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Introducere 

 

 

 

Cancerul prostatic constituie una dintre cele mai redutabile probleme de 

sănătate din Europa în special în țările dezvoltate, cu o proporție mai mare de 

bărbați vârstnici în populația generală.  În Europa, au fost estimate 382.000 de 

cazuri noi de cancer de prostată ȋn 2008, devenind astfel cel mai frecvent 

neoplasm de sex masculin, după cancerul de piele. Cu aproape 90.000 de decese 

estimate pentru anul 2008, aceasta a reprezentat a treia cauză de deces datorată 

unei neoplazii  la bărbați, după cancerul pulmonar şi cel colorectal [1]. Același 

studiu a raportat tendințe de creștere în 24 de țări europene, cu cele mai mari rate 

de incidență în Finlanda, Suedia și Țările de Jos.  

Epidemiologia cancerului de prostată a fost studiată extensiv. Această 

boală care  afectează ȋn fiecare an aproximativ 2,6 milioane de cazuri noi [2] 

reprezintă o povară tot mai mare pentru sănătatea publică și beneficiul 

screening-ului a fost dezbătut de foarte mult timp. 

Incidența este mai mare ȋn nordul şi vestul Europei (> 200 la 100.000 de 

bărbați) ȋn comparatie cu țările aflate ȋn curs de dezvoltare [3], în ultimele două 

decade tendința fiind de creştere lină, aproape în toate țările europene [4]. În UE 

mortalitatea prin cancer de prostată este estimată la 9 % din mortalitatea globală 

[5]. În cazul în care ratele de incidență rămân constante, impactul cancerului de 

prostată ȋntr-o populație din ce ȋn ce mai îmbătrânită va crește. Există un impact 

financiar important asupra statelor care trebuie să aloce resursele tratării acestor 

pacienți, aceste costuri putând doar să escaladeze prin diagnosticarea unui 

număr din ce ȋn ce mai mare de bărbaţi cu cancer de prostată. Prevenirea acestui 

tip de cancer ar reduce povara asupra sistemelor de sănătate publică, atât din 

punct de vedere al costurilor cât și al resurselor. 

În ceea ce priveşte factorii de risc incriminați în apariția cancerului de 

prostată ereditatea ocupă un loc important, studiile epidemiologice contribuind 

cu dovezi puternice ȋn susținerea acestei teorii. Studiile de asociere genomică au 

identificat cel puțin 100 SNP-uri care oferă o susceptibilitate comună şi 

contribuie la riscul de apariție al cancerului de prostată [5][6]. 

La un mic subgrup de pacienți cu cancer de prostată  (aproximativ 9%) 

există un adevărat determinism genetic, aceşti subiecți fiind identificați prin 

faptul că au cel puțin două rude care au dezvoltat boala cu debut precoce (ȋnainte 
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de vârsta de 55 de ani)  sau prin existența a trei sau mai mulți membrii ai 

familiei care au suferit de acest neoplasm.  Aceşti pacienți cu cancer de prostată 

ereditar vor face boala cu 6-7 ani mai devreme [1].  

Deși au fost raportate doar două studii epidemiologice de agregare 

familială "caz-control", ele au concluzionat existența unei componente genetice 

a cancerului de prostată. În primul dintre acestea, Morganti și colaboratorii au 

observat ȋn 1956 că pacienții cu cancer de prostată au raportat o frecvență mai 

mare a rudelor cu cancer de prostată ȋn comparaţie cu subiecții luați ȋn studiu 

drept martori [7]. O altă analiză efectuată ȋn Utah de către Charles Woolf a 

identificat faptul ca cei  228 de bărbați incluşi ȋn studiu care au decedat prin 

cancer de prostată aveau o probabilitate de trei ori mai mare de a avea istoric 

familial de cancer de prostată ȋn comparație cu pacienții incluşi ȋn studiu dar 

care au prezentat altă cauză a decesului [8].   

 

Carcinogeneza prostatică 

 

Descoperirile continue din domeniul geneticii moleculare au îmbunătățit 

cunoștințele legate de ciclul celular și funcțiile celulelor. Plecând de la informații 

din ce în ce mai amănunțite și precise legate de comportamentul fiziologic al 

celulelor organismului uman - au fost elucidate aspecte importante ale apariției 

și dezvoltării proceselor neoplazice.  

Fiecare celulă are un centru de control –nucleul- care conține informațiile 

necesare celulei pentru procesele de creștere, diviziune și îndeplinirea funcțiilor 

specifice. Celulele folosesc genele în mod selectiv, astfel încât unele dintre ele 

sunt activate sau inactivate în anumite momente ale ciclului celular în funcție de 

necesitățile celulare de moment.  

Cancerul este un grup de afecțiuni determinate de modificări patologice 

ale creșterii, proliferării și morții celulare. Aceste procese sunt controlate de 3 

clase de gene majore: oncogene, genele supresor ale creșterii tumorale și genele 

de stabilitate. 

  Modificările în expresia genelor sunt cauzate de procesele epigenetice, 

care includ metilarea ADN și remodelarea cromatinei. Aberațiile care pot 

interveni în cadrul acestor procese, conducând la expresia anormală a genelor, 

sunt omniprezente în cancerele umane. Toate celulele somatice ale unui individ 

conțin aceeași informație în secvența de ADN genomică. Totuși, fenotipurile 

celulelor care evoluează pe linii diferite, în organe diferite și chiar și în condiții 

diferite în cadrul aceluiași organ, se pot găsi într-o gamă foarte largă.  
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Cea mai mare parte a genomului uman este format din secvențe de ADN 

non-codant.  Prin urmare, majoritatea modificărilor genetice sunt inofensive. 

ADN-ul de codificare reprezintă aproximativ 3% din genomul uman şi genele 

sunt de asemenea ȋmparțite ȋn introni (non-codante) și exoni (codante). Numai 

mutații în regiunile exon ale genomului au ca rezultat modificari dăunatoare care 

pot afecta  compoziția proteinelor [9].  

Cu toate că aspectele genetice implicate ȋn apariția cancerului de prostată 

sunt slab ȋnțelese, ştim că formele de cancer apar aproape întotdeauna dintr-o 

singură celulă somatică, care trece printr-o serie de modificari genetice ce vor 

genera o modificare a activității genetice și prin urmare a fenotipului [10]. 

Mutațiile responsabile de apariția cancerului apar deseori la nivelul genelor 

implicate în reglarea creșterii celulare sau decesul acestora [11]. Din moment ce 

există peste 100 de tipuri de cancer şi fiecare tumoră are un număr variabil de 

subtipuri diferite, complexitatea face dificilă identificarea originii bolii. În 

ultimele două decenii au apărut proiecte ample de cercetare la nivelul proceselor  

moleculare, biochimice și celulare implicate în transformarea celulelor normale 

în celule canceroase maligne.  

Diversitatea locilor de susceptibilitate pentru cancerul de prostată (PCa) 

şi lipsa de reproductibilitate a acestora ia condus pe geneticieni  să-şi pună 

ȋntrebări privind utilitatea designului studiilor de tip “linkage” ȋn incercarea de 

a indentifica anumite variante ale PCa [12].  

În 1996, studiile de asociere caz-control au fost sugerate ca metodă de 

investigare a determinanților genetici ȋn cazul bolilor complexe [126]. Spre 

deosebire de studiile de linkage, care sunt concentrate pe găsirea unui loc în 

genomul asociat cu un risc de boală, studii de asociere identifică o alelă 

asociată cu un risc de boală. Studiile de asociere testează diferențele 

semnificative în ceea ce priveşte frecvențele alelelor între o populație de caz și 

o populație martor.  

Cu toate acestea, în 1996, nu a fost posibilă  înlocuirea studiului de 

“linkage” cu studii de asociere de densitate înaltă şi efectuate pe scară largă. 

Studiile de linkage beneficiază de un set predefinit de markeri informativi 

predefiniți care permit scanarea completă a întregului genom. Un set similar 

nu a fost definit pentru studiile de asociere. De fapt, markeri de densitatea 

cerută de un studiu de asociere pe scară largă  nu au fost identificați sau 

catalogați.  

O hartă fizică a genomului nu a fost disponibilă până la publicarea 

proiectului secvențierii genomului uman ȋn 2003, împiedicând proiectarea de 
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teste. În plus, costul unei astfel de test a fost prohibitiv [127]. În consecință, 

studiile de asociere efectuate la vremea respectivă au fost în mod tipic de mică 

amploare și au fost realizate pe o genă candidat identificată ȋntr-un anume 

locus identificat prin analiză de tip “linkage”. 

  În timp ce utilitatea studiului de asociere pentru a identifica variante 

genetice care predispun la boală a fost în mod evident demonstrată, caracterul 

practic a fost ȋngreunat de factori legați de densitatea mare de markeri 

necesari pentru a observa în mod eficient diversitatea genetică. În cazul în 

care numărul de markeri necesari ar putea fi redus, studiile de asociere pe 

scară largă ar avea un potențial, ar reprezenta o alternativă fezabilă la studii de 

“linkage” genetice în cadrul investigațiilor pe scară largă. Din fericire, studiile 

utilizand SNP-uri de înaltă densitate au demonstrat că genomul este format 

din zone discrete ce nu prezintă recombinare, care sunt separate de focare de 

recombinare și care prezintă o lipsă izbitoare de diversitate [13]. 

 

 

Scop şi Obiective 

 

 Principalul obiectiv al studiului este acela de a găsi un set de biomarkeri 

ce prezintă o asociere puternică cu cancerul de prostată la nivelul întregului 

genom uman în populația Românească. Acest efort este primul de acest fel 

realizat în România până la această dată, fiind rezultatul celor mai noi tehnologii 

de calcul disponibile în acest moment în epidemiologia genetică.   

  Studii similare au fost realizate pe un număr restrâns de markeri, eforturi 

asemănătoare fiind realizate pe un număr de 34 de markeri  asociați cu această 

patologie în România. Totuși aceste rezultate sunt într-o oarecare măsură 

nesatisfăcătoare pentru practica medicală, analizând un număr mult prea mic de 

SNP-uri în scopul replicării acestora.   

  Studiul realizat include un set de 3 milioane de markeri analizați într-un 

test de asociere cu un fenotip binar reprezentat de cancerul de prostată confirmat 

anatomo-patologic.  Acest set de markeri a fost realizat în urma imputării setului 

de date '1000 Genomes' [200] în genotipurile a 2024 de cazuri și martori incluși  

în studiu. Datele generate în urma acestui proces acoperă în totalitate întregul 

genom uman pentru fiecare individ inclus în studiu oferind o abordare unică de 

analiză a corelațiilor între oricare dintre cele 3 milioane de  SNP-uri și fenotipul 

cancerului de prostată. Densitatea și rezoluția acestor date ne permit să verificăm 

absolut orice genă, locus sau SNP cu exactitate având disponibile pentru acestea 
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un set de valori ale riscului acestui marker, gena sau locus și P-ul reprezentativ 

în cohorta folosită.    

  În cadrul studiului am urmărit 3 experimente diferite menite să valideze 

într-o primă parte rezultatele obținute. Un pas a fost reprezentat de examinarea 

întregii populații românești în comparație cu un set de date de referință pentru a 

putea cataloga și compara cohorta utilizată în raport cu alte populații ce au făcut 

parte din studii similare. Rezultatul experimentul final este reprezentat de 

raportarea celor mai puternice rezultate statistice obținute în cadrul testului de 

asociere și analiză și discuția rezultatelor de descoperire și replicare obținute în 

cadrul studiului.    

    

 Obiectivul 1: Validarea rezultatelor și replicarea markeriilor 

cunoscuți.   

   În orice studiu de asociere la nivelul întregului genom uman este 

necesară o replicare a rezultatelor obținute în scopul validării acestora. În acest 

scop am realizat un review al celor mai importante studii de asociere a nivelul 

întregului genom uman realizate pe cancerul de prostată, sistematizând toți 

markerii  descoperiți până în prezent. Cu ajutorul acestei baze de date voi 

verifica replicarea unui set extins de SNP-uri în populația Românească.  

 Un al doilea experiment relevant în validarea rezultatelor este compararea 

celui mai recent set de markeri descoperiți ca fiind asociați cu fenotipul studiat 

în cadrul uneia dintre  celei mai mari meta-analize realizată în prezent asupra 

cancerului de prostată. Acest set de markeri propuși spre analiză prezintă o serie 

de particularități specifice rezultatelor oricărei meta-analize, puterea lor statistică 

fiind bazată pe combinarea unui număr larg de cohorte.  

   Comportamentul acestor markeri în cadrul cohortei folosite în cadrul 

studiului indică atât o confirmare a rezultatelor prin replicarea acestora cât și o 

posibilitate de descoperire a noi markeri asociați la nivelul întregului genom 

uman în cadrul populației românești. Consider că o explorare amănunțită a 

acestor markeri și a genelor din care fac parte sau de care sunt apropiați este 

necesară.   

   

 Obiectivul 2: Analiza completă a genotipuriilor cohortei studiate și 

compararea acestora cu un model de referință. 

   Setul de 700.000 de markeri obținuți în urma genotipării realizate în 

cadrul studiului, ne permite compararea genotipurilor românești cu un model 

ideal realizat prin combinarea diferitelor populații. Acest model ideal este 
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reprezentat de modelul propus de studiul '1000 Genomes' fiind folosit în cadrul 

studiului nostru pentru imputarea datelor genetice.  

 Pentru o comparare a genotipurilor folosite în studiu și a acestui genotip 

ideal o să utilizez un set de 34 de markeri genotipați în cohorta românească în 

prealabil în cadrul unui experiment independent studiului nostru. Verificarea 

alelelor obținute ca rezultat al imputării și genotipării aceluiași set de markeri 

oferă o perspectivă atât în calitatea datelor imputate cât și într-o oarecare măsură 

în structura genetică o populației studiate.    

  Situația descrisă mai sus prezintă o oportunitate pentru cercetare și o 

ocazie unică în explorarea și înțelegerea relației dintre genotipurile studiate,  

particularitățile genetice ale populație românești și cancerul de prostată.   

   

 Obiectivul 3: Raportarea și discuția celor mai importante rezultate 

statistice obținute în cadrul testului de asociere.  

   În urma testului de asociere realizat pe cele 3 milioane de SNP-uri 

propuse spre studiu o să se urmărească filtrarea și sortarea rezultatelor după 

valorare P-ului obținut în urma testului Fisher realizat. Preconizez un număr 

ridicat de markeri ce vor replica rezultate obținute în prealabil de studii similare 

ținând cont de natura patologiei cancerului de prostată  și populația inclusă în  

studiu.  

  Valorile obținute în cadrul rezultatelor de replicare pot indica un anumit 

pattern reprezentativ al cancerului de prostată în România. Analiza amănunțită  

și compararea  acestor valori cu studiile în care au fost descoperiți acești markeri 

este absolut necesară.  

 Obținerea în urma testului de asociere a noi locusuri asociate cu cancerul 

de prostată poate reprezenta un rezultat particular populației studiate chiar și în 

lipsa unei replicări imediate. Acest tip de rezultat, în cazul în care este 

identificat, va urma un proces atent de analiză genetică ce va încerca să explice 

contextul biologic în care acesta este prezent.  

  Potențiale explorări moleculare sunt posibile examinând genele din care 

markerii studiați fac parte și expresia acestora atât în prostată cât și în diferite 

alte organe. Analiza proteinelor obținute în urma acestor mutații și examinarea   

diferitelor tipuri de  splicing  vor încerca să pună într-un context medical aceste 

rezultate.  

Odată terminată analiza acestor rezultate putem avansa un prim set de 

markeri ce pot fi   folosiți în viitor pentru screeningul cancerului de prostată.  
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Material și metodă 

 

Datele folosite în cadrul studiului sunt rezultatul proiectului Promark, 

proiect desfășurat în perioada 2007–2010 de către Universitatea de Medicină și 

Farmacie , Carol Davila’’, Facultatea de Medicină din București în colaborare cu 

alte patru centre (Cambridge University-Marea Britanie; University College 

London-Marea Britanie; Radboud University Nijmegen Medical Center-Olanda; 

Institutul de Sănătate Publică – București) și coordonat de către Institutul 

”DeCode Genetics” Islanda.   

Obiectivul  proiectului ProMark a fost descoperirea unui set de SNP-uri  

asociați statistic cu fenotipul cancerului de prostată în vederea utilizării lor ca 

biomarkeri cu utilitate clinică în screeningul și diagnosticul acestei patologii. 

SNP sau single nucleotid polymorphism, reprezintă o variație într-o singură 

poziție în secvența  ADN-ul unui individ fiind cea mai frecvent întâlnită mutație 

la nivelul întregului genom uman.  

Un prim pas în cadrul acestui studiu a fost reprezentat de recrutarea unei 

cohorte omogene de cazuri de cancer prostatic, histologic confirmate în cadrul 

Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Prof. Dr. Th. Burghele București.  

 Colectarea datelor fenotipice a fost realizată cu ajutorul chestionarului 

Promark, chestionar format din 5 secțiuni diferite:  a) informații despre subiect, 

b) date medicale, c) antecedente personale heredo-colatorale, d) istoricul legat de 

consumul de alcool, cafea, ceai și încadrarea sau nu a pacientului în grupa 

fumătorilor și e) stil de viață.   

  Secțiunea A - „Informații despre subiect” cuprinde 21 de întrebări ce 

acoperă în totalitate informațiile necesare pentru identificare subiectului 

intervievat. În afara informațiilor necesare pentru identificare, această secțiune 

cuprinde o serie de întrebări ce pot oferii informații fenotipice pentru diferite 

studii viitoare. Întrebările 15, 17, 18, 19, 20 și 21 pot genera seturi noi de 

fenotipuri ce permit analiza corelației între datele genotipate și nivelul de 

educație, BMI sau obezitate. Întrebarea 16, referitoare la etnia persoanei 

intervievate poate aduce informații utile privind stratificarea populației analizate 

în studiu, fiind cunoscute diferențele genetice întâlnite între populațiile 

europene, fiecare având propriile particularități.   

   Întrebarea 19, referitoare la o posibilă expunere la surse de radiații în urma 

activității profesionale desfășurate pe perioada vieții oferă o cuantifcare directă a 

acestui factor de risc atât de important în declanșarea și evoluția cancerului.   
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     Secțiunea B - „Date Medicale” cuprinde un tabel cu 7 rânduri și 10 

coloane ce cataloghează date calitative privind  următoarele afecțiuni: diabet, 

litiază biliară, pancreatită, anemie pernicioasă, ulcer peptic, fibroză chistică, 

astm, alergii, hipertensiune și flebită. Pe lângă acest tabel, în această secțiune 

mai există 3 întrebări referitoare la tratamentul cu antiinflamatoare și numărul de 

examene radiologice efectuate pe parcursul vieții.   

    Secțiunea C - „Antecedente heredo-colaterale” cuprinde un set de trei 

întrebări ce investighează eventuale forme de cancer diagnosticate în membrii 

familiei individului intervievat.  

Secțiunea D - „Fumat, consum de alcool, cafea și ceai” conține 15 

întrebări referitoare  la prezența sau absența factoriilor de risc menționați în titlu. 

Acest set de întrebări oferă o perspectivă detaliată asupra cantității de 

tutun consumate de către participant, perioada de când acesta fumează și tipul de 

țigări consumate.  O abordare similară există și în cazul consumului de alcool, 

cafea și ceai, întrebările oferind  atât informații  calitative cât și cantitative 

privind acești factori de risc.   

   Secțiune E - „Stil de viață” conține 4 întrebări privind viața și 

comportamentul sexual și eventualele boli cu transmitere sexuală contractate în 

decursul vieții de participantul la studiu.   

   Chestionarul Promark este disponibil în totalitate în Anexa 1 în cadrul 

materialelor suplimentare.    

  Conform protocolului stabilit, datele clinice au fost colectate de personalul 

avizat utilizând un formular standardizat în cadrul studiului Promark.  

   Acest formular cuprinde un set de 11 întrebări privind diferitele aspecte 

clinice necesare diagnosticării și evaluării formei de cancer prezente. Întrebările 

descriu metoda de diagnosticare, stadializarea clinică TNM, valoarea PSA-ului 

seric și valoarea scorului Gleason. Investigarea evoluției bolii și a planului de 

tratament sunt de asemenea consemnate în acest chestionar.  Formularul de 

colectare a datelor clinice pentru cancerul de prostată este disponibil în totalitate 

în Anexa 2 în cadrul materialelor suplimentare.  

  În perioada 2007 – 2010, au fost înrolați în cadrul studiului Promark  un 

număr de 990 de pacienți cu adenocarcinom al prostatei confirmat anatomo-

patologic) si 1034 de martori (pacienți cu adenom de prostată sau fără nici o 

patologie prostatică). O distribuţie completă a acestor două categorii de pacienţi 

este disponibilă în diagrama 1. 
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Diagrama  1 – Reprezentarea grafică a indivizilor (cazuri si martori) înrolați în 

studiu. 

 

Stratificarea populației este una dintre cel mai frecvent întâlnite probleme 

în studiile de asociere genetică. O distribuție etnica neomogenă în cadrul unui 

grup studiat poate duce la rezultate fals pozitive.  Cunoscut în literatura de 

specialitate sub denumirea de efect de „add mixture”, acesta poate induce 

anumite artefacte în rezultatele testului de asociere datorate structurii genetice 

diferite prezentă în subpopulațiile existente în cohorta studiată. 

Din acest punct de vedere cohorta folosită în cadrul studiului este una 

extrem de omogenă, peste 98%  dintre participanți fiind de etnie Română. 

Distribuția completă a  cohortei în funcție de etnie este disponibilă în diagrama 

2.  

 Un alt posibil factor generator de erori în cazul oricărei analize de 

epidemiologie genetică este reprezentat de distribuția neuniformă a grupelor de 

vârstă. Erori frecevente apar în urma unor grupe de vârstă predominante în 

cadrul grupului studiat. Două tipuri de analize sunt utile în încercarea de a evita 

acest tip de erori.  

 1.   O analiză pe decade de vârstă a cazurilor în vederea stabilirii unei 

tendințe relevante ce poate  influența din punct de vedere statistic rezultatul 

testului de asociere și corectarea acestora în mod adecvat.   

 2.   O analiză liniară a setului de date reprezentat de vârstele fiecărui 

participant la studiu  urmată de o normalizare a fenotipului studiat ținând cont de 

această distribuție.   
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Diagrama 2:  Repartiția cohortei în funcție de etnie 

 

 
 

Diagrama 3 – Distribuția pe grupe de vârstă a cazurilor 
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O serie de factori de risc sunt cunoscuți ca având un impact major în 

apariția și evoluția proceselor oncogenice. Dintre aceștia cel mai important este 

expunerea la radiații în mod prelungit. Pentru a analiza această expunere am 

folosit ca punct de plecare expunerea profesională, acest tip de expunere fiind 

mult mai ușor de cuantificat decât forme de expunere accidentală.  Eventuale 

erori statistice generate de aceste anomalii prezente în cohortă pot fi corectate 

ulterior cunoscând gradul de expunere. Statistica indivizilor expuși la radiații 

este disponibilă în diagrama  4. 

  
Diagrama 4 - Statistica indivizilor expuși la radiații 

   

  Un alt factor important în apariția proceselor carcinogenetice  este 

reprezentat de fumat. Deși această relație nu este atât de puternică în cazul 

cancerului de prostată, reprezintă totuși un cofactor  real în cadrul acestei 

patologii. Corelația acestui factor cu riscul oferit de consumul de alcool poate 

potența într-o oarecare măsură relația dintre acești doi factori și cancerul de 

prostată.  În acest sens propun un model de risc relativ calculat pe baza acestor 

doi cofactori pentru a evidenția un eventual efect corelat al acestora în cadrul 

cohortei noastre.   

  O analiză detaliată a fumătorilor este disponibilă în diagrama 5.  

  Remarcăm o distribuție similară a celor două categorii de pacienți atât în 

cazul celor cu adenocarcinom al prostatei cât și în cazul lotului martor. La o 

analiză mixtă a celor doi factori observăm o distribuție ce respectă în mare 

măsură aceeași structură omogenă.  
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Diagrama 5 –  Comparație între ponderile fumătorilor pentru cele două loturi 

studiate. 

  

Remarcăm o distribuție similară a celor două categorii de pacienți atât în 

cazul celor cu adenocarcinom al prostatei cât și în cazul lotului martor. La o 

analiză mixtă a celor doi factori observăm o distribuție ce respectă în mare 

măsură aceeași structură omogenă.  

 Evaluarea acestor factori într-un mod unitar  permite estimarea corecțiilor 

necesare diferitelor fenotipuri  dependente de acești factori de risc.  

 De asemenea  folosirea acestor date pe post de covariabile în diferite 

analize statistice poate duce la o îmbunătățire a calității rezultatelor obținute.  

    

  Genotiparea 

 

 Extracția ADN-ului a  fost realizată din sânge periferic folosind o 

platformă semi-automată  de înaltă fidelitate. Kiturile (Chemagic DNA 

Blood10k kit), echipamentul (Chemagic Magnetic Separation Module MSM I) și 

metodele au respectat protocolul Chemagen (Chemagen Biopolymer-

Technologies AG). Genotiparea SNP-urilor a fost realizată de deCODE Genetics 

Rekjavik, Islanda aplicând platforma Centaurus (Nanogen).  

  Calitatea fiecărui SNP a fost evaluată comparând rezultatele cu datele 

publice oferite de HapMap. Markerii care au avut o rată de eroare mai mare de 

1.5% fiind excluși.  
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Rezultatele obținute 

 

1. Replicarea si analiza rezultatelor studiului în comparație cu cele mai 

recente rezultate din epidemiologia genetică a cancerul de prostată. 

 

Studiile de tip GWAS au identificat peste 50 de variante asociate ca având 

un grad de susceptibilitatea față de cancerul de prostată (PrCA) [15]. În urma 

testului de asociere realizat pe cohorta românească am obținut un număr 

24.295.558 de markeri asociați cu cancerul de prostată. Dintre aceștia  0,041% 

au atins un nivel de corelație necesar replicării  acestui fenotip.  

  Datorită acestui volum de date generat ca rezultat al testului de asociere, 

o analiză completă  a tuturor acestor  markeri în mod individual a fost imposibil  

de realizat. Astfel, am ales ca metodă de studiu replicarea și explicare din punct 

de vedere al contextului biologic a unui set restrâns  de markeri recent 

descoperiți ca fiind reprezentativi pentru această patologie.  

   În acest scop am utilizat rezultatele raportate în cadrul lucrării publicată 

de Olama et al. [16], lucrare care reunește într-o meta-analiză cele mai 

importante consorții de cancer de prostată din lume:  

În urma meta-analizei  a  fost  identificat un număr de 23 markeri asociați 

cu cancerul de prostată. Examinând atent compoziția cohortelor participante în 

meta-analiză am constatat lipsa unei populații reprezentative pentru Europa de 

Est și am considerat oportună o comparare într-un mod sistematic a acestor 

rezultate cu rezultatele obținute în cadrul studiului nostru.  

  După o primă filtrare am regăsit 18 markeri ce se regăsesc în cohorta 

românească ce respectă criteriile de control impuse în cadrul studiului. 

Menționez că cei 5 markeri ce au fost excluși din această analiză nu au atins 

pragul de 0.90 impus de studiu în cazul calității imputării setului de date “1000 

Genomes“  în datele  românești.   

  Tabelul de mai jos cuprinde o listă completă a markeriilor replicați  din 

cadrul rezultatelor  lucrării mai sus menționate.  

 

Nume SNP Alela A Alela B Valoare P raportat 

rs636291 G A 0,0079532 

rs17599629 A G 0,94897 

rs1775148 C T 0,29325 

rs9287719 C T 0,95622 

rs10009409 C T 0,7876 
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rs4713266 C T 0,95939 

rs9443189 A G 0,38316 

rs56232506 G A 0,55764 

rs17694493 C G 0,44155 

rs76934034 T C 0,086661 

rs11214775 G A 0,22493 

rs80130819 A C 0,065978 

rs7153648 C G 0,11777 

rs8014671 G A 0,58031 

rs12051443 G A 0,41453 

rs12480328 T C 0,93112 

rs1041449 A G 0,43246 

rs2238776 G A 0,86754 

  

Tabel 1: Snp-urile replicate în cadrul rezultatelor lucrării publicată de Olama et 

al. [16] 

 

Considerând  insuficientă această simplă replicare, am analizat fiecare 

SNP în mod independent, investigând  atât relația dintre valorile obținute pe 

cohorta românească și cele ale meta-analizei cât și  proximitatea sau apartenența  

acestor markeri de diferite gene.  

 

  SNP1: RS636291 

În studiul nostru RS636291 a fost identificat cu alelele  G și A și a obținut 

un p-value de 0,0079532, o frecvență a alelei minore de  0,29394 și  un risc de  

1,1905 pentru  alelă  A în comparație cu G în asocierea cu cancerul de prostată.  

Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de PRACTICAL 

consortium cu  un risc de 1.18 și un p-value de  2.1x10-8 în populația europeană 

în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile aferente acestui SNP 

observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 2. 

Nume  SNP rs636291 

Poziție Chr1:10556097 (hg37) 

Alela A  G 

Alela B A 

Numărul de genotipuri AA 187 

Numărul de genotipuri AB 927 

Numărul de genotipuri BB 1099 
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Numărul de genotipuri AA în cazuri  83 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 463 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 592 

Numărul de genotipuri AA în controale 104 

Numărul de genotipuri AB în controale 464 

Numărul de genotipuri BB în controale 507 

Frecvența alelei minore 0,29394 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,27636 

Frecvența alelei minore în controale 0,31256 

Date lipsă 0 

Riscul estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

1,2503 

Riscul estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,4631 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,1905 

P-value 0,0079532 

 

              Tabelul 2: Sumarul datelor statistice privind  RS636291. 

 

Ținând cont de nivelul  expresie genei PEX14  în prostată și publicațiile 

anterioare care indică acest SNP ca fiind  asociat cancerului de prostată, tind să 

cred că replicarea și implicare acestui SNP în profilul patologiei cancerului de 

prostată întâlnit în populația Românească este evidentă.   

 

 

SNP2: RS17599629 

În studiul nostru RS17599629 a fost identificat cu alelele A si G  și a 

obținut un p-value de 0,94897, o frecvență a alelei minore de  0,19256 și  un risc 

de  1,0049 pentru  alela  G în comparație cu A în asocierea cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizei realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de 1.10 și un p-value de  5.9x10-11 în 

populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 3. 

Deși asocierea statistică a acestui marker cu cancerul de prostată nu este 

foarte puternică în populația din România, implicațiile lui biologice în această 

patologie sunt indicate  de studiile anterioare. Consider că urmărirea  acestui  
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marker  în studii viitoare este necesară, asociații mai puternice putând fi obținute 

în viitor  prin cohorte mai numeroase.   

 

. Nume SNP rs17599629 

Poziție Chr1:150658287 (hg37) 

Alela A  A 

Alela B G 

Numărul de genotipuri AA 1445 

Numărul de genotipuri AB 682 

Numărul de genotipuri BB 86 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  745 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 346 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 47 

Numărul de genotipuri AA în controale 700 

Numărul de genotipuri AB în controale 336 

Numărul de genotipuri BB în controale 39 

Frecvența alelei minore 0,19295 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,19332 

Frecvența alelei minore în controale 0,19256 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,96756 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,1323 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0049 

P-value 0,94897 

 

Tabelul 3: Sumarul datelor statistice privind  RS17599629 

 

 

SNP3: RS1775148 

În studiul nostru RS1775148 a fost identificat cu alelele  C  și T  și a 

obținut un p-value de 0,29325, o frecvență a alelei minore de  0,34703 și un risc 

de  0,93646  pentru  alelă  T în comparație cu C  în asocierea cu cancerul de 

prostată. Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizei realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de 1.06 și un p-value de 1.0x10-5  în 
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populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiul nostru sunt rezumate în Tabelul 4. 

 

Nume SNP rs1775148 

Poziție Chr1:205757824 

Alela A  C 

Alela B T 

Numărul de genotipuri AA 259,73 

Numărul de genotipuri AB 1016,5 

Numărul de genotipuri BB 936,79 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  147,3 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 511,67 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 479,03 

Numărul de genotipuri AA în controale 112,43 

Numărul de genotipuri AB în controale 504,81 

Numărul de genotipuri BB în controale 457,76 

Frecvența alelei minore 0,34703 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,35425 

Frecvența alelei minore în controale 0,33938 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,77363 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,79871 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,93646 

P-value 0,29325 

 

Tabelul 4: Sumarul datelor statistice privind  RS1775148 

 

RS1775148, la fel că RS17599629, nu prezintă o asociere statistică foarte 

puternică cu cancerul de prostată în cazul populației studiate de noi dar prezintă 

un risc ridicat în ciuda numărului scăzut de pacienți și martori.   

 

SNP4: RS9287719 

În studiul nostru a fost identificat cu alelele  C  si T şi a obținut un p-value 

de 0,95622, o frecvență a alelei minore de  0,45508 şi  un risc de  1,0033 pentru  

alela  T în comparație cu C  în asocierea cu cancerul de prostată.  Acest SNP a 
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fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de PRACTICAL consortium cu  

un risc de 1.07 şi un p-value de 1.8x10-8 în populația europeană în asocierea cu 

cancerul de prostată [16]. Toate informațiile aferente acestui SNP observate în 

studiu sunt rezumate în Tabelul 5.  

 

Numele SNP rs9287719 

Poziție 10710730 

Alela A  C 

Alela B T 

Numărul de genotipuri AA 660,47 

Numărul de genotipuri AB 1090,9 

Numărul de genotipuri BB 461,67 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  338,47 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 562,39 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 237,15 

Numărul de genotipuri AA în controale 322 

Numărul de genotipuri AB în controale 528,47 

Numărul de genotipuri BB în controale 224,52 

Frecvența alelei minore 0,45508 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,45548 

Frecvența alelei minore în controale 0,45466 

Date lipsă 0 

Riscul estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

1,0124 

Riscul estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,0048 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0033 

P-value 0,95622 

 

Tabelul 5: Sumarul datelor statistice privind  RS9287719 

 

RS9287719 rămâne un marker cu o puternică implicație biologică în 

cancerul de prostată fapt indicat în cadrul studiului nostru de riscul estimat 

pentru alelă B comparată cu A de 1,0033. 
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SNP 5: RS10009409 

 

În studiul nostru RS10009409 a fost identificat cu alelele  C  și T  și a 

obținut un p-value de 0,7876, o frecvență a alelei minore de 0,34546 și un risc de 

0,98309 pentru  alela T  în comparație cu C în asocierea cu cancerul de prostată.  

Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de PRACTICAL 

consortium cu  un risc de 1.09 și un p-value de  2.1x10-10 în populația 

europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile aferente 

acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 6. 

 

Numele SNP rs10009409 

Poziție 73855253 

Alela A  C 

Alela B T 

Numărul de genotipuri AA 949 

Numărul de genotipuri AB 999 

Numărul de genotipuri BB 265 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  501 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 492 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 145 

Numărul de genotipuri AA în controale 448 

Numărul de genotipuri AB în controale 507 

Numărul de genotipuri BB în controale 120 

Frecvența alelei minore 0,34546 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,34359 

Frecvența alelei minore în controale 0,34744 

Date lipsă 0 

Riscul estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,86776 

Riscul estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,0805 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,98309 

P-value 0,7876 

 

Tabelul 6: Sumarul datelor statistice privind  RS10009409 
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SNP 6: RS4713266 

 

În studiul nostru RS4713266 a fost identificat cu alelele  C  și T  și a 

obținut un p-value de 0,95939, o frecvență a alelei minore de 0,49818 și un risc 

de 1,0031 pentru alela  T  în comparație cu C în asociere cu cancerul de prostată.  

Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de PRACTICAL 

consortium cu  un risc de 1.07 și un p-value de  3.9x10-8 în populația europeană 

în asociere cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile aferente acestui SNP 

observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 7.  

   

Nume SNP rs4713266 

Poziție 11219030 

Alela A  C 

Alela B T 

Numărul de genotipuri AA 554,55 

Numărul de genotipuri AB 1095,9 

Numărul de genotipuri BB 562,59 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  286,22 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 560,59 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 291,2 

Numărul de genotipuri AA în controale 268,33 

Numărul de genotipuri AB în controale 535,27 

Numărul de genotipuri BB în controale 271,39 

Frecvența alelei minore 0,49818 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,49781 

Frecvența alelei minore în controale 0,49858 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,98187 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,0059 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0031 

P-value 0,95939 

 

Tabelul 7: Sumarul datelor statistice privind  RS4713266 
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SNP 7: RS9443189 

 

În studiul nostru RS9443189 a fost identificat cu alelele  A  și G  și a 

obținut un p-value de 0,38316, o frecvență a alelei minore de 0,11481 și un risc 

de 0,92172 pentru alelă  G  în comparație cu A în asociere cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de 1.11 și un p-value de  4.5x10-4 în 

populația europeană în asociere cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 8. 

 

Numele SNP rs9443189 

Poziție 76495882 

Alela A  A 

Alela B G 

Numărul de genotipuri AA 1730,8 

Numărul de genotipuri AB 456,34 

Numărul de genotipuri BB 25,904 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  897,87 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 228,12 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 12,014 

Numărul de genotipuri AA în controale 832,88 

Numărul de genotipuri AB în controale 228,23 

Numărul de genotipuri BB în controale 13,89 

Frecventa alelei minore 0,11481 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,11078 

Frecventa alelei minore în controale 0,11907 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,92717 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,80234 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,92172 

P-value 0,38316 

 

Tabelul 8: Sumarul datelor statistice privind  RS9443189. 
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SNP 8: RS56232506 

 

În studiul nostru RS56232506 a fost identificat cu alelele  A  și G  și a 

obținut un p-value de 0,55764, o frecvență a alelei minore de 0,49001 și un risc 

de 0,96433 pentru alela  G  în comparație cu A în asociere cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizei realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de 1.07 și un p-value de  1.8x10-9 în 

populația europeană în asociere cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 9. 

 

Numele SNP rs56232506 

Poziție 47437244 

Alela A  G 

Alela B A 

Numărul de genotipuri AA 615,41 

Numărul de genotipuri AB 1026,4 

Numărul de genotipuri BB 571,18 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  327,13 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 516,52 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 294,35 

Numărul de genotipuri AA în controale 288,28 

Numărul de genotipuri AB în controale 509,88 

Numărul de genotipuri BB în controale 276,83 

Frecvența alelei minore 0,49001 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,4856 

Frecvența alelei minore în controale 0,49467 

Date lipsă 0 

Riscul estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,89273 

Riscul estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,937 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,96433 

P-value 0,55764 

 

Tabelul 9: Sumarul datelor statistice privind  RS56232506. 
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SNP 9: RS17694493 

 

În studiul nostru RS17694493 a fost identificat cu alelele  C  și G  și a 

obținut un p-value de 0,44155, o frecvență a alelei minore de 0,14277 și un risc 

de 1,0676 pentru alela G  în comparație cu C în asociere cu cancerul de prostată.  

Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizei realizate de PRACTICAL 

consortium cu  un risc de  1.10 și un p-value de  4.0x10-8 în populația europeană 

în asociere cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile aferente acestui SNP 

observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 10. 

 

Numele SNP rs17694493 

Poziție 22041998 

Alela A  C 

Alela B G 

Numărul de genotipuri AA 1635 

Numărul de genotipuri AB 524,19 

Numărul de genotipuri BB 53,847 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  830,92 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 280,39 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 26,694 

Numărul de genotipuri AA în controale 804,04 

Numărul de genotipuri AB în controale 243,8 

Numărul de genotipuri BB în controale 27,153 

Frecvența alelei minore 0,14277 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,14665 

Frecvența alelei minore în controale 0,13866 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

1,1129 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,9513 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0676 

P-value 0,44155 

 

Tabelul 10: Sumarul datelor statistice privind  RS17694493. 
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SNP 10: RS76934034 

 

În studiul nostru RS76934034 a fost identificat cu alelele  T și C  și a 

obținut un p-value de 0,086661, o frecvență a alelei minore de 0,067796 și un 

risc de  0,82356 pentru alelă  T  în comparație cu C  în asociere cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizei realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de  1.14 și un p-value de  4.8x10-9 în 

populația europeană în asociere cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 11. 

 

Numele SNP rs76934034 

Poziție 46082985 

Alela A  T 

Alela B C 

Numărul de genotipuri AA 1925,4 

Numărul de genotipuri AB 275,05 

Numărul de genotipuri BB 12,509 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  1003,5 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 128,16 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 6,292 

Numărul de genotipuri AA în controale 921,89 

Numărul de genotipuri AB în controale 146,89 

Numărul de genotipuri BB în controale 6,217 

Frecvența alelei minore 0,067796 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,061838 

Frecvența alelei minore în controale 0,074104 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,80149 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,92971 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,82356 

P-value 0,086661 

 

Tabelul 11: Sumarul datelor statistice privind RS76934034. 
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SNP 11: RS11214775 

 

În studiul nostru RS11214775 a fost identificat cu alelele  G și A  și a 

obținut un p-value de 0,22493, o frecvență a alelei minore de 0,31134 și un risc 

de 0,9245 pentru alela A  în comparație cu G  în asociere cu cancerul de prostată.  

Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizei realizate de PRACTICAL 

consortium cu  un risc de  1.08 și un p-value de  3.0x10-8 în populația europeană 

în asociere cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile aferente acestui SNP 

observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 12. 

 

Numele SNP rs11214775 

Poziție 113807181 

Alela A  G 

Alela B A 

Numărul de genotipuri AA 1046 

Numărul de genotipuri AB 956 

Numărul de genotipuri BB 211 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  557 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 472 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 109 

Numărul de genotipuri AA în controale 489 

Numărul de genotipuri AB în controale 484 

Numărul de genotipuri BB în controale 102 

Frecvența alelei minore 0,31134 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,30316 

Frecvența alelei minore în controale 0,32 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,85615 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,93817 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,9245 

P-value 0,22493 

 

Tabelul 12: Sumarul datelor statistice privind RS11214775. 
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SNP 12: RS80130819 

 

În studiul nostru RS80130819 a fost identificat cu alelele  A și C  și a 

obținut un p-value de 0,065978, o frecvență a alelei minore de 0,085836 și un 

risc de 0,82448 pentru alelă  A  în comparație cu G  în asocierea cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de 1.13 și un p-value de  4.3x10-8 în 

populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 13.  

  

Numele SNP rs80130819 

Poziție 48419618 

Alela A  A 

Alela B C 

Numărul de genotipuri AA 1844,8 

Numărul de genotipuri AB 356,39 

Numărul de genotipuri BB 11,76 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  963,72 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 169,94 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 4,338 

Numărul de genotipuri AA în controale 881,13 

Numărul de genotipuri AB în controale 186,45 

Numărul de genotipuri BB în controale 7,422 

Frecvența alelei minore 0,085836 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,07848 

Frecvența alelei minore în controale 0,093623 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,83339 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,53439 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,82448 

P-value 0,065978 

 

Tabelul 13: Sumarul datelor statistice privind RS80130819. 
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SNP 13: RS7153648 

 

În studiul nostru RS7153648 a fost identificat cu alelele  C și G  și a 

obținut un p-value de 0,11777, o frecvență a alelei minore de 0,092113 și un risc 

de 0,85433 pentru alela G  în comparație cu C  în asocierea cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de  1.09 și un p-value de  6.8x10-4 în 

populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 14. 

 

Nume SNP rs7153648 

Poziție 61122526 

Alela A  C 

Alela B G 

Numărul de genotipuri AA 17,234 

Numărul de genotipuri AB 373,22 

Numărul de genotipuri BB 1822,5 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  11,442 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 201,27 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 925,28 

Numărul de genotipuri AA în controale 5,792 

Numărul de genotipuri AB în controale 171,95 

Numărul de genotipuri BB în controale 897,25 

Frecvența alelei minore 0,092113 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,098487 

Frecvența alelei minore în controale 0,085365 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,59253 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,52202 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,85433 

P-value 0,11777 

 

Tabelul 14: Sumarul datelor statistice privind RS7153648. 
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SNP14: RS8014671 

 

În studiul nostru RS8014671 a fost identificat cu alelele  G și A  și a 

obținut un p-value de 0,58031, o frecvență a alelei minore de 0,46091 și un risc 

de 0,96764 pentru alela  A  în comparație cu G  în asocierea cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de   1.07 și un p-value de  1.3x10-8 în 

populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 15.   

 

Numele SNP rs8014671 

Poziție 71092256 

Alela A  G 

Alela B A 

Numărul de genotipuri AA 628 

Numărul de genotipuri AB 1130 

Numărul de genotipuri BB 455 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  320 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 596 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 222 

Numărul de genotipuri AA în controale 308 

Numărul de genotipuri AB în controale 534 

Numărul de genotipuri BB în controale 233 

Frecvența alelei minore 0,46091 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,45694 

Frecvența alelei minore în controale 0,46512 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

1,0743 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

0,91706 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 0,96764 

P-value 0,58031 

 

Tabelul 15: Sumarul datelor statistice privind RS8014671. 

 

 



 

33 

 

SNP15: RS12051443 

 

În studiul nostru RS12051443 a fost identificat cu alelele  G și A  și a 

obținut un p-value de 0,41453, o frecvență a alelei minore de 0,29287 şi un risc 

de 1,0557 pentru alela  A  în comparație cu G  în asocierea cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de 1.06 și un p-value de  1.1x10-5 în 

populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 16.  

 

Nume SNP rs12051443 

Poziție 71691329 

Alela A  G 

Alela B A 

Numărul de genotipuri AA 1099,2 

Numărul de genotipuri AB 905,49 

Numărul de genotipuri BB 208,3 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  555,09 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 473,41 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 109,5 

Numărul de genotipuri AA în controale 544,12 

Numărul de genotipuri AB în controale 432,08 

Numărul de genotipuri BB în controale 98,802 

Frecvența alelei minore 0,29871 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,30422 

Frecvența alelei minore în controale 0,29287 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

1,074 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,0864 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0557 

P-value 0,41453 

 

Tabelul 16: Sumarul datelor statistice privind RS12051443. 
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SNP 16: RS12480328 

 

În studiul nostru RS12480328 a fost identificat cu alelele T și C  și a 

obținut un p-value de 0,93112, o frecvență a alelei minore de 0,067781 și un risc 

de 1,0105 pentru alela C  în comparație cu T  în asocierea cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de  1.13 și un p-value de  1.6x10-7 în 

populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 17. 

 

Nume SNP rs12480328 

Poziție 49527922 

Alela A  T 

Alela B C 

Numărul de genotipuri AA 1926 

Numărul de genotipuri AB 274 

Numărul de genotipuri BB 13 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  994 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 133 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 11 

Numărul de genotipuri AA în controale 932 

Numărul de genotipuri AB în controale 141 

Numărul de genotipuri BB în controale 2 

Frecvența alelei minore 0,067781 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,068102 

Frecvența alelei minore în controale 0,067442 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,88443 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

5,1569 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0105 

P-value 0,93112 

  

Tabelul 17: Sumarul datelor statistice privind RS12480328. 
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SNP 17: RS1041449 

 

În studiul nostru RS1041449 a fost identificat cu alelele  A și G  și a 

obținut un p-value de 0,43246, o frecvență a alelei minore de 0,371 și un risc de 

1,0488 pentru alela G în comparație cu A  în asocierea cu cancerul de prostată.  

Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizezi realizate de PRACTICAL 

consortium cu  un risc de  1.06 și un p-value de 6x10-7 în populația europeană în 

asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile aferente acestui SNP 

observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 18. 

 

Numele SNP rs1041449 

Poziție 42901421 

Alela A  A 

Alela B G 

Numărul de genotipuri AA 877,57 

Numărul de genotipuri AB 1028,8 

Numărul de genotipuri BB 306,64 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  447,52 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 524,22 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 166,23 

Numărul de genotipuri AA în controale 430,04 

Numărul de genotipuri AB în controale 504,54 

Numărul de genotipuri BB în controale 140,41 

Frecvența alelei minore 0,371 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,37641 

Frecvența alelei minore în controale 0,36529 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,99843 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,1376 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0488 

P-value 0,43246 

  

Tabelul 18: Sumarul datelor statistice privind RS1041449. 
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SNP 18: RS2238776 

 

În studiul nostru RS2238776 a fost identificat cu alelele  G și A  și a 

obținut un p-value de 0,86754, o frecvență a alelei minore de 0,24328 și un risc 

de 1,0117 pentru alela A  în comparație cu G  în asocierea cu cancerul de 

prostată.  Acest SNP a fost raportat în cadrul meta-analizei realizate de 

PRACTICAL consortium cu  un risc de   1.09  și un p-value de 1.6x10-7 în 

populația europeană în asocierea cu cancerul de prostată [16]. Toate informațiile 

aferente acestui SNP observate în studiu sunt rezumate în Tabelul 19. 

 

Nume SNP rs2238776 

Poziție 19757892 

Alela A  G 

Alela B A 

Numărul de genotipuri AA 1279,7 

Numărul de genotipuri AB 789,83 

Numărul de genotipuri BB 143,46 

Numărul de genotipuri AA în cazuri  658,65 

Numărul de genotipuri AB în cazuri 402,6 

Numărul de genotipuri BB în cazuri 76,738 

Numărul de genotipuri AA în controale 621,04 

Numărul de genotipuri AB în controale 387,23 

Numărul de genotipuri BB în controale 66,723 

Frecvența alelei minore 0,24328 

Frecvența alelei minore în cazuri 0,24432 

Frecvența alelei minore în controale 0,24218 

Date lipsă 0 

Riscul  estimat pentru genotipul heterozigot AB 

comparație cu genotipul AA 

0,98032 

Riscul  estimat pentru genotipul homozigot BB 

comparație cu genotipul AA 

1,0844 

Riscul estimat pentru alela B comparată cu A (OR) 1,0117 

P-value 0,86754 

 

Tabelul 19: Sumarul datelor statistice privind RS2238776. 
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Discuții 

 

Pentru o mai bună înțelegere a rezultatelor prezentate am ales să realizez o 

evaluare calitativă a ambelor seturi de date în integralitate comparând în primul 

caz valorile frecvenței alelei minore în cele 18 perechi de SNP-uri. O lista 

completă a acestor date se găsește în Tabelul 20.    

 

Nume SNP Frecvența alelei minore raportată 

ȋn literatură 

Frecvența alelei minore în 

România 

rs636291 0.29394 0.16 

rs17599629 0.19295 0.22 

rs1775148 0.34703 0.27 

rs9287719 0.45508 0.46 

rs10009409 0.34546 0.32 

rs4713266 0.49818 0.52 

rs9443189: 0.11481 0.14 

rs56232506 0.49001 0.45 

rs17694493 0.14277 0.14 

rs76934034 0.067796 0.91 

rs11214775 0.31134 0.71 

rs80130819: 0.085836 0.91 

rs7153648 0.092113 0.06 

rs8014671 0.46091 0.59 

rs12051443 0.29871 0.34 

rs12480328 0.067781 0.93 

rs1041449 0.371 0.44 

rs2238776 0.24328 0.8 

   

Tabelul 20: Sumarul frecventelor alelice raportate în meta-analiză comparativ cu 

populația din  România 

 

 Asocierea valorilor acestor frecvențe este descrisă  în diagrama de mai 

sus. Se remarcă o distribuție  relativ omogenă privind frecvențele raportate.  

 A doua comparație necesară pentru o înțelegere cât mai bună a 

rezultatelor a fost realizată prin  stabilirea gradului de corelații între riscul 

raportat pentru alela B în raport cu alela A în cele 18 perechi de SNP-uri 

identificate.   
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  O listă completă a acestor valori este  prezentă în Tabelul  21. 

 

Nume SNP Efectul raportat în meta-

analiză 

Efectul raportat în 

România 

rs636291 0.1655144385 -0.1743733869 

rs17599629 0.0953101798 -0.0048880341 

rs1775148 0.0582689081 -0.0656484702 

rs9287719 0.0676586485 0.0032945669 

rs10009409 0.0861776962 0.0170546066 

rs4713266 0.0676586485 0.0030952049 

rs9443189 0.0676586485 0.0815137892 

rs56232506 0.0676586485 0.0363217193 

rs17694493 0.0953101798 0.0654131385 

rs76934034 0.1310282624 -0.1941188723 

rs11214775 0.0769610411 -0.0785022282 

rs80130819 0.1222176327 -0.1930023944 

rs7153648 0.0861776962 -0.157437743 

rs8014671 0.0676586485 -0.0328951617 

rs12051443 0.0582689081 -0.054204054 

rs12480328 0.1222176327 0.0104452579 

rs1041449 0.0582689081 -0.0476466535 

rs2238776 0.0861776962 0.0116320842 

 

Tabelul 21: Valorile riscului raportat în cadrul meta-analizei şi la nivelul 

populației din România 

 

Identificare particularităților acestor 18 markeri recent descoperiți ca fiind 

asociați cu cancerul de prostată în cadrul cohortei românești reprezintă un prim 

pas în  înțelegerea diferitelor aspecte genetice recent descoperite în cazul acestui 

fenotip extrem de important în practica medicală românească. Replicarea și 

explicarea contextului biologic necesar acestor  noi variante descoperite  

reprezintă o prioritate în acest moment în alcătuirea unei imagini de ansamblu în 

cazul profilului genetic întâlnit în populația Românească afectată de această 

patologie.   

O analiză mai conservativă de replicare a rezultatelor a fost realizată 

utilizând datele obținute în 28 de studii de asociație genetică a cancerului de 
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prostată publicate în prealabil. Această bază de date generată a fost organizată 

sub forma unui review fiind trimisă spre publicare ca parte a studiului realizat.  

 Acest efort a avut scopul de a defini un set de markeri genetici din 

populația europeană  similar cu setul de markeri din populația studiată în 

vederea confirmării validității rezultatelor obținute. O lista completă a tuturor 

markeriilor identificați în această manieră este disponibilă în Anexa 3 prezentă în  

materiale suplimentare.    

 

Calitatea imputației datelor Romanești folosind setul de date “1000 

Genomes“  

  Pentru analiza genetică realizată în cadrul acestui studiu am folosit un 

algoritm de imputare  pentru a îmbogăți datele din punct de vedere cantitativ. 

Imputația genetică este  o tehnică statistică  folosită frecvent pentru a mări 

puterea și rezoluția studiilor genetice de asociere. Acest gen de tehnică statistică 

folosește un set extern de date prin care găsește modele statistice apropiate de 

genotipurile studiate, apoi completează  perechile de baze lipsă din  genotipurile 

studiate.  

Acest gen de algortim ridică anumite probleme privind calitatea datelor 

obținute, de multe ori fiind necesară o filtrare ulterioară a acestora. O  altă 

modalitate utilizată în validarea acestor rezultate este genotipare unui subset de 

markeri imputați în vederea confirmării validității acestor date. Astfel, am 

genotipat încă un set de 23 de markeri adiționali în acest scop. O listă completă a 

alelelor genotipate și imputate pentru acești 23 de markeri este disponibilă în 

Tabelul 22. 

 

Nume SNP Locus Alela A 

genotipată 

Alela B 

genotipată 

Alela A 

imputată  

Alela B 

imputată 

rs12621278 2q31.1 G A A G 

rs1465618 2p21 A G T C 

rs721048 2p15 A G G A 

rs2660753 3p12.1 T C T C 

rs10934853 3q21.3 A C C A 

rs12500426 4q22.3 A C A C 

rs9364554 6q25.3 T C C T 

rs6465657 7q21.3 C T C T 

rs445114 8q24.21 C T T C 

rs6983267 8q24.21 G T G T 
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rs16902094 8q24.21 G A A G 

rs16901979 8q24.21 A C C A 

rs10993994 10q11.23 T C A G 

rs10896450 11q13.3 G A A G 

rs11228565 11q13.3 A G G A 

rs7127900 11p15.5 A G A G 

rs1859962 17q24.3 T G G T 

rs4430796 17q12 A G G A 

rs11649743 17q12 A G G A 

rs4054823 17p12 C T T C 

rs2735839 19q13.33 A G A G 

rs8102476 19q13.2 T C C T 

rs5759167 22q13.2 T G G T 

 

Tabelul 22: Comparație între alelele  genotipate în mod direct şi cele imputate 

pentru 23 de  markeri. 

 

În afară de markerul rs10993994 unde observăm alele T și C  în variantă 

genotipată  și A și G în variantă imputată, restul markerilor au aceleași alele atât 

în cazul variantei imputate cât și în cazul celei genotipate. Situația lui 

rs10993994 ne-o putem explica printr-o greșeală de genotipare a celor două 

șiruri de ADN observând cele două perechi de baze (T și C  respectiv A și G) 

fiind complementare respectând legea lui Watson și Crick. Am considerat că o 

analiză individuală a acestor markeri este necesară.   

În  datele  genotipate: 

-  rs1465618 a avut alela de risc A în 974 cazuri cu o frecvență de  0.26 şi în  

1019 controale cu frecvența 0.23 şi un odd ratio de 1.15 cu un p-value de 0.069. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 16 cazuri și 15 controale. 

- rs721048 a avut alela de risk A în 956 cazuri cu o frecvență de  0.16 şi în  

1014 controale cu frecvența 0.14 şi un odd ratio de 1.13 cu un p-value de 0.164. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 34 de cazuri și 20 de 

controale. 

- rs12621278 a avut alela de risc A în 977 cazuri cu o frecvență de  0.97 si 

în  1020 controale cu frecvența 0.97 si un odd ratio de 1.06  cu un p-value de 

0.778. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 13 cazuri și 14 

controale.  
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- rs2660753 a avut alela de risc C  în 953 cazuri cu o frecvență de  0.83 si în  

1020 controale cu frecvența 0.82 si un odd ratio de 1.08 cu un p-value de 0.401. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 37 de cazuri și 14 controale. 

- rs10934853  a avut alela de risc A  în 968 cazuri cu o frecvență de  0.30 si 

în  1020 controale cu frecvența 0.29 si un odd ratio de 1.04 cu un p-value de 

0.554. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 22 de cazuri și 14 

controale. 

- rs12500426  a avut alela de risc C  în 963 cazuri cu o frecvență de  0.49 si 

în  1021 controale cu frecvența 0.247 si un odd ratio de 1.08 cu un p-value de 

0.240. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 27 de cazuri și 13 

controale. 

- rs9364554 a avut alela de risc T  în 946 cazuri cu o frecvență de  0.24 si în  

999 controale cu frecvența 0.21 si un odd ratio de 1.35 cu un p-value de 

0.000076. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 44 de cazuri și 35 

de controale.  

- rs6465657 a avut alela de risc C  în 957 cazuri cu o frecvență de  0.43 si în  

1019 controale cu frecvența 0.42 si un odd ratio de 1.03 cu un p-value de 0.652. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 33 de  cazuri și 15 controale. 

- rs16901979 a avut alela de risc A  în 955 cazuri cu o frecvență de  0.04 si 

în  1007 controale cu frecvența 0.03 si un odd ratio de 1.58 cu un p-value de 

0.0098. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 35 de cazuri și 27 de 

controale. 

- rs16902094 a avut alela de risc G  în 949 cazuri cu o frecvență de  0.17 si 

în  1007 controale cu frecvența 0.14 si un odd ratio de 1.28 cu un p-value de 

0.0056. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 41 de cazuri și 27 de 

controale. 

- rs445114 a avut alela de risc T  în 955 cazuri cu o frecvență de  0.66  si în  

1034 controale cu frecvența 0.59 si un odd ratio de 1.33 cu un p-value de 

0.000013.  Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 35 de controale. 

- rs6983267 a avut alela de risc G  în 955 cazuri cu o frecvență de  0.54  si 

în  1014 controale cu frecvența 0.51 si un odd ratio de 1.55 cu un p-value de 

0.32. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 35 de cazuri și 20 de 

controale. 

- rs10993994 a avut alela de risc T  în 964 cazuri cu o frecvență de  0.45  si 

în  996 controale cu frecvența 0.39 si un odd ratio de 1.28 cu un p-value de 

0.00015. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 26 de cazuri și 38 

de controale. 
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- rs7127900 a avut alela de risc A în 968 cazuri cu o frecvență de  0.22  si în  

1019 controale cu frecvența 0.18 si un odd ratio de 1.30 cu un p-value de 

0.00011. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 22 de cazuri și 15 

controale. 

- rs11228565 a avut alela de risc A în 961 cazuri cu o frecvență de  0.23  si 

în  1004 controale cu frecvența 0.20 si un odd ratio de 1.18 cu un p-value de 

0.030. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 29 de cazuri și 30 de 

controale. 

- rs10896450 a avut alela de risc G în 969 cazuri cu o frecvență de  0.54  si 

în  1011 controale cu frecvența 0.47 si un odd ratio de 1.30 cu un p-value de 

0.000047. Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 21 de cazuri și 23 

de controale. 

- rs4054823 a avut alela de risc T în 964 cazuri cu o frecvență de  0.54  si în  

1016 controale cu frecvența 0.52 si un odd ratio de 1.09 cu un p-value de 0.226. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 26 de martori și 18 controale. 

- rs11649743 a avut alela de risc G în 969 cazuri cu o frecvență de  0.84  si 

în  1014 controale cu frecvența 0.81 si un odd ratio de 1.16 cu un p-value de 

0.080.  Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 21 de cazuri și 20 de 

controale. 

- rs4430796 a avut alela de risc A în 972 cazuri cu o frecvență de  0.57  si în  

1017 controale cu frecvența 0.52 si un odd ratio de 1.22 cu un p-value de 0.0020. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 18 cazuri și 17 controale. 

- rs1859962 a avut alela de risc G în 972 cazuri cu o frecvență de  0.52  si în  

1017 controale cu frecvența 0.50 si un odd ratio de 1.08 cu un p-value de 0.253. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 18 cazuri și 17 controale. 

- rs8102476 a avut alela de risc C în 952 cazuri cu o frecvență de  0.61  si în  

993 controale cu frecvența 0.60 si un odd ratio de 1.06 cu un p-value de 0.393. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 38 de cazuri și 41 de 

controale.  

- rs2735839 a avut alela de risc G în 965 cazuri cu o frecvență de  0.61  si în  

1003 controale cu frecvența 0.85 si un odd ratio de 1.23 cu un p-value de 0.026. 

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 25 de  cazuri și 31 de 

controale. 

- rs5759167 a avut alela de risc G în 918 cazuri cu o frecvență de  0.57  si în  

993 controale cu frecvența 0.53 si un odd ratio de 1.16 cu un p-value de 0.019.  

Precizez că acest marker nu a putut fi identificat în 72 de cazuri și 41 de 

controale. 
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  În urma acestei analize 91,3% dintre  SNP-urile analizate au păstrat  

aceleași alele atât în cazul genotiparii directe cât și în cazul imputației. Dintre 

markerii care au păstrat aceleași alele atât în cazul genotiparii cât și în urma  

imputației, 33,3% au prezentat o ordine identică a celor două alele în ambele 

cazuri. Deși acest procentaj nu este unul foarte ridicat, acest pas al analizei poate 

fi evitat în totalitate comparând frecvențele aleleice cu datele de replicare.  

 Acest experiment ne indică o bună corelație între setul de date genetice 

oferite de „1000 Genomes“ [17] și datele românești, validând această metodă de 

imputație în procent de 91,3%. Viitoarele studii pot compara calitativ imputațiile 

realizate cu acest set pe date de origine românească folosind acest prag de 91,3% 

ca nivel de referință.   

 

Analiza rezultatelor de asociere semnificative la nivelul întregului genom 

uman. 

   

    Studiile de tip GWAS au prezentat o nouă abordare pentru investigarea 

cauzelor genetice ale boliilor complexe, oferind un instrument puternic în 

identificarea  locilor comuni, cu penetranță joasă [18]. 

 În oncologie, studiile de tip GWAS au fost realizate pentru aproape toate 

tipurile de cancer și peste 100 de gene ce predispun la cancer au fost identificate. 

Variantele genetice raportate cel mai frecvent în cadrul studiilor de tip GWAS  

până în prezent sunt reprezentate de schimbări la nivelul unei singure perechi de 

baze cunoscute sub numele de SNP [18], [19]. 

   Variațiile genetice nu au contribuit încă la managementul pacientului în 

tratamentul cancerului, dar peste 50 de studii de tip GWAS au fost realizate 

pentru peste 15 tipuri de cancer generând  asociații interesante pentru utilizarea 

clinică a acestui instrument.    

   Principalul obiectiv al studiului a fost reprezentat de realizarea unui test 

de asociere similar celor descrise mai sus între genotipurile propuse spre analiză 

și fenotipul cancerului de prostată.   

    În urma testului de asociere am obținut un număr de 36 de markeri cu 

valori statistice semnificative. Lista acestor markeri cât și poziția lor fizică pe 

fiecare cromozom se poate observa în tabelul 23:  

   

Nume SNP Cromozom Poziție p-value Efect 

rs17467679 2 16133863 9,48E-007 -0,30751 

rs17467672 2 16133431 4,01E-006 -0,29415 
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rs35890542 4 177243229 1,67E-006 -0,60634 

rs72282389 4 177243796 1,91E-006 -0,60177 

rs17681035 4 177244326 2,58E-006 -0,59229 

rs34966091 4 177244388 2,58E-006 -0,59227 

rs34773277 4 177244416 2,58E-006 -0,59227 

rs35687562 4 177244483 2,58E-006 -0,59223 

rs79630959 4 177244970 2,62E-006 -0,592 

rs75407850 4 177245005 2,62E-006 -0,59198 

rs35304696 4 177245531 2,65E-006 -0,59176 

rs71613788 4 177245672 2,66E-006 -0,59168 

rs1454164 4 177245956 2,68E-006 -0,59157 

rs141906073 4 177245578 3,57E-006 -0,58306 

rs13111983 4 710801 4,08E-006 -0,32402 

rs36002836 4 177245843 4,19E-006 -0,57895 

rs6834053 4 127918594 4,70E-006 0,79539 

rs80078170 4 127900084 4,76E-006 0,79494 

rs13117427 4 177255407 4,77E-006 -0,56542 

rs35677011 4 177255048 6,01E-006 -0,56211 

rs35763202 4 177258250 6,37E-006 -0,56069 

rs17062749 4 177237631 8,98E-006 -0,501 

rs12211972 6 111391537 1,01E-005 0,30171 

rs13253942 8 126154649 7,93E-006 0,46978 

rs3923300 8 126142476 8,50E-006 0,46931 

rs148921321 8 76468497 8,67E-006 -1,108 

rs34903473 8 126156276 9,37E-006 0,4669 

rs118104830 8 76464176 9,59E-006 -1,1054 

rs13273034 8 126134996 1,01E-005 0,46609 

rs55960139 13 95288608 1,83E-007 0,39417 

rs35544574 13 37172379 4,72E-006 0,48757 

rs9524577 13 95291254 5,24E-006 0,30313 

rs72651335 13 103234724 8,43E-006 0,57786 

rs9524575 13 95290212 8,86E-006 0,29689 

rs146493482 16 8002169 8,25E-007 0,9565 

rs17672470 16 8021162 7,73E-006 0,66088 

 

Tabelul 23: Cele mai bune rezultate  statistice  obținute în cadrul studiului. 
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    În afara markerilor identificați pe cromozomul 4, toate celelalte rezultate 

au fost publicate în prealabil reprezentând locusii cunoscuți ca fiind asociați cu 

cancerul de prostată.   

   RS12211972 situat pe cromozomul 6 poziția q22.1 replică rezultatul 

raportat de Takata și colaboratorii în lucrarea efectuată pe populația din Japonia 

[20]. Un rezultat interesant este reprezentat și de cei 20 de markeri cu valori 

statistice similare și efecte comparabile ce se găsesc în locații vecine pe 

cromozomul 4. La o examinare  genetică mai atentă a acestei regiuni găsim gena 

SPCS3 ca fiind suprapusă peste această locație (4q34.2) și ocupând  intervalul  

176319964-176332245 (hg38).  

Un element interesant observat la analiza acestei gene este retenția 

intronului 1 cu frecvență de  aproximativ 30%  la populațiile europene. 16 dintre 

cei 20 de markeri identificați în cadrul acestui studiu ca având valori 

semnificative statistice se găsesc în interiorul intronului 1, ei devenind astfel 

exprimați în 30% din populație.   Deși nivelul expresiei acestei gene este unul 

moderat în prostată, consider că prin prezența acestor retenții prezente în gena 

SPCS3, 16 dintre markerii identificați sunt foarte probabil implicați în patologia 

cancerului de prostată în România.   

  În urma analizei epidemiologice realizată ce a identificat forme mult mai 

agresive în cadrul cohortei noastre comparativ cu alte studii similare și unicitatea 

acestor markeri în asociația cu cancerul de prostată cred că ei pot fi asociați cu 

formele avansate de cancer de prostată.  

 

Replicarea rezultatelor studiului la nivelul întregului genom uman: 

Folosind datele obținute în urma review-ului de literatură realizat pentru 

studiile de tip GWAS ce investighează  asocierea cancerului de prostată, am 

raportat atât markerii identificați cât și cei  replicați în cadrul studiului nostru de 

asociere.   

  Astfel, din cei 202 markeri identificați folosind  platforma de căutare 

„GWAS Catalog” numai 111 au prezentat toate informațiile necesare pentru a 

putea realiza un studiu de replicare [21]. Criteriile necesare au fost: valoare P-

ului, Odds Ratio-ul și menționarea alelei de risc.  Dintre cei 111 markeri numai 

31 de  markeri au fost prezenți în datele PROMark cu valori ale P-ului de sub 

0,005 în vederea replicării.   

   Acești 111 markeri acoperă 66 de semnale genetice raportate în prealabil 

ca fiind asociate cu  fenotipul cancerului de prostată. Din cele 66 de semnale  

independente numai următoarele 13 regiuni au atins un prag semnificativ de 
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corelație statistică pentru riscul cancerului de prostată: 1p36.22,1q21.3, 4q24, 

5p15.33, 6q25.3, 8q24.21, 11q13.3, 11q22.2, 12q13.12, 17q12, 19q13.33, 

22q13.2. Cel mai puternic semnal a fost raportat de SNP-ul  RS1016343 

localizat la  8q24.21 (OR= 1.30 CI: 1.13-1.50, p=0,00022) ce a fost raportat 

anterior ca fiind asociat cu fenotipul studiat cu un risc similar celui raportat în 

România. Încă 11 SNP-uri din această regiune au fost raportate ca fiind asociate 

cu fenotipul cancerului de prostată. Al doilea marker ca putere statistică este 

RS7929962 situat în poziția 11q13.30 (OR= 1.25 CI: 1.11-1.40, p=0,00027) 

raportat în prealabil ca fiind asociat cu cancerul de prostată.  Încă patru SNP-uri 

au fost replicate în cadrul acestui locus: RS10896449,  RS11228565,  

RS7130881 și RS7931342.  

  Această replicare confirmă validitatea studiului nostru și în același timp 

oferă oportunitatea reexaminării amănunțite a unei mari majorități a markerilor 

raportați într-o populație Est Europeană. Replicarea  a confirmat 18 dintre cei 23 

de markeri raportaţi în cadrul lucrării publicate de Al Olama şi colaboratorii [16] 

analizând comparaţia rezultatelor obţinute în cadrul unei populaţii româneşti cu 

studii similare realizate pe alte populaţii. 

Rs17599629 a fost replicat de asemenea în lucarea publicată de Hoffmann 

şi colaboratorii [22] cu o valoare  a P-ului de 4 x10-45 un Odds Ratio de 1.54 şi 

o frecenta de 0.099. Această  replicare  ulterioară într-o cohorta mixtă cu 

diferenţe etnice substanţiale validează observaţiile noastre în populaţia 

Românească, aceasta nefiind foarte îndepărtată din punct de vedere antropologic 

de populaţiile studiate în cele două studii.  

Rs2238776 a fost replicat de asemenea în lucarea lui Tao şi colaboratorii 

[23] cu o valoare  a P-ului de 7 x10-7 şi un Odds ratio de 1.24 în asocierea cu 

fenotipul cancerului de prostată. Interacţiunile intergenice prezintă a nouă 

direcţie în analiza riscurilor de tip genetic pentru diferite tipuri de cancer. Acest 

nou tip de asociere reprezintă o noutate în cadrul epidemilogiei genetici din 

România, oferind opţiuni noi de diagnosticare şi evalurare a cancerului de 

prostată în cadrul cohortei Promark. 

Un alt SNP replicat în cadrul acestui prim experiment și cu o importantă 

reală în patologia cancerului de prostată este rs9443189 fiind în puternic linkage 

equlibrium cu markerii raportaţi în cadrul lucrării publicată de Lange şi 

colaboratorii [24], această lucrare raportând markeri implicaţi în forme agresive 

de cancer de prostată. Replicarea acestui gen de markeri reprezintă un alt avantaj 

al proiectului Promark, investigând  aspecte legate de prognosticul de 

agresivitate ce pot fi aplicate în viitor în cadrul testelor de screening.  
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Rs56232506, rs76934034 şi rs11214775 sunt toţi trei markeri intronici în 

gene ce prezintă o puternică  expresie în prostată. Toţi acești trei markeri au fost 

replicaţi în metaanaliza realizată pe  87,040 indivizi [16] cu odd ratio-uri de 

peste 1,4 reprezentând potenţiali markeri pentru viitoare studii biologice . Aceste 

posibile modificări sunt indicate din punct de vedere statistic de efectul 

important al acestor trei markeri combinat şi poziţia lor în gene implicate în mod 

direct în patologia studiată. 

Toţi cei 18 markeri replicaţi prezintă o valoare specială atât independent 

cât şi luaţi ca grup, procentul ridicat de markeri replicaţi din cei propuşi spre 

replicare (peste 75%) întărind validitatea rezultatelor raportate de noi şi 

garantând într-o oarecare măsură calitatea analizei realizate.  

  În urmă imputaţiei  91,3% dintre  SNP-urile analizate au păstrat  aceleaşi 

alele atât în cazul genotipării directe cât şi în cazul imputaţiei. Acest procent 

ridicat subliniază similitudinile între genotipurile de origine românească şi cele 

utlizate în proiectul 1000 Genomes. Acest experiment ne indică o bună corelaţie 

între setul de date genetice oferite de „1000 Genomes“ şi datele Promark, 

confirmând aceast set de  date de imputaţie în procent de 91,3%. Viitoarele studii 

pot compara calitatea imputaţie realizate cu setul de date 1000 Genomes în 

datele  de origine românească folosind acest prag de 91,3% drept nivel de 

referinţă.  Corelaţia între cele două seturi de date poate oferi în viitor informaţii 

utile prinvind structura populaţie şi statificarea acesteia. 

Rs12621278 replicat în cadrul lucrărilor publicate de Tao şi colaboratorii 

[23]  este unul dintre markerii cu un risc important în  fenotipul cancerului de 

prostată Acesta a păstrat aceleaşi alele în urma imputaţiei ţinând cont că locusul 

genetic în care acesta se află este unul foarte heterogen. Situaţii similare au fost 

observate şi pentru: rs9364554, rs16902094, rs1859962 şi rs4054823. 

Dificultăţiile imputaţie acestor markeri în populaţii similiare au creat în trecut 

rezultate fals pozitive. Analiza mea privind calitatea imputaţie în datele Promark 

ajută la evitarea acestor erori. Corelaţia între cele două seturi de date poate oferi 

în viitor informtii utile prinvind stucutura populatiie şi statificarea acesteia. 
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Concluzii 

 

     Mai multe studii de tip genome-wide association (GWAS) ale cancerului 

de prostată (PCa) au identificat difierite polimorfisme ca fiind semnificativ 

asociate cu riscul dezvoltării PCa în diferite populații. Lipsa studiilor similare 

realizate pe o populație din estul Europei a reprezentat un punct de interes în 

definirea caracteristicilor genetice asociate cu acest fenotip. După examinarea 

epidemiologică a cohortei descrisă în capitolul „Material și metode“ am observat 

anumite particularități distincte în cohorta românească.    

Astfel, media de vârstă în cadrul studiului a fost de 71 de ani, o medie 

mult peste media raportată în cadrul altor studii similare. Studiul realizat de J. J. 

Tosoian  et al. la John Hopkins Hospital a prezentat o medie de vârstă de  57.75 

de ani iar studiul  efectuat de K. M. Russnes pe populația cu cancer de prostată 

din Suedia o medie de 67.24 de ani [25], [26].   

   Din punct de vedere clinic cohorta  românească prezintă forme mult mai 

agresive  reflectate de caracteristiciile patologice.  Astfel,  din punct de vedere al 

stadializării T, cohorta a a avut următoarea distribuție: 189 pacienţi au avut  

stadiul T1, 76 stadiul T2, 494 stadiul T3  și 231 stadiul T4. Distribuții diferite și 

mult mai puțin agresive au fost descrise în  cardul studiului realizat de studiul   

“Cancer of the Prostate in Sweden” (CAPS): stadiul T1 - 553 cazuri, stadiul - T2 

454, stadiul T3 - 399, stadiul T4 - 58 [25]. O distribuție similară a fost întâlnită 

și în cadrul sudiului realizat la John Hopkins Hospital: stadiul T2- 1247, stadiul 

T3 - 571, stadiul T4 -1[26].  

  Pentru cohorta studiată, scorul  Gleason a fost pentru majoritatea cazurilor 

un scor  Gleason 7 (45.1%), urmat ca frecvenţă de  scorul Gleason 8 (20.3%), 

Gleason 6 (13.2%) și Gleason 5 (1%). Scoruri mult mai mici au fost întâlnite 

atât în  studiul “Cancer of the Prostate in Sweden” (CAPS) ( Gelason peste 7 sub 

20% din cazuri) [25] cât și în studiul  realizat la John Hopkins Hospital (Gleason 

peste 7 sub 10%) [26]. Luând în calcul faptul că cele două studii mai sus 

menționate reprezintă cele mai mari studii ce investighează asociația genetică a 

cancerului de prostată  până în momentul de față și cunoscând  severitatea 

cazurilor analizate, găsim diferențe atât privind  vârsta diagnosticării cât și ale 

caracteristicilor clinice între  acestea și cohorta PROMARK.  Astfel, putem 

considera cohorta PROMARK ca fiind cea mai agresivă cohortă studiată până în 

acest moment în cadrul unui studii de asociere genetică.     
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 În urma testului de asociere realizat, 111 de SNP-uri cunoscute ca fiind 

asociate cu acest fenotip au fost regăsite în rezultatele cohortei ProMark.  Acest 

prim rezultat definește pentru prima oară o  perspectivă de ansamblu asupra 

asociațiilor genetice prezente în populația Românească. În urma acestui  studiu 

de asociere realizat la nivelul  întregului genom uman am identificat o serie de 

66 locusuri ce sunt puternic asociate cu patologia cancerului de prostată. 

Precizez faptul că 64 din cele 66 locusuri au fost raportate în prealabil.   

 Dintre cele 111 de SNP-uri analizate un set de  9 markeri au fost raportați 

ca fiind asociați cu subfenotipul: cancer de prostată cu debut precoce, 

reprezentând un subset de markeri responsabili pentru formele de cancer de 

prostată  mult mai agresive. Luând în calcul distribuția severității cazurilor 

întâlnite în cadrul cohortei românești, aceste rezultate reprezintă un set ideal de 

date pentru replicarea cohortei Promark. Replicarea a 8 din cei 9 markeri 

reprezintă un rezultat ce confirmă asocierea acestor  markeri cu formele agresive 

de cancer de prostată [24]. Replicarea lor în cadrul populației românești îi face 

candidați ideali pentru viitoare teste de screening în populație.  

    Din cele 66 de locusuri identificate, rezultatele de pe cromozomul 4q34.2 

reprezintă o asociere unică nefiind raportată până în prezent în alte populații. 

RS35890542 reprezintă vârful semnalului statistic identificat în zona 4q34.2 

ceilalți 10 markeri din aceeași zonă fiind perfect corelați cu el. Luând în calcul 

structura cohortei analizate și unicitatea acestui semnal raportat, consider că 

acesta reflectă o asociație datorată formelor avansate de cancer incluse în studiu. 

Situat  în intronul 1 al genei  SPCS3  și  fiind raportată în prealabil o retenție a   

acestui intron în 30% din indivizii populației europene, propun markerul 

RS35890542 ca o viitoare țintă de replicare în cohorte similare.  Deși  

RS35890542 nu a fost încă replicat,  el poate indica o particularitate genetică a 

populației studiate în asocierea cu fenotipul cancerului de prostată.   

  Această informație poate pune în evidență formele agresive de cancer de 

prostată printr-o simplă genotipare a acestui marker în viitor. Combinarea 

acestui marker cu alți markeri raportați în prealabil poate ajusta diferitele scoruri 

de risc genetice în populația Românească.      

   În urma analizezi datelor genotipate în mod direct și datelor obținute prin 

imputare am observat o corelație solidă între cele două seturi de date, aceste 

rezultate oferind o valoare de control în viitoarele imputații realizate în cohorte 

Românești. Până o să existe un set de date românești ce o să poate fi folosit în 

scopul imputațiilor, setul de date 1000 Genomes reprezintă singura metodă 
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standardizată de imputație [27]. Corelația între cele două seturi de date poate 

oferi în viitor informații utile privind structura populației și stratificarea acesteia.  

   Replicarea celor mai recente rezultate genetice obținute în cancerul de 

prostată a confirmat 18 dintre cei 23 de markeri raportați  în cadrul lucrării 

publicate de Al Olama și colaboratorii, analizând comparația rezultatelor 

obținute în cadrul unei populații românești cu studii similare realizate pe alte 

populații [16].  În aceste condiții, cele 18 SNP-uri pot fi folosite ca un set de 

referință în vederea identificării altor markeri responsabili pentru această 

patologie. Aceste descoperiri poate indica noi regiuni pentru viitoare  investigații 

ce demonstrează utilitatea combinării populațiilor diferite din punct de vedere 

ancestral pentru  a descoperii noi locusuri ce prezintă un risc pentru boală.   

   În urma multiplelor studii realizate privind asocierea genetică întâlnită în 

cazul cancerului de prostată o listă completă de markeri asociați cu acest fenotip 

a fost generată folosind motorul de căutare GWAS catalog folosind  interfața 

web găzduită de NHGRI care oferă acces la informații via un formular de 

căutare [21]. Căutarea a fost finalizată pe data de 26.01.2016 filtrând rezultatele 

pe baza valorilor p-urilor sub 5x10-8.  Această listă de markeri alcătuită în scopul 

replicării în cadrul rezultatelor Românești  reprezintă o oportunitate pentru  

viitoarele studii.   

 Din cele 716,503 SNP-uri genotipate direct (în cadrul cohortei de 990 de 

cazuri de cancer de prostată confirmate histopatologic) au rezultat în urma 

imputației genetice un  număr de 24,295,588 SNP-uri ce au fost disponibile spre 

analiză.  În urmă analizei un număr de 31 SNP-uri au fost replicate cu valori ale 

p-ului  sub 0,005. Acest număr reprezintă o estimare relevantă  comparând 

rezultatele obținute cu literatura de specialitate.   

  Deși valorile p-urilor nu au fost la fel de joase ca cele raportate în cadrul 

studiilor de descoperire, observăm odds  ratio-uri similare ce indică replicarea 

riscului acestor markeri în populația din România. Această informație are o 

valoare clinică importantă indicând prezența acestor SNP-uri ca factori de risc în 

patologia cancerului de prostată. Investigarea ulterioară a acestor markeri din 

punct de vedere biologic poate duce la concluzii privind prevenția sau depistarea 

în forme incipiente a cancerului de prostată  folosind metode de testare genetică  

accesibile practicii medicale de zi cu zi.   
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