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Resumo  
 

O gene que codifica o Pepsinogénio C, enzima proteolítica envolvida na degradação 

das proteínas envolvidas na digestão de alimentos, foi utilizado como modelo de 

biomarcador molecular na predisposição individual para carcinoma gástrico e como 

prognóstico para o carcinoma da mama; com o objectivo de uma possível utilização na 

avaliação do dano corporal pela clínica médico-legal. 

Para este estudo, procedeu-se a uma análise por Polymerase Chain Reaction (PCR) 

para a amplificação de 6 alelos: alelo 1 (510pb) alelo 2 (480pb), alelo 3/4 (460/450pb), 

alelo 5 (400pb) e o alelo 6 (510pb). Utilizaram-se 398 amostras das quais 127 controlos 

sem displasia, 99 casos com lesões gástricas (42 com lesão de atrofia e/ou metaplasia 

intestinal sem neoplasia (ALGA) e 57 com carcinoma gástrico) e 172 casos de carcinoma 

de mama. 

Verificou-se através de uma análise estatística que, portadores do alelo 6 (310pb) 

podem apresentar protecção para o desenvolvimento de qualquer lesão gástrica 

(OR=0,34; p <0,001; 95%CI=0,20 – 0,60); a mesma análise evidencia ainda que ser 

portador deste alelo pode apresentar protecção para desenvolvimento de ALGA 

(OR=0,28; p <0,001; 95%CI=0,14 – 0,59) e de adenocarcinoma gástrico (OR=0,39; 

p=0,004; 95%CI=0,21 – 0,75). No carcinoma da mama observou-se que 83,4% das 

portadoras do alelo 6 estavam vivas ao fim de 5 anos. Na prevalência dos sectores 

profissionais, observou-se uma maior frequência do sector terciário tanto no grupo de 

mulheres com carcinoma de mama como gástrico (77,3% e 70,2%, respectivamente), 

sendo que estes valores não são estatisticamente diferentes (p=0,22). Na prevalência 

das diferentes profissões, verificou-se uma maior frequência dos grupos das domésticas 

e do grupo dos trabalhadores Fabril/Químicos nas mulheres com carcinoma da mama 

(36,0% e 20,9%, respectivamente) e gástrico (42,5% e 31,9%, respectivamente), 

verificou-se também que a frequência deste grupos está aumentada nas mulheres com 

cancro gástrico (74,5% vs. 60,0%; p=0,03). 

O nosso estudo sugere que o facto de podermos dispor de biomarcadores 

moleculares que nos indicam uma previsão da progressão do cancro, poderá ser de 

maior utilidade como auxiliar na avaliação do doente na clínica médico-legal. 
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Summary  
 

The Pepsinogen C which is the mainly proteolytic enzyme evolved in protein digests 

process, was studied as a biomarker model in the predisposition for gastric cancer and as 

a prognostic factor for breast cancer in order to evaluate the hypothesis of a possible use 

in the forensic clinic for the evaluation of corporal damage. 

The study was performed with 398 samples, including 127 samples without evidence 

of neoplastic disease, 99 samples of known gastric lesions, (47 with atrophy or intestinal 

metaplasia (ALGA) and 57 with gastric cancer) and 172 breast cancers. The study was 

accomplished with a PCR protocol that amplifies the 6 polymorphic alleles: Allele 1 

(510pb), Allele 2 (480pb), Allele 3/4 (460/450pb), Allele 5 (400pb) and Allele 6 (310pb).  

 Our results revealed that allele 6 carriers seem to have protection for the 

development of any gastric lesion (OR=0,34; p<0.001), non-dysplastic associated lesions 

to gastric adenocarcinoma such as atrophy or intestinal metaplasia (OR=0,28; p<0.001) or 

invasive gastric cancer (OR 0,39; p=0.004). Our results indicate that patients with breast 

cancer carrying the allele 6 present a higher 5-year survival mean (83,4% of 6 allele 

carriers were alive at 5 years versus only 68,6% of non–carriers, p=0.001). Regarding 

industry categories, we observe a major prevalence in the secondary industry compared 

with the other industry categories in breast and gastric cancer patients (77,3% e 70,2%, 

respectively), but there no statistically significant differences between group of patients 

with breast and gastric cancers (p=0,22). Regarding different occupational groups, there 

was a major prevalence of the housewife’s group and the industrial/chemistry group in 

patients with breast cancer (36,0% and 20,9%, respectively) and in patients with gastric 

cancer (42,5% and 31,9%, respectively). Therefore, the frequency of these two 

occupational groups is higher in gastric cancer than in breast cancer (74,5% vs. 60,0%; 

p=0,03). 

Our study suggest that we may consider the hypothesis that biomarkers can help to 

predict cancer progression and may be useful as a complement in the evaluation of 

patients in forensic clinical. 
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Résumé 
 

Le Pepsinogène C, la principal enzyme protéolytique dans le processus de la 

dégradation des protéines de la digestion, a été étudiée comme un biomarqueur 

moléculaire dans la prédisposition individuelle pour le cancer gastrique et aussi comme 

un facteur de prognostique pour le cancer du sein, pour étudier la possibilité de l'utilisation 

dans l'avaliation du dommage corporel dans la clinique médico-légal. 

On a étudié 398 échantillons, desquelles 127 contrôles sans malaise, 99 lésions 

gastriques (42 avec atrophie et/ou métaplasie intestinale sans néoplasie (ALGA); 52 avec 

du cancer gastrique) et 172 cancers du sein. On a étudié les six allèles du polymorphisme 

par la PCR: allèle 1 (510 pb), allèle 2 (480 pb), allèle 3/4 (460/ 450 pb), allèle 5 (400 pb) 

et allèle 6 (310 pb). 

Les résultats ont montré que les porteurs du allèle 6 peuvent avoir protection pour 

le développement de quelconque lésion gastrique (OR = 0,34; p<0,001), des lésions non-

displasique associées au adénocarcinome gastrique comme atrophié ou métaplasie 

intestinal (OR=0,28; p<0.001) ou encore du cancer gastrique invasive (OR=0,39, 

p=0,004). Ces résultats indique aussi que les malades qui ont un cancer du sein et sont 

porteurs du allèle 6 ont une survivance moyenne aux 5 années plus élevée (83,4% par 

rapport à ceux qui ne sont pas porteurs du allèle 6 et qui ont une survivance moyenne aux 

5 années de 68,6%, p=0,001). En regardant les catégories professionnelles on a observé 

une fréquence plus élevée chez le groupe des femmes qui ont un cancer du sein aussi 

que dans le groupe des femmes qui ont un cancer gastrique (77,3% et 70,2%, 

respectivement). Ces valeurs ne sont pas statistiquement différents (p=0,22). Par rapport 

aux catégories professionnelles, la fréquence de l’allèle 6 a été plus élevée dans les 

femmes qui travaillent à domicile et dans les ouvrières industrielles/chimiques chez le 

groupe de malades qui ont un cancer du sein et (36,0% et 31,9%, respectivement) et 

dans le groupe de malades qui ont un cancer gastrique (74,5% et 60,0%; p=0,03). 

Cette étude suggère qu’on puisse considérer l'hypothèse de que les biomarqueurs 

moléculaires peuvent prévoir la progression du cancer et être utilisée comme auxiliaire de 

l'avaliation du malade dans la clinique médico-légal. 
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Introdução 

1.1. Medicina Legal 
 

Ao falar-se em Medicina Legal a tendência geral é associá-la aos mortos, mas 

segundo o Professor Doutor J. Pinto da Costa: “a Medicina Legal é mais uma ciência dos 

vivos do que dos mortos”. Pode dizer-se que a Medicina Legal nasceu quando houve 

uma clara necessidade no Homem de aplicar a Justiça que a concepção humanitária lhe 

ditava. 

O ensino médico-legal acaba por ser útil e ter uma necessidade pedagógica. É 

dirigido a alvos muito diferentes, abrange informação e formação convenientes a vários 

níveis de toda a população, proporcionando melhor convívio em sociedade, sem que se 

perca a valorização individual de cada um como pessoa [Magalhães T, 2004 (a)]. 

Antigamente, a Medicina Legal ensinada a nível superior, abrangia apenas a área de 

Tanatologia deixando as questões legais sem a relevância merecida. Sendo assim, 

aspectos legais relativos a ferimento existente nos doentes eram negligenciados, quer 

fossem de natureza criminal, civil, do trabalho ou outras. Proporcionaram-se grandes 

avanços e aumentou a cooperação entre a medicina legal e as restantes ciências 

forenses, nomeadamente, no que se refere ao seu papel social: situações 

simultaneamente médicas e legais como agressões, crimes sexuais (violência voluntária) 

e acidentes (violência involuntária); o aumento da sobrevida das pessoas com sequelas 

graves devido ao desenvolvimento da ciência médica e a nível tecnológico, permitindo 

não só uma melhor recuperação como também uma melhor readaptação e reintegração; 

um papel mais activo do médico e da medicina em questões sociais e modelos de 

actuação; a interacção do direito e da lei sobre os direitos humanos, entre outros 

[Magalhães T, 2004 (a)]. Toda esta evolução e interacção levou a um apelo de diversos 

profissionais de ciências biológicas, para examinar e pronunciar-se sobre variadas e 

complexas situações relacionadas com questões de direito do âmbito penal, civil e do 

trabalho. 

Nota-se, portanto, que a medicina legal é uma ciência em expansão, estando em 

constante adaptação às novas tecnologias, provenientes do avanço científico e das 

mudanças sociais e legais. A ponte que existe entre as questões médicas e o direito faz 

desta ciência uma presença obrigatória em questões de grande complexidade que tocam 

a pessoa enquanto cidadão, sem descuidar dos cuidados médicos [Carneiro de Sousa 

MJ, 2006]. 

A medicina legal compreende diversas áreas (quadro I). Estas áreas estão divididas 

por serviços no Instituto Nacional de Medicina Legal, sendo a actividade pericial realizada 
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nas delegações (Coimbra, Lisboa e Porto) e nos gabinetes médico-legais, embora estes 

só realizem perícia no âmbito da tanatologia e clínica médico-legal. 

 

Quadro I – Diferentes áreas da Medicina Legal. 

 

Medicina Legal 

Outras ciências forenses Medicina Forense 

• Tanatologia forense • Toxicologia forense 

• Clínica médico – legal • Biologia e genética forense 

• Psiquiatria forense • Anatomia-patológica forense 

• Psicologia forense 

• Criminalística 

• Antropologia forense  

• Odontologia forense 

 

Uma das áreas mais relevantes é a clínica médico-legal, área da medicina legal 

dirigida para a actividade médica pericial na pessoa viva, sempre que esteja em causa 

apurar uma prova científica para esclarecimento da justiça. A Biologia e a genética 

forense são áreas da medicina legal relacionadas com a realização de perícias referentes 

a casos de filiação, criminalística biológica e identificação individual. 

 

1.1.1. Clínica Médico-Legal 
 

Embora a perícia realizada na área da clínica médico-legal seja de índole judicial, é 

acima de tudo um acto médico que deverá prestar cuidados, principalmente, de 

compreensão e escuta da vítima e da sua família. Exige uma disponibilidade do 

médico/vítima de maneira a criar uma relação que permita a compreensão de queixas e 

atitudes da vítima e eventuais simulações que tem de ser detectadas pelo perito. O 

exame tem uma metodologia semelhante a todos os tipos de perícias, embora a 

conclusão seja do âmbito do Direito, quer seja Penal, Civil, Trabalho, Família ou 

Administrativo [Magalhães T, 2003 (b)]. 
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Introdução 

O objectivo do exame é a pessoa e o dano corporal por ela sofrido. Entenda-se por 

dano corporal: toda a lesão ou sequela resultante no corpo de uma pessoa vítima de um 

trauma corporal (físico, psíquico ou social) provocado por um estímulo externo. Pelo 

Código Civil o infractor é obrigado a reparar o dano, sendo esta reparação pecuniária ou 

integral do bem lesado [Carneiro de Sousa MJ, 2006]. 

As modalidades de avaliação, orientação, apoio social e reparação variam em função 

da origem do dano, pelo que existem muitos organismos responsáveis no âmbito desta 

problemática. Podem-se destacar as diferentes formas de dano corporal, de acordo com 

a sua origem e as diferentes legislações: 

 Dano corporal por acidente de viação: segundo o Decreto Regulamentar 58/79 de 

25.9, Decreto-Lei 522/85 de 31.12, os organismos responsáveis pela 

indemnização são as companhias de seguro ou o fundo de Garantia. 

 Dano corporal por acidentes de trabalho: os serviços responsáveis por este tipo 

de acidentes são as companhias de seguro; caso não exista seguro, e segundo a 

Lei 2127/65 de 3.8, Base XLV, poder-se-á recorrer ao Fundo de Garantia ou à 

Segurança Social de acordo com a Lei 28/84 de 14.8. A perícia é levada a cabo 

pelos médicos legistas do Instituto Nacional de Medicina Legal ou nas respectivas 

Comarcas. A avaliação baseia-se na incapacidade permanente, pelo que é 

utilizada a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e 

Doenças Profissionais (TNIATDP) (Decreto Lei 341/93 de 30.9). 

  Dano corporal por agressão: o agressor é responsável pelos prejuízos causados 

(art. 129º do Código Penal), caso não seja possível e caso os danos impliquem 

um prejuízo grave para a vida da vítima esta pode ter a indemnização assegurada 

pelo estado (art. 130º do Código Penal). 

 Dano corporal por acidente de guerra: os militares deficientes das Forças 

Armadas estão sob protecção do Ministério da Defesa. A perícia é feita pelos 

médicos dos hospitais militares, regendo-se pelo sistema de incapacidade 

permanente e pela TNIATDP.  

 Dano corporal por doença natural ou velhice: este fica a cabo da Segurança 

Social, sendo a avaliação feita por médicos da Comissão de Verificação das 

Incapacidades Permanentes da Segurança Social através do cálculo da 

incapacidade permanente e da TNIATDP. 

 Dano corporal por doença profissional: é da responsabilidade da Caixa Nacional 

de Seguros e Doenças Profissionais. O sistema de avaliação é equivalente aos 

acidentes de trabalho. 
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A perícia médico-legal avalia o dano corporal de forma global permitindo uma 

reparação da vítima ao nível da reinserção familiar, social e profissional. O dano deve ser 

reposto com maior brevidade de modo que a vítima volte ao estado que existiria caso o 

dano não se tivesse verificado. 

Em Direito Civil existem dois tipos de danos que serão salientados e que servem 

como avaliação nas perícias médico-legais:  

 
Quadro II – Diferentes tipos de danos em Direito Civil. 

Direito Civil 

Danos Patrimoniais  Danos Não Patrimoniais 

Incapacidades temporárias absolutas  Quantum doloris 

Incapacidades temporárias parciais  Dano estético 

Incapacidades permanentes totais   Prejuízo de afirmação pessoal

Incapacidades permanentes parciais  Perda de alegria de viver 

Incapacidades temporárias totais laborais  Dano sexual 

Incapacidades temporárias parciais laborais   

Incapacidades permanentes totais laborais   

Incapacidades permanentes parciais laborais   

Despesas médicas    

Ajudas de terceiros permanentes ou temporárias   

Próteses    

Adaptação da residência    

Dano futuro   

 

De acordo com os parâmetros descritos no quadro II, salienta-se os que devem 

constar num relatório pericial: incapacidade temporária, que está relacionada com o 

período que decorre entre a data do evento e a data de consolidação médico-legal das 

lesões; incapacidade permanente, que é o período que se segue à data de consolidação 

médico-legal das lesões; quantum doloris onde se avalia a dor física, psíquica e moral 

vivida durante o tempo de incapacidade temporária; dano estético, que resulta na 

alteração estética sem repercussões funcionais mas que é vivida de forma variada pela 

vítima causando uma perturbação da sua integridade corporal que lhe causa dano; 

prejuízo de afirmação pessoal, que se baseia na perturbação das expectativas futuras de 

ascensão social, por impossibilidade de realizar actividades não laborais; dano sexual, 

onde pode haver uma alteração do comportamento sexual, principalmente, da líbido; 

dano futuro; e por fim, necessidade de terceira pessoa [Carneiro de Sousa MJ, 2006]. 
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Existem outros factores importantes na clínica médico-legal para avaliar o dano 

corporal, onde se destacam as condições necessárias para estabelecer o nexo da 

causalidade que avalia a natureza adequada do traumatismo, das lesões, a adequação 

entre a sede do traumatismo e a sede das lesões, o encadeamento anátomo-clínico, a 

adequação temporal, a exclusão de pré-existência do dano relativamente ao traumatismo 

e a exclusão de uma causa estranha ao traumatismo. A concausalidade pretende apurar 

a existência de elementos causais intervenientes que justificam que o dano seja 

imputável parcialmente ao trauma; sendo que as concausas podem ser pré-existentes, 

concomitantes e supervenientes. Estes elementos podem ser avaliados segundo a 

Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, 

da qual será dado mais destaque ao capítulo XVI referente à Oncologia.  

De acordo com as estimativas da Organização Internacional do Trabalho, mais de 

5000 trabalhadores morrem de doença “ditas” de trabalho [Ilo, 2005]. Destas, destacam-

se as situações de acidente de trabalho, a doença profissional, a “doença relacionada 

com o trabalho” e a doença agravada pelo trabalho [Uva A, 2006]. 

O número e a diversidade dos factores de risco para a saúde potencialmente 

existentes num ambiente de trabalho são consideráveis; factores que podem ser 

classificados pela sua natureza em físicos, químicos, biológicos e psicossociais; e os 

relacionados com a actividade, chamados de ergonómicos [Uva e Faria, 1992]. A 

exposição a agentes carcinogénios é um dos factores de risco para o desenvolvimento de 

cancro. Vários estudos têm sido efectuados para melhor avaliar os seus malefícios 

[Siemiatycki J, 2004 e Kauppinem T, 2007]. 

 

1.1.2. Biologia Forense 

 
“ Biologia Forense é o ramo da Medicina Legal que estuda os fluidos orgânicos e de 

um modo geral partes do corpo humano e de outros animais, no qual, actualmente 

sobressai a Hemogenética Forense” . 

 [Pinto da Costa J., 2004] 

 

Entre as múltiplas actividades de um laboratório de Biologia Forense destacam-se as 

perícias médico-legais referentes aos casos de filiação (identificação da paternidade ou 

maternidade, entre outros), identificação individual genética (identificação de um corpo ou 

de fragmentos de um corpo) e de criminalística biológica (análise de manchas de sangue 

encontradas nos locais dos crimes, de sémen deixado nas vítimas de crimes de natureza 

sexual, de pêlos ou cabelos suspeitos de pertencerem a criminosos), perícias onde se 

distingue a aplicação da investigação do DNA [Pinheiro M.F., 1996]. 
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A análise dos ácidos nucleicos, nomeadamente do Ácido Desoxirribonucleico (DNA), 

com aplicação médico-legal foi usada pela primeira vez em 1985 no Reino Unido, 

posteriormente em 1986 nos Estados Unidos, tendo sido aplicada pela primeira vez na 

resolução de casos criminais em 1987, num caso de agressão sexual [Linacre A., 2002]. 

O DNA é o material genético individual e característica única de cada ser humano, 

ficando este perfeitamente identificado através da sua análise em qualquer vestígio 

biológico que lhe pertença. Assim, são atribuídas ao DNA propriedades de Exclusividade, 

Igualdade e Invariabilidade [Watson J.D. and Crick F.H.C, 1953]. 

O genoma humano é constituído por cerca de 3500 milhões de pares de bases (pb). 

A análise do DNA nuclear permitiu definir que no genoma humano existem regiões que 

se podem classificar de regiões de DNA não repetitivo (polimorfismos de sequência), 

moderadamente repetitivo (regiões minissatélite) e altamente repetitivo (regiões 

microssatélite). Por outro lado, existem ainda algumas sequências não codificantes, cuja 

função biológica não está perfeitamente estabelecida, e que se podem encontrar 

repetidas em “tandem”, ou seja, uma sequência de pares de bases, seguida de outra 

sequência idêntica e assim sucessivamente [Magalhães T., 2003 (c)]. Estas regiões 

hipervariáveis, onde existem os loci VNTR (Variable Number of Tandem Repeats), são 

chamadas minissatélites se a sequência (core) é constituída entre 10 e 70pb que se 

repete entre 20 e 60 vezes. Se estas sequências forem constituídas apenas por 2 a 7 

nucleotídeos, as regiões são denominadas microssatélites ou loci STR (Short Tandem 

Repeats) [Marters J.R., et al., 2001]. O DNA que forma as regiões hipervariáveis do 

genoma (HVR – Hipervariable Regions), proporciona a existência de uma grande 

variação entre os indivíduos de uma população. Esta variação consiste no número de 

vezes que a sequência se repete e é variável de indivíduo para indivíduo; esta parte do 

genoma é a que tem maior interesse médico-legal [Marters J.R., et al., 2001]. 

 

“A aplicação do DNA (ácido desoxirribonucleico) na perspectiva criminal estende-se, 

recentemente, às questões de paternidade. A importância do DNA é, hoje em dia, pelas 

mais recentes aquisições cientificas médico-legais, tão delicadamente significativa que 

chega ao ponto de por ele se excluir uma paternidade que por outros marcadores 

genéticos tenha sido considerada positiva”  

 [Pinto da Costa J., 2004].  

 

A Medicina Legal dispõe, actualmente, de novas tecnologias que se baseiam na 

variabilidade dos ácidos nucleicos entre as quais a análise dos polimorfismos no DNA, 

cuja importância reside no facto de se estudar a individualidade biológica directamente do 
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código genético, ao contrário das proteínas, cuja caracterização depende da sua 

expressão em tecidos e fluidos biológicos [Pinheiro M.F., 1996]. 

A técnica mais usada no estudo do DNA é a PCR (Polymerase Chain Reaction), 

descrita por Kary Mullis em 1985, e que se baseia na amplificação enzimática de um 

fragmento de DNA de interesse. Das vantagens desta técnica, destaca-se o facto de 

efectuar a análise de uma determinada sequência exígua do DNA, qualquer que seja a 

sua quantidade e qualidade, desde que a amostra tenha, pelo menos, uma cadeia de 

DNA intacta, rodeando a região a ser amplificada. Esta sensibilidade, segundo vários 

autores, tem permitido a identificação de diferentes polimorfismos de DNA de um único 

cabelo, de um espermatozóide e de células somáticas individuais [Magalhães T., 2003 

(c)]. 

Existem vários tipos de modificações genéticas, entre as quais, as mutações, as 

delecções/inserções, as duplicações, as inversões [Vogelstein B. and Sanchez M., 1998] 

e os polimorfismos. Um polimorfismo genético é definido como uma variação do DNA que 

é observada, pelo menos, em 1% da população. Os estudos de polimorfismos genéticos 

são considerados benéficos para definir mecanismos patofisiológicos, para identificar 

indivíduos de risco para a doença e para sugerir novos tratamentos e “construção” de 

novos alvos para fármacos [Medeiros R, 2002]. Estas modificações genéticas podem ser 

utilizadas como biomarcadores moleculares, que podem reflectir, de certa maneira, um 

risco individual para desenvolver uma doença, visto que indicam a exposição a um 

determinado agente nocivo, ou porque representam um estadio precoce no 

desenvolvimento de uma doença, ou porque simplesmente permitem uma contribuição 

para a susceptibilidade genética. [Collins R. A., 1998] O estudo de biomarcadores é de 

grande importância na investigação relacionada com o cancro, uma vez que permite 

investigar a etiologia da doença, estabelecer a relação entre o risco para cancro e a 

profissão devido a uma exposição a agentes carcinogénios [Collins R.A., 1998]. 
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1.2. O Cancro 

 
O termo neoplasia significa “crescer de novo”, ou seja, é um conjunto anormal de 

células que cresce de forma pouco habitual e perde o controlo do seu desenvolvimento 

natural. As lesões neoplásicas têm origem em células normais que sofrem um processo 

de transformação levando à sua malignidade [Robbins S. L. et al., 2003]. 

Um tumor é dito benigno quando o seu tamanho e a maior parte das características 

são consideradas relativamente inofensivas, ou seja, que não se estendam a outros 

locais e é geralmente aconselhado a ser removido cirurgicamente. Um tumor maligno 

ocorre quando a lesão invade e/ou destrói estruturas adjacentes e estende-se a outros 

locais (metástases). Estes tumores quando diagnosticados no início do seu 

desenvolvimento podem ser tratados com sucesso, mas normalmente, a designação 

constitui uma “bandeira vermelha” [Robbins S.L. et al., 2003]. 

Uma neoplasia maligna composta por células indiferenciadas denominada como 

anaplasia é caracterizada pela perda da capacidade de organização estrutural e 

funcional, apresentando um alto grau de pleomorfismo (variação na forma e tamanho), 

tornando-se assim mais distinguível microscopicamente. A progressão de um tumor 

maligno está relacionada com o seu nível de diferenciação, sendo normalmente 

necessário vários anos até que as lesões sejam clinicamente distinguíveis [Robbins S. L. 

et al., 2003]. 

Normalmente, os tumores definem-se como “doenças” em que uma célula adquire a 

habilidade de proliferação continua. As formas mais avançadas de cancro distinguem-se 

pela invasão de tecidos/órgãos adjacentes e pelo desenvolvimento à distância 

(metástases), no qual as células cancerígenas escapam da sua localização original, 

espalhando-se pelo corpo. A grande diferença entre os tumores malignos e benignos é a 

capacidade de invasão. O cancro pode ser classificado de diversas formas, 

principalmente, de acordo com o tipo de célula: o carcinoma, que representa o cancro 

derivado de células epiteliais; melanomas que são derivados dos melanócitos, 

adenocarcinoma derivado de células glandulares, entre outros [Vogelstein B. and Kinzler 

K. W., 1998]. 

As transformações genéticas são uma causa do desenvolvimento de cancro. Quando 

as células neoplásicas perdem a capacidade de responder aos sinais bioquímicos, que 

levam à paragem celular e em caso de danos extremos à apoptose, pode desencadear-

se um descontrolo molecular em quatro tipos de genes: oncogenes, genes de supressão 

tumoral, genes reguladores da apoptose e da reparação do DNA [Robbins S. L. et al., 

2003, Devita V.T. et al., 2001]. 
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Os Oncogenes, quando activados, apresentam uma modificação da sua função 

normal, cujos produtos contribuem para a transformação maligna de células e localizam-

se, em grande parte, adjacentes aos locais de quebra dos cromossomas tornando-se, 

portanto, um alvo fácil de alterações genéticas [Robbins S. L. et al., 2003, Vogelstein B. 

and Kinzler K. W., 1998]. 

Os Genes de Supressão Tumoral impedem a proliferação celular; e a perda da sua 

função contribui para a alteração do fenótipo observado nas células tumorais, 

representando uma obstrução da paragem do seu ciclo celular [Robbins S. L. et al., 2003, 

Devita V.T. et al., 2001].  

A sobrevivência celular é condicionada pela função dos Genes Reguladores da 

Apoptose [Robbins S. L. et al., 2003]. Estes são extremamente fundamentais na defesa 

celular contra agressões físicas, químicas ou biológicas, nomeadamente infecções de 

origem viral [Vogelstein B. and Kinzler K. W., 1998]. São denominados pró e anti-

apoptóticos, e quando transformados originam proteínas impossibilitadas de cumprir a 

sua função, resultando assim numa incapacidade geral da célula responder a estímulos 

importantes para a realização da sua função normal [Devita V.T. et al., 2001]. 

As células são capazes de verificar a integridade do DNA sempre que se dividem; 

prevenindo a propagação de mutações espontâneas que ocorrem quando existe 

replicação do DNA e que poderiam comprometer largamente a homeostasia celular. 

Contudo, existem mecanismos capazes de corrigir o erro genético, através dos Genes de 

Reparação do DNA. Estes estão encarregues do “proofreading” do DNA e quando 

inactivas, permitem a acumulação de mutações ao longo da vida de um indivíduo, 

podendo promover a transformação neoplásica dessas células [Boyle P. and Ferlay J., 

2005, Cooper G. M., 2000]. 

No entanto, uma só mutação num gene não é suficiente para o estabelecimento de 

uma lesão neoplásica. Vários estudos sugerem que, para a obtenção de um fenótipo 

neoplásico completo, devem existir mutações em mais que um gene simultaneamente, 

uma vez que grande parte dos mecanismos de regulação celular devem estar inactivos 

para que se possa então desenvolver uma célula neoplásica [Robbins S. L. et al, 2003, 

Devita V.T. et al., 2001, Vogelstein B. and Kinzler K. W., 1998]. 

 

 

1.2.1. Carcinoma Gástrico 
 

O adenocarcinoma gástrico (GC) aparece distribuído mundialmente, com incidência 

muito variada, mas particularmente elevada em países como o Japão, China, Portugal e 

Rússia. É uma doença fortemente associada a factores alimentares, e como tal, surge 
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mais frequentemente em grupos socio-económicos mais baixos. A incidência deste 

carcinoma no sexo masculino é duas vezes superior à do sexo feminino [Robbins S. L. et 

al., 2003]. 

 

 
Figura 1 – Localização do carcinoma gástrico [Gastroalgarve, 2007]. 

 

O GC continua a ser uma das maiores causas de morte inclusivé nos países mais 

desenvolvidos. Grande parte dos casos aparece esporadicamente sem uma causa óbvia 

aparente, sendo estimado que cerca de 10% dos casos estejam relacionados com 

antecedentes familiares, existindo um aumento do risco relacionado com o grau de 

parentesco [Vogelstein B. and Kinzler K. W., 1998].  
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Figura 2 – Mapa representativo da incidência mundial de cancro gástrico [gastroalgarve, 2007]. 

 

Esta patologia apresenta várias características ao nível morfológico, histológico e 

biológico. A nível histológico existem dois subtipos distintos: os que exibem uma 

morfologia intestinal com formação de tumores volumosos compostos por estruturas 

glandulares; e os que são difusos que se caracterizam pelo crescimento por filtração de 

células malignas, fracamente diferenciadas. Enquanto que no caso dos carcinomas do 

tipo intestinal a média de idades é de 55 anos e a incidência no sexo masculino é duas 

vezes superior à do sexo feminino, nos carcinomas difusos a idade média é de 48 anos 

sem qualquer alteração de incidência relacionada com o sexo. O tipo intestinal predomina 

em zonas geográficas de maior risco e tende a alastrar para o fígado, enquanto que o 

difuso não tem qualquer relação com a distribuição geográfica e tem tendência para 

alastrar para o peritoneu [Robbins S.L. et al., 2003, Vogelstein B. and Kinzler K. W., 

1998]. 

Determinados carcinomas gástricos formam um tumor ou úlcera no interior do 

estômago. No entanto, as células podem invadir órgãos vizinhos, deslocando-se para 

partes distantes no corpo via corrente sanguínea e canais linfáticos. A profundidade de 

invasão do tumor na parede do estômago, ajuda na percepção da malignidade do tumor, 

para determinar se existe ou não invasão das glândulas linfáticas, e se o cancro está ou 

não metastizado para outros órgãos (ex.: fígado ou pulmões). Geralmente, quanto mais 
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profundo estiver o cancro menor a probabilidade de sucesso do tratamento e cura. É por 

esta razão que o diagnóstico precoce pode ser crucial [Cooper G. M., 2000]. 

Tem sido demonstrado a existência de co-factores que contribuem para maior 

incidência do cancro gástrico como, por ex., hábitos sócio-culturais, nutrição, agentes 

microbianos, e predisposição genética. O “Human Genome Project” mostra uma 

associação de diversos polimorfismos genéticos com o desenvolvimento de várias 

doenças. Há estudos que demonstram certas profissões como um factor de risco para 

desenvolver cancro gástrico, como exemplo: trabalhador de indústrias mecânicas e de 

borracha [Straif K. et al., 1999].    

 

 

1.2.2. Carcinoma da Mama 
 

O carcinoma da mama é a neoplasia com maior taxa de mortalidade no sexo 

feminino, tendo-se verificado cerca de 1596 mortes e 4324 novos casos em Portugal no 

ano de 2000 [Ferlay J. et al., 2000]. 

 

 
Figura 3 – Representação do carcinoma mamário [mayoclinic, 2007]. 

 

Este tipo de neoplasia apresenta uma etiologia muito própria, sendo gerada por uma 

variedade de factores cumulativos bem descritos. Como qualquer outra neoplasia, o 

desenvolvimento do carcinoma da mama deve-se a dois factores: internos e externos. 

Embora o hereditário seja o principal factor de risco quando se relaciona com a neoplasia 

da mama, a incidência deste representa apenas 1% da totalidade dos casos registados. 

Geneticamente, a progressão deste carcinoma está associada a alterações moleculares 

em dois genes de supressão tumoral: BRCA1 (“Breast Cancer”) e BRCA2, que quando 

alterados dão origem a produtos não funcionais aumentando a predisposição para o 

carcinoma da mama [Robbins S. L. et al., 2003, Roses D. F., 1999]. 
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O carcinoma da mama surge desde do epitélio glandular da mama, que inclui os 

lóbulos da produção do leite e os vasos condutores do leite até ao mamilo. A transição do 

epitélio normal para o tumor maligno está pouco esclarecida, contudo, há grandes 

evidências que o epitélio do peito passe por diversas transformações de normal para 

hiperplásico, seguido do aparecimento da atapia em associação com a hiperplasia, 

tornando-se maligno. As células malignas continuam a desenvolver-se de carcinoma não-

invasivo, tipificado por carcinoma ductal “in situ” (DCIS), para carcinoma invasivo e, 

finalmente, para células metastáticas [Vogelstein B. and Kinzler K. W., 1998]. 

 O carcinoma da mama esporádico está internamente relacionado com factores de 

crescimento e hormonas esteróides, com particular relevo para os estrogéneos, que 

revelaram ser um factor muito importante no aparecimento deste carcinoma [Vogelstein 

B. and Kinzler K. W., 1998].  

Estudos revelaram alterações em enzimas proteoliticas importantes na degradação 

da matriz celular e representam susceptibilidade aumentada para invasão tumoral e 

metástases [Vizoso F. et al., 1995]. 

Existem ainda outros, importantes, factores de risco como a obesidade pós-

menopáusica, a idade avançada, a exposição a radiações durante a infância, a 

raça/etnia; o uso de contraceptivos orais, a terapia hormonal de substituição e o consumo 

de álcool e tabaco [Devita V. T. et al., 2001, Roses D. F., 1999]. 

Como no carcinoma gástrico, também no carcinoma da mama se desenvolveram 

estudos para avaliar o risco de certas profissões com uma maior predisposição para 

desenvolver este carcinoma, como é o caso de solventes utilizados na área da limpeza e 

indústrias de fabrico de sapatos [Debruin S. L. and Josephy D. P., 2002]. 
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1.3. Gene Pepsinogénio C 

 
O grupo das proteinases aspartáticas engloba a família das pepsinas envolvidas na 

digestão de proteínas no estômago. Dentro da família das pepsinas existe o grupo do 

pepsinogénio, essencial na digestão das proteínas [Wells M. et al., 2003]. 

O gene do PGC está localizado entre a região cromossomal 6p11 (região 11 do 

cromossoma 6 no seu braço pequeno) e 6p21.3 (região 21.3 do cromossoma 6 no seu 

braço pequeno) [Yamagata Z. et al., 1997], como se pode ver representado na figura 4:  

 

Braço p (mais curto) 

 

Braço q (mais longo) 

Figura 4 – Cromossoma 6 do genoma humano com a região entre p11-p21.3 correspondente ao gene 

pepsinogénio C. 

 

 

  

Bioquimicamente, existem dois tipos de pepsinogénio distinguíveis pela sua 

mobilidade electroforéctica: o Pepsinogénio A (PGA) que consiste em cinco fracções (pg1 

a pg5) e o Pepsinogénio C (PGC) que consiste em duas fracções (pg6 e pg7) [Wells M. et 

al., 2003, Venkateshwari A. et al., 1997, Fujinaga M. et al., 1995]. 
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As proteinases aspartáticas são sintetizadas na mucosa gástrica como percursores 

inactivos, também conhecidos como zimogéneos. Os zimogéneos gástricos contêm um 

pró-segmento, de resíduos adicionais no N-terminal da enzima activa, que estabiliza a 

forma activa, previne a entrada dos substratos na zona activa e ao mesmo tempo protege 

o tecido hospedeiro de estragos e previne a lise celular [Wells M. et al., 2003, Richter C. 

et al., 1998]. 

A conversão do zimogéneo na sua forma activa é um processo complexo, visto que 

está relacionado com várias alterações de conformação e quebra de várias ligações. 

Durante esta activação, tanto o pró-segmento como a enzima activa são submetidos a 

alterações de conformação e clivagens proteolíticas. Estas clivagens podem ocorrer ao 

nível intra ou inter-molecular, sendo que esta variabilidade no mecanismo de proteólise 

parece estar relacionado com a estrutura do pró-segmento [Richter C. et al., 1998]. 

Isolamento e caracterização de cDNA em clones genómicos do PGC humano 

mostraram que esta proteína é composta por uma cadeia polipéptidica com 488 resíduos 

de aminoácidos, incluindo uma sequência líder de 16 resíduos que serve como alvo para 

a secreção desta proteína, e ainda, 329 aminoácidos que correspondem à proteína 

madura [Babin M. and López-Otins C., 1996]. Esta proteína apresenta sequências 

similares a outras proteinases aspartáticas [Scorilas A. et al., 1999].  

 

 

 
   Figura 5 – Estrutura 3D do Pepsinogénio C [adaptado de Ricther et al 1998]. 

A azul está representada a enzima activa, o pró-segmento a amarelo e os dois locais activos aspartáticos a 

vermelho (Asp– 32 e Asp– 215). 

 

  

O gene PGC é normalmente expresso no estômago e sintetizado na forma inactiva 

que, sob condições ácidas (pH <4) e por auto-catálise, forma a pepsina (enzima activa). 

Esta é reconhecida pelo substrato e pela sua elevada afinidade para clivar, 

preferencialmente, ligações peptidicas formadas por resíduos aromáticos. Embora o gene 

16 



Introdução 

PGC seja responsável pela expressão do pepsinogénio humano mais pequeno, a sua 

expressão ocorre nos vários tipos de células gástricas. Aquando de um nível basal de 

secreção nos tecidos gástricos a secreção de PGC é altamente regulada. Alguns autores 

sugerem que o PGC é “empacotado” e guardado nas células intestinais e só é libertado 

em resposta a estímulos apropriados [Wells M. et al., 2003, Pei-Fang N. et al., 2005]. 

Estudos sobre este gene observaram alguns polimorfismos de 100 pb considerados 

como de inserção-delecção e que foram observados entre o exão 7 e 8, como pode ser 

observado pela fig. 6, [Hui – Jie L. et al., 2003, Ohtaki Y. et al., 1997], o que se tornou 

significativo para marcador efectivo da diferenciação terminal da mucosa e na alteração 

dos tecidos pré-neoplásicos e neoplásicos [Yamagata Z. et al., 1997]. 

 

 
Figura 6 – Representação molecular do gene pepsinogénio C entre o exão 7 e 8. 

 

 

1.3.1. Associação do gene PGC ao Carcinoma Gástrico 
 

O processo enzimático que acompanha o crescimento do carcinoma gástrico cataliza 

a destruição dos tecidos normais. Tem sido referido que enzimas proteolíticas mais 

específicas participam neste processo degradativo e são produzidas tanto nas células 

malignas do tumor, como também nas células normais situadas na zona de invasão 

tumoral [Kielan W. et al, 2004]. 

Relativamente ao cancro gástrico, estudos a nível da expressão do PGC revelaram 

que havia uma variação em diferentes lesões gástricas. Uma diminuição gradual era 

verificada na sequência de lesões benignas, lesões pancreáticas e carcinoma gástrico. A 

expressão dinâmica em diferentes mucosas gástricas implicava que o antigénio do PGC 
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tinha uma relação próxima com a mucosa gástrica maligna e que poderia reconhecer 

tanto as lesões gástricas benignas como as malignas. Sabe-se que, tendo em conta o 

tipo histológico, existe uma razão positiva superior do antigénio do PGC nas células 

malignas bem diferenciadas, relativamente às células mal ou fracamente diferenciadas 

[Pei-Fang N. et al., 2005]. 

Estudos a nível da população Asiática encontraram grande associação entre o PGC e 

a predisposição para o cancro gástrico. Embora nem respostas concretas nem 

conclusivas tenham sido encontradas, várias explicações foram mencionadas: o facto do 

PGC se encontrar em grande quantidade no estômago e no duodeno próximal e ser uma 

importante enzima no estômago [Hui-Jie L. et al., 2003, Ohtaki Y. et al., 1997, 

Venkateshwari A. et al., 1997, Yamagata Z. et al., 1997].  

Estes factores “incriminam” fortemente a relação entre o PGC e o carcinoma gástrico, 

o que levou ao estudo do polimorfismo associado ao PGC, na população do Norte do 

Portugal, incluindo um estudo caso-controlo e sua relação com o cancro gástrico. 

 

 

1.3.2. Associação do gene PGC ao Carcinoma da Mama 
 

À primeira vista parece pouco viável a relação entre o PGC e o carcinoma da mama, 

visto este gene estar maioritariamente associado ao estômago. Estudos revelaram que 

este gene pode estar envolvido na regulação hormonal, influenciando o carcinoma da 

mama. Um factor interessante, relativamente aos níveis elevados de PGC no carcinoma 

da mama, é que este parece estar relacionado com um prognóstico clínico favorável. 

Uma possível explicação é o facto da expressão de PGC poder reflectir a existência de 

um mecanismo de receptor hormonal completo, ou seja, uma expressão extra gástrica de 

PGC pode ser consequência de alterações hormonais, presumivelmente, envolvidas no 

desenvolvimento de carcinomas, sem causar nenhum efeito na expansão do cancro 

[Balbin M., 1996]. Este facto pode ajudar a clarificar o PGC como um marcador 

bioquímico tumoral muito importante para a detecção destes carcinomas [Wells M. et al., 

2003, Diamandis P.E. et al., 1997]. 

Mulheres com “Gross Cystic Diseases”, uma doença benigna comum na pré-

menopausa caracterizada pela produção de um fluido de secreção que é acumulado no 

cisto do peito, apresentam níveis aumentados de PGC. Este fluido é uma secreção 

patológica do peito composta por várias glicoproteínas, e o facto de se encontrar PGC no 

fluído cístico é explicado por uma disfunção hormonal a nível dos androgéneos [Sanchez 

M. L. et al., 1992, Balbin M. and López – Otíns C., 1996]. O pepsinogénio C é um 

percursor inactivo da pepsina sintetizado na mucosa gástrica e secretado para o lúmen 
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gástrico onde é convertido na enzima activa sob condições acídicas [Diamandis P. E. et 

al., 1997, Scorilas A. et al., 1999]. 

As proteinases libertadas pelo tumor ou pelas células hospedeiras podem actuar por 

outros mecanismos que podem também afectar o desenvolvimento do tumor. Como as 

proteinases actuam, segundo o seu mecanismo normal, em condições de pH ácido, pode 

ser sugerido outro mecanismo de regulação de PGC que não a acidez [Sanchez M. L. et 

al., 1992]. As enzimas proteolíticas aliciaram um interesse considerável no seu estudo, 

devido à sua capacidade de degradar a matriz extracelular e à sua capacidade/facilidade 

de invasão tumoral e formação de metástases [Vizoso F. et al., 1995]. 

Altos níveis de PGC foram encontrados em tumores bem diferenciados relativamente 

a tumores pouco diferenciados, assim como em tumores com receptores de estrogéneo-

positivo, relativamente, aos negativos. Este facto pode revelar uma grande influência 

hormonal ao nível do PGC [Vizoso F. et al., 1995]. 

A propensão do carcinoma da mama para secretar e sintetizar PGC e a ausência 

deste nas glândulas mamárias normais, sugerem que esta proteína possa ter um papel 

importante no processo lítico associado a lesões invasivas do carcinoma da mama 

[Balbín M. López – Otins C., 1996]. 

Estudos recentes na regulação hormonal do pepsinogénio C no cancro da mama 

revelaram que androgéneos, glucocorticóides e, com menos extensão a progesterona, 

são capazes de induzir a expressão deste gene em diferentes linhas celulares do 

carcinoma da mama [López – Otín C. and Diamandis P. E., 1998]. 

Uma análise recente da região promotor do PGC humano levou a uma identificação 

de um elemento de 15 pb activo em cis que tem um papel importante na indução do PGC 

por hormonas esteróides nas células do carcinoma da mama (Hormone Responsive 

Element – HRE). A sequência nucleotídica do HRE identificada (AGAACTATTTGTTCC) é 

muito semelhante à sequência consenso da ligação ao DNA dos androgéneos, 

glucocorticóides e progesterona ((G/A)GAACAxxxTGTTCT), incluindo os quatro maiores 

pontos de contacto guanina/citosina para os receptores [López – Otin C. and Diamandis 

P. E., 1998]. 

Relativamente ao polimorfismo do PGC no carcinoma da mama nada foi estudado, 

daí o interesse e a importância deste trabalho. A análise por PCR do gene Pepsinogen C, 

pode avaliar a influência deste gene no carcinoma da mama, podendo assim lançar 

novos dados para o estudo e compreensão deste cancro. 
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II – Objectivo 



Objectivo 

 
 

 Estabelecer uma ligação entre a avaliação da Clínica Médico–Legal e a 

Oncologia, através da utilização de biomarcadores tumorais, na avaliação do 

Dano Corporal. 

 Avaliar a influência do polimorfismo do gene Pepsinogénio C no desenvolvimento 

de risco/protecção de Cancro Gástrico e prognóstico do Cancro da Mama, como 

modelo de biomarcador tumoral.  
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III – Material e Métodos 



Material e Métodos 

 
  3.1. População 
 

Foram seleccionados diferentes grupos de modo a se realizar um estudo transversal 

recorrendo a 127 indivíduos sem displasia, 99 com lesões do foro gástrico, 172 com 

carcinoma da mama, num total de 398 amostras analisadas. 

O agrupamento profissional foi efectuado de acordo com os três tipos de sectores 

profissionais, (segundo dados do INE, 2007) em que o primário-rural é o conjunto de 

actividades económicas que produzem matérias-primas, este está dividido em cinco 

actividades económicas: Agricultura, Pecuária, Caça, Pesca e Mineração; o segundo 

sector é o secundário-indústrias onde os produtos naturais produzidos pelo sector 

primário-rural são transformados em produtos de consumo, ou em máquinas industriais; o 

terceiro sector, terciário-serviços, envolve a comercialização de produtos em geral, e o 

oferecimento de serviços comerciais, pessoais ou comunitários a terceiros. 

As profissões mais frequentes foram agrupadas por número mínimo de três pessoas 

por profissão. 

Todas as amostras estudadas são provenientes de indivíduos da região norte de 

Portugal e foram utilizadas neste trabalho com o seu conhecimento e consentimento 

prévios de acordo com a Declaração de Helsínquia. 

 

      3.1.2. Pacientes com lesões gástricas 
 

 Como grupo de casos utilizou-se 42 com lesão de atrofia e/ou metaplasia intestinal 

sem neoplasia (ALGA) e 57 com Carcinoma Gástrico.  

 

       3.1.2. Pacientes com Carcinoma da Mama 
 

Foram estudadas 172 mulheres com carcinoma da mama confirmado 

histologicamente, admitidas no Instituto Português de Oncologia do Porto. De acordo com 

o estadio do tumor 23,7% estavam no estadio I, 44,4% estavam no estadio II, 25,9% 

estava no estadio III e 5,9% no estadio IV.  
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3.2. Processamento das Amostras 

 
Para o isolamento do DNA foi usada a técnica de “salting-out-clorofórmio” 

[Mullenbach R, 1998] a partir de células nucleadas do sangue periférico.   

Às amostras de sangue periférico adicionou-se uma solução hipotónica, AKE (Anexo 

I), de modo a provocar a lise dos eritrócitos e incubou-se a 4ºC durante 30 minutos. 

Centrifugou-se a 2000 rpm, durante 10 minutos a 4ºC, ressuspendeu-se o sedimento 

na solução  

hipotónica, seguindo-se uma nova centrifugação a 2000 rpm, durante 10 minutos a 4ºC. 

Ressuspendeu-se novamente o sedimento, desta vez em PBS (Anexo I), seguindo-se 

uma terceira e última centrifugação a 4ºC, durante 10 minutos a 2000 rpm. 

As amostras foram armazenadas a 4ºC ou -20ºC conforme o tempo de 

armazenamento previsto. 
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3.3. Amplificação do DNA e análise de polimorfismo 

 
Os fragmentos do DNA obtidos por PCR (Polymerase Chain Reaction), com base no 

protocolo adaptado descrito por: Z.Yamagata et al, 2007. 

A reacção de PCR levada a cabo para a amplificação dos fragmentos de DNA 

pretendidos de 310pb, 400pb, 450/460pb, 480pb e 510pb processou-se num 

termociclador (Biometra®) sob as seguintes condições adaptadas do protocolo referido 

em cima: temperatura inicial de desnaturação a 95ºC durante 5 minutos, seguido de 35 

ciclos dos três passos seguintes: desnaturação a 94ºC durante 1 minuto; temperatura de 

annealing (emparelhamento dos primers) 55ºC durante 1 minuto e finalmente a extensão 

72ºC durante 1 minuto. Passo da extensão final a 72ºC durante 7 minutos. A mistura 

reaccional era constituída pelos compostos mencionados no Quadro 1: 

 
Quadro III – Componentes utilizados para a mistura reaccional de PCR, sendo o volume final de 50μl por 
amostra. 
 
 

 

Mix Concentração final Volume Final

Tampão de Reacção (Amersham Bioscience, 

USA) 
1x 5µl 

MgCl2 (Mbi Fermentas) 1,5mM 3µl 

dNTPs (Mbi Fermentas) 0,2mM 1µl 

Primer PGC A 0,25µM 1,5µl 

Primer PGC B 0,25µM 1,5µl 

Água Bidestilada (Braun) ------ 36µl 

DNA da amostra ≈20ng 2µl 

Taq polymerase (Amersham Bioscience, USA)  1 U 0,2µl 

Os dois primers específicos, denominados PGC A e PGC B, com a sequencia 

descrita por: Z.Yamagata et al., foram desenhados de forma a hibridar especificamente e 

apenas na zona que se pretende amplificar e que contém o local polimórfico, 

flanqueando-a: 

A sua constituição nucleotídica é a seguinte:  

    

   Primer reverso – PGC A – 5’-AGCCCTAAGCCTCTTTTTGG-3’  

   Primer directo – PGC B – 5’-GGCCAGATCTGCGTGTTTTA-3’ 

Assim, todos os casos analisados foram sujeitos às condições descritas anteriormente 
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3.4. Identificação dos Fragmentos do DNA por Electroforese em Gel de Agarose 

 
Através de uma electroforese em gel de agarose foi possível confirmar os produtos da 

amplificação, neste caso com os tamanhos de: alelo 6 (310pb), alelo 5 (400 pb), alelo 4/3 

(450/460pb), alelo 2 (480 pb) e alelo 1 (510 pb,) por comparação com o padrão de 

bandas do marcador de peso molecular 50 pb (Gibco BRL 15628 – 019) e o marcador 

pUC19 ADN/MspI (HpaII). (Anexo 2). 

Utilizou-se géis de agarose Metaphor® a 3%. Os géis foram preparados adicionando-

se 3,0g de agarose a 100ml do tampão de electroforese TBE (Anexo 1). A mistura foi 

aquecida e após ligeiro arrefecimento adicionou-se 5µl de Brometo de Etídeo, que se 

intercala com o DNA e emite fluorescência quando iluminado com radiação Ultravioleta. 

Analisou-se 15µl de cada amostra, que antes de aplicada no gel foi misturada com 

tampão de aplicação (fornecido juntamente com o marcador) que, para além de conferir 

cor às amostras (para se identificar a sua progressão no gel), uniformiza as suas 

densidades para que a corrida a 90 volts seja mais homogénea. Os géis foram 

observados recorrendo ao Image Master ® VDS – Pharmacia Biotech. 
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3.5. Análise Estatística   
 

Todos os resultados foram tratados estatisticamente com o programa informático 

SPSS 10® (Satistical Package for Social Sciences). 

A comparação de frequências obtidas para os diferentes grupos em estudo foi 

realizada com recurso ao teste do Qui-quadrado (χ2). Este consiste em testar a 

associação entre duas ou mais características categóricas. Para tal, formulam-se duas 

hipóteses: a hipótese nula (Ho) que postula que não existe associação entre os factores; 

e a hipótese alternativa (H1) que postula que a associação existe. A Ho é rejeitada 

quando o valor estatístico encontrado é superior ao valor crítico ou esperado. [Chamers 

N., et al., 1989] Na prática, a H1 é aceite sempre que o coeficiente de Pearson (P) for 

menor que 0,05. Se p for superior a este valor crítico, diz-se que os factores ou não estão 

associados, ou não são estatisticamente relevantes. 

O valor de Odds Ratio – OR (razão dos produtos cruzados), permite inferir se o 

polimorfismo em estudo é um factor de risco ou um factor protector para o 

desenvolvimento de neoplasias relativamente aos indivíduos controlo – normais. Assim, 

se o valor de OR for superior a 1, o factor estudado está positivamente associado com o 

desenvolvimento de cancro (factor de risco aumentado, existindo uma predisposição para 

a doença). Se o seu valor for inferior a 1 estamos perante uma associação negativa, que 

confere protecção contra a doença (probabilidade diminuta de desenvolvimento de 

cancro). Finalmente, se OR for nulo, as variáveis são independentes ou não existe 

associação.  

As curvas de probabilidade de sobrevivência foram obtidas usando a metodologia de 

Kaplan-Meier. As curvas foram examinadas através do teste Breslow. A duração da 

sobrevida foi definida como o tempo entre o diagnóstico e a data de morte ou a última 

avaliação clínica do doente. 

Foi utilizada uma análise estatística através do programa informático EpiInfo Version 

6, para analisar se haveria diferenças estatisticamente significativas entre um sector 

profissional e os diferentes carcinomas.  
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Resultados 

 
Os resultados obtidos no decorrer da pesquisa de polimorfismo no gene PGC são os 

que a seguir se apresentam. 

  

4.1. Detecção dos alelos do polimorfismo do gene Pepsinogénio C. 
 

Amplificação da região entre o exão 7 e 8 do PGC com o par de primers PGC A e 

PGC B, sob as condições descritas nos materiais e métodos que permitiram detectar 

cinco alelos: de 310 pb, 400 pb, 450/460 pb, 480 pb e 510 pb que se identificaram em gel 

de agarose a 3% por comparação com marcadores de pesos moleculares conhecidos (50 

pb e PuC – Anexo 2). Os resultados apresentam o aspecto seguinte (figura 7): 

                                                                                      M           M1 
 

  

 

 

 

                                      1 
                                      2 
                                      3 
                                      4 
                                      5 

 
Figura 7 – Bandas de DNA amplificado por PCR obtidas por electroforese em gel de agarose 3%. Na pista 

marcada com M e M1 encontram-se os marcadores de pesos moleculares 50 pb e pUC, respectivamente 

(Gibco BRL 15628-019). Nas pistas encontram-se as bandas correspondentes aos fragmentos de DNA 

amplificado por PCR de pacientes com o carcinoma gástrico. Assinalado com o nº 1 está a banda 

correspondente a 310 pb, com 2 – 400 pb; 3 – 450/460 pb; 4 – 480 pb e 5 – 510 pb. Para o outro modelo, 

bem como para os controlos, as bandas obtidas apresentam o mesmo peso molecular e o mesmo aspecto no 

gel. 
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4.2. Associação entre o polimorfismo do gene Pepsinogénio C e o Carcinoma 
Gástrico 

 
Recorrendo à analise estatística é possível avaliar se o polimorfismo analisado se 

encontra ou não associado ao desenvolvimento de doenças neoplásicas. Assim, a 

frequência de cada genótipo foi calculada, bem como os valores de P e de OR, para cada 

um dos modelos neoplásicos estudados. 

Deste modo, os resultados da análise referente ao carcinoma gástrico apresentam-se 

nos quadros seguintes: 

 
Quadro IV – Distribuição dos alelos do gene PGC no carcinoma gástrico. 

  
Portador de 

1 

Portador de 

2 

Portador de 

3/4 

Portador de 

5 

Portador de 

6 

 N n % n % n % n % n % 

Controlos 127 2 1,6 31 24,4 39 30,7 37 19,1 92 72,4 

Todos os casos 99 1 1,0 30 30,3 33 33,3 39 39,4 47 47,5 

ALGA 42 0 0,0 16 38,1 14 33,3 16 38,1 18 42,9 

Ca Gástrico 57 1 1,8 14 24,6 19 33,3 23 40,4 29 50,9 
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Quadro V – Distribuição dos portadores do alelo 6 (310 pb) no carcinoma gástrico e no grupo controlo. 

  Portadores de 6 

 Total n % 
P OR 95% CI 

Controlos 127 92 72,4  1.00 Referência 

Todos os casos 99 47 47,5 <0,001 0,34 0,20 – 0,60 

ALGA 42 18 42,9 <0,001 0,28 0,14 – 0,59 

Ca Gástrico 57 29 50,9 0,004 0,39 0,21 – 0,75 

 P – teste do qui-quadrado; OR – Odds Ratio; CI – intervalo de confiança; 

 

Por análise dos quadros IV e V, pode-se verificar que existem diferenças significativas 

na distribuição alélica nos controlos e nos casos, verificando-se uma variação mais 

acentuada na distribuição dos portadores do alelo 6. Assim, pela comparação das 

frequências dos portadores do alelo 6, obtivemos um valor de 72% nos controlos e 42,9% 

e 50,9% nos ALGA e carcinoma gástrico respectivamente, sugerindo a hipótese de que 

este alelo pode representar protecção para o desenvolvimento das lesões. A análise 

estatística confirmou a protecção dos portadores do alelo 6 relativamente ao 

desenvolvimento de qualquer lesão (P <0,001; OR = 0,34 e 95%CI = 0,20 – 0,60); e 

ainda para desenvolvimento de ALGA (P <0,001; OR = 0,28 e 95%CI = 0,14 – 0,59) e 

carcinoma gástrico (P <0,004; OR = 0,39 e 95%CI = 0,21 – 0,75). Relativamente aos 

outros alelos não se observou diferença estatisticamente significativa. 
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4.3. Polimorfismo de gene Pepsinogénio C e o Carcinoma da Mama 
 

Pelos resultados anteriores deste polimorfismo, onde verificamos que o alelo 6 do 

polimorfismo conferia uma protecção para o desenvolvimento de cancro gástrico, 

focamos o nosso estudo apenas na presença ou ausência deste alelo para que fosse 

estabelecida uma ligação deste e a progressão de carcinoma da mama 

Observou-se que 95.3% (164) das 172 doentes com cancro de mama eram 

portadoras do alelo 6.  

Os dois subgrupos analisados (portadores e não - portadores do alelo 6) são 

estatisticamente semelhantes no que diz respeito à idade de diagnostico (P=0.33), estado 

hormonal (pré–menopausa vs. pós–menopausa; P=1.00), receptores hormonais 

(P=0.79), estadio do tumor (P=0.52) ou grau do tumor (P=0.43). (Quadro VI) 

 De acordo com a metodologia de Kaplan – Meier, observamos que 83.4% dos 

portadores do alelo 6 estavam vivos ao fim de 5 anos, contra 68.6% dos não portadores. 

A média de sobrevida foi de 72.5 meses para portadores do alelo 6 e 60.0 meses para 

não portadores (P = 0.001). (Figura 8) 
 

Quadro VI – Relação entre o alelo 6 do Pepsinogénio C e os parâmetros clínico-

patológicos em doentes com cancro de mama.  

  Alelo 6  

Parâmetros Sim Não p 

Idade (anos), média 42 47 0.330* 

Estado Hormonal    

Premenopausa 2 (5.7%) 2 (5.7%) 

Posmenopausa 33 (94.3%) 33 (94.3%) 
1.000** 

Receptor Hormonal    

Positivo 105 (84.0%) 7 (87.5%) 

Negativo 20 (16.0%) 1 (12.5%) 
0.790** 

Estadio do tumor    

I/II 88 (68.8%) 4 (57.1%) 

III/IV 40 (31.3%) 3 (42.9%) 
0.520** 

Grau do tumor    

I 7 (5.9%) 1 (16.7%) 

II 65 (55.1%) 2 (33.3%) 

III 46 (39.0%) 3 (50.0%) 

0.430** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Teste T Student; ** Teste Qui-quadrado 
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Figura 8–Associação do genótipo do PGC com o tempo de sobrevida. A – Curva de sobrevivência em 

doentes com cancro de mama; B – comparação entre portadores e não portadores do alelo 6 (p=0,001). 

 
 

  

A 

B 
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4.4. Prevalência dos diferentes sectores profissionais no carcinoma da mama e no 
carcinoma gástrico 

 

Analisamos a frequência dos sectores profissionais no cancro da mama e no cancro 

gástrico, tendo em conta o sexo, uma vez que para o cancro da mama só existiam 

mulheres, estratificou-se o grupo de cancro gástrico de acordo com o sexo. Assim os 

resultados que se seguem são apenas em mulheres. 

 
Quadro VII – Diferenças das frequências de sectores profissionais em mulheres com carcinoma 

de mama ou gástrico. 
 Frequência 

Cancro da Mama n (%) 

Sector  

Primário – Rural 1 (0,6) 

Secundário – Industrias 35(20,3) 

Terciário – Serviços 133 (77,3)  

Total 169 (98,3) 

Desconhecidos 3 (1,7) 

Total 172 (100,0) 

Cancro Gástrico  

Sector  

Primário – Rural 1 (2,1) 

Secundário – Industrias 13 (27,7) 

Terciário – Serviços 33 (70,2) 

Total 47 (100,0) 

 
 

 
Quadro VIII – Comparação das frequências entre o carcinoma da mama e gástrico no sector terciário. 

 Cancro da Mama  

n (%) 

Cancro Gástrico  

n (%) 

P 

Sector    

Terciário 133 (77,3) 33 (70,2) 0,22 

Outros  36 (23,7) 14 (29,8)  

 
 
 
 
 

35 



Resultados 

 
 Figura 9 – Gráfico referente ao carcinoma da mama 

e os diferentes sectores profissionais.  
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Figura 10 – Gráfico referente ao carcinoma 
gástrico e os diferentes sectores 
profissionais. 
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Por análise do quadro VII e pelas figuras 9 e 10 observamos que existe uma maior 

frequência do sector terciário tanto no grupo de mulheres com cancro da mama (77,3%) 

como no grupo de mulheres com cancro gástrico (70,2%), relativamente aos outros 

sectores primário e secundário com percentagens de 0,6% (mama) e 2,1% (gástrico) e 

20,3% (mama) e 27,7% (gástrico), respectivamente. 

 Quando comparamos a prevalência do sector terciário entre o grupo de mulheres 

analisadas com cancro de mama ou cancro gástrico verificamos que não há uma 

diferença estatisticamente significativa (P=0,22) (quadro VIII). 
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4.5. Prevalência das diferentes profissões no carcinoma da mama e no carcinoma 
gástrico. 
 

 
Quadro IX – Frequências das diferentes profissões de acordo com carcinoma da mama e gástrico. 

 Frequência 
Cancro da Mama n (%) 

Profissões  

Doméstica 62 (36,0) 

Costureira 15 (8,7) 

Professora 9 (5,2) 

Fabril/Químicos 36 (20,9) 

Outros 50 (29,1) 

Total 172 (100,0) 

Cancro Gástrico  

Profissões  
Doméstica 20 (42,5) 

Costureira 3 (6,4) 

Professor 3 (6,4) 

Fabril/Químicos 15 (31,9) 

Outros 6 (12,8) 

Total 47 (100,0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro X – Comparação das frequências entre o carcinoma da mama e gástrico e as duas profissões com 

maior frequência. 

 Cancro da Mama  

n (%) 

Cancro Gástrico  

n (%) 

P 

Profissões    

Doméstica/ 

Fabril/Químicos 

98 (60,0) 35 (74,5) 0,03 

Outros 74 (40,0) 12 (25,5)  
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 Figura 11 – Gráfico referente ao carcinoma da mama e as 
diferentes profissões.  
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 Figura 12 – Gráfico referente ao carcinoma gástrico e as 

diferentes profissões. 
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De acordo com o quadro IX e as figuras 11 e 12, observou-se que para o grupo de 

mulheres com cancro da mama existe uma maior frequência do grupo das domésticas 

(36%) e do grupo de fabril/químicos (20,9%). O mesmo foi observado para o grupo de 

mulheres analisadas com cancro gástrico, onde as trabalhadoras do grupo fabril/químicos 

(31,9%) e domésticas (42,5%) apresentam a maior frequência. 

Estratificando a análise dos resultados tendo em conta os grupos profissionais mais 

frequentes (Domesticas e Fabril/químicos) verificou-se que a frequência destes grupos 

está aumentada nas mulheres com cancro gástrico (74,5% vs. 60, 0%; p = 0,03), como se 

pode verificar pelo quadro X. 
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Discussão 

  
A interacção entre factores ambientais e a susceptibilidade para desenvolver cancro 

tem sido uma área de crescente investigação. A epidemiologia molecular tem incorporado 

painéis de biomarcadores, relacionados com a exposição a factores cancerígenos no 

local de trabalho, usando amostras de sangue, fluidos corporais e tecido; com o intuito de 

perceber as causas de certos cancros humanos [Perera P.F. and Weinstein L. B., 2000]. 

O nosso trabalho utilizou o polimorfismo no gene do Pepsinogénio C, como modelo de 

um biomarcador molecular na predisposição individual para o carcinoma gástrico e como 

prognóstico para o carcinoma da mama, numa perspectiva de futura utilização na 

avaliação do dano corporal em Medicina Legal. 

Os biomarcadores moleculares são classificados em quatro categorias: 1- dose 

interna; 2 – dose biológica efectiva; 3 – efeitos biológicos pré-clínicos; 4 – 

susceptibilidade. Das quatro categorias a mais utilizada é a dose interna, uma vez que 

relaciona a exposição a factores carcinogéneos e outro tipo de tóxicos. Devido à sua 

precisão, confiança e relação para o risco individual, os biomarcadores de dose interna 

têm sido usados como uma mais valia conjuntamente com os métodos mais tradicionais; 

são utilizados também como detectores de exposição a determinados agentes nocivos no 

ambiente de trabalho, fornecem dados sobre os próprios trabalhadores, como por 

exemplo o tipo de dieta, relação com o tabaco ou diversos tipos de exposição ambiental 

[Perera P.F. and Weinstein L. B., 2000]. 

A identificação de variações genéticas, como os polimorfismos, que possam modificar 

a associação entre a exposição e a doença tem o potencial de elucidar, mais claramente, 

o risco relacionado, assim como identificar aspectos da população que são mais 

susceptíveis a certas exposições [Furberg H. A. and Ambrosone B. C., 2001]. 

O polimorfismo de inserção/deleção no PGC tem sido pouco estudado. São 

conhecidos estudos na população Asiática e na população do Norte de Portugal, 

relativamente ao carcinoma gástrico; enquanto no carcinoma da mama existem apenas 

estudos de expressão da proteína. 

Relativamente à associação entre o polimorfismo do pepsinogénio C e o carcinoma 

gástrico, nos nossos resultados verificamos que a presença do alelo 6 do gene do 

pepsinogénio C parece ter um efeito protector relativamente à susceptibilidade para 

ALGA (P <0,001; OR = 0,28; CI = 0,14 – 0,59) e carcinoma gástrico (P <0,004; OR = 

0,39; CI = 0,21 – 0,75) o que diverge com os publicados em populações asiáticas em que 

o alelo 6 está associado a um risco aumentado [Hui – Jie L. et al., 2003, Ohtaki Y. et al., 

1997, Yamagata Z. et al., 1997]. Estas diferenças nos resultados poderão ser justificadas 

pelas diferenças étnicas e geográficas em que se enquadram estas populações segundo 

o que é proposto por alguns autores [Medeiros R., 2002]. 
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Algumas hipóteses poderão ser levantadas na tentativa de salientar a importância 

deste polimorfismo no estudo do cancro gástrico. A ingestão de alimentos leva a uma 

libertação da hormona gastrina, provocando a libertação de HCl (ácido clorídrico), 

pepsinogénio e muco gástrico. Esta libertação sob condições acídicas activa a conversão 

de pepsinogénio em pepsina, visto o pepsinogénio ser o percursor inactivo da pepsina 

[Stomach_cancer, 2007]. Tendo em conta estes acontecimentos poderemos propor duas 

hipóteses sobre a influência do polimorfismo na carcinogenese gástrica: a primeira é 

sugerida por uma maior expressão do PGC, que leva a que o estômago esteja em 

constante acidez provocando uma degradação ao nível das paredes estomacais e risco 

de desenvolvimento do tumor; a segunda hipótese envolve uma diminuição da expressão 

do PGC o que faz com que o meio estomacal adquira um pH menos ácido provocando o 

crescimento de microrganismos (Helicobacter pylori entre outros) e o aparecimento de 

doenças bacterianas. Estas teorias são fragilizadas pelo facto de a região do 

polimorfismo apresentar um número muito elevado de TATA-box, que teoricamente 

dificulta a ligação dos factores de transcrição (por confusão dos locais de ligação) 

desfavorecendo a transcrição e regulando por baixo a expressão do pepsinogénio.  

A estrutura do gene do pepsinogénio, retirada a partir da base de dados do genoma 

humano (Genome USCS NM_002630; Ref. NM_002630.1) mostra que os primers 

utilizados por nós amplificam uma região de 400pb, composta por inúmeras TATA-box. O 

alelo 6 (310 pb), resulta de uma delecção na região das TATA-box, podendo facilitar a 

transcrição devido a maior estabilidade da região e consequentemente da ligação de 

factores de transcrição, esta estabilidade de activação pode levar a um aumento da 

expressão do PGC [Smale T.S., 2003]. 
Segundo alguns estudos parece existir uma diminuição da expressão de PGC à 

medida que se evolui de lesões pré – neoplásicas para o desenvolvimento de carcinoma 

gástrico [Wells M, 2003]. Uma diminuição da expressão do PGC parece indicar 

diferenciação ou malignidade nos tecidos [Wells M. et al., 2003]. 
Relativamente ao carcinoma da mama, a análise do polimorfismo no gene PGC 

demonstrou que 83, 4% dos portadores do alelo 6 estavam vivos ao fim de cinco anos, 

sendo que a média de sobrevida foi de 72,5 meses para portadores do alelo 6 e 60,0 

meses para não portadores (p = 0,001). 

Estudos da expressão do PGC associado ao grau histológico do tumor verificam que 

altas concentrações de PGC são encontradas em tumores muito diferenciados 

relativamente a tumores pouco diferenciados, verificaram também que este carcinoma 

tem a capacidade de secretar e sintetizar PGC; o que pode levar a crer que o PGC esteja 

relacionado com um prognóstico clínico favorável [Balbín M. and López – Otíns C., 1996, 

Lopez-Ontin C. and Diamandis P. E., 1998, Sanchez M. et al., 1992, Scorilas A. et al., 
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1999, Vizoso F. et al., 1995, Wells M. et al., 2003]. É de salientar ainda que o facto de o 

PGC ter sido encontrado como a maior enzima proteolítica presente no fluido cístico em 

mulheres com “Gross cystic disease” no peito, leva a crer que uma expressão extra 

gástrica do PGC pode ser só uma consequência de uma desregulação hormonal, 

presumivelmente envolvida no desenvolvimento do carcinoma da mama. Outro dado 

relevante no aspecto hormonal é o facto de a “Gross Cystic Disease” ser uma patologia 

associada a uma disfunção ao nível dos androgéneos. Inclusivé, outro estudo revelou 

que androgéneos e glucocorticóides eram capazes de induzir a expressão do PGC em 

diferentes linhas celulares do carcinoma da mama [Hall R.E. et al., 1998]. Estes estudos 

confirmam o sentido dos nossos resultados no carcinoma da mama.  

O facto do PGC ser secretado como percursor de alto peso molecular que requer 

activação a baixo pH para realizar a sua actividade proteolítica e como este tipo de 

condições são difíceis de se estabelecer no meio extra celular, parece improvável que o 

PGC se torne funcional como enzima degradativa no carcinoma da mama [Balbin M. and 

López – Otins C., 1996, Lopez-Otin C. and Diamandis P. E., 1998, Sanchez M. et al., 

1992, Scorilas A. et al., 1999]. 

Em relação ao mecanismo molecular que poderá regular a expressão deste gene no 

carcinoma da mama, alguns estudos revelaram através de análise da região promotor do 

PGC, a identificação de um elemento activador de 15 pb na região cis de grande 

importância na indução do PGC pelas hormonas esteroides. A sequência nucleotídica 

deste elemento assemelha-se com a sequência consenso para o local de ligação ao DNA 

dos androgéneos, glucocorticóides e progesterona (Hormone Responsive Element – 

HRE) [Lopez-Otin C. and Diamandis P. E., 1998]. 

 De acordo com os resultados até agora discutidos, podemos considerar a hipótese 

do polimorfismo do gene PGC como biomarcador de susceptibilidade e prognóstico para 

cancro? A hipótese referente proposta por nós poderá envolver a utilização da 

biomarcadores na avaliação da clínica médico-legal? 

Como foi descrito anteriormente, a área da clínica médico-legal quando necessita de 

fazer uma avaliação do dano corporal recorre à Tabela Nacional de Incapacidades Por 

Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais (TNIATDP), onde no Cap. XVI refere a 

Oncologia. Há que salientar certos aspectos, como por exemplo, no primeiro item das 

instruções específicas: “Caracterização – a identificação do cancro profissional 

fundamenta-se na relação causa-efeito, ou seja, na relação estreita entre a lesão e os 

riscos relacionados com o trabalho e o ambiente em que decorre.” Dois parágrafos à 

frente diz que também se deve ter em conta os factores co–cancerígenos de índole 

natural: relacionados com o trabalhador (estilo de vida, nutrição, e consumo exagerado 

de álcool e tabagismo); relacionado com o ambiente nos locais de trabalho (poluição); e 
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factores de ordem cultural e socio-económica (vícios, hábitos, tipicismo e tradição 

alimentar). Até agora há que salientar a ambiguidade de aspectos a ter em conta para 

comprovar se existe uma causa-efeito do cancro em relação à profissão. 

No que diz respeito à avaliação da incapacidade, pela TNIATDP, destaca que caso 

seja um tumor benigno, tem que se avaliar os défices anatómicos e funcionais resultantes 

da terapêutica, das compressões ou deteriorações de estruturas adjacentes ao tumor, 

onde se baseiam nos restantes capítulos da tabela referentes à localização da sequela; 

se for doença oncológica crónica proceder de forma igual à anterior; caso os tumores 

malignos não tenham metástases e se permitirem uma razoável vida de relação atribuem 

uma incapacidade de 80%, caso o tumor maligno não tenha cura e haja uma curta 

esperança de vida a incapacidade oscilara entre 80 a 100%; caso haja uma recidiva com 

metástases generalizadas e curta esperança de vida dá-se uma incapacidade de 100%, 

neste ponto caso haja necessidade de uma terceira pessoa para actos diários da vida, a 

incapacidade será corrigida com a sua multiplicação pelo factor 1, 5. 

No nosso trabalho verificamos que, o grupo das domésticas e o grupo dos 

trabalhadores Fabril/Químicos tanto no carcinoma da mama como no gástrico eram os 

que apareciam com maior frequência (60,0% e 74,5% respectivamente). Estes resultados 

são concordantes com o facto de envolverem uma maior exposição a agentes 

carcinogénios. 

 De acordo com a IARC (Internacional Agency for Research on Cancer), vários 

produtos utilizados nas indústrias, agricultura e transportes são conhecidos como 

carcinogénios para os humanos. Mesmo assim, há que salientar que tendo em conta os 

altos níveis de exposição de agentes carcinogénios em certos locais de trabalho, os 

tumores de origem profissional ocorrem em pequenas populações. A incidência e 

mortalidade por cancro profissional têm sido uma forte ferramenta para formular 

hipóteses etiológicas e representam a base para a implementação de prevenção contra o 

cancro profissional [Bulbulyan A. M. and Boffetta P., 1999]. 

Há vários exemplos de indústrias ou outras ocupações em que a exposição inevitável 

a agentes carcinogénios é conhecida. A nível orgânico podemos referir a exposição em 

larga quantidade em fábricas de manutenção do plástico onde a exposição a poliésteres 

cancerígenos é inevitável. Os trabalhadores em fábricas de manuseamento de borracha 

que estão em exposição constante de substâncias como alcenos, 1, 3 – butadieno que 

são extremamente cancerígenos [Collins R. A., 1998].  

Em 2004 a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho, avançou com 

uma pesquisa sobre o amianto, que é uma espécie de mineral, muito resistentes ao calor 

sendo considerado como cancerígeno. A sua utilização é proibida na União Europeia, 

mas ainda existe muito amianto instalado, o que faz com que possa haver uma exposição 
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a este mineral. As principais profissões de risco são os trabalhadores civis e os 

trabalhadores de limpeza [agency, 2007]. 

A possibilidade de um envolvimento de factores de exposição cancerígenos, no 

carcinoma da mama tem suscitado algum interesse na relação entre a profissão e a 

exposição cancerígena. Um estudo de Labreche e Goldberg, em que analisaram a 

ocupação à exposição a orgânicos, revelou que solventes, como benzenos, 1,1 – 

dicloroetano, 1,2 – dicloropropano, são considerados como carcinogénios e estão 

presentes em profissões ligadas à limpeza, fábricas de sapatos, e fábricas de indústrias 

químicas, [Debruin S. L. and  Josephy D. P., 2002] o que vem de acordo com os nossos 

resultados.  

No que concerne ao cancro gástrico existem evidências consideráveis que o 

relacionam com diferentes profissões; em particular nos mineiros, fábricas de metais e 

indústrias com manuseamento de borracha. A exposição exógena está relacionada com 

o estilo de vida (fumador, dieta, cosmética, drogas) e com a profissão. A N-nitrosamina 

encontrada em diferentes tipos de indústrias, tais como as que trabalham com 

manuseamento de borracha, metais, óleos, produtos de cabeleireiro, químicos para 

agricultura, é por vezes associada ao desenvolvimento de carcinoma gástrico [Raj A. et 

al., 2003] o que vai de acordo com os nossos resultados. Outros compostos químicos, 

como os poliaromáticos utilizados na indústria de carvão e nas indústrias químicas 

também estão relacionados com o risco acrescido de desenvolver carcinoma gástrico. 

Um estudo na população de trabalhadores de uma indústria de borracha na Alemanha 

revelou que, depois de ter divido os trabalhadores em áreas de diferentes exposições, 

sendo a área 1 referente à preparação de material, a área 2 a produção de borracha, a 

área 3 a produção de pneus, a área 4 de embalagem e despacho a área 5 de 

manutenção e a área 6 de outros procedimentos; a única diferença estatisticamente 

significativa de risco aumentado para a mortalidade por cancro gástrico foi observada nos 

trabalhadores da área 1, área essa onde os trabalhadores estavam expostos a carvão, 

talco e nitrosaminas, substâncias conhecidas pelo seu potencial cancerígeno [Straif K. et 

al., 1999].  

A procura por pontes de ligação entre a profissão e o risco para cancro gástrico tem 

tido um interesse crescente. Foi recentemente considerado pela IARC que há evidências, 

embora não definitivas, entre a associação entre cancro gástrico e as indústrias de 

carvão, borracha [Raj A. et al., 2003]. 

Diferentes carcinogénios produzem diferentes níveis de risco, e para um dado 

carcinogénio deve haver vastas diferenças nos riscos implicados por diferentes pessoas 

expostas sob diferentes circunstâncias. De facto, deve haver efeitos limiares ou 

interacções com outros factores, ambientais ou genéticos, que não criam riscos para 
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certos trabalhadores e criam para outros, tornando-os mais ou menos susceptíveis para 

desenvolveram um determinado tipo de cancro [Siemiatychi J. et al, 2004]. O recurso a 

biomarcadores individuais e de exposição desenvolveu-se muito nos últimos anos e 

permitiu a aquisição de importante conhecimento sobre factores individuais (hereditários 

ou adquiridos) responsáveis por uma ampla variação de resposta às exposições e, 

adicionalmente, com maior sensibilidade [Uva S. A., 2006]. 
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Conclusão e Perspectivas Futuras 

  
O facto de podermos dispor de biomarcadores que nos indicam uma previsão da 

evolução do cancro e o facto de ser um método não invasivo, poderá ser de maior 

utilidade como auxiliar na avaliação da incapacidade do doente como prática médico-

legal.  

 

O modelo estudado envolvendo variantes genéticas no gene que codifica o 

Pepsinogénio C na susceptibilidade individual para carcinoma gástrico, e como factor de 

prognóstico no carcinoma da mama, vem de acordo com a hipótese anteriormente 

proposta para um modelo de biomarcador. 

 

A utilização de perfis genéticos com vários biomarcadores semelhantes poderá 

aumentar a sensibilidade e a especificidade de avaliação do dano corporal em Medicina 

Legal. 

 

O nosso trabalho foi realizado tendo como base um único polimorfismo. Um estudo 

com mais polimorfismos poderia dar uma conclusão mais correcta a nível da 

incapacidade, ajudaria a dar mais credibilidade ao uso de biomarcadores como auxílio da 

clínica médico-legal.  

 

Para uma melhor compreensão do papel do gene Pepsinogénio C deverá fazer-se um 

estudo da expressão do polimorfismo para saber até que ponto a variação genética dos 

doentes em estudo pode estar envolvida com a exposição profissional. 
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Anexos  
 

 
Anexo I  

 
       Soluções 

 

• PBS (“Phosphate buffered saline”) 

 

       Na2HPO 1,48 g/l (Merck 1065860500) 

       NaH2PO4 0,495 g/l (Merck 63460500) 

       NaCl 7,2 g/l (Panreac cod131659) 

 

• AKE  

 

      NH4Cl 82,9 g/l (Merck 101146) 

      KHCO2 10 g/l (Merck 48540500) 

      EDTA 0,37 g/l (Merck 108418) 

 

 

• Tampão TBE 10x 

 

      Tris base 109 g/l (Merck) 

      Ácido Bórico 55,5 g/l (Merck) 

      EDTA 9,3 g/l (Merck 108418) 
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Anexo II 
 
 

• Marcador pUC19 ADN/MspI (HpaII):  
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Anexos 

• Marcador 50bp (Gibco BRL 15628 – 019):  
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Anexo III 
 
 

• Artigo publicado na World J Gastroenterol intitulado “ Gastric cancer in a 

Caucasian population: Role of Pepsinogen C genetic variants”, vol. 12, 2006, 

pp. 5033 – 5036. 

 

• Artigo submetido à revista Breast Journal intitulado “Overall survival in women 

with breast cancer: the influence of Pepsinogen C gene polymorphism”. (sob 

revisão) 
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INTRODUCTION
Gastric adenocarcinoma (GC) is a major public health 
problem worldwide and the third cause of  cancer-
related mortality in Europe[1-3]. In Portugal, gastric cancer 
represents a sixth of  all cancer related deaths, with 
twice the average mortality of  European Union and the 
highest among Western European countries 25/100 000 
and 12/100 000 persons × year in men and women, 
respectively[4,5]. Portuguese inhabitants show a life-time risk 
for gastric cancer of  approximately 2% (95% CI 1.9-2.1), 
with half  the decline observed at other European countries 
during the last decade[6]. 

Lauren’s classifi cation is most commonly used for gas-
tric adenocarcinoma because of  its epidemiologic impor-
tance[2,7]. It defi nes two main morphological types: ‘diffuse 
type’ and ‘intestinal type’. The latter is characterized by 
a stepwise transformation from normal mucosa through 
atrophic gastritis, atrophy, intestinal metaplasia and dyspla-
sia to invasive gastric adenocarcinoma[2,8]. This type shows 
a male:female ratio of  2:1 and it has been related mostly to 
environmental factors such as H pylori infection and diet[2,6]. 

However, recently several host genetic variations have 
been regarded as potential risk markers[9-18]. Pepsinogen 
is an effective marker of  terminal differentiation of  the 
stomach mucosa[19,20]. Pepsinogen C (PGC) is mainly se-
creted by chief  cells of  gastric gland,  while also by cardiac, 
pyloric and Brunner glands. Its serum levels have been 
related with atrophic changes in gastric mucosa and exten-
sion of  intestinal metaplasia[21,22]. The pepsinogen C (PGC) 
gene, localized on chromosome 6 between regions 6p11-
6p21.3, encodes the PGC, also known as progastricsin, 
which is the precursor of  pepsin C or gastricsin++[20]. 
Taggart et al have described an insertion/deletion poly-
morphism of  about 100 bp located between exons 7 and 
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Abstract
AIM: To study the role of an insertion/deletion polymorphism 
in the pepsinogen C  (PGC ) gene, an effective marker for 
terminal differentiation of the stomach mucosa, in the 
susceptibility to the development of gastric lesions. 

METHODS: The study was performed with 99 samples of 
known gastric lesions and 127 samples without evidence of 
neoplastic disease. PCR was employed and the 6 polymor-
phic alleles were amplifi ed: Allele 1 (510 bp), Allele 2 (480 
bp), Allele 3/4 (450/460 bp), Allele 5 (400 bp) and Allele 6 
(310 bp).

RESULTS: Our results revealed that Allele 6 carriers se-
emed to have protection against the development of any 
gastric lesion (OR = 0.34; P  < 0.001), non-dysplastic lesions 
associated with gastric adenocarcinoma such as atrophy or 
intestinal metaplasia (OR = 0.28; P  < 0.001) or invasive GC 
(OR = 0.39; P  = 0.004). 

CONCLUSION: Our study reveals that the Allele 6 carrier 
status has a protective role in the development of gastric 
lesions, probably due to its association with higher expres-
sion of PGC. Moreover, the frequency of Allele 6 carriers in 
the control group is far higher than that obtained in Asian 
populations, which might represent a genetic gap between 
Caucasian and Asian populations.
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8[23-25], which was regarded as a susceptibility marker for 
the development of  gastric adenocarcinoma[26]. However, 
the role of  this polymorphism has not been completely 
established and it has never been measured in Caucasian 
populations.

The aim of  this control study was to evaluate the role 
of  the PGC polymorphism in the development of  GC 
within a southern European population from the north 
region of  Portugal.

MATERIALS AND METHODS
Patients
A cross-sectional study was performed among healthy 
individuals without clinical evidence of  cancer (n = 127 
as control group) and consecutive patients with known 
gastric lesions (n = 99), both from the northern region of  
Portugal attending at the Portuguese Institute of  Oncology 
of  Porto (Portugal). 

Patients were further divided according to the type of  
lesions presented upon histopathological diagnosis after 
endoscopic multiple biopsies. It included patients who 
displayed lesions as severe as high-grade dysplasia and 
intestinal type invasive gastric adenocarcinoma (n = 52) 
and patients with non-dysplastic but associated lesions 
with gastric adenocarcinoma such as atrophy or intestinal 
metaplasia (n = 47), who belonged to a standardized 
follow-up since 2001.

 All individuals included in this study gave their 
informed consent before their inclusion in the study, 
according to the Declaration of  Helsinki.

Sample collection and DNA extraction
Blood samples were obtained with a standard venipuncture 
technique using EDTA containing tubes, and the genomic 
DNA was extracted from the white blood cell fraction of  
each sample, using a standard salting out protocol[27].

PGC polymorphism analysis
The analysis of  PGC polymorphism (insertion/deletion 
of  approximately 100 bp) located between exons 7 and 
8 was carried out by polymerase chain reaction (PCR), 
as described by Yamagata et al[15]. The PCR reaction was 
performed with the antisense (PGCa: 5’-AGCCCTAA
GCCTCTTTTTGG-3’) and sense primers (PGCb: 5’
-GGCCAGATCTGCGTGTTTTA-3’) in a 50 μL PCR 
reaction mixture containing: 1 × Taq buffer, 1.5 mmol/
L of  MgCl2, 0.2 mmol/L of  dNTPs, 0.25 μmol/L of  
each primer and 1 U Taq DNA polymerase (Amersham 
Bioscience, USA). Cycling parameters are: 95℃ for 5 min 
for Taq DNA polymerase activation, followed by 35 cycles 
of  denaturation for 60 s at 94℃, annealing for 60 s at 
55℃, extension for 60 s at 72℃ and a fi nal extension step 
at 72℃ for 7 min.

PCR amplification identified the following products: 
510 bp (Allele 1), 480 bp (Allele 2), 460 bp (Allele 3), 450 
bp (Allele 4), 400 bp (Allele 5) and 310 bp (Allele 6); which 
were analyzed by electrophoresis in a 3% MetaP® Agarose 
gel (Cambrex Bio Science Rockland Inc, USA) stained with 
5% ethidium bromide (Figure 1).

Variables
The study variables included gastric type of  lesion: gastric 
adenocarcinoma or atrophy or intestinal metaplasia or its 
absence and PGC alleles (1-6).

Statistical analysis
Data analysis was performed using the computer software 
Statistical Package for Social Sciences - SPSS for Windows 
(version 11.5). Chi-square analysis was used to compare 
categorical variables, using a 5% level of  significance. 
Logistic regression was used to estimate odds ratio (OR) 
and its 95% CI as a measure of  the association between 
PGC Allele 6 carrier and risk for the development of  
gastric lesions.

RESULTS
Allelic distribution of PGC polymorphism
The allelic distribution of  the PGC polymorphism is 
shown in Table 1. No significant differences between 
controls and patients with known gastric lesions were 
observed as far as Alleles 1 to 6 were concerned.

Risk estimates for associated lesions and invasive gastric 
adenocarcinoma
Table 2 describes the risk estimation for the development 
of  different gastric lesions considering Allele 6 carrier 
status. Signifi cant differences were found in controls and 
patients with known gastric lesions concerning Allele 6 

Figure 1  Analysis of PGC polymorphism by PCR. M1: 50 bp DNA ladder; M2: 
pUC DNA ladder; Allele 1 (510 bp); Allele 2 (480 bp); Allele 3/4 (450/460 bp); Allele 
5 (400 bp) and Allele 6 (310 bp). 

A2*A5 A3/4 A6 A1*A6 M1 M2

Table 1  Allelic distribution of PGC polymorphism according to 
the type of gastric lesion or its absence n  (%) 

Allele 1
carrier

Allele 2 
carrier

Allele 3/4 
carrier

Al le le 5 
carrier

Allele 6 
carrier

Controls (n = 127) 2 (1.6) 31 (24.4) 39 (30.7) 37 (19.1) 92 (72.4)
All cases (n = 99) 1 (1.0) 30 (30.3) 33 (33.3) 39 (39.4) 47 (47.5)
AIM (n = 42) - 16 (38.1) 14 (33.3) 16 (38.1) 18 (42.9)
GC (n = 57) 1 (1.8) 14 (24.6) 19 (33.3) 23 (40.4) 29 (50.9)

AIM: Atrophy or intestinal metaplasia; GC: Gastric adenocarcinoma.
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carrier status (P ≤ 0.001). Moreover, signifi cant differences 
were also found for Allele 6 carriers when comparing the 
different types of  gastric lesions with healthy individuals (P 
≤ 0.001 and P = 0.004).

In addition, the results showed that Allele 6 carrier 
status had protection against the development of  gastric 
lesions (OR = 0.34; 95% CI 0.20-0.60). This was also true 
when stratifying the analysis based upon the type of  gastric 
lesions, such as atrophy or intestinal metaplasia (OR = 0.28; 
95% CI 0.14-0.59) or invasive GC (OR = 0.39; 95% CI 
0.21-0.75).

DISCUSSION
Gastric adenocarcinoma (GC) has distinct geographical 
distribution with the highest incidence rates in Asian 
countries, and it remains as the third cause of  cancer-
related mortality in Europe[1-3]. Portugal has the highest 
incidence and mortality rates of  Western Europe[6]. On the 
other hand, it is well accepted that cancer is a multifactorial 
disease and that genetic polymorphism may influence 
the genetic susceptibility to the development of  several 
cancers[9-18].

Pepsinogen, an effective marker of  terminal differen-
tiation of  the stomach mucosa, has been used as a sero-
logical test for more than 20 years[21]. An insertion/dele-
tion polymorphism in the PGC gene has been described 
as a susceptibility marker for the development of  gastric 
adenocarcinoma. However, only a few studies have been 
published on pepsinogen C[24-26,28,29]. Up to our knowledge, 
this is the fi rst study within a southern European popula-
tion, from the north region of  Portugal.

Our results suggest that Allele 6 carriers have protec-
tion against the development of  gastric lesions such 
as atrophy, intestinal metaplasia or invasive carcinoma. 
These results are not in concordance with the results in 
Asian populations (Table 3). By comparison with the 
results from Asian populations we observed that carriers 
of  this allele were more frequent in our control group, 
which might represent a genetic gap between Caucasian 
and Asian populations. However, when we compared the 
Allele 6 distribution in the Chinese control population, no 
homogeneous frequencies were reported. Furthermore, 
the Allele 6 distribution we found within the Portuguese 
population is not signifi cantly different from one of  the 
Chinese reports[26].

AIM: Atrophy or intestinal metaplasia; GC: Gastric adenocarcinoma; P: 
Pearson Chi-Square; OR: Odds ratio; CI: Confi dence interval.

Table 2  Association of PGC  Allele 6 carriers and risk 
for development of associated lesions and invasive gastric 
adenocarcinoma

Allele 6 carrier    P OR 95% CI
n  (%)

Controls (n = 127) 92 (72.4) 1.00 Reference
All cases (n = 99) 47 (47.5) < 0.001 0.34 0.20-0.60
AIM (n = 42) 18 (42.9) < 0.001 0.28 0.14-0.59
GC (n = 57) 29 (50.9)    0.004 0.39 0.21-0.75

Even though our study included a small sample of  
cases, both allelic distribution and risk estimate seemed to 
exclude a type I error. A cohort study would seem ideal 
to estimate accurately risks, however, only a few if  any 
cohort studies in this fi eld are published. The recruitment 
of  controls and the follow-up of  patients with atrophy and 
intestinal metaplasia and with the absence of  Allele 6 will 
probably give us more information in the near future. 

The role of  the PGC polymorphism in the carcino-
genesis of  GC is not clear. It was reported that PGC was 
not only a digestive enzyme, but also a growth factor under 
strict conditions, whereby the levels of  serum expression 
of  PGC might play important roles. This PGC polymor-
phism is located between exons 7 and 8, and by the analy-
sis of  the genomic sequence (Genome USCS NM_002630; 
Ref. NM_002630.1) with the Discovery Studio Gene v1.5 
(Accelrys Inc), it is possible to identify, within the poly-
morphic region, an extensive number of  TATA-box se-
quences. TATA-box sequences are extremely important in 
the activation of  gene expression.

We hypothesize that this insertion/deletion polymor-
phism interferes directly with the number of  TATA-box 
accessible for the activation of  PGC expression. Usually as 
many TATA-boxes are available, as many expressions we 
could achieve. Although, in the presence of  a great number 
of  TATA-boxes, altogether in sequence, they might func-
tion as a confounder for the transcriptional activation fac-
tors. Thus, if  a deletion occurs in a site like this, it would 
stabilize the activation of  gene expression, increasing its 
levels. Evidences of  higher levels of  PGC associated with 
pre-neoplastic lesions could be correlated with this gene 
expression stabilization[22,30].

Although further studies are required to establish the 
role of  this polymorphism in the development of  GC, our 
study reveals that PGC Allele 6 (shorter allele) is associated 
with protection against  development of  gastric lesions in 
a Caucasian population.

REFERENCES
1 Parkin DM, Laara E, Muir CS. Estimates of the worldwide 

frequency of sixteen major cancers in 1980. Int J Cancer 1988; 
41: 184-197

2 Stoicov C , Saffari R, Cai X, Hasyagar C, Houghton J. 
Molecular biology of gastric cancer: Helicobacter infection and 
gastric adenocarcinoma: bacterial and host factors responsible 
for altered growth signaling. Gene 2004; 341: 1-17

3 Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 
2004. Ann Oncol 2005; 16: 481-488

4 Levi F, La Vecchia C, Lucchini F, Negri E. Cancer mortality in 
Europe, 1990-92. Eur J Cancer Prev 1995; 4: 389-417

5 Black RJ, Bray F, Ferlay J, Parkin DM. Cancer incidence and 

Table 3  Frequencies of PGC Allele 6 carriers within populations

Population Allele 6 Carriers
 n n  (%)

Our Study Caucasian (Porto, Portugal) 127 92 (72.4)
Ohtaki et al, 1997 Asian (Fukui, Japan) 177 82 (46.3)
Liu et al, 2003 Asian (Shenyang, China)   42 24 (57.1)

Asian (Zhuanghe, China) 113 69 (61.0)

Pinto-Correia AL et al. Pepsinogen C polymorphism in gastric cancer                                                             5035

www.wjgnet.com



mortality in the European Union: cancer registry data and 
estimates of national incidence for 1990. Eur J Cancer 1997; 33: 
1075-1107

6 Pinheiro PS, Tyczynski JE, Bray F, Amado J, Matos E, Parkin 
DM. Cancer incidence and mortality in Portugal. Eur J Cancer 
2003; 39: 2507-2520

7 Lauren P . The two histological main types of gastric 
carcinoma: diffuse and so-called intestinal-type carcinoma. An 
attempt at a histo-clinical classifi cation. Acta Pathol Microbiol 
Scand 1965; 64: 31-49

8 Correa P. Human gastric carcinogenesis: a multistep and 
multifactorial process--First American Cancer Society Award 
Lecture on Cancer Epidemiology and Prevention. Cancer Res 
1992; 52: 6735-6740

9 Medeiros R, Morais A, Vasconcelos A, Costa S, Pinto D, 
Oliveira J, Lopes C. Endothelial nitric oxide synthase gene 
polymorphisms and genetic susceptibility to prostate cancer. 
Eur J Cancer Prev 2002; 11: 343-350

10 Pinto D, Vasconcelos A, Costa S, Pereira D, Rodrigues H, 
Lopes C, Medeiros R. HER2 polymorphism and breast cancer 
risk in Portugal. Eur J Cancer Prev 2004; 13: 177-181

11 Catarino R , Matos A, Pinto D, Pereira D, Craveiro R, 
Vasconcelos A, Lopes C, Medeiros R. Increased risk of cervical 
cancer associated with cyclin D1 gene A870G polymorphism. 
Cancer Genet Cytogenet 2005; 160: 49-54

12 Duarte I, Santos A, Sousa H, Catarino R, Pinto D, Matos A, 
Pereira D, Moutinho J, Canedo P, Machado JC, Medeiros 
R. G-308A TNF-alpha polymorphism is associated with an 
increased risk of invasive cervical cancer. Biochem Biophys Res 
Commun 2005; 334: 588-592

13 Sousa H, Santos AM, Catarino R, Pinto D, Vasconcelos A, 
Lopes C, Breda E, Medeiros R. Linkage of TP53 codon 72 
pro/pro genotype as predictive factor for nasopharyngeal 
carcinoma development. Eur J Cancer Prev 2006; 15: 362-366

14 Craveiro R, Costa S, Pinto D, Salgado L, Carvalho L, Castro 
C, Bravo I, Lopes C, Silva I, Medeiros R. TP73 alterations in 
cervical carcinoma. Cancer Genet Cytogenet 2004; 150: 116-121

15 Medeiros R, Soares R, Vasconcelos A, Schmitt F, Lopes C. 
Glutathione S-transferase genotype GSTM1 as a predictor of 
elevated angiogenic phenotype in patients with early onset 
breast cancer. Angiogenesis 2004; 7: 53-58

16 Ribeiro R, Vasconcelos A, Costa S, Pinto D, Morais A, Oliveira 
J, Lobo F, Lopes C, Medeiros R. Overexpressing leptin genetic 
polymorphism (-2548 G/A) is associated with susceptibility to 
prostate cancer and risk of advanced disease. Prostate 2004; 59: 
268-274

17 Santos AM, Sousa H, Portela C, Pereira D, Pinto D, Catarino 
R, Rodrigues C, Araujo AP, Lopes C, Medeiros R. TP53 and 
P21 polymorphisms: response to cisplatinum/paclitaxel-based 
chemotherapy in ovarian cancer. Biochem Biophys Res Commun 
2006; 340: 256-262

18 Vasconcelos A, Medeiros R, Veiga I, Pereira D, Carrilho 
S, Palmeira C, Azevedo C, Lopes CS. Analysis of estrogen 
receptor polymorphism in codon 325 by PCR-SSCP in breast 
cancer: association with lymph node metastasis. Breast J 2002; 8: 
226-229

19 Miki K, Ichinose M, Kawamura N, Matsushima M, Ahmad 
HB, Kimura M, Sano J, Tashiro T, Kakei N, Oka H. The 
signifi cance of low serum pepsinogen levels to detect stomach 
cancer associated with extensive chronic gastritis in Japanese 
subjects. Jpn J Cancer Res 1989; 80: 111-114

20 Yamagata Z, Zhang Y, Shinozaki S, Miyamura T, Iijima 
S, Asaka A, Kobayashi K. Influence of pepsinogen gene 
polymorphisms on serum pepsinogen. Ann Hum Genet 1997; 
61 ( Pt 2): 93-97

21 Dinis-Ribeiro M, da Costa-Pereira A, Lopes C, Barbosa J, 
Guilherme M, Moreira-Dias L, Lomba-Viana H, Silva R, 
Abreu N, Lomba-Viana R. Validity of serum pepsinogen 
I/II ratio for the diagnosis of gastric epithelial dysplasia and 
intestinal metaplasia during the follow-up of patients at risk 
for intestinal-type gastric adenocarcinoma. Neoplasia 2004; 6: 
449-456

22 Ning PF, Liu HJ, Yuan Y. Dynamic expression of pepsinogen 
C in gastric cancer, precancerous lesions and Helicobacter 
pylori associated gastric diseases. World J Gastroenterol 2005; 
11: 2545-2548

23 Taggart RT, Mohandas TK, Bell G. Assignment of the human 
preprogastricsin (PGC) to chromosome 6 and regional 
localization of PGC (6pter-p21.1), prolactin PRL (6pter-p21.1). 
Cytogenet Cell Genet 1987; 46: 701-702

24 Azuma T , Pals G, Taggart RT. RFLP for the human 
pepsinogen C gene (PGC). Nucleic Acids Res 1988; 16: 9372

25 Taggart RT, Azuma T, Wu S, Bell GI, Bowcock AM. A highly 
informative polymorphism of the pepsinogen C gene detected 
by polymerase chain reaction. Adv Exp Med Biol 1991; 306: 
95-99

26 Liu HJ, Guo XL, Dong M, Wang L, Yuan Y. Association 
between pepsinogen C gene polymorphism and genetic 
predisposition to gastric cancer. World J Gastroenterol 2003; 9: 
50-53

27 Mullenbach R, Lagoda PJ, Welter C. An efficient salt-
chloroform extraction of DNA from blood and tissues. Trends 
Genet 1989; 5: 391

28 Ohtaka Y, Azuma T, Konishi J, Ito S, Kuriyama M. Association 
between genetic polymorphism of the pepsinogen C gene and 
gastric body ulcer: the genetic predisposition is not associated 
with Helicobacter pylori infection. Gut 1997; 41: 469-474

29 Venkateshwari A, Vidyasagar A, Prasad R, Pratap B, Pratibha 
N. Pepsinogen polymorphism in the Indian population and its 
association with duodenal ulcer. Hum Genet 1997; 101: 201-204

30 Wells M, Brown B, Hall J. Pepsinogen C expression in 
intestinal IEC-6 cells. Cell Physiol Biochem 2003; 13: 301-308

 S- Editor  Wang J    L- Editor  Zhu LH    E- Editor  Ma N

www.wjgnet.com

5036       ISSN 1007-9327     CN 14-1219/ R      World J Gastroenterol       August 21, 2006     Volume 12    Number 31



Anexos 

 
Title 

Overall survival in women with breast cancer: the influence of Pepsinogen C gene polymorphism. 

 

Authors 

Ana L. Pinto-Correiaa, Daniela Pintoa, Deolinda Pereirab, Helena Rodriguesb, Joaquim Abreu de 

Sousac, Hugo Sousaa,d, Berta Sousab, Susana Sousab, Carlos Lopesa,d, Rui Medeirosa,d. 

 

Affiliations 

a Molecular Oncology Group and Virology Department, Portuguese Institute of Oncology, Porto, 

Portugal. 
b Medical Oncology Department, Portuguese Institute of Oncology Porto, Portugal. 
c Surgical Oncology Department, Portuguese Institute of Oncology Porto, Portugal. 
d ICBAS, Abel Salazar Institute for the Biomedical Sciences, University of Porto, Portugal 

 

Corresponding Author 

Rui Medeiros 

Instituto Português de Oncologia do Porto FG, EPE 

Grupo de Oncologia Molecular – CI, Laboratórios Piso 4 

R Dr António Bernardino de Almeida 

4200-072 Porto, Portugal 

Tel. +351 22 508 4000 

Fax +351 22 508 4008 

E-mail: ruimedei@ipoporto.min-saude.pt  

 

 

Abstract 

We aimed to study the role of an insertion/deletion polymorphism in the Pepsinogen C (PGC) gene 

in the clinical outcome of 172 breast cancer patients. The 6 polymorphic alleles were amplified 

using PCR. Our results indicate that patients carrying the allele 6 present a higher 5-year survival 

mean (83.4% of 6 allele carriers were alive at 5 years versus only 68.6% of non–carriers, 

p=0.001), suggesting a role for this polymorphism in the outcome of breast cancer patients. We 

hypothesize that PGC polymorphism can be a predictive biomarker in breast cancer, contributing to 

an individual profile of great interest in clinical oncology. 

 

Key words: Breast cancer; Pepsinogen C (PGC); Polymorphism. 
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Introduction 

Breast cancer is a major public health problem around the world. According to Boyle and Ferlay, in 

the year 2004, breast cancer was by far the most common incident form of cancer in women, with 

an estimated 370,100 new cases diagnosed (27.4% of all incident cases in women) [1]. 

The sporadic breast cancer is internally related to growth factors and steroid hormones, with 

special focus on estrogens, which appear to be an important factor in the rise of this type of 

cancer, with several host genetic variations being regarded as potential risk markers [2-6]. 

Pepsinogen C (PGC), also known as progastricsin, is mainly secreted by chief cells of gastric gland, 

but also by cardic, pyloric and Brunner glands [7, 8]. This proteolytic enzyme is the precursor of 

pepsin C or gastricsin [9]. The proteolytic enzymes have motivated a considerable interest in 

oncology, owing to their capacities of degradation of the extracellular matrix and their ability of 

tumoral invasion and metastasis formation. Some studies associate PGC expression in breast 

cancer with pathological and biochemical features of a less aggressive disease and with favourable 

prognostic outcome [10] 

The gene that encodes for this enzyme (Pepsinogen C (PGC)) is localized in chromosome 6 in the 

region 6p21.3. Taggart et al have described an insertion/deletion polymorphism of about 100bp 

located between exons 7 and 8 [11]. It has been hypothesized that a genotype including the allele 

6 of this polymorphism may influence cancer susceptibility [7, 8, 12, 13], but to the date only 

gastric cancer was studied. 

The aim of our study was to determine the role of this PGC polymorphism in the development of 

breast cancer within a southern European population from the North region of Portugal. 

 

Materials and methods 

Type of study, sampling and participants  

This study was conducted on 172 women with histological confirmed breast cancer (mean age 42; 

median 38 years), admitted to the Portuguese Institute of Oncology, Porto, Portugal.  Regarding 

the tumour stage of the patients 23.7% where in stage I, 44.4% on II, 25.9% on III and 5.9 % on 

IV. All samples of the participants in the study were obtained after informed consent, according to 

the Declaration of Helsinki. 

 

Procedures 

Sample Collection and DNA extraction 

Blood samples were obtained with standard venipuncture technique using EDTA-containing tubes, 

and the DNA was extracted from the white blood cell fraction of each sample, as previously 

reported [6]. 
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Pepsinogen C (PGC) polymorphism analysis 

The analysis of PGC polymorphism (insertion/deletion of approximately 100bp) located between 

exons 7 and 8 was performed by Polymerase Chain Reaction (PCR), as described by Yamagata et 

al [7]. The PCR reaction was performed with the Antisense (PGCa: 5’-AGCCCTAAGCCTCTTTTTGG-

3’) and Sense primers (PGCb: 5’-GGCCAGATCTGCGTGTTTTA-3’) in a 50μL volume PCR reaction 

including: 1x Taq Buffer, 1.5mM of MgCl2, 0.2mM of dNTPs, 0.25μM from each primer and 1U Taq 

DNA Polymerase (Amersham Bioscience, USA). Cycling parameters were: 95ºC for 5 minutes for 

Taq DNA polymerase activation, followed by 35 cycles of denaturation for 60 seconds at 94ºC, 

annealing for 60 seconds at 55ºC, and extension for 60 seconds at 72ºC; with a final extension 

step at 72ºC for 7 minutes. 

PCR amplification identifies the following products: 510bp (allele 1), 480bp (allele 2), 450/460bp 

(allele 3/4), 400bp (allele 5) and 310bp (allele 6); which were analysed by electrophoresis in a 3% 

MetaPhor® agarose gel (Cambrex Bio Science Rockland Inc, USA) stained with 5% ethidium 

bromide – Figure 1. 

 

Statistical analysis 

Analysis of data was performed using the computer software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) for Windows (Version 12.0; SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). Differences in proportions 

were evaluated by the T-student test or χ2 test, with a 5% level of significance. 

The probabilities of survival were calculated, and the means and life tables were computed using 

the product-limit estimate of Kaplan and Meier. The curves were examined by the Breslow 

(generalized Wilcoxon) test, a statistical test for equality of survival distributions. Survival duration 

was defined as the time between diagnosis and either death or the last clinical evaluation of the 

patient. Cause of death was determined from the patient’s medical records. 

 

Results 

We have analysed 172 women with breast cancer in order to characterize the frequency of PGC 

polymorphism in our population (women from northern Portugal). 

Previous studies regarding this polymorphism consider that allele 6 confers an altered risk for the 

development of gastric tumours, and therefore we focused our study in the presence or absence of 

this allele, in order to evaluate its role in the progression of breast cancer patients. We observed 

that 95.3% of the breast cancer patients were carriers of this allele. 

The clinical-pathological parameters of breast cancer patients according to PGC allele 6 carriers 

and non-carriers are shown in Table 1. There were no statistically significant differences between 
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the two subgroups analysed, regarding the age at diagnosis (p=0.330), hormonal status 

(premenopausal vs. postmenopausal; p=1.000), hormonal receptor status (p = 0.79), tumour 

stage (p=0.520) or tumour grade (p=0.430). 

Regarding the 5-years survival rates using Kaplan-Meier methodology (Figure 2), we observed that 

the mean survival rates were statistically different according to the PGC genotype. In our study, 

83.4% of patients carrying the allele 6 were alive at 5 years versus 68.6% of non-carriers. 

Moreover, the overall mean survival rate was 72.5 months for carriers and 60.0 months for non-

carriers, p=0.001). 

 

 

Discussion 

Breast cancer is the most common malignancy among females. Despite intense research efforts, 

which are increasing worldwide, this disease is still not well understood and the mortality rates are 

still of concern [14]. 

Pepsinogen C, the precursor of pepsin C, is an effective marker of terminal differentiation of the 

stomach mucosa, and is mainly secreted by chief cells of gastric gland [8, 15]. Very little is known 

about the physiological role of PGC in non-gastric tissues [10], although the relationship between 

PGC and breast cancer has been suggested by some authors, after the finding that the major 

proteolytic enzyme in the cystic fluid from women with gross cystic disease of the breast was PGC 

[10, 14, 16].  

Some studies consider polymorphisms as possible prognostic or predictive markers in several 

tumour models [17-22]. We analysed a PGC polymorphism in breast cancer patients. In our study, 

the presence of allele 6 of PGC seems to be associated with a better prognosis of the disease, 

conferring higher overall survival when compared with non – carriers, independent of age, 

hormonal status, and tumour stage and grade.  

This PGC polymorphism is located between exons 7 and 8, and by the analysis of the genomic 

sequence (Genome USCS NM_002630; Ref. NM_002630.1) with the Discovery Studio Gene v1.5 

(Accelrys Inc), it is possible to identify, within the polymorphic region, an extensive number of 

TATA-box sequences. TATA-box sequences are extremely important in the activation of gene 

expression [23]. 

According to previously published results, we have theorized that this insertion/deletion 

polymorphism interferes directly with the number of TATA-box accessible for the activation of PGC 

expression [8]. Usually, as many TATA-boxes are available, as many expressions we would 

achieve. Although, in the presence of a great number of TATA-boxes, all together in sequence, 

they might function as a confounder for the transcriptional activation factors. Thus, if a deletion 

occurs in a site like this, it would stabilize the activation of gene expression, increasing its levels [8, 

10]. 
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Several reports refer that breast carcinomas have the ability to synthesize and secrete Pepsinogen 

C that is present at high concentrations in breast secretions and in breast tumour extracts [24]. 

Some studies have shown that the expression levels of this protein are significantly associated with 

histological grade of tumours, where higher concentrations of PGC are mostly found in well 

differentiated than in poorly differentiated tumours. Also, some reports show an association 

between the expression of PGC and positive estrogen receptors. Pepsinogen C is secreted as a 

precursor of high molecular weight that requires activation under acidic conditions to display 

proteolytic activity. Since these acidic conditions are difficult to achieve in the extracellular milieu, it 

seems unlikely that Pepsinogen C became functional as a degradative enzyme in breast cancer 

cells [10, 18, 25]. Taken together, these facts have led to the hypothesis of considering PGC as a 

favourable prognostic indicator in breast cancer [18, 25]. 

The determination of genetic polymorphisms can be achieved with a single blood sample, avoiding 

invasive techniques and it can be performed before or after any treatment. Up to our knowledge, 

this is the first study to evaluate the role of PGC gene polymorphism in extragastric tumours. We 

believe that, with the support of further studies that may help confirm the results of our pilot study 

reported here, PGC polymorphism could be considered as useful molecular markers for predicting 

the clinical outcome of breast cancer patients. 
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Table 1. Relation between PGC allele 6 and clinicopathological parameters in breast cancer patients 

 

 6 allele  

Parameter Yes No p 

Age (years), mean 42 47 0.330* 

Hormonal status    

Premenopausal 2 (5.7%) 2 (5.7%) 

Postmenopausal 33 (94.3%) 33 (94.3%) 
1.000** 

Hormonal Receptor Status    

Positive 105 (84.0%) 7 (87.5%) 

Negative 20 (16.0%) 1 (12.5%) 
0.790** 

Tumor stage    

I/II 88 (68.8%) 4 (57.1%) 

III/IV 40 (31.3%) 3 (42.9%) 
0.520** 

Tumor grade    

I 7 (5.9%) 1 (16.7%) 

II 65 (55.1%) 2 (33.3%) 

III 46 (39.0%) 3 (50.0%) 

0.430** 

* T test; ** Qui-square test 

 

 

 

Figure 1. Analysis of PGC polymorphism by PCR: M1 – 50 bp DNA ladder; M2 – pUC DNA ladder; 

Allele 1 (510bp), 2 (480bp), 3/4 (450/460bp), 5 (400bp) and 6 (310bp).  

 

Figure 2. Survival curves. A – Survival curve of the breast cancer patients; B – Comparison 

between allele 6 carriers and non-carriers Association of PGC genotypes with overall survival by 

Kaplan-Meier curves and Breslow test (p=0.001). 

 

73 


	Folha de rosto i
	Índice, agradecimentos iii-ix
	Resumo a)
	Resumo da tese xiii
	Résumé

	Introdução a)
	Introdução-21
	Objectivo a)-21
	Objectivo-22
	Material e Métodos a)-23
	Material e Métodos-26-30
	Resultados a) 29
	Resultados 30
	Discussão a)-41
	Discussão-42
	Perpectivas Futuras a)- 49
	Perspectivas Futuras- 50
	Bibliografia a)- 51
	Bibliografia -52
	Anexos a) -57
	Anexos- 58
	5033
	Anexos- 66
	Title
	Overall survival in women with breast cancer: the influence of Pepsinogen C gene polymorphism.

	ana luisa.pdf
	Página 1


