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resumo 
 

 

A inflamação crónica, sob a forma de prostatites recorrentes, é considerada 
um factor etiológico das lesões hiperproliferativas precursoras de cancro da 
próstata. A recente identificação de mecanismos de detecção bacteriana no 
epitélio prostático evidenciou que as células epiteliais da próstata constituem 
uma barreira celular primária capaz de reger uma resposta imune contra as 
bactérias que assolam o lúmen prostático. Estes estudos sugerem, por 
conseguinte, um paralelismo entre os epitélios prostático e gastrointestinal, 
sendo que este último apresenta uma família de receptores intracelulares Nod-
like, ainda não identificados no tracto urogenital, que actuam sinergisticamente 
com os receptores Toll-like, afim de optimizar a resposta imunológica contra os 
agentes bacterianos. Sendo plausível que também as células do tracto 
genitourinário expressem receptores da família Nod-like, e sabendo-se que a 
cooperação referida é particularmente relevante entre o Nod2 e o TLR4, o 
presente estudo pretende avaliar a expressão do gene CARD15 (gene que 
codifica a proteína Nod2) em linhas celulares epiteliais da próstata normais e 
tumorais. Não obstante, este estudo visa igualmente identificar a distribuição 
genotípica do polimorfismo +2104C→T do gene CARD15, previamente 
descrito como amplificador da resposta inflamatória, em doentes com 
hiperplasia benigna da próstata, com prostatite e com cancro da próstata. 
 
Motivos de ordem técnica impossibilitaram, porém, a identificação da 
expressão da proteína Nod2 nas linhas celulares de próstata. Contudo, o 
estudo de epidemiologia molecular evidenciou, após análise de 253 homens 
submetidos a biópsia prostática, uma associação com significância estatística 
entre o polimorfismo +2104C→T e o risco de desenvolver prostatite. Verificou-
se de igual forma que os portadores do alelo T são diagnosticados com 
prostatite mais cedo comparativamente aos portadores do alelo C. No que 
respeita à susceptibilidade para cancro de próstata, não se registou qualquer 
associação estatisticamente significativa, apesar de se observar uma 
tendência para essa probabilidade após ajustamento para a idade. 
 
Perante os resultados obtidos, a identificação do perfil genotípico do gene 
CARD15 em indivíduos com doenças prostáticas ganha relevo como 
biomarcador da susceptibilidade para inflamação e, subsequentemente, para 
prostatite. 
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abstract 

 

Chronic inflammation, as observed in clinical prostatitis, is considered an 
etiologic factor in hiperproliferative pre-malignant lesions of prostate cancer. 
The recent finding of a Toll-like bacterial detection mechanisms in prostate 
demonstrated that prostate epithelial cells constitute a primary cellular barrier, 
able to orchestrate an immune response against bacteria what reach prostate 
lumen. These studies support a parallelism between prostatic and 
gastrointestinal epithelium. These latter epithelial cells express a family of Nod-
like intracellular receptors, not identified in genitourinary tract until now, that 
interact in sinergy with Toll-like receptors to fight bacterial agents. In this 
context, prostate cells may express these Nod receptors, particularly Nod2. 
The first objective of this research was to evaluate the CARD15 (gene that 
codify Nod2 protein) expression in normal and neoplastic prostate epithelial 
cells in vitro, to elucidate the mechanism of bacterial recognition used by this 
tissue. The second goal was identify the genotypic distribution of +2104C→T 
polymorphism of CARD15 gene, previously described as a promoter of 
inflammatory response, in patients with prostate benign hyperplasia, prostatitis 
and prostate cancer. 
 
Technical reasons have restrained our purpose to perform in vitro experiments,
consequently, we have no results concerning Nod2 expression. However, 
molecular epidemiology studies indicated, after analysis of 253 men submitted 
to prostatic biopsy, a statistical significant association between the 
polymorphism above mentioned and risk to develop prostatitis. Moreover, we 
observed an earlier onset of chronic prostatitis in T allele carriers (p=0,006). 
Concerning susceptibility, we found lack of association of +2104C→T 
polymorphism with prostate cancer, although we found a trend after age 
adjustment. 
 
These results, suggest that genotype profiling of CARD15 gene may be a key 
biomarker of inflammation and, subsequently, prostatitis susceptibility. 
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A inflamação é uma função crucial da imunidade inata que protege o organismo contra agentes 

estranhos e que antecede a imunidade específica ou adquirida (Balkwill et al., 2005), tendo-se 

constatado nos últimos anos que esta aumenta consideravelmente o risco de desenvolver algumas 

neoplasias (Balkwill et al., 2005; Coussens e Werb, 2002). Numa situação normal, o processo 

inflamatório caracteriza-se pela activação de uma rede multifactorial de sinais químicos que visam 

activar e direccionar a migração de leucócitos (neutrófilos, monócitos e eusinófilos) do sistema 

venoso para o foco infeccioso (Coussens e Werb, 2002; Serbina et al., 2007). As primeiras células 

efectoras a chegar ao local injuriado são os neutrófilos, seguidos dos monócitos, que rapidamente 

se diferenciam em macrófagos. Estas células fagocíticas são determinantes na resposta inflamatória 

devido à sua elevada produção de citocinas, de quimioquinas e de factores de crescimento, 

capazes, por isso, de modular o microambiente celular (Coussens e Werb, 2002). Todavia, são as 

reacções inflamatórias crónicas, discorrentes de erradicações bacterianas inadequadas, de 

sinalizações inflamatórias prolongadas e/ou falhas nos mecanismos anti-inflamatórios (Han e 

Ulevitch, 2005 cit. in Lin e Karin, 2007), as mais relevantes para a patofisiologia das condições 

neoplásicas. Durante a inflamação crónica existe uma necessidade excessiva de oxigénio por parte 

das células inflamatórias residentes e infiltradas, promovendo assim a libertação de elevadas 

concentrações de radicais livres (Hussain et al., 2003; Serbina et al., 2007). Esses radicais, sob a 

forma de ROS (espécies reactivas de oxigénio) e NOS (espécies reactivas de azoto), poderão 

causar instabilidade genética que, quando continuada, poderá subverter os mecanismos de 

reparação e/ou morte celular, propiciando desse modo a proliferação de células que perderam os 

mecanismos de controlo de crescimento (Balkwill et al., 2005; Coussens e Werb, 2002; De Marzo et 

al., 2007; Wagenlehner et al., 2007). Por consequência, as doenças inflamatórias crónicas poderão 

originar um microambiente favorável à destabilização do equilíbrio existente entre o crescimento 

celular e a apoptose, fomentando assim a iniciação/progressão tumoral (Sciarra et al., 2008). Neste 

contexto, e atendendo à elevada incidência de infiltrados inflamatórios em biópsias prostáticas, bem 

como em prostatectomias (Wagenlehner et al., 2007; Wang et al., 2008), a inflamação começou a 

emergir recentemente como etiologia do cancro da próstata (CaP) (De Marzo et al., 2007; 

Haverkamp et al., 2008; MacLennan et al., 2006; Wagenlehner et al., 2007). 
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A próstata é, então, uma glândula exócrina que rodeia a parte proximal da uretra, imediatamente 

abaixo da bexiga, subdividindo-se anatomicamente em zona periférica (Figura 1), onde prevalecem 

as lesões precursoras de CaP, denominadas atrofia inflamatória proliferativa (PIA) e neoplasia 

intraepitelial prostática (PIN) (Figura 2), em zona de transição e em zona central (De Marzo 

2007). É de referir que as lesões de hiperplasia benigna da próstata 

(HBP), uma condição caracterizada pelo aumento considerável dos 

nódulos prostáticos, se localizam preferencialmente na zona de 

transição e na região periuretal (Wang 

isso das lesões de PIA e de PIN.  

 

 

 

 

Figura 2 | Modelo celular da progressão da neoplasia prostática (adaptado de De Marzo 
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urinário, via uretra, onde despoletam uma complexa resposta inflamatória. Gatti e seus 

colaboradores (2006) evidenciaram recentemente que as células epiteliais da próstata também 

desempenham um papel preponderante na activação dessa resposta imune, constatando que o 

epitélio prostático consegue reagir aos estímulos inflamatórios através do aumento da expressão de 

TLR4. Este receptor intermembranar, capaz de detectar fragmentos bacterianos através do seu 

domínio LRR exposto ao meio extracelular (Hruz e Eckmann, 2008), é amplamente conhecido como 

promotor da iniciação do processo inflamatório em inúmeras células pois, uma vez activo, induz a 

produção de diversos mediadores pró-inflamatórios (Andreani et al., 2007; Hisamatsu et al., 2008). 

Simultaneamente, constatou-se que além do TLR4, o epitélio prostático eleva a expressão dos 

receptores TLR2, TLR5, CD14 e da molécula adaptadora MyD88 (Myeloid differentiation protein 88), 

essencial para a sinalização dos TLRs, na sequência da infecção por Chlamydia muridarum 

(Mackern-Oberti et al., 2006). Por conseguinte, estas investigações demonstraram que as células 

epiteliais da próstata, à semelhança das células epiteliais dos tractos respiratório e gastrointestinal, 

possuem mecanismos de detecção bacteriana, constituindo assim uma barreira celular primária 

capaz de orquestrar uma resposta imune contra as bactérias que com ela contactam (Fritz et al., 

2008). 

Não obstante, investigações recentes permitiram constatar que os TLRs actuam 

sinergisticamente com os receptores intracelulares Nod-like, afim de aumentar a eficiência da 

resposta imunitária contra os agentes bacterianos (Abraham e Cho, 2006; Fritz et al., 2005; 

Kobayashi et al., 2005; Windheim et al., 2007). Essa cooperação é particularmente relevante entre 

os receptores TLR4 e Nod2 (Nucleotide binding and oligomerization domain 2), sendo responsável 

por amplificar a produção de citocinas pró-inflamatórias (interleucina-1β (IL-1β), IL-6, IL-8 e TNFα 

(Tumor necrosis factor α)). Porém, não existe qualquer estudo funcional que demonstre a expressão 

da proteína Nod2 em células epiteliais da próstata, um factor essencial para compreender o 

mecanismo de sinalização que estas células utilizam na modulação da resposta imune após o 

contacto com agentes bacterianos. O presente estudo pretende, deste modo, avaliar a expressão do 

gene CARD15 (gene que codifica a proteína Nod2) não só em células epiteliais da próstata normais, 

como também em células com PIN e com CaP. 

A proteína Nod2 é, pois, fulcral na imunidade inata, já que reconhece intracelularmente 

lipopolissacarídeos bacterianos (dipéptido de muramil (MDP)) (Girardin et al., 2003; Inohara et al., 

2003), despoletando ulteriormente uma cascata de sinalização celular que culmina na activação das 

vias NF-κB (Nuclear factor-κB) e MAPK (Mitogen-activated protein kinases), conduzindo assim a 
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uma resposta transcripcional contra esse antigénio (Abraham e Cho, 2006; Henckaerts 

2007; Kobayashi et al., 2005; Ogura 
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codão 702, e que se localiza no domínio responsável pelo reconhecimento do MDP, o domínio LRR. 
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têm repercursões funcionais, eventualmente com impacto na transcrição de genes pró

(Eckmann e Karin, 2005). Alguns investigadores demonstraram recentemente que as variações do 

Nod2 estão associadas à secreção de elevados níveis de citocinas pro

quimioquinas capazes de atrair células do sistema imunitário (Maeda 

identificação do perfil genotípico e haplotípico do gene 

prostáticas funcionará como um biomarcador

individualizar os procedimentos terapêuticos e

definição de estratégias de quimioprevenção.
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Objectivo geral 

Estudar a expressão do receptor intracelular bacteriano Nod2 em células epiteliais da próstata, e 

determinar o perfil genotípico de doentes com HBP, com prostatite e com CaP, com o intuito de 

avaliar a influência do polimorfismo +2104C→T do gene CARD15 no desenvolvimento de doenças 

prostáticas. 

 

Objectivos específicos 

1. Avaliar a expressão do gene CARD15 em linhas celulares de epitélio da próstata normal 

(RPWE), de PIN (HPV-10), de CaP androgénio dependente (LNCaP) e de CaP androgénio 

independente (PC-3) por Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR 

semi-quantitativo); 

 

2. Estudar as diferenças de expressão do gene CARD15 (Real Time-PCR quantitativo), de 

proliferação celular (teste de Alamar-Blue) e de produção de citocinas (ELISA) induzidas pela 

estimulação das linhas celulares com MDP; 

 

3. Analisar a distribuição genotípica da variante +2104C→T do gene CARD15 (Real-Time 

PCR), em doentes com HBP, com prostatite e com CaP; 
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Estudos in vitro 

Cultura celular  

Apenas começamos a trabalhar com as células de CaP androgénio independente (PC-3), 

provenientes da colecção da ECCAC (European Collection of Cell Cultures), as quais foram 

mantidas em crescimento, a 37ºC e 5% de CO2, utilizando-se meio de cultura Kraigh (Invitrogen) 

suplementado com 7% de soro bovino fetal (FBS), 45 mg/l de ácido ascórbico e 1% de penicilina-

estreptomicina. 

Atingida a confluência, o meio de cultura foi eliminado e a monocamada celular lavada com 5 ml 

de PBS (Invitrogen), sendo de seguida substituído por 2 ml de tripsina, colocando-se, por fim, a 

cultura numa estufa a 37ºC e 5% de CO2, durante 4-8’. Uma vez individualizadas, adicionou-se 4 ml 

de meio de cultura completo, de forma a inactivar a tripsina, centrifugando-se posteriormente a 1500 

r.p.m., durante 3’. Finda a centrifugação, o sobrenadante foi rejeitado e o pellet de células 

ressuspenso em 5 ml de meio de cultura completo, subdividindo-se ulteriormente este volume em 

volumes correspondentes a 1 milhão de células.  

Todavia, não foi possível efectuar os procedimentos previstos de cultura das linhas de células 

RPWE, HPV-10 e LNCaP, nem iniciar os ensaios de resposta da via Nod2 após estimulação com 

MDP. No entanto, descrevemos o método a seguir. 

Estimulação celular 

No dia anterior à estimulação com MDP as células em estudo serão distribuídas em placas de 24 

poços (5×105 células/poço), mantendo-as overnight com ausência de FBS. Posto isto, as células 

serão estimuladas com diferentes quantidades de MDP (0-1 µ g/ml) em diversos períodos de tempo 

(6-48 h). 

Isolamento de RNA 

A extracção de RNA total será efectuada após isolamento e lavagem do pellet de células. De 

seguida será adicionado ao pellet 1 ml de Tripure Isolation Reagent (Roche) por cada 5×106 células, 

homogeneizando-se, de modo a lisar as células e desnaturar as endonucleases. Posto isto, o lisado 
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celular será transferido para um novo tubo, incubando-se 5’ à temperatura ambiente para assegurar 

a completa dissociação dos complexos nucleoproteicos. Ulteriormente, será aditado clorofórmio, na 

proporção de 0,2 ml por cada mililitro de Tripure, agitando-se vigorosamente durante 15’’. Após uma 

incubação de 15’ à temperatura ambiente, separar-se-ão as três fases da solução (incolor, branca e 

vermelha) com uma centrifugação a 12000 g (máximo), durante 15’ a 4ºC, transferindo-se 

posteriormente a fase superior, incolor, para um tubo, ao qual se adicionou isopropanol (0,5 ml de 

isopropanol por cada mililitro de Tripure adicionado no início) para promover a precipitação do RNA. 

A solução será de seguida homogeneizada vigorosamente, por inversão, seguindo-se uma 

incubação de 10’ à temperatura ambiente, para que o precipitado de RNA se forme. Findo este 

tempo, proceder-se-á a uma nova centrifugação a 12000 g, durante 10’ a 4ºC, adicionando-se, após 

rejeição do sobrenandante, 1 ml de etanol a 75% por cada mililitro de Tripure requerido inicialmente. 

Esta solução será, de subseguida, agitada vigorosamente no vórtex, seguindo-se uma centrifugação 

a 7500 g, durante 5’ a 4ºC, descartando-se, no final, o sobrenadante. O excesso de etanol será, 

então, eliminado por evaporação, ressuspendendo-se o RNA em H2O, incubando-se, por fim, a 55-

60ºC durante 15’ para permitir a completa dissolução do pellet de RNA.  

A qualidade do RNA isolado será determinada através do cálculo da razão entre a sua 

absorvância a 260 nm e a 280 nm, sendo que o RNA utilizado nos estudos deverá ter uma razão ≤ 

1,8.  

Síntese de cDNA 

Uma vez isolado o RNA total, proceder-se-á à síntese de cDNA de acordo com o protocolo 

ThermoScript™ RT-PCR System (Invitrogen), para assim quantificar o mRNA do gene CARD15 nas 

células. Preparar-se-á, então, uma solução com 1 µ l de primer Oligo(dT)20 50 µ M, com 2 µ l de RNA 

e com 2 µ l de dNTP Mix 10 mM, perfazendo os 12 µ l de volume final com H2O. Esta solução será 

subsequentemente incubada a 65ºC durante 5’, colocando-se depois em gelo. Por conseguinte, 

preparou-se a solução master mix, devidamente acondicionada em gelo e com agitação ligeira, 

constituída por 4 µ l de 5× cDNA Synthesis Buffer, previamente agitado no vórtex durante 5’’, por 1 

µ l de DTT 0,1 M, por 1 µ l de RNaseOUT (40 U/ µ l), por 1 µ l de H2O e por 1 µ l de ThermoScript™ 

RT (15 U/ µ l). Preparadas as soluções, os 8 µ l de master mix foram pipetados para o tubo com 

RNA mantido em gelo, transferindo-se a amostra para um termociclador previamente aquecido, 

onde permanecerá a 50ºC durante 30-60’. Seguir-se-á uma incubação de 5’ a 85ºC, após a qual se 
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adicionará 1 µ l de RNase H, mantendo-se, por fim, a 37ºC durante 20’, de modo a concluir a 

reacção de síntese de cDNA. 

Detecção molecular da proteína Nod2  

A expressão do gene CARD15 nas células será avaliada, por conseguinte, através de uma 

reacção de PCR com 5 µ l de tampão de PCR 10× sem Mg2+, 1,5 µ l de MgCl2 50 mM, 1 µ l de 

dNTPs 10 mM, 1 µ l de primer sense 10 µ M (F → 5’-CTCAGTCTCGCTTCCTCAGTAC-3’), 1 µ l de 

primer antisense 10 µ M (R → 5’-GGTTAACAGGACACGGTCAGG-3’), 0,4 µ l de Platinum® Taq 

DNA Polymerase 5 U/ µ l (Invitrogen), 2 µ l de cDNA e, por último, 38,1 µ l de H2O para perfazer os 

50 µ l de volume final. O cDNA, bem como o gene house-keeper β-actina, serão então amplificados 

consoante os parâmetros presentes na Tabela 1. 

Tabela 1 | Parâmetros de amplificação do gene CARD15 por RT-PCR. 

 Nod2 Ciclos 

Desnaturação inicial 94º C, 3’  

Desnaturação 94º C, 20’’ 

34 Annealing 62º C, 30’’ 

Extensão 72º C, 30’’ 

Extensão final 72º C, 4’  

 

Posto isto, proceder-se-á à visualização dos produtos de PCR por electroforese em gel de 

agarose (2%) corado com brometo de etídeo (10 µ g/ml). A análise semi-quantitativa dos níveis de 

cDNA basear-se-á, por consequência, na comparação da intensidade relativa de cada uma das 

bandas correspondentes à proteína Nod2 (450 pares de bases (pb)) com a intensidade média 

normalizada da banda da β-actina num sistema de imagem e software adequados (BioRad 

GelDocXR).  

Doseamento de citocinas 

A detecção de IL-1β, de IL-8, de IL-12, de IL-17 e de CCL2 (MCP-1) presentes no meio de cultura 

das células estimuladas e não estimuladas com MDP será efectuada através de kits de ELISA, de 

acordo com as recomendações do fabricante. 
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SOLUÇÃO DE AKE: 

H4Cl – 82,9 g/l; 

HCO2 – 10 g/l; 

EDTA – 0,37 g/l. 

 

SOLUÇÃO DE PBS: 

Na2HPO4 – 1,48 g/l; 

NaH2PO4 – 0,495 g/l; 

NaCl – 7,2 g/l. 

 

TAMPÃO SE: 

NaCl 75 mM; 

EDTA 25 mM. 

 Estudo de proliferação celular pelo método Alamar Blue 

A fim de avaliar a proliferação celular adicionar-se-á Alamar Blue (rezasorina) à cultura 

de células após estimulação com MDP (6-48 h), transferindo-se de seguida 200 µ l de 

meio de cultura para uma placa de 96 poços, sendo que um dos poços não conterá 

células (controlo negativo). Finda a medição da absorvância a 570 e 600 nm, avaliar-se-á 

a proliferação celular a partir da taxa de redução da rezasorina, consoante a equação: 

% Redução = � �EOx�λ2 . Aλ1 - �EOx�λ1 . Aλ2 

�ERed�λ1 . A'λ2 - �ERed�λ2 . A'λ1 
� ×100 

na qual EOx e ERed correspondem, respectivamente, aos coeficientes de extinção molar da 

forma oxidada e reduzida da rezasorina, A à absorvância da amostra, A’ à absorvância 

do controlo negativo, λ1 a 570nm e, por último, λ2 a 600 nm.  

 

Estudos de Epidemiologia Molecular  

Amostras biológicas  

As amostras de sangue periférico foram colhidas a homens submetidos a biópsia 

prostática (n=253) no Hospital Militar do Porto e no Hospital de S. João – Porto, em tubos 

com EDTA de 10 ml, após consentimento informado. Subsequentemente, após análise 

anatomo-patológica, os indivíduos foram diagnosticados com prostatite (n=42; 67,4± 7,8 

anos), com CaP (n=128; 67,3± 7,7 anos) ou com HBP (n=83; 67,3± 6,8 anos), sendo 

estes últimos considerados como grupo de controlo do estudo, uma vez que foi 

comprovado por biópsia a ausência de neoplasia maligna. Consideraram-se ainda os 

níveis de PSA (Prostate specific antigen) dos indivíduos aquando do diagnóstico, bem 

como as características clínico-patológicas dos doentes com CaP (grau histológico de 

Gleason e estadio). 

Isolamento de DNA 

O DNA foi extraído a partir dos leucócitos pelo método de salting-out clorofórmio 

(Mullenbach et al., 1989), adicionando-se para tal uma solução hipotónica (AKE) às 

amostras de sangue que foram de seguida incubadas a 4ºC, durante 30’, de modo a 
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promover a hemólise. Por conseguinte, as amostras foram centrifugadas a 2000 r.p.m. durante 10’ a 

4ºC, rejeitando-se, no final, o sobrenadante e ressuspendendo-se o sedimento novamente com 

AKE. Repetiu-se a centrifugação, em condições semelhantes, sendo que a ressuspensão do 

sedimento foi agora efectuada com uma solução de PBS, procedendo-se posteriormente a uma 

terceira centrifugação. Uma vez concluída, o sobrenadante foi novamente eliminado, 

ressuspendendo-se o sedimento de células nucleadas em 4 ml de tampão SE, por forma a induzir a 

lise celular. Ulteriormente adicionou-se dodecilsulfato de sódio (SDS) para promover a 

desagregação das proteínas associadas ao DNA, e proteinase K, para assegurar a completa 

degradação proteica, incubando-se as amostras a 55ºC durante 12’. Posto isto, precipitaram-se as 

proteínas através da adição de 1 ml de NaCl 6M previamente aquecido, as quais foram separadas 

por intermédio da adição de um volume semelhante de clorofórmio. Após agitação suave durante 

30-60’, a solução foi centrifugada a 2500 r.p.m., durante 10’ a 4ºC, a fim de separar a fase aquosa, 

onde se encontra o DNA, da fase orgânica que contém as proteínas degradadas. O sobrenadante 

foi então recolhido, adicionando-se igual volume de isopropanol para promover a precipitação do 

DNA que foi posteriormente lavado com etanol a 70% (� �⁄ ). Finda a evaporação do etanol, o DNA 

foi ressuspenso em água bidestilada, sendo ulteriormente armazenado a -4ºC. 

Genotipagem  

A análise do polimorfismo +2104 C→T presente no exão 4 do gene CARD15 foi efectuada por 

Real-Time PCR em doentes com HBP, com prostatite e com CaP de acordo com o protocolo 

Taqman SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems). Este ensaio baseia-se na discriminação 

alélica por emissão de fluorescência, requerendo, para isso, dois fluorómetros (VIC® dye e FAM™ 

dye) associados à extremidade 5’ de cada uma das sondas oligonucleotídicas, as quais possuem na 

extremidade 3’ uma molécula MGB (Minor groove binder) capaz de estabilizar a hibridação das 

sondas à cadeia de DNA complementar (Figura 4). Durante o PCR, ocorre então o emparelhamento 

selectivo de uma das sondas, ou das duas em situações de heterozigotia, com a sequência 

complementar entre os primers forward e reverse, seguindo-se a clivagem, efectuada pela AmpliTaq 

Gold® DNA Polymerase, do fluorómetro associado a essa sonda, criando deste modo um sinal de 

fluorescência que será detectado pelo sistema de Real-Time PCR (Applied Biosystems 7300 Real-

Time PCR System). 

Neste sentido, preparou-se, num tubo de microcentrífuga esterilizado, a mix de reacção (100 

ensaios) que possibilitou amplificar o DNA previamente isolado, constituída então por 237,5 µ l de 
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H2O, por 250 µ l de Taqman® Universal PCR Master Mix (2×)

Taqman® SNP Genotyping Assay

µ l de mix por cada um dos 96 poços da 

DNA a 92-94 desses poços, sendo que os restantes, designados por NTC (

funcionaram como controlos negativos. Posto isto, isolou

Figura 

  Importância do gene CARD15 no desenvolvimento de doenças prostáticas

Universal PCR Master Mix (2×) (sem AmpErase UNG

SNP Genotyping Assay (C__11717468_20). Uma vez homogeneizada, distribuiram

por cada um dos 96 poços da placa de Real-Time, subseguindo-se a adição de 1 µ l de 

94 desses poços, sendo que os restantes, designados por NTC (No template control

funcionaram como controlos negativos. Posto isto, isolou-se a placa de reacção com uma película 

Figura 4 | Discriminação alélica por emissão de fluorescência (Applied Biosystems).

no desenvolvimento de doenças prostáticas 

UNG) e por 12,5 µ l de 

. Uma vez homogeneizada, distribuiram-se 5 

se a adição de 1 µ l de 

No template control), 

se a placa de reacção com uma película 

emissão de fluorescência (Applied Biosystems). 
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óptica adesiva, efectuando-se um spin a 2000 r.p.m. antes de iniciar a amplificação no equipamento 

Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System, de acordo com os parâmetros universais 

descritos na Tabela 2. 

 
Tabela 2 | Parâmetros de amplificação para o ensaio de discriminação alélica do polimorfismo +2104C→T do gene CARD15. 

 Nod2   Ciclos 

Desnaturação inicial 95 C, 10’  

Desnaturação 92º C, 15’’ 
40 

Annealing - extensão 60º C, 1’ 
   

 

Análise estatística 

Os resultados obtidos foram analisados com o software SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), versão 15.0, sendo as associações entre as variáveis categóricas analisadas através do 

teste de qui-quadrado (χ2), considerando-se estatisticamente significativas para valores de p 

inferiores a 0,05. A importância destes resultados foi determinada, por conseguinte, através do 

quociente de Odds Ratio (OR), um indicador do risco relativo dos portadores do alelo T do 

polimorfismo +2104C→T desenvolverem doenças prostáticas, calculando-se concomitantemente o 

intervalo de confiança a 95% (IC 95%) desse risco. Não obstante, a probabilidade do risco relativo 

foi também ajustada para a idade de diagnóstico por intermédio da regressão logística binária 

multivariada. A fim de contornar uma das limitações do teste de χ2, calculou-se pontualmente o 

teste exacto de Fisher quando um dos grupos em estudo continha menos de 5 elementos. 

Efectuaram-se também os testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk W para a 

variável contínua PSA de diagnóstico, subseguidos do teste não paramétrico U de Mann-Whitney. 

Por último, a probabilidade cumulativa dos portadores do alelo T do polimorfismo +2104C→T 

desenvolverem precocemente prostatite foi analisada pelo método de Kaplan-Meier, sendo a 

homogeneidade das curvas de hazard avaliada pelo teste de Breslow. 
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Estudos in vitro 

Motivos técnicos impediram o crescimento das linhas celulares, pelo que não foi possível 

apresentar quaisquer resultados acerca da expressão da proteína Nod2 nas células epiteliais da 

próstata, nem os estudos apresentados nos materiais e métodos. 

 

Estudos de Epidemiologia Molecular  

Análise do polimorfismo +2104 C→T presente no exão 4 do gene CARD15 

A distribuição das frequências genotípicas do polimorfismo +2104C→T presente no exão 4 do 

gene CARD15 encontra-se descrita na tabela 3, sendo que o genótipo CC, dito homozigótico 

dominante, é o mais frequente nos grupos em estudo, singularmente no grupo controlo (HBP – 92%, 

CaP – 84% e prostatite – 64%). Relativamente aos genótipos portadores do alelo T (heterozigóticos 

e homozigóticos recessivos) constatou-se que os doentes com prostatite são aqueles que 

apresentam o alelo com maior frequência (36%), seguindo-se os doentes com CaP (16%) e, por fim, 

os doentes controlo (8%). 

 
Tabela 3 | Distribuição genotípica do polimorfismo +2104C→T do gene CARD15. 

        
  HBP Prostatite CaP 

  n % n % n % 

        

G
en

ót
ip

o CC 76 0,92 27 0,64 107 0,84 

CT 6 0,07 7 0,17 17 0,13 

TT 1 0,01 8 0,19 4 0,03 

        

M
od

el
o 

re
ce

ss
iv

o CC 76 0,92 27 0,64 107 0,84 

CT/TT 7 0,08 15 0,36 21 0,16 

        

A
le

lo
s C 158 0,95 61 0,73 231 0,90 

T 8 0,05 23 0,27 25 0,10 
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No decurso da análise estatística observou-se que os indivíduos heterozigóticos têm um risco 

3,28 vezes superior de desenvolver prostatite (OR=3,28; IC 95%: 0,89-12,33; p=0,039), sendo esse 

risco acrescido 3,39 vezes para os indivíduos portadores de dois alelos T (OR=3,39; IC 95%: 2,28-

5,05; p=3×10-4). Como tal, o risco de progressão de prostatite aumenta linearmente com a presença 

de um alelo T, agravando-se com 2 alelos (p=4×10-5 (teste de χ2 para análise da tendência linear)) 

(Tabela 4), estando estes resultados em consonância com aqueles obtidos por regressão logística 

binária multivariada com ajustamento para a idade de diagnóstico (p=3×10-4). 

 

Tabela 4 | Análise do risco associado ao polimorfismo +2104C→T do gene CARD15 para desenvolver prostatite. 

        
  HBP Prostatite 

OR IC 95% p pa 
  n n 

        

G
en

ót
ip

o 

CC 76 27 1,0    

CT 6 7 3,28 0,89-12,33 0,039  

TT 1 8 3,39 2,28-5,05 3×10-4* 4×10-5 

        

M
od

el
o 

re
ce

ss
iv

o CC 76 27 1,0    

CT/TT 7 15 
6,03 2,02-18,53 1,5×10-4 

 
6,84 2,41-19,46 3×10-4** 

        

A
le

lo
s C 158 61 1,0    

T 8 23 7,45 2,97-19,25 3×10-7  

        
a - Teste de χ2 para análise da tendência linear.  
* - Teste exacto de Fisher; 
** - Regressão logística binária multivariada com ajustamento para a idade de diagnóstico. 
 

Atendendo a estes resultados, analisou-se, por conseguinte, a probabilidade cumulativa de o 

diagnóstico de prostatite em indivíduos portadores do alelo T preceder o diagnóstico em indivíduos 

com o alelo C, verificando-se que esta hipótese tem significância estatística (p=0,006) (Figura 5). 

Deste modo, os indivíduos com o alelo T são diagnosticados em média aos 68,31±1,11 (SEM) anos 

(IC 95%: 66,13-70,49), ao passo que a idade de diagnóstico dos portadores do alelo C se aproxima 

dos 78,11±1,35 (SEM) anos (IC 95%: 75,47-80,76). 
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Por outro lado, ponderou-se acerca da relação entre o alelo T e o risco de desenvolver CaP, 

verificando-se que apesar de o valor do risco relativo apontar para uma possível associação 

(OR=2,13; IC 95%: 0,81-5,84), este não tem significância estatística devido ao elevado valor de p 

(p=0,095). Todavia, ao ajustar esta probabilidade para a idade de diagnóstico, por regressão 

logística multivariada, constatou-se que existe, de facto, uma tendência para os indivíduos 

heterozigóticos e homozigóticos recessivos desenvolverem CaP (OR=2,54; IC 95%: 0,97-6,65; 

p=0,058) (Tabela 5), o que é consonante com os resultados respeitantes ao alelo T (OR=2,14; IC 

95%: 0,89-5,30; p=0,064). Porém, não se observou qualquer tendência linear entre a presença de 

um ou dois alelos T e o risco de progressão de CaP (p=0,098). 

  

Idade de diagnóstico (anos)
908070605040
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ro
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o
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u
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CT/TT_____

_____

Figura 5 | Estudo da probabilidade cumulativa dos portadores do alelo T serem diagnosticados 
precocemente com prostatite pelo método de Kaplan-Meier (teste de Breslow, p=0.006). 
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Tabela 5 | Análise do risco associado ao polimorfismo +2104C→T do gene CARD15 para desenvolver CaP. 

        
  HBP CaP 

OR IC 95% p pa 
  n n 

        

G
en

ót
ip

o 

CC 76 107 1,0    

CT 6 17 2,01 0,7-6,02 0,154  

TT 1 4 1,37 0,87-2,16 0,650* 0,098 

        

M
od

el
o 

re
ce

ss
iv

o CC 76 107 1,0    

CT/TT 7 21 
2,13 0,81-5,84 0,095 

 
2,54 0,97-6,65 0,058** 

        

A
le

lo
s C 158 231 1,0    

T 8 25 2,14 0,89-5,30 0,064  

        
a - Teste de χ2 para análise da tendência linear.  
* - Teste exacto de Fisher; 
** - Regressão logística binária multivariada com ajustamento para a idade de diagnóstico. 
 

Posto isto, avaliou-se se existiriam possíveis associações entre as características clínico-

patológicas do CaP e os genótipos em estudo, não se observando, porém, qualquer diferença 

estatísticamente significativa entre o estadio (p=0,242) ou o grau histológico de Gleason (p=0,605) 

(Tabela 6), pelo que o polimorfismo +2104C→T do gene CARD15 não exerce, aparentemente, 

qualquer influência em CaP mais avançados. 
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se a relação entre o genótipo dos doentes com os seus valores de 

aquando do diagnóstico, tendo-se verificado previamente a normalidade desta variável através dos 

Smirnov e Shapiro-Wilk W (p=1×10-4), não se registando, todavia, qualquer 

associação estatisticamente significativa pelo subseguinte teste U de Mann-

=0,316), com prostatite (p=0,756) e com CaP (p=0,994) (Figura 6). 

Características dos níveis de PSA aquando do diagnóstico (* valores de p calculados pelo teste U 
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Nos últimos anos registou

células epiteliais possuem mecanismos de detecção bacteriana capazes não só de regular a 

imunidade inata, como também de promover a imunidade adquirida (Fritz 

al., 2008). Porém, a modulação da resposta inata pelas células epiteliais da próstata permanece 

ainda por esclarecer, sabendo

Mackern-Oberti et al., 2006) que, noutros mod

Apesar deste estudo não ter conseguido,

ditas células, parece-nos plausível, pelo facto de os tecidos humanos utilizarem mecanismos de 

sinalização conservadores, que esta proteína aí seja expressa, com o propósito de maximizar a 

resposta antibacteriana prostática. 

Segundo o paradigma actual, a 

pelo domínio LRR, decorrendo daí uma série de alterações conformacionais, 

oligomerização do domínio NOD

efectoras (Abraham e Cho, 2006

Figura 7 | Via de sinalização da proteína Nod2 (adaptado de Abraham e Cho, 2006).

no desenvolvimento de doenças prostáticas 

Nos últimos anos registou-se um crescendo de estudos imunológicos indicadores de que as 

células epiteliais possuem mecanismos de detecção bacteriana capazes não só de regular a 

imunidade inata, como também de promover a imunidade adquirida (Fritz et al.

, 2008). Porém, a modulação da resposta inata pelas células epiteliais da próstata permanece 

ainda por esclarecer, sabendo-se, contudo, que estas células expressam TLRs (Gatti 

, 2006) que, noutros modelos celulares, cooperam com a proteína Nod2. 

Apesar deste estudo não ter conseguido, por motivos técnicos, analisar a expressão de Nod2 nas 

nos plausível, pelo facto de os tecidos humanos utilizarem mecanismos de 

dores, que esta proteína aí seja expressa, com o propósito de maximizar a 

resposta antibacteriana prostática.  

Segundo o paradigma actual, a sinalização do Nod2 tem início com o reconhecimento do MDP 

decorrendo daí uma série de alterações conformacionais, particularmente a

oligomerização do domínio NOD, que possibilitam a ligação de moléculas adaptadoras e proteínas 

(Abraham e Cho, 2006; Ogura et al., 2001b; Proell et al., 2008) (Figura 7)
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se um crescendo de estudos imunológicos indicadores de que as 
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et al., 2008; Hisamatsu et 

, 2008). Porém, a modulação da resposta inata pelas células epiteliais da próstata permanece 

se, contudo, que estas células expressam TLRs (Gatti et al., 2006; 
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et al., 2007), resultando 
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(Ghosh e Karin, 2002; Kim et al., 2006; Kumar et al., 2004; Luo et al., 2005). Suprimida a regulação 

negativa, a forma activa do NF-κB acumular-se-á no núcleo onde regulará a expressão de genes 

envolvidos na resposta inflamatória (Barnes e Karin, 1997; Ghosh e Karin, 2002; Kim et al., 2006; 

Ogura et al., 2001b). Porém, a variação genética dos domínios funcionais da Nod2 pode 

comprometer as interações moleculares que subseguem a sua estimulação, alterando, por essa 

razão, a resposta inata mediada pelo epitélio prostático. 

Pelo facto de se localizar no domínio LRR, no presente estudo foi analisado o polimorfismo 

+2104C→T em indivíduos com patologia prostática, verificando que a presença do alelo recessivo 

é, de uma forma geral, superior na população portuguesa, relativamente à população caucasiana. 

Nos caucasianos foram descritas frequências para o alelo T de 1-3% nos indivíduos controlo e de 

4,8-7,1% nos indivíduos com doença (Papaconstantinou et al., 2005; Roberts et al., 2006), ao passo 

que neste estudo se observaram frequências enquadradas entre 5-27% nos indivíduos com doença 

(HBP – 5%, prostatite – 27% e CaP – 10%) (Tabela 3). Contudo, torna-se premente aumentar a 

dimensão da amostragem deste estudo para que os resultados obtidos tenham um poder estatístico 

mais consistente. 

Atendendo à elevada frequência do alelo T na população com prostatite, foi avaliada a sua 

influência na predisposição para esta condição inflamatória, constatando-se que não só existe uma 

associação entre o polimorfismo e o risco de desenvolver prostatite (OR=6,03; IC 95%: 2,02-18,53; 

p=1,5×10-4), como essa predisposição aumenta linearmente com a presença de um ou de dois 

alelos T (p=4×10-5) (Tabela 4). Alguns investigadores referem que esta susceptibilidade genética 

está relacionada com uma deficiência de activação do NF-κB (loss-of-function) (Chamaillard et al., 

2003; Inohara et al., 2003), embora se deva considerar que mesmo que a o polimorfismo 

+2104C→T provoque um fenótipo loss-of-function, as células epiteliais da próstata possuem outros 

mecanismos de sinalização (Gatti et al., 2006; Mackern-Oberti et al., 2006) capazes de reverter 

essa diminuição funcional. Por este motivo, Eckmann e Karin (2005) sugeriram duas hipóteses que 

visam explicar a relação entre a predisposição para inflamação e o polimorfismo +2104C→T.  

Segundo estes autores, a variante +2104C→T condiciona a regulação negativa que a proteína 

Nod2 exerce sobre o TLR2 (Kobayashi et al., 2005; Watanabe et al., 2004). Livre de restrições, este 

receptor intermembranar de batérias Gram + consegue, então, activar o NF-κB que promoverá a 

sobre-expressão de IL-12 (Figura 8), uma citocina pró-inflamatória capaz de estimular o crescimento 

e diferenciação dos linfócitos Th1. Do repertório de citocinas libertadas por estes linfócitos CD4+ 
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Figura 9 | Desregulação da IL-1β induzida pela variação genética da proteína Nod2 (adaptado de Eckmann e Karin, 2005).
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araquidónico, provindo da peroxidação lipídica instigada pelo NO, em prostaglandinas (PGE), as 

quais estão intimamente associadas à proliferação celular (Hussain et al., 2003; 

relevantes para a patofisiologia inflamatória. 

Assim, o aumento linear da predisposição para desenvolver prostatite (Tabela 4) é justificado com 

a perda mais acentuada de actividade do receptor de muropéptidos no genótipo TT relativ

Por consequência, a sobre-estimulação inflamatória registada nos genótipos CT/TT 

precoce de prostatite nos seus portadores (68,31±1,11 anos) 

comparativamente aos portadores do genótipo CC (78,11±1,35 anos) (Figura 5). 

Sendo o valor de PSA um corrente indicador de CaP na prática clínica, e considerando

valores enquadrados entre 10 a 20 ng/ml um forte indício de CaP, são relevantes os valores 

induzida pela variação genética da proteína Nod2 (adaptado de Eckmann e Karin, 2005).
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, 2008) indica que o 
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araquidónico, provindo da peroxidação lipídica instigada pelo NO, em prostaglandinas (PGE), as 

, 2003; Sciarra et al., 

Assim, o aumento linear da predisposição para desenvolver prostatite (Tabela 4) é justificado com 

a perda mais acentuada de actividade do receptor de muropéptidos no genótipo TT relativamente ao 

estimulação inflamatória registada nos genótipos CT/TT 

de prostatite nos seus portadores (68,31±1,11 anos) 

Sendo o valor de PSA um corrente indicador de CaP na prática clínica, e considerando-se os 

valores enquadrados entre 10 a 20 ng/ml um forte indício de CaP, são relevantes os valores 

induzida pela variação genética da proteína Nod2 (adaptado de Eckmann e Karin, 2005). 
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encontrados nos indivíduos com prostatite (7,03±0,91 ng/ml) (Figura 6). Estes resultados, 

superiores àqueles registados no grupo controlo (4,16±0,42 ng/ml), são, pois, harmónicos com 

outros estudos que observaram um aumento proporcional entre os níveis de PSA e a extensão da 

inflamação (Anim et al., 2007; Kehinde et al., 2003), enfatizando-se que a análise do PSA como 

diagnóstico deve ser cautelosa, por forma a evitar resultados falso-positivos. Todavia, apesar desta 

relação entre PSA e inflamação já descrita na literatura, este trabalho não encontrou qualquer 

associação estatisticamente significativa entre os níveis de PSA e o polimorfismo em estudo nas 

três doenças prostáticas analisadas. 

Por sua vez, a ausência de associação entre o polimorfismo +2104C→T e o CaP (p=0,095) 

(Tabela 5) é sustentada pelo facto de a activação do NF-κB não ser importante nos estados iniciais 

do desenvolvimento tumoral (Balkwill et al., 2005; Pikarsky et al., 2004), sendo, porém, crucial na 

conversão maligna. Esta característica é consonante com as investigações de Sweeney e seus 

colaboradores (2004), que observaram uma activação diferencial do NF-κB no epitélio prostático 

normal, em PIN e em adenocarcinoma. Estes autores verificaram, pois, que o nível de activação 

deste factor de transcrição é superior em tecidos com PIN e com CaP, com a singularidade de neste 

último a intensidade máxima de activação ocorrer mais tardiamente que nas amostras com PIN. 

Como tal, a via NF-κB perde importância na iniciação neoplásica, sendo, porém, fundamental na 

sua progressão. Todavia, a activação do NF-κB em CaP mais avançado deverá ser independente 

da inflamação, uma vez que o polimorfismo +2104C→T, promotor da resposta inflamatória, não tem 

qualquer relação estatisticamente significativa com as características clínico-patológicas analisadas 

(Tabela 6). 

Contudo, ao ajustar a probabilidade da associação referida para a idade de diagnóstico, verifica-

se que existe uma tendência para os indivíduos com genótipos CT/TT desenvolverem CaP 

(p=0,058), os quais possuem um risco acrescido 2,54 vezes comparativamente ao genótipo CC 

(Tabela 5). Essa tendência poderá estar relacionada com o facto de os doentes com um historial 

clínico de prostatite crónica terem uma maior predisposição para progressão de neoplasia (OR=1,6; 

IC 95%: 0,8-3,1) (Roberts et al., 2004), pelo que a perpetuação da inflamação pode eventualmente 

potenciar a iniciação do desenvolvimento tumoral (Sciarra et al., 2008). 

Em suma, este trabalho demonstrou que o polimorfismo +2104C→T do gene CARD15 está 

associado ao desenvolvimento de prostatite, eventualmente devido à sobre-estimulação da resposta 

inflamatória, verificando ainda que este não tem qualquer influência significativa nos CaP 
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avançados. Porém, existe uma relação indirecta retirada do facto de a prostatite aumentar o risco de 

desenvolver CaP, pelo que a variante estudada pode, em última análise, propiciar a formação de 

lesões pré-malignas mediante a criação de um microambiente pró-inflamatório exacerbado. 
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O presente estudo demonstrou que a variação genética do receptor intracelular de muropéptidos 

Nod2 potencia o desenvolvimento de prostatite devido à perpetuação de um microambiente 

excessivamente inflamatório. 

Porém, a ausência de literatura respeitante à expressão desta proteína nas células epiteliais da 

próstata torna premente a optimização dos ensaios de cultura celular referidos neste trabalho. 

Dessa forma, será possível avaliar o comportamento da proteína relativamente à activação do NF-

κB, à interacção com o TLR2 e à produção de moléculas pró-inflamatórias em distintas linhas 

celulares estimuladas com MDP (células epiteliais normais, PIN, CaP androgénio dependente e CaP 

androgénio independente). 

Por outro lado, o aumento da amplitude da amostragem utilizada nos estudos epidemiológicos 

reveste-se de especial importância, permitindo que os resultados obtidos adquiram um poder 

estatístico mais consistente. O doseamento sérico de moléculas como a IL-1β, a IL-12 ou o IFNγ 

aquando do diagnóstico será também uma mais valia, permitindo discernir o grau inflamatório 

presente nas três doenças prostáticas analisadas. 

Não obstante, os estudos em curso deverão debruçar-se também sobre o polimorfismo 3020insC 

localizado no exão 11 do gene CARD15 que, à semelhança do polimorfismo +2104C→T, se 

localiza no domínio LRR. Esta variante, responsável pela substitutição de Leu por Pro no codão 

1007, tem a singularidade de originar uma proteína truncada na sequência da inserção de um codão 

de terminação prematuro, devido à alteração do segundo nucleótido do codão 1007. Como tal, a 

proteína expressa tem apenas 1007 a.a., ao contrário dos 1040 que constituem a proteína normal 

(Ogura et al., 2001a). Esta nova configuração altera significativamente a regulação negativa que o 

domínio LRR exerce sobre a TAK1 (TGF-β-activated kinase), permitindo que esta enzima estimule o 

NF-κB por intermédio da fosforilação, e subsequente activação, das IKK (Chen et al., 2004). Um 

outro estudo, efectuado por Maeda e seus colaboradores (2005), evidenciou que a variante 

3020insC consegue também desregular os níveis de IL-1β, promovendo, tal como a variante 

estudada, a formação de um microambiente inflamatório desmedido. Neste contexto, é natural que a 

variante 3020insC aumente a predisposição para patologias intimamente associadas a estados 

inflamatórios crónicos, como de resto está já descrito na literatura (Abraham e Cho, 2006; Ogura et 
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al., 2001a), sendo, por isso, plausível que aumente também a susceptibilidade de desenvolver 

prostatite e/ou CaP. 

O prosseguimento deste trabalho deverá, portanto, incluir a genotipagem da variante 3020insC, 

procedendo-se ulteriormente à análise combinada dos dois polimorfismos do gene CARD15, para 

assim avaliar a sua influência na susceptibilidade para o desenvolvimento de prostatite e de CaP. 

Deste modo, e para finalizar, a identificação do perfil genotípico e haplotípico do gene CARD15 

em indivíduos com doenças prostáticas funcionará, em conjunto com o doseamento sérico de 

algumas moléculas sinalizadoras, como um biomarcador inflamatório, permitindo em última análise 

individualizar os procedimentos terapêuticos numa perpectiva farmacogenómica. 
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χχχχ2 – Qui-quadrado; 

’ – Minutos; 

’’ – Segundos; 

µl – Microlitro; 

µM – Micromolar; 

a.a. – Aminoácidos;  

AKE – Solução hipotónica promotora da hemólise;  

Arg – Arginina; 

C – Citosina; 

CaP – Cancro de próstata; 

CARD – Caspase recruitment domain; 

CARD15 – Gene que codifica a proteína Nod2; 

CCL – Chemokine (C-C motif) ligand; 

CD – Cluster of differentiation; 

cDNA – Ácido desoxiribonucleico complementar; 

CO2 – Dióxido de carbono; 

Cox-2 – Cyclooxygenase-2; 

DNA – Ádico desoxiribonucleico; 

dNTP – Trifosfato de desoxinucleotídeos; 

DTT – Dithiothreitol; 

ECCAC – European Collection of Cell Cultures; 

EDTA – Ácido etilenodiaminotetracético; 

ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay; 

ERK – Extracellular signal-regulated kinase; 

F – Forward; 

FBS – Soro bovino fetal; 

g – Força G; 

g/l – Gramas por litro; 

HBP – Hiperplasia benigna da próstata; 

HPV-10 – Linha celular de PIN; 

IκκκκB – Inibidor do NF-κB; 

IC – Intervalo de confiança; 

IFNγγγγ - Interferão γ; 

IKK – Complexo das IκB cinases 

(IKKα/IKKβ/IKKγ(NEMO)); 

IL – Interleucina; 

JNK – c-Jun NH2-terminal kinase; 

Leu – Leucina; 

LNCaP – Linha celular de cancro de próstata 

androgénio dependente; 

LRR – Leucine-rich repeat; 

M – Molar; 

MAPK – Mitogen-activated protein kinases; 

MCP-1 – Monocyte chemoattractant protein 1; 

MDP – Dipéptido de muramil; 

mg/l – Miligrama por litro; 

Mg2+ - Magnésio; 

MGB – Minor groove binder; 

MgCl2 – Cloreto de magnésio; 

ml – Mililitro; 

mM – Milimolar; 

mRNA – Ácido ribonucleico mensageiro; 

MyD88 – Myeloid differentiation protein 88; 

n – Número de amostras; 

NaCl – Cloreto de sódio; 

NF-κκκκB – Nuclear factor-κB; 

ng/ml – Nanograma por mililitro; 

nm – Nanómetros;  

Nod2 – Nucleotide binding and oligomerization domain 2; 

NOS – Espécies reactivas de azoto; 

NTC – No template control; 

OR – Odds ratio; 

p – Significância estatística do teste de χ2;   

p38 – Cinase pertencente à classe MAPK; 

pb – Pares de bases; 

PBS - Phosphate-buffered saline; 

PC-3 - Linha celular de cancro de próstata androgénio 

independente; 

PCR - Polymerase chain reaction; 

PGE – Prostaglandina; 

PIA – Atrofia inflamatória proliferativa; 

PIN – Neoplasia intraepitelial prostática; 

Pro – Prolina; 

PSA – Prostate specific antigen;  
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R – Reverse; 

r.p.m. – Rotações por minuto; 

RIP2 – Serina-treonina cinase (RIPK2, RICK); 

ROS – Espécies reactivas de oxigénio; 

RPWE – Linha celular de epitélio da próstata normal; 

rs – Reference of SNP database; 

RT-PCR – Reverse transcriptase - polymerase chain 

reaction; 

SDS – Dodecilsulfato de sódio; 

SE – Cell lysis solution; 

SEM – Standart error of mean; 

SNP – Single nucleotide polymorphism; 

SPSS – Statistical Package for Social Sciences; 

T – Timina; 

TAK1 – TGF-β-activated kinase; 

Taq – DNA polimerase; 

TGF-β – Transforming growth factor beta; 

Th – T helper cells; 

TLR – Toll-like receptor; 

TNFα – Tumor necrosis factor α; 

Trp – Triptofano; 

U/µl – Unidades por microlitro; 

WT – Wild type. 

 



 

  



 

  

 


