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Resumo 

 

 

Introdução: O aumento da expectativa de vida nos últimos 60 anos faz com que as mulheres 

permaneçam mais de um terço de suas vidas no climatério. A utilização da reposição hormonal 

na pós-menopausa, ao que parece, pode trazer benefícios como: melhoria dos sintomas 

vasomotores, proteção cardiovascular, prevenção da perda óssea, melhora da atrofia urogenital 

e do perfil lipídico, entre outros. Estudos têm demonstrado que alguns dos componentes 

genéticos, quanto à densidade mineral óssea, podem ser, pelo menos em parte, acessados 

através da detecção de determinados polimorfismos tais como aqueles presentes na estrutura 

dos genes dos receptores de estrogênios, progesterona e vitamina D. Objetivos: Avaliar 

polimorfismos genéticos que, eventualmente, possam associar-se com resposta à 

hormonioterapia substitutiva da menopausa com estrogênios equinos conjugados e sua relação 

com a densidade mineral óssea e os hormônios FSH e LH. Métodos: As  Reações em Cadeia 

da Polimerase (PCR), seguidas da reação de polimorfismo de comprimento de fragmentos de 

DNA (RFLP) de 69 mulheres pós-menopáusicas foram realizadas para detectar a presença do 

polimorfismo HaeIII (Íntron 1) e MspI (Éxon 1) do receptor de estrogênio alpha (ERα). 

Resultados: Os polimorfismos nos sítios HaeIII e MspI, agiram de forma a inibir o aumento de 

massa óssea após a terapia hormonal (p=0.001). O polimorfismo no sítio HaeIII está relacionado 

com a ação inibitória dos níveis de FSH iniciais, antes da reposição hormonal, enquanto que o 

polimorfismo no sítio MspI, está relacionado com a ação estimulatória da produção de FSH 

(p=0,000). Após a reposição hormonal, houve estimulação da produção de FSH nas pacientes 

que apresentavam o polimorfismo no sítio HaeIII (p=0,000). Os resultados observados nos níveis 

de LH foram os mesmos observados nos níveis de hormônio FSH, ou seja, o polimorfismo no 

sítio HaeIII está relacionado à ação inibitória na produção de LH e, o polimorfismo no sítio MspI 

está relacionado à ação estimulatória da produção do mesmo (p=0,000). As mulheres que 

possuem ao menos um alelo polimórfico no sítio HaeIII e não fizeram reposição hormonal 

sofreram queda na produção de LH e FSH (p=0,000). Conclusão:  Os polimorfismos nos sítios 

HaeIII e MspI do receptor de estrogênio alpha, desempenham papel de grande importância na 

terapia de reposição hormonal. 

 

 

Palavras-chave: Terapia Hormonal, Receptor de Estrogênio, Polimorfismo Genético, HaeIII, 

MspI.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A Menopausa e a Terapia de Reposição Hormonal 
 

O real aumento da expectativa de vida nos últimos 60 anos faz com que 

a mulheres permaneçam mais de um terço de sua vida no climatério. Como se 

sabe, o climatério representa o período da vida em que a mulher sofre 

modificações regressivas, incluindo, fundamentalmente, a falta de ovulação e o 

déficit na síntese de estrogênio e de progesterona e, este período, em geral, tem 

início após os 40 anos (Rodrigues de Lima, Baracat, 1995). 

O fenômeno básico é a diminuição dos folículos primordiais ao 

longo da vida da mulher. Ao nascer, os ovários possuem cerca de 1 a 2 milhões 

de folículos, na menarca cerca de 400.000 sendo que na perimenopausa 

somente cerca de 1000 folículos ainda podem ser encontrados nos ovários. Com 

a queda do número de folículos instala-se a insuficiência gametocítica e, depois, 

a insuficiência hormonal. Constitui, portanto, a transição do período de maior 

capacidade reprodutiva (menacme) para o não reprodutivo (Utian, 1987). 

A maior longevidade para as mulheres trouxe consigo a 

necessidade de retardar ou mesmo prevenir o aparecimento de doenças crônico-

degenerativas com o intuito de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres 

(SOBRAC, 1997). 

  Em resposta a essas necessidades, a utilização da reposição 

hormonal em mulheres na pós-menopausa, ao que parece, pode trazer alguns 

benefícios, tais como melhoria dos sintomas vasomotores, proteção 

cardiovascular, prevenção da perda óssea, melhora da atrofia urogenital e do 

perfil lipídico, entre outros (Hirvonen et al, 1997). 



2 
 

 

  Existem controvérsias, entretanto, quanto ao aumento do risco de 

desenvolvimento do câncer de mama em pacientes com reposição hormonal. 

Recentemente, alguns trabalhos demonstraram aumento do risco relativo de 

câncer de mama em mulheres que fizeram reposição estroprogestativa por cinco 

anos ou mais. Este aumento dependeria do tempo de uso, mas, ao que parece, 

não persistiria após a interrupção da hormonioterapia (Colditz et al, 1992; Colditz 

et al, 1995; Stanford et al 1995; Persson et al, 1997; Collaborative Group on 

Hormonal Factors in Breast Cancer, 1997; Chen et al, 2002; Grimes, Lobo, 

2002). 

  Segundo van Duijnhoven e colaboradores (2006), os receptores 

hormonais na mama podem influenciar a suscetibilidade dos efeitos do uso de 

terapia hormonal como estrogênio e progesterona, exercendo seus efeitos 

através dos receptores de estrogênio e progesterona. 

  Sabe-se que o estradiol, principal estrogênio intranuclear, estimula 

o crescimento e a diferenciação do epitélio dos ductos mamários, promovendo 

aumento da atividade mitótica nas células cilíndricas. A progesterona, ao 

contrário do que ocorre no útero, agiria sinergicamente com o estradiol na 

diferenciação dos ductos distais e dos ácinos mamários (Nazario et al, 1995; 

Soderqvist, 1998; Schneider, Jackisch, 1998). 

  A menopausa é assim conceituada como a data da última 

menstruação, mas só se pode datá-la um ano depois, porque nesse período a 

mulher ainda pode, ocasionalmente, menstruar. Findo esse prazo, a menopausa 

será o primeiro dia do último fluxo, constituindo essa eventualidade nada mais 

que um marcador biológico dentro do climatério (Rodrigues de Lima et al, 1981). 
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  Nesse período nem sempre há sintomas, fato este que pode 

conferir falsa segurança à mulher, a qual acredita estar imune às eventuais 

alterações metabólicas, algumas delas de evolução silenciosa em especial às 

repercussões sobre o aparelho cardiovascular e sobre o metabolismo ósseo 

(Diaz et al, 1999; Vural, Canbaz, Akgul, 2006). 

  Do ponto de vista do metabolismo ósseo a reposição hormonal 

parece diminuir a perda de massa óssea ou osteoporose observada nesse 

período. Esta última caracteriza-se pela deterioração da microarquitetura do 

osso, com uma perda progressiva do tecido ósseo, a qual pode culminar no 

aparecimento de fraturas após 10 a 20 anos a partir do término da função 

ovariana (Lindsay, 1996; Vural, Canbaz, Akgul, 2006).  

  Quando a reposição hormonal é analisada sobre o ponto de vista 

do metabolismo ósseo torna-se necessário ressaltar que a osteoporose é um 

problema mundial constituindo um problema de saúde pública (Consensus 

Development Conference, 1991) e a reposição hormonal da menopausa confere 

benefícios variáveis às essas usuárias. Sabemos hoje que a densidade mineral 

óssea pode ser influenciada por vários fatores dentre eles o reprodutivo, o 

nutricional, o estilo de vida das mulheres e até mesmo fatores genéticos.  

  A baixa densidade mineral óssea é o maior problema de saúde 

pública por causa do risco de fratura, baixa na qualidade de vida dos indivíduos 

afetados, e altos custos com cuidados médicos. Um dos maiores desafios, então, 

é identificar mulheres com alto risco de perda óssea e fragilidade para fraturas 

(Mejía et al, 2011). 

  Quando estudamos os aspectos genéticos do metabolismo ósseo 

encontramos vários estudos demonstrando ser esta variável, um fator relevante 
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a ser considerado (Slemenda et al, 1991; Sowers et al, 1992). Esses autores 

encontraram, em seus estudos, evidências que colocam entre 45% a 85% a 

influência da herança genética como determinante da densidade mineral óssea. 

  Conforme Hu e colaboradores (2011), a fratura osteoporótica é 

uma herança hereditária, uma vez que muitos estudos têm indicado que esta é 

parcialmente influenciada por fatores genéticos, que são distintos da 

mineralização óssea mensurada pela densidade mineral óssea. 

  Dessa forma, tanto no aspecto osteoporose quanto na 

arteriosclerose, podemos observar que o componente genético, ao que parece, 

pode influenciar de maneira importante as respostas observadas em mulheres 

durante a reposição hormonal (Slemenda et al, 1991; Sowers et al, 1992). 

 

1.2 Polimorfismos Genéticos e Receptor de Estrogênio 
 

No cromossomo, diferentes versões de uma dada sequência de 

DNA em um locus são chamadas de alelos. Quando os alelos são encontrados 

em mais de 1% de cromossomos, na população em geral, a variante constitui o 

que é conhecido como polimorfismo genético. Em contrapartida os alelos com 

frequência menor do que 1% são chamados de variantes raras. Muitos genes 

contêm variações na sequência do genoma humano. Geralmente, a forma mais 

comum da sequência é chamada de alelo tipo selvagem, ou homozigoto sem 

variação genética (Nussbaum, McInnes, Willard, 2008). 

 

A capacidade em detectar polimorfismos na molécula de DNA vem 

modificando profundamente os estudos de genética humana. Um dos maiores 

impactos da detecção de polimorfismos tem sido o seu emprego para analisar 
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marcadores para mapeamento, clonagem e identificação de genes causadores 

de doenças. O principal objetivo é identificar a variação de sequência do DNA 

que cause ou contribua para um fenótipo específico. Contudo, o desafio maior é 

identificar polimorfismos e empregá-los para esclarecer os componentes 

genéticos de doenças humanas complexas. As combinações necessitam de 

grande número de polimorfismos e de métodos que permitam analisar uma 

grande população com esses marcadores (Goldstein, Cavalleri, 2005). 

O estudo e identificação sistemática de polimorfismos de DNA 

presentes no genoma humano geram subsídios importantes para a elucidação 

do componente genético dos fenótipos clínicos e não clínicos. Muitos 

polimorfismos não prejudicam nenhuma função vital e não apresentam efeito no 

fenótipo. As variações mais comuns entre os indivíduos são do tipo SNP (single 

nucleotide polymorphism), nas quais a diferença encontrada envolve uma única 

base no DNA. Os SNPs são comuns em todas as regiões do genoma humano, 

e estima-se que ocorra um polimorfismo para cada 1.000 pares de bases 

(Goldstein, Cavalleri, 2005; Farah, 2007) 

Os SNPs distribuídos em um mesmo cromossomo tendem a ser 

herdados em conjunto, o que é denominado haplótipo. O Projeto Internacional 

HapMap3 catalogou os haplótipos comuns em cada região cromossômica e os 

SNPs necessários para se identificar a região e mapear regiões cromossômicas 

com fraca associação entre os diversos SNPs. Foram genotipados 1,6 milhões 

de SNPs e analisadas amostras de DNA em 1.184 indivíduos de 11 regiões do 

planeta. O genoma humano possui cerca de 10 milhões de variações. O mapa 

dos haploides tem auxiliado a identificação de genes associados com complexas 

doenças humanas como o câncer e também será útil para compreender como 
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as variações genéticas contribuem para as diferenças observadas entre os 

indivíduos em resposta aos fatores ambientais, inclusive agentes farmacêuticos 

(Goldstein, Cavalleri, 2005; Farah, 2007). 

A ocorrência de SNPs no genoma pode afetar a expressão gênica 

tanto qualitativa quanto quantitativamente e, portanto, ter relevância na 

oncogênese. Em diversos genes de baixa penetrância, alguns polimorfismos têm 

sido associados à maior ou menor suscetibilidade ao desenvolvimento de 

diversos cânceres, e quando são muito prevalentes em determinada população, 

tornam-se particularmente importantes. Esses genes são divididos em três 

grandes grupos: os que codificam enzimas importantes no metabolismo de 

carcinógenos (por exemplo: CYP1A1, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT1 e NAT2), 

os envolvidos em metabolismo de hormônios esteroides (por exemplo: COMT, 

CYP17, CYP19, CYP2D6, ER, PR), os relacionados ao ciclo celular (STK15, 

ATM) e os alelos comuns em genes de alta penetrância, como BRCA1 e TP53 

(Zhu et al, 2004). 

De fato, vários estudos têm demonstrado que alguns dos 

componentes genéticos, quanto à densidade mineral óssea, podem ser, pelo 

menos em parte, acessados através da detecção de determinados polimorfismos 

tais como aqueles presentes na estrutura dos genes dos receptores de 

estrogênios, progesterona e vitamina D (Kobayashi et al, 1996; Liu et al, 1997; 

Herrington et al, 2002; Yamakawa-Kobayashi, 2002; Deng et al, 2002 Salmen et 

al, 2003; Obermayer-Pietsch et al, 2003). 

Desta forma, a presença de polimorfismos no receptor de 

estrogênios vem despertando crescente interesse no tocante a sua associação 

com a densidade óssea. Um importante estudo Finlandês populacional 
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randomizado (Salmen et al, 2000) seguiu durante cinco anos um total de 322 

mulheres na pós-menopausa as quais receberam reposição hormonal ou 

placebo. Os resultados, em termos de resposta óssea, foram correlacionados 

com a presença de polimorfismos no gene que codifica o receptor de estrogênios 

(ER, do inglês Estrogen Receptor).  

O ER é um membro da superfamília dos receptores nucleares dos 

mamíferos, os quais regulam a expressão de genes de maneira dependente de 

ligante. Esse receptor age como um fator de transativação, mediada pela ligação 

com o estrogênio. Quanto ao mecanismo de ação, o estrogênio se difunde para 

dentro da célula e liga-se ao RE, que está localizado no núcleo, provocando 

ações genômicas (Osborne, Schiff, 2005; Deroo, Korach, 2006).  

Este complexo estrogênio-receptor nuclear pode atuar diretamente 

ligando-se à sequência de elementos de resposta do estrogênio a um gene alvo, 

denominada via clássica (Figura 1). Também podem agir indiretamente, através 

de uma interação proteína-proteína com a proteína ativadora 1 (AP1) ou SP1 

situada na região promotora do gene responsivo ao estrogênio. A atuação do 

ER, tanto direta como indiretamente, resulta no recrutamento de proteínas 

correguladoras (coativadoras ou correpressoras) para a região promotora, 

aumentando ou diminuindo os níveis de mRNA associado à produção de 

proteína e a uma resposta fisiológica. O estrogênio pode também atuar pela via 

não genômica através dos ER localizados na membrana plasmática ou nas suas 

adjacências, resultando em uma resposta mais rápida ao estímulo estrogênico, 

pois em muitas destas ações a maquinaria transcricional não participa (Osborne, 

Schiff, 2005; Deroo, Korach, 2006). 
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Existem dois tipos de ER: ERα e ERβ, que apresentam padrões 

distintos de expressão tecidual. São codificados por genes diferentes em 

localizações diferentes, ESR1 no cromossomo 6q25.1 e ESR2 no cromossomo 

14q22-24 respectivamente (Osborne, Schiff, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelos de ação estrogênica. Na via "clássica" da ação do estrogênio (i), o estrogênio 
ou de outros moduladores seletivos de receptor de estrogênio (SERMs) se ligam ao receptor de 
estrogênio (ER), um fator de transcrição ligante-ativado, que regula a transcrição de genes-alvo 
no núcleo, ligando-se a estrogênio resposta elemento (ERE), sequências regulatórias dos genes-
alvo e de recrutamento de proteínas correguladora (CoRegs) como coativadores. Efeito rápido 
ou "não genômico" do estrogênio também pode ocorrer através do ER localizado em ou 
adjacente à membrana plasmática (ii), que pode exigir a presença de "adaptador" de proteínas, 
que têm como alvo o ER para a membrana. A ativação do RE de membrana leva a uma mudança 
rápida em moléculas de sinalização celular e a estimulação da atividade da quinase, que por sua 
vez, podem afetar a transcrição. Por último, outras proteínas não ER associadas à membrana 
de ligação de estrogénio (EBP) podem também desencadear uma resposta intracelular (iii) 
(Deroo, Korach, 2006). 

 
O estrogênio pode aumentar ou inibir a transcrição de muitos 

genes. Muitos desses genes são importantes na proliferação celular, inibição da 

apoptose, estimulação da invasão e de metástases e promoção de angiogênese. 
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O conhecimento sobre a função do ERβ é menor, mas ele pode ter um efeito 

antagônico ao ERα, inibindo o crescimento tumoral (Osborne, Schiff, 2005). 

Variações alélicas nos ERα têm sido consideradas como marcador 

potencial para várias doenças. Muitas variações de sequência ou SNPs no gene 

do ERα (ERS1) foram identificadas como estando associadas ao aumento ou 

diminuição do risco de cânceres. Os SNPs estão em grande número no gene 

ESR1 humano e, dentre eles os mais estudados são o PvuII e o Xbal (Gennari 

et al, 2002). Os SNPs no gene do ERβ (ESR2) também têm sido identificados, 

mas sua associação com o risco para cânceres é menos clara do que os SNPs 

no ESR1 (Deroo, Korach, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Polimorfismos de base única (SNPs) no Receptor de Estrogênio-alfa. Modificado de 
Gennari  et al, 2002. 
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Dentre os polimorfismos no ERα, destacam-se os polimorfismos de 

sítios de restrição (RFLPs) PvuII e XbaI por serem os mais bem caracterizados 

até o momento. Ambos localizam-se no primeiro íntron do gene, assim, os 

polimorfismos c454-397T por C e c454A por G estão 397 e 351 pb antes do éxon 

2 e são descritos pelo nome dos sítios de restrição detectados pelas enzimas 

PvuII (rs2234693) e XbaI (rs9340799), respectivamente. Cabe destacar a 

presença de uma repetição de di-nucleotídeos (TAn) na região inicial do gene. 

Em diferentes estudos, estes polimorfismos têm sido associados a 

uma série de condições patológicas, tais como câncer de próstata e mama, 

osteoporose, leiomioma uterino, Alzheimer e doenças cardiovasculares. 

Entretanto, os resultados ainda são conflitantes e os mecanismos moleculares 

aos quais estes polimorfismos influem na atividade do receptor ainda são 

incertos (Gennari et al, 2002; Silvestri et al, 2006; El-Shennawy et al, 2011). 

Adicionalmente, estudos com outros dois polimorfismos, ainda 

pouco explorados, que estão localizados no íntron 1 e éxon 1 do gene ERα. 

Nesse caso, para a detecção da substituição C por T (rs9322331), utiliza-se a 

enzima HaeIII e utiliza-se a enzima de restrição MspI para detectar a transição 

C por T, Ser por Ser (rs1784705), respectivamente. 

Vários estudos verificaram que os polimorfismos no gene ER1 e no 

receptor de progesterona (PGR) podem modificar a relação entre o uso de 

terapia hormonal e densidade mamográfica. Isso pode, então, ser uma 

explicação para as diferenças interindividuais observadas nos efeitos do uso de 

reposição hormonal e, supostamente, o risco para o desenvolvimento de câncer 

de mama (van Duijnhoven et al, 2006). 
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  Silvestri e colaboradores (2006), concluíram que em uma grande 

população de mulheres brancas na pós-menopausa, o polimorfismo do gene 

ERα não foi associado com a densidade mineral óssea ou perfil lipídico no início 

ou após terapia hormonal. 

  Brodowska e colaboradores (2009) demonstraram que existe um 

aumento significativo na densidade mineral óssea da coluna vertebral que está 

conectado com o genótipo para o ERα. 

Na literatura atual verificamos um único trabalho relacionando o 

polimorfismo do ERα MspI como o risco de desenvolvimento de leiomioma 

uterino e, segundo esses autores na população estudada a variante genética 

não apresentou correlação significante com o aparecimento da doença (El-

Shennawy et al, 2011). 

Diante de tantas incertezas que ainda cercam os polimorfismos do 

gene do receptor de estrogênio e sua relação com a terapia de reposição 

hormonal, temos em um recente estudo publicado o questionamento sobre o 

papel dos hormônios Folículo Estimulante (FSH) e Luteinizante (LH) sobre a 

densidade mineral óssea nessas mulheres em pós-menopausa (Wu et al, 2013). 

  Dessa forma, no presente estudo nos propomos avaliar a presença 

de polimorfismos no gene do Receptor de Estrogênio-alpha HaeIII e MspI, 

associados à densidade mineral óssea a os níveis dos hormônios FSH e LH em 

resposta à reposição hormonal na pós-menopausa (Huang et al, 1999; Feigelson 

et al, 1999; Cheng, Tsai et al, 1999; Gattas et al, 2000; Van Schaik et al, 2000; 

Wiser et al, 2002; Herrington et al, 2002; Somekawa et al, 2002; Vural, Canbaz, 

Akzul, 2006; Wu et al, 2013). 
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  Espera-se, dessa maneira, identificar mais variantes genéticas que 

possam auxiliar na resposta da reposição hormonal e, dessa forma, oferecer 

maiores subsídios para uma hormonioterapia mais direcionada com maiores 

chances de sucesso e com menores riscos para as mulheres. 
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2 PROPOSIÇÃO 
 

 

 

  Avaliar os polimorfismos genéticos que eventualmente possam se 

associar com resposta, satisfatória ou não, a hormonioterapia substitutiva da 

menopausa com estrogênios eqüinos conjugados buscando a relação com a densidade 

mineral óssea e os hormônios FSH e LH nessas mulheres.
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3 PACIENTES E MÉTODOS 
 

 

 3.1 Casuística 
 

  Amostras de DNAs estocados de 69 mulheres pós-menopáusicas 

atendidas no Setor de Climatério do Departamento de Ginecologia da Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. 

  As referidas pacientes foram recrutadas no serviço acima mencionado e 

receberam reposição estrogênica isolada de 0,3mg de estrogênios conjugados equinos 

ou 1mg de valerato de estradiol divididos de forma aleatória entre as mulheres pós-

menopáusicas. 

 

3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 
 

  Mulheres com até três anos de menopausa que obrigatoriamente 

possuíam, em seus prontuários, os resultados iniciais e anuais de exames de sangue 

(colesterol total e frações, triglicérides, TSH, T4 livre, estradiol, FSH, LH), citologia 

cérvico-vaginal além de densitometria óssea, mamografia bilateral e ultrassonografia 

abdominal e pélvica. 

  Foram excluídas, do estudo, todas as mulheres que, mesmo 

preenchendo os critérios acima, não tenham feito uso correto da medicação 

preconizada. 
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4 MÉTODOS 
 

4.1 Coleta de Material Biológico 
 
  Foram coletados 3mL de sangue periférico através de punção venosa, 

com vacutainer contendo anticoagulante – EDTA (BD Vacutainer Systems – UK) e 

conservadas em –80oC em seguida foi realizada a extração de DNA genômico. 

 

4.2 Extração de DNA de Sangue Periférico 
 

  O DNA genômico foi isolado com o sistema de extração de Easy-DNA Kit 

(Invitrogen Life Tecnologies – Calsbad, CA, USA) da seguinte maneira: em um tubo tipo 

eppendorf de 2mL foi adicionado 350L de sangue e 500L de Solution A, misturou-se 

por inversão e foi incubado a 65C por 6 minutos. A seguir, a esse material foi adicionado 

900L de Clorofórmio (Merck KGaA – Darmstadt, Germany), e agitado, acrescentou-se 

200L de Solution B e agitou-se novamente. Esse material foi centrifugado a 14.000 

rpm por 10 minutos a temperatura ambiente (Eppendorf modelo 5804 R). Todo o 

sobrenadante (fase limpa) foi colocado em novo tubo tipo eppendorf e adicionou-se 

1000L de Etanol Absoluto (Merck KGaA – Darmstadt, Germany), misturou-se por 

inversão e precipitou-se 18 horas a –20C. Após esse período, realizou-se uma 

centrifugação a 14.000 rpm por 10 minutos a temperatura ambiente e em seguida foi 

realizada uma lavagem com Etanol 70% e nova centrifugação. Após isso, ao DNA foi 

adicionado 120L de H2O (destilada e deionizada) autoclavada e previamente incubada 

a 65C por 5 minutos. O DNA purificado foi armazenado. 
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 Todo DNA utilizado neste projeto foi então, previamente coletado e extraído 

sendo mantido em freezer -20ºC, portanto, o presente estudo se classifica como 

retrospectivo não tendo havido contato algum com as referidas pacientes. 

 

4.3 Quantificação do DNA 
 

 Todo material utilizado neste projeto passou por análise de quantidade de DNA 

no momento da extração, através de espectrofotometria com comprimento de onda de 

260nm (Spectronic modelo Genesys 5).  

 

4.4 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
 

  Nas reações utilizamos 200ng do DNA genômico em um volume final de 

25L de reação contendo: 10 pmol/L de cada primer foward e reverse, 10L de mix 

(50UN/mL de Taq DNA polymerase com buffer de reação – pH8,5, 400M de dATP, 

400M de dCTP, 400M de dGTP, 400M de dT e 3mM de MgCl2 e 12L H2O de 

nuclease-free (Promega Coorporation, Madison, WI, USA).  

A eletroforese foi realizada em gel a 2% de agarose, corado com 1mg/mL 

de brometo de etídio. Os primers, temperatura de anelamento e padrões de amplificação 

estão descritos na tabela a seguir (Tabela 1). 

  Todas as reações foram processadas contendo um controle negativo 

com a substituição do volume de DNA por H2O nuclease-free (Promega Coorporation, 

Madison, WI, USA) para assegurar a integridade dos reagentes e dos resultados 

obtidos. 
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  Os produtos da PCR, para as reações de PCR-RFLP, foram incubados 

em um volume final de 10L a 37C por 4 horas, contendo: 3 unidades de enzima de 

restrição, 1L do buffer e 8L do produto do PCR. Na eletroforese em gel a 3% de 

agarose, corados com brometo 1mg/mL de brometo de etídio foram observados os 

padrões de digestões conforme a descrição na tabela abaixo. 

 
Tabela1: Descrição dos primers, temperatura de anelamento (TC), fragmentos de amplificação 

(pb) e enzima de restrição de cada gene estudado. 

Descrição Primer T(C) pb 
Enzima de 

Restrição 
** pb 

Intron 1 do gene do ERα 

(Herrington et al. 2002) 

Sense 
5’-CAT CTA CTC CTA TGT 

CTG GT-3’ 

54 227 HaeIII 

S 205 ,22 

H 227, 205, 22 

Anti-sense 5’-CGT GTA GAC TGA AGG 

GCA T-3 

M 227 

Exon 1 do gene do ERα 

(Herrington et al. 2002) 

Sense 
5’-ATG CGC TGC GTC GCC 

TCT AA-3’ 

56 479 MspI 

S 198,121,90,53,18 

H 288, 198,121,90,53,18 

Anti-sense 
5’-CTG CAG GAA AGG CGA 

CAG CT-3’ 

M 288,121,53,18 

S= Homozigoto Selvagem; H= Heterozigoto; M= Homozigoto Mutado; 
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5 RESULTADOS 
 

  Na avaliação do polimorfismo do ERα utilizando a enzima HaeIII 

pode-se gerar os fragmentos de 205 pb e 22 pb no alelo selvagem, ou seja, sem 

a variante polimórfica, e de 227 pb no alelo polimórfico. Assim, nas pacientes 

com genótipo homozigoto selvagem, o perfil de digestão apresentou um único 

fragmento de 205 pb visível no gel (o fragmento de 22 pb não é visível no gel de 

agarose). Nas pacientes heterozigotas, com um alelo selvagem e o outro alelo 

polimórfico, ocorre digestão parcial e no gel de agarose são visíveis um 

fragmento de 205 pb (digerido) e outro de 227 pb (não digerido). Se ambos os 

alelos forem polimórficos, não ocorre digestão, sendo visível no gel de agarose 

somente o fragmento de 227 pb conforme podemos verificar na figura 3 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gel de agarose referente ao polimorfismo ER-HaeIII do receptor de estrógeno 
alfa. Gel de agarose 3% corado com brometo de etídio 1μg/ml mostrando o estudo do 
polimorfismo do receptor de estrógeno alfa. P representa o padrão de peso molecular 100 pb 
(Invitrogen). Nas linhas 2,6 e 7 observa-se a homozigose sem a variante, nas linhas 1, 4 e 5 
evidencia-se a presença de heterozigose para o polimorfismo HaeIII e na linha 3 temos a 
presença de homozigose para a variante. 

 

 

P 1         2         3         4          5         6         7
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No tocante ao polimorfismo do ERα utilizando a enzima MspI este 

pode produzir fragmentos de 198 pb, 121 pb, 90pb, 53 pb e 18 pb no alelo 

selvagem sem a variante polimórfica e de 288 pb, 121 pb, 53 pb e 18 pb no alelo 

polimórfico. Assim, nas pacientes com genótipo homozigoto selvagem sem a 

variação genética, o perfil de digestão apresentou 4 fragmentos de 198 pb, 121 

pb, 90 pb e 53pb visíveis no gel (o fragmento de 18 pb não é visível no gel de 

agarose). Nas pacientes heterozigotas, com um alelo selvagem e o outro alelo 

polimórfico, ocorre digestão parcial e no gel de agarose são visíveis 5 fragmentos 

sendo estes de: 288 pb, 198 pb, 121 pb, 90 pb e 53 pb. Se ambos os alelos forem 

polimórficos, ou seja, com a variante genética são visíveis no gel fragmentos de 

288 pb, 121 pb e 53 pb como podemos avaliar na figura 4 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gel de agarose referente ao polimorfismo ER-MspI do receptor de estrógeno alfa. 
Gel de agarose 3% corado com brometo de etídio mostrando o estudo do polimorfismo do 
receptor de estrógeno alfa. P representa o padrão de peso molecular 100 pb (Invitrogen). Na 
linha 4 observa-se o padrão de homozigose sem a variante polimórfica, portanto, selvagem. Nas 
linhas 1 e 6 verificamos a presença de heterozigose para o polimorfismo MspI e nas linhas 2,3 e 
5 têm-se o padrão de homozigoze para o polimorfismo MspI. 

 

P 1            2           3            4            5            6 
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As avaliações dos polimorfismos HaeIII e MspI no ER tiveram 

como resultado com a terapia de reposição uma ação negativa no aumento da 

densidade da massa óssea, isto é, agiram inibindo seu aumento (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Polimorfismo HaeIII e MspI no ER após reposição hormonal (DMO). 

Coeficientesa 
Modelo Coeficientes Não padronizados Coeficientes 

Padronizados 
             
 

 

Significância 
 
 

B Erro Padrão Beta t 

1 (Constant) 2.556 .715  3.574 .001 

 

T_MENO -.014 .103 -.013 -.133 .895 

HAE_01 -1.056 .458 -.237 -2.305 .023 

MSP_01 -.501 .585 -.088 -.858 .393 

a. Variável Dependente: Porcentagem _Aumento_DMO_Coluna   

Beta = medida de confiabilidade 

 

As avaliações destes polimorfismos em relação aos níveis de FSH 

iniciais, antes da reposição, tiveram os seguintes resultados: o polimorfismo para 

HaeIII teve ação inibitória no aumento do hormônio, enquanto o polimorfismo 

para MspI teve ação positiva, ou seja, agiu estimulando a produção de FSH 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Níveis de FSH iniciais, antes da reposição hormonal. 
Coeficientesa 

Modelo Coeficientes não-padronizados Coeficientes 
Padronizados 

 
 
 

Significância 

B Erro Padrão Beta t 

1 

(Constant) 81.870 11.470 
 

7.138 .0001 

.262 T_MENO -1.859 1.646 -.108 -1.129 

HAE_01 -11.431 7.351 -.159 -1.555 .123 

 MSP_01 9.902 9.380 .108 1.056 .294 

a. Viariável Dependente: FSH_I 

 
O polimorfismo para HaeIII nas pacientes com reposição agiu de 

forma a estimular positivamente a produção de FSH, passando de -11,431 para 
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+3,532, enquanto que para o polimorfismo para MspI, este teve uma diminuição 

na sua influência. 

Tabela 4. Produção de FSH após a reposição hormonal e polimorfismo do ERα (HaeIII e MspI). 
Coeficientesa 

Modelo Coeficientes não-padronizados Coeficientes 
Padronizados 

 
 
 

Significância 

B Erro Padrão Beta t 

1 

(Constant) 49.079 9.003 
 

5.451 .0001 

.510 T_MENO .854 1.292 .065 .661 

HAE_01 3.532 5.770 .064 .612 .542 

MSP_01 4.802 7.362 .068 .652 .516 

a. Viariável Dependente: FSH_F 

 

A influência dos polimorfismos para HaeIII e MspI no tocante ao LH 

foi a mesma que para o FSH. O polimorfismo para HaeIII teve ação inibitória e o 

MspI ação estimulatória (Tabela 5). 

Tabela 5. Produção de LH e polimorfismo do ERα (HaeIII e MspI). 

Coeficientesa 
Modelo Coeficientes não-padronizados Coeficientes 

Padronizados 
 

 
 

Significância 

B Erro Padrão Beta t 

1 

(Constant) 83.446 10.368 
 

8.049 .0001 

.000 

.003 

.908 

T_MENO -6.478 1.488 -.382 -4.353 

HAE_01 -19.866 6.644 -.280 -2.990 

MSP_01 .984 8.478 .011 .116 

a. Viariável Dependente: LH_I 

 

As análises destes polimorfismos nas pacientes com reposição 

hormonal em relação ao LH tiveram o mesmo perfil encontrado para o FSH. 

Nestas pacientes o polimorfismo para HaeIII agiu de forma a estimular a 

produção de LH de forma também significativa, passando de -19,866 para – 

4,367. Quanto ao MspI, este manteve a ação positiva no aumento do hormônio 

porém de forma menos intensa, já que houve diminuição na ação. 
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Tabela 6. Estimulação da produção de LH em pacientes submetidas à reposição hormonal. 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes não-padronizados Coeficientes 
Padronizados 

 
 

 

Significância 

B Erro Padrão Beta t 

1 

(Constant) 50.384 7.372  6.835 .0001 
.106 

T_MENO -1.726 1.058 -.159 -1.631 

HAE_01 -4.367 4.724 -.096 -.924 .357 

MSP_01 .237 6.028 .004 .039 .969 

a. Viariável Dependente: LH_F 
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Figura 5: Níveis de FSH e LH entre os grupos sem polimorfismo e àqueles que possuem ao 
menos um alelo polimórfico.  
 

Os resultados encontrados para os hormônios FSH e LH nas 

pacientes sem reposição, quanto ao polimorfismo par HaeIII, indicam que nesta 

situação (sem reposição hormonal) este age negativamente sobre a produção 

destes hormônios. 
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6 DISCUSSÃO 
 

A osteoporose é uma doença sistêmica que provoca a perda de massa 

óssea, produzindo microcavidades na arquitetura dos ossos, tornando-os frágeis. A 

causa desta é multifatorial, destacando como principais fatores os hormônios, a 

alimentação, suplementos vitamínicos e atividade física. Um grande número de estudos 

neste sentido vem se feitos associando os polimorfismos presentes no receptor de 

estrógeno alfa e a perda de massa óssea. Se destacam os polimorfismos para as 

enzimas PvuII, XbaI, MspI e HaeIII como possíveis alvos de detecção de alterações 

neste receptor que possam levar a uma maior perda óssea em resposta a terapias de 

reposição hormonal. 

Nosso trabalho focou nos sítios para as enzimas HaeIII e MspI no ER 

com o intuito de contribuir com esses estudos. Os resultados obtidos pelas clivagens 

dos DNAs extraídos das 69 pacientes não deixaram dúvida quanto ao genótipo 

encontrado tanto para homozigotas quanto heterozigotas. Os resultados por nós obtidos 

demonstram que esses dois polimorfismos agem de forma a diminuir o aumento da 

densidade óssea.  

Ramos e colaboradores (2007) avaliaram 115 mulheres pós-

menopáusicas em relação ao mesmo receptor, tendo como foco a densidade mamária. 

As pacientes não faziam a reposição hormonal e foram estudas quanto a presença dos 

polimorfismos HaeIII, PvuII, MspI e XbaI. Eles obtiveram como resultados uma 

associação não significativa dos polimorfismos HaeIII e PvuII; e para os polimorfismos 

MspI e XbaI estes sim revelaram tendência significativa. 

Estudos com os polimorfismos HaeIII e MspI relacionando-os com 

densidade óssea são raros, os mais estudados são XbaI e PvuII e os resultados nem 

sempre são concordantes em sua ação no ER. Kobayashi e colaboradores (2002) 
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estudaram o polimorfismo para o ER em 283 mulheres japonesas que faziam 

reposição hormonal. Avaliaram os polimorfismos para XbaI e PvuI e encontraram um 

marcador para a osteroporose no genótipo homozigoto somente para o polimorfismo 

XbaI. Por outro lado há na literatura estudos que correlacionam o polimorfismo PvuII 

com a densidade óssea, embora esta correlação seja fraca (Wang et al, 2007; Nam et 

al, 2005).  

Outros estudos chegam a resultados de não correlação entre esses 

polimorfismos e a densidade óssea. Silvestri e colaboradores (2006) estudando estes 

polimorfismos (Pvull e Xbal) em 280 mulheres chinesas não encontraram nenhuma 

correlação. O mesmo resultado foi encontrado por Rapuri e colaboradores (2006) em 

um estudo com 489 mulheres com os mesmos polimorfismos. 

Como já mencionado a osteoporose depende de vários fatores para se 

desenvolver, e diante de tão variadas correlações entre os polimorfismos e a densidade 

óssea, por vezes contraditórias, acreditamos que além do polimorfismo a etnia e modo 

de vida devam participar das estatísticas para um melhor entendimento do 

desenvolvimento da doença.  

Nosso estudo com os polimorfismos HaeIII e MspI, sendo um dos 

primeiros a serem relatados quando observada a literatura pertinente, necessitará de 

complementação com um maior número de pacientes. Levando-se em conta que o 

Brasil além de ter um território extenso (que de uma certa forma possibilita nichos 

habitacionais), possui uma população extremamente miscigenada que por um lado 

dificulta um estudo focado na etnia e modo de vida, porém, por outro lado a variabilidade 

é muito maior e representativa de uma possível população humana em um futuro 

próximo. 

Os níveis de FSH e LH tiveram alterações semelhantes nos valores 

encontrados após a reposição hormonal. Os polimorfismos tanto HaeIII e MspI agiram 



26 
 

 

de forma semelhante para ambos os hormônios. No caso do polimorfismo para HaeIII 

este agiu de forma a estimular a produção dos hormônios FSH e LH de forma acentuada. 

Estes hormônios já possuem uma tendência a terem os níveis 

aumentados na menopausa e este polimorfismo, HaeIII, indica um maior aumento 

quando na reposição hormonal, comprometendo ainda mais a saúde das pacientes, no 

que confere a sintomas vasomotores. No caso do polimorfismo para MspI, com a 

reposição hormonal, este age de forma a diminuir os níveis dos hormônios FSH e LH, 

atuando como um protetor de possíveis doenças vasomotoras.  

Um dos resultados esperados da reposição hormonal é a diminuição do 

hormônio FSH, no caso específico das pacientes com o polimorfismo para HaeIII este 

agiu inibindo a produção deste hormônio nas pacientes ainda sem reposição, 

prevenindo de uma certa forma a ação nociva deste hormônio em altas doses.
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7 Conclusões 
 

Neste estudo feito com os polimorfismos HaeIII e MapI com esta amostragem 

específica, concluiu-se que; 

 

 Os polimorfismos para HaeIII e MspI agem de forma a inibir o aumento da 

densidade óssea. 

 O polimorfismo HaeIII tem ação inibitória nos níveis iniciais de FSH, enquanto 

que,  o polimorfismo MspI tem ação estimulatória nos níveis iniciais de FSH.  

 Após a reposição hormonal, pacientes que possuíam o polimorfismo no sítio 

HaeIII, apresentaram aumento na produção de FSH, enquanto que, as pacientes 

que possuíam o polimorfismo no sitio MspI, apresentaram menor produção do 

hormônio FSH. 

 O polimorfismo HaeIII agiu inibindo a produção de LH e FSH nas pacientes ainda 

sem reposição, prevenindo a ação deste hormônio em altas doses. 
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ANEXOS 

 



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1- TÍTULO:  

 

“Análise de polimorfismo nos genes do receptor de estrogênio - ERα 

(HAEIII E MSPI) em mulheres em terapia substitutiva com estrogênios”.  

 

2- OBJETIVO: 

“Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo (como paciente do grupo de estudo ou grupo controle) 

que visa identificar polimorfismos nos genes do receptor de estrogênio - ERα 

(HAEIII E MSPI) em mulheres em terapia substitutiva com estrogênios. Este 

estudo tem como objetivo verificar se existem possíveis alterações nos genes do 

receptor de estrogênio alpha, a fim de, melhor entender a importância destes na 

Terapia Substitutiva com Estrogênios”. 

 

3- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS: 

 

Para obtenção do DNA das células bucais, deve-se realizar o raspado 

bucal, seguido de bocheco com soro fisiológico ou, no caso de DNA de sangue 

total, deve-se realizar a coleta de sangue venoso. 

 

 

4- DESCONFORTOS E RISCOS: 

 

Não há desconforto nem risco na realização da coleta de DNA de raspado 

bucal. Já na coleta de sangue venoso, o procedimento será realizado no 

momento da coleta sangue para exames de rotina. 

 

5- BENEFÍCIOS: 

 

Não há benefício direto para à participante, pois, trata-se de estudo que 

visa analisar o polimorfismo nos genes do receptor de estrogênio - ERα (HAEIII 



 

 

E MSPI) em mulheres em terapia substitutiva com estrogênios, visando 

identificar o possível papel destes junto à Terapia Substitutiva com Estrogênios 

e, somente no final do estudo, poder-se-á concluir a presença de algum benefício 

que servirá a toda a comunidade científica e posteriormente às mulheres na pós-

menopausa 

. 

 

6- PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS: 

 

Como não se trata de um estudo experimental clínico não há 

procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente 

pode optar. 

 

7- GARANTIA DE ACESSO: 

 

Estamos à sua disposição para qualquer informação relacionada à 

pesquisa ou qualquer problema relacionado a ela. Em qualquer etapa do estudo, 

o paciente terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A investigadora principal, Ana Maria de 

Oliveira Taborda que pode ser encontrada no Departamento de Ginecologia, no 

endereço: Rua Pedro de Toledo, 781 – 4ºandar - frente (telefone 5579-1534). 

Caso você tenha alguma dúvida ou consideração com relação aos 

aspectos éticos da pesquisa, entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) Rua Botucatu, 572 – 1° andar – cj 14, tel 5571-1062, Fax 5539-

7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br. 

 

8- LIBERDADE: 

 

A sua participação no estudo é totalmente voluntária e caso desejar, você 

poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem nenhuma necessidade de 

justificativa e sem nenhum prejuízo em seu tratamento que continuará sendo 

realizado normalmente.  

 

9- CONFIDENCIALIDADE: 

mailto:cepunifesp@epm.br


 

 

 

Todas as informações colhidas e as identidades das pacientes serão 

mantidas em sigilo como informação confidencial.  

 

10- DIREITO DE INFORMAÇÃO: 

 

Os pacientes terão direito de serem mantidos atualizados sobre os 

resultados parciais desta pesquisa. 

 

11- DESPESAS E COMPENSAÇÕES: 

 

Não existem despesas pessoais para você em qualquer fase do nosso 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não existirá compensação 

financeira relacionada à sua participação. 

 

12- DANOS PESSOAIS E TRATAMENTO:  

 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante 

tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 

legalmente estabelecidas. 

 

13- SIGILO:  

 

A nossa equipe de pesquisadores se compromete a utilizar os dados e 

materiais coletados somente para esta pesquisa. 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo a pesquisa denominada “Análise de 
Polimorfismo nos Genes do Colágeno 1A1 e Receptor de Vitamina D em 
Mulheres em Terapia Substitutiva com Estrogênios”.  Discuti com o pesquisador 
responsável pelo estudo (Ana Maria de Oliveira Taborda) sobre minha decisão 
em participar desta pesquisa. Ficaram claros para mim quais os propósitos do 
estudo, os procedimentos que serão realizados, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos. Ficou claro também que minha 



 

 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar desse 
estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de benefícios que eu 
possa ter adquirido, ou no meu atendimento nesse Serviço. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Assinatura da paciente/representante legal  Data  
 _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Assinatura de testemunha     Data 
 _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido desta paciente ou representante legal para a participação neste 
estudo. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Assinatura do responsável pelo estudo   Data 

 _____/_____/_____ 

 

 

O material coletado poderá, futuramente, ser utilizado para pesquisas que 

procurem desvendar novos aspectos relacionados à terapia substitutiva com 

estrogênios. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. A 

principal investigadora, Ana Maria de Oliveira Taborda poderá ser encontrada no 

endereço: Rua Pedro de Toledo, 781- 4ºandar - frente - Telefone: 5579-1534. Se 



 

 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 

andar conj. 14, TEL: 5539-7162 ou 5571-1062, FAX: 5539-7162. 

É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na instituição. 

 Estou de acordo com minha participação por livre escolha. Tenho ainda o 

direito de recusa a qualquer momento se assim o desejar. 

 Sem mais, 

 

    Paciente:

 __________________________________ 

 

 

    Médico:

 __________________________________ 

 

 

    São Paulo,      _____ /_____/______   
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Abstract 

 

 

Introduction: The increase of the life expectancy in the last 60 years, makes women spend one-

third of their lifetime in climacteric period. The hormonal replacement in the post-menopause, 

seems to bring many benefits such as improvement of the vasomotor symptoms,  cardiovascular 

protection, lost bone mass prevention, improvement of urogenital atrophy and lipidic profile and, 

among others. Studies have been demonstrated that some of genetic components, and mineral 

bone density could be, at least, accessed by detection of some genetic polymorphims such as 

those present at estrogen, progesterone and, vitamin D receptor. Objective: To evaluate genetic 

polymorphisms that could be eventually associated to hormone replacement responding to 

conjugated estrogen equine and its relationship to mineral bone density and FSH and LH 

hormone in menopause. Methods: The PCR-RFLP technique was determined to detect the 

presence of Estrogen Receptor Alpha (ERα) - HaeIII (Íntron 1) and MspI (Éxon 1) polymorphisms. 

Results: The ERα HaeIII and MspI sites gene polymorphisms, inhibited the bone mass increase 

after hormonal therapy (p=0.001). The HaeIII polypmorphism is related to inhibitory initial levels 

of FSH, before hormone replacement, whereas MspI is related to estimulatory production of FSH 

(p=0,000). After hormone replacement, there was an increase of FSH production in patients with 

HaeIII (p=0,000). The LH levels observed were the same of those FSH, i.e., the HaeIII 

polymorphism is related to inhibitory production of LH and, MspI polymorphism is related to 

estimulatory production of this (p=0,000). The women with at least one polymorphic allele HaeIII 

and did not to hormonal replacement suffered decline of LH and FSH production (p=0,000). 

Conclusion: The ERα polymorphisms HaeIII and MspI, play a major role in hormone replacement 

therapy. 
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