

0,6667

0,8406

0,3057

1,6

rs2284734

A/G

56,0

0,0024

0,1258

0,0067

5,9

rs2356508*

C/A

92,8

0,1740

0,2220

0,2595

10,3

rs258107

C/T

64,9

0,0716

0,3765

0,0856

7,4

rs2651339

T/G

50,8

0,0007

10.000

0,0000

9,3

rs2675678

C/T

87,1

0,7099

0,8135

0,3613

4,0

rs2839582

T/C

61,0

10.000

0,6282

0,6020

4,0

rs28559909

G/T

97,4

0,0000

0,0000

0,0000

4,8

rs2910164

G/C

68,1

0,8474

10.000

0,8873

1,6

rs2997312

G/A

83,4

0,4372

0,0771

0,0068

8,1

rs31872

A/G

74,0

0,7424

0,2394

0,4179

3,1

rs34566348

G/T

88,0

10.000

0,3574

0,2553

2,6

rs349068*

C/T

56,8

0,0023

0,6402

0,0000

16,4

rs3744962

A/G

90,3

0,4689

0,6761

0,5650

1,2

rs3907015

C/T

51,9

0,6711

0,4161

0,1348

4,3

rs4075022

T/C

60,6

0,1114

10.000

0,0187

3,6

rs4075570

A/G

60,2

0,2117

0,2249

0,0010

5,5

rs4245211

A/G

63,4

0,0661

0,3121

0,0001

5,2

rs4463226

G/T

65,6

0,0419

0,5226

0,0001

9,7

rs4633013

C/A

66,7

0,8472

10.000

0,8823

6,6

rs4698951*

T/C

83,1

0,1448

0,2893

0,4562

17,1

rs487042

G/T

92,2

10.000

0,7058

0,6516

1,0

rs4871704

G/A

73,3

0,7404

0,5611

10.000

7,8

rs487880

T/G

70,9

0,3556

0,3355

0,6500

3,6

rs4919231
A/G
71,2
0,9181
0,4832
0,3655
3,3
Em negrito: SNPs p<0,05; AMF: porcentagem do alelo de maior frequência de acordo com projeto mil genomas;
EHW: equilíbrio de Hardy-Weinberg, *SNPs com mais de 10% de genótipos perdidos. Os rs1254167, rs17026194
e rs17821714 não foram executados os EHW por apresentar 100% genótipo homozigoto.
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Continuação da tabela 3

SNPs

Alelo

AMF

EHW todos os
grupos

EHW controles

EHW
casos

Genótipos
perdidos (%)

rs566309

C/T

91,8

10.000

0,7055

0,7016

1,9

rs6112

C/T

62,8

0,0094

0,0026

0,5955

1,4

rs6115*

A/G

64,6

0,0000

0,0000

0,0002

14,3

rs622450

T/G

92,7

0,5315

0,3974

10.000

0,5

rs6578493

A/C

80,4

0,0292

0,6044

0,0070

6,2

rs664677

T/C

66,5

0,0650

0,7071

0,0007

7,6

rs6747345

C/T

52,2

0,2657

0,7285

0,0301

5,5

rs6759952

T/C

55

0,0325

0,2489

0,0727

4,3

rs6825379

A/G

89,2

0,8269

10.000

0,5100

2,8

rs6890712

A/C

50,8

0,0134

0,1046

0,0599

5,0

rs7024345

G/A

80,9

0,5863

0,3851

0,8628

1,9

rs7177080

G/A

65,1

0,7830

0,7056

10.000

1,4

rs7800391

C/T

65,5

10.000

0,5209

0,4212

1,9

rs7848973

G/A

64,3

0,0211

0,4971

0,0299

3,6

rs7850258

G/A

68,7

0,922

0,7685

0,7923

2,8

rs7866436

A/G

69,5

0,0023

0,1793

0,0080

6,6

rs907580

C/T

80,5

0,0312

0,1431

0,1604

2,2

rs925487

T/C

69,1

0,0589

0,2312

0,2808

4,0

rs949908

T/A

53,5

0,5506

10.000

0,4522

4,1

rs965513

G/A

69,5

0,2270

0,3766

0,0182

5,7

rs966423

C/T

57,4

0,4954

0,129

0,5342

0,7

rs9927976

A/G

79,1

0,0291

0,7309

0,0004

3,8

rs9937860

T/G

85,6

0,0421

0,3612

0,0684

1,4

rs9943744

T/C

51,1

0,0510

0,5643

0,0322

4,5

rs9993140
G/A
97,0
0,4000
0,3032
10.000
2,4
Em negrito: SNPs p<0,05; AMF: porcentagem do alelo de maior frequência de acordo com projeto mil genomas;
EHW: equilíbrio de Hardy-Weinberg, *SNPs com mais de 10% de genótipos perdidos. Os rs1254167, rs17026194
e rs17821714 não foram executados os EHW por apresentar 100% genótipo homozigoto.
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Tabela 4: Análise da associação do carcinoma da tireoide e SNPs em diferentes modelos de herança
genética
SNPs

Codominante

Dominante

Recessiva

Sobredominante

rs10068511

0,69249

0,53893

0,45974

0,72143

rs10122541

0,00306

0,00143

0,02652

0,06711

rs10209754

0,07826

0,02745

0,26639

0,10553

rs10238549

0,84695

0,90217

0,61735

0,68216

rs10750464

0,68855

0,79289

0,38773

0,68458

rs10759944

0,00178

0,00925

0,00193

0,41338

rs10781500

0,02291

0,0936

0,15321

0,0064

rs10788123

0,00078

0,30919

0,00016

0,1557

rs10790373

0,44437

0,9784

0,22007

0,51826

rs10912963

0,37144

0,17454

0,85705

0,28689

rs116909374

0,00167

0,00094

0,47644

0,00157

rs11856964

0,11306

0,74776

0,06233

0,86819

rs11896942

0,04604

0,06982

0,31728

0,01396

rs12137541

0,23079

0,205

0,5098

0,08897

rs12288529

0,05401

0,65938

0,04403

0,0424

rs13284787

0,34718

0,35302

0,41192

0,20158

rs13447450

0,00699

0,00376

0,85727

0,00186

rs1443438

0,00432

0,00641

0,00874

0,23686

rs1461855

0,61731

0,8112

0,32669

0,88169

rs1499008

0,02618

0,3515

0,05019

0,01621

rs1529356

0,82193

0,86019

0,46429

0,77119

rs1571443

0,40516

0,18898

0,53883

0,25464

rs17072086

0,04689

0,30149

0,07445

0,04954

rs1801516

0,01685

0,0281

0,21778

0,00802

rs1867277

0,0015

0,00388

0,0019

0,52814

rs1877432

0,12494

0,05079

0,2142

0,26964

rs2061617

0,00013

0,01341

0,02294

0,00008

rs2236497

0,61276

0,90025

0,36235

0,62333

rs2284734
0,36458
0,74362
0,16165
0,3844
Valores de p para cada SNP de acordo com o modelo de herança: dominante (AA/Ab+bb), recessivo
(AA+Ab/bb), sobredominante (Ab/AA+bb) e co-dominante (AA/Ab/bb). *Em negrito se destacam os SNPs que
mostraram valores significativos na comparação entre caso e controle.
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Continuação da tabela 4
SNPs

Codominante

Dominante

Recessiva

Sobredominante

rs258107

0,77935

0,68924

0,69027

0,49364

rs2651339

0,00024

0,00521

0,11762

0,00006

rs2675678

0,35379

0,18902

0,79623

0,15181

rs2839582

0,73368

0,75881

0,55898

0,47252

rs2910164

0,85053

0,58063

0,76083

0,7117

rs2997312

0,00249

0,99144

0,00086

0,19797

rs31872

0,32308

0,31702

0,43143

0,15638

rs34566348

0,00643

0,00229

0,85979

0,00149

rs3744962

0,0385

0,0144

0,20269

0,03191

rs3907015

0,0624

0,68664

0,02042

0,10682

rs4075022

0,17632

0,13986

0,59769

0,06478

rs4075570

0,00283

0,27596

0,00821

0,00211

rs4245211

0,001

0,38577

0,0023

0,00198

rs4463226

0,00154

0,05652

0,03381

0,00057

rs4633013

0,59428

0,33921

0,51978

0,58325

rs487042

0,65753

0,60591

0,51153

0,51083

rs4871704

0,8826

0,91695

0,61906

0,87209

rs487880

0,69786

0,56236

0,43835

0,89422

rs4919231

0,4645

0,62368

0,35219

0,3055

rs566309

0,79871

0,99581

0,50916

0,89078

rs622450

0,63076

0,73455

0,34298

0,90481

rs6578493

0,07695

0,04712

0,71906

0,02354

rs664677

0,00581

0,01019

0,3938

0,00136

rs6747345

0,13354

0,22395

0,29149

0,04479

rs6759952

0,37853

0,16572

0,5125

0,44956

rs6825379

0,751

0,70137

0,58168

0,58363

rs6890712

0,94155

0,94851

0,7716

0,75082

rs7024345

0,00703

0,00611

0,03033

0,0452

rs7177080

0,77645

0,73852

0,48238

0,89419

rs7800391
0,49873
0,77995
0,31907
0,35335
Valores de p para cada SNP de acordo com o modelo de herança: dominante (AA/Ab+bb), recessivo
(AA+Ab/bb), sobredominante (Ab/AA+bb) e co-dominante (AA/Ab/bb). *Em negrito se destacam os SNPs que
mostraram valores significativos na comparação entre caso e controle.
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Continuação da tabela 4
SNPs

Codominante

Dominante

Recessiva

Sobredominante

rs7848973

0,00127

0,00798

0,00093

0,78847

rs7850258

0,00204

0,00314

0,00612

0,18546

rs7866436

0,00256

0,00866

0,00211

0,52871

rs907580

0,05145

0,02011

0,14526

0,08672

rs925487

0,00321

0,00181

0,01954

0,09371

rs949908

0,0498

0,10071

0,02307

0,68618

rs965513

0,00094

0,1057

0,00021

0,51177

rs966423

0,08898

0,59148

0,02867

0,22985

rs9927976

0,01589

0,22608

0,04052

0,01992

rs9937860

0,67886

0,45434

0,83276

0,3838

rs9943744

0,37593

0,20046

0,96305

0,23084

rs9993140
0,585
0,37606
100.000
0,46801
Valores de p para cada SNP de acordo com o modelo de herança: dominante (AA/Ab+bb), recessivo
(AA+Ab/bb), sobredominante (Ab/AA+bb) e co-dominante (AA/Ab/bb). *Em negrito se destacam os SNPs que
mostraram valores significativos na comparação entre caso e controle.
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Tabela 5: Regressão logística para os SNPs significativos segundo o modelo de herança (SNPs OR>1)
SNP

Modelo Herança

Genótipo

rs10122541

Recessiva

A/A-A/G
G/G

rs10759944

Recessiva

G/G-A/G
A/A

rs10788123

Recessiva

C/C-C/T
T/T

rs116909374

Dominante

C/C
C/T-T/T

rs12288529

Recessiva

T/T-C/T
C/C

rs1443438

Recessiva

C/C-C/T
T/T

rs1867277
rs2061617
rs2997312

Recessiva
Recessiva
Recessiva

G/G-A/G

rs3907015

Dominante
Recessiva
Recessiva

275 (91.7%) 216 (85.7%)
25 (8.3%)

36 (14.3%)

281 (94.3%) 229 (86.7%)
17 (5.7%)

35 (13.3%)

280 (93.0%) 211 (82.7%)
21 (7.0%)

44 (17.3%)

291 (97.0%) 247 (90.5%)
9 (3.0%)

26 (9.5%)

253 (84.6%) 186 (77.8%)
46 (15.4%)

53 (22.2%)

279 (93.3%) 237 (86.8%)
20 (6.7%)

36 (13.2%)

264 (88.9%) 203 (79.3%)

OR (IC95%)

Valor de P

1.00

0.02651

1.83 (1.07-3.15)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

227 (89%)

1.00

17 (5.7%)

28 (11%)

2.05 (1.09-3.83)

A/A

256 (85.6%) 213 (77.7%)

A/G-G/G

43 (14.4%)

C/C-C/T

240 (80.3%) 184 (71.9%)

A/A-A/G

59 (19.7%)

61 (22.3%)
72 (28.1%)

261 (86.7%) 193 (78.1%)

0.00873

2.12 (1.19-3.76)

282 (94.3%)

14 (6.0%)

0.04403

1.57 (1.01-2.43)

G/G

3 (1.0%)

0.00093

3.40 (1.57-7.40)

A/A-A/G

297 (99.0%) 219 (94.0%)

0.00016

2.78 (1.60- 4.82)

53 (20.7%)

G/G-A/G

0.00193

2.53 (1.38-4.63)

33 (11.1%)

T/T
rs4075570

Caso

A/A

A/A
rs3744962

Controle

0.00190

2.09 (1.30-3.35)

1.00

0.02294
0.00085

6.33 (1.80-22.29)
1.00

0.01440

1.70 (1.11-2.62)
1.00

0.02042

1.59 (1.07-2.36)
1.00

0.00821

G/G
40 (13.3%)
54 (21.9%)
1.83 (1.16-2.86)
Os dados estão apresentados com a porcentagem dos pacientes do grupo caso e controle. OR= odds ratio, [IC
95%] = regressão logística com intervalo de confiança de 95%.
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Continuação da tabela 5 (SNPs OR>1)
SNP

Modelo Herança

Genótipo

rs4245211

Recessiva

A/A-A/G
G/G

rs4463226

Recessiva

G/G-G/T
T/T

rs7024345

Recessiva

G/G-A/G
A/A

rs7848973

Recessiva

G/G-A/G
A/A

rs7850258

Recessiva

G/G-A/G
A/A

rs7866436

Recessiva

A/A-A/G
G/G

rs907580
rs925487

Dominante
Recessiva

C/C

Recessiva
Recessiva
Recessiva

33 (11.0%)

51 (20.4%)

264 (88.9%) 187 (82.4%)
33 (11.1%)

40 (17.6%)

294 (98.3%) 257 (95.2%)
5 (1.7%)

13 (4.8%)

268 (89.6%) 207 (79.6%)
31 (10.4%)

53 (20.4%)

279 (93.3%) 229 (86.4%)
20 (6.7%)

36 (13.6%)

276 (91.7%) 200 (83.0%)
25 (8.3%)

41 (17%)

212 (70.7%) 164 (61.4%)

T/T-C/T

273 (91.6%) 221 (85.3%)

T/T-A/T
G/G-A/G
A/A

rs9927976

267 (89.0%) 199 (79.6%)

88 (29.3%)

A/A
rs965513

Caso

C/T-T/T
C/C
rs949908

Controle

A/A-A/G

25 (8.4%)

103 (38.6%)
38 (14.7%)

245 (81.4%) 187 (73.3%)
56 (18.6%)

68 (26.7%)

281 (94.0%) 209 (84.3%)
18 (6.0%)

39 (15.7%)

287 (96.0%) 238 (91.9%)

OR (IC95%)

Valor de P

1.00

0.00229

2.07 (1.29-3.33)
1.00

0.03381

1.71 (1.04-2.81)
1.00

0.03032

2.97 (1.05-8.46)
1.00

0.00093

2.21 (1.37-3.57)
1.00

0.00612

2.19 (1.24-3.89)
1.00

0.00211

2.26 (1.33-3.84)
1.00

0.02011

1.51 (1.07-2.15)
1.00

0.01953

1.88 (1.10-3.21)
1.00

0.02307

1.59 (1.06-2.38)
1.00

0.00020

2.91 (1.62-5.24)
1.00

0.04052

G/G
12 (4.0%)
21 (8.1%)
2.11 (1.02-4.38)
Os dados estão apresentados com a porcentagem dos pacientes do grupo caso e controle. OR= odds ratio, [IC
95%] = regressão logística com intervalo de confiança de 95%.
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Continuação da tabela 5 (SNPs OR<1)
SNP

Modelo Herança

Genótipo

rs10209754

Dominante

T/T

rs10781500

Sobredominante

OR (IC95%)

Valor de P

135 (45.2%) 137 (54.6%)

1.00

0.02745

C/T-C/C

164 (54.8%) 114 (45.4%)

0.68 (0.49-0.96)

C/C-T/T

149 (49.8%) 153 (61.4%)

C/T
rs11896942
rs13447450

Sobredominante
Sobredominante
Sobredominante
Sobredominante
Sobredominante

C/T

165 (55.2%) 105 (44.5%)

0.65 (0.46-0.92)

C/C-T/T

177 (59.0%) 186 (71.5%)

G/G-A/A
T/T-C/C
G/G-A/A
A/G

rs2651339

Sobredominante

T/T-G/G
G/T

rs34566348

Sobredominante

G/G-T/T
G/T

rs6578493

Sobredominante

A/A-C/C
A/C

rs664677

Sobredominante

T/T-C/C
C/T

rs6747345
rs966423

Sobredominante
Recessiva

1.00

123 (41.0%)

74 (28.5%)

170 (56.9%) 171 (66.8%)
129 (43.1%)

85 (33.2%)

199 (67.2%) 177 (75.0%)
97 (32.8%)

59.0 (25%)

227 (75.7%) 220 (84.6%)
73 (24.3%)

40 (15.4%)

148 (49.8%) 154 (67.2%)
149 (50.2%)

75 (32.8%)

221 (73.7%) 224 (84.5%)
79 (26.3%)

41 (15.5%)

202 (67.6%) 187 (76.3%)
97 (32.4%)

58 (23.7%)

160 (53.2%) 157 (66.8%)
141 (46.8%)

78 (33.2%)

0.00639

0.62 (0.44-0.88)
1.00

C/T
rs1801516

96 (38.6%)

134 (44.8%) 131 (55.5%)

A/G
rs17072086

150 (50.2%)

Caso

C/C-T/T

C/T
rs1499008

Controle

1.00

0.01396
0.00186

0.57 (0.40-0.82)
1.00

0.01621

0.66 (0.46-0.93)
1.00

0.04954

0.68 (0.47-1.00)
1.00

0.00802

0.57 (0.37-0.87)
1.00

0.00005

0.48 (0.34-0.69)
1.00

0.00148

0.51 (0.34-0.78)
1.00

0.02354

0.65 (0.44-0.95)
1.00

0.00135

0.56 (0.40-0.80)

C/C-T/T

146 (48.7%) 142 (57.3%)

1.00

C/T

154 (51.3%) 106 (42.7%)

0.71 (0.50-0.99)

C/C-C/T

233 (77.7%) 234 (84.8%)

1.00

0.04479
0.02867

T/T
67 (22.3%)
42 (15.2%) 0.62 (0.41-0.96)
Os dados estão apresentados com a porcentagem dos pacientes do grupo caso e controle. OR= odds ratio, [IC
95%] = regressão logística com intervalo de confiança de 95%.
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6 DISCUSSÃO

Um desafio importante enfrentado pelos estudos de associação molecular a
doença de diversos genes de susceptibilidade, é definir variantes que estão
funcionalmente implicadas na doença. Além de identificar variantes genéticas
polimórficas e sua possível associação com doenças, é necessário entender a
relevância funcional dessas variantes. Isto é particularmente importante porque a
quantidade de informação genômica disponível está muito acima das informações
sobre a função das variantes que são apresentadas em estudos de doenças
humanas (REBBECK; SPITZ; WU, 2004). A maioria dos estudos genéticos recentes
apenas estabelecem as associações estatísticas de marcadores genéticos e a
doença, sem evidências de relevância funcional. No contexto da predisposição ao
CT, é dada nova luz aos mecanismos moleculares das variantes genéticas através
dos avanços nas tecnologias moleculares.
A heterogeneidade e a miscigenação étnica da população brasileira
constituem uma questão importante a ser considerada nos estudos de associação
genética e tem implicações clínicas importantes para o desenho e interpretação de
ensaios clínicos e aconselhamento genético (LINS et al., 2009). Devido às suas
raízes ancestrais, a população brasileira tem sido considerada um modelo
importante para a genética populacional. Nesse contexto, nosso trabalho teve como
objetivo genotipar e avaliar a frequência alélica de 84 SNPs para identificar
potenciais marcadores moleculares de predisposição ao CT na população do Rio
Grande do Norte.
Alguns estudos avaliaram potenciais marcadores de predisposição ao CT em
grandes populações europeias (MANCIKOVA et al., 2015; GUDMUNDSSON et al.,
2012). No entanto, estudos na população brasileira não foram realizados
anteriormente. Nesse contexto, um estudo piloto foi realizado por nosso grupo e
publicado recentemente (Artigo em anexo). O mesmo identificou alguns SNPs
associados ao CT em 80 indivíduos oriundos do Rio Grande do Norte, e temos a
pretensão de validar esses resultados com um número maior de indivíduos através
deste trabalho e estudos futuros.
Neste estudo piloto, 11 SNPs foram associados ao CT. Destes, 5 SNPs não
foram significativos em nenhum modelo de herança no estudo atual (rs258107,
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rs1461855, rs4075022, rs9943744, rs2356508). Os SNPs rs3744962 e rs4075570
permaneceram com um OR acima de 1, sendo assim fortemente associados com a
predisposição ao desenvolvimento do CT, observando-se correlação entre ambos os
estudos realizados pela nossa equipe. A utilização de um grupo controle composto
por indivíduos da população local, assim como o aumento do número amostral, leva
a uma maior precisão e exatidão dos resultados obtidos, sendo assim o estudo piloto
confirmado por este estudo atual.
A revisão da literatura mostrou um progresso considerável na compreensão
de doenças complexas nos últimos anos devido ao desenvolvimento de tecnologias
de genotipagem de alto rendimento (TAK; FARNHAM, 2015). Além disso, alguns
estudos GWAS identificaram SNPs associados a doenças complexas como psoríase
e câncer (RAY-JONES et al., 2016; MANCIKOVA et al., 2015). No caso particular de
CT, os loci de risco genético estão sob caracterização em termos de variantes
alélicas ou genes responsáveis pela associação com a doença, bem como a via
biológica afetada e o tipo celular principal que conduz à patologia (RAY-JONES et
al., 2016).
Um número crescente de estudos identificou vários SNPs associados ao risco
CT (MANCIKOVA et al., 2015; GUDMUNDSSON et al., 2009; JONES et al., 2012;
YAN et al., 2016). Gudmundsson e colaboradores (2009) realizaram uma análise de
GWAS em uma população da Islândia mostrando uma forte associação do SNP
rs965513 com o CPT e CFT. O SNP rs965513 é uma variante genética de baixa
penetração do fator de transcrição da tireoide, localizada em uma região desprovida
de genes codificantes e está associada ao maior risco de CT, com baixas
concentrações de TSH e T4 e alta concentração de T3. Muitas variantes localizadas
na vizinhança de rs965513 são elementos potenciadores que se ligam a região
promotora compartilhada por dois genes adjacentes, que são relacionados com a
função da glândula tireoide, o FOXE1 e o PTCSC2, regulando sua expressão (HE et
al., 2015). FOXE1 é essencial para o desenvolvimento da glândula tireoide e a
manutenção do estado diferenciado da mesma e também desempenha um papel na
predisposição e desenvolvimento do CT. Além disso, a inativação mutacional
somática de FOXE1 foi encontrada em PTC, o que sugere que FOXE1 pode
contribuir para a tumorigênese em alguns casos de CT (WANG et al., 2017).
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A associação da variante rs965513 com risco maior de CT também foi
mostrada em estudos genéticos realizados em populações asiáticas (GAO et al.,
2015), do Reino Unido (JONES et al., 2012), europeia e americana (VERMA et al.,
2016). O SNP rs965513 foi associado a CPT familiar induzido por radiação (HE et
al., 2015). Ainda, Tcheandjieu e colaboradores (2016) correlacionaram o SNP
rs10759944 com o rs965513, sendo o primeiro reportado como um SNP funcional e
associado ao CPT na população europeia. Além disso, o genótipo de risco AA de
rs965513

está

significativamente

associado

à

diminuição

da

expressão

de FOXE1, PTCSC2 e TSHR em tecido da glândula tireoide não afetado de
pacientes com PTC (HE et al., 2015).
Apesar destes achados sugerirem um envolvimento de FOXE1 e PTCSC2 na
susceptibilidade ao PTC e na tumorigênese, o mecanismo molecular subjacente ao
efeito do SNP rs965513 ainda deve ser elucidado (LANDA; ROBLEDO, 2011). Em
nosso estudo esse SNP, no modelo de herança recessivo homozigoto A/A apresenta
um OR= 2,91 mostrando assim que o indivíduo portador deste alelo tem risco de
desenvolvimento do CT, corroborando os estudos citados acima.
Gudmundsson

e

colaboradores

(2012)

descobriram

que

a

variante

rs116909374 também está associada ao desenvolvimento do CT. Liyanarachchi et al
(2013) identificaram 5 SNPs associados ao CPT, dentre eles, o rs116909374 com
OR= 2,28 para a população de Ohio e OR= 1,66 para a população da Polônia. Esse
achado corrobora nossos resultados, os quais revelam para esta variante gênica um
OR= 3,40 na população norte riograndense.
Adicionalmente, Wang e colaboradores (2017) observaram que o SNP
rs2439302, anteriormente relatado como associado ao CT em populações
europeias, foi confirmado como fator de risco na população chinesa. Da mesma
forma, um estudo realizado no reino Unido, demonstrou que os SNPs e rs1867277
apresentavam uma associação significativa com o risco de CT (JONES et al., 2012).
O SNP rs1867277, que em nosso estudo teve um OR = 2,09, foi relatado como uma
variante funcional envolvida na regulação transcripcional de FOXE1 (LANDA et al.,
2009).
Um estudo de correlação entre as variantes do gene FOXE1 rs894673,
rs1867277 e rs3758249, e características histopatológicas de CT, sugeriram que
esses SNPs geram características histopatológicas mais danosas no CPT
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(SOMUNCU et al., 2015). Além disso, Mancikova et al (2015) mostraram uma
associação entre o desenvolvimento de CT e os SNPs rs7028661 e rs7037324,
localizados perto do locus FOXE1, e também que os alelos raros dos SNPs
rs2997312, rs10788123 e rs1254167 mostraram evidências sugestivas de
associação com maior risco para a doença. O nosso estudo corrobora o achado que
relaciona a variante rs2997312 com o CT, mostrando um OR=6,33.
Mancikova e colaboradores (2015) analisaram através de um estudo GWAS
na população europeia, a participação de 59 SNPs na susceptibilidade ao CT sendo
observado que o SNPs rs10788123 apresentavam associação ao risco desta
neoplasia. O rs1078123 é uma variante intrônica do gene FOXE1 e tem sido
amplamente estudado sua associação com o câncer de tireoide (MANCIKOVA et al.,
2015; GUDMUNDSSON et al., 2012; GUDMUNDSSON et al., 2009; KÖHLER et al.,
2013). O nosso estudo, corroborou esta associação, apresentando esta variante
gênica um OR=2.78.
Verma et al (2016) relataram em populações europeias e americanas uma
associação do SNP rs10759944 com baixos níveis de TSH e diagnóstico de
hipotireoidismo. Já ao SNP rs7024345 não foi atribuído até momento nenhuma
região gênica codificante, no entanto no nosso estudo esta variante obteve um
OR=2,97, mostrando assim sua possível correlação com o CT e destacando a
importância de novos estudos de associação de variantes polimórficas.
A associação de polimorfismos nos genes de reparo do DNA XRCC1
(rs25487, rs1799782) e XRCC3 (rs861539) com risco de progressão do CT pode ser
considerada. Como Yan e colaboradores (2016) mostraram, a variante XRCC1 pode
interagir com a variante XRCC3 para aumentar significativamente a susceptibilidade
ao CDT.
A busca de marcadores que possam determinar a predisposição de indivíduos
para o desenvolvimento de CT ou que possam constituir marcadores prognóstico de
doença, é de extrema importância para o melhor entendimento desta patogenia e
para definir possíveis condutas terapêuticas a serem abordadas com o intuito de
minimizar a realização de procedimentos desnecessários nesses pacientes.
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7 CONCLUSÕES

Por primeira vez, é sugerido um novo painel de 36 SNPs que pode
representar biomarcadores de predisposição ou proteção no desenvolvimento de CT
na população do Rio Grande do Norte, sendo isso potencialmente útil para prever o
risco de desenvolvimento da doença e permitir o aconselhamento genético na
prática clínica, evitando assim métodos invasivos de análise e, muitas vezes,
diagnósticos pouco conclusivos.
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9 PESPECTIVAS FUTURAS
O painel de SNPs apresentado, poderá ser utilizado como pesquisa
translacional como uma ferramenta de triagem para casos de tireoide. É sugerido um
painel para a população do Rio Grande do Norte, e têm-se a proposta de elaboração
de um produto a ser testado e validado durante o doutorado.
10 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
•

1° Curso teórico-prático em introdução à análise de dados de sequenciadores de
segunda geração, realizado pelo BioMe no Instituto Metrópole Digital, no período
de 19-21 Julho de 2017.

•

1° Curso teórico de Análise Proteômica – conceitos e aplicações, realizado pelo
BioMe no Instituto Metrópole Digital, no período de 17- 19 julho de 2017,

•

1° Curso teórico-prático de Filogenia Molecular e análise evolucionária de
sequências, realizado pelo BioMe no Instituto Metrópole Digital, no período de
12-14 julho de 2017.

•

Participação como membro efetivo do 44º Congresso Brasileiro de Análises
Clínicas, realizado no centro de convenções de João Pessoa, no período de 1114 junho de 2017.

•

Participação do mini curso Imunologia Clínica e Biologia Molecular, realizado no
centro de convenções de João Pessoa, no período de 11-14 junho de 2017.

11 TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS
•

Trabalhos apresentados na 69th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical
Lab Expo (AACC) em San Diego, 2017:

1- SANTOS, I. C. C. MARQUES, D. C. S. ; GENRE, J. ; SILVA, A. M. G. ;
ARAUJO, J. N. G. ; CARRACEDO, A. ; TORRES, M. ; BASTOS, G. M. ;
RAMOS, C. C. F. ; LUCHESSI, A. D. ; SILBIGER, V. N. , A new panel of
SNPs to assess thyroid carcinomas risk: a pilot study in a brazilian
admixture population.
2- ARAUJO, J. N. G. ; SANTOS, J. C. ; CRUZ, M. S. ; DUARTE, V. H. R. ;
SILVA, A. M. G. ; SANTOS, I. C. C. ; LUCHESSI, A. D. ; REZENDE, A. A.
61

; SILBIGER, V. N. , Circulating VCAM-1 as potential biomarker of
atherosclerosis, 2017.
3- FERNANDES, C. T. O. ; DUARTE, V. H. R. ; ARAUJO, J. N. G. ; DUARTE,
M. K. R. N. ; SANTOS, I. C. C. ; SANTOS, J. C. ; LUCHESSI, A. D.
; SILBIGER, V. N. The association of vitamin A, vitamin E level and
potential biomarkers of mRNA expression with the extent of coronary
lesion, 2017.
•

Trabalhos nos quais a aluna é colaboradora e que foram apresentados no 44º
Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, realizado em João Pessoa, PB:

1- DUARTE, V.H.R.; CRUZ, M.S.; ARAUJO, J.N.G.; DUARTE, M.K.R.N.;
SANTOS, A.Q.S.; SANTOS, I.C.C.; FERNANDES, C.T.O.; SANTOS, J.C.S.;
SILVA, A.M.G.; OLIVEIRA, J.M.; PAIVA, M.S.M.O.; REZENDE, A.A.; HIRATA,
M.H.; HIRATA, R.D.C.; LUCHESSI, A.D.; SILBIGER, V.N.; TREML4
polymorphisms and mRNA expression in blood leukocytes are associated with
the extension of atherosclerotic lesions in patients with coronary artery
disease, 2017.

2- de Araújo, J. N. G. ; dos Santos, J. C. ; Cruz, M. S. ; de Oliveira, K. M.; Duarte,
V. H. R.; da Silva, A. M. G.; Santos, I. C. C.; de Oliveira, J.M.; de Paiva,
M.S.M. Luchessi, A.D.; Rezende, A.A.; Hirata, M.H.; Hirata R.D.C.; Silbiger,
V.N. “The relationship between circulating VCAM-1, ICAM-1, E-selectin and
MMP9 and the extent of the coronary lesion VCAM-1 and the extent of
coronaty lesion”.
•

Trabalho apresentado como pôster na 45a Reunião Anual da Sociedade

Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, realizada em Natal/RN, 2016, o qual
sou colaboradora:

ARAUJO, J. N. G.; SANTOS, I. C. C. ; SANTOS, D. M. C. ; GENRE, J. ; LIRA, R. ;
RAMOS, C. C. O. ; SILBIGER, V. N. ; Luchessi, A. D. Genetic Markers of
Predisposition to Thyroid Cancer: A Pilot Study in Rio Grande do Norte, 2016.
62

12 ARTIGOS PUBLICADOS

1- SANTOS,

I.C.C.;

GENRE,

J.;

SANTOS,

D.M.C.;

SILVA,

A.M.G.;

BERNADINO, C.N.; RIBEIRO, A.; OLIVEIRA, B.L.; SANTOS, J.C.S.;
ARAUJO, J.N.G; DUARTE, V.H.R.; CARRACEDO, A.; TORRES, M.;
BASTOS, G.M.; LUCHESSI, A.D.; SILBIGER, V.N.; A new panel of SNPs to
assess thyroid carcinoma risk: a pilot study in a brazilian admixture population.
BMC medical genetics, 2017.

2- COSTA, B. ; CRUZ, M. S. ; DUARTE, V. H. R. ; SANTOS, I. C. C. ; SANTOS,
J. C. ; SILBIGER, V. N. , Association between Kidney Function and
Framingham Risk Score in an admixed population of Brazil. Brazilian Journal
of Pharmaceutical Sciences

, 2017.

3- MARQUES, D. C. S. ; SILVA, A. M. G. ; LUCHESSI, A. D. ; SANTOS, J. C. ;
ARAUJO, J. N. G. ; SILBIGER, V. N. ; SANTOS, I. C. C. ; Avaliação da
qualidade do DNA obtido de amostras preservadas em parafina. Revista
Brasileira de Análises Clínicas, v, 46, p, 37-43, 2014.

4- SANTOS, J.C.S.; CRUZ, M.S.; OLIVEIRA, K.M.; ARAUJO, J.N.G.; DUARTE,
V.H.R.; SILVA, A.M.G; SANTOS, I.C.C.; OLIVEIRA, J.M.; PAIVA, M.S.M.O.;
LUCHESSI, A.D.; REZENDE, A.A.; HIRATA, M.H.; HIRATA, R.D.; SILBIGER,
V.N.; The relationship between circulating VCAM-1, ICAM-1, E-selectin and
MMP9 and the extent of the coronary lesion. Clinics, 2017.

63

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (GRUPO
CONTROLE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Projeto de pesquisa: “ANÁLISE GENÔMICA PARA DETERMINAÇÃO DA
PREDISPOSIÇÃO AO CARCINOMA TIROIDIANO”
Meu nome é Vivian Nogueira Silbiger, sou professora da Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e estou convidando você para participar do
estudo que estou desenvolvendo no Hemovida (Av. Nilo Peçanha, 199, Petrópolis, Natal – RN) e na
Liga Contra o Câncer Norte-Riograndense (R. Dr. Mário Negóciom, 2267, Quintas, Natal – RN).
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar as alterações no DNA (uma substância que está
dentro da célula e que herdamos de nossos pais e transmitimos aos nossos filhos). Estudaremos
determinados “pedacinhos” do DNA (cientificamente são chamados de genes), que podem está
relacionados com o surgimento do câncer de tireóide, sendo muito importante para o diagnóstico.
Também será realizado a avaliação dos hormônios TSH e T4 livre.
Caso você aceite participar desta pesquisa serão coletados cerca de 8 mL de sangue, para a
realização de todos os testes. Não será necessário a realização de uma segunda punção, pois será
separado, pelos técnicos do Hemovida, uma pequena porção do sangue que você está doando.
Precisarei, ainda, que você responda algumas perguntas sobre doenças existentes nos seus
familiares, medicamentos que está tomando e outras informações relacionadas com o estudo. Além
de você, outras trezentos e setenta e nove (379) pessoas maiores de idade doadores de sangue do
Hemovida também participarão da pesquisa.
O DNA obtido será armazenado no Laboratório de Biologia Molecular do CCS/UFRN sob
a minha responsabilidade. Caso haja interesse de realizarmos futuras pesquisas entraremos em
contato com você, e somente com sua autorização e aprovação dos novos projetos no Comitê de
Ética em Pesquisa realizaremos os estudos.
Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se
fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o andamento do
trabalho de pesquisa. Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa você pode entrar em
contato com a Dra. Vivian Nogueira Silbiger por telefone (3082-0076) ou e-mail
(viviansilbiger@ufrnet.br).
Confidencialidade do estudo: Os registros de sua participação no estudo serão mantidos
confidênciais. Eles serão guardados e somente os pesquisadores trabalhando com a pesquisa terão
acesso. Cada pessoa participante receberá um número para ser utilizado na pesquisa. Se qualquer
relatório ou publicação resultar deste trabalho, sua identificação não será revelada.
Resultados: Os resultados da pesquisa serão analisados e divulgados, porém sua identidade será
mantida em sigilo para sempre. Se você quiser saber mais detalhes e os resultados da pesquisa, faça
contato com o(a) pesquisador(a) pelo telefone (84)3082-0076 ou pelo e-mail:
viviansilbiger@ufrnet.br.
Benefícios do estudo: Você não terá nenhuma despesa e também nenhuma remuneração,
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consequentemente a vantagem de sua participação é apenas de caráter científico ao auxiliar este
estudo que poderá proporcionar uma melhor compreensão do câncer de tireoide e um melhor no
prognóstico dos pacientes acometidos com esta neoplasia.
Dano decorrente da pesquisa: Caso ocorra algum dano ou problema decorrente desse estudo o
paciete será indenizado.
Riscos inerentes da coleta: O risco a saúde será mínimo, por causa da coleta de sangue que pode
formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha. Riscos esses que serão
minimizados através de procedimentos de coleta cuidadosos.
Ressarcimento de despesas: Você poderá ter direito a ressarcimentos em caso de danos,
devidamente comprovado, decorrentes desta pesquisa.
Desistência voluntária: Mesmo após sua autorização, terá o direito e a liberdade de retirar seu
consentimento em qualquer fase da pesquisa, independente do motivo e sem prejuízo do
atendimento fornecido pelos pesquisadores e médicos do Hemovida.
Perguntas: Queremos que você faça perguntas a respeito da pesquisa. Se houver alguma dúvida,
entre em contato com o Dra. Vivian Nogueira Silbiger (telefone: 3082-0076) no Laboratório de
Biologia Molecular do CCS/UFRN.
Comitê de ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de ética em pesquisa da Liga Norte
Riograndense Contra o Câncer – Rua Dr. Mário Negóciom 2267, Quintas, Natal - RN. Informações
adicionais podem ser obtidas pelo telefone: (84) 4009-5494.
Consentimento para participação
Estou de acordo com a participação do estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido
(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a). Foram
garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de
desistir da participação a qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer
prejuízo à minha pessoa ou à minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em
custos ou prejuízos adicionais, sejam eles de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Foime garantido o anonimato, o sigilo dos dados referentes a minha identificação e o compromisso de
que serei contactado (a) para avaliação de estudo futuro usando as amostras biológicas obtidas nesse
instante.
Voluntário
(Polegar Direito)
Responsável

Compromisso do pesquisador: Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente
estudo ou com seus responsáveis legais. É minha convicção que o paciente entende os riscos,
benefícios e obrigações relacionados com este projeto.

(Pesquisador Responsável)

(Assinatura)
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APÊNDICE B – FICHA DE CONSULTA AO PRONTUÁRIO
CÂNCER DE TIREÓIDE – FICHA DE DADOS CLÍNICOS
ID:

Data de nascimento: ____/____/____ Prontuário:

Nome completo:
Idade do diagnóstico:

Sexo:
Data da cirurgia: ____/____/____

Data do laudo: ____/____/____

Localização: ( )Lobo Esquerdo ( )Istmo ( )Lobo Direito | Exame: _____/______________
1. ( ) Benignos – Adenoma: ________________________________________________________
2. ( ) Potencialmente maligno (Incerto) – Tumor Trabecular Hialinizante
3. ( ) Maligno
a. [ ] Carcinoma
Papilífero

b. [ ] Carcinoma
Folicular

c. [ ] Microcarcinoma
Papilífero

d. [ ] Microcarcinoma
Folicular

e. ( ) Outros: ___________________________________________________________________
4. ( ) Outros
a. [ ] Tireoidite: ________________________

b. [

Estadiamento:

_____ N

_____ T

] Bócio: __________________________
_____ M

Se houver presença de mestástase, especificar:

OBS 1.: No caso de houver mais de uma intervenção cirúrgica, motivadas por recidivas, anexar uma
nova ficha informando a idade que o paciente tinha na época, a data que foi feito a cirurgia e a data
que o laudo foi emitido. Se no mesmo laudo histopatológico constar diversas regiões que tiverem
neoplasias, anotar uma observação informando isso e quais locais possuem que tipo de neoplasia. Se
no mesmo local de análise houver mais de um tipo de tumor, anotar uma observação informando
isso e quais são os tipos de tumores presentes.
OBS 2.: As informações presentes no prontuário referentes aos exames, recidivas e óbitos devem ser
anotadas no verso de uma das fichas. No caso dos exames, deve-se informar a conclusão do laudo e
o tipo de exame realizado. Anotar os resultados dos exames mesmo que não tenham apresentado
alteração. Além disso, anotar o tratamento utilizado, as datas do tratamento e a resposta ao
tratamento listado no prontuário.
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APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO APLICADO NO GRUPO CONTROLE
Questionário

N°:

Projeto de Pesquisa: ANÁLISE GENÔMICA PARA DETERMINAÇÃO DA PREDISPOSIÇÃO AO CARCINOMA TIROIDIANO

Pesquisadora Responsável:

Data inclusão:

/

/

I PARTE: Identificação do Sujeito da Pesquisa

Nome do voluntário:
Sexo: M
F
Endereço:
Bairro:
Telefone:

Idade:

Data de nascimento:
Nº:
Bl:
CEP:

Cidade:
e-mail:

/ /
apto:

II PARTE: Parâmetros Socio-econômico
03. Raça/Cor:

01. Nacionalidade (País):

( )BRANCA
02. Naturalidade (Cidade):

( )PARDO

( )NEGRO

( )AMARELA ( )INDÍGENA

04. Qual Profissão exerce atualmente?
III PARTE: Parâmetros Clínicos pessoais e familiar
01. Apresenta alguma(s) destas Doenças?
(

)

DIABETES

Tratado? Sim ( )

Não ( )

(

)

HIPERTENSÃO

Tratado? Sim ( )

Não ( )

(

)

Tratado? Sim ( )

Não ( )

DISLIPIDEMIA (Aumento de colesterol,
triglicerídeos ou redução de HDL)

(

)

HIPERTIREOIDISMO

Tratado? Sim ( )

Não ( )

(

)

HIPOTIREOIDISMO

Tratado? Sim ( )

Não ( )

(

)

BÓCIO

(

)

NÓDULO

Aonde?

(

)

CÂNCER

Qual?

(

)

NÃO APRESENTA NENHUMA DOENÇA OU DESCONHECE

02. Tem História Familiar de alguma(s) destas Doenças?
(

)

DIABETES

Quem?

(

)

HIPERTENSÃO

Quem?

(

)

DISLIPIDEMIA (Aumento de colesterol,

Quem?

triglicerídeos ou redução de HDL)

(

)

HIPERTIREOIDISMO

Quem?

(

)

HIPOTIREOIDISMO

Quem?

(

)

BOCIO

Quem?

(

)

NÓDULO

Quem?

(

)

CÂNCER

Quem?

(

)

NÃO APRESENTA HISTÓRIA FAMILIAR DE NENHUMA DOENÇA OU
DESCONHECE
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01. Faz uso de algum medicamento? SIM(
(Se SIM) Qual(is)?

)

NÃO(

)

I PARTE: Parâmetros Físicos e Alimentares

01. Costuma praticar algum tipo de exercício? SIM(

)

NÃO( )

(SE SIM) QUAL (IS)?
COM QUE FREQÜÊNCIA? ( )TODOS OS DIAS

(

) DE 3 A 6x POR SEMANA

( ) MENOS DE 3x / SEMANA

DURAÇÃO DO EXERCÍCIO:

02. Faz uso de bebida alcoólica? SIM( )

NÃO(

)

PAROU DE FUMAR(

(SE SIM) COM QUE FREQUÊNCIA?

)
_

BEBE(IA) QUANTOS ML POR VEZ, APROXIMADAMENTE?
IDADE QUE COMEÇOU A BEBER?
HÁ QUANTO TEMPO BEBE?
(SE PAROU DE FUMAR) PAROU HÁ QUANTO TEMPO?

03. Fuma? SIM(

)

NÃO(

)

PAROU DE FUMAR(

)

(SE SIM) COM QUE FREQUÊNCIA?

_

BEBE(IA) QUANTOS ML POR VEZ, APROXIMADAMENTE?
IDADE QUE COMEÇOU A BEBER?
HÁ QUANTO TEMPO BEBE?
(SE PAROU DE FUMAR) PAROU HÁ QUANTO TEMPO?
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APÊNDICE D – COMITÊ DE ÉTICA

LIGA NORTE RIOGRANDENSE
CONTRA O CÂNCER
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DA EMENDA
Título da Pesquisa: ANÁLISE GENÔMICA PARA DETERMINAÇÃO DA PREDISPOSIÇÃO AO
CARCINOMA TIROIDIANO
Pesquisador: Vivian Nogueira Silbiger
Área Temática: Genética Humana:
(Trata-se de pesquisa envolvendo Genética Humana que não necessita de análise
ética por parte da CONEP;);
Versão: 2
CAAE: 27493614.0.0000.5293
Instituição Proponente: Liga Norte Riograndense Contra o Câncer
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.693.017

Apresentação do Projeto:
Já relatado anteriormente
Objetivo da Pesquisa:
Já relatado anteriormente
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Já relatado anteriormente
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
São apenas dados adicionais ao protocolo inicial, não afetando o protocolo inicial.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Solicitação de alteração de cronograma e inserção de novos assistentes da pesquisa
Recomendações:
Informações ao pesquisador: segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, através do
Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa, e resolução nº 466/2012 do CNS, o pesquisador
responsável deverá:

Endereço: Rua Dr. Mário Negócio, 2267
Bairro: Quintas
CEP: 59.040-000
UF: RN
Município: NATAL
Telefone: (84)4009-5494
Fax: (84)4009-5480
E-mail: biblioteca@liga.org.br
Página 1 de 03
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Continuação do Parecer: 1.693.017

1. Entregar ao sujeito da pesquisa uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, na
íntegra, por ele assinada;
2. Desenvolver a pesquisa conforme foi delineada no protocolo aprovado;
3. Apresentar ao CEP/LNRCC eventuais emendas ou extensões ao protocolo original, com justificativa;
4. Apresentar ao CEP/Liga relatório parcial (a cada 6 meses) e final após conclusão da pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Não possui pendências e nem lista de inadequações
Considerações Finais a critério do CEP:
OBS: Informamos também que nenhum membro da Equipe de Pesquisa do estudo participou e também não
aprovou ou expressou sua opinião através de procuração a membros do CEP para análise, aprovação ou não,
dos documentos referidos.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Postagem

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_777400
do Projeto
_E1.pdf
Outros
CARTA_A_LIGA.pdf

23/08/2016
13:46:30
23/08/2016
13:38:23

Outros

20/02/2014
21:47:39
20/02/2014
21:43:02
20/02/2014
21:42:38
20/02/2014
21:41:27
20/02/2014
21:39:28
20/02/2014
21:38:35

Outros

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE
TCLE DO GRUPO DE ESTUDO.pdf
ADENDO.pdf

Outros

CARTA DE SUBMISSÃO.pdf

Outros

TERMO DE ANUÊNCIA HEMOVIDA.pdf
QUESTIONÁRIO - HEMOVIDA.pdf

Outros
Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CARTA DE RESPONSABILIDADE LIGA.pdf

Autor

Situação
Aceito

Isabelle Cristina
Clemente dos Santos

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito

70

Folha de Rosto

FOLHA DE ROSTO.pdf

20/02/2014
21:37:12
20/02/2014
21:36:59

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Parecer Anterior

PROJETO_DE_PESQUISA.pdf

TCLE - Grupo Controle.pdf

20/02/2014
08:57:56

Aceito

Parecer da LNRCC - Projeto
Tireóide.pdf

20/02/2014
08:03:05

Aceito

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
NATAL, 24 de Agosto de 2016

Assinado por:
Andréa Carla
(Coordenador)

71

dos Santos et al. BMC Medical Genetics (2017) 18:140
DOI 10.1186/s12881-017-0502-8

APÊNDICE E – ARTIGO PUBLICADO

A new panel of SNPs to assess thyroid
carcinoma risk: a pilot study in a Brazilian
admixture population
Isabelle C. C. dos Santos1, Julieta Genre2, Diego Marques1, Ananília M. G. da Silva1, Jéssica C. dos Santos1,
Jéssica N. G. de Araújo1, Victor H. R. Duarte1, Angel Carracedo3,4, Maria Torres-Español3,4, Gisele Bastos5,
Carlos C. de Oliveira Ramos6, André D. Luchessi1 and Vivian N. Silbiger1*

polymorphisms (SNPs) with thyroid cancer in a population from Rio Grande do Norte, Brazil.

origin were used to compose the control study group.

6.27 × 10e−5) and 2.91 (p = 8.27× 10e−5), respectively, after Bonferroni’s correction for multiple comparisons.
Conclusions: These nine polymorphisms could be potential biomarkers of predisposition to thyroid carcinoma
in the population from Rio Grande do Norte. However, complementary studies including a control group with
Keywords: Thyroid cancer, Polymorphism, Predisposition
Background
Thyroid cancer (TC) is the most common endocrine
malignancy, and its incidence rate has been increasing
noticeably for decades [1]. Hence, if the observed trends
are maintained, TC will replace colorectal cancer as the
fourth leading cancer diagnosis in the United States by
2030 [2]. Such an increase is likely due to improved
diagnosis, and largely or completely reflects the over diagnosis of indolent disease [3]. According to the Brazilian
* Correspondence: viviansilbiger@hotmail.com
1
Department of Clinical Analysis and Toxicology of Federal University of Rio
Grande do Norte, Rua General Gustavo Cordeiro de Farias s/n, CEP
59012-570, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil
Full list of author information is available at the end of the article

National Cancer Institute, about 6.960 new cases of TC
were expected in Brazil in 2016 [4]. The state of Rio
Grande do Norte, located in the northeast region of Brazil,
presents the fourth highest estimated TC incidence rate in
the country, which corresponds to 130 cases per 100,000
women and 30 cases per 100,000 men [4].
The thyroid gland is mainly composed of two cell types:
follicular cells and parafollicular cells. Based on
histological and clinical parameters, follicular cell- derived
carcinomas, which correspond to more than 90% of
thyroid carcinomas, are typically divided into well
differentiated, poorly differentiated, and undifferentiated
(or anaplastic) carcinomas. Well differentiated thyroid
carcinomas (WDTC) are further subdivided histologically

© The Author(s). 2017 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0
International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to
the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver
(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.
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as papillary thyroid carcinoma and follicular thyroid
carcinoma, which correspond to 80% and 10% of thyroid
carcinomas, respectively [5]. Both these carcinomas can
progress to poorly differentiated carcinoma or completely
lose differentiation, giving rise to anaplastic carcinoma [6].
On the other hand, parafollicular cell-derived medullary carcinoma accounts for about 5% of thyroid carcinomas [5, 7].
The recent progress in understanding the molecular
pathogenesis of TC has paved the way for developing
more effective treatment strategies. This has mainly resulted from identification of numerous genetic and epigenetic changes including mutations, gene copy-number
gain, gene translocation, and aberrant gene methylation,
resulting in alterations of the signaling pathways involved in regulating cell proliferation and survival, such
as the MAPK and PI3K–AKT pathways among others,
which are reshaping TC medicine [8, 9]. In addition, it is
widely accepted that genetic predisposition to WDTC is
expected to have common low-penetrance and rare
moderate-penetrance genetic variants interacting with
each other and with the environment determining individual susceptibility [10].
Recent high-throughput genotyping (GWAS) studies
sought to identify single nucleotide polymorphisms (SNPs)
associated with increased risk of thyroid tumori- genesis
and to better explain the role of genetic varia- tions in
predisposition to TC [10–22]. However, some studies have
demonstrated contradictory results, prob- ably due to
genetic diversity both within and among populations. This
observation raises the question of whether a new panel of
SNPs could be used as potential predisposition markers for
TC.
Therefore, this study aimed to investigate whether the
selected SNPs could be associated with predisposition to
TC in patients diagnosed with this neoplasia in the state of
Rio Grande do Norte. Considering that the population of
this region is characterized by a marked ethnic mix- ture,
this study may significantly contribute to elucidat- ing the
molecular basis underlying both predisposition to TC and
the effect of interbreed populations on SNP- based
association studies.

Methods
Study group

In this retrospective study, 80 tumor formalin-fixed paraffinembedded (FFPE) samples of tissue adjacent to thyroid tumors
were selected from patients diagnosed with thyroid cancer at
the Laboratory of Pathology, Hospital Liga Norte
Riograndense Contra o Câncer (Natal, Brazil) between 2003
and 2011. Among these 80 cases, 77 had papillary thyroid
carcinoma and 3 had follicular thyroid carcinoma, as
confirmed based on histological analysis by a pathologist. Ten
20-μm sections were cut from blocks containing non- tumor
tissue using a Rotary Microtome YD-335 (ANCAP,
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São Paulo, Brazil). Samples were placed in 1.5 mL microtubes at room temperature until processing. For each patient
sample, a unique High Profile 818 disposable blade (Leica
Microsystems GmbH, Wetzlar, Germany) was used to avoid
contamination of genomic DNA.
The control group was obtained from the International
HapMap project and consisted of genotype data from
180 healthy individuals: 90 with European ancestry and
90 with African ancestry (HapMap Genome Browse,
release#24 Phase 1 & 2 - full dataset).
This research was approved by the Ethics Committee in
Research from Hospital Liga Norte Riograndense Contra o
Câncer (protocol number 558788).
DNA extraction

FFPE tissue samples were deparaffinized with 2.4 mL of
xylene (2 × 5 min at 14,000 rpm) and washed with 2.4 mL
of 100% ethanol (2 × 5 min at 14,000 rpm). DNA was then
isolated using the QIAamp® DNA FFPE Tissue Kit (QIAGEN, Valencia, EUA), according to the manufacturer’s
instruction. DNA quantification was performed using the
NanoDrop ND-1000 spectrophotometer. DNA samples
were diluted to a final concentration of 20 ng/μL.
SNP selection

A panel of 45 SNPs was selected through previous studies
performed at the Genotyping National Center (CEGEN) in
Santiago de Compostela – Spain (www.usc.es/cegen/),
coordinated by Dr. Angel Carracedo, Professor of the
Faculty of Medicine, University of Santiago de Compostela
(USC) [10].
Genotyping

SNP genotyping of the case group was performed using the
MassARRAY SNP genotyping system (Agena Bioscience San Diego, EUA) according to manufacturer’s
instructions at the National Genotyping Center (CEGEN),
on a panel of 45 SNP assays. The primers for amplification
and extension were designed using the Extend Primer
Assay Design software v4. Sequenom iPLEX GOLD chemistry was used for locus-specific amplification, followed by
a single-base primer extension reaction, which generated
products of different masses that were quantitatively analyzed using MALDI-TOF mass spectrometry. The resulting data were analyzed using TyperAnalyzer software v 4,
followed by manual inspection of the spectra by trained
personnel [23]. All assays were performed in 384-well plates,
including negative controls and a trio of Coriell sam- ples
(Na10830, Na10831, and Na12147) for quality control.
Statistical analysis

Statistical tests were performed using the SNPassoc
function in the R software v2.14.1 statistical package (R
Development Core Team, 2006) [24]. For each SNP,
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associations were assessed by applying logistic regression
to estimate the odds ratios (ORs) with 95% confidence
intervals and P values. A P value <0.05 was considered
statistically significant.

Results
Eighty TC patients from Brazil were genotyped for 45
SNPs, to identify potential molecular markers of predisposition to this neoplasia. Among all the patients stud- ied,
77 were diagnosed with papillary thyroid carcinoma and 3
with follicular thyroid carcinoma. The age of one patient
was not determined, and the staging, location, and size of
tumor were also not determined in some patients. Among
the 80 patients, 61 lymph node metastases were not
evaluated. These data are shown in Table 1.
The allelic frequencies of 45 SNPs were analyzed and the
minimum cutoff value for missing genotypes was defined as
10%. The allelic composition, allele major frequency and the
p value for the Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) of each
SNP are shown in Table 2. Of these 45 SNPs, 11 were
excluded from the study because they were not in the HWE
(p < 0.05). The allelic frequencies from the Brazilian
population were compared with those available in the
HapMap database for 180 individuals of European and
African ancestry, which constituted the control group.
The association analysis between patients and control
groups for SNPs that showed a p-value greater than 0.05
for Hardy-Weinberg equilibrium is shown in Table 3 and
Additional file 1: Table S1, which classify SNPs according
to the inheritance model: dominant (AA/Ab + bb); recessive (AA + Ab/bb); over dominant (Ab/AA + bb) and codominant (AA/Ab/bb). As observed, 7 SNPs showed significant expression in the co-dominant model (rs1461855,
rs2356508, rs258107, rs3744962, rs4075022, rs4075570,
and rs9943744), 5 in the dominant model (rs1461855,
rs258107, rs3744962, rs4075022, and rs9943744), 4 in the
recessive model (rs1461855, rs2651339, rs4075570, and
rs9943744) and 6 in the over dominant model (rs1461855,
rs17485896, rs2356508, rs258107, rs3744962, and
rs4075022). Most SNPs presented statistical significance
under more than one model of inheritance. Furthermore,
the SNPs rs374492 C/T and rs258107 C/T were associated
with a relative risk for TC of 3.78 (p = 6.27 × 10e −5) and
2.91 (p = 8.27 × 10e −5), respectively after Bonferroni’s
correction for multiple comparisons.
Figure 1 shows the results for logistic regression analysis of significant SNPs according to the model of inheritance, their respective odds ratios (OR), and p-values.
Among the 9 SNPs analyzed (rs1461855, rs17485896,
rs2356508, rs258107, rs2651339, rs3744962, rs4075022,
rs4075570, and rs9943744), 7 showed OR values greater
than 1, meaning that those alleles represent a risk for
thyroid cancer development. In particular, the SNP
rs3744962 showed the greatest risk with an OR value of
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Table 1 Clinical and pathological characteristics of patients
enrolled in this study
Variables
Gender

Classification

Age (years)

TNM stage

Tumor size (cm)

Multicentricity

Extrathyroidal extension

Histological subtype

N

%

Female

69

86%

Male

11

14%

Total

80

100%

Papillary

77

96%

Follicular

3

4%

Total

80

100%

< 45

38

48%

≥ 45

41

52%

Uninformed

1

1%

Total

80

100%

I

48

61%

II

1

1%

III

29

37%

IV

1

1%

Uninformed

1

1%

Total

79

100%

≤2

55

72%

2 < size ≤4

18

23%

>4

4

5%

Uninformed

3

4%

Total

77

100%

Yes

9

12,5%

No

63

87,5%

Uninformed

8

10%

Total

72

100%

Yes

49

61%

No

31

39%

Total

80

100%

Classic

64

80%

Follicular

11

14%

Encapsulated follicular

3

4%

Oxyphilic

2

2%

Total

80

100%

3.78. On the other hand, 2 SNPs (rs1461855 and
rs2356508) were associated with a protective effect, with
OR values less than 1.

Discussion
The genetic ancestry profile of Brazilian population samples have been largely investigated in the last decades,
mainly using uniparental inherited markers such mitochondrial DNA and Y-chromosome polymorphisms [25–
29], as well as autosomal STR markers [30, 31]. In
addition, some studies used ancestry informative markers
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Table 2 SNPs evaluated according to Hardy-Weinberg equilibrium.
The allele information were showed as Reference allele/Risk allele.
P < 0.05 in bold. SNPs. Single nucleotide polymorphism; MAF:
Minor Alleles frequency; HWE: Hardy-Weinberg Equilibrium. MAF
YRI Minor Alleles frequency of population African; MAF EUR Minor
Alleles frequency of European according with 1000 genomes project
SNPs

Allele MAF HWE

Missing
MAF
Genotypes (%) YRI

MAF
EUR

Table 2 SNPs evaluated according to Hardy-Weinberg equilibrium.
The allele information were showed as Reference allele/Risk allele.
P < 0.05 in bold. SNPs. Single nucleotide polymorphism; MAF:
Minor Alleles frequency; HWE: Hardy-Weinberg Equilibrium. MAF
YRI Minor Alleles frequency of population African; MAF EUR Minor
Alleles frequency of European according with 1000 genomes project
(Continued)
SNPs

Allele MAF HWE

rs11749656 C/A

2.4

1.0000

3.1

–

5.0

rs1254167

8.7

1.0000

2.3

11.1

10.1

rs10912963 G/C

G/C

Missing
MAF
Genotypes (%) YRI

MAF
EUR

40.9 0.0059

4.6

17.5

44.9

28.8 0.0056

3.1

17.5

42.9

rs17026194 G/A

1.9

1.0002

1.2

5.5

–

rs12206214 G/A

rs17821714 G/A

3.7

1.0003

0.8

–

6.5

rs13447450 C/T

17.4 0.0007

1.5

0.9

37.8

G/T

15.1 0.0002

2.7

–

–

rs4245211

A/G

34.9 0.8885

5.8

40.7

26.7

rs162270

rs6507639

T/G

7.1

2.3

11.1

7,5

rs9937860 T/G

15.1 0.0002

3.5

16.6

12.1

–

rs944289

38.1 0.00004 1.2

12.9

39.3

The allele information were showed as Reference allele/Risk allele. P < 0.05 in
bold. SNPs. Single nucleotide polymorphism; MAF Minor Alleles frequency,
HWE Hardy-Weinberg Equilibrium. MAF YRI Minor Alleles frequency of
population African; MAF EUR Minor Alleles frequency of European according
with 1000 genomes project

rs2910164

G/C

1.0000

34.5 0.8899

1.9

–

rs6578493

A/C

19.9 0.8439

4.2

22.6

22.7

rs6825379

A/G

14.5 0.6189

3.1

30.5

5.0

rs664677

T/C

35.7 1.0000

4.2

19.4

44.4

rs10790373 C/T

27.8 0.7458

10

30.0

20.7

rs2651339

A/C

48.2 0.5273

4.6

44.4

48.4

rs566309

C/T

8.6

0.7043

1.5

11.1

9.6

rs2356508

C/A

8.7

1.0000

2.3

10.6

7.5

rs3744962

T/C

7.3

0.6285

2.3

0.9

8.5

rs17485896 T/C

22.7 0.4762

2.7

8.3

34.8

rs11856964 A/C

12.2 0.5525

1.9

14.3

13.1

rs1158257

C/T

46.9 0.7065

1.5

39.8

48.9

rs9943744

C/T

46.7 0.5285

2.3

28.2

42.9

rs7028661

G/A

31.0 0.3770

3.8

15.7

35.3

rs258107

C/T

27.9 0.4344

3.5

17.1

30.3

rs9993140

G/A

3.9

0.3222

2.3

15.2

1.5

rs31872

T/C

22.7 0.1938

8.5

8.8

33.8

rs11720059 G/A

6.0

0.2120

3.5

–

9.0

rs949908

T/A

47.6 0.1593

5.8

45.3

45.4

rs965513

G/A

29.1 0.2244

1.5

13.4

35.5

rs4075022

T/C

28.2 0.0827

5.8

6.0

43.4

rs12137541 G/A

22.4 0.0701

2.3

16.6

27.7

rs1801516

G/A

12.3 0.0869

1.2

–

18.1

rs1499008

G/A

37.2 0.1066

2.7

22.2

47.4

rs1461855

T/A

20.2 0.0799

1.9

45.8

8.0

rs2839582

T/C

40.7 0.0671

3.1

47.6

29.2

rs4075570

G/A

49.2 0.1263

5.0

39.3

38.8

rs7037324

G/A

26.5 0.0504

3.5

7.4

39.3

rs6983267 G/T

31.0 0.0236

6.9

2.7

48.4

rs4698951 T/C

26.8 0.0103

1.2

37.9

6.0

rs17072086 T/C

15.9 0.0038

1.9

0.4

22.7

rs2284734 G/A

46.3 0.0027

1.2

20.8

33.8

rs2997312 G/A

28.1 0.0079

2.3

43.9

12.6

C/T

such as SNPs and insertion/deletion polymorphisms have
been used to estimate genetic ancestry [32–36].
All these previous studies conclude that the genetic
ancestry of the Brazilian population is widely heterogeneous and is characterized by extensive admixture from
three different ancestral roots: Amerindians, Europeans,
and Africans. Furthermore, the composition of the
Brazilian population ancestry follows a clear trend related
to historical facts [37, 38]. European colonization of Brazil
showed successive migration waves, starting with the
arrival of around 500,000 Portuguese men between the
years 1500 and 1800, when they met the local Amerindian
population. Portuguese-Amerindian admixture began soon
after arrival of the first colonizers. Simultaneously, about 4
million Africans were compulsor- ily introduced into Brazil
as slaves until the mid- eighteenth century, providing the
second major ethnic contribution to the Brazilian
population. Later, other waves of immigration to Brazil
occurred, mainly from Italy, Portugal, Spain, Germany,
Syria, Lebanon, and Japan, adding even more complexity to
the already multi-ethnic highly admixed Brazilian
population [37, 38].
Brazil is the fifth largest country in the world and is
divided into five geographical regions. In all these
regions, the European ancestry is predominant with proportions ranging from 60.6% in the Northeast to 77.7%
in the South [34, 39–42]. The African and Amerindian
contributions to the population genetic background vary
according to the region. The African ancestry proportion
was the second largest in the Northeast (30.3%),
followed in decreasing order by the Southeast, South,
and North. On the other hand, populations in the North
consist of a significant proportion of Amerindian ancestry, while remaining relatively uniform in other regions.
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Table 3 Association analysis of thyroid carcinoma and SNPs
under different genetic inheritance model. The SNPs rs258107
and rs3744962 remained significant after the correction of
multiple Bonferroni test. P < 0.05 in bold. Dominant, AA/Ab + bb;
Recessive, AA + Ab/bb; Overdominant, Ab/AA + bb; e Codominant, AA/Ab/bb; SNP,single nucleotide polymorphism
Genetic Inheritance Model
SNP

Codominant

Dominant

Recessive

Overdominant

rs3744962

0.00004

0.00006

0.08869

0.00037

rs258107

0.00011

0.00002

0.19808

0.00038

rs9943744

0.00832

0.02203

0.00586

0.74091

rs1461855

0.01031

0.00866

0.02415

0.09031

rs4075022

0.01321

0.00572

0.05205

0.11500

rs2356508

0.01968

0.19642

0.08636

0.05817

rs4075570

0.02358

0.04191

0.01359

0.65497

rs2651339

0.03293

0.83057

0.01936

0.02445

rs17821714

0.13175

–

–

–

rs17485896

0.13440

0.37340

0.14229

0.11092

rs7037324

0.23323

0.10739

0.95633

0.10064

rs6825379

0.27488

0.85283

0.18560

0.45379

rs949908

0.28475

0.21267

0.64497

0.12649

rs965513

0.32316

0.13310

0.56678

0.23804

rs2910164

0.39720

0.64797

0.17431

0.68458

rs1158257

0.42592

0.32289

0.25281

0.93547

rs566309

0.43874

0.24447

1

0.20038

rs12137541

0.44455

0.25309

0.89503

0.20454

rs17026194

0.45068

–

–

–

rs7028661

0.48507

0.24038

0.51989

0.43616

rs664677

0.51326

0.24855

0.67168

0.38747

rs1254167

0.55835

0.27937

1

0.38631

rs6578493

0.57504

0.92152

0.30054

0.74190

rs11856964

0.59493

0.35849

0.55739

0.42250

rs1801516

0.70738

–

–

–

rs11749656

0.71229

–

–

–

rs1499008

0.75451

0.69100

0.66191

0.46602

rs2839582

0.78512

0.60386

0.53001

0.99911

rs4245211

0.78865

0.80208

0.59695

0.55160

rs31872

0.81039

0.85747

0.51785

0.86577

rs11720059

0.84074

0.82070

0.55916

0.95422

rs10790373

0.89519

0.88354

0.70565

0.71643

rs6507639

1

0.93703

1

0.96945

The SNPs rs258107 and rs3744962 remained significant after the correction of
multiple Bonferroni test. P < 0.05 in bold. Dominant, AA/Ab + bb; Recessive,
AA + Ab/bb; Overdominant, Ab/AA + bb; e Co-dominant, AA/Ab/bb; SNP single
nucleotide polymorphism;

In particular, the northeast region of Brazil where the state
of Rio Grande do Norte is located, presents the highest
African ancestry contribution in the country ranging from
18.6 to 56.8% [34, 39–43].
The heterogeneity and admixture of Brazilians constitutes an important issue to be considered in genetic
association studies [34]. Besides, it has important clinical
implications for the design and interpretation of clinical
trials and genetic counseling. Because of its heterogeneous
Amerindian, European, and African ancestral roots, the
Brazilian population has been considered an important
model for population genetics. In this context, our work
aimed to genotype and assess the allele frequency of 45
SNPs to identify potential molecular markers of predisposition to TC in the population of Rio Grande do Norte,
compared to the frequency of these alleles in European and
African populations.
An extensive review of literature showed that consider- able
progress towards understanding complex diseases has been
made in recent years due to development of high- throughput
genotyping technologies [44]. Furthermore, several GWAS
studies have identified SNPs associated with many complex
diseases or traits. In the particular case of TC, genetic risk
loci are under characterization in terms of allelic variants or
genes responsible for association with the disease, as well as
the affected biological pathway and the main cell type driving
its pathology [45].
In this regard, a growing number of studies have identified several SNPs associated with TC risk [10–17, 19, 20,
22, 46–49]. In the study by Gudmundsson and collaborators [46], a GWAS analysis was performed in a population
from Iceland and showed a strong association of SNPs
rs965513 and rs944289 with papillary and follicular
thyroid cancer. Furthermore, rs944289 and rs965513 correspond to gene variants of Thyroid transcription factor 1
and 2, respectively, and both TC risk alleles were associated with low concentrations of thyroid stimulating
hormone, and SNP rs965513 was associated with low
thyroxin concentration and high triiodothyronine concentration [46]. Later, the same group found that rs966423,
rs2439302, and rs116909374 variants were also associated
with TC [11].
The association of rs944289 and rs965513 with TC risk
was also shown in genetic studies conducted in Asian
populations [14, 50, 51]. Additionally, Wang and
collaborators [48] observed that SNPs rs966423 and
rs2439302, previously reported to be associated with TC
in European populations, were confirmed as risk factors
in the Chinese population.
Similarly, another study has demonstrated that SNPs
rs2910164, rs965513, rs1867277, rs6983267, and rs944289
showed a significant association with TC risk in patients
from the United Kingdom [12]. Furthermore, according to
Jendrzejewski [52], the SNP rs944289 can predispose to
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combination of SNPs that show risk or protection regarding cancer development

papillary thyroid carcinoma through deregulation of PTCSC3
expression, which acts as a tumor suppressor.
A correlation study between Forkhead box E1 (FOXE1)
gene variants rs894673, rs1867277, and rs3758249, and
histopathological features of TC, suggested that FOXE1
variations generate a higher risk for poor histopathological
features in papillary thyroid carcinoma [17]. In addition,
Mancikova et al., [10] showed an association between
SNPs rs7028661 and rs7037324, located near the FOXE1
locus, and TC risk. Moreover, the rare alleles of three SNPs
(rs2997312, rs10788123 and rs1254167) showed
suggestive evidence of association with higher risk for the
disease. On the other hand, the SNP rs4075570 conferred
protection in the series studied.
Finally, Lidral [15] showed that rs7850258 G allele
associated with cleft lip, cleft palate, and hypothyroidism,
has significantly greater enhancer activity than the allele
associated with thyroid cancer (A); and Wokolorczyk et
al., [47] showed that the SNP rs6983267 could be a good
candidate multi-cancer susceptibility marker, once this
SNP is associated with a wide range of cancers affecting
the colon, prostate, breast, bladder, larynx, lung, kidney,
and the thyroid [47]. These are some examples of the
rapidly increasing number of studies focused on identifying
genetic variants associated with TC predisposition and
development.

An important challenge faced by molecular epidemiological association studies of candidate disease-susceptibility
genes is to define variants that are functionally implicated in
the disease. In addition to identifying polymorphic genetic
variants and their possible association with diseases, it is
necessary to understand the functional relevance of these
SNPs. This is particularly urgent because the amount of
genomic information that is available greatly exceeds the
information about the function of variants that are pre- sented
in human disease studies [53]. Importantly, most of the recent
genetic studies only establish the statistical associations of
genetic markers and the disease, without supporting
evidence of functional relevance. In context of
predisposition to TC, new light is given on the molecular
mechanisms of genetic variants through advances in
molecular technologies.
As an example, the association of polymorphisms in
DNA repair genes XRCC1 (rs25487, rs1799782) and
XRCC3 (rs861539) with thyroid cancer risk and progression can be considered. As Yan and collaborators showed,
the XRCC1 variant can interact with the XRCC3 variant
to significantly increase differentiated thyroid carcinoma
(DTC) susceptibility [22]. Similarly, a study to assess the
role of polymorphisms in the LEP (rs7799039 and
rs2167270) and LEPR (rs1137101 and rs1137100) genes in
DTC susceptibility and their effect
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on leptin levels showed that LEP polymorphisms modify
serum leptin concentrations in patients with DTC. Furthermore, the polymorphisms rs7799039 and rs1137101 increase the risk of DTC development, though they do not
correlate with tumor aggressiveness [16]. As another
example, supporting evidence of functional relevance was
presented by Ceolin and collaborators [19], who evaluated the
frequency of RET (REarranged during Transfection) protooncogene 3’UTR variants (rs76759170 and rs3026785) in
Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) patients. In silico
analysis indicated that these variants might affect the secondary structure of RET mRNA, suggesting that they might play
a role in the posttranscriptional control of RET transcripts.
In our study for molecular markers of predisposition
to TC, we assessed the allele and genotype frequency of
45 SNPs, including four of the aforementioned SNPs.
We observed that SNPs rs2910164 and rs965513, despite
being in HWE, did not show associated risk with TC for
the Brazilian population. Furthermore, SNPs rs6983267
and rs944289 were not in Hardy-Weinberg equilibrium in
our studied groups. As observed, the frequencies of these
particular SNPs differ from those observed for European,
American and Asian populations, where some of these
markers were associated with an increased risk
of
developing TC. These results reinforce the concept that the
genetic constitution of a population, and the contribution of
ancestral roots, is an important and influencing parameter
in genetic association studies.
Other studies evaluated potential markers for predisposition to thyroid cancer in larger sample sizes [10, 46].
These studies were performed in European populations, but
these kinds of studies were not previously performed in a
Brazilian population. Therefore, this pilot study pre- sents
a good opportunity to examine the feasibility of our
approach, exploring a novel panel of SNPs that could
potentially predict TC risk. We have thus first investigated
these SNPs in a pilot study with a plan to validate our
findings in a larger sample in the future. It is critical to
improve both our knowledge of thyroid cancer risk factors
and our knowledge of markers that predict aggressive
disease in order to reduce disease incidence and unnecessary treatments that result in undesirable side effects with
long-term financial and clinical impacts.

Conclusions
Of a total of 35 SNPs that were found in HWE in the
Brazilian population, logistic regression analysis of 7 SNPs
showed statistical significance when evaluated according
to the genetic model of inheritance. For the first time, our
results suggest that a new panel constituted of SNPs
rs3744962, rs258107, rs4075022, rs9943744, rs4075570,
rs17485896, and rs2651339 could represent predisposition
to TC development in the population of Rio Grande do
Norte. Furthermore, they may be considered suitable
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molecular markers for early diagnosis of the disease. These
SNPs could be useful models to predict risk and for genetic
counseling in clinical practice, thus avoiding inva- sive
methods of analysis and often inconclusive diagnoses. In
addition, SNPs rs1461855 and rs2356508 might pos- sibly
be associated with a protective effect against TC
development. Nevertheless, complementary studies with a
larger patient population as well as a control group
composed of samples from the state of Rio Grande do Norte
should be conducted to confirm these results.
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