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Introducere 

 Cancerul de prostată (CaP) este cel mai frecvent diagnosticat cancer la sexul masculin, la nivel 

global, fiind a doua cauză de deces prin cancer la bărbat. Spre deosebire de alte tipuri de cancer, care 

prezintă un maximum al incidenței la o anumită vârstă, particularitatea în cancerul de prostată constă în 

faptul că incidența crește în mod constant cu vârsta. În ultimele decade, odată cu introducerea screening-

ului prin PSA (“prostate specific antigen” – antigenul specific prostatic) și prin efectuarea tușeului rectal, 

modul de prezentare al cancerului de prostată s-a modificat simțitor; dacă până în urmă cu 20 de ani, 

majoritatea pacienților se prezentau la medicul urolog pentru complicațiile bolii local avansate sau chiar 

metastatice, în prezent, majoritatea cazurilor sunt depistate în stadiu localizat, putând fi candidate pentru 

una dintre formele de tratament curativ – prostatectomia radicală, radioterapia externă sau brahiterapia 

[1]. Din acest motiv, îmbunătățirea metodelor de screening și de diagnostic precoce capătă o importanță 

deosebită în acest context. 

 În Europa, cancerul de prostată este cea mai frecvent diagnosticată formă de cancer la populația 

de sex masculin de peste 70 de ani, fiind o problemă importantă de sănătate publică, în special în țările 

mai dezvoltate din punct de vedere economic, unde proporția bărbaților vârstnici este mai mare. Cea mai 

mare incidență o întâlnim în Europa de Nord și de Vest, în timp ce ratele din Europa de Sud și Est sunt 

în continuă creștere [2].  

 În România, în anul 2008, estimările efectuate plasau cancerul de prostată pe locul al treilea ca 

incidență la sexul masculin, cu 32 / 100.000 locuitori, după cancerul colo-rectal (41,2 / 100.000 locuitori) 

și cancerul pulmonar (79,6 / 100.000 locuitori), fiind a cincea cauză de deces prin cancer la bărbați, având 

o rată a mortalității standardizată cu vârsta de 14,7 [3]. În anul 2012, se păstra pe locul al treilea ca 

incidență în rândul bărbaților, cu o rată a incidenței standardizată cu vârsta de 37,9. Se păstrează și ca a 

cincea cauză de deces prin cancer la sexul masculin, în ceea ce privește rata standardizată cu vârsta a 

mortalității – 16,4, după cancerul pulmonar, cancerul colo-rectal, cancerul gastric si cel al cavității orale 

[4]. 

 În concluzie, în ultimele decenii, mai ales în ultimii 15 ani eforturile în întreaga lume au fost 

direcționate către realizarea unor protocoale de diagnostic precoce al cancerului de prostată, diagnosticul 

într-o fază incipientă, într-un stadiu curativ, fiind considerat factor determinant al îmbunătățirii 

supraviețuirii pacienților diagnosticați. În cadrul realizării acestui deziderat un loc important a fost ocupat 

de programele de screening convenționale (determinarea nivelului PSA-ului seric, efectuarea tușeului 

rectal), care au condus însă și la creșterea ratei de supradiagnostic și la creșterea ratei de „supratratament”, 

în contextul în care mortalitatea globală prin cancer de prostată nu a fost semnificativ îmbunătățită. Cu 

alte cuvinte, costurile financiare prea mari, precum și efectele adverse ale tratamentului aplicat unor 

cazuri de cancer prostatic care ar fi avut poate o evoluție lentă și neletală, a condus la ideea dezvoltării 
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unor seturi de noi biomarkeri utili în cadrul programelor de screening, care să conducă la identificarea 

cazurilor mai agresive de boală. 

  

Determinismul genetic în cancerul de prostată 

 

 Primele rapoarte, conform cărora riscul de a dezvolta cancer de prostată este mai mare la subiecții 

care au avut o rudă de gradul întâi diagnosticată cu această patologie, au fost publicate în anul 1960 [5]. 

Ulterior, aceste observații au fost confirmate de studii de cohortă și de tip caz-control, iar studiile 

efectuate pe gemeni au demonstrat că această componentă genetică a riscului de a fi diagnosticat cu 

cancer prostatic este cu cel puțin 40% mai importantă decât în alte tipuri de neoplazii [6]. Riscul relativ 

crește odată cu numărul membrilor din familie afectați, gradul de rudenie și vârsta acestora la diagnostic, 

fiind prezentat în tabelul următor:  

 

 

Tabelul 1 – Istoricul familial și riscul de a dezvolta cancer de prostată (după metaanaliza efectuată de 

Zeegers și colaboratorii) [7] 

 Studiile genetice inițiale au identificat o serie de gene candidate, susceptibile pentru cancerul de 

prostată (HPC1/RNASEL, HPC2/ELAC, MSR1), dar și o serie de locusuri cromozomiale 

(PCAP/1q42.2-q43, CAPB/1p36, Xq27-q28), care din păcate nu au fost confirmate de studiile de 

replicare ulterioare, motiv pentru care rolurile acestor regiuni cromozomiale și gene nu este pe deplin 

elucidat, cu excepția unui studiu populațional efectuat în 2011 de către Lin și colaboratorii, care a 

identificat alelele variantei RNASEL ca fiind predictive pentru mortalitatea prin cancer de prostată [8, 

9]. Recent, cu ajutorul studiilor de asociere genomică (GWAS – ”genome wide association studies”), au 

fost identificate multiple alele susceptibile pentru riscul de apariție al cancerului de prostată la nivelul 

cromozomilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22 și X, acestea fiind responsabile de apariția a 

25-30% din cancerul de prostată cu transmitere genetică [10, 8]. Deoarece valoarea predictivă a 

Istoricul familial Riscul relativ Interval de încredere – 95% 

Absent 1  

Tatăl afectat 2.17 1.90 – 2.49 

Fratele afectat 3.37 2.97 – 3.83 

Rudă de gradul II afectată  1.68 1.07 – 2.64 

Rudă de gradul I, diagnostic < 65 ani 3.34 2.64 – 4.23 

> 2 rude de gradul I afectate  5.08 3.31 – 7.79 
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majorității alelelor descoperite este prea mică pentru a oferi o utilitate clinică în identificarea indivizilor 

aflați la risc pentru a dezvolta boala, o altă abordare a fost combinarea mai multor alele la risc într-un 

model predictiv. Astfel, un studiu de tip caz-control efectuat de Zheng și colaboratorii pe 3161 de subiecți 

a evaluat posibilitatea ca cinci locusuri, trei de pe cromozomul 8q24 și două de pe cromozomul 17q, să 

ofere o predicție asupra probabilității de a dezvolta cancer de prostată – indivizii la care au fost 

identificate patru din cele cinci alele de risc au prezentat un risc relativ de a dezvolta boala de 4,47, risc 

relativ care a crescut la 9,46 la pacienții care au prezentat toate cele cinci alele și care aveau și istoric 

familial al bolii. Utilitatea clinică a fost însă una limitată, deoarece doar o minoritate a populației, circa 

1,5% prezenta toate cele cinci alele de risc, iar modelul de predicție propus nu putea face diferența între 

boala de risc scăzut sau boala de risc crescut [11]. Ewing și colaboratorii au descoperit că o mutație 

recurentă în regiunea de codificare a genei HOXB13, care a indicat o arie de interes pe cromozomul 

17q21-q22, a fost prezentă la 1,4% din cazuri, versus 0,1% din martori, aceasta fiind semnificativ mai 

frecventă la pacienții cu cancer de prostată familial cu debut timpuriu (3,1%), comparativ cu cei cu boală 

sporadică cu debut întârziat. Această mutație crește riscul global de a dezvolta boala de cinci ori, în timp 

ce riscul pentru bărbații sub 55 de ani cu istoric familial crește de peste 8 ori [12, 13]. Riscul de a dezvolta 

cancer de prostată este crescut și în cazul purtătorilor genelor BRCA1 și BRCA2; aceste gene se asociază 

de multe ori cu boala cu debut timpuriu, BRCA1 crește riscul de a dezvolta cancer prostatic de 1,8 – 3,5 

ori, BRCA2 crește acest risc de 4,6 – 8,6 ori la bărbații sub 65 de ani. De asemenea, cancerele asociate 

în special genei BRCA2, incluzând aici și cancerul de prostată, au șanse mai mari de a fi descoperite cu 

un grad mai înalt, local avansate și metastatice, având totodată o supraviețuire specifică a bolii și fără 

metastaze mai scăzută după prostatectomia radicală [14, 15]. 

 De mai mult de un deceniu, noile direcții de cercetare fundamentală au fost îndreptate către 

descoperirea de noi seturi de gene, care să poată constitui un factor de prognostic asupra evoluției bolii. 

Numeroase laboratoare au dezvoltat o serie de teste pe baza profilului de expresie genomică pentru 

stratificarea riscului la bărbații cu cancer de prostată, care sunt comercializate în prezent – testele Prolaris, 

Oncotype DX și Decipher. Testul Prolaris evaluează 31 de gene, despre care s-a demonstrat că se 

corelează cu riscul de progresie a bolii, decesul prin cancer de prostată și riscul de recidivă biochimică 

[16, 17]; iar testul Oncotype DX ajută ca factor de predicție al agresivității bolii la momentul 

prostatectomiei radicale [18]. Testul Decipher analizează un set de 22 de markeri genetici și este folosit 

ca factor de predicție pentru apariția determinărilor secundare după prostatectomia radicală [19]. Practic, 

toate cele trei teste sunt menite să fie de folos în special pentru pacienții cu cancer de prostată nou 

diagnosticat, în alegerea opțiunii de conduită terapeutică. 

 Studiile de asociere genomică (GWAS – “genome wide association studies”) au devenit în 

prezent cea mai utilizată metodă, la nivel mondial, de a identifica polimorfismele uninucleotidice (SNP 
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– “singe nucleotide polymorphism”) care predispun la apariția cancerului de prostată. Aceste GWAS-uri 

au dus la identificarea a numeroase alele de risc asociate cu dezvoltarea cancerului de prostată, la nivelul 

cromozomului 8q24 [20]. Mai mult decât atât, studii recente au demonstrat că și în populația românească 

există SNP-uri (rs1447295, situat în regiunea 8q24) care se corelează cu un risc crescut de apariție a bolii 

și cu anumite elemente de agresivitate a bolii, cu prognostic nefavorabil – valori mari ale PSA-ului seric, 

Scor Gleason 8-10, stadiu cT3-4 [21]. Riscul crescut de a dezvolta cancer de prostată este relativ mic 

pentru fiecare SNP în parte, însă studiate împreună, toate aceste mutații pot totaliza un sfert din riscul 

genetic de a dezvolta un carcinom prostatic [22]. 

  Inovațiile din domeniul geneticii moleculare au dus la descoperirea de noi markeri tumorali 

potențiali pentru cancerul de prostată. Deoarece cancerul de prostată este o afecțiune heterogenă, este 

foarte probabil ca dezvoltarea și aplicarea unui panel de markeri genetici să ducă la creșterea sensibilității 

și specificității metodelor actuale de detecție a bolii. Dezvoltarea acestor markeri genetici și 

transformarea lor în biomarkeri de utilitate clinică va necesita studii de cercetare bine reglementate, care 

să demonstreze clar că aceste instrumente au un impact real asupra managementului pacienților cu cancer 

de prostată. 

 

Scop și obiective 

 

 În ultimii ani, un interes major în problema de sănătate publică pe care o reprezintă cancerul de 

prostată a fost acela de a se realiza protocoale de diagnostic precoce, plecând de la premisa că 

diagnosticul precoce este factorul determinant pentru posibilitatea aplicării tratamentului cu viză curativă 

și, prin urmare, pentru îmbunătățirea supraviețuirii. 

 Metodele dezvoltate actual pentru a determina diagnosticul, populația la risc, strategiile 

terapeutice și prognosticul au sensibilitate mai mică de 80% (determinarea PSA-ului seric și a celorlalte 

instrumente de diagnostic și predicție derivate – raportul PSA liber/PSA total, densitatea PSA-ului, 

velocitatea PSA-ului, timpul de dublare al PSA-ului; nomogramele liniare), iar rezultatele nu sunt 

întotdeauna probate la scară individuală. Spre exemplu, după introducerea PSA-ului seric ca test de 

screening și diagnostic pentru cancerul de prostată, rata de diagnostic a formelor de boală clinic 

nesemnificative a crescut până la 50% [23], ducând totodată la creșterea ratei de tratament pentru acele 

cazuri care, probabil, nu ar fi ajuns niciodată să fie clinic manifeste sau să ducă la decesul pacientului. 

Acest aspect a condus, pe lângă creșterea marcată a costurilor de tratament, la creșterea efectelor 

secundare și toxicității tratamentului. 

 În prezent, există o serie de parametri clinici general acceptați și utilizați – stadializarea cTNM, 

valoarea PSA-ului seric și scorul Gleason - pentru a împărți pacienții diagnosticați cu carcinom prostatic 
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în grupe de prognostic al bolii – grupe de risc pentru recurența biochimică (Asociația Europeană de 

Urologie definește grupele de prognostic astfel - cancer de prostată localizat de risc scăzut, intermediar, 

înalt și cancer de prostată local avansat – tabelul 2) care, de cele mai multe ori, influențează și alegerea 

conduitei terapeutice. 

Grup de risc Risc scăzut Risc intermediar Risc înalt  

Criterii PSA < 10 ng/ml 

și 

SG < 7  

și  

cT1-2a 

PSA – 10-20 ng/ml 

sau 

SG 7 

sau 

cT2b 

PSA > 20 ng/ml 

sau 

SG > 7 

sau 

cT2c 

Oricare PSA 

Oricare SG 

și 

cT3-4  

sau  

cN1 

Extindere  Localizat  Local avansat 

  Tabelul 2 – Grupele de risc pentru recurența biochimică ale cancerului de prostată definite de Asociația 

Europeană de Urologie (după EAU Guidelines on Prostate Cancer 2016) [24] 

 Cu toate acestea, problema nu a fost pe deplin soluționată, tot mai mulți autori concluzionând că 

rezolvarea ar fi posibilă dacă se vor folosi o serie de biomarkeri suplimentari pentru a îmbunătăți 

clasificarea cazurilor de cancer prostatic nou diagnosticate în grupe de prognostic, realizându-se astfel o 

identificare mai eficientă a formelor indolente de boală, care nu vor deveni niciodată semnificative clinic 

și formelor de boală mai agresive, ce pot avea un prognostic rezervat [25]. 

 Achizițiile recente privind rezultatele studiilor de genomică, în cancer în general și în cancerul de 

prostată în mod particular arată că există mutații genetice care se corelează cu agresivitatea cancerelor 

de prostată și chiar și cu răspunsul la tratament [26]. 

  Plecând de la aceste premise, principalul obiectiv al cercetării personale a fost cel de a identifica 

mutațiile genetice apărute la cazurile de cancer de prostată diagnosticate în România, care să se poată 

constitui în biomarkeri de utilitate clinică pentru diagnosticul și prognosticul evoluției acestei afecțiuni. 

 Utilizând baza de date constituită (lot de cazuri - pacienți cu cancer de prostată și lot martor - 

pacienți fără cancer de prostată), am încercat să determin o serie de markeri genetici care se asociază pe 

de o parte cu apariția cancerului prostatic și pe de altă parte cu gradul de agresivitate a bolii, din dorința 

de a realiza un test diagnostic și prognostic care să adauge o eficiență crescută metodelor existente și 

utilizate în prezent. Pentru realizarea acestui obiectiv, mi-am propus să împart pacienții diagnosticați cu 

cancer de prostată în grupele de risc și prognostic ale Asociației Europene de Urologie, apoi să identific  

genotipurile existente pentru fiecare grupă de risc în parte, pentru a le compara în primă fază cu 

genotipurile determinate în lotul de martori, mai apoi cu genotipurile determinate în celelalte grupe de 

risc. 
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Material și metodă 

 

 Baza de date folosită în cadrul studiului a fost obținută în cadrul proiectului Promark, proiect de 

cercetare pe axa FP-7, desfășurat în perioada 2007 – 2013 de către Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Carol Davila” – Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, în cadrul căruia îmi desfășor activitatea clinică, 

în colaborare cu alte patru centre de cercetare de prestigiu internaționale: Cambridge University din 

Marea Britanie; University College London din Marea Britanie; Radboud University Nijmegen Medical 

Center din Olanda și Institutul Național de Sănătate Publică din București), fiind coordonat și având ca 

promotor de proiect Institutul DeCode Genetics din Islanda, unul din centrele mondiale de top în 

cercetarea genetică. 

   Un prim pas în cadrul acestui proiect de cercetare a fost reprezentat de recrutarea unei cohorte 

de cazuri de cancer prostatic, histologic confirmate și a unui lot de martori, în cadrul Clinicii de Urologie 

a Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” din București. Recrutarea a fost realizată conform 

protocolului utilizat în cadrul studiului “Promark”. Subiecții au fost incluși în cohorta de cazuri după 

confirmarea histo-patologică a cancerului de prostată, semnarea unui consimțământ informat de 

includere în programul de cercetare și completarea chestionarului pentru date personale și medicale. 

Subiecții care au fost incluși în lotul martor au îndeplinit următoarele criterii: absența oricărui tip de 

cancer la momentul includerii, semnarea unui consimțământ informat de includere în programul de 

cercetare și completarea chestionarului privind datele medicale și personale. 

 Colectarea datelor fenotipice a fost realizată cu ajutorul unui chestionar standardizat, care a 

cuprins cinci secțiuni diferite: informații despre subiect, date medicale, antecedente personale și heredo-

colaterale, istoricul legat de consumul de alcool, cafea, ceai, istoricul fumatului, stil de viață.  

 Datele clinice au fost colectate utilizând un formular standardizat în cadrul programului de 

cercetare cu întrebări despre metoda de diagnosticare, stadializarea clinică TNM, valoarea PSA și scorul 

Gleason, evoluția bolii, planul de tratament. 

 Cohorta de cazuri inclusă în studiu a fost alcătuită din 990 de pacienți cu cancer de prostată 

confirmat histopatologic și 1021 de martori. Din cele 990 de cazuri, au existat 24 care nu au îndeplinit 

toate condițiile necesare de analiză, principalele criterii pentru excluderea acestor cazuri fiind: calitatea 

nesatisfăcătoare a informațiilor genetic obținute în urma genotipării și inconsistența datelor fenotipice 

colectate cu ajutor chestionarelor. Astfel, cohorta finală utilizată în analiză a fost alcătuită dintr-un lot de 

studiu de 966 cazuri și un lot martor format din 1021 de pacienți fără patologie neoplazică (controale). 

Grupul de cazuri disponibile în lotul de studiu au fost împărțite în trei sub-cohorte corespunzătoare 

grupelor de risc pentru recidiva biochimică (grupe de prognostic) definite de Asociația Europeană de 

Urologie (vezi Tabelul 2). 
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 O analiză epidemiologică completă a lotului de studiu este disponibilă în tabelul următor:  

Grupa de vârstă Procent cazuri Număr cazuri 

sub 50 ani 0.3% 3 

50-60 ani 1% 74 

60-70 ani 35.5% 314 

70-80 ani  44% 431 

80-90 ani 15% 142 

peste 90 ani 0.2% 2 

Stadializare T Procent cazuri Număr cazuri 

1A 2,32% 23 

1B 1,11% 11 

1C 15,65% 155 

2A 1,71% 17 

2B 1,91% 19 

2C 4,04% 40 

3A 43,80% 434 

3B 6,06% 60 

4 23,33% 231 

Scor Gleason Procent cazuri Număr cazuri 

2 0.2% 2 

3 0.3% 3 

4 1% 10 

5 3.3% 33 

6 13.2% 131 

7 45.1% 423 

8 20.3% 201 

Stadializare N Procent cazuri Număr cazuri 

N0 21.5% 213 

N1 3.2% 31 

Nx 75,3% 656 

Stadializare M Procent cazuri Număr cazuri 

M0 22% 210 

M1 10% 91 

Mx 68% 665 

      

Tabelul 3 – Distribuția lotului de studiu pe grupe de vârstă, scor Gleason și stadializare cTNM 

 

   Analiza sub-cohortelor de studiu 

 Prima grupă de risc (corespunzătoare pacienților cu cancer de prostată localizat de risc scăzut) 

este definită ca îndeplinind simultan următoarele condiții: pacienți diagnosticați pozitiv pentru cancer de 

prostată cu valorile PSA-ului mai mici de 10 ng/ml, un scor Gleason mai mic de 7 și stadializarea cT 

cuprinsă între grupele 1 și 2a.  
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 Distribuția valorilor PSA-ului seric a fost catalogată în cadrul studiului pentru valori mai mici de 

10 ng/ml, în două subgrupe: mai mici de 5 ng/ml și cuprinse în intervalul 5-9,99 ng/ml, această distribuție 

fiind reflectată în Figura 1.  

 

Figura 1 - Valorile PSA observate în prima grupă de risc raportate la numărul de pacienți. (oX-reprezintă 

numărul de pacienți, iar oY reprezintă un set binar de valori definite ca valoarea PSA sub 5 și valoarea 

PSA între 5 și 9,99) 

 Distribuția valorilor scorului Gleason în cadrul aceluiași lot de studiu a fost următoarea: scor 

Gleason 2 – 2 pacienți, scor Gleason 3 – 3 pacienți, scor Gleason 4 – 10 pacienți, scor Gleason 5 – 33 

pacienți și scor Gleason 6 – 133 pacienți. Distribuția completă a scorului Gleason în prima grupă de risc 

este reflectată de Figura 2. 

 

Figura 2 - Valorile Scorului Gleason observate în prima grupă de risc raportate la numărul de pacienți. 

(oY - reprezintă numărul de pacienți, iar oX reprezintă grupele valorice pentru cele 5 subcategorii 

observate) 
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 Distribuția gradelor stadializării T în cadrul lotului de studiu a fost următoarea:  

 

Figura 3 - Distribuția stadializării cT observate în prima grupă de risc raportată la numărul de pacienți. 

  

A doua grupă de risc (corespunzătoare pacienților cu cancer de prostată localizat de risc intermediar) 

este definită ca îndeplinind cel puțin unul dintre criteriile: pacienți diagnosticați pozitiv pentru cancer de 

prostată cu valorile PSA-ului seric cuprinse între 10 și 20 ng/ml sau un scor Gleason de 7 sau stadializarea 

cT de tip 2b.  

 

Figura 4 - Distribuția cazurilor în a doua grupă de risc (risc intermediar).  

 A treia grupă de risc (corespunzătoare cancerului de prostată localizat de risc înalt) este definită 

ca îndeplinind cel puțin unul dintre criteriile: pacienți diagnosticați pozitiv pentru cancer de prostată cu 

valorile PSA-ului peste 20 ng/ml sau un scor Gleason peste 7 sau stadializarea cT cel puțin 2c. Distribuția 

valorilor PSA catalogată în trei subgrupe este reflectată în Figura 5. 
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Figura 5 - Valorile PSA observate în a treia grupă de risc raportate la numărul de pacienți (oX -

reprezintă numărul de pacienți, iar oY reprezintă un set de trei valori definte ca valoarea PSA între 20 și 

50, 50 și 100 și peste 100 ng/ml)  

 

 Distribuția valorilor scorului Gleason în cadrul celei de-a treia grupe de risc a fost următoarea: 

scor Gleason 8 – 201 pacienți.  

 Distribuția gradelor stadializării cT în cadrul sub-cohortei a fost următoarea: 2C – 40 subiecți, 3A 

– 434 subiecți, 3B – 60 subiecți și 4 – 231 subiecți. Distribuția completă a stadializării cT în cea de-a 

treia grupă de risc este reflectată în Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Distribuția stadializării T observate în a treia grupă de risc raportată la numărul de pacienți.  
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 După evaluarea celor trei sub-cohorte propuse spre studiu, am realizat trei studii de asociere, 

cohortele folosite în cadrul acestor studii fiind:      

 Pentru prima grupă - “risc scăzut” au fost incluși în studiu: 73 cazuri și 1021 controale cu o rată de 

genotipare de 0,999982. 

 Pentru a doua grupă - “risc intermediar” au fost incluși în studiu: 113 cazuri și 1021 controale cu o 

rată de genotipare de 0,999982.  

 Pentru grupa “risc înalt” au fost incluși în studiu: 781 cazuri și 1021 controale cu o rată de genotipare 

de 0,999982. 

 

Genotiparea: 

 Extracția ADN-ului a fost realizată din sângele periferic folosind o platformă semi-automată de 

înaltă fidelitate. Kiturile (Chemagic DNA Blood10k kit), echipamentul (Chemagic Magnetic Separation 

Module MSM I) și metodele de lucru au respectat protocolul Chemagen (Chemagen Biopolymer-

Technologies AG).   

  Genotiparea SNP-urilor a fost realizată în cadrul laboratorului de la Institutul deCODE Genetics, 

din 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% au fost excluși. 

   

Selecția SNP-urilor în vederea replicării: 

 SNP-urile folosite în această analiză au fost identificate din studii de tip GWAS (genome wide 

association study – studii de asociere genomică), folosind trei surse principale:  

1. NHGRI catalog [27] în care am identificat 23 de studii raportând asociații cu cancerul de prostată 

din cele 2.968 de studii incluse în catalog. Criteriile de selecție au fost definite ca: o valoare 

maximă a P-ului de 5x10-8 și studiul să aibă minim 500 de cazuri și 500 de controale, cu o replicare 

ulterioară.  

2. GWASdb [28], în care am identificat 13 studii diferite ce raportează asociații cu fenotipul 

cancerului de prostată din cele 2.137 de studii incluse în această bază de date. Criteriile de selecție 

au fost: o valoare a P-ului de 5x10-5 și studiul să aibă minim 500 de cazuri și 500 de controale, cu 

o replicare ulterioară. 

3. Rezultatele altor 10 studii au fost incluse manual în analiza realizată, aceste 10 studii fiind 

publicate recent, fără să se regăsească în cele două baze de date menționate mai sus.  
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 În total, 46 de lucrări au fost incluse în acest studiu de replicare, din care am selectat 114 SNP-

uri, reprezentând cele mai importante semnale la nivel mondial în cazul cancerului de prostată. Toate 

valorile raportate ale P-ului sunt de tip “two-side”.  

 

Analiza statistică: 

 ADN-ul a fost extras din sângele periferic în cadrul laboratoarelor deCODE Genetics în scopul 

genotipării, folosind platforma de genotipare Illumina. După genotipare, 716.503 SNP-uri au fost 

disponibile pentru fiecare individ inclus în studiu. Filtrarea acestor markeri a fost realizată folosind un 

prag de 1x10-6 pentru echilibrul Hardy-Weinberg. Markerii cu o frecvență allelică mai mică de 1% au 

fost de asemenea excluși din studiu. SNP-urile cu o heterozigozitate extremă, sau care au arătat criterii 

de rudenie folosind o detecție a haplotipurilor similare, au fost de asemenea excluse din studiu. Filtrarea 

a fost realizată în Plink! v1.07 [29], iar manipularea ulterioară a datelor a fost realizată în “R” și “awk”. 

Testele de asociere au fost realizate în SNPTEST, folosind ca fenotip o singură valoare binară [30]. 

Valorile obținute pentru P sunt valori definite ca “double sided”, iar OR (odds ratio-ul – rata de hazard) 

obținut este pentru alela 1, alela 2 fiind folosită ca referință.  

 

Analiza expresiilor genelor identificate în cadrul studiului la nivelul prostatei: 

 Odată analizate cele 114 SNP-uri, am identificat și gena în care fiecare dintre acestea se află (sau 

proximitatea față de prima gena) și, utilizând baze de date publice, am încercat să evaluez expresia 

respectivei gene la nivelul prostatei pentru a înțelege mai bine conexiunea biologică între valorile 

obținute și patologia studiată. În acest scop, am utilizat cele mai mari baze de date publice: GTEX și 

BioGPS. Expresia genelor în diferite țesuturi este exprimată în RPKM sau FPKM. RPKM reprezintă 

numărul de citiri per kilobază a transcriptului pentru un milion de citiri ale zonei respective din genom. 

FRKM reprezintă numărul de fragmente per kilobază a transcriptului pentru un milion de citiri ale zonei 

respective din genom. Rezultate semnificative din punct de vedere statistic pentru asocierea cu cancerul 

de prostată în lotul de studiu au fost obținute pentru 30 de SNP-uri; 28 dintre aceste SNP-uri au prezentat 

rezultate semnificative din punct de vedere statistic în ceea ce privește asocierea cu una dintre cele trei 

grupe de risc.  

 În continuare, vor fi detaliate doar rezultatele cu semnificație statistică obținute, toate celelalte 

putând fi regăsite în cadrul lucrării în extenso. 
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Rezultate obținute 

 

1. SNP-ul RS1016343 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Multiple newly 

identified loci associated with prostate cancer susceptibility” [31] ca fiind asociat fenotipului cancerului 

de prostată cu o valoare a P-ului de 1 x10-7  și un Odds Ratio de 1,37 pentru alela T. Cohorta inițială a 

fost formată din 1.854 și 1.894 controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost 

formată din 3.268 cazuri și 3.366 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost 

Illumina, 541.129 SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt 

disponibile în tabelul 4. 

Tabelul 4 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS1016343 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs1016343 

Cromozom 8 

Poziție 127081052 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.2668 

Frecventa alelei 1 în cazuri  0.2096 

Alela 2 C 

Test CHISQ 17.95 

Valoare P 2.26x10-5 

Odds Ratio 1.372 

Rezultate test de asociere Risc 2 Odds Ratio 1.426 

Interval de confidență inferior 1.045 

Interval de confidență superior 1.946 

Valoarea P 2.48x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.419 

Interval de confidență inferior 1.216 

Interval de confidență superior 1.655 

Valoarea P 8.21x10-6 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.372 

Interval de confidență inferior 1.185 

Interval de confidență superior 1.589 

Valoarea P 2.26x10-5 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs.  Risc 3 Odds Ratio 1.658 

Interval de confidență inferior 1.076 

Interval de confidență superior 2.555 

Valoarea P 2.07x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 Odds Ratio 1.666 

Interval de confidență inferior 1.001 

Interval de confidență superior 2.774 

Valoarea P 4.84x10-2 
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 RS1016343 este o variantă intergenică situată exonic în gena PCAT2 (prostate cancer associated 

transcript 2). În ceea ce privește această genă, nu există informații disponibile public la acest moment, 

privind expresia acesteia în prostată. 

2. SNP-ul RS10896449 este situat la nivelul 11q13.3, fiind descoperit în cadrul lucrării “Multiple loci 

identified in a genome-wide association study of prostate cancer” [32] ca fiind asociat fenotipului 

cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 2 x10-9 și un Odds Ratio de 1,2 pentru alela G. Cohorta 

inițială a fost formată din 1.172 cazuri și 1.157 controale, iar cohorta de replicare din 3.941 cazuri și 

3.964 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 527.869 SNP-uri 

au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 5. 

Tabelul 5 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS10896449. 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs10896449 

Cromozom 11 

Poziție 69227200 

Alela 1 G 

Frecvența alelei 1 în controale 0.5331 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4672 

Alela 2 A 

Test CHISQ 17.26 

Valoare P 3.27x10-5 

Odds Ratio 1.302 

Rezultate test de asociere Risc 1 Odds Ratio 1.635 

Interval de confidență inferior 1.162 

Interval de confidență superior 2.299 

Valoarea P 4.40x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 2 Odds Ratio 1.338 

Interval de confidență inferior 1.016 

Interval de confidență superior 1.762 

Valoarea P 3.80x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.27 

Interval de confidență inferior 1.113 

Interval de confidență superior 1.449 

Valoarea P 3.82x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.302 

Interval de confidență inferior 1.15 

Interval de confidență superior 1.475 

Valoarea P 3.27x10-5 

 RS10896449 este o variantă inter genică situată intronic în gena PLCL1 (phospholipase C like 

1). Expresia genei PLCL1 a putut fi identificată în baza de date GTEx, setul “GTEx Analysis Release V6 

(dbGaP Accession phs000424.v6.p1)” [33] cu o valoare de 1.629 RPKM în prostată.  
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3. SNP-ul RS5759167 este situat la nivelul 22q13.2 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Identification 

of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study” [34] ca fiind 

asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 6 x10-29  și un Odds Ratio de 1,16 

pentru alela G. Cohorta inițială a fost formată din 1.854 cazuri și 1.894  controale de descendență 

Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 19.879 cazuri și 18.761 controale de 

descendență Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, iar 541.129 SNP-uri au 

îndeplint criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 6. 

Tabelul 6 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS5759167. 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs5759167 

Cromozom 22 

Poziție 43104206 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4442 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.5098 

Alela 2 G 

Test CHISQ 17.15 

Valoare P 3.45x10-5 

Odds Ratio 0.7684 

Rezultate test de asociere Risc 1 Odds Ratio 0.6709 

Interval de confidență inferior 0.4771 

Interval de confidență superior 0.9434 

Valoarea P 2.10x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.7629 

Interval de confidență inferior 0.6683 

Interval de confidență superior 0.8707 

Valoarea P 5.97x10-5 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.7684 

Interval de confidență inferior 0.6782 

Interval de confidență superior 0.8705 

Valoarea P 3.45x10-5 

 RS5759167 este o variantă intergenică situată intronic în gena BIK (BCL2 interacting killer). 

Expresia genei BIK a putut fi identificată în baza de date GTEx setul “GTEx Analysis Release V6 (dbGaP 

Accession phs000424.v6.p1)” [33] cu o valoare de 9.587 RPKM în prostată, această valoare fiind a doua 

expresie ca valoare din 36 țesuturi analizate.  

4. SNP-ul RS7931342 este situat la nivelul 11q13.3. A fost descoperit în cadrul lucrării “Multiple newly 

identified loci associated with prostate cancer susceptibility” [31] ca fiind asociat fenotipului cancerului 

de prostată cu o valoare a P-ului de 2 x10-12 și un Odds Ratio de 1,19 pentru alela G. Cohorta inițială a 
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fost formata din 1.854 cazuri și 1.894 controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare 

a fost formată din 3.268 cazuri și 3.366 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosita 

a fost Illumina, 541.129 SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP 

sunt disponibile în tabelul 7. 

Tabelul 7 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS7931342. 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs7931342 

Cromozom 11 

Poziție 69227030 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4612 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.5264 

Alela 2 G 

Test CHISQ 16.9 

Valoare P 3.93x10-5 

Odds Ratio 0.77 

Rezultate test de asociere Risc 1 Odds Ratio 0.5761 

Interval de confidență inferior 0.4086 

Interval de confidență superior 0.8124 

Valoarea P 1.48x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.7913 

Interval de confidență inferior 0.6934 

Interval de confidență superior 0.9029 

Valoarea P 5.05x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.77 

Interval de confidență inferior 0.6798 

Interval de confidență superior 0.8723 

Valoarea P 3.93x10-5 

 RS7931342 este o variantă intergenică situată exonic în gena LOC105369367 (uncharacterized 

LOC105369367), despre care nu există, la acest moment, informații disponibile public privind expresia 

acesteia în prostată. 

5. SNP-ul RS445114 situat în poziția 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genome-wide 

association and replication studies identify four variants associated with prostate cancer susceptibility” 

[35] ca fiind asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 5 x10-10 și un Odds Ratio 

de 1,14 pentru alela G. Cohorta inițială a fost formată din 1.968 cazuri de și 35.382 controale de origine 

Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 11.806 cazuri de origine Europeană și 

12.387 controale tot de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 541.129 
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SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt ilustrate în tabelul 

8. 

Tabelul 8 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS445114 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs445114 

Cromozom 8 

Poziție 127310936 

Alela 1 C 

Frecvența alelei 1 în controale 0.3428 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4045 

Alela 2 T 

Test CHISQ 16.14 

Valoare P 5.89x10-5 

Odds Ratio 0.7679 

Rezultate test de asociere Risc 2 Odds Ratio 0.6336 

Interval de confidență inferior 0.4705 

Interval de confidență superior 0.8533 

Valoarea P 2.49x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.7801 

Interval de confidență inferior 0.6804 

Interval de confidență superior 0.8943 

Valoarea P 3.63x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.7679 

Interval de confidență inferior 0.675 

Interval de confidență superior 0.8736 

Valoarea P 5.89x10-5 

 RS445114 este o variantă intergenică situată intronic în gena CASC8 (cancer susceptibility 

candidate 8 (non-protein coding)). Expresia genei CASC8 a putut fi identificată în baza de date GTEx 

setul “GTEx Analysis Release V6 (dbGaP Accession phs000424.v6.p1)” [33] cu o valoare de 1.149 

RPKM în prostată.  

6. SNP-ul RS10993994 este situat în poziția 10q11.22 și descoperit în cadrul lucrării “Multiple newly 

identified loci associated with prostate cancer susceptibility” [31] ca fiind asociat fenotipului cancerului 

de prostată cu o valoare a P-ului de 9 x10-29 și un Odds Ratio de 1,25 pentru alela T. Cohorta inițială a 

fost formată din 1.854 și 1.894 controale de origine Europeană și cohorta folosită pentru replicare a fost 

formată din 3.268 și 3.366 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost 

Illumina, 541.129 SNP-uri au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt 

disponibile în tabelul 9. 
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Tabelul 9 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS10993994. 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs10993994 

Cromozom 10 

Poziție 46046326 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4488 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.3879 

Alela 2 G 

Test CHISQ 15.18 

Valoare P 9.80x10-5 

Odds Ratio 1.285 

Rezultate test de asociere Risc 2 Odds Ratio 1.497 

Interval de confidență inferior 1.136 

Interval de confidență superior 1.972 

Valoarea P 3.96x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.285 

Interval de confidență inferior 1.124 

Interval de confidență superior 1.469 

Valoarea P 2.34x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.285 

Interval de confidență inferior 1.133 

Interval de confidență superior 1.458 

Valoarea P 9.80x10-5 

 RS10993994 este o variantă inter genică situată intronic în gena MSMB (microseminoprotein, 

beta-). Expresia genei MSMB a putut fi identificată în baza de date GTEx setul “GTEx Analysis Release 

V6 (dbGaP Accession phs000424.v6.p1)” [33] cu o valoare de 3.274 RPKM în prostată, această valoare 

fiind prima expresie ca valoare din 36 țesuturi analizate. Valori similare au fost obținute pentru toate 

isoformele acestei gene.  

7. SNP-ul RS9364554 este situat în poziția 6q25.3; a fost descoperit în lucrarea “Multiple newly 

identified loci associated with prostate cancer susceptibility” [31] ca fiind asociat fenotipului cancerului 

de prostată cu o valoare a P-ului de 6 x10-12 și un Odds Ratio de 1,14 pentru alela T. Cohorta inițială a 

fost formată din 1.854 de cazuri și 1.894 de controale de origine Europeană.  Cohorta folosită pentru 

replicare a fost formată din 3.268 de cazuri și 3.366 controale de origine Europeană. Platforma de 

genotipare folosită a fost Illumina, 541.129 SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute 

pentru acest SNP sunt expuse în tabelul 10. 
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Tabelul 10 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS9364554. 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs9364554 

Cromozom 6 

Poziție 160412632 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.2632 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.2116 

Alela 2 C 

Test CHISQ 14.65 

Valoare P 1.29x10-4 

Odds Ratio 1.331 

Rezultate test de asociere Risc 1 Odds Ratio 1.714 

Interval de confidență inferior 1.19 

Interval de confidență superior 2.469 

Valoarea P 3.45x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.309 

Interval de confidență inferior 1.121 

Interval de confidență superior 1.529 

Valoarea P 6.59x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.331 

Interval de confidență inferior 1.15 

Interval de confidență superior 1.542 

Valoarea P 1.29x10-4 

 RS9364554 este o variantă intergenică situată în gena SLC22A3 (solute carrier family 22 member 

3). Expresia genei SLC22A3 a putut fi identificată in baza de date Biogps, GeneAtlas U133A, gcrma, 

proba 205421_at cu o valoare de 9.264 RPKM [36] în prostată, această valoare fiind prima expresie ca 

valoare din țesuturile analizate.  

8. SNP-ul RS17181170 este situat la nivelul 3p11.2 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Identification 

of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study [34]” ca fiind 

asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 3 x10-8 pentru alela A. Cohorta inițială 

a fost formată din 1.854 cazuri și 1.894  controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru 

replicare a fost formată din 19.879 și 18.761  controale de origine Europeană. Platforma de genotipare 

folosită a fost Illumina, 541.129 SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru 

acest SNP sunt disponibile în tabelul 11. 

Tabelul 11 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS17181170. 

Rezultatul testului de asociere generală RS-ID rs17181170 

Cromozom 3 

Poziție 87124174 
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Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4266 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4814 

Alela 2 G 

Test CHISQ 12.04 

Valoare P 5.22x10-4 

Odds Ratio 0.8014 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.7678 

Interval de confidență inferior 0.6723 

Interval de confidență superior 0.8769 

Valoarea P 9.62x10-5 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.8014 

Interval de confidență inferior 0.7072 

Interval de confidență superior 0.9082 

Valoarea P 5.22x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs.  Risc 3 Odds Ratio 0.9931 

Interval de confidență inferior 0.7041 

Interval de confidență superior 1.401 

Valoarea P 9.69x10-1 

Rezultate test de asociere Risc 2 vs. Risc 3 Odds Ratio 0.7002 

Interval de confidență inferior 0.5295 

Interval de confidență superior 0.926 

Valoarea P 1.22x10-2 

 RS17181170 este o variantă inter genică situată în gena LINC00506 (long intergenic non-protein 

coding RNA 506). În ceea ce privește gena LINC00506, nu există în acest moment informații disponibile 

public privind expresia acesteia în prostată. 

9. SNP-ul RS4631830 este situat la nivelul 10q11.22. A fost descoperit în lucrarea “Genetic variants at 

1q32.1, 10q11.2 and 19q13.41 are associated with prostate-specific antigen for prostate cancer screening 

in two Korean population-based cohort studies” [37] ca fiind asociat fenotipului cancerului de prostată 

cu o valoare a P-ului de 7 x10-11 și Beta 0.12 pentru alela A. Cohorta inițială a fost formată din 554 de 

cazuri de origine asiatică, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 1.575 de cazuri de origine 

asiatică. Platforma de genotipare folosită a fost Affymetrix, au existat 2.163.106 SNP-uri imputate 

îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 12. 

Tabelul 12 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS4631830 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs4631830 

Cromozom 10 

Poziție 46052478 

Alela 1 G 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4633 
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Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4148 

Alela 2 A 

Test CHISQ 9.489 

Valoare P 2.07x10-3 

Odds Ratio 1.218 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.219 

Interval de confidență inferior 1.067 

Interval de confidență superior 1.392 

Valoarea P 3.47x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.218 

Interval de confidență inferior 1.074 

Interval de confidență superior 1.381 

Valoarea P 2.07x10-3 

 RS4631830 este o variantă inter genică situată intronic în gena MSMB (microseminoprotein, 

beta-). Expresia genei MSMB a putut fi identificată în baza de date BioGPS, GeneAtlas U133A, gcrma, 

proba 210297_at [36].  

10. SNP-ul RS7127900 este situat în poziția 11p15.5 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Identification 

of seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study” [34] ca fiind 

asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 3 x10-33 și un Odds Ratio de 1,22 pentru 

alela A. Cohorta inițală a fost formată din 1.854 cazuri de origine Europeană și 1.894 controale de origine 

Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare din 19.879 cazuri de origine Europeană și 18.761 

controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 541.129 SNP-uri au 

îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 13. 

Tabelul 13 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS7127900 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs7127900 

Cromozom 11 

Poziție 2212344 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.2218 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.1827 

Alela 2 G 

Test CHISQ 9.457 

Valoare P 2.10x10-3 

Odds Ratio 1.275 

Rezultate test de asociere Risc 1 Odds Ratio 1.689 

Interval de confidență inferior 1.154 

Interval de confidență superior 2.471 

Valoarea P 6.46x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.297 
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Interval de confidență inferior 1.101 

Interval de confidență superior 1.527 

Valoarea P 1.80x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.275 

Interval de confidență inferior 1.092 

Interval de confidență superior 1.49 

Valoarea P 2.10x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 Odds Ratio 0.5356 

Interval de confidență inferior 0.3237 

Interval de confidență superior 0.8865 

Valoarea P 1.44x10-2 

 RS7127900 este o variantă intergenică situată intronic în gena TNRC6B (trinucleotide repeat 

containing 6B). Expresia genei TNRC6B a putut fi identificată în baza de date GTEx, setul “GTEx 

Analysis Release V6 (dbGaP Accession phs000424.v6.p1)” [33] cu o valoare de 2.406 RPKM în prostată. 

Valori similare au fost obținute pentru toate isoformele acestei gene. 

11. SNP-ul RS11568818 este situat la nivelul 11q22.2 și a fost descoperit în lucrarea “Identification of 

23 new prostate cancer susceptibility loci using the iCOGS custom genotyping array” [38] ca fiind asociat 

fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 2 x10-11 și un Odds Ratio de 1,11 pentru alela 

A. Cohorta inițială a fost formată din 11.085 de cazuri și 11.463 controale de origine Europeană. Cohorta 

care a fost folosită pentru replicare a fost formată din 19.662 de cazuri și 19.715 controale de origine 

Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina; au existat 2.600.000 SNP-uri imputate care 

au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele pe care le-am obținut pentru acest SNP sunt disponibile în 

tabelul 14. 

Tabelul 14 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS11568818  

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs11568818 

Cromozom 11 

Poziție 102530930 

Alela 1 C 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4436 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4917 

Alela 2 T 

Test CHISQ 9.204 

Valoare P 2.42x10-3 

Odds Ratio 0.8244 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.8075 

Interval de confidență inferior 0.7074 

Interval de confidență superior 0.9218 

Valoarea P 1.54x10-3 
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Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.8244 

Interval de confidență inferior 0.7277 

Interval de confidență superior 0.934 

Valoarea P 2.42x10-3 

 RS11568818 este o variantă intergenică situată intronic în gena TNRC6B (trinucleotide repeat 

containing 6B). Expresia acestei genei TNRC6B a putut fi identificată în baza de date GTEx, setul “GTEx 

Analysis Release V6 (dbGaP Accession phs000424.v6.p1)” [33] cu o valoare de 1.201 RPKM în prostată. 

Valori similare au fost obținute pentru toate isoformele acestei gene.  

12. SNP-ul RS6983561 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Evaluating 

genetic risk for prostate cancer among Japanese and Latinos” [39] ca fiind asociat fenotipului cancerului 

de prostată cu o valoare a P-ului de 6 x10-22 și un Odds Ratio de 1,45 pentru alela C. Cohorta inițială a 

fost formată din 1.033 de și 1.043 controale de orginine mixtă, iar cohorta folosită pentru replicare a fost 

formată din 1.583 de și 1.854 controale de origine mixtă. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 

528.023 SNP-uri au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele pe care le-am obținut pentru acest SNP 

sunt disponibile în tabelul 15. 

Tabelul 15 – Rezultatele obținute pentru RS6983561 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs6983561 

Cromozom 8 

Poziție 127094635 

Alela 1 C 

Frecvența alelei 1 în controale 0.04447 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.02693 

Alela 2 A 

Test CHISQ 8.927 

Valoare P 2.81x10-3 

Odds Ratio 1.681 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.848 

Interval de confidență inferior 1.298 

Interval de confidență superior 2.631 

Valoarea P 5.55x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.681 

Interval de confidență inferior 1.192 

Interval de confidență superior 2.372 

Valoarea P 2.81x10-3 

 RS6983561 este o variantă situată în vecinătatea genei PRNCR1 (prostate cancer associated non-

coding RNA 1). Pentru această genă nu există informații disponibile public la acest moment, privind 

expresia acesteia în prostată. 
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13. SNP-ul RS10505483 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Evaluating 

genetic risk for prostate cancer among Japanese and Latinos” [39]. A fost asociat fenotipului cancerului 

de prostată cu o valoare a P-ului de 7 x10-15 și un Odds Ratio de 1,73 pentru alela T. Cohorta inițială a 

fost formată din 1.033 de și 1.043 controale de origine mixtă. Cohorta folosită pentru replicare a fost 

formată din 1.583 cazuri de origine mixtă și 1.854 controale de origine mixtă. Platforma de genotipare 

folosită a fost Illumina, 528.023 de SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele pe care le-am 

obținut pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 16. 

Tabelul 16 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS10505483 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs10505483 

Cromozom 8 

Poziție 127112950 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.04447 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.02693 

Alela 2 C 

Test CHISQ 8.927 

Valoare P 2.81x10-3 

Odds Ratio 1.681 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.848 

Interval de confidență inferior 1.298 

Interval de confidență superior 2.631 

Valoarea P 5.55x10-4 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.681 

Interval de confidență inferior 1.192 

Interval de confidență superior 2.372 

Valoarea P 2.81x10-3 

 RS10505483 este o variantă situată în vecinătatea genei PRNCR1 (prostate cancer associated 

non-coding RNA 1). În ceea ce privește această genă, nu există informații disponibile public în acest 

moment privind expresia acesteia în prostată.  

14. SNP-ul RS3123078 este situat la nivelul 10q11.22 și a fost descoperit în lucrarea “Identification of 

seven new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study” [34] ca fiind 

asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 1 x10-19. Cohorta inițială a fost formată 

din 1.854 cazuri și 1.894 controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost 

formată din 19.879 cazuri și 18.761 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a 

fost Illumina, 541.129 SNP-uri au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP 

sunt disponibile în tabelul 17. 

Tabelul 17 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS3123078  
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Rezultatul testului de asociere generală RS-ID rs3123078 

Cromozom 10 

Poziție 46070851 

Alela 1 G 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4959 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4486 

Alela 2 A 

Test CHISQ 8.912 

Valoare P 2.83x10-3 

Odds Ratio 1.209 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.217 

Interval de confidență inferior 1.066 

Interval de confidență superior 1.389 

Valoarea P 3.59x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.209 

Interval de confidență inferior 1.067 

Interval de confidență superior 1.37 

Valoarea P 2.83x10-3 

 RS3123078 este o variantă în zona reglatorie a genei MSMB (microseminoprotein, beta-). 

Expresia genei MSMB a putut fi identificată în baza de date GTEx, setul “GTEx Analysis Release V6 

(dbGaP Accession phs000424.v6.p1)” [33] cu o valoare de 3.274 RPKM în prostată, această valoare fiind 

prima expresie ca valoare din 36 de țesuturi analizate. Valori similare au fost obținute pentru toate 

isoformele acestei gene.  

15. SNP-ul RS2735839 este situat la nivelul 19q13.33 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Multiple 

newly identified loci associated with prostate cancer susceptibility” [31] ca fiind asociat fenotipului 

cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 2 x10-18 și un Odds Ratio de 1,2 pentru alela G. Cohorta 

inițială a fost formată din 1.854 cazuri de origine Europeană și 1.894 controale de orginine Europeană. 

Cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 3.268 cazuri de origine Europeană și 3.366 controale 

de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 541.129 SNP-uri au îndeplinit 

criteriile de selecție. Rezultatele pe care le-am obținut pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 18. 

Tabelul 18 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS2735839 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs2735839 

Cromozom 19 

Poziție 50861367 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.1262 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.1557 

Alela 2 G 
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Test CHISQ 7.154 

Valoare P 7.48x10-3 

Odds Ratio 0.7827 

Rezultate test de asociere Risc 1 Odds Ratio 0.4417 

Interval de confidență inferior 0.2362 

Interval de confidență superior 0.8262 

Valoarea P 8.66x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.7827 

Interval de confidență inferior 0.6539 

Interval de confidență superior 0.9369 

Valoarea P 7.48x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs.  Risc 3 Odds Ratio 1.875 

Interval de confidență inferior 0.9968 

Interval de confidență superior 3.526 

Valoarea P 4.77x10-2 

 RS2735839 este o variantă intergenică situată intronic în gena KLK3 (kallikrein related peptidase 

3). Expresia genei KLK3 a putut fi identificată în baza de date BioGPS GeneAtlas U133A, gcrma, proba 

210297_at [36], aceasta fiind prima expresie ca valoare din țesuturile analizate.  

16. SNP-ul RS7679673 este situat la nivelul 4q24 și descoperit în cadrul lucrării “Identification of seven 

new prostate cancer susceptibility loci through a genome-wide association study” [34] ca fiind asociat 

fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 3 x10-14 și un Odds Ratio de 1,1 pentru alela 

C. Cohorta inițială a fost formată din 1.854 cazuri de origine Europeană și 1.894 controale de orginine 

Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 19.879 cazuri de origine Europeană și 

18.761 controale de orginine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 541.129 SNP-

uri au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 

19. 

Tabelul 19 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS7679673 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs7679673 

Cromozom 4 

Poziție 105140377 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4333 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4755 

Alela 2 C 

Test CHISQ 7.138 

Valoare P 7.55x10-3 

Odds Ratio 0.8433 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.846 
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Interval de confidență inferior 0.741 

Interval de confidență superior 0.9658 

Valoarea P 1.33x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.8433 

Interval de confidență inferior 0.7442 

Interval de confidență superior 0.9557 

Valoarea P 7.55x10-3 

 RS7679673 este o variantă intergenică situată în gena TET2 (tet methylcytosine dioxygenase 2). 

Expresia genei TET2 a putut fi identificată în baza de date BioGPS GeneAtlas U133A, gcrma, proba 

gnf1h04295_s_at [36].  

17. SNP-ul RS6679073 este situat la nivelul 1q32.1 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genetic 

variants at 1q32.1, 10q11.2 and 19q13.41 are associated with prostate-specific antigen for prostate cancer 

screening in two Korean population-based cohort studies” [37] ca fiind asociat fenotipului cancerului de 

prostată cu o valoare a P-ului de 4 x10-15 și un Odds Ratio de 1,6 pentru alela C. Cohorta inițială a fost 

formată din 554 cazuri de origine Asiatică, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 1.575 

cazuri de origine Asiatică. Platforma de genotipare folosită a fost Affymetrix, 2.163.106 SNP-uri 

imputate au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în 

tabelul 20. 

Tabelul 20 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS6679073 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs6679073 

Cromozom 1 

Poziție 205787356 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.317 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.2796 

Alela 2 C 

Test CHISQ 6.62 

Valoare P 1.01x10-2 

Odds Ratio 1.195 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.192 

Interval de confidență inferior 1.032 

Interval de confidență superior 1.376 

Valoarea P 1.69x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.195 

Interval de confidență inferior 1.043 

Interval de confidență superior 1.37 

Valoarea P 1.01x10-2 
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 RS6679073 este o variantă situată în gena SLC41A1 (solute carrier family 41 member 1). 

Expresia genei SLC41A1 a putut fi identificată în baza de date BioGPS GeneAtlas U133A, gcrma, proba 

gnf1h04295_s_at [36]. 

18. SNP-ul RS4430796 este situat la nivelul 17q12 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Two variants 

on chromosome 17 confer prostate cancer risk, and the one in TCF2 protects against type 2 diabetes” 

[40] ca fiind asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 1 x10-11 și un Odds Ratio 

de 1,22 pentru alela A. Cohorta inițială a fost formată din 1.501 cazuri de origine Europeană și 11.290 

controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 1.992 cazuri de 

origine Europeană și 3.058 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost 

Illumina, 310.520 SNP-uri imputate îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest 

SNP sunt disponibile în tabelul 21. 

Tabelul 21 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS4430796 

Rezultatul testului de asociere generală RS-ID rs4430796 

Cromozom 17 

Poziție 37738049 

Alela 1 G 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4374 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.478 

Alela 2 A 

Test CHISQ 6.571 

Valoare P 1.04x10-2 

Odds Ratio 0.8493 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.8247 

Interval de confidență inferior 0.7223 

Interval de confidență superior 0.9416 

Valoarea P 4.36x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 2 vs. Risc 3 Odds Ratio 0.7418 

Interval de confidență inferior 0.561 

Interval de confidență superior 0.9809 

Valoarea P 3.57x10-2 

 RS4430796 este o variantă situată în gena Hnf1b (HNF1 homeobox B). Expresia genei HNf1b a 

putut fi identificată în baza de date: GTEx Analysis Release V6 (dbGaP Accession phs000424.v6.p1). 

Aceste valori sunt reflectate în Diagrama 13. Expresia genei Hnf1b în prostată este de 2.268 RPKM, 

ocupând astfel a 11-a poziție din cele 53 de țesuturi analizate. Valori similare au fost observate în baza 

de date BioGPS GeneAtlas MOE430, gcrma, proba 1421224_a_at [36]. 
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19. SNP-ul RS10875943 este situat la nivelul 12q13.12 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Seven 

prostate cancer susceptibility loci identified by a multi-stage genome-wide association study” [236] ca 

fiind asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 7 x10-12 și un Odds Ratio de 1.07 

pentru alela C. Cohorta inițială a fost formată din 6.621 cazuri de origine Europeană și 6.939 controale 

de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 22.957 cazuri de origine 

Europeană și 23.234 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosita a fost Illumina, 

2.600.000 de SNP-uri imputate au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP 

sunt disponibile în tabelul 22. 

Tabelul 22 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS10875943 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs10875943 

Cromozom 12 

Poziție 49282227 

Alela 1 C 

Frecvența alelei 1 în controale 0.3159 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.2811 

Alela 2 T 

Test CHISQ 5.759 

Valoare P 1.64x10-2 

Odds Ratio 1.181 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.186 

Interval de confidență inferior 1.028 

Interval de confidență superior 1.37 

Valoarea P 1.97x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.181 

Interval de confidență inferior 1.031 

Interval de confidență superior 1.353 

Valoarea P 1.64x10-2 

 RS10875943 este o variantă situată în gena TUBA1C (tubulin, alpha 1c). Expresia acestei gene - 

TUBAC1 a putut fi identificată în baza de date GTEx Analysis Release V6 (dbGaP Accession 

phs000424.v6.p1) [33].  

20. SNP-ul RS2292884 este situat la nivelul 2q37.3 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genome-wide 

association study identifies new prostate cancer susceptibility loci” [42] ca fiind asociat fenotipului 

cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 4 x10-8 și un Odds Ratio de 1,14 pentru alela G. Cohorta 

inițială a fost formată din 2.782 cazuri și 4.458 controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru 

replicare a fost formată din 7.358 cazuri și 6.732 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare 
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folosită a fost Illumina, 571.243 SNP-uri imputate îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute 

pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 23. 

Tabelul 23 – Rezultatele obținute pentru RS2292884 

Rezultatul testului de asociere generală RS-ID rs2292884 

Cromozom 2 

Poziție 237534583 

Alela 1 G 

Frecvența alelei 1 în controale 0.2368 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.2057 

Alela 2 A 

Test CHISQ 5.596 

Valoare P 1.80x10-2 

Odds Ratio 1.198 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.19 

Interval de confidență inferior 1.016 

Interval de confidență superior 1.395 

Valoarea P 3.13x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.198 

Interval de confidență inferior 1.031 

Interval de confidență superior 1.392 

Valoarea P 1.80x10-2 

 RS2292884 este o variantă situată în gena MLPH (melanophilin). Expresia genei MLPH a putut 

fi identificată în baza de date GTEx Analysis Release V6 (dbGaP Accession phs000424.v6.p1) [33].  

21. SNP-ul RS1456315 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genome-

wide association study in Chinese men identifies two new prostate cancer risk loci at 9q31.2 and 19q13.4” 

[43] ca fiind asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 2 x10-29. Cohorta inițială 

a fost formată din 3.067 de cazuri de origine han chineză și 7.926 controale de orginine han chineză, iar 

cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 1.417 cazuri de origine han chineză și 1.008 controale 

de orginine han chineză. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 587.294 SNP-uri îndeplinind 

criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 24. 

Tabelul 24 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS1456315 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs1456315 

Cromozom 8 

Poziție 127091692 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.3956 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.3595 

Alela 2 C 
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Test CHISQ 5.512 

Valoare P 1.89x10-2 

Odds Ratio 1.166 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.189 

Interval de confidență inferior 1.038 

Interval de confidență superior 1.361 

Valoarea P 1.25x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.166 

Interval de confidență inferior 1.026 

Interval de confidență superior 1.326 

Valoarea P 1.89x10-2 

 Pentru SNP-ul RS1456315 nu există în momentul de față în literatură informații despre poziția la 

nivelul unei anume gene, neputând a îl identifica prezent la nivelul sau în vecinătatea unei anume gene. 

22. SNP-ul RS11228565 este situat la nivelul 11q13.3 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genome-

wide association and replication studies identify four variants associated with prostate cancer 

susceptibility” [35] ca fiind asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 7 x10-12 și 

un Odds Ratio de 1,23 pentru alela A. Cohorta inițială a fost formată din 1.968 de cazuri de origine 

Europeană și 35.382 controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată 

din 11.806 cazuri de origine Europeană și 12.387 controale de origine Europeană. Platforma de 

genotipare folosită a fost Illumina, 310.520 SNP-uri imputate au îndeplinit criteriile de selecție. 

Rezultatele pe care le-am obținut pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 25. 

Tabelul 25 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS11228565 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs11228565 

Cromozom 11 

Poziție 69211113 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.2311 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.2008 

Alela 2 G 

Test CHISQ 5.409 

Valoare P 2.00x10-2 

Odds Ratio 1.197 

Rezultate test de asociere Risc 2 Odds Ratio 1.406 

Interval de confidență inferior 1.025 

Interval de confidență superior 1.929 

Valoarea P 3.38x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.197 

Interval de confidență inferior 1.029 

Interval de confidență superior 1.392 

Valoarea P 2.00x10-2 
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 Pentru SNP-ul RS11228565 nu există în momentul de față în literatură informații despre poziția 

la nivelul unei anume gene, neputând a îl identifica prezent la nivelul sau în vecinătatea unei anume gene. 

23. SNP-ul RS7241993 este situat la nivelul 18q23 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Identification 

of 23 new prostate cancer susceptibility loci using the iCOGS custom genotyping array” [38] ca fiind 

asociat fenotipului cancerului de prostată având o valoare a P-ului de 2 x10-9 și un Odds Ratio de 1,09 

pentru alela G. Cohorta inițială a fost formată din 11.085 cazuri și 11.463 controale de origine Europeană, 

iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 19.662 cazuri și 19.715 controale de origine 

Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, cu 2.600.000 SNP-uri imputate îndeplinind 

criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 26. 

Tabelul 26 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS7241993 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs7241993 

Cromozom 18 

Poziție 79013973 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.2771 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.3105 

Alela 2 C 

Test CHISQ 5.315 

Valoare P 2.12x10-2 

Odds Ratio 0.8515 

Rezultate test de asociere Risc 2 Odds Ratio 0.7143 

Interval de confidență inferior 0.5197 

Interval de confidență superior 0.9817 

Valoarea P 3.74x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.8599 

Interval de confidență inferior 0.7439 

Interval de confidență superior 0.9941 

Valoarea P 4.12x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.8515 

Interval de confidență inferior 0.7426 

Interval de confidență superior 0.9763 

Valoarea P 2.12x10-2 

 RS7241993 este o variantă situată la nivelul genei SALL3 (spalt like transcription factor 3). 

Expresia genei SALL3 a putut fi identificată în baza de date: GTEx Analysis Release V6 (dbGaP 

Accession phs000424.v6.p1) [33]. Valoarea expresiei genei SALL3 raportată este de 1.998 RPKM. 
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24. SNP-ul RS1447295 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genome-

wide association study identifies a second prostate cancer susceptibility variant at 8q24” [44] ca fiind 

asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 6 x10-18 și un Odds Ratio de 1,16 pentru 

alela A. Cohorta inițială a fost formată din 1.453 cazuri de origine Europeană și 3.064 controale de origine 

Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 1.210 cazuri de origine Europeană și 

2.445 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 316.515 SNP-uri 

îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 27. 

Tabelul 27 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS1447295 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs1447295 

Cromozom 8 

Poziție 127472793 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.1153 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.09305 

Alela 2 C 

Test CHISQ 5.287 

Valoare P 2.15x10-2 

Odds Ratio 1.27 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.35 

Interval de confidență inferior 1.091 

Interval de confidență superior 1.67 

Valoarea P 5.61x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.27 

Interval de confidență inferior 1.036 

Interval de confidență superior 1.558 

Valoarea P 2.15x10-2 

 RS1447295 este o variantă situată în gena CASC8 (cancer susceptibility candidate 8 (non-protein 

coding)). Expresia genei CASC8 a putut fi identificată în baza de date: GTEx Analysis Release V6 

(dbGaP Accession phs000424.v6.p1) [33].  

25. SNP-ul RS6983267 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genome-

wide association study identifies a second prostate cancer susceptibility variant at 8q24”[44] ca fiind 

asociat fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 3 x10-27 și un Odds Ratio de 1,25 pentru 

alela G. Cohorta inițială a fost formată din 1.453 cazuri și 3.064 controale, iar cohorta folosită pentru 

replicare din 1.210 cazuri și 2.445 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a 

fost Illumina, 316.515 SNP-uri au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP 

sunt disponibile în tabelul 28. 
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Tabelul 28 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS6983267 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs6983267 

Cromozom 8 

Poziție 127401060 

Alela 1 T 

Frecvența alelei 1 în controale 0.4592 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4941 

Alela 2 G 

Test CHISQ 4.869 

Valoare P 2.73x10-2 

Odds Ratio 0.8691 

Rezultate test de asociere Risc 1 Odds Ratio 1.694 

Interval de confidență inferior 1.199 

Interval de confidență superior 2.394 

Valoarea P 2.57x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.8143 

Interval de confidență inferior 0.7134 

Interval de confidență superior 0.9295 

Valoarea P 2.33x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.8691 

Interval de confidență inferior 0.7673 

Interval de confidență superior 0.9845 

Valoarea P 2.73x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs.  Risc 3 Odds Ratio 0.4807 

Interval de confidență inferior 0.339 

Interval de confidență superior 0.6817 

Valoarea P 2.91x10-5 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 Odds Ratio 0.5245 

Interval de confidență inferior 0.343 

Interval de confidență superior 0.802 

Valoarea P 2.76x10-3 

 Pentru SNP-ul RS6983267 nu există în momentul de față în literatură informații despre poziția la 

nivelul unei anume gene, neputând a îl identifica prezent la nivelul sau în vecinătatea unei anume gene. 

26. SNP-ul RS7611694 este situat la nivelul 3q13.2 și a fost descoperit în lucrarea “Identification of 23 

new prostate cancer susceptibility loci using the iCOGS custom genotyping array” [38] ca fiind asociat 

fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 10-13 și un Odds Ratio de 1,25 pentru alela G. 

Cohorta inițială a fost formată din 1.453 cazuri de origine Europeană și 3.064 controale de origine 

Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 1.210 cazuri de origine Europeană și 

2.445 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina, 316.515 SNP-uri 

au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 29. 
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Tabelul 29 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS7611694 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs7611694 

Cromozom 3 

Poziție 113556777 

Alela 1 C 

Frecvența alelei 1 în controale 0.3811 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.4153 

Alela 2 A 

Test CHISQ 4.847 

Valoare P 2.77x10-2 

Odds Ratio 0.8669 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.8669 

Interval de confidență inferior 0.7634 

Interval de confidență superior 0.9845 

Valoarea P 2.77x10-2 

 RS7611694 este o variantă situată în gena SIDT1 (SID1 transmembrane family member 1). 

Expresia genei SIDT1 a putut fi identificată în baza de date GTEx Analysis Release V6 (dbGaP 

Accession phs000424.v6.p1) [33], valoarea expresiei genei SIDT1 raportate fiind de 3.615 RPKM. 

27. SNP-ul RS4242382 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Multiple loci 

identified in a genome-wide association study of prostate cancer.” [32] ca fiind asociat fenotipului 

cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 1 x10-34 și un Odds Ratio de 1,45 pentru alela A. Cohorta 

inițială a fost formată din 1.172 cazuri și 1.157 controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru 

replicare a fost formată din 3.941 cazuri și 3.964 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare 

folosită a fost Illumina, 527.869 SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru 

acest SNP sunt disponibile în tabelul 30. 

Tabelul 30 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS4242382 

Rezultatul testului de asociere generală RS-ID rs4242382 

Cromozom 8 

Poziție 127505328 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.1163 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.09598 

Alela 2 G 

Test CHISQ 4.347 

Valoare P 3.71x10-2 

Odds Ratio 1.24 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.32 

Interval de confidență inferior 1.069 
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Interval de confidență superior 1.63 

Valoarea P 9.73x10-3 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.24 

Interval de confidență inferior 1.013 

Interval de confidență superior 1.518 

Valoarea P 3.71x10-2 

 Pentru SNP-ul RS4242382 nu există în momentul de față în literatură informații despre poziția la 

nivelul unei anume gene, neputându a îl identifica prezent la nivelul sau în vecinătatea unei anume gene. 

28. SNP-ul RS7130881 situat la 11q13.3 și descoperit în cadrul lucrării “Genome-wide association study 

identifies new prostate cancer susceptibility loci” [42] ca fiind asociat fenotipului cancerului de prostată 

cu o valoare a P-ului de 9 x10-9 și un Odds Ratio de 1,31 pentru alela G. Cohorta inițială a fost formată 

din 2.782 cazuri și 4.458 controale de origine Europeană, iar cohorta folosită pentru replicare a fost 

formată din 7.358 cazuri și 6.732 controale de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost 

Illumina, 571.243 SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt 

disponibile în tabelul 31. 

Tabelul 31 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS7130881 

Rezultatul testului de asociere generală RS-ID rs7130881 

Cromozom 11 

Poziție 69228491 

Alela 1 G 

Frecvența alelei 1 în controale 0.1939 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.1685 

Alela 2 A 

Test CHISQ 4.338 

Valoare P 3.73x10-2 

Odds Ratio 1.187 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 1.188 

Interval de confidență inferior 1.001 

Interval de confidență superior 1.409 

Valoarea P 4.79x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.187 

Interval de confidență inferior 1.01 

Interval de confidență superior 1.396 

Valoarea P 3.73x10-2 

 Pentru SNP-ul RS7130881 nu există în momentul de față în literatură informații despre poziția la 

nivelul unei anume gene, neputând a îl identifica prezent la nivelul sau în vecinătatea unei anume gene. 
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29. SNP-ul RS13252298 este situat la nivelul 8q24.21 și a fost descoperit în cadrul lucrării “Genome-

wide association study identifies new prostate cancer susceptibility loci” [42] ca fiind asociat fenotipului 

cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 2 x10-6 și un Odds Ratio de 1,12 pentru alela A. Cohorta 

inițială a fost formată din 2.782 cazuri de origine Europeană și 4.458 controale de origine Europeană, iar 

cohorta folosită pentru replicare a fost formată din 7.358 cazuri de origine Europeană și 6.732 controale 

de origine Europeană. Platforma de genotipare folosită a fost Illumina. Au existat 571.243 SNP-uri care 

au îndeplinit criteriile de selecție. Rezultatele obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 32. 

Tabelul 32 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS13252298 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs13252298 

Cromozom 8 

Poziție 127082911 

Alela 1 G 

Frecvența alelei 1 în controale 0.2616 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.2909 

Alela 2 A 

Test CHISQ 4.249 

Valoare P 3.93x10-2 

Odds Ratio 0.8638 

Rezultate test de asociere Risc 3 Odds Ratio 0.8619 

Interval de confidență inferior 0.7434 

Interval de confidență superior 0.9992 

Valoarea P 4.87x10-2 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 0.8638 

Interval de confidență inferior 0.7515 

Interval de confidență superior 0.9929 

Valoarea P 3.93x10-2 

 Pentru SNP-ul RS13252298 nu există în momentul de față în literatură informații despre poziția 

la nivelul unei anume gene, neputând a îl identifica prezent la nivelul sau în vecinătatea unei anume gene. 

30. SNP-ul RS5945572 este situat la nivelul Xp11.22; a fost descoperit în cadrul lucrării “Common 

sequence variants on 2p15 and Xp11.22 confer susceptibility to prostate cancer” [45] ca fiind asociat 

fenotipului cancerului de prostată cu o valoare a P-ului de 4 x10-13 și un Odds Ratio de 1,23 pentru alela 

A. Cohorta inițială a fost formată din 1.854 cazuri și 21.372 controale de origine Europeană, iar cohorta 

folosită pentru replicare a fost formată din 8.239 cazuri și 7.590 controale de orgine Europeană. Platforma 

de genotipare folosită a fost Illumina, 310.520 SNP-uri îndeplinind criteriile de selecție. Rezultatele 

obținute pentru acest SNP sunt disponibile în tabelul 33. 
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Tabelul 33 – Rezultatele obținute pentru SNP-ul RS5945572 

Rezultatul testului de asociere generală  RS-ID rs5945572 

Cromozom 23 

Poziție 51486831 

Alela 1 A 

Frecvența alelei 1 în controale 0.3992 

Frecvența alelei 1 în cazuri  0.3565 

Alela 2 G 

Test CHISQ 3.847 

Valoare P 4.98x10-2 

Odds Ratio 1.199 

Rezultate test de asociere Risc 1 vs. Risc 2 vs. 

Risc 3 

Odds Ratio 1.199 

Interval de confidență inferior 1 

Interval de confidență superior 1.438 

Valoarea P 4.98x10-2 

 După o evaluare completă a tuturor testelor realizate pentru cele 3 grupe de risc, putem observa 

următorii markeri care ating nivelul de replicare din cele 114 SNP-uri analizate:  

 Pentru testul realizat între lotul de controale și grupul de cazuri de tip risc 1 observăm 13 markeri cu 

valori semnificative statistic (cu valoarea p-ului sub 0,05) situați pe 12 locusuri independente.  

PRAG - 1 – Risc scazut  (PSA<10 + Gleason <7 + cT1-2a) 

Nr. CHR SNP BP A1 L95 U95 P OR 

74 11 rs7931342 69227030 T 0,4086 0,8124 0,001484 0,5761 

59 8 rs6983267 127401060 T 1,199 2,394 0,002566 1,694 

42 6 rs9364554 160412632 T 1,19 2,469 0,003454 1,714 

75 11 rs10896449 69227200 G 1,162 2,299 0,004396 1,635 

84 12 rs10861905 108373556 A 1,257 3,935 0,004915 2,224 

72 11 rs7127900 2212344 A 1,154 2,471 0,006455 1,689 

104 19 rs2735839 50861367 A 0,2362 0,8262 0,008658 0,4417 

20 2 rs3764913 210210185 C 0,4098 0,9022 0,01267 0,608 

58 8 rs10505477 127395198 G 1,091 2,173 0,01357 1,539 

111 22 rs5759167 43104206 T 0,4771 0,9434 0,02103 0,6709 

70 10 rs3850699 102654464 G 0,436 0,9606 0,02968 0,6472 

44 7 rs7789197 40925528 A 1,021 2,259 0,03777 1,519 

Tabelul 34 - Rezultatele testului de asociere pentru grupa de risc 1. 

 Rezultate similare au fost observate în cazul testului de asociere realizat pentru grupa de risc 2, 13 

markeri fiind asociați cu fenotipul studiat cu valori ale p-ului sub 0,05. Acești 13 markeri reprezintă 

11 semnale independente, markerii de pe cromozomii 19 și 10 și cromozomii 8 și 19, reprezentând 

semnale identice.  
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PRAG - 2 – Risc intermediar  (PSA=10-20 SAU Gleason 7 SAU cT-2b) 

Nr. CHR SNP BP A1 L95 U95 P OR 

57 8 rs445114 127310936 C 0,4705 0,8533 0,002489 0,6336 

65 10 rs10993994 46046326 A 1,136 1,972 0,003956 1,497 

105 19 rs103294 54293995 T 0,2253 0,781 0,004786 0,4194 

81 12 rs4489787 48417317 C 1,085 2,243 0,01559 1,56 

52 8 rs1016343 127081052 T 1,045 1,946 0,02484 1,426 

73 11 rs11228565 69211113 A 1,025 1,929 0,03375 1,406 

49 8 rs1512268 23668950 T 1,02 1,769 0,03527 1,343 

100 18 rs7241993 79013973 T 0,5197 0,9817 0,03736 0,7143 

75 11 rs10896449 69227200 G 1,016 1,762 0,03799 1,338 

51 8 rs11135910 26034626 T 0,3843 0,996 0,04616 0,6186 

Tabelul 35 - Rezultatele testului de asociere pentru grupa de risc 2. 

 În cazul testului de asociere pentru grupa de risc 3, observăm un număr mult mai mare de markeri ca 

fiind asociați cu fenotipul studiat cu valori ale p-ului sub 0,05. Astfel, 29 de markeri au fost asociați 

cu grupul de risc 3. Acest număr de markeri obținuți reflectă numărul de cazuri testate în cadrul 

acestei asociații, comparativ mai mare cu numărul de cazuri testate în primele două teste similare.  

PRAG - 3 – Risc înalt  (PSA > 20 SAU Gleason > 7 SAU cT-2c) 

Nr. CHR SNP BP A1 L95 U95 P OR 

52 8 rs1016343 127081052 T 1,216 1,655 0,000008 1,419 

111 22 rs5759167 43104206 T 0,6683 0,8707 0,00005 0,7629 

25 3 rs17181170 87124174 A 0,6723 0,8769 0,00009 0,7678 

65 10 rs10993994 46046326 A 1,124 1,469 0,000234 1,285 

57 8 rs445114 127310936 C 0,6804 0,8943 0,000363 0,7801 

75 11 rs10896449 69227200 G 1,113 1,449 0,000382 1,27 

74 11 rs7931342 69227030 T 0,6934 0,9029 0,000505 0,7913 

55 8 rs6983561 127094635 C 1,298 2,631 0,000555 1,848 

56 8 rs10505483 127112950 T 1,298 2,631 0,000555 1,848 

42 6 rs9364554 160412632 T 1,121 1,529 0,000659 1,309 

77 11 rs11568818 102530930 C 0,7074 0,9218 0,001537 0,8075 

72 11 rs7127900 2212344 A 1,101 1,527 0,001796 1,297 

59 8 rs6983267 127401060 T 0,7134 0,9295 0,002325 0,8143 

66 10 rs4631830 46052478 G 1,067 1,392 0,003469 1,219 

67 10 rs3123078 46070851 G 1,066 1,389 0,003587 1,217 

94 17 rs4430796 37738049 G 0,7223 0,9416 0,004356 0,8247 

60 8 rs1447295 127472793 A 1,091 1,67 0,005611 1,35 

61 8 rs4242382 127505328 A 1,069 1,63 0,009731 1,32 

58 8 rs10505477 127395198 G 0,7384 0,9614 0,0109 0,8426 

54 8 rs1456315 127091692 T 1,038 1,361 0,01253 1,189 

31 4 rs7679673 105140377 A 0,741 0,9658 0,01331 0,846 

6 1 rs6679073 205787356 A 1,032 1,376 0,01692 1,192 
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95 17 rs7501939 37741165 T 0,7382 0,9712 0,01737 0,8467 

82 12 rs10875943 49282227 C 1,028 1,37 0,0197 1,186 

83 12 rs902774 52880120 A 1,023 1,486 0,0279 1,233 

22 2 rs2292884 237534583 G 1,016 1,395 0,03131 1,19 

100 18 rs7241993 79013973 T 0,7439 0,9941 0,04122 0,8599 

76 11 rs7130881 69228491 G 1,001 1,409 0,04791 1,188 

53 8 rs13252298 127082911 G 0,7434 0,9992 0,04869 0,8619 

 

Tabelul 36 - Rezultatele testului de asociere pentru grupa de risc 3. 

 

Discuții 

  

 Cele trei teste menționate mai sus și care au fost efectuate în cadrul acestui studiu ne ajută să 

comparăm efectul celor 30 de SNP-uri replicate și să evaluăm un trend în evoluția Odds Ratio-urilor 

observate pentru același SNP în fiecare test.  

 

Figura 7 - Distribuția Odds Ratio-urilor observată pentru primele 30 de SNP-uri în cadrul celor 3 teste 

de asociere (Seria 1 = OR obținute în testul sub-cohortei 1 de “risc scăzut”, Seria 2 = OR obținute în 

testul sub-cohortei 2 de “risc intermediar” și Seria 3 = OR obținute în testul sub-cohortei 3 de “risc înalt”) 

 Din cele 114 SNP-uri analizate, acestea fiind cele mai importante semnale în prezent la nivel 

mondial în ceea ce privește corelația cu cancerul de prostată, am identificat o serie de 30 de polimorfisme 

uninucleotidice care au prezentat valori semnificative din punct de vedere statistic pentru asocierea cu 
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fenotipul cancerului de prostată, cu valori ale p-ului cuprinse în intervalul 0,000022 – 0,049. Aceste 

mutații au fost întâlnite la nivelul cromozomilor 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 12, 17, 19, 22 și 23.  

 Consider că atât lotul de studiu, de 966 de cazuri, cât și lotul martor, de 1021 de controale, au fost 

suficient de bine reprezentate pentru validarea statistică a acestor rezultate.  

 Dintre cele 30 de SNP-uri, doar 28 au fost corelate cu cele trei grupe de prognostic definite la 

începutul acestui studiu, testele de asociere efectuate nu au prezentat valori ale p-ului sub limita de 5x10-

2 pentru două dintre acestea, rs7611694 situată la nivelul cromozomului 3, respectiv rs5945572, la nivelul 

cromozomului 23. 

 Șase dintre SNP-urile corelate cu fenotipul cancerului de prostată se regăsesc la nivelul 

cromozomului 11, pe locusuri diferite; la nivelul locusului 11q13.3, au fost corelate cu grupa 3, de risc 

înalt – rs10896449 cu o valoare a p-ului de 0,00038 și un OR de 1,27, rs7931342 cu o valoare a p-ului și 

OR de 0,79 și rs7130881 cu o valoare a p-ului de 0,047 și un OR de 1,18, în timp ce rs11228565 s-a 

corelat cu grupa 2, de risc intermediar, cu o valoare a p-ului de 0,033 și un OR de 1,4; rs7127900 de la 

nivelul locusului 11p15.5 a fost corelat atât cu grupa 1 cât și cu grupa 3 de risc, în timp ce rs11568818 a 

fost corelat cu grupa 3 de risc. 

 Nouă dintre cele 30 de SNP-uri corelate cu apariția cancerului de prostată descoperite în cohorta 

de studiu din România, se regăsesc pe cromozomul 8, la nivelul locusului 8q24.21. Marea majoritate a 

acestor SNP-uri se corelează în testele de asociere efectuate în cadrul studiului de față cu fenotipul mai 

agresiv al cancerului de prostată, cu un prognostic mai puțin favorabil. Astfel, rs1016343, rs445114, 

rs6983561, rs10505483, rs1456315, rs1447295, rs4242382 și rs13252298 au fost corelate cu grupa de 

risc 3, cu valori ale p-ului cuprinse între 0,0000082 și 0,048.  

 Pe cromozomul 10, la nivelul locusului 10q11.22 am regăsit trei mutații care se corelează cu o 

formă mai agresivă de carcinom prostatic. Astfel, rs3123078 a fost corelat cu grupa de risc înalt cu o 

valoare a p-ului de 0,0035 și un OR de 1,21, la fel ca și rs4631830, cu o valoare a p-ului de 0,0034 și OR 

de 1,21, în timp ce rs10993994 a fost corelat în acest studiu atât cu grupa de risc 2 (p-0,0039; OR-1,49), 

cât și cu grupa de risc 3 (p-0,00023; OR-1,28). 

 Markerii genetici care au fost corelați atât cu grupa de risc 2, cât și cu grupa de risc 3 sunt 

rs10993994 situat la nivelul locusului 10q11.22 și rs7241993 de la nivelul locusului 18q23, dar și 

rs10896449 de la nivelul locusului 11q13.3. Cu grupa de risc 1 și 3, pe lângă rs7127900, a fost corelat și 

rs5759167 de la nivelul locusului 22q13.2 

 Doar cu grupa de risc 1 au fost asociați doi markeri – rs2735839 situat pe locusul 19q13.3 și 

rs6983267 de la nivelul locusului 8q24.21. Doar cu grupa de risc 2 se corelează un singur marker din cei 

30 care au fost inițial corelați cu fenotipul bolii în lotul studiat – rs11228565. Doar cu grupa de risc 3, au 

fost corelați majoritatea markerilor determinați, anume 19 markeri, după cum urmează: rs1016373, 
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rs7931342, rs445114, rs1718170, rs4631830, rss11568818, rs6983561, rs10505483, rs3123078, 

rs7679673, rs6679073, rs4430796, rs10875943, rs2292884, rs1456315, rs1447295, rs4242382, 

rs7130881 și rs13252298, cu valori ale p-ului în intervalul 0,0000082 și 0,048.  

 Asocierea acestor mutații genetice determinate în analiza de față cu grupele de risc și prognostic 

ale cancerului de prostată pot fi de o reală utilitate clinică în alegerea conduitei terapeutice. Astfel, un 

pacient cu cancer de prostată localizat, de risc scăzut conform criteriilor ghidurilor de bună practică, 

poate opta pentru determinarea unui set de markeri genetici. În funcție de rezultatul acestui test și de 

corelația cu grupa de prognostic, el ar putea opta pentru: supraveghere activă, dacă testul genetic 

sugerează un cancer de prostată cel mai probabil indolent clinic, minimizând astfel efectele toxice ale 

tratamentului sau pentru  tratament activ, chiar dacă, teoretic, pacientul se încadrează în criteriile lui 

Epstein pentru supraveghere activă la diagnostic, dacă testul genetic sugerează o boală agresivă, cu 

evoluție rapidă. 

 

Concluzii 

 

1. În urma analizei realizate în cadrul acestui studiu, am identificat o serie de 30 de polimorfisme 

uninucleotidice (SNP-uri) care se asociază în mod real cu fenotipul cancerului de prostată în populația 

din țara noastră, care pot prezenta utilitate clinică pentru diagnosticul acestei afecțiuni. 

 

2. În urma testelor de asociere efectuate, am identificat 19 SNP-uri (rs1016373, rs7931342, rs445114, 

rs1718170, rs4631830, rss11568818, rs6983561, rs10505483, rs3123078, rs7679673, rs6679073, 

rs4430796, rs10875943, rs2292884, rs1456315, rs1447295, rs4242382, rs7130881 și rs13252298) 

care au fost corelate statistic semnificativ cu cancerul de prostată cu potențial agresiv, cu prognostic 

mai puțin favorabil - scor Gleason ≥ 8, PSA > 20 ng/ml, stadiul cT2c. 

 

3. Au fost identificate două SNP-uri - RS 6983267 de la nivelul locusului cromozomial 8q24.1 și 

rs2735839 de la nivelul locusului cromozomial 19q13.33, care au fost asociate statistic semnificativ 

cu cancerul de prostată mai puțin agresiv, cu Scor Gleason < 7, cu PSA < 10 și stadiu clinic T1-2a, cu 

valori ale p-ului de 0,0025, respectiv 0,0086 și cu OR de 1,69, respectiv 0,44. 

 

4. Studiile de replicare genetică efectuate în cadrul prezentei cercetări, în populația românească, au 

identificat locusul 8q24.1 ca fiind o regiune de interes pentru diagnosticul și prognosticul cancerului 

de prostată, majoritatea mutațiilor de la acest nivel fiind corelate cu grupa de risc înalt, ce reprezintă 

o formă agresivă a bolii. 
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5. În populația studiată, cromozomii 10 și 11, cu locusurile 10q11.22, respectiv 11q13.3, au reprezentat 

de asemenea sediul unor mutații genetice care s-au corelat semnificativ cu o formă agresivă a 

cancerului de prostată, cu un prognostic mai puțin favorabil. 

 

6. Mutațiile genetice depistate în cadrul acestui studiu se pot constitui în biomarkeri de utilitate clinică 

pentru crearea unui algoritm de predicție a diagnosticului și prognosticului cancerului de prostată.  

 

7. Analiza realizată în cadrul acestui studiu validează utilitatea acestor mutații genetice în screening-

urile viitoare, motiv pentru care propun spre acest demers crearea unui panel de testare genetică în 

componența căruia să intre următorii markeri: rs10896449, rs11228565, rs1016343, rs10993994, 

rs7127900, rs9364554, rs4242382, rs1447295, rs6983561 și rs10505483.  

 

8. Avantajul unui posibil test de screening bazat pe markerii identificați în cadrul acestui studiu este 

reprezentat de adresabilitatea acestui set de rezultate în mod direct populației din România. Fiind 

primul demers de acest gen din țara noastră, poate reprezenta un punct de plecare pentru screeningul 

genetic în cancerul de prostată în România. 

 

9. O analiză viitoare a acestor markeri în cadrul unui studiu de replicare într-o cohortă mai mare, cu 

ajustări statistice și regresii logistice corespunzătoare, este necesară pentru a înlătura rezultatele fals 

pozitive. Totodată, este necesară și investigarea mai amănunțită a efectelor biologice a acestor 

markeri în patologia cancerului de prostată. 

 

10. Consider că într-un viitor nu foarte îndepărtat, testele genetice se pot adăuga nomogramelor  de 

predicție deja existente și grupelor de risc în cancerul de prostată, pentru aprecierea prognosticului 

bolii. Rezultatele acestor testări genetice pot fi utile conduitei terapeutice. 

 

11. Studiile de genomică realizate în ultimul deceniu în domeniul oncologic au reușit să demonstreze 

existența unor corelații certe între prezența anumitor mutații genetice și agresivitatea sau răspunsul 

la tratament al unor forme de cancer. Cancerul de prostată face parte dintre tumorile al căror viitor în 

ceea ce privește diagnosticul și prognosticul poate fi influențat semnificativ de identificarea unor 

markeri genetici specifici. Asemenea achiziții genetice în cancerul de prostată pot duce la creșterea 

sensibilității de diagnostic și mai cu seamă pot influența atitudinea terapeutică pe baza prognosticului 

asociat cu o anumită mutație genetică. De aceea, consider că o direcție de cercetare ce se impune la 

acest moment este încercarea de a valida prezența acestor mutații genetice în loturi mari de subiecți, 

astfel încât ele să poată constitui un procedeu de screening în populația generală. 
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