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Estudo destaca relação entre câncer de pênis e mutações no genoma das mitocôndrias

Um estudo publicado por pesquisadores brasileiros na revista Molecular Biology Reports sugere a existência de mutações no genoma mitocondrial
que podem favorecer a progressão do tumor peniano.

O câncer de pênis é um tumor raro nos países desenvolvidos, representando cerca de 0,4% das neoplasias malignas em homens, na Europa e nos
Estados Unidos. No Brasil a incidência é bem maior. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse tipo de tumor corresponde a 2% de todos
os casos de câncer que atingem o homem.

“É a primeira vez que se estuda o genoma mitocondrial para verificar alterações que possam estar relacionadas ao tumor peniano”, disse Wilson
Araújo da Silva Junior, professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e um dos autores
principais do trabalho, que foi conduzido no âmbito do Centro de Terapia Celular (CTC), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão
(CEPIDs) financiados pela FAPESP.

O tipo mais frequente do câncer de pênis é o carcinoma epidermóide, também denominado espinocelular ou escamoso, que representa 95% dos
tumores malignos do pênis. Apesar de o câncer peniano ser uma doença com alto potencial de cura se identificada em estágios mais precoces, a
demora no diagnóstico e na procura por tratamento específico é observada em mais de 50% dos casos.

O câncer peniano apresenta maior incidência em homens que vivem em regiões rurais e com idades a partir dos 50 anos, embora possa atingir os
mais jovens. Está relacionado a baixas condições socioeconômicas e de instrução. A doença é causada principalmente pela falta de higiene íntima e
tem forte prevalência em homens com fimose.

Leia reportagem completa na Revista Agência Fapesp.

Imagem: Beatriz Nobrega/Wikimedia Commons

Veja também

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Vídeo traz
informações sobre
prevenção e
manejo da sífilis

USP testa
estimulação
cerebral contra
obesidade

Pesquisadores
desvendam
mecanismo da dor
aguda no herpes
zoster

Pesquisa avança
no entendimento
de mecanismos
associados à
pneumonia

Exemplo familiar
define hábito
alimentar infantil

http://ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://www.ribeirao.usp.br/
http://ribeirao.usp.br/?page_id=3556
http://ribeirao.usp.br/?page_id=5788
http://ribeirao.usp.br/?page_id=761
http://ribeirao.usp.br/?page_id=4512
http://ribeirao.usp.br/?page_id=5151
http://ribeirao.usp.br/?cat=58
http://ribeirao.usp.br/?cat=5771
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11033-018-4197-5
http://agencia.fapesp.br/estudo-destaca-relacao-entre-cancer-de-penis-e-mutacoes-no-genoma-das-mitocondrias-/29587/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitoc%C3%B4ndria_04.jpg
http://ribeirao.usp.br/?p=18721
http://ribeirao.usp.br/?p=18721
http://ribeirao.usp.br/?p=13513
http://ribeirao.usp.br/?p=13513
http://ribeirao.usp.br/?p=13307
http://ribeirao.usp.br/?p=13307
http://ribeirao.usp.br/?p=19061
http://ribeirao.usp.br/?p=19061
http://ribeirao.usp.br/?p=14797
http://ribeirao.usp.br/?p=14797

