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RESUMO 

Introdução: Câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres no Brasil. 

O gene TP53, codifica a proteína de nome p53 que está relacionada com a regulação do ciclo 

celular e apoptose, apresenta polimorfismos que podem ter influência funcional. Os 

polimorfismos investigados foram: TP53*11 onde ocorre a troca de base nitrogenada G para C 

(Glu→Gln) no éxons 2; TP53*72 no qual a troca de base consiste em C para G (Pro→Arg) no 

éxons 4 e TP53*248 onde a troca de base é G para A (Arg→Gln) localizada no éxon 7. 

Objetivo: Avaliar se há associação entre a presença dos polimorfismos no gene TP53 (códons 

11, 72 e 248) em pacientes com e sem câncer de mama e a relação das variáveis clínicas e 

anatomopatológicas. Métodos: Estudo transversal onde foram analisadas 393 mulheres (N = 

188 mulheres com câncer de mama; N = 205 mulheres sem câncer de mama) por meio de PCR-

RFLP em DNA extraídos de sangue periférico. As mulheres apresentaram idades entre 26 e 80 

anos. Resultados: Os códons 11 e 248 do gene TP53 não apresentaram variações genéticas. O 

TP53*11 apresentou a seguinte distribuição genotípica: 100% Glu/Glu tanto para o Grupo Caso 

como para o Controle. Do mesmo modo, foi obtido para TP53*248: Arg/Arg 100% para ambos 

os grupos. As análises do códon 72 apresentaram as seguintes distribuições genotípicas: Pro/Pro 

16,10%; Pro/Arg 42,44% e Arg/Arg 41,46% para o Grupo Controle e Pro/Pro 15,43%; Pro/Arg 

42,55% e Arg/Arg 42,02% para o Grupo Caso (OR = 1,052; 95% CI = 0,6108 – 1,812; p = 

0,9823). As amostras encontram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os dados clínicos 

patológicos, grau nuclear (p = 0,0084) e grau histológico adaptado (p = 0,0265), bem como a 

frequência alélica do grau histológico adaptado (p = 0,0057) mostraram significância estatística. 

Levando-se a crer que os polimorfismos nestes códons apresentam relevância clínica para o 

câncer de mama. No entanto, comparando-se os grupos não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes. Conclusões: Apenas o polimorfismo do códon 72 está 

condicionado com associação às variáveis clínicas estudadas. Sendo que os SNPs, TP53*11 e 

TP53*248, parecem não estar associados ao câncer de mama. 

Palavras chave: Câncer De Mama, Códons, TP53, Polimorfismo Genético, Proteína p53, SNP. 
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ABSTRACT 

We evaluated the association between TP53 gene polymorphisms and Breast Cancer in 

Brazilian women. Genomic DNA was extracted from peripheral blood cells collected from 393 

women. TP53 gene polymorphisms were investigated at three codons: TP53*11 Glu-Gln 

(GAG→CAG), TP53*72 Pro-Arg (CCC→CGC), and TP53*248 Arg-Gln (CGG→CAG) using 

the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method (PCR-RFLP). 

TP53*11 presented the following genotypic distribution: the control group was 100% 

homozygous Glu and the heterozygous genotype was not identified. The genotypic distribution 

in breast cancer group was 100% homozygous Glu. The heterozygous and the homozygous Gln 

genotype were not identified. TP53*72 showed the following genotypic distribution: the control 

group was 16.10% homozygous Pro (Pro/Pro), 42.44% heterozygous (Pro/Arg), and 41.46% 

homozygous Arg (Arg/Arg). The genotypic distribution in breast cancer group was 15.43% 

homozygous Pro (Pro/Pro), 42.55% heterozygous (Arg-Pro), and 42.02% homozygous Arg 

(Arg/Arg) (odds ratio (OR) =1.052; 95% CI =0.6108-1.812; p = 0.9823) with the allele 

frequencies p= 0.8584. We also evaluated the effect of the p53 - codon 72 - polymorphism on 

clinicopathologic features, nuclear grade (p= 0.0084) and adjusted histologic grade (p= 

0.0057). The polymorphism is accordingly with Hardy-Weinberg equilibrium. Our results 

indicate that there were more homozygous Arg than homozygous Pro. No one patient had the 

homozygous Gln (Gln/Gln) and the heterozygous (Arg/Gln) TP53*248 genotype; all patients 

(100%) were homozygous Arg (Arg/Arg) in both the control and breast cancer groups. There 

is no statically significance. We found that TP53*11 and TP53*248 polymorphism may not be 

associated with susceptibility to breast cancer; Hence, the TP53*72 polymorphism evaluated is 

associated with clinical variables. These SNPs may not be associated with prognosis due to its 

no association with clinical variables.  

Key words: Breast Cancer, Codons, TP53, Gene polymorphism; p53 Protein, SNP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos 

(INCA, 2014; HIRSHFIELD; GANESAN, 2014; SOMALI et al., 2013; YERSAL; 

BARUTCA, 2014). A heterogeneidade deste câncer pode ser observada pelas variadas 

manifestações clínicas e morfológicas, diferentes assinaturas genéticas e consequentes 

diferenças nas respostas terapêuticas (INCA, 2014; YERSAL; BARUTCA, 2014). Este tipo de 

câncer - em 2012 - foi diagnosticado em 1,7 milhões de mulheres e foram identificados em 6,3 

milhões de mulheres vivas nos últimos cinco anos. Desde 2008 a incidência tem aumentado em 

mais de 20%, enquanto a taxa de mortalidade aumentou em 14%. É a causa mais comum de 

morte por câncer no sexo feminino (522 mil óbitos em 2012) e o mais frequentemente detectado 

na população em 140 de 184 países em todo mundo. E representa um em cada quatro de todos 

os cânceres femininos (IARC, 2013; INCA, 2014). 

As estimativas do American Cancer Society em 2013, apontou que o câncer de mama 

sozinho representou cerca de 29% de todos os novos casos de câncer nos Estados Unidos, cerca 

de 64.640 casos de carcinoma mamário in situ (SIEGEL; NAISHADHAM; JEMAL, 2013), e 

ainda, é o segundo tipo mais comum e a segunda principal causa de mortes em mulheres 

americanas (CHARNO; MARSACK, 2014).  

No Brasil em 2011, a taxa de mortalidade proporcional por câncer em mulheres, os 

óbitos por carcinoma mamário ocupam o primeiro lugar no país, representando 15,7% do total 

de mortes. Esse padrão é semelhante para as regiões brasileiras, com exceção da região Norte, 

onde os óbitos por câncer de mama ocupam o segundo lugar, com 12,5%. No ano de 2013, os 

maiores percentuais na mortalidade proporcional por câncer de mama foram os do Sudeste 

(16,7%) e Centro-Oeste (15,6%), seguidos pelos Sul (15,3%) e Nordeste (14,5%). Para o ano 

de 2014 foram estimados 57.120 casos novos, que representam a taxa de incidência de 56,1 

casos por 100 mil mulheres (INCA, 2014). 

Os fatores de risco para o câncer de mama têm sido de grande relevância nas pesquisas 

desenvolvidas, mas na maioria das mulheres que são diagnosticadas com carcinoma mamário 

não é possível identificar tais fatores específicos (WHO, 2014; LACEY et al., 2009). O histórico 

familiar de carcinoma mamário aumenta o risco de desenvolvimento da doença em duas ou três 

vezes (WHO, 2014). Os principais fatores estão ligados a idade (INCA, 2014), em que um terço 

dos diagnósticos ocorrem em mulheres maior ou igual a 65 anos (TRABULSI et al., 2014), 

aspectos endócrinos, exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos - e genéticos 

(INCA, 2014; WHO, 2014; AGBOOLA et al., 2014). Algumas mutações, particularmente em 
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BRCA1, BRCA2 e TP53 resultam em elevado risco para o câncer de mama (WHO, 2014; IARC, 

2014; AGBOOLA et al., 2014). 

Por se tratar de uma doença não cutânea multifatorial, recentemente têm-se centrado na 

definição mais detalhada das características biológicas para melhorar a estratificação de risco 

da paciente e garantir maior chance de benefícios e o mínimo de toxicidade, a partir de uma 

modalidade de tratamento específico. A Global Gene Expression Profiling (GEP) tem 

evidenciado a classificação do câncer de mama em classes biológicas distintas associada a 

sobrevida do paciente, com base na expressão dos padrões (YERSAL; BARUTCA, 2014). A 

identificação dos subtipos moleculares de câncer de mama e o perfil genético dos tumores 

podem ser vistos através da imunohistoquímica, que auxilia a classificação com base na 

expressão dos receptores hormonais e expressão do oncogene HER-2 definindo a agressividade 

do tumor que implica o tratamento adequado (CALABRICH; KATZ, 2009; VON 

MINCKWITZ et al., 2012; YERSAL; BARUTCA, 2014). Subtipos de câncer de mama foram 

determinados de acordo com critérios clínico-patológicos intrínsecos estabelecidos pela 

Conferência de ST. Gallen (LANGERØD et al., 2007; VON MINCKWITZ et al., 2012); os 

tumores denominados Luminal A são positivos para os receptores de estrógeno (RE) e/ou 

receptores de progesterona (RP) e negativo para HER-2, é o mais comum subtipo e representa 

50 – 60% de todos os cânceres de mama e com bom prognóstico. O Luminal B (HER-2 

negativo) é positivo para RE, o RP pode ser negativo ou positivo e o HER-2 negativo, sem 

nenhuma expressão; Luminal B (HER-2 positivo) tem o RE positivo, o RP negativo e o HER-

2 superexpresso. Os tumores Luminais B correspondem a 15 – 20% tem o fenótipo mais 

agressivo, índice proliferativo e pior prognóstico. O subtipo HER-2-positivo (nonluminal/não 

luminal) é classificado com a superexpressão do HER-2, RE e RP negativos. Ocorre em 15 – 

20% dos cânceres de mama e confere o comportamento biológico e clínico mais agressivo. O 

tumor triplo-negativo, também é denominado de Basal-Like, é negativo para o RE, RP e ainda 

o HER-2, representam cerca de 8 – 37% dos carcinomas mamários e estão associados ao alto 

grau histológico e nuclear. A maioria destes tumores são ductal infiltrante com o padrão de 

crescimento sólido, comportamento clínico agressivo e alta taxa de metástases para o cérebro e 

pulmão (CALABRICH; KATZ, 2009; HIRSHFIELD; GANESAN, 2014; SOMALI et al., 

2013; TURNER et al., 2013; VON MINCKWITZ et al., 2012; YERSAL; BARUTCA, 2014). 

A determinação do subtipo de câncer de mama tem valor prognóstico e implicações terapêuticas 

(DE ABREU, 2002). 

As mutações no gene TP53 ocorrem em cerca de 50% dos tumores (BERTHEAU et al., 

2013; INGVARSSON, 1999; LEVINE; OREN, 2009; OZAKI; NAKAGAWARA, 2011; PIM; 
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BANKS, 2004), são as mais frequentes alterações genéticas em carcinoma mamário, chegando 

a 30% deles. As distribuições dessas mutações estão altamente associadas aos subtipos de 

tumor, são encontradas em 26% dos tumores Luminais (17% Luminal A, 41% do Luminal B), 

em 69% dos tumores apócrino molecular e em 88% dos carcinomas triplo-negativo. Nos 

tumores HER-2 superexpresso, quase 50% possui mutações no TP53. O tipo de alteração está 

claramente ligado ao subtipo de câncer de mama com alta frequência de substituições em 

tumores Luminais, levando a proteína p53 com o potencial de novas funções como, a inativação 

do p63. Os tumores apócrino molecular e triplo-negativo apresentam maior constância de 

mutações complexas (deleções/inserções) que levam a falta contínua da proteína p53 

(BERTHEAU et al., 2013; LANGERØD et al., 2007; TURNER et al., 2013).  

A importância das alterações congênitas do TP53 no câncer de mama é reforçada pela 

ocorrência frequente deste tipo de carcinoma na síndrome de Li-Fraumeni, uma doença de 

predisposição hereditária associada com mutações germinativas. As mutações no gene TP53 

herdadas induzem, preferencialmente, ao câncer de mama e podem implicar em alterações na 

produção da proteína p53. Estes são os primeiros eventos nos tumores mamários. O fato das 

mutações de sentido trocado (missense) serem mais frequentes em carcinomas mamários 

espontâneos de alto grau, sugere que mutações iniciais na p53 podem ser um dos eventos 

decisivos no desenvolvimento de cânceres de mama de  alto grau, mais do que nos tumores de 

baixo grau na via molecular (STOJNEV; GOLUBOVIĆ; BABOVIĆ, 2010; WALERYCH et 

al., 2012).  

O  oncogene TP53 localizado no cromossomo 17p13.1, codifica uma proteína nuclear 

de 393 aminoácidos de nome p53 (FETT-CONTE; SALLES, 2002; MÉPLAN; RICHARD; 

HAINAUT, 2000a; WANG; RASTINEJAD; EL-DEIRY, 2003). Conhecido também como o 

guardião do genoma, tem como propriedade mais importante o fator de transcrição, possui um 

domínio de transativação funcional e pode ligar-se fortemente a sequências de DNA 

específicas, além de estar envolvida na regulação do ciclo celular e na apoptose (LEVINE; 

OREN, 2009; MÉPLAN; RICHARD; HAINAUT, 2000b; STOJNEV; GOLUBOVIĆ; 

BABOVIĆ, 2010; WANG; RASTINEJAD; EL-DEIRY, 2003). É um supressor tumoral que 

preserva a estabilidade do genoma em resposta a danos no DNA, hipóxia, estresse metabólico 

e ativação ou supressão de oncogenes. As maiores defesas contra o crescimento tumoral são:  

parada do ciclo celular, envolvendo os genes P21WAF1 e GADD45; morte celular: regulado pelos 

genes PUMA, BAX e FAS/CD95, manutenção da integridade genética, inibição da angiogênese 

e crescimento celular. Induz também, a superexpressão ou a subexpressão em uma variedade 

de genes envolvidos na progressão do ciclo celular, reparo de DNA, senescência ou apoptose 
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(DE MOURA GALLO et al., 2005; MÉPLAN; RICHARD; HAINAUT, 2000b; STOJNEV; 

GOLUBOVIĆ; BABOVIĆ, 2010; VOGELSTEIN; LANE; LEVINE, 2000; VOUSDEN; LU, 

2002). A diminuição da expressão de alguns genes ativados pela p53 e o aumento da expressão 

de outros genes que seriam suprimidos pela mesma, foram correlacionados com metástase 

distante de tumores de mama em 5 anos após o diagnóstico, indicando que a p53 atua na inibição 

da metástase em câncer de mama (POWELL; PIWNICA-WORMS; PIWNICA-WORMS, 

2014). A p53 interage no mínimo com 50 enzimas diferentes, que podem ligar-se 

covalentemente e modificar a p53 alterando sua estabilidade, localização celular ou atividade. 

Além de, interagir com inúmeras proteínas celulares, incluindo várias que controlam e 

programam a morte celular, essas interações contribuem na inibição na tumorigênese, Figura 

1.1 (WHIBLEY; PHAROAH; HOLLSTEIN, 2009).  

 

 

Figura 1.1. Via de sinalização da p53. O loop p53-MDM2 é o centro da via da p53. Sob condições normais, 

MDM2 mantém constantemente baixos os níveis de p53 no estado de equilíbrio e atividade, através da ligação e 

ubiquitinização, que leva a degradação. Danos no DNA, como estresse oxidativo e ativação oncogênica, estão 

entre os processos que podem ativar a p53 por uma série de reguladores. O óxido nítrico é um mutagênico putativo 

endógeno que induz o acúmulo e ativação da proteína p53, como resultado da formação oxidativa do DNA que 

sofreu danos em sua estrutura. Vários sinais de estresse (apenas um subconjunto representativo dos sinais de 

ativação do p53 é retratado), relacionado em muitos aspectos à carcinogenese, encontrando nesse loop central para 
liberar p53 da inibição mediada por MDM2. Isso aumenta os níveis e atividade da proteína p53, induzindo várias 

alterações fenotípicas. Muitos sinais de ativação da p53 estão minuciosamente interrelacionados, como 

exemplificado aqui para oncogenes, cujo efeito sobre a p53 é, em parte, devido à sua propensão de induzir a 

replicação do DNA sob condições de estresse. Os efeitos inibitórios da p53 são, em grande parte, devido a sua 

habilidade de transativar e reprimir vários subconjuntos de genes alvo; no entanto, pelo menos no caso da apoptose, 

interações proteína-proteína (primeiramente com a família Bcl2; p53 pode também mover-se para a mitocôndria, 

onde interage fisicamente com os membros da família Bcl2 para formar poros na membrana mitocondrial, levando 

a liberação do citocromo c e subsequente apoptose) também tem um papel importante. Acredita-se que a natureza 

da resposta fenotípica para ativações p53 é, pelo menos parcialmente, proporcional à amplitude, duração e natureza 

do sinal de ativação. Estresses graves induzem respostas extremas e, geralmente, irreversíveis - induzindo a 

apoptose e senescência. No entanto, o estresse mais leve induz a parada do crescimento celular acoplado com uma 
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tentativa de lidar com o estresse e reparar o dano causado por ele. Evidências indicam que a p53 também possibilita 

a célula de ajustar seu metabolismo em resposta a suaves flutuações fisiológicas dentro da normalidade, incluindo 

aqueles em glicose e os níveis de outros nutrientes, disponibilidade de oxigênio e níveis de espécies reativas ao 

oxigênio. (Modificado de LEVINE & OREN, 2009; WHIBLEY et al., 2009; MÉPLAN; RICHARD; HAINAUT, 

2000a). 

 

A perda funcional do gene TP53 pode estar associada com o desenvolvimento tumoral 

e, a proteína anormal está presente alguns espécimes de tumor, incluindo carcinoma cervical 

(ZEHBE et al., 1999), carcinoma ovariano (KUPRYJAŃCZYK et al., 1994), câncer de bexiga 

(ESRIG et al., 1994), câncer de próstata (STEINER et al., 2000), colorretal (LIMA et al., 2006), 

entre outros (BOLEY et al., 2000; MIYAZAKI et al., 2000; NUTT et al., 2000). As alterações 

nesse gene geralmente ocorrem devido à substituição de uma única base nitrogenada (SNP) na 

região do domínio de ligação do DNA do gene, Figura 1.2. As mutações Li-Fraumeni mais 

frequentes ocorrem na substituição de bases nessa região que podem produzir proteínas 

defeituosas, aumentando a susceptibilidade ao câncer de mama (DE MOURA GALLO et al., 

2005; SPRAGUE et al., 2007; STOJNEV; GOLUBOVIĆ; BABOVIĆ, 2010; WHIBLEY; 

PHAROAH; HOLLSTEIN, 2009). Proteínas p53 com mutações tornam-se altamente 

expressas, atingindo níveis muito superiores aos observados em células normais que expressam 

a proteína sem mutações (WEISZ; OREN; ROTTER, 2007), e ainda obtém a meia-vida muito 

mais longa, um comportamento negativo dominante, além de ter resistência das células 

tumorais aos fármacos anticancerígenos por meio da inibição da via pro-apoptótica dependente 

de p53 (OZAKI; NAKAGAWARA, 2011). As mutações são distribuídas em todos os éxons de 

codificação, com grande predominância nos éxons 4 a 9, que codifica o domínio de ligação ao 

DNA da proteína. O éxon 2 (o primeiro éxon codificante, codifica para a extremidade N-

terminal) e o éxon 11 (o último, codifica a extremidade C-terminal) contém apenas 0,1% das 

15.000 mutações identificadas. Ambas regiões possuem importantes domínios de regulação 

bem como sítios de modificação pós-translacional, cujo o papel é importante no controle da 

atividade da proteína. O N-terminal possui o sítio de ligação para o MDM2, o principal 

regulador da proteína p53, e o C-terminal participa da regulação da atividade do DNA de 

ligação (GUIMARAES; HAINAUT, 2002; MÉPLAN; RICHARD; HAINAUT, 2000). 
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Figura 1.2. Representação do domínio de ligação da p53. O domínio central de ligação ao DNA é o que se 

apresenta mais frequentemente mutado nos cânceres humanos, também denominado de hotspot. As barras acima 

do diagrama indicam os códons e sua frequência relativa de mutações de acordo com International Agency for 

Research on Cancer - IARC. AD1: Domínio de transativação; AD2: Domínio rico em prolina; TETRA: Domínio 

de tetramerização; BASIC: Domínio C-terminal (Fonte: JOERGER; FERSHT, 2008). 

 

A região crítica de mutações conhecida como “hotspot” compreende seis códons, 

considerados os mais mutados em todos os tipos cânceres e são: 175, 245, 248, 249, 273 e 282. 

Todos esses resíduos estão localizados na superfície do DNA de ligação da proteína e   são 

importantes também na proteína de contato com DNA (códons 245, 248, 273) ou na 

conformação da proteína (175, 249, 282) (BASSETT et al., 2008; GUIMARAES; HAINAUT, 

2002). 

O polimorfismo mais comum encontrado no gene TP53 encontra-se no códon 72 no 

éxon 4, domínio rico em prolina, onde há codificação de prolina ou arginina, com frequências 

do alelo arginina variando entre 40 e 80% (GUIMARAES; HAINAUT, 2002; PIM; BANKS, 

2004). A meia-vida da arginina e da prolina são diferentes, bem como suas propriedades de 

transcrição in vitro. Existe também a possibilidade de a presença da arginina estar 

correlacionada com a alta suscetibilidade  de infecções associadas ao HPV, além de estar 

associada com aumento do risco de  surgimento de alguns tumores (AKKIPRIK et al., 2009; 

BOLDRINI et al., 2008; DE CARVALHO et al., 2008; GUIMARAES; HAINAUT, 2002; 

VIEIRA et al., 2008) bem como em outras doenças – lúpus eritematosa sistêmica 

(PIOTROWSKI et al., 2008), pterígio associado ao HPV (RODRIGUES et al., 2008) e doenças 

autoimunes da tireoide e tireoidite de Hashimoto (CHEN et al., 2008).  

Os polimorfismos nos códons 11, 72 e 248, situados nos éxons 2, 4 e 7 respectivamente, 

são de grande relevância na carcinogênese, pois encontram-se em regiões críticas de 

codificação da proteína p53 que podem alterar suas funções ou inativá-las, ademais estão 

relacionados com tumores de pulmão (HUSSAIN et al., 2001), de ovário (MANAHAN; 
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TAYLOR; GERÇEL-TAYLOR, 2001), bexiga (JAISWAL; GOEL; MITTAL, 2011),  

leucemia linfoblástica aguda (ZHOU et al., 1998), endometriose (CAMARGO-KOSUGI et al., 

2014; HSIEH; LIN, 2006) e neuroblastoma (CHEN; TWEDDLE, 2012), além de outros tipos 

de cânceres (DE MOURA GALLO et al., 2005). O estudo dos três polimorfismos pode ser 

relevante para a análise do desenvolvimento do câncer de mama, uma vez que as mutações 

ocorrem em pontos importantes do gene TP53, podendo ser indicador de diagnóstico, 

prognóstico e alvo de terapia gênica.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação entre a presença de polimorfismos 

de nucleotídeo único (SNPs) no Gene TP53 nos códons 11, 72 e 248 e a presença do carcinoma 

mamário. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

1. Avaliação de polimorfismos nos códons 11, 72 e 248 do gene TP53 em mulheres 

portadoras de câncer de mama comparando-se esses resultados com aqueles obtidos do 

grupo controle. 

2. Avaliação de polimorfismos do gene TP53 em mulheres portadoras de câncer de mama 

comparando-se esses resultados com aqueles obtidos das variáveis clínicas e 

anatomopatológicas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta de Material Biológico 

 

O material biológico foi anteriormente coletado e armazenado no freezer à temperatura 

-80°C do Laboratório de Ginecologia Molecular da UNIFESP, para a pesquisa com o CEP 

0424/09, o presente trabalho trata-se de um estudo retrospectivo no qual foi utilizado as 

amostras estocadas previamente, sob Comitê de Ética em Pesquisa aprovado de acordo com o 

parecer CEP 72.537 de 13/08/2012. 

  Um total de 396 pacientes: 205 (controles) mulheres sem câncer de mama com a média 

de idade de 41 anos e 191 (casos) mulheres com câncer de mama e média de idade 51 anos, 

atendidas no Hospital São Paulo – UNIFESP/EPM. As pacientes com carcinoma mamário, 

confirmado histologicamente, foram tratadas com quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e 

intervenção cirúrgica na Disciplina de Mastologia no Departamento de Ginecologia da 

UNIFESP/EPM.  

Para ambos os grupos (Caso e Controle) foi estabelecida a coleta de material genômico 

através de punção venosa periférica. A coleta de sangue foi realizada em tubos a vácuo contendo 

anticoagulante (EDTA). Os tubos foram centrifugados durante 15 minutos a 4.000 rpm, para 

separação em plasma, leucócitos (pellet) e hemácias. As células nucleadas (leucócitos) foram 

depositadas em tubos tipo eppendorf (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) de 1500 µL para 

posterior procedimento de extração de DNA ou armazenamento em freezer a –80ºC, até o 

momento da extração.  

 

3.2 Extração de DNA genômico (gDNA) 

 

As amostras obtidas foram conservadas em temperatura de –80oC para posterior 

extração de DNA genômico. As extrações de DNA do sangue periférico das amostras foram 

realizadas segundo o protocolo do IllustraTMBlood Genomic Prep Mini Spin Kit (GE, Nova 

Jersey, EUA) para células teciduais e sanguíneas. Foram utilizados 200 L de botão leucocitário 

congelado de sangue total centrifugado para a extração do DNA genômico. Ao botão 

leucocitário adicionou-se 20 L de Proteinase K e 400 L de Lysis Buffer, agitando até que 

todo o sangue estivesse dissolvido e incubado por 10 minutos em temperatura ambiente. Foram 

adicionados 600 L do material em solução de lise na coluna de filtragem. Essa etapa foi 

seguida de centrifugação a 14.000 rpm por 3 minutos com o objetivo de separar o DNA das 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  | 13 

 

 

soluções, descartou-se o centrifugado. Na coluna de filtragem foram adicionados mais 500 L 

de Lyssis Buffer e novamente centrifugado a 14.000 rpm por 3 minutos, sendo desprezado o 

centrifugado novamente. Após nova centrifugação uma nova alíquota de 500 L de Wash 

Buffer foi colocada na coluna com posterior centrifugação a 14.000 rpm por 3minutos, 

desprezando o centrifugado do tubo coletor. Nesse momento, adicionou-se à coluna 120 L de 

Elution Buffer pré-aquecido à 70oC, seguido de centrifugação a 14.000 rpm por 1 minuto, 

coletando-se o eluído em tubo tipo eppendorf (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha).  O DNA 

assim obtido foi acondicionado em freezer à temperatura de -20ºC para posterior utilização em 

PCR em Tempo Real após quantificação do mesmo.  

 

3.3 Quantificação do DNA 

 

As condições e quantificações dos DNAs extraídos foram realizados por meio de 

espectrofotometria utilizando o equipamento Nanodrop™ 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc, 

MA, EUA). Um total de 50 ng de DNA foi utilizado para cada uma das reações.  

 

3.4 Reação em cadeia da polimerase (PCR-RFLP) 

 

As reações de PCR-RFLP (reação em cadeia da polimerase – polimorfismo no 

comprimento de fragmentos de restrição) empregadas nas análises dos códons 11, 72 e 248, 

foram realizadas de acordo com as condições necessárias para os oligonucleotídeos iniciadores 

utilizados na detecção dos polimorfismos do gene, com embasamento na técnica descrita por 

Hsieh & Lin (2006). A concentração de reagentes foi fixada com base nos testes realizados 

previamente, sendo utilizado o kit de mastermix e H2O (Promega, WI, EUA) mantendo os 

mesmos volumes para os três polimorfismos uma vez que a concentração dos primers foi 

conservada a 25 pmol/µL. O mix de reação contendo 11 µL de mastermix 2x, 10,4 µL de H2O, 

0,3 µL de primer forward, 0,3 µL de primer reverse e 3 µL de DNA dando um volume final de 

25 µL por amostra.  As condições ciclagem possuem variações conforme o polimorfismo, uma 

vez que foram utilizados primers e enzimas específicas para cada SNP. 

 

3.4.1 Polimorfismo do gene TP53 códon 11 (rs201382018) 

O delineamento experimental e as condições de ciclagem programadas no termo 

ciclador (Veriti® Thermal Cycler Applied Biosystems®, CA, EUA) para o códon 11 foram 

http://www.lifetechnologies.com/br/en/home/life-science/pcr/thermal-cyclers-realtime-instruments/thermal-cyclers/veriti-thermal-cycler.html?icid=cvc-thermlcyclers-c3t1
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estabelecidas da seguinte forma: desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos e 40 ciclos de 

desnaturação a 94ºC por 45 segundos, anelamento a 58ºC por 45 segundos, polimerização a 

72ºC por 1 minuto até extensão final a 72ºC por 7 minutos. As seguintes sequências de 

oligonucleotídeos iniciadores (Exxtend, SP, Brasil) foram utilizadas para a amplificação da 

região que contém o polimorfismo TP53*11: 5’ CTTGGGTTGTGGTGAAACATTG 3’ 

(forward) e 3’ GTCAGTCCCATGAATTTTCGCT 5’ (reverse), a amplificação da região 

flanqueada gera um produto de PCR de 379 pares de base (pb). O amplicon foi incubado com 

a enzima TaqαI (NEb, New England Byolabs, MA, EUA) por 60 minutos à 65°C e, 

posteriormente visualizado em gel de agarose a 3%. A solução de digestão foi padronizada em 

1 µL de Buffer (tampão), 5 unidades de enzima e 8,5 µL produto da PCR. Os fragmentos obtidos 

da reação de RFLP podem consistir em dois fragmentos de 239 e 140 pb quando na presença 

do alelo Glu (glutamato - GAG) (Figura 3.1 e 3.2). Na observação de uma única banda de 379 

pb quando está presente o alelo Gln (glutamina - CAG). A visualização de três fragmentos de 

379, 239 e 140 pb, tornou-se possível quando observou-se a presença dos alelos: Glu e Gln, 

evidenciando o indivíduo heterozigoto.  

 

Quadro 3.1. SNP TP53*11. Fonte NCBI. 

SNP TP53*11 

Ref SNP Alelo C/G (FWD) 

Alelo Ancestral Desconhecido 

Troca de Alelo GAG →CAG 

Troca de Resíduo E [Glu] → Q [Gln] 

Função Sem sentido 
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3.4.2 Polimorfismo do gene TP53 códon 72 (rs1042522) 

O códon 72 foi padronizado adotando as condições de ciclagem mais adequadas para 

esta região do gene: desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos e 40 ciclos de desnaturação a 

94ºC por 45 segundos, anelamento a 56ºC por 45 segundos, polimerização a 72ºC por 1 minuto 

até extensão final a 72ºC por 7 minutos. Os primers (Exxtend, SP, Brasil), ou seja, as sequências 

de oligonucleotídeos iniciadores delineados para a amplificação da região que contém o 

polimorfismo TP53*72 possuem a seguinte característica: 5’ TCCCCCTTGCCGTCCCAA 3’ 

(forward) e 3’ CGTGCAAGTCACAGACTT 5’ (reverse). O produto da PCR originado pela a 

ampliação desse sitio possui 279 pb, que ao ser incubado com a enzima de restrição BstUI (NEb, 

New England Byolabs, MA, EUA) por 1 hora a 60°C, podem gerar fragmentos de DNA. A 

solução de digestão foi constituída por 1 µL de Buffer (tampão), 5 unidades de enzima e 8,5 µL 

 

 

 

 

Figura 3.2. PCR-RFLP Grupo Caso TP53*11. Detecção do polimorfismo no códon 11 por meio de PCR-RFLP 

em amostras do grupo caso. 

Figura 3.1. PCR-RFLP Grupo Controle TP53*11.Detecção do polimorfismo no códon 11 por meio de PCR-

RFLP em amostras do grupo controle. M: Marcador de peso molecular de 100 pb. 
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de produto da PCR, assim como foi estipulado para o códon 11. Os fragmentos podem ser de 

160 e 119 pb para o alelo Arginina (Arg - CGC) (Figura 3.3). A presença de um único 

fragmento de 279 pb corresponde ao alelo Prolina (Pro - CCC). Em indivíduos heterozigotos a 

enzima pode clivar o DNA em três fragmentos, sendo eles: 279, 160 e 119 pb, caracterizadas 

pelos aminoácidos Pro/Arg (Figura 3.4).  

 

Quadro 3.2. SNP TP53*72. Fonte NCBI. 

SNP TP53*72 

Ref SNP Alelo C/G (REV) 

Alelo Ancestral C 

Troca de Alelo CCC → CGC 

Troca de Resíduo P [Pro] → R [Arg] 

Função Sem sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. PCR-RFLP Grupo Controle TP53*72. Genótipo do polimorfismo no códon 72 por meio de PCR-

RFLP em amostras do grupo controle. Marcador de 100 pb. 
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3.4.3 Polimorfismo do gene TP53 códon 248 (rs11540652) 

As condições de ciclagem foram determinadas com base nos testes realizados que 

consiste em: desnaturação inicial a 94ºC por 5 min e 40 ciclos de desnaturação a 94ºC por 45 

segundos, anelamento a 56ºC por 45 segundos, polimerização a 72ºC por 1 minuto até a 

extensão final a 72ºC por 7 minutos. O desenho dos primers (Exxtend, SP, Brasil) formam as 

sequências de oligonucleotídeos iniciadores: 5’ TAGGTTGGCTCTGACTGTACCA 3’ 

(forward) e 3’ TGTGATGAGAGGTGGATGGGTA 5’ (reverse), utilizados para a 

amplificação da região que contém o polimorfismo no gene TP53*248. Os amplicons desse 

sítio do gene originam o produto de 233 pb. Incubou-se a enzima de restrição HpaII (NEb, New 

England Byolabs, MA, EUA) juntamente com o produto da PCR, na concentração de 1 µL 

buffer (tampão), 10 unidades de enzima e 8 µL de produto da PCR à 37°C por 1 hora. A enzima 

pode clivar o DNA em dois fragmentos de 164 e 69 pb, na presença do alelo Arg (Arginina - 

CGG) (Figura 3.5 e 3.6). A observação de uma única banda de 233 pb resultante da digestão 

enzimática indica que os a presença do alelo Gln (Glutamina - CAG). A presença dos 

fragmentos de 233, 164 e 69 pb, pode ser observada quando visualizamos o DNA de um 

indivíduo heterozigoto (Arg/Gln).  

A eletroforese em gel de agarose (Promega, WI, EUA) a 3% corado com 1 µL de 

brometo de etídio (Promega, WI, EUA) foi cometido na cuba de eletroforese Fisher Biotech 

(Fisher Scientific, MA, EUA) contendo solução tampão TAE 1X (Tris Base 0.04 M, ácido 

acético glacial 1 M, EDTA 50 mM, em pH 8), para os três códons foram seguidos esse critério. 

 

 

Figura 3.4. PCR-RFLP Grupo Caso TP53*72. Genótipo do polimorfismo no códon 72 por meio de PCR-RFLP 
em amostras do grupo caso. 
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Quadro 3.3. SNP TP53*248. Fonte NCBI. 

SNP TP53*248 

Ref SNP Alelo A/G (REV) 

Alelo Ancestral G 

Troca de Alelo CGG→ CAG 

Troca de Resíduo R [Arg] →Q [Gln] 

Função Sem sentido 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. PCR-RFLP Grupo Caso TP53*248. Genótipo do polimorfismo no códon 248 por meio de PCR-RFLP 

em amostras do grupo caso. 

 

Figura 3.5. PCR-RFLP Grupo Controle TP53*248. Genótipo do polimorfismo no códon 248 por meio de PCR-
RFLP em amostras do grupo controle. Marcador de 100 pb. 
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3.5 Sequenciamento Genético 

 

Os resultados obtidos das reações de PCR-RFLP foram confirmados por meio de análise 

de sequenciamento genômico, no qual três amostras foram escolhidas aleatoriamente para cada 

condição do DNA, homozigoto variante, heterozigoto e homozigoto selvagem para os três 

códons. 

A purificação do DNA ocorreu através do produto da PCR convencional em gel de 

agarose 2%, após a eletroforese cortou-se o gel de agarose somente onde foi visualizado a banda 

de DNA amplificada. Em seguida incubou-se o mesmo no freezer à -80°C por 60 minutos. 

Retirou-se o DNA do freezer e centrifugou-se por 10 minutos a 14.000 rpm, finalmente o pellet 

contendo o DNA foi retirado e transferido para um tubo limpo de 200 µL e posteriormente 

armazenado em freezer à -20°C.  

Padronizou-se a preparação do mix para o sequenciamento de acordo com o protocolo 

do fabricante, utilizando o Kit BigDye Direct Cycle Sequencing (Applied Biosystems®, CA, 

EUA). Utilizou-se 2,5 µL de água ultra pura livre de DNase⁄RNase-Free (Invitrogen, CA, 

EUA), 1,5 µL de TS 5x, 0,5 µL de Big Dye (BD), 0,5 µL de primer (Exxtend, SP, Brasil) e 5 

µL de DNA purificado previamente, o volume final é de 10 µL para cada poço da placa. Após 

um spin, colocou-se a placa tampada com a septa no equipamento Hitachi 3500 XL Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems®, CA, EUA) para a ciclagem de sequenciamento, com o tempo 

de reação estabelecido em 2 horas e 30 minutos.  

Posteriormente, em um tubo de 1,5 mL adicionou-se 123 mg de acetato e em outro 235 

µg de EDTA, em seguida acrescentou-se 500 µL de água ultra pura em ambos os tubos, seguido 

de homogeneização no vórtex (AP56 Phoenix Luferco, SP, Brasil). Aqueceu-se e agitou-se o 

EDTA no Thermomixer C (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) a 80°C até que dissolvesse 

completamente. Misturou-se em um tubo tipo Falcon de 5 mL de etanol 100% (Sigma-Aldrich, 

MO, EUA), 200 µL de acetato e 200 µL de solução EDTA, 30 µL desse mix foi pipetado em 

cada poço da placa, seguido de vórtex e protegido da luz por 15 minutos. Centrifugou-se a placa 

a 3500 rpm a 16°C por 30 minutos, inverteu-se a placa e em seguida adicionou-se 35 µL de 

etanol 75% (Sigma-Aldrich, MO, EUA) em cada poço. Por mais 15 minutos a placa foi 

centrifugada a 3500 rpm a 16°C e invertida novamente, então, secou-se a 90°C por 3 minutos. 

Finalmente acrescentou-se 10 µL de formamida (EMD Millipore, Darmstadt, Alemanha) em 

cada poço e colocada a septa novamente para secar a 95°C por mais 2 minutos, após o termino 

causou-se um choque térmico, de 30 segundos, no freezer à 20°C. Por fim a placa foi analisada 
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no software Geneious 6.1.6, as sequências obtidas foram alinhadas com os fragmentos do gene 

TP53 normais checados no banco de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

Figura 3.7. Sequenciamento TP53*11 éxon 2. Homozigoto Glu. 

 

Figura 3.8. Sequenciamento TP53*72 éxon 4 - Homozigoto Pro. 
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Figura 3.9. Sequenciamento TP53*72 éxon 4 - Heterozigoto Pro/Arg.  

 

 

Figura 3.10. Sequenciamento TP53*72 éxon 4 - Homozigoto Arg. 
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Figura 3.11. Sequenciamento TP53*248 éxon 7. Homozigoto Arg. 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As avaliações dos dados foram realizadas através dos programas SPSS versão 20.0 (IL, 

EUA) e Graph Pad Prism® 3.0 (CA, EUA) e o Excel para Windows XP, para análise descritiva 

e inferencial (conforme a natureza das variáveis). O teste Qui-quadrado foi empregado para as 

variáveis categóricas, quando pertinentes, e o teste T não pareado para comparar as variáveis 

contínuas, uma vez que, as amostras encontram-se dentro dos padrões de normalidade na 

distribuição normal na curva de Gauss.  Utilizou-se regressão logística para comparação das 

variáveis independentes (idade, menarca e menopausa) com relação à variável dependente (ter 

ou não câncer). Os valores de p inferiores a 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. O princípio de Hardy-Weinberg procura avaliar se uma amostra populacional 

está sob pressão de seleção, se existe mutação ou fluxo de migração importantes. Através deste 

cálculo é possível averiguar se as amostras analisadas estão ou não em equilíbrio genotípico. 

Constatando-se que as amostras não estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg quando p<0.05. 
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5. RESULTADOS  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Comparação dos Grupos Caso e Controle 

 

Avaliou-se 396 mulheres divididas entre os Grupos Caso e Controle, cujos parâmetros 

observados foram idade, menarca, gestações e menopausa (Tabela 5.1). O banco de dados pode 

não apresentar informações completas de algumas amostras, devido à insuficiência do tecido 

do tumoral ou sanguíneo no momento da avaliação clínica ou a perda de informações.  

 

Tabela 5.1. Características das mulheres dos Grupos Caso e Controle. 

Parâmetro Grupos N Média Desvio 

Padrão 

Mediana Mínimo Máximo p* 

Idade 
Controle 176 41 11,03 41,69 26 72 

p<0,0001 
Câncer 203 51 10,70 52,19 28 80 

Menarca 
Controle 53 12,81 1,494 13,00 9 15 

0,7793 
Câncer 194 12,88 1,640 13,00 9 16 

Gestações 
Controle 213 1,690 1,742 2,00 0 10 

p<0,0001 
Câncer 202 3,272 2,344 3,00 0 11 

Menopausa 
Controle 34 44,76 7,033 47,00 26 54 

0,1300 
Câncer 107 46,67 6,149 48,00 24 57 

*Teste T não pareado para determinação do valor p. 

 

5.2 TP53*11 

Das 396 mulheres incluídas no estudo foram realizadas as análises genotípicas de 388 

mulheres divididas entre os Grupos Caso (n = 180) e Controle (n = 208) para o estudo do 

polimorfismo no gene TP53 - códon 11. 

 No estudo genotípico não foram encontradas variações, todos os indivíduos (100%), 

tanto no Grupo Caso quanto no Grupo Controle apresentaram-se homozigotas para o alelo Glu 

(Glu/Glu) – ancestral, (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2. Genótipos e frequências alélicas do polimorfismo TP53*11 em pacientes com e sem câncer de mama. 

 GENÓTIPOS FREQUÊNCIA ALÉLICA 

N (%) Glu/Glu Glu/Gln Gln/Gln Glu Gln 

Controle 208 208 (100) - - 416 - 

Caso 180 180 (100) - - 360 - 
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5.3 TP53*248 

Foram realizadas as análises genotípicas de 385 mulheres (do total de 396) divididas 

entre os Grupos Caso (n = 177) e Controle (n = 208) para o estudo do polimorfismo no gene 

TP53 - códon 248. 

A genotipagem e frequências alélicas não apresentaram variações genéticas. Em todas 

as amostras visualizou-se a presença de dois fragmentos de DNA após a digestão enzimática 

com a HpaII, marcados pelo homozigoto Arg (Arg/Arg) – ancestral, ou seja, 100% dos 

pacientes dos Grupos Caso e Controle para este genótipo (Tabela 5.3).  

 
Tabela 5.3. Genótipos e frequências alélicas do polimorfismo TP53*248 em pacientes com e sem câncer de 

mama. 

 GENÓTIPOS FREQUÊNCIA ALÉLICA 

N (%) Arg/Arg Arg/Gln Gln/Gln Arg Gln 

Controle 208 208 (100) - - 416 - 

Caso 177 177 (100) - - 354 - 

 

5.4 TP53*72 

Foram realizadas as análises genotípicas de 393 mulheres (do total de 396) divididas 

entre os Grupos Caso (n = 188) e Controle (n = 205) para o estudo do polimorfismo no gene 

TP53 - códon 72, as amostras encontram-se dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberg (Tabela 

5.4). 

 
Tabela 5.4. Equilíbrio de Hardy-Weinberg para o polimorfismo TP53*72 nos Grupos Controle e Caso. 

CONTROLES N (%) 

Frequências Pro/Pro Pro/Arg Arg/Arg Total χ
2 

p 

Observada 33 (16,10) 87 (42,44) 85 (41,46) 205 (100) 
1,76 0,1837 

Esperada HWE 28 (13,66) 96 (46,83) 81 (39,51) 205 (100) 

  

CASOS N (%) 

Frequências Pro/Pro Pro/Arg Arg/Arg Total χ
2
 p 

Observada 29 (15,43) 80 (42,55) 79 (42,02) 188 (100) 
1,33 0,2485 

Esperada HWE 25 (13,30) 88 (46,81) 75 (39,89) 188 (100) 
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As proporções genotípicas para o polimorfismo no Grupo Controle apresentaram-se da 

seguinte maneira:16,10% para Pro/Pro (homozigoto Pro), 42,44% para Pro/Arg (heterozigoto) 

e 41,46% para Ar/Arg (homozigoto Arg). A frequência genotípica observada no Grupo Caso 

foram: 15,43% para homozigoto Pro; 42,55% para heterozigoto e 42,02% para homozigoto Arg 

(OR 1,052; 95% CI 0,6108-1,812; p = 0,9823 NS) Tabela 5.5.  

 
Tabela 5.5. Análise genotípica do polimorfismo TP53*72. 

N (%) Pro/Pro Pro/Arg Arg/Arg ORa RR CI p* 

Controle 205 33 (16,10) 87 (42,44) 85 (41,46) 
1,052 1,044 

0,6108 to 

1,812 
0,9823 

Caso 188 29 (15,43) 80 (42,55) 79 (42,02) 

aOdds ratio adaptado, Pro/Pro vs. Arg/Pro e Arg/Arg. * Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

A análise da distribuição genotípica, assim como a frequência alélica (p = 0,8584) entre 

os Grupos não apresentou diferença estatística significante, como observado na Tabela 5.6.  

 

Tabela 5.6. Frequência alélica do polimorfismo TP53*72. 

 Pro Arg Total p
* 

Controle 153 257 410 

0,8584 Caso 138 238 376 

Total 291 495 786 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Analisou-se os dados clínico patológicos das amostras do Grupo Caso relacionando-os 

ao polimorfismo no códon 72, em que se observou a idade das mulheres, tamanho do anátomo, 

estadiamento clínico, grau histológico, grau nuclear, nodos comprometidos, receptores 

hormonais e resposta quimioterápica (Tabela 5.7). Quando foram comparados os genótipos 

Homozigoto Pro, Heterozigoto e Homozigoto Arg houve diferenças no grau nuclear (p = 

0,0084, χ2). 
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Tabela 5.7. Características clínico-patológicas do Grupo Caso do polimorfismo TP53*72. 

Variáveis N Pro/Pro Pro/Arg Arg/Arg p* 

Idade N (%) N (%) N (%)  

< 35 

188 

1 (10) 5 (50) 4 (40) 

0,7463 

35-39 0 (0) 5 (71,43) 2 (28,57) 

40-49 10 (16,12) 26 (41,94) 26 (41,94) 

50-59 11 (16,92) 23 (35,39) 31 (47,69) 

≥ 60 7 (15,91) 21 (47,73) 16 (36,36) 

Anátomo 

T I 

188 

3 (13,64) 10 (45,45) 9 (40,91) 

0,5569 

T II 12 (15) 28 (35) 40 (50) 

T III 13 (17,33) 36 (48) 26 (34,67) 

T IV 0 (0) 5 (62,50) 

 

3 (37,50) 

Sem dados 1 (33,33) 1 (33,33) 1 (33,33) 

Grau Histológico 

I 

188 

6 (35,29) 8 (47,06) 3 (17,65) 

0,0799 

II 16 (13,22) 56 (46,28) 49 (40,50) 

III 7 (14,89) 15 (31,92) 25 (53,19) 

 

Sem dados 0 (0) 1 (33,33) 2 (66,67) 

Grau Nuclear 

I 

188 

4 (36,36) 4 (36,36) 3 (27,28) 

0,0084 

II 16 (13,01) 63 (51,22) 44 (35,77) 

III 9 (17,31) 13 (25) 

 

30 (57,69) 

Sem dados 0 (0) 0 (0) 2 (100) 

Linfonodos Comprometidos 

0 ≤ 3 

188 

22 (17,60) 49 (39,20) 54 (43,20) 

0,5934 4 ≥ 25 6 (10,91) 28 (50,91) 21 (38,18) 

Sem dados 1 (12,50) 3 (37,50) 4 (50) 

Receptor Estrogênio 

Positivo 

188 

20 (15,15) 62 (46,97) 50 (37,88) 

0,4468 Negativo 9 (16,98) 18 (33,96) 26 (49,06) 

Sem dados 0 (0) 1 (33,33) 2 (66,67) 

Receptor Progesterona 

Positivo 

188 

17 (15,31) 52 (46,85) 42 (37,84) 

0,5018 Negativo 12 (16,67) 26 (36,11) 34 (47,22) 

Sem dados 0 (0) 2 (40) 3 (60) 

Her2 

Positivo 

188 

7 (23,33) 12 (40) 11 (36,67) 

0,2128 Negativo 22 (14,19) 68 (43,87) 65 (41,94) 

Sem dados 0 (0) 0 (0) 3 (100) 
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Continuação Tabela 5.7. 

Variáveis N Pro/Pro Pro/Arg Arg/Arg p* 

Resposta Quimioterápica Neoadjuvante 

Não Fez 

188 

21 (15,22) 56 (40,58) 61 (44,20) 

0,7350 
RP < 50% 2 (9,52) 11 (52,38) 8 (38,10) 

RP > 50% 6 (23,08) 11 (42,31) 9 (34,61) 

Sem resposta 0 (0) 2 (66,67) 1 (33,33) 

Quimioterapia Adjuvante 

Sim 

188 

25 (14,54) 75 (43,60) 72 (41,86) 

0,6069 Não 4 (28,57) 4 (28,57) 6 (42,86) 

Sem dados 0 (0) 1 (50) 1 (50) 

Radioterapia      

Sim 

188 

24 (16,78) 63 (44,06) 56 (39,16) 

0,6562 Não 5 (11,63) 16 (37,21) 22 (51,16) 

Sem dados 0 (0) 1 (50) 1 (50) 

Terapia Hormonal      

Sim 

188 

5 (21,74) 7 (30,43) 11 (47,83) 

0,5217 Não 24 (14,64) 73 (44,51) 67 (40,85) 

Sem dados 0 (0) 0 (0) 1 (100) 

Subtipos Moleculares 

Luminal A 

188 

14 (15,39) 45 (49,45) 32 (35,16) 

0,5019 

Luminal B/HER2-positivo  3 (17,64) 7 (41,18) 7 (41,18) 

Luminal B/HER2-negativo 3 (13,04) 9 (39,13) 11 (47,83) 

HER2-positivo (nonluminal) 4 (30,77) 5 (38,46) 4 (30,77) 

Triplo Negativo 4 (11,43) 12 (34,28) 19 (54,29) 

Sem dados 1 (11,11) 2 (22,22) 6 (66,67) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Na tabela 5.8 está representado o grau histológico e frequência alélica adaptados, houve 

diferenças quando comparados os graus I ou II e III em relação aos genótipos (p = 0,0265, χ2).  

Tabela 5.8. Grau histológico e frequência alélica adaptados.  

Grau Histológico Adaptado 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 17 (100) 6 (35,29) 8 (47,06) 3 (17,65) 
0,0265 

II e III 168 (100) 23 (13,69) 71 (42,26) 74 (44,05) 

Frequência Alélica Adaptada 

 Pro  Arg Total p* 

I 20  14  34  
0,0057 

II e III 117  219  336  

Total 137 233 370  

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 
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A tabela 5.9 representa a análise de regressão logística quando foram analisadas as 

variáveis independentes (idade, gestações, menarca e menopausa) com relação a variável 

dependente (ter ou não ter câncer), houve diferenças com relação a idade (p <0,0001) e 

gestações (p = 0,009).  

Tabela 5.9. Regressão logística comparando os Grupos Caso e controle. 

Variável  B SE Wald df p 

Idade 0,086 0,012 54,952 1 <0,0001 

Gestações  0,171 0,066 6,751 1 0,009 

Menarca -0,062 0,080 0,601 1 0,438 

Menopausa -0,165 0,306 0,290 1 0,590 
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6 DISCUSSÃO 

 

O gene TP53 e sua proteína codificada p53 são relacionados com a regulação do ciclo 

celular, crescimento celular e apoptose. É considerado o guardião do Genoma (LANE, 1992; 

POWELL; PIWNICA-WORMS; PIWNICA-WORMS, 2014; STOJNEV; GOLUBOVIĆ; 

BABOVIĆ, 2010). As mutações do gene estão associadas com a instabilidade do 

desenvolvimento e progressão do ciclo celular. A proteína p53 sem alterações genéticas é um 

fator de transcrição de ligação ao DNA que ativa outros genes supressores de tumor como, por 

exemplo, o gene P21WAF1 - que são necessários para a regulação e progressão do ciclo celular 

ou direcionamento para o processo de apoptose em resposta aos danos no DNA. As alterações 

estão relacionadas com a indução de apoptose em tumores malignos (HSIEH; LIN, 2006). A 

alta frequência de alterações do TP53 em câncer humano e a proteína p53 com variações 

genéticas constituem uma família complexa de várias centenas de proteínas com propriedades 

heterogêneas (JAISWAL; GOEL; MITTAL, 2011). 

Neste estudo determinou-se a idade das mulheres com câncer de mama que possuem, 

em média, 51 anos (S.D. ±10,70) tabela 5.1, quando aplicou-se a regressão logística (Tabela 

5.9) observou-se que a idade (p <0,0001) e o número de gestações (p = 0,009) podem estar 

relacionados ao desenvolvimento do câncer. Delimitou-se também o status polimórfico das 

mulheres investigadas, em que optou-se por analisar as amostras de sangue e não as amostras 

tumorais correspondentes. Tendo em vista que as mutações somáticas que ocorrem dentro do 

tumor, do status polimórfico do investigado não é uma alteração genética, mas uma 

característica hereditária que não pode ser alterado pela presença de um tumor maligno 

(DAMIN et al., 2006). 

O presente estudo corroborou os achados de Hsieh e Lin (2006) em  que não observou-

se variações genéticas nos códons 11 e 248 do gene TP53 (HSIEH; LIN, 2006). Já o estudo 

realizado por Camargo-Kosugi e colaboradores (2014) apontou que mulheres brasileiras com 

endometriose, podem apresentar o alelo “variante”, onde o percentual encontrado para o códon 

11 foi de apenas 4% para heterozigoto e não identificou-se homozigoto Glu. No códon 248 não 

houve mulheres homozigotas para a “variação”, apenas em uma única amostra observou-se a 

presença de heterozigose. No entanto, não constatou-se diferença estatística significante entre 

os grupos (CAMARGO-KOSUGI et al., 2014). 



D i s c u s s ã o  | 34 

 

 

Em contraste, Berns e colaboradores (1998) mostraram que o gene TP53 possui um sítio 

de mutações denominado hotspots, em mulheres que possuem carcinoma mamário, no qual 

encontra-se o códon 248, assim como Powell e colaboradores (2000), cuja frequência de 

mutação nos dois estudos são de 17% e 10%, respectivamente (BERNS et al., 1998; OLIVIER 

et al., 2006a; POWELL et al., 2000). Ademais, Powell e colaboradores (2000) ainda sugerem 

que todos os tipos de mutações, com exceção das mutações do contato direto com o DNA, estão 

associados com pior sobrevida em pacientes com câncer de mama (POWELL et al., 2000). 

Mutações de contato com o DNA foram responsáveis por cerca de 25% de todas as mutações e 

dois terços delas foram nos códons 248 e 273. Uma significativa associação a predisposição ao 

câncer de bexiga foi observada por Jaiswal e colaboradores (2011) no códon 248, a mesma 

análise realizada neste estudo, para o códon 11 não observou-se associação significante 

(JAISWAL; GOEL; MITTAL, 2011). Embora o códon 248 seja considerado parte do sítio de 

mutações no gene, não foi constatado em mulheres brasileiras com carcinoma mamário a 

presença do homozigoto Gln. Da mesma forma, o códon 11 não apresentou significância no 

presente estudo assim como nos demais.  

As variações genéticas no códon 72, tem sido discutida e estudada frequentemente em 

mulheres com câncer de mama de todo o mundo. A alteração do gene em relação à troca do 

alelo que dá origem ao aminoácido Prolina (Pro) pelo aminoácido Arginina (Arg) têm trazido 

controvérsias em estudos publicados nos últimos anos, devido a isto, investigamos o SNP em 

mulheres com carcinoma mamário. Proestling e colaboradores (2012) mostraram que o códon 

que dá origem ao aminoácido Arginina parece ser supressor tumoral mais potente no fator 

transcrição in vivo, em estudos com câncer de mama, do que o códon que origina o aminoácido 

Prolina (PROESTLING et al., 2012). Os mecanismos de ação do códon 72 tem sugerido que 

duas variantes proteicas deste polimorfismo comportam-se de maneiras diferentes: o genótipo 

Arg/Arg induz melhor a apoptose do que o Pro/Pro (BIŠOF et al., 2012; DUMONT et al., 2003; 

JEONG et al., 2010; MOSTAID et al., 2014; PARK et al., 2013). Um dos mecanismos centrais 

em relação a eficácia na indução da apoptose é o aumento da localização da proteína p53 

mitocondrial em células que apresentam o genótipo Arg/Arg. Por outro lado, o genótipo Pro/Pro 

induz altos níveis de parada em G1 (BARBOSA, 2011; BIŠOF et al., 2012). 

Um estudo realizado por Chen e colaboradores (2013) envolvendo mulheres taiwanesas 

com câncer primário, obteve a distribuição genotípica sem diferenças entre os grupos caso e 

controle, embora tenha-se observado a presença de maior número de genótipo para Arg/Arg em 

estadiamento clínico TI. Afirmando ainda, que são inerentes as diferenças na prevalência 
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relativa do polimorfismo em várias populações, onde encontra-se discrepância do polimorfismo 

no TP53 - códon 72 entre populações asiáticas e caucasianas. Há um número maior de alelo Pro 

e a incidência duas vezes maior do genótipo homozigoto Pro entre a população asiática. Em 

contraste com o homozigoto Arg que é um fator de risco para o câncer de mama em caucasianas. 

Embora exista associação do tumor primário com genótipo Arg, a prevalência do alelo Pro em 

Taiwan pode elucidar a diferença do pico da taxa de incidência específica por idade do câncer 

de mama em mulheres asiáticas e ocidentais (CHEN et al., 2013). A comparação entre casos e 

controles indicou risco significantemente aumentado para as mulheres japonesas apresentando 

o genótipo homozigoto Pro no estudo desenvolvido por Huang e colaboradores (2003), 

reforçando assim, a idéia de que pode-se tratar de uma variação étnica (HUANG et al., 2003). 

Ou ainda, como observado em alguns estudos, pode existir uma correlação linear 

estatisticamente significante entre a frequência do alelo codificado Pro e a latitude, em que os 

dois alelos, Arg e Pro, podem dar origem à proteínas funcionalmente distintas e que a 

codificação do alelo Pro pode ser selecionado para regiões sujeita a altos níveis de luz 

ultravioleta (DUMONT et al., 2003; VIJAYARAMAN et al., 2012). Leu e colaboradores 

(2013) também afirmam que a frequência dos alelos variam em diferentes populações étnicas e 

regiões, sendo que o alelo Pro é mais comum em populações próximas à linha do Equador, 

enquanto que Arg é mais comum naquelas que vivem mais distantes (LEU; MURPHY; 

GEORGE, 2013; WHIBLEY; PHAROAH; HOLLSTEIN, 2009). O resultado do gradiente Arg-

Pro entre as Latitudes Norte e Sul no mundo, foi observado em diferentes regiões geográficas. 

Estudos populacionais indicam que o alelo Arg é mais prevalente em indivíduos de pele clara 

e o alelo Pro, mais prevalente em indivíduos de pele escura, apresentando um claro e consistente 

declínio do alelo Pro à medida que avança no sentido norte (DAMIN et al., 2006). As sequências 

de análises comparativas realizadas em primatas não-humanos, indicou uma relevância do alelo 

Pro quando sugeriu ser a forma ancestral do TP53*72, embora a Arg ocorra em frequência 

elevada (>50%) em algumas populações. O gradiente de Latitude da frequência variante incitou 

uma especulação prévia de que o alelo Pro poderia ser protetivo contra consequências adversas 

da exposição solar ou outros fatores de risco atribuídos ao desenvolvimento tumoral 

(WHIBLEY; PHAROAH; HOLLSTEIN, 2009).  

A alta prevalência do alelo Arg em mulheres caucasianas de Nova York com câncer de 

mama também foi descrita por Keshava e colaboradores (2002), mas não foi encontrado o 

mesmo resultado para as Latino ou Afro-Americanas (KESHAVA et al., 2002). O carcinoma 

mamário observado na população da Grécia mostrou-se similar aos estudos realizados na 
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Noruega, Turquia, Arábia e Sudão indicando que o alelo Arg homozigoto está associada com o 

câncer de mama e possivelmente pode representar um potencial fator de risco na tumorigênese 

da mama (PAPADAKIS et al., 2000; LANGEROD et al., 2002; BUYRU et al., 2007; AL-

QASEM et al., 2011; ELTAHIR et al., 2012). No Brasil, notou-se que o polimorfismo pode 

estar implicado na carcinogênese mamária, o genótipo Arg/Arg  está associado com o aumento 

da susceptibilidade da doença maligna descrito por Damin e colaboradores (DAMIN et al., 

2006).  

Em contraste com o estudo de Damin e colaboradores (2006), não observamos 

associação do polimorfismo do gene TP53*72 em mulheres brasileiras, não obstante o 

homozigoto Arg teve uma prevalência de 42,02% em relação ao homozigoto Pro com 15,45% 

no Grupo Caso e no Grupo Controle de 41,46% e 16,10% respectivamente. O homozigoto Arg 

foi o genótipo predominante tanto entre as mulheres com e sem câncer, não houve significância 

estatística (p = 0.9823). Do mesmo modo, publicou-se que  mulheres da Tunísia, Rússia, Índia, 

Alemanha, Reino Unido, Suécia e Irã  não obtiveram uma associação estatística significante 

entre o genótipo Arg/Arg e o  risco de desenvolvimento de câncer de mama (BAYNES et al., 

2007; ERCAN et al., 2012; KHADANG et al., 2007; MABROUK et al., 2003; SCHMIDT et 

al., 2007; SUSPITSIN et al., 2003; TOMMISKA et al., 2005; VIJAYARAMAN et al., 2012; 

WANG-GOHRKE et al., 1998). A meta-análise realizada por Ma e colaboradores (2011) 

evidenciou que o polimorfismo no códon 72 não tem associação ao risco de câncer de mama, 

nem mesmo quando as populações dos estudos foram agrupadas ou submetidas a uma análise 

estratificada de acordo com a etnia ou origem dos controles (MA et al., 2011). Proestling e 

colaboradores (2012) asseguram que os alelos Arg e Pro não tem efeitos significativos em 

pacientes com tumores e TP53 mutado, em que o p53 não é funcional (PROESTLING et al., 

2012).  

O sistema de classificação tradicional em relação às características biológicas, tais como 

tamanho do tumor, linfonodos comprometidos, grau histológico, grau nuclear, idade das 

pacientes, condição dos receptores hormonais, podem ter limitações para estratégias de 

tratamento individualizado em mulheres com câncer de mama (VARNA et al., 2011; YERSAL; 

BARUTCA, 2014). A aparência histológica dos tumores parece não ser suficiente para 

estabelecer uma base conhecida para a compreensão do complexo de alterações genéticas e dos 

eventos biológicos envolvidos no desenvolvimento e progressão tumoral. Tumores com 

características clínicas e patológicas similares podem se comportar de maneiras diferentes 

(YERSAL; BARUTCA, 2014). Os canceres de mama também são classificados com base na 
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pontuação de três características; formação de túbulos, atividade mitótica e pleomorfismo 

nuclear. Esse sistema funciona de forma eficiente na classificação dos graus I e III, mas existe 

um elevado grau de variabilidade na classificação de tumores de grau II (PING et al., 2014). Os 

resultados dos dados clínico patológicos  mostrados na tabela 5.7 corroboram que apenas o 

grau nuclear exibiu associação significativa com a distribuição de diferentes genótipos, onde 

apontou-se o grau I com 36,36% Pro/Pro, 36,36% Pro/Arg e  27,28% Arg/Arg; grau II com 

13,01% Pro/Pro, 51,22% Pro/Arg e 35,77% Arg/Arg; grau III 17,31% Pro/Pro, 25% Pro/Arg e 

57,69% Arg/Arg, para χ2 p = 0,0084, no grau II foi encontrado a maior frequência em mulheres 

com câncer de mama proporcionando maior percentual para Pro/Arg, podendo haver associação 

altamente significativa em relação a presença do alelo Arg em graus nucleares com maior 

pleomorfismo e o câncer de mama. O Pro/Pro mostrou-se em menor percentual nos graus II e 

III. Martinez-Arribas e colaboradores (2006) ponderam que mulheres com câncer com núcleo 

celular pleomórfico em grau III mostraram uma associação importante com outros parâmetros 

relacionados ao mau prognóstico (MARTÍNEZ-ARRIBAS et al., 2006). Ainda na tabela 5.7, 

os subtipos moleculares evidenciaram menor percentual para o genótipo Pro/Pro. No Luminal 

A o Pro/Arg teve 49.45% dos genótipos, em Luminal B/HER2-negativo tanto o Arg/Arg como 

o Pro/Arg tiveram o mesmo percentual que foi de 41.18%, o Luminal B/HER2-positivo 

sobressaiu-se o Arg/Arg com 47.83% e o Triplo Negativo teve 54.29% para Arg/Arg. Mesmo 

que não houve significância estatística para os subtipos moleculares, nota-se que o genótipo 

Pro/Pro mostrou-se em menor percentual para todos.  

A Tabela 5.8 mostra a análise do grau histológico adaptado, onde foram agrupados os 

graus II e III, por possuírem características teciduais muito semelhantes no qual foram 

comparados ao grau I; observou-se a distribuição genotípica e frequência alélica adaptados. Na 

distribuição genotípica o grau I apresentou nas amostras 35,29% para homozigoto Pro, 47,06% 

heterozigoto e 17,65% homozigoto Arg. Os graus II e III tiveram um número maior de 

homozigoto Arg com 44,05%, heterozigoto 42,26% e homozigoto Pro 13,69%, com p = 0,0265. 

A frequência alélica mostrou que 65,18% das amostras no grau II e III apresentaram pelo menos 

um alelo Arg, corroborando que pode existir associação altamente significativa com a 

distribuição dos alelos e o desenvolvimento e progressão do câncer (p = 0,0057). Ping e 

colaboradores (2014) afirmaram que o gene TP53 é o que mostra diferença mais proeminente 

em frequência de mutação em relação ao grau tumoral, e ainda, que mutações no mesmo foram 

identificadas em 58% dos carcinomas mamários invasivos de grau III quando comparados com 

apenas 4% das lesões de grau I (PING et al., 2014). 
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De acordo com os subtipos moleculares de tumor, com ER-positivo predominante, 

foram denominados luminal (Luminal A e B) pela similaridade de perfis de expressão com os 

de células epiteliais luminais mamárias – foram identificados e associados à sobrevida diferente 

(BERTUCCI; FINETTI; BIRNBAUM, 2012). Cerca de 70% dos carcinomas mamários 

expressam ER, indicam bom prognóstico e a capacidade de resposta do tratamento com 

antiestrogênicos. Os tumores com ER-negativo são associados com a resistência ao tratamento 

com antiestrogênico, crescimento tumoral agressivo, aumento da capacidade de invasão e pobre 

prognóstico (BERGER, 2013; COLE; TABERNERO; ANDERSON, 2010). Embora as 

amostras classificadas como Luminal B/HER-positivo foram baixas, nas análises (Anexo 1 - 

Tabela 9.13) observamos que o grau histológico adaptado mostrou tendência a significância 

estatística p = 0,0599, sendo que o percentual de mulheres heterozigotas e homozigotas Arg são 

os mesmos de 44,44% para o grau histológico II e III. Apenas uma mulher com homozigoto 

Pro foi observado no grau I. Outra significância estatística foi encontrada na Tabela 9.14 

(Anexo 1) p = 0,0246, no qual foram avaliadas amostras de mulheres com câncer de mama 

com subtipo molecular Luminal B/HER2-negativo que na sua maioria apresentaram grau 

histológico II. Nesta mesma avaliação com o grau histológico adaptado, ou seja grau I 

comparado com grau II e III, observamos uma relação estatística altamente significante onde o 

p = 0,0096 (Anexo 1 - Tabela 9.15). Ainda com o Luminal B/HER2-negativo, encontrou-se 

também tendência à significância quando observados o grau nuclear adaptado p = 0,0599, 

porém, o número de mulheres Luminal B com grau nuclear I foi apenas uma homozigota Pro, 

discriminado na Tabela 9.20 (Anexo 1). Yersal e Barutca (2014) explicam que a sobrevida 

global em câncer de mama Luminal B não tratado é similar aos subtipos HER2-positivo 

(nonliminal) e triplo negativo, que são amplamente reconhecidos como tumores de alto risco. 

Apresentam os piores resultados com hormonioterapia, além de ser relativamente insensível à 

terapia endócrina em comparação ao Luminal A e a quimioterapia pré-operatória em 

comparação ao câncer de mama HER2-positivo (nonluminal) e triplo negativo (YERSAL; 

BARUTCA, 2014). 

Para os demais dados não houve diferenças estatisticamente significantes. No entanto, 

Olivier e colaboradores (2006) observaram e correlacionaram as mutações no gene TP53 com 

os dados clínico-patológicos e encontraram associação estatística significante vinculados com 

altas taxas de mortalidade (OLIVIER et al., 2006). 

 Chen e colaboradores afirmam (2013), em uma visão mais ampla que a associação dos 

genótipos do gene TP53 e as variáveis clínico-patológicas para o câncer de mama são 
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inconsistentes (CHEN et al., 2013). E ainda, contrapõem articulando que a razão pela qual o 

polimorfismo é associado aos fatores clínicos e patológicos no carcinoma mamário permanece 

desconhecido. Não obstante, alguns estudos mostram que o alelo Arg representa significante 

risco no que concerne a carcinogênese – observou-se que indivíduos portadores do alelo Pro 

são mais suscetíveis ao desenvolvimento de tumores, bem como apresentam pobre prognóstico 

clínico (CHEN et al., 2013).   

Alguns autores, avaliaram o polimorfismo no códon 72 em vários tipos de câncer como, 

por exemplo, hepatocelular e pulmão. Tais autores sugeriram que existe significante relação 

entre homozigoto Pro no códon 72 e ainda, aumento no risco de tumorigênese (MOSTAID et 

al., 2014; SÜMBÜL et al., 2012). Na associação feita por Camargo-Kosugi e colaboradores 

(2014), o gene TP53*72 com o homozigoto Pro implicou no aumento da chance de 

desenvolvimento da endometriose (CAMARGO-KOSUGI et al., 2014). Em contraste, 

Dastjerdi (2011) afirma que, o homozigoto Arg em câncer colorretal implicou no aumento do 

risco de desenvolvimento tumoral no Irã (DASTJERDI, 2011). Logo, a população do Brasil 

teve a prevalência do genótipo Arg/Arg e não verificou-se correlação entre um maior risco de 

câncer e o polimorfismo em carcinoma colorretal (LIMA et al., 2006), igualmente foi verificado 

em carcinoma de cabeça e do pescoço em células escamosas (MOJTAHEDI et al., 2010). Mais 

uma vez, o perfil populacional parece ser uma importante razão para as discrepâncias na 

associação do polimorfismo na frequência da doença (ELTAHIR et al., 2012; 

VIJAYARAMAN et al., 2012). Os dados apresentados e observados em estudos realizados 

provenientes de diferentes regiões do mundo levam-nos a crer na necessidade de uma 

observação mais cautelosa nas análises destes polimorfismos tendo, sempre em mente, as 

características apresentadas por cada população estudada. 
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7. CONCLUSÃO  
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7 CONCLUSÃO 

 

1. O SNP do gene TP53 códon 11 mostrou não possuir associação com a predisposição e 

tampouco com o desenvolvimento do câncer de mama em amostras de população de 

mulheres brasileiras. 

2. O SNP do gene TP53 códon 72 mostrou possuir associação do grau nuclear e grau 

histológico adaptado com a predisposição e com o desenvolvimento do câncer de mama 

em amostras de população de mulheres brasileiras. No entanto, as comparações alélicas 

e genotípicas do polimorfismo, per si, não apresentaram significância estatística 

relevante. 

3. O SNP do gene TP53 códon 248 mostrou não possuir associação com a predisposição 

e tampouco com o desenvolvimento do câncer de mama em amostras de população de 

mulheres brasileiras. 
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9.1 Anexo 1. 

 

Tabela 9.1. Genotipagem Adaptada dos Códons 72 e 11 vs. 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

72+11 174 (100) 27 (15,52) 73 (41,95) 74 (42,53) 
0,9932 

72 188 (100) 29 (15,43) 80 (42,55) 79 (42,02) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg p* 

72+11 100 (100) 27 (27) 73 (73) 
0,9487 

72 109 (100) 29 (26,61) 80 (73,39) 

 

 N (%) Pro Arg p* 

72+11 101 (100) 27 (26,73) 74 (73,27) 
0,9845 

72 108 (100) 29 (26,85) 79 (73,15) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg + Arg
1 

p* 

72+11 174 (100) 27 (15,52) 147 (84,48) 
0,9808 72 188 (100) 29 (15,43) 159 (84,57) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado.1 Homozigoto Pro vs. heterozigoto e homozigoto Arg. 

 

Tabela 9.2. Frequência Alélica Adaptada dos Códons 72 e 11 vs. 72. 

 N (%) Pro Arg p* 

72+11 247 (100) 100 (40,49) 147 (59,51) 
0,9658 

72 268 (100) 109 (40,67) 159 (59,33) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.3. Genotipagem Adaptada dos Códons 72 e 248 vs. 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

72+248 170 (100) 24 (14,12) 76 (44,70) 70 (41,18) 
0,8988 

72 188 (100) 29 (15,43) 80 (42,55) 79 (42,02) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg p* 

72+248 100 (100) 24 (24) 76 (76) 
0,6654 

72 109 (100) 29 (26,61) 80 (73,39) 

 

 N (%) Pro Arg p* 

72+248 94 (100) 24 (25,53) 70 (74,47) 
0,8316 

72 108 (100) 29 (26,85) 79 (73,15) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg + Arg
1 

p* 

72+248 170 (100) 24 (14,12) 146 (85,88) 
0,7279 

72 188 (100) 29 (15,43) 159 (84,57) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado.1 Homozigoto Pro vs. heterozigoto e homozigoto Arg. 
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Tabela 9.4. Genotipagem Adaptada dos Códons 72 e 11 vs. 72 e 248. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

72+11 174 (100) 27 (15,52) 73 (41,95) 74 (42,53) 
0,8601 

72+248 170 (100) 24 (14,12) 76 (44,70) 70 (41,18) 

  

 N (%) Pro Pro/Arg + Arg
1 

p* 

72+11 174 (100) 27 (15,52) 147 (84,48) 
0,7149 

72+248 170 (100) 24 (14,12) 146 (85,88) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado.1 Homozigoto Pro vs. heterozigoto e homozigoto Arg. 

 

Tabela 9.5. Genotipagem e Frequência Alélica Adaptadas dos Códons 72 e 11 vs. 72 e 248 vs. 72.  

Genotipagem  

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

72+11 174 (100) 27 (15,52) 73 (41,95) 74 (42,53) 

0,9866 72+248 170 (100) 24 (14,12) 76 (44,70) 70 (41,18) 

72 188 (100) 29 (15,43) 80 (42,55) 79 (42,02) 

     Frequência Alélica Adaptada 

 Total Pro Arg p* 

72+11 247  100  147  

0,9989 72+248 246  100  146  

72 268  109  159  

Total 761 309 452  
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.6. Avaliação de amostras com subtipos moleculares adaptado do códon 72. 

Luminais A e B vs. HER-2 (nonluminal) 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

Luminais A e B 131 (100) 20 (15,27) 61 (46,56) 50 (38,17) 
0,3593 

HER2-positivo (nonluminal) 13 (100) 4 (30,77) 5 (38,46) 4 (30,77) 

Luminais A e B vs. Triplo Negativo 

Luminais A e B 131 (100) 20 (15,27) 61 (46,56) 50 (38,17) 
0,2282 

Triplo Negativo 35 (100) 4 (11,43) 12 (34,28) 19 (54,29) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.7. Presença ou Ausência de Metástase no códon 72. 

Metástase  

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

Sim 20 (100) 5 (25) 4 (20) 11 (55) 
0,0862 

Não 168 (100) 24 (14,28) 76 (45,24) 68 (40,48) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.8. Avaliação de Amostras Triplo Negativo com Metástase - códon 72.  

Triplo Negativo com Metástase  

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

Sim 3 (100) 0 (0) 1 (33,33) 2 (66,67) 
0,7912 

Não 32 (100) 4 (12,5) 11 (34,37) 17 (53,13) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 
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Tabela 9.9. HER-2 positivo (nonluminal) com Metástase - códon 72.  

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

Sim 2 (100) 1 (50) 0 (0) 1 (50) 
0,4779 

Não 9 (100) 2 (22,22) 4 (44,45) 3 (33,33) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.10. HER-2 positivo (nonluminal) com Metástase Adaptado – códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg +Arg
1 

p* 

Sim 2 (100) 1 (50) 1 (50) 
0,4250 

Não 9 (100) 2 (22,22) 7 (77,78) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado.1Homozigoto Pro vs. heterozigoto e homozigoto Arg. 

 

Tabela 9.11. Luminal A vs. Grau histológico - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 12 (100) 2 (16,67) 6 (50) 4 (33,33) 

0,9103 II 66 (100) 9 (13,64) 33 (50) 24 (36,36) 

III 13 (100) 3 (23,08) 5 (38,46) 5 (38,46) 

Grau Histológico Adaptado 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 12 (100) 2 (16,67) 6 (50) 4 (33,33) 
0,9727 

II e III 79 (100) 12(15,19) 38 (48,10) 29 (36,71) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.12. Luminal B HER-2 positivo vs. Grau Histológico - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1(100) 1 (100) 0 0 

0,1377 II 15(100) 1 (6,66) 7 (46,67) 7 (46,67) 

III 3(100) 1 (33,33) 1 (33,33) 1 (33,33) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.13. Luminal B/HER2-positivo vs. Grau Histológico Adaptado - códon 72. 

 N (%)  Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1 (100) 1 (100) 0 0 
0,0599 

II e III 18 (100) 2 (11,12) 8 (44,44) 8 (44,44) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.14. Luminal B/HER2-negativo vs. Grau Histológico – códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 3 (100) 2 (66,67) 1 (33,33) 0 

0,0246 II 18 (100) 1 (5,56) 8 (44,44) 9 (50) 

III 2 (100) 0 0 2 (100) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.15. Luminal B/HER2-negativo vs. Grau Histológico Adaptado – códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 3 (100) 2 (66,67) 1 (33,33) 0 
0,0096 

II e III 20 (100) 1 (5) 8 (40) 11 (55) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 
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Tabela 9.16. HER-2 positivo (nonluminal) vs. Grau histológico - códon 72. 

 N Pro Pro/Arg Arg p* 

I 0 0 0 0 

0,2231 II 4 (100) 2 (50) 2 (50) 0 

III 8 (100) 2 (25) 2 (25) 4 (50) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.17. Triplo negativo vs. Grau histológico - códon 72. 

 N Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1 (100) 0 1 (100) 0 

0,3041 II 13 (100) 3 (23,08) 5 (38,46) 5 (38,46) 

III 19 (100) 1 (5,26) 6 (31,58) 12 (63,15) 

Grau Histológico Adaptado  

 N Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1 (100) 0 1 (100) 0 
0,4056 

II e III 32 (100) 4 (12,5) 11 (34,38) 17 (53,12) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.18. Luminal A vs. Grau Nuclear - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 7 (100) 2 (28,57) 2 (28,57) 3 (42,86) 

0,2543 II 68 (100) 10 (14,71) 37 (54,41) 21 (30,88) 

III 16 (100) 2 (12,5) 5 (31,25) 9 (56,25) 

Grau Nuclear Adaptado 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 7 (100) 2 (28,57) 2 (28,57) 3 (42,86) 
0,4580 

II e III 84 (100) 12 (14,29) 42 (50) 30 (35,71) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 
Tabela 9.19. Luminal B HER-2 positivo vs. Grau Nuclear - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1 (100) 1 (100) 0 0 

0,1377 II 15 (100) 1 (6,66) 7 (46,67) 7 (46,67) 

III 3 (100) 1 (33,33) 1 (33,33) 1 (33,33) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.20. Luminal B/HER2-positivo vs. Grau Nuclear Adaptado – códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1 (100) 1 (100) 0 0 
0,0599 

II e III 18 (100) 2 (11,12) 8 (44,44) 8 (44,44) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.21. Luminal B negativo vs. Grau Nuclear - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1 (100) 0 1 (100) 0 

0,4013 II 19 (100) 2 (10,53) 8 (42,10) 9 (47,37) 

III 3 (100) 1 (33,33) 0 (0) 2 (66,67) 
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Continuação da tabela 9.21. 

Grau Nuclear Adaptado 

 N Pro Pro/Arg Arg p* 

I 1 (100) 0 1 (100) 0 
0,4435 

II e III 22 (100) 3 (13,64) 8 (36,36) 11(50) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.22. HER-2 positivo (nonluminal) vs. Grau Nuclear - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 0 0 0 0 

0,2537 II 5 (100) 1 (20) 3 (60) 1 (20) 

III 7 (100) 3 (42,86) 1 (14,28) 3 (42,86) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.23. Triplo Negativo vs. Grau Nuclear - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 2 (100) 0 1 (50) 1 (50) 

0,4632 II 14 100) 2 (14,29) 7 (50) 5 (35,71) 

III 18 (100) 2 (11,11) 4 (22,22) 12 (66,67) 

Grau Nuclear Adaptado 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 2 (100) 0 1 (50) 1 (50) 
0,8254 II e III 32 (100) 4 (12,50) 11 (34,38) 17 (53,12) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 
Tabela 9.24. Grau Nuclear Adaptado - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

I 11 (100) 4 (36,36) 4 (36,36) 3 (27,28) 
0,1409 

II e III 175 (100) 25 (14,295) 76 (43,438) 74 (42,285) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.25. Histórico Familiar - códon 72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

Sim 55 (100) 10 (18,18) 23 (41,82) 22 (40) 
0,7912 

Não 133 (100) 19 (14,28) 57 (42,86) 57 (42,86) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.26. Quimioterapia Neoadjuvante, Adjuvante e Radioterapia. TP53*72. 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

Sim 38 (100) 6 (15,79) 19 50) 13 (34,21) 
0,4713 

Não 150 (100) 23 (15,33) 60 (40) 67 (44,67) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 
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Tabela 9.27. Carcinoma Ductal Invasivo vs. Carcinoma Lobular Invasivo vs. Carcinoma Ductal in situ (códon 

72). 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

IDC 169 (100) 26 (15,38) 70 (41,42) 73 (43,20) 

0,5025 
CLI 9 (100) 1 (11,11) 5 (55,56) 3 (33,33) 

CDIS 5 (100) 2 (40) 2 (40) 1 (20) 

Sem dados 8 (100) 0 (0) 5 (57,14) 3 (42,86) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

IDC 169 (100) 26 (15,38) 70 (41,42) 73 (43,20) 
0,7037 

CLI 9 (100) 1 (11,11) 5 (55,56) 3 (33,33) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

IDC 169 (100) 26 (15,38) 70 (41,42) 73 (43,20) 
0,2944 

CDIS 5 (100) 2 (40) 2 (40) 1 (20) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg Arg p* 

CLI 9 (100) 1 (11,11) 5 (55,56) 3 (33,33) 
0,4477 

CDIS 5 (100) 2 (40) 2 (40) 1 (20) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 

 

Tabela 9.28. Homozigoto Pro vs. Homozigoto Arg (códon 72). 

 N (%) Pro Arg p* 

IDC 99 (100) 26 (26,26) 73 (73,74) 
0,9551 

CLI 4 (100) 1 (25) 3 (75) 

 

 N (%) Pro Arg p* 

IDC 99 (100) 26 (26,26) 73 (73,74) 
0,1224 

CDIS 3 (100) 2 (66,67) 1 (33,33) 

 

 N (%) Pro Arg p** 

CLI 4 (100) 1 (25) 3 (75) 
0,4857 

CDIS 3 (100) 2 (66,67) 1 (33,33) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. **Exato de Fisher 

 

Tabela 9.29. Homozigoto Pro vs. Heterozigoto (códon 72). 

 N (%) Pro Pro/Arg p* 

IDC 96 (100) 26 (27,08) 70 (72,17) 
0,5747 

CLI 6 (100) 1 (16,67) 5 (83,33) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg p* 

IDC 96 (100) 26 (27,08) 70 (72,17) 
0,3172 

CDIS 4 (100) 2 (50) 2 (50) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg p* 

CLI 6 (100) 1 (16,67) 5 (83,33) 
0,5000 

CDIS 4 (100) 2 (50) 2 (50) 
* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 
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Tabela 9.30. Homozigoto Pro vs. Homozigoto Arg e Heterozigoto (códon 72). 

 N (%) Pro Pro/Arg +Arg1 
p* 

IDC 169 (100) 26 (15,38) 143 (84,66) 
0,7277 

CLI 9 (100) 1 (11,11) 8 (88,89) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg + Arg1 
p* 

IDC 169 (100) 26 (15,38) 143 (84,66) 
0,1399 

CDIS 5 (100) 2 (40) 3 (60) 

 

 N (%) Pro Pro/Arg + Arg1 
p* 

CLI 9 (100) 1 (11,11) 8 (84,66) 
0,2069 

CDIS 5 (100) 2 (40) 3 (60) 

* Valor de p determinado por Qui-quadrado. 1Heterozigoto agrupado com homozigoto Arg. 

 

Tabela 9.31. Equilíbrio Hardy-Weinberg em amostras com e sem linfonodos comprometidos (códon 72). 

Sem Linfonodos Comprometidos 

Frequências  Pro Pro/Arg Arg χ
2 

p 

Observada 10 24 35 
2,73 0,0979 

Esperada HWE 7 30 32 

Com Linfonodos Comprometidos 

Observada 18 53 40 
0,003 0,9496 

Esperada HWE 17,8 53,3 39,8 

 

Tabela 9.32. Histórico Familiar em mulheres com idade inferior a 45 anos. 

Casos 

   N (%) Pro/Pro Pro/Arg Arg/Arg p* 

Sim  

48 

2 (13,33) 8 (53,34) 5 (33,33) 

0,9667 Não 3 (9,37) 18 (56,25) 11 (34,38) 

Não sabe 0 1 (100) 0 

Controles 

Sim 

147 

5 (9,80) 21 (41,18) 25 (49,02) 

0,2254 Não 20 (20,83) 37 (38,54) 39 (40,63) 

Não sabe 0 0 0 

 

Tabela 9.33. Comparação de histórico familiar em mulheres com idade inferior a 45 anos. 

Histórico familiar  

   N (%) Pro/Pro Pro/Arg Arg/Arg p* 

Controle  147 5 (9,80) 21 (41,18) 25 (49,02)  
0,5617 

Caso 48 2 (13,33) 8 (53,34) 5 (33,33) 

 

Tabela 9.34. Análise das mulheres de 50 a 69 anos. 

Parâmetro Grupos N Média Desvio 

Padrão 

Mediana Mínimo Máximo p* 

Idade 
Controle 40 57 11,03 56,85 50 65 

0,5137 
Câncer 103 57 10,70 57,50 50 69 
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9.2 Anexo 2. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
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9.3 Anexo 3. 

Carta de Autorização para Utilização das Amostras. 
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9.4 Anexo 4. 

 

Quadro 9.1. Quadro de Primers e Enzimas de Restrição. 
Polimorfismo Sequência de primers Enzima de 

restrição 

Sequência 

SNP 

Aminoácido Fragmento 

de DNA 

TP53*11 

rs201382018 

5’ CTTGGGTTGTGGTGAAACATTG 3’ 

3’ GTCAGTCCCATGAATTTTCGCT 5’ 

TaqαI 

65°C por 1h 

GAG 

CAG 

Glu 

Gln 

239+140 

379 

TP53*72 

rs1042522 

5’ TCCCCCTTGCCGTCCCAA 3’ 

3’ CGTGCAAGTCACAGACTT 5’ 

BstUI 

60°C por 1h 

CCC 

CGC 

Pro 

Arg 

279 

160+119 

TP53*248  

rs11540652 

5’ TAGGTTGGCTCTGACTGTACCA 3’ 

3’ TGTGATGAGAGGTGGATGGGTA 5’  

HpaII 

37°C por 1h 

CGG 

CAG 

Arg 

Gln 

164+69 

233 
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