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Introdução: O carcinoma hepatocelular, tumor primário do fígado, é a causa de mortalidade
mais comum por câncer no mundo. Esse tipo de câncer geralmente esta relacionado a fatores
externos de risco como consumo de álcool, cirrose ou infecção crônica pelo vírus da hepatite B ou C. Entretanto, alguns indivíduos, mesmo expostos a esses fatores de risco, nunca
desenvolveram carcinoma hepatocelular, fato que tem impulsionado estudos associando esta
neoplasia a genes que expressam enzimas responsáveis pelo metabolismo de xenobióticos
no fígado. As enzimas da família do citocromo P450 são responsáveis pela conversão de
compostos exógenos em metabólitos reativos no fígado. Os polimorfismos CYP1A1*2A e
CYP1A1*2C podem influenciar os níveis de desintoxicação individuais, acarretando o desenvolvimento de doenças do fígado. Objetivos: Investigar a associação dos polimorfismos
CYP1A1*2A e CYP1A1*2C e o desenvolvimento de cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Materiais e Métodos: Foram avaliados 541 indivíduos (142 pacientes e 399 controles)
e suas características como sexo, idade e fatores de risco (consumo de álcool e tabaco), utilizando-se para análise molecular, a técnica de PCR em Tempo Real e para a análise estatística,
a Regressão Logística Multivariada e teste Qui-Quadrado. Resultados: Idade maior que 55
anos (OR = 3,73; IC = 1,88-7,42; p <0,001) e álcool (OR = 3,25; IC = 1,45-7,28; p <0,004)
são preditores para desenvolvimento de carcinoma hepatocelular e cirrose. O polimorfismo
CYP1A1*2C (OR = 4,59, IC = 2,13-9,91; p <0,001) também foi associado com risco aumentado de desenvolver câncer de fígado e cirrose, mas o polimorfismo CYP1A1*2A (OR
= 0, 24; IC = 0,10-0,59 ; p = 0,002) apresentou associação com risco diminuído para essas
doenças. Conclusão: Idade, o consumo de álcool e presença de polimorfismo CYP1A1*2C
estão associados com o risco de desenvolver cirrose e carcinoma hepatocelular.
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