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RESUMO 

EULÁLIO, J. M. L. Concentrações de zinco e cobre e sua relação com marcadores de 

estresse oxidativo em mulheres com câncer de mama. 2017. Dissertação (Mestrado) – 

Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, Universidade Federal do Piauí, 

Teresina – PI. 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um dos maiores problemas de saúde pública, sendo a 

neoplasia mais prevalente entre pessoas do sexo feminino e a causa mais comum de morte 

nesse grupo. O desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e o sistema de 

defesa antioxidante, promove danos à biomoléculas e desempenha papel importante na 

promoção e progressão do câncer de mama. O sistema de defesa antioxidante pode impedir a 

formação dos radicais livres e favorecer a reconstituição das estruturas biológicas lesadas, 

reduzindo os danos causados pelas espécies reativas. A superóxido dismutase é uma enzima 

antioxidante, essencial na defesa do organismo contra radicais livres e que possui zinco e 

cobre como cofatores. Estes oligoelementos são considerados nutrientes com propriedades 

antioxidantes, com papel fundamental na prevenção e progressão do câncer de mama. Este 

trabalho avaliou as concentrações de zinco e cobre plasmáticos e sua relação com marcadores 

do estresse oxidativo em mulheres com câncer de mama. METODOLOGIA: Estudo 

analítico de corte transversal, realizado com 90 mulheres, entre 20 e 50 anos, assistidas em 

hospital público do estado do Piauí, que foram distribuídas em dois grupos: Grupo caso (n= 

45) composto por mulheres com câncer de mama e Grupo controle (n=45) por mulheres com 

doença benigna da mama. As concentrações de zinco e cobre plasmáticos foram determinadas 

por espectrofotometria de absorção atômica de chama. A análise da peroxidação lipídica foi 

realizada a partir da determinação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), e 

a atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) por meio da inibição da formação de 

nitrito. A análise estatística foi realizada no programa IBM Statistical Package for the Social 

Sciences versão 20.0, adotando-se o nível de significância de 5%. Para comparação entre os 

grupos, correlação e associação entre as variáveis, utilizou-se os testes t-student, Wilcoxon, 

Spearman e teste exato de Fisher. RESULTADOS: As médias das concentrações de zinco 

(56,13 µg/dL ± 10,95 e 44,29 µg/dL ± 14,09), e de cobre (86,28 µg/dL ± 29,57 e 61,82 µg/dL 

± 17,63), estavam significativamente mais elevadas nas mulheres com câncer de mama, em 

comparação com mulheres com doença benigna da mama (p < 0,001). Em relação ao zinco 

observou-se que, em ambos os grupos, as médias encontradas estão abaixo dos valores de 

referência adotados para este mineral. A atividade da SOD foi significativamente maior nas 

mulheres com câncer de mama quando comparadas às mulheres com doença benigna da 

mama. As concentrações de TBARS estavam elevadas nos dois grupos com diferença 

significativa entre os mesmos. Verificou-se correlação negativa significativa (r = - 0,346; p = 

0,023) entre as concentrações de TBARS e atividade da SOD eritrocitária em mulheres com 

câncer de mama, e associação entre a concentração de zinco plasmático e TBARS e o câncer 

de mama. CONCLUSÃO: As mulheres com câncer de mama apresentam deficiência de 

zinco e normocruprimia.  A elevada peroxidação lipídica e o aumento da atividade da enzima 

superóxido dismutase, caracteriza a presença de estresse oxidativo nas mulheres com câncer 

de mama. A deficiência de zinco e a elevada peroxidação lipídica são fatores presentes no 

câncer de mama. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Mama. Estresse Oxidativo. Antioxidantes. Zinco. Cobre. 

 

 



ABSTRACT 

 

EULÁLIO, J. M. L. Zinc and Copper Concentrations and their Relationship with 

Oxidative Stress Markers in Women with Breast Cancer. 2017. Thesis (Master) – 

Master’s Program in Food and Nutrition, Federal University of Piauí, Teresina - PI. 

 

 

 INTRODUCTION: Breast cancer is one of the major public health problems, with neoplasm 

being the most prevalent among females and the most common cause of death in this group. 

The imbalance between the production of reactive oxygen species and the antioxidant defense 

system, promotes damage to biomolecules and plays an important role in the promotion and 

progression of breast cancer. The antioxidant defense system can prevent the formation of 

free radicals and favor the reconstitution of damaged biological structures, reducing the 

damage caused by reactive species. Superoxide dismutase is an antioxidant enzyme, essential 

in defending the body against free radicals and having zinc and copper as cofactors. These 

trace elements are considered nutrients with antioxidant properties, with a key role in the 

prevention and progression of breast cancer. This work evaluated plasma zinc and copper 

concentrations and their relationship with oxidative stress markers in women with breast 

cancer. METHODOLOGY: A cross-sectional, cross-sectional study of 90 women between 20 

and 50 years of age, assisted in a public hospital in the state of Piauí, which were divided into 

two groups: Case group (n = 45) Breast cancer and control group (n = 45) by women with 

benign breast disease. Plasma zinc and copper concentrations were determined by flame 

atomic absorption spectrophotometry. The analysis of lipid peroxidation was performed by 

the determination of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and the activity of the 

enzyme superoxide dismutase (SOD) by inhibition of nitrite formation. The statistical analysis 

was performed in the IBM Statistical Package for Social Sciences version 20.0, adopting the 

significance level of 5%. The t-student, Wilcoxon, Spearman and Fisher's exact tests were 

used to compare groups, correlation and association between variables. RESULTS: Averages 

of zinc concentrations (56.13 μg / dL ± 10.95 and 44.29 μg / dL ± 14.09) and copper (86.28 

μg / dL ± 29.57 and 61.82 Μg / dL ± 17.63) were significantly higher in women with breast 

cancer compared to women with benign breast disease (p <0.001). In relation to zinc, it was 

observed that in both groups, the means found were below the reference values adopted for 

this mineral. SOD activity was significantly higher in women with breast cancer compared to 

women with benign breast disease. TBARS concentrations were elevated in the two groups 

with a significant difference between them. There was a significant negative correlation (r = -

0.346; p = 0.023) between TBARS concentrations and erythrocyte SOD activity in women 

with breast cancer, and association between plasma zinc concentration and TBARS and breast 

cancer. CONCLUSION: Women with breast cancer have zinc deficiency and 

normocruprimia. The high lipid peroxidation and the increased activity of the enzyme 

superoxide dismutase, characterize the presence of oxidative stress in women with breast 

cancer. Zinc deficiency and high lipid peroxidation are factors present in breast cancer. 

 

KEYWORDS: Breast Cancer. Oxidative stress. Antioxidants. Zinc. Copper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é um dos maiores problemas de saúde pública, tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. É a neoplasia mais prevalente entre pessoas do 

sexo feminino e a causa mais comum de morte nesse grupo (SIEGEL; NAISHADHA; 

JEMAL, 2013; PARK et al., 2014; KILIC et al., 2014).  Dentre as principais causas de morte, 

o câncer de mama ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares, 

e entre as causas de morte por neoplasias, está na quinta posição. No Brasil, a taxa de 

mortalidade anual da doença é de aproximadamente 6,6 mortes por 100.000 mulheres 

(ANGULO et al., 2013; SOUSA, 2013). 

O estresse oxidativo (EO) tem sido implicado na patogênese do câncer de mama. É 

definido como um distúrbio no equilíbrio entre a produção de oxidantes e sistema de defesa 

antioxidante. Em células de indivíduos saudáveis, os níveis de espécies reativas de oxigênio 

(ERO) e a capacidade de defesa antioxidante estão equilibrados, entretanto, a condição de 

desequilíbrio favorece a produção excessiva de EROs, promovendo a lipoperoxidação, danos 

às proteínas e mutações ao ácido desoxirribonucleico (DNA), que desempenha papel 

importante na promoção e progressão do câncer de mama (HIMMETUGLU et al., 2009; 

MAIA; SANTOS; REIS, 2014; KILIC et al., 2014). Vale ressaltar que estudos recentes 

buscam ampliar o conceito de estresse oxidativo, sendo este definido, como uma interrupção 

da sinalização e controle redox (HALLIWELL, 2011; SIES, 2015). 

O aumento da incidência de câncer de mama requer uma compreensão mais 

detalhada dos mecanismos envolvidos na gênese do tumor.  A detecção precoce da doença 

aumenta as chances do tratamento ser bem sucedido, porém, as espécies reativas são instáveis, 

dificultando a análise das mesmas por métodos bioquímicos atuais. Sobre esse aspecto, 

estudos mostram que a análise dos produtos do dano oxidativo é mais viável, devido a maior 

estabilidade que essas substâncias apresentam (PANDE et al., 2012; KILIC et al., 2014). 

Quando a produção de espécies reativa de oxigênio supera a capacidade de ação dos 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos, promove-se a oxidação de biomoléculas e os 

produtos dessa oxidação são metabólitos específicos, que podem ser identificados e 

quantificados. Tais substâncias são derivadas da oxidação de lipídeos, proteínas e DNA, e 

funcionam como marcadores do estresse oxidativo (VINCENT, INNES, VINCENT, 2007). 

Além do sistema de defesa antioxidante enzimático, alguns oligoelementos podem 

desempenhar papel relevante na carcinogênese, cooperando com o sistema antioxidante na 

eliminação de radicais livres, como o zinco e cobre. Pesquisas mostram que a ocorrência de 
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vários tipos de câncer incluindo o de mama, é acompanhada tanto pelo desequilíbrio no 

sistema oxidante / antioxidante, quanto por alterações nas concentrações dos oligoelementos. 

(SIDDIQUI et al., 2006; SADATI et al., 2016). Portanto, a oferta de nutrientes antioxidantes é 

capaz de prevenir o desequilíbrio entre o sistema de defesa e a produção de espécies reativas 

geradas no processo de estresse oxidativo. Desta forma, os antioxidantes provenientes da dieta 

podem auxiliar tanto na prevenção do câncer de mama quanto no seu tratamento (SUHAIL et 

al., 2012). 

Sobre esse aspecto, estudos mostram concentrações de zinco e selênio em menores 

quantidades em pacientes com câncer de mama, e elevadas concentrações de cobre, quando 

comparados a pacientes sem a doença (GUPTE e MUMPER, 2009; FENG et al., 2012). 

Considerando a necessidade do desenvolvimento de novos métodos propedêuticos 

para detectar o câncer de mama em estágios iniciais, e que o estresse oxidativo está 

relacionado com o aporte de nutrientes com ação antioxidante e com o desenvolvimento e 

progressão da doença, a realização da pesquisa justifica-se em função do papel desses 

nutrientes e da identificação de marcadores de estresse oxidativo, que possam ser aplicados no 

diagnóstico precoce, monitoramento e prevenção da doença. 
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2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

2.1 Câncer de mama: aspectos clínicos, epidemiológicos e etiológicos 

 

O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células que 

invadem os tecidos e órgãos, podendo difundir-se para as outras regiões do corpo. Essas 

células quando se dividem rapidamente, tendem a ser agressivas e incontroláveis, 

determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas (INCA, 2016). 

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

distintos, devido à sua complexidade e alterações moleculares. O acúmulo de mutações, 

alterações genéticas e instabilidades cromossômicas, estimulam a proliferação e o dano 

celular, prejudicando a regulação do crescimento e apoptose. A heterogeneidade deste câncer 

pode ser observada pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas, diferentes 

assinaturas genéticas e consequentes diferenças nas respostas terapêuticas (CINTRA et al., 

2012). 

Um dos sintomas mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo duro 

e irregular ou de consistência branda, globoso e bem definido. Outros sinais podem ser: 

edema cutâneo semelhante à casca de laranja, linfonodos palpáveis na axila, retração cutânea, 

dor, inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo e secreção mamilar 

geralmente transparente, podendo ainda ser rosada ou avermelhada devido à presença de 

glóbulos vermelhos (INCA, 2016). 

Os carcinomas invasivos com origem no epitélio ductal e no epitélio lobular são as 

formas mais comuns de câncer de mama. Mais de 70% dos casos têm origem no epitélio 

ductal, enquanto que a prevalência de carcinoma lobular está em torno de 5 a 15%. Outros 

tipos mais raros de câncer de mama invasivos podem ser detectados, como: carcinoma 

medular, mucinoso, papilífero e inflamatório.  Apesar dos tumores malignos apresentarem 

grande variedade, possuem comportamento biológico semelhante quanto ao crescimento, 

invasão local, destruição dos órgãos vizinhos e disseminação regional e sistêmica 

(GONÇALVES et al., 2012). 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais prevalente entre as mulheres no mundo. A 

Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, em 

estimativa para o Brasil no biênio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil casos 

novos de câncer, sendo o de mama o mais frequente em mulheres e correspondendo a 58 mil 
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casos. A estimativa para o estado do Piauí é de 580 casos novos, ficando a capital com 40% 

destes (INCA 2016). 

O Brasil tem acompanhado as altas taxas de incidência e mortalidade dos países 

desenvolvidos em relação a essa doença, entretanto, as medidas necessárias à prevenção, ao 

diagnóstico e ao controle da patologia, não têm atingido o mesmo crescimento (SILVA e 

RIUL, 2011).   

O desenvolvimento da maioria dos cânceres envolve múltiplas etapas que ocorrem 

em longo prazo, e alguns casos podem ser evitados pela eliminação da exposição aos fatores 

determinantes (INCA, 2014). A etiologia do câncer de mama é multifatorial e estudos 

apontam idade, menarca precoce, menopausa tardia, uso de contraceptivo oral, terapia 

hormonal, história familiar, história de doença benigna da mama, obesidade e excesso de 

peso, como os principais fatores de risco para o surgimento da doença (NOURAZARIAN; 

KANGARI; SALMANINEJAD, 2014). 

Os fatores de risco para o câncer de mama estão associados ao estresse oxidativo, 

que está envolvido em muitos tipos de doenças crônicas. Sabe-se ainda, que além do estresse 

oxidativo, o sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, podem aumentar o risco de 

desenvolvimento dessa doença em 40%.  Estudos mostram que dietas ricas em frutas, 

legumes e grãos integrais, atuam na prevenção e controle do câncer de mama, devido aos 

compostos antioxidantes frequentemente encontrados nesses alimentos (LIMA et al., 2008; 

ANJOS e HOFELMANN, 2011, GUPTA et al., 2012). 

  

2.2 Estresse oxidativo e câncer de mama 

 

O desenvolvimento do câncer de mama pode ser explicado, por meio da interação 

entre fatores ambientais, susceptibilidade genética e produção excessiva de ERO, que são 

produtos instáveis, provenientes da redução tetravalente sofrida pela molécula de oxigênio, 

que aceita elétrons durante a fosforilação oxidativa (PANDE et al., 2012; FRANÇA et al., 

2013). 

Estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio na proporção entre os sistemas 

oxidantes e antioxidantes em favor da produção elevada de espécies reativas ou em 

detrimento da velocidade de remoção dessas substâncias, promovendo a ocorrência de danos 

oxidativos (HALLIWELL e WHITEMAN, 2004). 
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O estresse oxidativo é capaz de alterar muitos processos celulares incluindo o 

metabolismo celular, vias de sinalização, vias reguladoras de expressão gênica, proliferação 

celular e apoptose (CHANDRA et al., 2000; KIM et al., 2013). 

As ERO são substâncias químicas que contêm oxigênio com propriedades reativas, 

derivadas de reações metabólicas que ocorrem na mitocôndria, nos peroxissomos e no retículo 

endoplasmático. Os peroxissomos estão envolvidos na produção de ERO, através da β-

oxidação de ácidos graxos, e o retículo endoplasmático constitui um ambiente favorável à 

oxidação de proteínas, elevando a produção de espécies reativas (GORRINI; HARRIS; MAK, 

2013). 

As ERO incluem ânion superóxido (O2), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical 

hidroxila (OH-), oxigênio singlete (1O2) e ozônio (O3), e os danos que essas substâncias 

causam às células, dependem das suas concentrações intracelulares e principalmente do 

desequilíbrio entre as mesmas e espécies antioxidantes endógenas (SOSA et al., 2013).  

A geração de radicais livres é um processo contínuo e fisiológico, entretanto, quando 

há excesso, causa lesões oxidativas em biomoléculas. Podemos citar como exemplo, a 

peroxidação lipídica, caracterizada por reação em cadeia dos ácidos graxos poli-insaturados 

das membranas celulares, alterando a permeabilidade, fluidez e integridade das mesmas e 

predispondo às neoplasias (ALVES et al., 2011). 

Além da peroxidação lipídica, o estresse oxidativo causa aberrações cromossômicas, 

promove a oxidação de outras biomoléculas e afeta a estrutura das células, causando perda das 

funções biológicas. Estudos mostram que os radicais livres provenientes desse processo, estão 

associados aos danos na molécula de DNA, favorecendo a transformação, o crescimento 

celular e contribuindo para a promoção e progressão do câncer de mama (FARIAS et al., 

2011; FRANÇA et al., 2013; KILIC et al., 2014). 

Alterações oxidativas ocorrem frequentemente devido à atividade metabólica da 

mitocôndria, que durante a cadeia respiratória dá origem às espécies reativas em excesso.  

Essas alterações foram descritas em células cancerosas, e um número crescente de estudos 

têm investigado as modificações que ocorrem em tumores sólidos, especialmente no câncer de 

mama, pois sendo a mama um ambiente rico em lipídios, permite que haja a formação de 

metabólitos derivados da peroxidação lipídica, com papéis ainda não esclarecidos na 

promoção da tumorigênese (MENCALHA et al., 2014). 

Os fibroblastos associados ao câncer (CAF), macrófagos associados ao câncer 

(CAM) e hipóxia são fatores que contribuem para o aumento da produção de espécies reativas 

de oxigênio em células cancerosas. As EROs derivadas da atividade desses macrófagos em 
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células tumorais, causam expressão aumentada do fator indutor de hipóxia (HIF-1a) e de 

proteínas de sinalização, tais como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), que 

contribui para angiogênese e progressão tumoral. Além disso, alteram a expressão do gene 

supressor p53, que regula a apoptose. Portanto, o estresse oxidativo causado por alterações na 

expressão gênica, proliferação celular, apoptose e angiogênese, desempenha papel 

significativo na iniciação e progressão tumoral (VIEIRA et. al., 2011; BARRERA, 2012; 

FIASCHI e CHIARUGI, 2012; SOSA et al., 2013).  

A produção excessiva de ERO, afeta vias de sinalização como a via da proteína 

quinase ativada por mitogêgese (MAPKS), que está diretamente associada ao estresse 

oxidativo, por meio da fosforilação de moléculas responsáveis pela transcrição, diferenciação 

e iniciação da proliferação celular (BEHREND et al., 2003; VALKO et al., 2006; SILVA et 

al., 2009).  

Além do aumento de radicais livres, mudanças ocorridas nos agentes antioxidantes, 

estão frequentemente relacionadas ao risco de desenvolvimento do câncer de mama. O 

sistema de defesa antioxidante pode impedir a formação dos radicais livres e favorecer a 

reconstituição das estruturas biológicas lesadas, reduzindo os danos causados pelas espécies 

reativas às biomoléculas (BARBOSA et al., 2010; NOURAZARIAN; KANGARI; 

SALMANINEJAD, 2014). 

Os antioxidantes são substâncias capazes de retardar ou inibir a oxidação de um 

substrato de maneira eficiente. O sistema de defesa antioxidante é dividido em enzimático e 

não-enzimático. O enzimático inclui as enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase e 

glutationa peroxidase, que agem impedindo ou controlando a formação de radicais livres e 

espécies não-radicais causadoras do dano oxidativo. O sistema não-enzimático é composto 

por substâncias antioxidantes de origem endógena ou dietética, como os minerais zinco e 

cobre, que atuam como co-fatores de enzima antioxidante (HALLIWELL e WHITEMAN, 

2004). Portanto, o aumento simultâneo da produção de ERO e a diminuição da capacidade 

antioxidante, indicam o papel desempenhado pelo estresse oxidativo na patogênese e 

progressão do câncer de mama (PANDE et al., 2012). 

 

2.3 Marcadores de estresse oxidativo: TBARS e SOD 

 

Para que um biomarcador seja considerado ideal, deve apresentar as seguintes 

características: mostrar alta especificidade para o efeito de interesse; refletir o efeito desde o 

início; ser passível de determinação e análise fácil; ter baixo custo e ser analisado por técnica 
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não invasiva e de alta sensibilidade no fluido biológico escolhido (VASCONCELOS et al., 

2007). 

As ERO são produtos instáveis e possuem baixas concentrações nos tecidos e fluidos 

biológicos, e devido a essas características, a detecção dessas espécies torna-se inviável. 

Sobre esse aspecto, a determinação dos produtos do dano oxidativo às biomoléculas, é 

considerada mais eficaz, pois essas substâncias possuem maior estabilidade (MAYNE, 2003; 

FRANÇA et al., 2013). 

Produtos derivados do estresse oxidativo são usados como biomarcadores na 

avaliação e diagnóstico de todos os cânceres, especialmente em neoplasias mamárias. Os 

marcadores do estresse oxidativo derivados da peroxidação lipídica e da oxidação de 

proteínas, são frequentemente identificados em pacientes com câncer de mama (SOSA et al., 

2013; EXPÓSITO et al., 2014). 

Os ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) das membranas celulares são os 

principais alvos de ERO e são oxidados durante o processo de peroxidação lipídica (LPO). Os 

marcadores da oxidação de lipídios podem ser classificados em primários e secundários, 

sendo os últimos derivados da β-ruptura dos hidroperóxidos lipídicos (SOSA et al., 2013). 

O malondialdeído (MDA) é um biomarcador secundário da peroxidação lipídica, 

derivado da β-ruptura da endociclização de ácidos graxos polinsaturados, como ácido 

linoléico, araquidônico e docosahexaenóico. Atualmente é considerado um potencial 

biomarcador plasmático de lesão oxidativa, devido à sua fácil reação com o ácido 

tiobarbitúrico (TBA). Nessa reação, uma molécula de malondialdeído reage com duas de 

TBA formando um cromógeno de cor vermelha, encontrado com concentração aumentada em 

tecidos mamários com neoplasias e que pode ser lido em comprimento de onda específico 

(532-535 nm) (MAYNE, 2003; VASCONCELOS et al., 2007; PANDE et al., 2012; 

FRANÇA et al., 2013). 

Apesar de ser um método simples e de fácil execução, o teste do TBA não é 

específico para o MDA. O ácido tiobarbitúrico reage também com vários compostos como 

outros aldeídos, açúcares, aminoácidos, proteína, aminas e bilirrubina, sendo denominado de 

teste das substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico – TBARS (MAYNE, 2003).  

O teste de TBARS é considerado inespecífico, entretanto é amplamente aplicado, 

devido ao seu baixo custo quando comparado aos demais métodos. Uma adaptação desse 

método seria relevante, o que pode ser realizado pela associação da técnica com a separação 

do composto malondialdeído-TBA (MDA-TBA) por meio de cromatografia. Entre essas 

técnicas, pode-se destacar o HPLC, na qual o soro é acidificado para liberar o MDA ligado ao 
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grupo amino de proteínas (HALLIWELL e WHITEMAN, 2004; GROTTO et al., 2007; 

VASCONCELOS et al., 2007). 

Os produtos da peroxidação lipídica são capazes de alterar vários mecanismos 

fisiológicos do corpo humano pela capacidade de reação com outras moléculas, como 

proteínas e DNA. Essas alterações indicam alto risco de mutações e são reconhecidas como 

causa de algumas patologias como o câncer. Dessa forma, o malondialdeído constitui-se tanto 

um biomarcador da oxidação de lípidios, quanto causa potencial de desenvolvimento do 

câncer (DEL RIO; STEWART; PELLEGRINI, 2005). Sobre esse aspecto, estudos indicam 

que as TBARS podem ser usadas como indicador de peroxidação lipídica e tem suas 

concentrações aumentadas em vários tipos de neoplasias, inclusive nas mamárias (SOSA et 

al., 2013). 

Com relação ao sistema antioxidante, vale destacar a capacidade de ação do mesmo 

em três linhas de defesa orgânica contra as ERO. A primeira é definida pela proteção contra a 

formação de substâncias agressoras; a segunda linha atua na interceptação de radicais livres, e 

a última caracteriza-se pelo reparo que ocorre quando as duas primeiras linhas não foram 

completamente efetivas (ROHENKOHL; CARNIEL; COLPO, 2011).  

Sobre esse aspecto, ressalta-se a atividade da enzima SOD, que é considerada um 

antioxidante primário, por estar diretamente envolvida na eliminação de espécies reativas. 

Possui um centro ativo com íon de cobre e zinco e promove a conversão de dois radicais 

superóxido em peróxido de hidrogênio, reduzindo a toxicidade das ERO. Suas principais 

formas no organismo humano incluem a ZnCu-SOD encontrada no citoplasma e núcleo da 

célula, a Mn-SOD nas mitocôndrias e a SOD extracelular, que também contém cobre e zinco 

(HATHAMA; MATHKOR; AL-HABAL, 2012; NOURAZARIAN; KANGARI; 

SALMANINEJAD, 2014).    

Estudos mostram que a atividade dessa enzima encontra-se mais elevada no sangue 

de pacientes com câncer de mama, ainda nas fases iniciais da doença. A atividade da SOD 

pode ser utilizada como um marcador para o diagnóstico de câncer de mama, visto que nessa 

patologia, há um aumento das defesas antioxidantes como forma de compensar a elevada 

produção de radicais livres, visando à manutenção da homeostase e redução do dano 

oxidativo às biomoléculas (RAJNESSSH et al., 2008; SOSA et al., 2013). Sendo assim, a 

SOD pode ser considerada uma enzima anti-carcinogênica e está associada à inibição das 

fases de iniciação, promoção e progressão da carcinogênese mamária (PRABASHEELA et 

al., 2011). 
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2.4 Papel do zinco e cobre no câncer de mama  

 

O sistema não-enzimático de proteção das células contra o estresse oxidativo, inclui 

os antioxidantes dietéticos. Essas substâncias representam um conjunto de fatores com 

capacidade de reduzir a produção de ERO. Uma dieta rica em substâncias antioxidantes pode 

ser capaz de minimizar os danos oxidativos, além de diminuir a probabilidade de progressão 

do câncer (ROCKENBACH et al., 2011; VIEIRA et al., 2011). 

Os efeitos anti-carcinogênicos dos alimentos consistem em sua ação antioxidante, 

anti-inflamatória, anti-hormonal e anti-angiogênica. Os nutrientes antioxidantes bloqueiam as 

ERO promovendo apoptose de células tumorais, inibindo a angiogênese e atuando como 

antagonistas de fatores de crescimento neoplásico. Acredita-se, que uma alimentação 

adequada possa prevenir de três a quatro milhões de casos novos de câncer por ano. Porém, há 

a necessidade de mais estudos a respeito do papel desses compostos bioativos na prevenção 

do câncer (SANTOS; MELO; SOUSA; 2013). Sobre esse aspecto, vale destacar o papel do 

zinco e do cobre como nutrientes com propriedade antioxidante no câncer de mama.  

O zinco (Zn) é um mineral encontrado em vários tecidos e secreções corporais, 

encontra-se em sua maioria no músculo esquelético - 85-90% e sua quantidade média no 

adulto é aproximadamente 1,5-2,5 g. A absorção desse mineral ocorre predominantemente no 

jejuno, por difusão passiva e por processos mediados por carreadores. Após a absorção na 

borda em escova das células intestinais, a metalotioneína e a proteína intestinal rica em 

cisteína, regulam a concentração de zinco no organismo. As metalotioneínas são proteínas que 

atuam como citoprotetores celulares, neutralizando radicais livres. Vale ressaltar, que na 

presença de baixas concentrações do mineral, a metalotioneína regula a transferência do zinco 

para a proteína intestinal rica em cisteína, aumentando a velocidade de absorção desse 

oligoelemento (SALGUEIRO et al., 2000; MAFRA; COZZOLINO, 2004; BLINDAUER; 

LESZCZYSZYN, 2010; CHASAPIS et al., 2012).  

Em relação ao transporte de zinco, destacam-se as famílias de genes SLC30A e 

SLC39A, que são conhecidas como transportadores ZnT (Zinc Transporter) e Zip (Zrt- and 

Irt-like proteins), respectivamente. As proteínas transportadoras da família Zip, favorecem o 

aumento das concentrações citoplasmáticas de zinco por meio do influxo deste mineral ou da 

liberação do mesmo de organelas intracelulares, e a família ZnT diminui o conteúdo 

intracelular de zinco por meio do efluxo do citoplasma para o meio extracelular e/ou para 

vesículas citoplasmáticas. Sobre esse aspecto, vale destacar o Zip-14, transportador localizado 

principalmente na membrana plasmática dos hepatócitos, cuja expressão está comumente 
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elevada durante processos inflamatórios, favorecendo baixas concentrações de zinco nos 

tecidos periféricos (LIUZZI et al., 2005; DEVIRGILIIS et al., 2007; CHISTIAKOV; 

VORONOVA, 2009). 

O zinco é um mineral essencial em várias funções no organismo. Estudos apontam 

esse oligoelemento como estabilizador das membranas celulares, além de favorecer a ação da 

insulina e possuir papel importante na manutenção do sistema imunológico. Destaca-se 

também, o papel que o zinco desempenha na função normal do sistema antioxidante 

endógeno, atuando como co-fator de enzima redutora de estresse oxidativo. Sobre esse 

aspecto, o zinco é componente de mais de 300 enzimas envolvidas no sistema de defesa 

antioxidante a exemplo da enzima SOD, além de ser essencial na proteção de grupos sulfidrilo 

de proteínas e enzimas contra a oxidação, suprimindo a formação de radicais livres e 

prevenindo a peroxidação lipídica (MCCALL; HUANG; FIERKE, 2000; LUKASKI, 2000; 

POWELL, 2000; MASAKI et al., 2007).  

O zinco induz a expressão da metalotioneína intracelular, proteína antioxidante capaz 

de se ligar a 5-7 átomos de zinco por molécula, a qual na presença de estresse oxidativo e 

inflamação crônica regula a transferência de átomos de zinco para outras proteínas 

antioxidantes zinco-dependentes, bem como desempenha importante papel na detoxificação 

de metais pró-oxidantes como ferro e cobre por meio de seus grupamentos sulfidrilas (KIM et 

al., 2006; DEVIRGILIIS et al., 2007, MARET; KREZEL, 2007).   

Além da atividade antioxidante, o zinco é essencial para atividades de enzimas 

envolvidas na síntese de DNA e RNA, como a DNA e RNA polimerase. Também influencia a 

divisão celular, pela atividade da dioximidina quinase e adenosina (5') tetrafosfato (5') – 

adenosina, o que o torna protetor para o crescimento de células cancerosas (BARGELLINI et 

al., 2003). 

Estudos relatam que a deficiência de zinco aumenta a produção de radicais livres, 

representando um importante fator para a progressão do câncer. (HO, 2004; EIDE, 2011). 

Sendo o zinco cofator de enzimas antioxidantes como a SOD, o aumento do estresse 

oxidativo pode ser explicado em parte pela deficiência desse mineral no organismo, visto que 

estudos apontam associações entre deficiência de zinco e aumento de danos oxidativos, como 

oxidação de DNA e proteínas, peroxidação lipídica e declínio da atividade das principais 

enzimas antioxidantes contendo zinco (MARET, 2003; JOMOVA, BAROS; VALKO, 2012).  

Jonh et al. (2010) apontam que a concentração de zinco apresenta alterações no soro 

e tecido de pacientes com carcinoma, indicando envolvimento desse mineral no 

desenvolvimento do câncer. Vale destacar ainda, que níveis séricos baixos de zinco podem 
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causar dano ao DNA e impedir os mecanismos de reparo, resultando em um potencial risco de 

desenvolvimento de câncer.  

 Outro mineral que desempenha papel fundamental no sistema de defesa antioxidante 

é o cobre (Cu), que é um elemento traço essencial amplamente distribuído na natureza, e que 

atua em diversas funções fisiológicas e bioquímicas. A maior parte desse micronutriente é 

obtida pelos humanos por meio da dieta, e seu consumo diário em adultos varia de 0,9 a 2,2 

mg (NAGANO et al., 2005). 

O cobre possui duas formas principais, a cuprosa (Cu +) e a cúprica (Cu 2+) e essa 

característica de adotar dois estados redox, torna-o importante integrante das metaloenzimas, 

bem como de outras proteínas e enzimas essenciais em processos biológicos, como 

fotossíntese, respiração, metabolismo do ferro, função neurológica e interceptação e 

eliminação de radicais livres prejudiciais. É cofator de enzimas como SOD, lisil oxidase, 

citocromo C oxidase, sendo que 85% a 95% desse mineral no organismo encontra-se ligado 

covalentemente à ceruloplasmina sérica (KOZLOWSKI et al., 2014). 

Assim como o zinco, o cobre tem função antioxidante por ser cofator da SOD, 

entretanto, quando em seu estado livre, a capacidade redox do cobre lhe permite catalisar a 

geração de ERO que são prejudiciais ao organismo. Esse processo está associado a danos no 

DNA e à oxidação de lipoproteínas presentes na maioria das doenças crônicas (RAVEH et al., 

2000; PRUSEK, 2007 BREWER, 2010).  

A capacidade de gerar radicais livres faz com que o cobre seja associado ao 

crescimento de tumores malignos, e seus níveis séricos estão significativamente elevados em 

vários tipos de carcinomas quando comparados ao grupo controle. Outro fator importante que 

merece ser destacado é o aumento de ceruloplasmina no câncer, proteína associada ao 

processo de angiogênese na doença (GUPTE e MUMPER, 2009; VALKO et al., 2016).  

Com base no referencial teórico apresentado, pode-se verificar a importância de 

estudos acerca do papel dos nutrientes antioxidantes na prevenção e progressão do estresse 

oxidativo, bem como a relevância da análise de marcadores nutricionais que possam ser 

aplicados no diagnóstico precoce e monitoramento do câncer de mama.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

  

Analisar as concentrações plasmáticas de zinco e cobre e sua relação com 

marcadores do estresse oxidativo em mulheres com câncer de mama. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar as concentrações de zinco e cobre plasmáticos nas mulheres com câncer de 

mama e com doença benigna da mama; 

 Determinar as concentrações das TBARS e atividade da enzima SOD eritrocitária nas 

mulheres dos grupos investigados; 

  Verificar a relação entre as concentrações de zinco e cobre e marcadores de estresse 

oxidativo em mulheres com câncer de mama e seus respectivos controles.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1. Caracterização do estudo e protocolo experimental 

O estudo analítico de corte transversal foi realizado com 90 mulheres, atendidas no 

setor de mastologia da clínica ginecológica do Hospital Getúlio Vargas (HGV). As mulheres 

foram distribuídas em dois grupos: Grupo caso (n= 45) composto por mulheres com câncer de 

mama e Grupo controle (n= 45) por mulheres com doença benigna da mama - fibroadenoma. 

A determinação do tamanho da amostra foi baseada na estimativa de atendimentos por 

demanda espontânea, de mulheres diagnosticadas com câncer de mama da referida clínica.   

No grupo caso foram incluídas mulheres com diagnóstico histológico de câncer de 

mama, com idade entre 20 e 50 anos, que não tinham realizado tratamento oncológico prévio 

e sem recidiva do tumor. Como grupo controle, foram incluídas mulheres com diagnóstico 

histológico de doença benigna da mama, com a mesma faixa etária do grupo caso. Não foram 

incluídas, em ambos os grupos, mulheres que faziam uso de suplementos vitamínico/mineral 

medicamentos de uso contínuo e que apresentassem doenças crônicas como diabetes, 

hipertensão arterial, hipertireoidismo e outras patologias que pudessem interferir nos 

marcadores estudados, bem como gestantes, lactantes e fumantes. 

Após o consentimento das participantes, realizou-se o agendamento pra coleta de 

sangue e para preenchimento do formulário de cadastro da participante da pesquisa 

(APÊNDICE C). 

 

4.2 Controle de contaminação e preparo de reagentes  

A vidraria e o material de polipropileno utilizado na coleta e análise do zinco e cobre 

foram todos desmineralizados antes do uso, em banho de solução de ácido nítrico a 30%, por 

no mínimo 12 horas. Posteriormente, foram enxaguados em água deionizada, no mínimo 10 

vezes, secos em estufa e mantidos em recipientes hermeticamente fechados até o momento da 

utilização, com o objetivo de minimizar a contaminação por minerais (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, 2008).  Todos os reagentes foram preparados e diluídos em água ultrapura. 

 

4.3 Coleta do material biológico e separação dos componentes do sangue   

Amostras de 20 mL de sangue venoso foram colhidas no período da manhã, entre 7  

e 8 horas, estando as participantes da pesquisa em jejum de no mínimo 12 horas. A colheita 

foi realizada por técnico de enfermagem do HGV, utilizando seringas e agulhas de aço 

inoxidáveis, estéreis e descartáveis. O sangue colhido foi transferido para dois tubos de 
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ensaio: um contendo ácido etileno diamino tetracético (EDTA), para análise de TBARS e 

determinação da atividade da enzima SOD nos eritrócitos (10 ml) e outro contendo citrato de 

sódio, para análise de zinco e cobre (10 ml).  

O plasma foi separado do sangue total por centrifugação a 3000 rpm, durante 15 

minutos a 4º C, utilizando uma centrífuga da marca CIENTEC® 4K15. Após a centrifugação, 

o plasma foi extraído com pipeta automática, acondicionado em microtubos de polipropileno 

e armazenado a –80° C em freezer, para posterior análise. 

Para separação dos eritrócitos, foi utilizado o método proposto por Whithehouse et 

al. (1982). A massa eritrocitária obtida do sangue total foi lavada com 5 mL de solução salina 

isotônica a 0,9%, sendo homogeneizada lentamente por inversão e centrifugada a 3500 rpm 

por 10 minutos a 4º C, utilizando centrífuga CIENTEC® 4K15.  

O procedimento descrito foi realizado três vezes para a completa remoção dos 

contaminantes dos eritrócitos. Após a última centrifugação, a solução salina foi aspirada e 

descartada e a massa eritrocitária foi cuidadosamente extraída com o auxílio de uma pipeta 

automática, transferida para microtubos de polipropileno e mantidos à temperatura de –80° C.  

 

4.4 Análise dos marcadores bioquímicos do estresse oxidativo e de minerais 

 

4.4.1 Determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico - TBARS 

 A peroxidação lipídica foi determinada pela produção de TBARS, segundo o 

método descrito por Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979), com adaptações. As análises foram 

realizadas em triplicatas e antes do processamento das amostras foi preparada a curva 

analítica de calibração, utilizando-se 1,1,3,3-tetraetóxipropano (TEP) como padrão.  

Em microtubos contendo 200 µl de plasma, foram adicionados 350 µl de ácido 

acético a 20% e pH 3,5 e 600 µl de ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,5%, diluído em ácido 

acético. Em seguida, os microtubos foram incubados em banho-maria por 1 hora com agitação 

a 85° C e posteriormente, foram imersos em banho de gelo por 15 minutos. Após o 

resfriamento, foram adicionados 50 µl de dodecil sulfato de sódio (SDS) a 8,1%, seguido de 

centrifugação a 12000 rpm a 25° C por 15 minutos.  

O sobrenadante foi extraído e a leitura da absorbância foi lida a 532 nm, utilizando 

espectrofotômetro BEL®SP 1102. Os resultados foram expressos em µM/L. As análises 

foram realizadas no laboratório de Biofísica do Departamento de Fisiologia da UFPI.  
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4.4.2 Determinação da atividade da enzima SOD eritrocitária 

A determinação da atividade da enzima SOD foi realizada por meio do método 

proposto por DAS; SAMANTA; CHAINY (2000), adicionando em tubo de ensaio 1110 µL 

de tampão fosfato, 75 µL L-metionina, 40 µL de Triton X-100, 75 µL de cloreto de 

hidroxilamina,100 µL de EDTA e 100 µL da amostra. Após homogeneização, os tubos foram 

incubados em banho-maria a 37°C por 5 minutos. Em seguida, adicionou-se 80 µL de 

riboflavina aos tubos, os quais foram expostos à luz por 10 minutos. Por fim, adicionou-se 1 

mL do reagente de Griess ao sistema e a leitura foi realizada a 543 nm em leitor de 

microplaca de elisa EZ Read 400. As análises foram realizadas no Núcleo de Pesquisa em 

Plantas Medicinais (NPPM) da UFPI. A atividade da SOD foi calculada por meio da fórmula: 

SOD (U/ml) = v0 / v-1; onde v0 é a absorbância do controle e v é a absorbância do teste. 

Paralelo à essa análise, foram preparadas as amostras de sangue para determinação de 

hemoglobina, realizada pelo método calorimétrico com reagentes da Labtest Diagnóstica. Os 

resultados da atividade da SOD foram expressos em U/g Hb utilizando o cálculo:  

                          SOD (U/g Hb) = SOD (U/ml) / [Hb] (g/ml) 

 

4.4.3 Determinação de zinco e cobre plasmáticos 

A determinação de zinco e cobre plasmáticos foi realizada por espectrofotometria de 

absorção atômica de chama, utilizando o equipamento FAAS 240FS, Varian, calibrado nas 

seguintes condições de trabalho: comprimento de onda (λ) 213,9 nm, fenda espectral 0,7 nm, 

chama oxidante com mistura de acetileno e ar, e leituras com tempo de integração de 3 

segundos. Como padrão de zinco e cobre foi utilizado o Tritizol® (MERCK), com os pontos 

da curva preparados com água ultrapura, ácido nítrico a 65% e seguindo as concentrações de 

0,00 (branco); 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,75; 1,0 e 1,5 µgZn/mL para o zinco e de 0,2; 0,3; 

0,5;1,0; 2,0 e 3,0 µgCu/mL para o cobre.   

O preparo e diluição das amostras foi realizado segundo o método proposto por 

Massocatto et al., (2013); Menezes (2010); e Sisti (2001), que inclui uma prévia digestão em 

forno microondas da marca Anton Paar, modelo Multiwave 3000, nas condições descritas na 

Tabela 1. Esta digestão tem por finalidade reduzir a viscosidade da amostra pela 

decomposição de resíduos orgânicos, deixando-a com viscosidade semelhante à da solução 

padrão e evitando depreciação do espectrofotômetro de absorção atômica. As amostras foram 

diluídas na proporção de 1:4 com volume final de 6 ml, utilizando 1.500 µl de amostra, 1.700 

µl de água ultrapura, 550 µl de peróxido de hidrogênio à 30% e 2.250 µl de ácido nítrico à 

65%.  
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Após a digestão, as amostras foram diretamente aspiradas pelo espectrofotômetro de 

absorção atômica e lidas em triplicata. Os resultados foram calculados a partir das 

absorbâncias médias obtidas e expressos em µg/dL. A classificação do estado nutricional 

relativo ao zinco e cobre no plasma foi realizada utilizando como referência os respectivos 

valores: 70-110 µgZn/dL (GIBSON, 2005) e 70-140 µgCu/dL  (YOUNG, 1987). 

 

Tabela 1 – Condições de trabalho do forno microondas para digestão de amostras sanguíneas. 

Teresina – PI, Brasil, 2017. 

Temperatura Rampa Aquecimento Ventilação 

80°C 7 minutos 5 minutos 1 

120°C 8 minutos 5 minutos 1 

180°C 7 minutos 15 minutos 1 

0°C - 20 minutos 3 

 

4.5 Análise Estatística 

Para caracterização da amostra foi feito um estudo descritivo analítico através de 

medidas de tendência central e medidas de dispersão. O teste Shapiro-Wilk foi utilizado para 

verificar a aderência à distribuição normal, determinando os tipos de testes estatísticos a 

serem utilizados. Para a comparação das médias das variáveis, foi usado o teste t de Student 

para amostras pareadas e o teste Wilcoxon quando as suposições paramétricas não foram 

atendidas. Utilizou-se a correlação de Spearman para análise de relação entre as variáveis, 

teste Exato de Fisher para associação entre os parâmetros e análise univariada odds ratio. O 

nível de significância adotado para todos os testes estatísticos foi de α = 0,05. Os dados foram 

tabulados e analisados no programa IBM Statistical Package for the Social Sciences versão 

20.0.  

 

4.6 Aspectos Éticos 

A pesquisa é um recorte de projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - 

CAAE N° 43447015.8.0000.5214 do parecer 1.022.96 (ANEXO A) e aditivo 4. Todos os 

participantes do estudo assinaram um termo de consentimento livre, após esclarecimento a 

respeito da natureza da investigação, obedecendo às normas do Conselho Nacional de 

Pesquisa, contidas na Resolução 466/12 (APÊNDICES A e B).   
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5 RESULTADOS 

 

O estudo investigou 90 mulheres com idade entre 20 e 50 anos, sendo 45 com câncer 

de mama (grupo caso) e 45 com doença benigna da mama (grupo controle). As médias da 

idade e da menarca, em anos e os parâmetros antropométricos das participantes estão 

demonstrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores médios e desvios padrão da idade e da menarca em anos e parâmetros 

antropométricos de mulheres com câncer de mama e com doença benigna da mama. Teresina 

– PI, Brasil, 2017. 

 Variáveis        Grupo caso 

            (n=45) 

Grupo controle 

 (n=45) 

p-valor* 

          Média ± DP Média ± DP    

Idade (anos) 40,49 ± 6,61 31,66 ± 6,13  0,001 

Menarca(anos) 13,33 ± 1,88 13,10 ± 1,18  0,381 

Peso (Kg)   62,59 ± 12,26   57,71 ± 10,72  0,039 

Estatura (m)   1,55 ± 0,05   1,54 ± 0,06  0,455 

IMC (Kg / m²) 26,05 ± 4,46 24,36 ± 4,55  0,118 

CC (cm)   83,73 ± 10,08   81,14 ± 12,64  0,235 

* Teste de Wilcoxon. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 3, pode-se observar que as médias das 

concentrações de zinco e cobre estão significativamente mais elevadas nas mulheres com 

câncer de mama em comparação com àquelas com fibroadenoma (p < 0,001).  Em relação ao 

zinco, observa-se também que em ambos os grupos, as médias encontradas estão abaixo dos 

valores de referência adotados para este mineral. 

 

Tabela 3 – Valores médios e desvios padrão das concentrações de zinco e cobre plasmáticos 

nas mulheres com câncer de mama e com doença benigna da mama. Teresina- PI, Brasil, 

2017. 

 Variáveis Grupo caso 

(n=45) 

Grupo controle 

 (n=45) 

p-valor 

                 Média ± DP Média ± DP    

Zinco (µg/dL)      56,13 ± 10,95 44,29 ± 14,09  <0,001* 

Cobre (µg/dL)      86,28 ± 29,57 61,82 ± 17,63  <0,001* 

*Teste t pareado; DP: desvio padrão. Valor de referência/zinco = 70 a 110 µg/dL (GIBSON, 2005). Valor de 

referência /cobre = 70 a 140 µg/dL (YOUNG, 1987). 

 

A Tabela 4 mostra os valores médios da atividade da enzima SOD eritrocitária nos 

dois grupos investigados. Observa-se que houve diferença significativa (p < 0,001) entre os 
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grupos para esse parâmetro, com maior atividade da enzima nas mulheres com câncer de 

mamba. 

Em relação à concentração plasmática de TBARS, a Tabela 4 mostra diferença 

significativa entre as médias dos dois grupos de mulheres (p = 0,009), estando às mesmas 

acima dos valores de referência para esse parâmetro.  

 

Tabela 4 – Valores médios e desvios padrão da atividade enzimática da SOD eritrocitária e de 

concentrações plasmáticas de TBARS nos grupos caso e controle. Teresina- PI, Brasil, 2017. 

 Variáveis                           Grupo caso 

                               (n=45) 

       Grupo controle 

                (n=45) 

   p-valor 

  Média ± DP Média ± DP   

TBARS (µM/L) 5,8 ± 4,78 7,9 ± 2,84  <0,009* 

SOD (U/g Hb) 8080,14 ± 3834,85 4818,28 ± 885,01  <0,001* 

*Teste de Wilcoxon. Valor de referência/SOD = 6.500 a 14.500 U/g Hb (ARMSTRONG, 1998). Valor de 

referência/TBARS = 1 a 3 µM/L (VASCONCELOS et al., 2007). 

 

Os resultados da análise das correlações entre as concentrações de zinco e cobre 

plasmáticos, atividade da SOD eritrocitária e o marcador de peroxidação lipídica estão 

apresentados na Tabela 5. Verificou-se relação negativa significativa (r = - 0,346; p = 0,023) 

entre a atividade da SOD e concentrações de TBARS em mulheres com câncer de mama. 

 

Tabela 5 - Correlação das concentrações de zinco e cobre plasmáticos e atividade da enzima 

SOD eritrocitária com TBARS nas mulheres com câncer de mama e com doença benigna da 

mama. Teresina- PI, Brasil, 2017. 

                                                 TBARS 

Variáveis Grupo caso Grupo controle 

 R P R P 

Zinco (µg/dL) -0,020 0,898 -0,179 0,262 

Cobre (µg/dL) -0,131 0,439 -0,282 0,074 

SOD (U/g Hb) -0,346 0,023* -0,093 0,564 

     
*Correlação significativa. (Spearman). 

 

Buscando-se conhecer a contribuição das variáveis no câncer de mama, realizou-se a 

análise univariada (Tabela 6). Foram incluídas no modelo àquelas que apresentaram 

associação com o evento e as que tiveram p < 0,05. Os resultados demonstram associação 

entre os parâmetros zinco e TBARS com o câncer de mama. 
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Tabela 6 – Análise univariada dos fatores associados ao câncer de mama. Teresina- PI, 

Brasil, 2017. 

Variáveis p-valor OR IC95% 

Zinco (µL/mL) 0,040 1,577 0,413 - 6,016 

Cobre (µL/mL) 0,001 0,221 0,090 - 0,540 

SOD (U/g Hb) <0,001 0,034 0,007 - 0,158 

TBARS (µM/L) 0,030 3,143 0,314 - 31,420 

p-valor: teste de Fisher; IC95% = Intervalo de confiança de 95%; OR = Odds Ratio. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo analisou-se a relação entre as concentrações de zinco e cobre 

plasmáticos e marcadores do estresse oxidativo – SOD e TBARS em mulheres com câncer de 

mama. 

Analisando a Tabela 2 observou-se que a média das idades das mulheres com doença 

benigna da mama foi significativamente menor quando comparadas às mulheres com câncer 

de mama. Estudos mostram que o fibroadenoma pode ocorrer deste a menarca até a 

senectude, sendo mais comum em mulheres entre 20 e 35 anos de idade (NAZARIO; REGO; 

OLIVEIRA, 2007). 

Verificou-se que nas mulheres de ambos os grupos, com câncer de mama e com 

doença benigna da mama, as concentrações médias de zinco plasmático estão abaixo dos 

valores de normalidade para o mineral, caracterizando o quadro de deficiência para esse 

parâmetro. As baixas concentrações de zinco plasmático encontradas em ambos os grupos 

investigados, podem ser atribuídas a mecanismos homeostáticos desse mineral, bem como à 

ingestão dietética insuficiente. Estima-se que 17,3% da população mundial possui consumo 

inadequado de zinco, estando em risco de deficiência desse metal, além disso, somente 35% 

do zinco ingerido é de origem animal (WESSELLS e BROWN, 2012). 

Ainda sobre esse aspecto o controle homeostático do zinco em humanos é realizado 

pela metalotioneína e por transportadores transmembrana de zinco, que envolve as famílias 

ZIP/SLC39 e ZnT/SLC30 (HUANG e TEPAAMORNDEC, 2013; JEONG e EIDE, 2013).  

Evidências apontam a existência de aumento na expressão do transportador de zinco Zip-14, 

no câncer de mama, que atua como supressor do tumor maligno, ocasionando influxo de zinco 

nas células neoplásicas e diminuição nas concentrações plasmáticas desse mineral 

(WESSELLS e BROWN, 2012; HUANG e TEPAAMORNDEC, 2013). Baixas 

concentrações de zinco contribuem para a ocorrência de instabilidade genômica e mutações 

celulares, além de resistência à apoptose, características associadas à patogênese de diferentes 

tipos de neoplasias malignas, incluindo o câncer de mama (HANAHAN e WEINBER, 2011). 

Em relação ao cobre, as concentrações do mineral nas mulheres com câncer de 

mama, encontram-se dentro dos valores de normalidade, podendo ser justificadas em função 

do cobre ser amplamente distribuído na natureza, e facilmente adquirido pela dieta, além de 

suas baixas recomendações diárias. Somado a esse aspecto, ressalta-se o aumento nas 

concentrações de ceruloplasmina no câncer de mama (WU et al, 2006; BAIERLE et al, 2010). 

Estudos demonstram que as concentrações de cobre aumentam em função da gravidade da 
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doença. Nos primeiros estágios do câncer, quando há aumento da peroxidação lipídica, o 

organismo tenta compensar esse processo, aumentando as concentrações da enzima SOD, que 

eleva a captação de cobre, zinco e magnésio, diminuindo, dessa forma, as concentrações 

plasmáticas desses minerais. Esse quadro é revertido, com a severidade da doença, e 

consequente aumento nas concentrações plasmáticas desses minerais (ZARRINI et al, 2016). 

Os resultados encontrados nesse estudo relativos ao zinco e cobre plasmáticos, são 

apoiados por outros autores, que mostram concentrações mais elevadas de zinco e cobre em 

tumores malignos, quando comparados aos de natureza benigna (SIDDIQUI et al, 2006; 

EIDE, 2011, ZARRINI et al, 2016).  

O estudo mostra que a peroxidação lipídica, avaliada por meio da concentração de 

TBARS está presente em ambos os grupos pesquisados, estando mais elevada nas mulheres 

com doença benigna da mama. A elevada peroxidação lipídica pode ser atribuída ao 

desequilíbrio entre a produção excessiva de ERO e o sistema de defesa antioxidante. Essa 

condição causa danos oxidativos à macromoléculas e mutações no DNA, favorecendo a 

gênese de várias doenças crônicas como, cardiovasculares, neurológicas, inflamatórias e 

neoplásicas (MAULIK et al., 2013).  

Sobre esse aspecto, vale destacar que a ocorrência da inflamação, frequente no 

câncer de mama, é responsável pela produção elevada de ERO por meio da NADPH oxidase 

encontrada nas células cancerígenas. A inflamação provoca a ativação de neutrófilos e 

macrófagos que elevam a produção de ERO, causando peroxidação lipídica, instabilidade 

genética e crescimento seletivo de células tumorais (GOETZ e LUCH, 2008; REUTER et al., 

2010). Somado a isso, a infiltração de macrófagos no tecido mamário, causada pela 

deficiência de zinco, está associada ao aumento da expressão do receptor de estrogênio alfa – 

ERα, provocando alterações ductais e aumento da fibrose na glândula mamária (BOSTANCI 

e MACK, 2015). Concordante com este resultado, estudo mostra concentrações maiores de 

TBARS em tumores benignos, comparados aos de natureza maligna (GÖNENÇ et al., 2006). 

Para proteger o organismo contra o excesso de ERO e prevenir danos oxidativos às 

macromoléculas, o organismo utiliza o sistema de defesa antioxidante enzimático que inclui a 

ação da enzima SOD, envolvida na eliminação direta de radicais livres, por meio da 

conversão do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio. Nesse estudo observou-se que a 

atividade antioxidante dessa enzima está significativamente mais elevada nas mulheres com 

câncer de mama, em comparação com àquelas com doença benigna da mama, decorrente da 

resposta do organismo ao estresse oxidativo no processo de carcinogênese, evento também 

identificado em outros estudos (HASAN et al., 2012; KILIC et al., 2014). 
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Soma-se a esse aspecto, as maiores concentrações de zinco e cobre nas mulheres com 

câncer de mama, minerais com ação antioxidante que participam como cofatores nos sítios 

ativos dessa enzima, contribuindo para a proteção contra a instabilidade genômica e mutações 

genéticas presentes no câncer. A disponibilidade de zinco eleva a atividade da SOD, enzima 

considerada anti-carcinogênica, por estar associada à inibição das fases de iniciação, 

promoção e progressão da carcinogênese mamária (PRABASHEELA et al., 2011; PRASAD, 

2014).  

Outro mecanismo que pode justificar o aumento na atividade da SOD em mulheres 

com câncer de mama é a hipóxia presente nas células cancerígenas devido ao aumento da 

angiogênese no câncer. A reoxigenação após a hipóxia aumenta a produção de ERO afetando 

a atividade de fatores de transcrição como o Fator Nuclear Eritróide 2 (NRF-2) que induz os 

genes que codificam enzimas antioxidantes como, SOD, GPx e GTS  (SURH et al., 2008).   

Quanto ao estudo das correlações entre os parâmetros analisados, verificou-se 

correlação negativa significativa entre atividade da SOD e concentração de TBARS nas 

mulheres com câncer de mama. Esse resultado reforça que a presença de estresse oxidativo 

nesse grupo gerou aumento na atividade da SOD, em resposta adaptativa à produção 

excessiva de ERO. Pode-se ressaltar ainda, que apesar da concentração de zinco plasmático 

estar abaixo dos valores de normalidade, a atividade da SOD mostrou-se aumentada nas 

mulheres com câncer de mama. 

Com relação à análise univariada realizada nesse estudo, observou-se que as 

variáveis que mais contribuíram para o desfecho da doença foram o zinco plasmático e 

TBARS, cuja deficiência do mineral aumenta em 1,57 vezes a chance de pertencer ao grupo 

com câncer de mama e a elevação das concentrações de TBARS aumenta essa chance para 

3,14 vezes. Esses resultados evidenciam a relação entre o zinco plasmático e a peroxidação 

lipídica no câncer de mama. A deficiência de zinco vem sendo associada ao aumento do 

estresse oxidativo e consequentes danos à biomoléculas, a exemplo da peroxidação lipídica. 

Os achados desse estudo estão apoiados por outros autores que mostram que o câncer de 

mama é acompanhado tanto pelo desequilíbrio entre os sistemas oxidante e anti-oxidante, 

quanto por alterações nas concentrações dos oligoelementos. Destaca-se ainda que o estresse 

oxidativo pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença em 40% (SIDDIQUI et al., 

2006; SADATI et al., 2016). 

É importante destacar que o estudo apresenta algumas limitações, como a 

determinação do estresse oxidativo somente pelo uso de um marcador da peroxidação lipídica 
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- TBARS e um do sistema antioxidante – SOD, e a falta de dados relativos ao consumo 

dietético dos minerais investigados.  
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7 CONCLUSÃO 

 

As mulheres com câncer de mama apresentam deficiência de zinco e normocruprimia.  

A elevada peroxidação lipídica foi acompanhada pelo aumento da atividade da enzima SOD, 

caracterizando a presença de estresse oxidativo nas mulheres com câncer de mama. A 

deficiência de zinco e a elevada peroxidação lipídica são fatores presentes no câncer de 

mama, o que remete à uma maior investigação sobre o estado nutricional relativo ao mineral e 

intervenção para o controle dessa deficiência. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE MESTRADO EM ALIMENTOS E NUTRIÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, em uma pesquisa. Você precisa 

decidir se quer participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia 

cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo sobre qualquer dúvida 

que tiver. Este estudo será conduzido pela Mestranda Juliana Maria Libório Eulálio sob 

orientação da Profª. Drª. Nadir do Nascimento Nogueira. Após ser esclarecida sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine este documento, que está 

em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, 

você não será penalizada. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Piauí pelo telefone (086) 3215 5437. 

 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA: 

  

Título do Projeto: CONCENTRAÇÕES DE ZINCO E COBRE E SUA RELAÇÃO COM 

MARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO EM MULHERES COM CÂNCER DE 

MAMA 

 Pesquisador Responsável: Juliana Maria Libório Eulálio 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (086) 99413-2789 

 Orientadora: Profª. Drª. Nadir do Nascimento Nogueira 
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DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as concentrações plasmáticas de zinco e 

cobre e sua relação com marcadores do estresse oxidativo em mulheres com câncer de mama. 

Para tanto a voluntária será submetido à coleta de sangue venoso para exames 

bioquímicos. Não será realizada entrevista gravada ou filmada.  Ao participar da pesquisa a 

voluntária não sofrerá nenhum prejuízo, poderá, no entanto sentir leve desconforto em vista 

da coleta do material biológico, requerido para realização desta. As participantes do estudo 

terão como benefícios os resultados dos exames bioquímicos das amostras de sangue, que 

serão fornecidos após a realização dos mesmos e orientação nutricional individualizada. Em 

qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Profa. Dra. Nadir do 

Nascimento Nogueira, que pode ser encontrado no endereço Campus Universitário Ministro 

Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina, Piauí, Brasil; telefone: (86) 3215-5863. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Piauí (Campus Universitário 

Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga, Teresina - Piauí, Brasil, telefones: (86)3215-5734. 

Se você concordar em participar do estudo, seu nome e identidade serão mantidos em sigilo. 

A menos que requerido por lei ou por sua solicitação, somente o pesquisador, a equipe do 

estudo, Comitê de Ética independente e inspetores de agências regulamentadoras do governo 

(quando necessário) terão acesso a suas informações para verificar as informações do estudo. 

O projeto terá duração de um ano, com término previsto para o primeiro semestre de 2017. A 

participante terá o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo, sem que passe por 

qualquer tipo de constrangimento por parte do pesquisador.  

 

Nomes e assinaturas dos pesquisadores 

_______________________________________ 

Juliana Maria Libório Eulálio 

___________________________________ 

Profa. Dra. Nadir do Nascimento Nogueira 
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APÊNDICE B - CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO 

 

Eu,_________________________________________,RG_____________________ 

___,CPF_____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo  

“CONCENTRAÇÕES DE ZINCO E COBRE E SUA RELAÇÃO COM MARCADORES 

DE ESTRESSE OXIDATIVO EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA”, como 

sujeito. Tive pleno conhecimento das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo. Discuti com a Mestranda Juliana Maria Libório Eulálio sobre a minha 

decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais serão os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo. A retirada do 

consentimento ao estudo não acarretará penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer 

benefício que possa ter adquirido.  

Teresina: ___/___/____ 

 

                                                               ____________________________________________  

Assinatura do paciente 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar  

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

 

Nome:__________________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Nome:__________________________________________________________ 

 Assinatura: _____________________________________________________  

 

Observações complementares_____________________________________ 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE CADASTRO DA PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Código para identificação:____________ 

Grupo:____________________ 

Dados pessoais 

Nome:________________________________________________________________ 

Data de nascimento:__________________________________  Idade:______________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Bairro:_____________________Cidade:____________________ Estado:_________ 

CEP:_____________________                  Tel: _______________________________ 

Escolaridade:_______________________ Idade da menarca:____________________ 

Profissão:_____________________________  

História Clínica: 

1. Apresenta alguma doença como: diabetes, hipertensão, cardiopatias, etc.? 

(  )Não  (  )Sim 

2. Se sua reposta for sim, relate a doença.______________________________________ 

3. Faz uso de algum medicamento? 

(  )Não (  )Sim 

4. Se sua resposta for sim, quais os medicamentos?______________________________ 

5. Faz uso de algum suplemento nutricional? 

(  ) Não  (  )Sim 

6. Diagnóstico para câncer de mama positivo ou negativo?________________________ 

7. Se positivo, qual o estágio da doença?_______________________________________ 

8. Está fazendo tratamento para o câncer? 

(  ) Não  (  )Sim ________________________________________________________ 

9. É fumante? 

(  ) Não  (  )Sim 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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