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RESUMO 
 
 
 
 
Cunha DR. Estudo de mutações nos genes BRCA na população Ashkenazi e não 
Ashkenazi com histórico para câncer de mama e/ou ovário. [Tese (Doutorado em 
Biotecnologia)]. São Paulo: Insituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2011. 

 
 
O câncer de mama é um dos mais incidentes no mundo e mais comum na 

população feminina. Algumas populações possuem maior risco para o câncer de 

mama e ovário devido a presença de mutações fundadoras nos genes BRCA1 e 

BRCA2 como ocorre nos Judeus Ashkenazi (JA). Os testes genéticos para detecção 

de  mutações  de  ponto  nos  genes  BRCA1  e  BRCA2  foram  realizados  em  106 

indivíduos com e sem origem judaica (IOA) através do rastreamento por dHPLC e 

sequenciamento. A distribuição das mutações fundadoras no gene BRCA1 foi de 

cerca de 55% para 185delAG e 5382insC no gene BRCA1 e 12% para 6174delT no 

gene BRCA2. Estas mutações também foram detectadas em 7,4% dos casos no 

grupo IOA e 84,2% no grupo JA (p< 0,001). Mutações fundadoras espanholas e 

portuguesas, 330 A>G (11,11%) e 7966C>T (7,4%), foram detectadas no IOA. Os 

carcinomas de mama e ovário foram mais frequentes nos dois grupos, cerca de 70% 

e 20%, respectivamente. No grupo IOA foram diagnosticados carcinomas de mama 

masculino (9,5%) e trompa uterina (2,9%), e  carcinoma endometrióide em 11,8% no 

grupo JA. 
 
 
 
 
Palavras-chave:  BRCA1. BRCA2. Câncer. Mama. Mutação. Fundadoras. Judeus 

 

Ashkenazi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Cunha DR. Study in the BRCA genes in Ashkenazi and non- Ashkenazi jewish 
population with familial breast cancer and/or ovarian cancer. [Ph. D. Thesis 
(Biotechnology)]. São Paulo: Insituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2011. 

 

 
Breast cancer is one of the most common tumors in women. Some populations show 

higher risks for breast and ovarian cancers due to founder mutations in the BRCA1 

and BRCA2 genes, as found in Ashkenazi Jewish (AJ) population. Genetic tests to 

detect point mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes were performed in 106 

Ashkenazi Jewish and non-Ashkenazi Jews (NAJ) individuals using dHPLC 

screening and sequencing. The distribution of founder mutations in the BRCA1 and 

BRCA2 genes was about 55% for 185delAG and 5382isnC in BRCA1 gene and 12% 

for 6174delT in BRCA2 gene. Those mutations were also detected in 7,4% of NAJ 

group and 84,2% in AJ group (p<0,001). Spanish and portuguese founder mutations 

330 A>G (11,11%) and 7966C>T (7,4%) were also detected in NAJ group. Breast 

and ovarian carcinomas were detected in higher frequencies in both groups, about 

70% and 20%, respectively. Male breast carcinomas (9,5%) and oviduct carcinomas 
 

( 2,9%) were diagnosed in NAJ group, and endometrioid carcinoma in AJ group (11, 
 

8%). 
 
 
 
 
 
Key   Words:  BRCA1.   BRCA2.   Breast.   Cancer.   Mutation.   Founder   mutation. 

 

Ashkenazi Jews. 
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A  Agência  Internacional  para  a  Pesquisa  em  Câncer  (IARC)  e  a  Organização 

Mundial  de  Saúde  (OMS)  noticiaram  em  2008  que  o  impacto  global  para  esta 

doença superou o dobro das estatísticas nas últimas 3 décadas. Há expectativa de 

que este quadro ainda aumentará, devido ao constante crescimento da faixa 

populacional senil e a sua relação com o impacto do câncer no mundo. As mesmas 

fontes estimaram também que, no mesmo ano, ocorreriam cerca de 12 milhões de 

novos casos de câncer e 7 milhões de óbitos decorrentes desta doença no mundo. A 

maior incidência foi para os tumores malignos no pulmão, mama, cólon e reto. No 

mesmo período, o estudo apontou que na América do Sul, Central e Caribe por volta 

de 1 milhão de novos casos surgiriam e destes, 589 mil indivíduos viriam ao óbito. 

Na população masculina o mais frequente foi o câncer de próstata, enquanto que 

nas mulheres os mais frequentes foram os tumores de mama e útero seguidos do 

câncer de cólon e reto (World Cancer Report, 2008). 

As estimativas para o Brasil nos anos de 2010 e 2011 apontam para uma 

ocorrência de cerca de 50 mil novos casos de câncer de mama na população 

feminina e 55 mil para o câncer de próstata (figura 1). 
 
 
 

 
 
Figura 1. Tipos de câncer estimados até 2011 para a população brasileira. Destaque para o câncer de 

mama feminino e para o câncer de próstata. 
Fonte: Brasil (2009). 
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1.1 Câncer de mama 
 
 
 

De forma geral, podemos sugerir que o câncer de mama é um dos mais 

incidentes no mundo e também o mais comum na população feminina. São 

notificados 22% de novos casos a cada ano. No Brasil, para 2010 foram esperados 

49.240 novos casos, com risco de 49 casos em cada 100 mil mulheres. Na região 

sudeste o câncer de mama feminino é o mais incidente, com um risco estimado em 

cerca de 65 novos casos em cada 100 mil mulheres (Instituto Nacional do Câncer, 

INCA, 2010). Mais de 10.000 mortes têm sido reportadas anualmente pelo Ministério 

da Saúde (Brasil, 2010), e sem dúvida, é a neoplasia mais comum diagnosticada em 

mulheres,  com  destaque  para  as  de  origem  hispânica,  liderando  as  causas  de 

mortes dentre os outros tipos de câncer (Hines et al., 2010). 
 
 
1.2 Fatores de risco para câncer de mama 

 
 
 

Das mulheres que desenvolvem o câncer de mama, por volta de 25%, não 

possuem um histórico familiar para a doença, ao passo que 75% das mulheres têm 

histórico familiar e certamente, possuem um alto risco de desenvolver o câncer de 

mama. Ressaltamos que as mulheres com um parente de primeiro grau que teve o 

câncer de mama, têm duas vezes mais risco de desenvolver esta doença. No caso 

de dois parentes de primeiro grau diagnosticados com câncer de mama, este risco 

aumenta em até cinco vezes (American Cancer Society, 2007). Há também um risco 

de cerca de 50% para o desenvolvimento de um segundo câncer de mama primário 

(M.D. Anderson Cancer Center, 2009). 

Entretanto é importante salientar que aproximadamente 7% dos diagnósticos 

para câncer de mama são atribuídos a uma mutação herdada do gene BRCA1 

(Breast-ovarian cancer 1) ou BRCA2 (Breast-ovarian cancer 2) que confere forte 

predisposição  para  o  desenvolvimento  desta  doença  (American  Cancer  Society, 

2007; Bignon et al., 2004). 
 

Infelizmente, há comprovação de que as mutações em BRCA1 ou BRCA2 

estão  associadas  com  a  síndrome  de  câncer  de  mama  e  ovário  hereditários 

(SMOH), e as mulheres com esta síndrome apresentam entre 50 e 90% (figura 2) de 

chance de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida (Garber et al., 2005; 

Ford et al., 1998). O câncer de mama desenvolvido por esta síndrome usualmente 
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ocorre na faixa etária mais jovem (antes dos 50 anos de idade), onde cerca da 

metade da casuística dos portadores destas mutações desenvolvem o câncer de 

mama (Associação Americana de Oncologia Clínica, ASCO, 2007B). 

Nesta faixa etária, o índice de acometimento do câncer de mama, como na 

maioria das síndromes hereditárias do câncer, está em contraste com a média de 

risco para a população feminina. Nesta, apenas 20% dos diagnósticos para o câncer 

invasivo, ocorrem antes dos 50 anos (Asco, 2007B).  Em adição, mulheres com 

SMOH têm 15 a 40% de risco cumulativo para desenvolver também o câncer de 

ovário. Este, por sua vez, acomete uma faixa etária mais velha (após os 70 anos 

idade) entre os portadores das mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Para se ter 

idéia, isto representa um risco de 1,4% de desenvolver o câncer de ovário na 

população mundial nesta faixa etária (Offit et al., 2004; National Cancer Institute, 

2007A). Alguns portadores destas mutações têm também um risco aumentado para 

outros tipos de tumor, como o câncer de mama masculino, pancreático, ducto biliar, 

vesícula biliar e melanoma, embora a magnitude destes riscos ainda não esteja bem 

esclarecida ou mensurada (Offit et al., 2007). 

Assim como na maioria dos tumores de característica hereditária, 

excetuando-se as mutações para o gene da ataxia telangiectasia ou Síndrome de 

Louis-Bar, as mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 são transmitidas em caráter 

autossômico dominante (Salmon et al., 2004; National Cancer Institute, 2007B). Isto 

quer dizer que tanto o pai quanto a mãe podem transmitir uma cópia mutada do 

gene para a geração descendente, e cada criança, independente do sexo, possui 50 

% de risco de herdar esta cópia mutada (Salmon et al., 2004; National Cancer 
 

Institute, 2007B). 
 

O histórico familiar atualizado para a avaliação do risco para câncer de mama 

possui a propriedade de alertar para suspeitas de uma síndrome de câncer de 

mama e ovário hereditários devido à mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 ou outros 

genes. No ano de 2007, a Associação Americana de Oncologia Clínica alertou para 

a síndrome de câncer de mama que inclui a presença de um ou mais dos fatores 

relacionados a seguir: 

1.  Histórico pessoal de câncer de mama precoce diagnosticado até os 45 

anos de idade; 
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2.  Múltiplos membros da família com diagnóstico para câncer de mama 

do mesmo lado da família (principalmente se ocorrer até os 50 anos de 

idade); 

3.  Membro da família com diagnóstico para câncer de mama masculino 

independente da faixa etária; 

4.  Membro da família, feminino, com múltiplos tumores primários 

diagnosticados até os 50 anos de idade; 

5.  Um ou mais casos de câncer de ovário do mesmo lado da família; 
 

6.  Histórico  pessoal  ou  membro  da  família  com  primeiro  grau  de 

parentesco e com câncer de mama ou ovário; 

7.  Possuir outros tumores associados com qualquer síndrome 
 

diagnosticada do mesmo lado da família; 
 

8.  Populações fundadoras de risco, como descender dos Judeus 
 

Ashkenazi; 
 

9.  Mutação em BRCA1 ou BRCA2 identificada na família. 
 
 
 

Parte essencial de um histórico familiar investigado são as anotações da 

estrutura familiar, ou seja, apontar em qual nível da árvore genealógica ocorreu 

diagnóstico ou causa mortis por câncer de mama ou ovário. O fato de pertencer a 

uma família onde um único indivíduo foi diagnosticado precocemente para o câncer 

de mama é mais significante do que uma estrutura familiar limitada a poucos 

indivíduos, particularmente, quando há número reduzido de mulheres adultas numa 

faixa etária fértil (National Comprehensive Cancer Network NCCN, 2007B; Weitzel et 

al., 2007). O histórico também deve conter informações sobre a ancestralidade e 

etnia familiar, pois várias síndromes genéticas ocorrem com maior freqüência ou 

então possuem notadamente mutações fundadoras em seus grupos populacionais 

(NCCN, 2007B; American Medical Association, 2004; Thompson et al., 2004; 

Maradiegue et al., 2006). 

Os fatores reprodutivos, que incluem as mulheres que apresentam idades de 

menarca precoce, nuliparidade, nascimento do primeiro filho depois dos 30 anos de 

idade e a menopausa tardia, também estão constantemente associados a um 

aumento do risco para câncer de mama. Isto é presumido por causa da exposição 

do tecido mamário aos efeitos hormonais do estrógeno e da progesterona (Pike, 

1983; Offit et al., 2004; National Cancer Institute, 2007;). Além disso, as mulheres 
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com histórico cirúrgico devem ser questionadas a respeito do tipo de intervenção a 

que foram submetidas, bem como ao número de possíveis biópsias ou exames 

controle realizados ao longo de suas vidas clínicas. Mulheres com história atípica de 

hiperplasia ductal ou lobular, por exemplo, também têm cinco vezes mais risco de 

desenvolver câncer de mama quando comparado às mulheres sem este fator 

(American Cancer Society, 2007). Uma história de carcinoma lobular in situ aumenta 

de maneira ímpar o risco para o câncer de mama invasivo, tanto na mama 

contralateral, como na mama afetada (ASCO, 2007B). 

A exposição à terapia de reposição hormonal deveria incluir tipos de drogas e 

duração cumulativa de uso. Segundo o Women’s Health Initiative, cerca de 30% das 

mulheres desenvolveu o câncer de mama depois de se submeterem a um 

procedimento que combinou a administração de estrógeno e progesterona durante 

uma média de 5 anos (Rossouw, 2003). Outro tipo de exposição, pela qual as 

mulheres jovens foram submetidas em algum momento de suas vidas e depois 

vieram a ter câncer de mama foi a radiação (NCCN, 2007c; Land et al. , 2003; 

Preston et al., 2002; Hill et al., 2005). 

Certos estilos de vida ou hábitos cotidianos são fatores que contribuem de 

modo decisivo em relação ao risco de desenvolver o câncer de mama. Demonstrou- 

se que a ingestão de quantidades crescentes de álcool etílico aumenta o risco para 

o câncer de mama (Lenz et al., 2002; American Cancer Society, 2007). A obesidade 

ou sobrepeso também foram relacionados ao aumento de risco para este câncer 

(Carmichael et al., 2004; Harvie, et al., 2005). Por outro lado, demonstrou-se que a 

atividade física reduz este risco na população feminina. O tempo exato, a frequência 

e a quantidade de exercícios físicos ainda permanecem indefinidas (Friedenreich et 

al., 2002; American Cancer Society, 2007). Ainda segundo o Women’s Health 

Iniciative, as mulheres que praticam caminhadas vigorosas por aproximadamente 1- 

2 horas por semana, tiveram um decréscimo de cerca de 20 % no risco para ter o 

câncer de mama (McTiernam et al., 2003). O cálculo para obtenção do grau de risco 

para o câncer de mama está baseado nas informações detalhadas do histórico 

familiar  de  cada  indivíduo  e  das  suas  gerações  predecessoras.  Contudo,  nem 

sempre possuímos todo um conjunto de informações específicas e nestes casos 

recorremos à utilização de modelos empíricos para esta inferência. O BRCAPRO, 

MyriadII, Couch (também conhecido como Penn), Family History Assessment Tool 

(FHAT), The Manchester, Penn II, IBIS e o Breast and Ovarian Analysis of Disease 
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Incidence and Carrier Estimation Algorithm (BOADICEA) são modelos que têm sido 

desenvolvidos para predição da probabilidade de identificação das mutações 

germinativas de um indivíduo ou em determinada família. Cada modelo calcula o 

risco baseado na inclusão de diferentes diagnósticos de câncer e todos incorporam 

o histórico familiar para câncer de mama e ovário. Além disso, FHAT inclui ainda o 

fator de diagnóstico anterior para câncer de cólon ou próstata, enquanto que o 

Manchester, BOADICEA e Penn II incluem informação anterior sobre o diagnóstico 

para o câncer de próstata e pâncreas. O IBIS já inclui apenas o diagnóstico para 

câncer de mama feminino e ovário. Também é válido salientar que a taxa de risco 

para o câncer de mama é excedida em cerca de 10% das mulheres, ou seja, 

determinados fatores de seu histórico familiar ou pessoal têm mais peso no cálculo 

de uma estimativa de risco em desenvolver ou não a doença. 

Mulheres portadoras de mutação nos genes ligados ao desenvolvimento de 

câncer de mama possuem alto grau de risco e podem, em certos casos, considerar 

a quimioprevenção ou inclusive a mastectomia profilática (NCCN, 2007A, 2007B). O 

rastreamento por ressonância nuclear magnética é recomendado como um 

importante exame diagnóstico, assim como, a mamografia e o ultrassom, em 

mulheres com risco empírico maior que 20% para câncer de mama (Saslow et al., 

2007). De forma geral, independente de ter um risco grande para o desenvolvimento 

do câncer, a conduta clínica estabelece que as mulheres passem por exames 

periódicos, como por exemplo, a mamografia anual a partir dos 25 anos de idade 

(Saslow et al., 2007; Kriege et al., 2004). 
 
 

1.3 Modelo de progressão do câncer de mama 
 
 
 

O carcinoma de mama, tumor maligno desenvolvido a partir de células 

epiteliais ou glandulares, inicia-se no período embrionário. A morfogênese ductal 

começa a partir de uma estrutura do tipo ‘broto’ com ramificações, alongamento e 

canalização. Células basais expressando tanto a proteína actina de músculo liso 

como citoqueratinas de alto peso molecular aparecem no final do segundo trimestre 

de  formação  do  tecido.  Na  mama  adulta  dois  tipos  celulares  distinguem-se:  as 

células mioepiteliais e as células luminais secretoras. Histopatologica e clinicamente, 

várias etapas podem ser identificadas durante a progressão e estadiamento tumoral 

até  determinado  grau  de  malignidade  (Osin,  1998).  A  hiperplasia  ductal,  ainda 
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considerada citologicamente formada por células benignas, caracteriza-se pela 

proliferação de células distribuídas de forma desigual, o núcleo apresenta várias 

formas e padrões de cromatina, e é frequentemente considerado como um sinal 

patológico.  As  células  têm  relativamente  pouco  citoplasma  com  bordas  não 

definidas,  e  a  transição  para  hiperplasia  atípica  é  clinicamente  associada  ao 

aumento do risco para o desenvolvimento de câncer de mama. O desenvolvimento 

do carcinoma in situ, tanto ductal quanto lobular, caracteriza-se pela proliferação de 

células com características citológicas de malignidade, porém, ainda sem invasão do 

estroma pela membrana basal celular. Quando as células que se separam da 

membrana basal passam a invadir o estroma, os carcinomas caracterizam-se como 

invasivos, e normalmente alcançam a corrente sanguínea ou o sistema linfático, 

resultando em metástases. A maioria dos carcinomas invasivos são do tipo ductal, 

85% a 95%, enquanto que os lobulares infiltrantes constituem aproximadamente 
 

10% de todos os casos de câncer de mama. 
 

No modelo clássico de desenvolvimento tumoral, uma célula epitelial normal 

poderá desenvolver uma pré-malignidade atípica e depois de uma expansão clonal 

tornar-se uma lesão pré-maligna, ou seja, um carcinoma in situ. Após determinado 

tempo, tal lesão pode ter característica invasiva e metastática. 

A cada etapa fisiopatológica, eventos genéticos importantes podem ocorrer, e 

novas propriedades celulares com uma consequente vantagem clonal para a própria 

célula podem instalar-se. Estes eventos genéticos variam de pequenas mutações de 

ponto, deleções cromossômicas, translocações e amplificações até mudanças mais 

severas como grandes perdas cromosômicas ou duplicações. As alterações em 

genes relacionados aos processos regulatórios de mitose e envolvidos nos 

mecanismos de reparo do DNA podem levar a uma instabilidade genômica, da 

mesma  maneira  que  as  aberrações  em  outros  genes  poderão  levar  a  uma 

progressão da malignidade fenotípica importante (Beckmann, et al., 1997; O’Connell, 

2003. 
 
 
 
1.4 Outros genes relacionados ao câncer de mama hereditário 

 
 
 

O câncer é uma doença genética, cuja tumorigênese pode ser descrita como 

um processo de múltiplas etapas. Cada etapa está correlacionada com uma ou mais 

mutações distintas nos genes regulatórios (Kenemans, et al., 2004). O câncer de 
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mama hereditário constitui aproximadamente 50% dos todos os casos de câncer de 

mama familiar. Como descrito anteriormente, os genes de alta  penetrância que 

aumentam a suceptibilidade ao câncer de mama são os genes BRCA1 e BRCA2. 

Porém, sabe-se que em adição aos genes BRCA1 e BRCA2 (tabela 1), vários outros 

genes têm se mo strados mutados nos casos de câncer de mama familiar (Wooster 

e Weber, 2003). 

O gene CHEK2, localizado no cromossomo 22, é um mediador da resposta 

ao dano do DNA (Rouse e Jackson, 2002; Myung, et al., 2001) que quando mutado 

é responsável por cerca de 5% dos casos de câncer de mama familiar (Wooster e 

Weber, 2003). Dois estudos em 2002 verificaram que uma variante encontrada no 

gene CHEK2, 1100delC, pode causar uma baixa penetrância ao câncer de mama 

familiar (Meijers-Heijboer et al., 2002; Vahteristo et al., 2002). 
 
 
 

Tabela 1- Genes associados ao SMOH 
 

 
Gene 

 
Locus 

 
Associação com SMOH 

 
BRCA1 

 
17q12-21 

 
Mutação germinativa (SMOH) 

 
BRCA2 

 
13q12-13 

 
Mutação germinativa (SMOH) 

 
TP53 

 
17q13.1 

 
Mutação germinativa (Li-Fraumeni) 

 
PTEN 

 
10q.23-24 

 
Mutação germinativa (Cowden) 

 
 

ERBB2/HER2/NEU 
 
 

17q21 
 

Frequentemente  não expresso em 

cânceres mutados por BRCA1 
Fonte: Kenemas et al., 2004. 

 
 

O gene TP53, localizado no cromossomo 17q13.1, é um dos genes mutados 

normalmente observado em casos de câncer de mama esporádicos. Salientamos 

ainda que as mutações no gene PTEN, localizado no cromossomo 10q23, cujas 

mutações germinativas resultam na Síndrome de Cowden, são responsáveis por 

pouco mais que 1% de todos os casos de câncer de mama familiar (Wooster e 

Weber, 2003). 
 
 

1.5 Câncer de ovário 
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É considerado o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado e com 

menores chances de cura. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a 

estimativa para 2008 foi de 2836 casos e para o ano de 2009 foi de 3837 casos 

(Brasil,  2010).  Cerca  de  90%  dos  tumores  que  se  iniciam  nos  ovários  são 

carcinomas com malignidades ovarianas primárias remanescentes. Estes tumores 

são rigorosamente divididos conforme a origem estromal e em relação às suas 

células germinativas (Auesperg et al., 2001; Ozols et al., 2005). 

O câncer de ovário familial confere um risco estimado para o desenvolvimento 

do câncer de ovário na irmã de um paciente com este tipo de câncer de 2.5%, e um 

risco de 7% para a mãe do paciente (Ziogas et al., 2000). O carcinoma de ovário que 

se  desenvolve  em  mulheres  com  susceptibilidade  hereditária  é  responsável  por 

cerca de 5 a 15% dos casos de tumores de ovário desenvolvidos (Boyd, 1998; Claus 

et al., 1996; Rubin et al., 1998; Pal et al., 2005). Pelo menos duas alterações 

genéticas hereditárias predispõem ao câncer de ovário: as mutações nos genes 

BRCA1 e BRCA2 são responsáveis por aproximadamente 90% dos casos de câncer 

de ovário em SMOH (Easton et al., 1995; Easton et al., 1997; Ford et al., 1994; 

Narod et al., 1995a; 1995b; Schubert et al., 1997). Cerca de 10 a 15% dos casos de 

carcinomas de ovário são desenvolvidos por uma mutação em um dos quatro genes: 

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, na Síndrome de Lynch (Bewtra, et al., 1992; Lynch et 

al., 1998; Malander et al., 2006). O  risco estimado para desenvolver o câncer de 

ovário durante a vida em mulheres com SMOH portadoras de mutações no gene 

BRCA1 tem sido entre 11% e 66% (Brose et al., 2002; Easton et al., 1993; Easton et 

al., 1995; Ford et al., 1994; Ford et al., 1998; King  et al., 2003; Milne  et al., 2008; 

Satagopan  et  al.,  2002;  Struewing  et  al.,1997).  Em  relação  às  portadoras  da 

mutação no gene BRCA2 com SMOH, o risco estimado para o desenvolvimento 

desta doença é cerca de 10% a 20% (King et al., 2003; Satagopan et al., 2002; 

Struewing et al., 1997). 

Algumas populações são conhecidas por serem particularmente susceptíveis 

ao câncer de ovário devido à presença das mutações fundadoras nos genes BRCA1 

e BRCA2. Segundo um estudo realizado em 2003 com Judeus Ashkenazi, os 

portadores de uma das mutações fundadoras 185delAG, 5382insC e 6174delT, 

apresentaram um risco estimado em 23% para o desenvolvimento do câncer de 

ovário durante a vida (King et al., 2003). Um outro estudo com 92 mulheres 

diagnosticadas  com  câncer  de  ovário,  demonstrou  que  14  eram  portadoras  da 
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mutação 185delAG, 2 portadoras da 5382insC no gene BRCA1 e 7 portavam a 

mutação 6174delT no gene BRCA2 (Tobias et al., 2000). No mesmo ano, 46% das 

71 mulheres Judias diagnosticadas com carcinoma de ovário apresentaram uma das 
 

três mutações fundadoras (Cass et al., 2003). Na Islândia, a mutação específica do 

gene BRCA2 999del5 é responsável por 8,5% dos casos câncer de mama e 6% a 

7,9% pelos casos de câncer de ovário (Johannesdottir et al., 1996; Rafnar et al., 
 

2004). Estudos posteriores apontaram a hereditariedade da mutação 999del5 

transmitida como um alto risco para o desenvolvimento do câncer de ovário (Rafnar 

et al., 2004). Na Dinamarca em 2008, um estudo de grandes rearranjos genômicos 

em 445 casos de câncer de ovário constatou que mutações patogênicas de BRCA1 

e  BRCA2  estavam  presentes  em  5,8%  dos  pacientes  com  câncer  de  ovário, 

incluindo 5 mutações específicas encontradas em mais de um indivíduo, sugerindo a 

existência de mutações fundadoras de câncer de ovário neste país (Soegaard et al., 

2008). 
 

O prognóstico cada vez mais específico, bem como a resposta à conduta 

clínica no tratamento quimioterápico cada vez mais eficaz contra tumores de ovário 

diagnosticados em portadores de mutações em BRCA1 e BRCA2 com SMOH, têm 

sido percebidos e notificados ao longo dos anos (Aida et al., 1998; Ben David et al., 

2002; Boyd et al., 2000; Cass et al., 2003; Chetrit et al., 2008; Pal et al., 2007; Rubin 

et al., 1996; Tan et al., 2008). Entretanto, estudos mais específicos para se 

determinar a influência dos dados como a inclusão de certas mutações específicas, 

a exemplo dos Judeus Ashkenazi,  podem modificar parâmetros importantes como a 

idade  média  do  surgimento  da  doença,  taxas  de  sobrevida  e  resultados  dos 

intervalos livre da doença (Lynch et al., 2009). De um modo geral, pacientes com 

mutações em BRCA1 e câncer de ovário parecem possuir uma sobrevida melhorada 

em relação aos pacientes com câncer de ovário esporádico (Cass et al., 2003). 

Mulheres susceptíveis a SMOH e aquelas portadoras de mutações em BRCA1 e 

BRCA2 são conhecidas por possuir um risco cumulativo de 10% a 66% de 

desenvolvimento do câncer de ovário, sendo melhor definido em famílias com 

alterações aberrantes detectadas pelo teste genético (Brose et al., 2002; Easton et 

al., 1993; 1995; Ford et al., 1994; 1998; King et al., 2003; Satagopan  et al., 2002; 

Struewing  et  al.,  1997).  A  literatura  informa  também  que  aparentemente  a 

penetrância de mutações em BRCA1, que predispõem a carcinomas de ovário, 

ligeiramente excede as de mutações em BRCA2 (Antoniou et al., 2000; Brose et al., 
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2002; Easton et al., 1997; Ford et al., 1998; King et al., 2003; Satagopan et al., 
 

2002). 
 

No diagnóstico e controle do câncer de ovário no caso de pacientes com 

SMOH, a presença de um parente de primeiro grau, dois ou mais parentes de 

segundo grau com câncer de ovário ou mama indicará um aumento a longo prazo do 

desenvolvimento do câncer de ovário. A estas mulheres como nas demais 

populações conhecidas com alta prevalência de mutações BRCA1 e BRCA2 

associadas ao câncer, devem ser oferecidos aconselhamento genético precoce e 

caso necessário, encaminhamento clínico para a realização do teste genético (Lynch 

et al., 2009). 
 
 
1.6 Câncer de Mama Masculino 

 
 
 

A incidência de câncer de mama masculino (CMM) vem aumentando ao longo 

dos anos, apesar da taxa de incidência ainda ser considerada baixa: 1 homem para 

cada 100 mulheres desenvolve a doença (Czene et al., 2007), e esta é responsável 

por cerca de 1% de todos os tumores masculinos (Lanitis et al., 2008). Segundo o 

Instituto Nacional do Câncer, acredita-se que cerca de 250 novos casos da doença 

no Brasil surgem a cada ano. A raridade do CMM tem resultado em vários estudos 

que avaliam fatores de risco, métodos de detecção e formas de tratamento da 

doença (Anderson, et al., 2010; Contractor et al., 2008). Entretanto, os diagnósticos 

e controle do CMM ainda derivam de estudos com o câncer de mama feminino. 

O câncer de mama masculino comumente se apresenta como uma espécie 

de massa unilateral, indolor, ou espessamento, algumas vezes acompanhado por 

uma protusão no mamilo com retração ou ulceração da pele (Contractor et al., 2008; 

Fentiman et al., 2006; Hines et al., 2008; Czene et al., 2007). O auge da incidência 

do CMM ocorre entre5:ra 68 e 71 anos (Fentiman et al., 2006; Hines et al., 2008; 

Lanitis et al., 2008; Czene et al., 2007). 

Portadores de mutações em BRCA1 e BRCA2 possuem um alto risco para o 

desenvolvimento de tumores, especificamente cânceres de mama (tanto em homens 

quanto em mulheres), ovário, próstata, colorectal e cânceres pancreáticos (Liede et 

al., 2004). O maior fator de risco para o desenvolvimento de CMM é a presença de 

uma mutação no gene BRCA2 (tabela 2). A taxa de risco para desenvolver o CMM 

em um portador de uma mutação neste gene é de aproximadamente 7%, ou seja, 80 
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a 100 vezes maior do que na população em geral (Liede et al., 2004; Levy-Lahad et 

al., 2007; Tai et al., 2007). Estima-se que cerca de 4% a 40% dos pacientes CMM 

carreguem uma mutação no gene BRCA2 (Giordano et al., 2004; Friedman et al., 

1997; Thorlacius et al., 1997). Ao contrário do gene BRCA2, não existem fortes 

associações entre mutações no gene BRCA1 e CMM. O risco de desenvolver câncer 

de mama masculino em um homem portador de mutação no gene BRCA1 é pouco 

maior que 1%, e estima-se que uma mutação neste gene esteja presente em torno 

de 4% dos casos de CMM (Mohamad e Apffelstaedt, 2008). 

Mutações em outros genes, incluindo os de checagem do ciclo celular e de 

atividade de estrógenos e andrógenos aumentam o risco para CMM, mas estes não 

são tão altos quanto os riscos apresentados pelas mutações associadas ao gene 

BRCA2 (Ottini et al., 2010). 

Exposição ao estrógeno e à testosterona também está entre os fatores que 

contribuem para o desenvolvimento do CMM (Contractor et al., 2008; Fentiman et 

al., 2006). A condição hormonal mais fortemente associada ao câncer de mama é a 

Síndrome de Klinefelter, caracterizada pela adição de pelo menos um cromossomo 

X à condição normal XY (Contractor et al., 2008; Fentiman et al., 2006). Homens 

com a Síndrome de Klinefelter têm disgenesia testicular, ginecomastia (alargamento 

da mama masculina) e baixas concentrações de testosterona, bem como um 

aumento relevante nos níveis de gonadotrofinas (Fentiman et al., 2006; Hultborn et 

al., 2007). 

A obesidade com os aumentos das taxas de estrógeno e testosterona, também 

é  considerada  um  fator  de  risco  importante  para  o  desenvolvimento  do  CMM. 

Homens com um índice de massa corporal maior que 30 apresentam um risco duas 

vezes maior (Fentiman et al., 2006; Brinton, 2008). Níveis de estrógenos altos são 

frequentemente associados aos homens com cirrose hepática, aumentando assim o 

risco de CMM (Lanitis et al., 2008; Sorensen et al., 1998). Casos de câncer de 

mama bilateral têm sido observados em homens expostos aos hormônios 

estrogênicos exógenos, principalmente em tratamentos de câncer de próstata como 

também em transexuais que fazem o uso deste hormônio (Fentiman et al., 2006). 

O uso da radiação terapêutica ionizante tem sido associado ao aumento do 

risco de câncer de mama feminino, e poucos estudos sugerem que exista uma 

situação semelhante em relação ao CMM (Fentiman et al., 2006; Agrawal et al., 

2007).  O  CMM  ocorre  ainda  com  certa  frequência  após  o  tratamento  de 
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ginecomastia unilateral e dos tratamentos de alargamento do timo (Sasco et al., 
 

1993). 
 

Homens que trabalham em ambientes com altas temperaturas têm um risco 

maior  de  desenvolver  o  CMM,  provavelmente  por  falha  testicular  resultante  de 

longos períodos de exposição a altas temperaturas (Fentiman et al., 2006; Brinton, 

2008). Exposições aos carcinógenos como a gasolina e gases têm sido também 

associadas ao CMM (Fentiman et al., 2006; Hansen, 2000). 

Os fatores como a ingestão de álcool, fumo e níveis de atividades físicas têm 
sido associados ao CMM, contudo nenhum destes fatores têm sido 

consistentemente associados aos altos riscos para o desenvolvimento da doença 

(Casagrande et al., 19981; Koc e Polat et al., 20012; Ewertz et al., 20013; apud 

Venkitaraman, 2009; - e Brinton et al., 2008, 2010). 

As recomendações para o rastreamento têm sido atualizadas sempre. Guias 

de sobrevivência em homens com alto risco para CMM sugerem um controle similar 

ao recomendado nos casos de câncer de mama femininos, que incluem exames 

clínicos da mama anuais, auto-exames mensais e acompanhamento anual com 

mamografia, quando necessário (Johansen Taber et al., 2010). 
 

Tabela 2 - Fatores de risco para desenvolvimento  de câncer de mama masculino (CMM) 
 

Presença de uma mutação conhecida em BRCA1 e BRCA2 
 

História sugestiva de câncer associado a um gene BRCA, seja em um indivíduo ou familiar 
 

Exposição ao estrógeno/ insuficiência  androgênica 
 

Síndrome de Klinefelter 

Anormalidade Testicular 

Obesidade 

Cirrose hepática 
 

Terapia exógena com estrógeno 
 

Exposição à radiação 
 

Exposição ocupacional 
 

Ambiente com altas temperaturas 

Exposição ao estrógeno 

Exposição aos carcinógenos 

Fonte: Johansen Taber et al., 2010. 
 
 
 

1Casagrande JT: A case-control study of male breast cancer. Cancer Res. 1988;48:1326-30. 
2Koc M: Epidemiology and aetiological factors of male breast cancer: a ten years retrospective study in eastern Turkey. Eur J Cancer Prev. 2001; 
10:531-4. 
3Ewertz M, et al: Risk factors for male breast cancer - a case-control study from Scandinavia. Acta Oncol 40;461-71:2001. 
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1.7 O Gene BRCA1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Localização do gene BRCA1 no cromossomo 17q21. Clinical Tools, INC. 
 
 

A caracterização da hereditariedade autossômica predispondo as mulheres 

ao câncer de mama e ovário foi primeiramente notificada no início da década de 70 

pelo  grupo  de  Lynch,  na  Universidade  de  Creighton  (Lynch  et  al.,  1972,  1974; 

Krush, 1971). Em 1990, Hall et al. demonstraram uma ligação entre um sítio do 

braço longo do cromossomo 17 (sítio específico para câncer de mama) com 

incidência aumentada do câncer em mulheres jovens das famílias investigadas. Em 

menos de um ano, Narod et al. (1991) demonstraram que o mesmo locus gênico 

estava relacionado aos diagnósticos da síndrome de câncer de mama e ovário 

hereditários, descrita vinte anos antes por Lynch (Lynch et al., 1972, 1974; Lynch e 

Krush, 1971; Narod et  al.,  1991).  Este  gene,  localizado  no  cromossomo  17q21 

(National Center for Biotechonology Information, 2008) foi nomeado BRCA1 e foi 

clonado por Miki e colaboradores no ano de 1994, e dois anos depois, Smith e 

colaboradores (1996) sequenciaram 117.143 pares de bases do cromossomo 

humano 17, pertencentes ao gene BRCA1. Foram identificados 24 exons do BRCA1 

(81.190 pb) que possuem uma alta densidade incomum de DNA repetitivo ALU 

(41,5%), mas, relativa baixa densidade de outras sequências repetitivas (4,8%). A 

extensão total do gene BRCA1 é 193.689 pb (NCBI, 2011). 
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O comprimento dos íntrons do gene BRCA1 varia de 403 pb a 9,2 kb e 

existem três regiões de marcadores de microsatélites intragênicos localizados nos 

íntrons 12, 19 e 20. O gene BRCA1 codifica uma fosfoproteína nuclear com 1863 

aminoácidos nomeada ‘Proteína de susceptibilidade tipo I’ cuja função é manter a 

estabilidade genômica, atuando também como um supressor de tumor (figura 4). 

Esta proteína combina-se com outros supressores de tumor, sensores de dano ao 

DNA, e tradutores de sinal para formar um grande complexo de proteína com multi- 

subunidades conhecido como BRCA1-associated genome surveillance complex 

(BASC), ou complexo de sobrevivência genômica associado ao BRCA1 (Wang et al., 

2000). A proteína do BRCA1 associa-se com a RNA polimerase II, e através do seu 

domínio C-terminal interage com os complexos de histonas desacetilases. Esta 

proteína também tem uma função na transcrição, reparo do DNA em quebras de 

fitas duplas (Friedenson, 2007) e na regulação transcricional (Starita et al., 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4:: Proteína codificada pelo gene BRCA1. 
 
 
 
 
 

Sequência ALU: fragmento de aproximadamente 300pb de DNA obtido pela ação da 

endonuclease de restrição ALUI. Ocorre em grandes quantidades em genomas dos primatas com 

algumas variações. São as sequências móveis mais abundantes do genoma e derivam 

principalmente do gene 7SL RNS, quando uma cópia deste se tornou precursor da seqüência 

ALU no genoma do ancestral dos Supraprimatas (Batzer et al; 2002; Jan et al, 2007). 
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1.8 O Gene BRCA2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Localização do gene BRCA2 no cromossomo 13. Clinical Tools, INC. 

 
 

O gene BRCA2 foi identificado em 1995 por Wooster e colaboradores através 

de  uma  posição  clonal  da  região  do  cromossomo  13q12-q13,  relacionado  à 

incidência de câncer de mama em famílias na Islândia. Em 1996, a sequência 

completa foi determinada, e revelou-se que o gene BRCA2 é composto por 27 

regiões codificadoras. Estas regiões correspondem a 91.193  pb do DNA genômico 

(NCBI, 2011). 

A posição transcricional inicia-se no exon 2 que codifica uma proteína altamente 

carregada, constituída por 3418 aminoácidos, chamada breast cancer type 2 

susceptibility protein ou proteína que confere suscetibilidade ao câncer de mama tipo 

2, cuja alta expressão encontra-se na mama, timo e ainda em menores níveis no 

pulmão, ovário e baço (Tavtigian et al.,1996). Apesar das estrutuas dos genes 

BRCA1 e BRCA2 serem distintas, algumas funções das proteínas codificadas são 

similares. Ambas são essenciais  no  mecanismo  de  reparo  do  DNA.  A  proteína 

codificada pelo BRCA2 atua junto a outra produzida pelo gene RAD51 e forma um 

complexo que atua na reparação das fitas de DNA danificadas, conferindo desta 

maneira estabilidade ao genoma. Estes danos podem acontecer devido a uma 

exposição à radiação natural, medicamentosa, ambiental ou ainda durante a troca 

de material genético na divisão celular (Friedenson et al., 2007). 
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Figura 6: Proteína codificada pelo gene BRCA2 
 
 
 
1.9 Funções dos genes BRCA1 e BRCA2 

 
 

Aberrações no número e estrutura dos cromossomos tem uma influência em 

células derivadas de tumores sólidos. O termo instabilidade cromossomal é 

comumente utilizado para referir-se a anormalidades tanto na estrutura como no 

número dos cromossomos. Porém é importante identificarmos que estas 

anormalidades são mecanicamente distintas nas suas origens e portanto podem ter 

conotações diferentes na patogênese do câncer (Venkitaraman, 2009). 

Os genes BRCA1 e BRCA2, que como já mencionado, foram descobertos 

nos anos 1990 e codificam proteínas muito grandes que são largamente expressas 

em células em divisão. E hoje, quase duas décadas depois, está claro que tanto o 

gene BRCA1 quanto o gene BRCA2 desempenham um papel essencial na 

preservação da estabilidade estrutural e numérica dos cromossomos durante a 

divisão celular. 

Mutações germinativas que afetam apenas um alelo tanto do gene BRCA1 

quanto do gene BRCA2 conferem uma suceptibilidade aos cânceres de mama e 

ovário com alta penetrância levando ao desenvolvimento da SMOH. A heterozigose 

no gene BRCA mutado é suficiente para resultar em uma predisposição ao câncer. 

Os cânceres que se desenvolvem em portadores de tais mutações aparentemente 

perdem o segundo alelo do gene BRCA através de alterações somáticas durante a 

progressão tumoral (King et al., 20074, apud Venkitaraman, 2009). 
 

4King TA, et al. Heterogenic loss of the wild-type BRCA allele in human breast tumorigenesis. Ann. Surg. Oncol. 2007;14:2510–18. 
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A homozigose de um polimorfismo de nucleotídeo de base única na região 

não traduzida do gene que codifica a proteína Rad51, que por sua vez, liga-se à 
proteína BRCA2, modestamente aumenta o risco para o câncer de mama (Antoniou 

et al., 20065, apud Venkitaraman, 2009), mas ainda há a necessidade de se elucidar 

outros supostos modificadores genéticos. 

O papel essencial dos genes BRCA em preservar a integridade da estrutura 

cromossomal indica que sua inativação pode afetar indiretamente no início ou 

promoção da carcinogênese. Os genes supressores de tumor deste tipo são 

conhecidos como ‘caretakers’ ou ‘cuidadores’. A inativação destes genes aumenta a 

possibilidade de mutação ou mesmo a expressão alterada dos genes chamados 

‘gatekeepers’,  que  controlam  a  divisão  celular,  morte  e  vida,  promovendo o 

crescimento da células do câncer (Kinzler e Vogelstein, 19976, apud Venkitaraman, 

2009). 
 

Cariotipagem espectral revela que durante a divisão celular em cultura, células 
deficientes em BRCA2 espontâneamente acumulam rearranjos cromossomais (RC) 
como translocações, grandes deleções e fusões que envolvem cromossomos não- 

homólogos (Yu et al., 20007, apud Venkitaraman, 2009), sendo vistos eventos 

semelhantes com a inativação do gene BRCA1 (Xu et al., 19998, apud 
Venkitaraman, 2009). As RCs são as lesões mais frequentemente encontradas em 
tumores humanos e que levam a uma perda dos loci do suppressor de tumor, 

devendo também começar os eventos oncogênicos através da criação de proteínas 

de fusão. 

Em células em divisão, as RCs começam durante a replicação do DNA, na fase 

S do ciclo celular. Mesmo durante o crescimento celular normal, o complexo da DNA 

polimerase pode ‘abrigar’ lesões como mudanças oxidativas nas bases nitrogenadas 

na fita molde, impedindo a progressão da forquilha de replicação. Forquilhas detidas 

podem ser clivadas para gerarem as quebras de dupla fita do DNA (QDF); de forma 

alternativa, a replicação pode ser completada ao redor da lesão ‘abrigada’ para 

deixar  pra  trás  uma  QDF  que  não  pode  ser  preenchida  até  que  a  lesão  seja 

removida ou ignorada. 
 
 
 

5Antoniou AC, Easton DF. Models of genetic susceptibility to breast cancer. Oncogene 2006; 25:5898–905. 
6Kinzler KW, Vogelstein B. Cancer-susceptibility genes. Gatekeepers and caretakers. Nature. 1997;386:761–2. 
7Yu VP, Koehler M, et al. Gross chromosomal rearrangements and genetic exchange between nonhomologous chromosomes 
following BRCA2 inactivation. Genes Dev. 2000;14:1400–6. 
8Xu X, et al. Centrosome amplification and a defective G2 M cell cycle checkpoint induce genetic instability in BRCA1 exon 11 
isoform–deficient cells. Mol. Cell. 1999;3:389–95. 



36  

 
 
 

Nonhomologous end joining (NHEJ) ou algo como ‘ligação não homóloga final’, 

pode religar as fitas quebradas do DNA sem considerar sua homologia, e com 

adição  e  deleção  de  nucleotídeos  no  local  da  ‘rejunção’,  pode  levar  a  uma 

propensão de erros no reparo mutagênico. Um outro mecanismo mais utilizado pelas 

células para o reparo das QDFs durante a divisão celular, é a recombinação 

homóloga do DNA livre de erros ou RH, no qual a fita danificada é reparada usando 

uma sequência homóloga intacta como molde. Um dos moldes mais utilizados pelas 

células para o reparo por RH é uma cromátide irmã, pois é uma perfeita cópia 

gerada pela replicação durante a fase S do ciclo celular. 

Os genes BRCA1 e BRCA2 são essenciais para processos RH eficientes nas 

células, assim como há vários estudos evidenciando que tumores humanos que não 

possuem estes genes são deficientes em RH, enquanto que o reparo de QDF por 

NHEJ pode continuar sendo processado, ainda que mais desregulado (Moynahan et 

al., 19999; Moynahan et al., 200110; Snouwaert et al., 199911; Tutt et al., 200112; Xia 
et al., 200113, apud Venkitaraman, 2009). 

 

As funções do gene BRCA1 no reparo do DNA não estão restritas ao RH. Sua 

função varia da resposta celular à quebra do DNA ou impedimento da progressão da 

replicação, por outro lado servindo localmente em locais de danos do DNA para 

recrutar moléculas e reparar as lesões do DNA, até como efetor das respostas ao 

dano do DNA. Em contraste, BRCA2 atua mais em locais de danos ao DNA como 

mediador específico de certas reações que levam a RH (Venkitaraman, 2002). 

O gene BRCA1 foi descrito interagir com a enzima de recombinação RAD51 e 

o gene BRCA2 (Chen et al, 199814, apud Venkitaraman, 2009), que trabalha 

diretamente nas reações que levam a RH. Porém como esta regulação ocorre ainda 
não foi esclarecido. Atividades locais também são promovidas pelo gene BRCA1 nos 

locais de quebra do DNA que são reparados por RH através da interação com 

enzimas que modificam a cromatina ou a estrutura do DNA, como a helicase BRIP1. 
 

9Moynahan ME, et al. Brca1 controls homology-directed DNA repair. Mol Cell. 1999;4:511–18. 
10Moynahan ME, et al. BRCA2 is required for homology-directed repair of chromosomal breaks. Mol Cell 2001;7:263–72. 
11Snouwaert JN, et al. 1999. BRCA1-deficient embryonic stem cells display a decreased homologous recombination frequency 
and an increased frequency of nonhomologous recombination that is corrected by expression of a Brca1 transgene. Oncogene 
18:7900–7. 
12Tutt A, et al. Mutation in Brca2 stimulates error-prone homology-directed repair of DNA double-strand breaks occurring 
between repeated sequences. EMBO J. 2001;20:4704–16. 
13Xia F, et al. Deficiency of human BRCA2 leads to impaired homologous recombination but maintains normal nonhomologous 
end joining. Proc Natl Acad Sci USA. 2001;98:8644–49. 
14Chen J, et al. Stable interaction between the products of the BRCA1 and BRCA2 tumor suppressor genes in mitotic and 
meiotic cells. Mol Cell. 1998;2:317–28. 
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Além disso, a proteína BRCA1 tem sido observada em interações nos locais de 

dano ao DNA remodelando cromatinas SWI/SNF e interagindo com reguladores de 

acetilação e desacetilação de histonas (Cantor et al., 200115, apud Venkitaraman, 

2009). 
 

O gene BRCA1 é alvo de uma cascata de fosforilação de proteínas quinases 

que sinalizam a presença de quebras de DNA (Venkitaraman, 2002; 2004). Estas 

modificações são necessárias para impedir as checagens do ciclo celular iniciadas 

pelo dano no DNA durante as fases S e G2. Porém a atividade do gene BRCA1 na 

ativação da checagem e como ela está conectada às suas funções no RH, ainda 

não está claro. 

O gene BRCA2 por sua vez, liga-se diretamente à enzima RAD51, e esta 

possui uma atividade catalítica central no RH. A proteína RAD 51 reúne substrato de 

DNA de fita simples para formar um filamento helicoidal de nucleoproteína que 

invade e pareia com o DNA homólogo duplo, iniciando assim uma troca entre as 

moléculas do DNA pareado (West, 200316, apud Venkitaraman, 2009). A interação 

entre  a proteína do gene BRCA2 e a RAD51 envolve uma proporção considerável 

de um pool celular total de cada uma das proteínas citadas (Marmorstein et al., 
 

199817, apud Venkitaraman, 2009). 
 
 
 

1.10 Ancestralidade – Judeus Ashkenazi 
 
 
 

Os Judeus Ashkenazi ou Asquenazitas, também conhecidos como Judeus 

Ashkenazic ou Ashkenazim são descendentes das comunidades judaicas medievais 

ao longo do rio Reno na Alemanha. O termo Asquenazita hoje é utilizado para 

referir-se às tradições religiosas dos Judeus que viviam na Europa Oriental, assim 

como as de seus descendentes, espalhados por todo mundo após a II Guerra 

Mundial. O termo Ashkenaz é um nome hebreu medieval que denomina esta região 

e consequentemente, a Alemanha. Assim, o termo Ashkenazim ou Ashkenazic Jews 

refere-se, literalmente, aos ‘Judeus da Alemanha’. Devido aos muitos centros de 

ensinos judaicos na Alemanha, os Judeus da Europa Central e Ocidental acabaram 

sendo chamados também de ‘Ashkenaz’. 
15Cantor SB, et al. BACH1, a novel helicase-like protein, interacts directly with BRCA1 and contributes to its DNA repair 
function. Cell. 2001;105:149–60. 
16West SC. Molecular views of recombination proteins and their control. Nat Rev Mol Cell Biol. 2003;4:435–45. 
17Marmorstein LY, et al. The BRCA2 gene product functionally interacts with p53 and RAD51. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1998; 
95:13869–74. 
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Posteriormente muitos Judeus migraram, principalmente do leste, formando 

comunidades em áreas de línguas não-alemã, incluindo Hungria, Polônia, Bélgica, 

Lituânia, Rússia, Ucrânia e Europa Oriental entre os séculos XI e XIX. Embora no 

século XI eles compusessem apenas 3% da população Judaica mundial, em 1931 

no seu auge, os Judeus Ashkenazi formavam 92% dos Judeus do mundo todo. Hoje 

eles formam cerca de 80% da população Judaica mundial (Elazar, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Países de origem dos imigrantes 
Judeus 

   No total de imigrantes Judeus 
até 1931 

 
 
 
 
 
Figura 7: Mapa de imigração dos judeus no mundo de 1881 até o ano de 1931. 

Fonte: GIS Research and Map Collection Cartographic Resources for Religious Studies in 
Ball University Libraries, 2011. 

 
 
 
1.11 Freqüência de mutações em Judeus Ashkenazi 

 
 

O histórico familiar de câncer de mama representa um maior risco para as 

mulheres Judias quando comparado à população não-Judia, especificamente na 

ocorrência do câncer de mama precoce. Mulheres Judias Ashkenazi possuem uma 
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taxa de portabilidade de 10% de câncer de mama diagnosticada em qualquer idade, 

e uma taxa de 25% para câncer de mama diagnosticada na faixa etária dos 40 a 50 

anos de idade. Taxas comparáveis na população não-Judia ou não-Ashkenazi é de 

6% para o diagnóstico de câncer de mama precoce. Com relação aos casos de 

câncer de mama masculino em Judeus-Ashkenazi, cerca de 20% carregam a 

mutação germinativa nos genes BRCA1 e BRCA2 versus 6% dos casos da 

população masculina sem origem Judaica (Rubinstein, 2004). 

Na  população  de  Judeus  Ashkenazi,  as  mutações  fundadoras  185delAG, 
 

5382insC, ambas no gene BRCA1, e a mutação 6174delT no gene BRCA2, foram 

identificadas com maior frequência (Oddoux et al., 199618  apud Rubinstein, 2004; 

Struewing et al., 1997; Tonin et al., 1996). Juntas representam praticamente todas 

as mutações encontradas em famílias com câncer de mama ou ovário precoce 

herdado  de  famílias  de  ancestralidade  Judia  Ashkenazi  (Adank  et  al.,  2006). 

Destaca-se também a frequência da mutação fundadora 185delAG com uma taxa de 

20% na população feminina Ashkenazi com câncer de mama precoce (Neuhausen 

et al., 1996). Outra mutação, a 6174delT, foi estimada em Judeus Ashkenazi em 

cada 3 indivíduos para cada 1000 casos estudados da amostragem populacional. 

Portanto, o alto risco atribuído à genética das mutações fundadoras dos genes 

BRCA principalmente nos Judeus Ashkenazi, e a alta taxa de mortalidade devido ao 

câncer de mama ou ovário hereditário na população Judia e não-Judia, torna 

imperativa a dedicação de mais estudos no campo que abrange os testes genéticos, 

tornando-os cada vez mais específicos, não invasivos e de fácil acesso à população 

em geral. 
 
 
 

18Oddoux  C,  et  al.  The  carrier  frequency  of  the  BRCA2  6174delT  mutation  among  Ashkenazi  Jewish  individuals  is 
approximately 1 %. Nat Genet. 1996;14(2):188-90.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 CONCLUSÃO 
_________________________________________ 

 
 
 



 

A população brasileira, excetuando-se as populações de determinadas etnias 

ou grupos específicos declarados, é formada por indivíduos com origem ancestral 

diversificada. Como conta a história, é resultante em sua maioria pelas colonizações 

européias, escravidão e imigração de indivíduos de diversas regiões do mundo, que 

acabaram por miscigenar e estruturar o padrão populacional atual. Ao pensar neste 

fato e comparar os resultados dos estudos citados com os nossos, podemos sugerir 

de maneira decisiva a inclusão das mutações 330A>G, 7966C>T e a inserção das 

mutações fundadoras 185delAG, 5382insC e 6174delT na rotina de rastreamento 

dos testes genéticos. Isto deve ser considerado principalmente, quando realizados 

em probandos de ancestralidade indefinida, paralelamente ao rastreamento dos 

genes CHECK2 e a verificação dos rearranjos no gene BRCA1 com predisposição 

para SMOH. A presente conduta economizaria tempo e diminuiria o custo para a 

realização desnecessária de um teste genético completo. 
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