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Análise do gene ATM em pacientes com câncer de mama 
Marina Roberta Scheid; Barbara Alemar; Rodrigo Ligabue-Braun; Patricia Ashton-Prolla - HCPA 
 
Introdução. O câncer de mama (CM) é a neoplasia mais frequente em mulheres, e pode ser causado por mutações em genes de alta

penetr©ncia (BRCA1 e BRCA2), caracterizando a s²ndrome de predisposi«o heredit§ria ao c©ncer de mama e ov§rio (HBOC). No 
entanto, sabe-se que genes de penetr©ncia moderada est«o envolvidos no risco de desenvolvimento de CM. Entre esses encontra-se 
ATM, com risco relativo de 2,3 para desenvolvimento de CM, sendo este ainda maior em paciente abaixo dos 50 anos. ATM ® 
composto por 62 ®xons, codificando uma prote²na envolvida no monitoramento e reparo de DNA. Objetivo. Considerando a dificuldade 
em sequenciar todo o gene devido ao seu tamanho, esse trabalho tem por objetivo fazer um rastreamento de muta»es em regi»es 
hotspot de ATM, estimando a preval°ncia de muta»es patog°nicas e elucidando o significado de variantes de significado incerto (VUS). 
Metodologia. Regi»es hotspot foram identificadas atrav®s de revis«o da literatura e de casos com sequenciamento completo de ATM. 
Pacientes n«o relacionados com crit®rios cl²nicos HBOC (NCCN) foram recrutados ap·s consentimento livre e esclarecido 
(CEP-HCPA 04/170, 03/018, 11/0427 e 10/0521). DNA gen¹mico foi obtido atrav®s de sangue perif®rico e os ®xons 26, 37, 41 e 49 foram 
amplificados por PCR, seguido por sequenciamento por eletroforese capilar. Resultados. A revis«o de 93 casos com sequenciamento 
completo revelou 11 VUS em dez pacientes e tr°s pacientes com muta«o patog°nica (c.4588G>T, c.2720_2723GTGT, c.5644C>T). 
No sequenciamento das regi»es hotspot, foram inclu²dos 114 pacientes, dos quais 101 possu²am hist·rico pessoal de CM, e os demais 
possu²am diagn·stico de outra neoplasia ou eram n«o-afetados por c©ncer. A idade m®dia do primeiro e do segundo diagn·stico (quando 
presente) foi 41,22 e 46,47 anos, respectivamente. Foram encontradas 15 variantes nas regi»es sequenciadas: cinco intr¹nicas e dez 
contidas nos ®xons 26, 37, 41 e 49. Entre as variantes ex¹nicas, tr°s eram VUS (2,6%) e uma era benigna (c.5557G>A), tendo esta 
variante apresentado uma alta preval°ncia (11,4%). Variantes n«o descritas e VUS foram avaliadas em preditores de patogenicidade e 
por modelagem comparativa. Conclus«o: Indiv²duos com muta»es germinativas em ATM podem se beneficiar de medidas redutoras de 
risco, e seus familiares tem um risco de 50% de ter a muta«o. Neste estudo foi encontrada uma alta preval°ncia de VUS, e an§lises 
adicionais s«o necess§rias para estabelecer a patogenicidade destas variantes. Unitermos: C©ncer de mama; S²ndrome HBOC; ATM 
 




