
RESUMO 

 
Em Portugal, o cancro da mama é uma das neoplasias mais comuns na mulher. È uma 

doença complexa e multifactorial em que existe uma forte influência de factores 

genéticos e ambientais. Nos últimos anos, os trabalhos científicos têm procurado 

identificar os factores de risco para o cancro, bem como factores que permitam melhorar 

a eficácia terapêutica. 

 

Muitos processos neoplásicos têm na sua origem a expressão alterada de alguns genes. 

O BRCA1 e BRCA2 foram, até ao momento, os principais genes identificados para a 

susceptibilidade ao cancro da mama, no entanto, as mutações encontradas nestes genes 

só conseguem explicar uma pequena percentagem de todos os cancros da mama. Nos 

últimos anos, os dados experimentais sugerem que os estrogénios podem aumentar o 

risco para o cancro da mama. Uma vez que a exposição a estrogénios endógenos e/ ou 

exógenos é um factor de risco, pode-se considerar que os polimorfismos genéticos que 

afectam a expressão ou a actividade de produtos de genes envolvidos no metabolismo 

dos estrogénios e substâncias carcinogénicas podem constituir um factor de risco para o 

cancro da mama. Neste trabalho estudaram-se 3 polimorfismos: o polimorfismo 

CYP1B1 Val432Leu que consiste na transversão de um G por C no exão 3 do gene da 

CYP1B1 resultando na substituição de uma valina por uma leucina no codão 432, o 

polimorfismo MTHFR Ala225Val que consiste na substituição de uma alanina por uma 

valina no domínio N-catalítico do gene e o polimorfismo COMT Val158Met que consiste 

na substituição de uma metionina por uma valina na posição 158 da COMT ligada à 

membrana e na posição 108 da COMT solúvel. Além destes polimorfismos analisou-se 

também a prevalência das mutações 185delAG e 5382insC no gene BRCA1 e 6174delT 

no gene BRCA2. 

 

Este trabalho tem como base um estudo do tipo caso-controlo, com o objectivo de 

estudar se os polimorfismos CYP1B1 Val432Leu, MTHFR Ala225Val e COMT Val158 

Met constituem factor de risco para a doença em mulheres da Beira Interior. 

 

Foram analisadas amostras de ADN de 62 mulheres, das quais 30 eram saudáveis e 32 

tinham cancro da mama. A determinação dos genótipos correspondentes aos 3 



polimorfismos e mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 estudados foi realizada 

recorrendo à metodologia de PCR-RFLP. 

 

Os resultados obtidos, relativamente ao polimorfismo CYP1B1 Val432Leu, sugerem que 

as mulheres portadoras do genótipo VV têm maior risco para o cancro da mama 

(OR=0,1084; IC 95% 0,0124-0,9466), enquanto que as mulheres portadoras do genótipo 

VL têm menor risco (OR=8,0000; IC 95% 2,2197-28,8327).  

 

A análise simultânea para CYP1B1 Val432Leu, MTHFR Ala225Val e COMT Val158Met 

parece indicar que as mulheres com genótipos heterozigóticos têm um menor risco para 

a doença.  

 

O estudo demonstrou também que estas diferenças parecem ser mais significativas para 

as mulheres pré-menopáusicas.  

 

Existe desequilíbrio de Hardy-Weinberg para o polimorfismo COMT Val158Met nas 

mulheres da Beira Interior estudadas. 

 

 

 

 


