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RESUMO 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
Amanda Brandão de Moraes 

 

A combinação do anti-CD20 rituximabe (R) e quimioterapia (CHOP-R) melhorou o 
desfecho dos pacientes com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB), entretanto 
nem todos os pacientes respondem satisfatoriamente. Embora o mecanismo 
antitumoral do rituximabe in vivo não tenha sido claramente definido, acredita-se que 
uma das principais vias seja a citotoxicidade dependente de complemento (CDC). Um 
polimorfismo de nucleotídeo simples (SNP) no gene do componente do complemento 
Cq1 (C1QA-A276G) e a superexpressão das proteínas reguladoras do complemento 
(PRC) foram associados à resposta clínica de pacientes com linfomas B, entretanto 
estes biomarcadores não foram explorados em uma grande série de pacientes com 
LDGCB. Linhagens celulares derivadas de LNH-B foram empregadas para provar que 
a expressão de PRC contribui à inibição da CDC-R. Observamos também, que a 
resistência à CDC-R pode ser revertida por bloqueio funcional de CD55 e CD59 
utilizando anticorpos neutralizantes. Uma coorte retrospectiva de 202 pacientes com 
LDGCB que receberam R-CHOP como primeira linha de tratamento, foi avaliada 
quanto: a expressão dos marcadores CD55 e CD59 por imunohistoquímica (IHQ) em 
material tumoral fixado e incluído em parafina, a distribuição dos genótipos C1QA-
A276G determinados por PCR em tempo real e as características clínicas, resposta 
terapêutica e sobrevida. A taxa de sobrevida global (SG) e de sobrevida livre de 
progressão (SLP) da nossa coorte foi 69,8% e 66,3%, respectivamente. A aplicação 
dos índices IPI e IPI-R permitiu distinguir com sucesso grupos de pacientes com SLP 
(P<0,001) e SG (P<0,001). A expressão das PRC CD55 e CD59 por IHQ foi negativa 
nas células neoplásicas dos tumores analisados. Quanto ao SNP C1QA-A276G, a 
distribuição genotípica e as frequências alélicas observadas foram similares às 
relatadas em outras populações. Na nossa coorte, não foram observadas diferenças 
na resposta à terapia com R-CHOP quando foram considerados os genótipos C1QA-
A276G (P=0,826). Da mesma forma, não houve diferenças significativas na SG 
(P=0,636) nem na SLP (P=0,861) entre os grupos. Os níveis séricos da proteína C1q 
em uma coorte de doadores voluntários não pode ser atribuída ao polimorfismo C1QA-
A276G (P=0,795) e nem teve impacto na eficiência de CDC-R in vitro (r= -0,126 e P= 
0,437). Nossos resultados reforçam a necessidade de identificar e validar 
biomarcadores adicionais de resposta terapêutica em pacientes com LDGCB tratados 
com rituximabe que possam ser aplicados na prática clínica. 
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ABSTRACT 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
Amanda Brandão de Moraes 

 

The introduction of the anti-CD20 rituximab to the chemotherapy (CHOP) has 
significantly improved the treatment outcome of diffuse large B-Cell lymphoma 
(DLBCL) patients, however, not all patients respond satisfactorily.  Even though the 
antitumor mechanism of rituximab in vivo is not clearly understood, it is thought that 
complement-dependent cytotoxicity (CDC-R) is one of the major pathways. A single-
nucleotide polymorphism (SNP) in the component of complement C1q (C1QA-A276G) 
and overexpression of complement regulatory proteins (CRP) were associate to the 
clinical response of B-lymphomas patients, nevertheless, these markers have not been 
explored in a large series of patients with DLBCL. Cell lines from NHL-B were 
employed to prove that the expression of CRP contributes to inhibition of CDC-R. We 
also observed that resistance to CDC-R could be reversed by functional blockade of 
CD55 and CD59 using neutralizing antibodies. A retrospective cohort of 202 patients 
with DLBCL receiving R-CHOP as first-line treatment was evaluated for: the 
expression of CD55 and CD59 markers by immunohistochemistry (IHC) in fixed 
paraffin embedded tumor material, the distribution of genotypes C1QA-A276G 
determined by real time PCR and the clinical characteristics, response to therapy and 
survival. The rate of overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) of our 
cohort was 69.8% and 66.3%, respectively. The application of IPI and IPI-R 
coefficients, successfully distinguish groups of patients with PFS (P <0.001) and OS 
(P <0.001). The CRP expression of CD55 e CD59 by IHC was negative in the 
neoplastic cells analyzed. Regarding SNP C1QA-A276G, the genotype distribution and 
allele frequencies observed were similar to those reported in other populations. In our 
cohort, differences were not observed in treatment response with R-CHOP according 
the C1QA-A276G genotypes (P = 0.826). Likewise, there were no significant 
differences in OS (P = 0.636) nor in SLP (P = 0.861) between groups. Serum levels of 
C1q protein in a cohort of volunteer donors could not be attributed to C1QA-A276G 
polymorphism (P = 0.795) and had no impact on the efficiency of CDC-R in vitro (r = -
0.126 and P = 0.437). Our results reinforce the necessity to identify and validate 
biomarkers of additional therapeutic response in patients treated with rituximab DLBCL 
that can be applied in clinical practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Principais características dos linfomas 

1.1.1 Epidemiologia 

Os linfomas são um grupo heterogêneo de doenças linfoproliferativas 

originárias de linfócitos B, linfócitos T e células NK (natural killer), que variam em 

fisiopatologia, aspectos histológicos, curso clínico e resposta à terapia. De forma 

característica existe uma substituição de estruturas linfoides normais por células 

neoplásicas, estabelecendo assim, um foco neoplásico nos locais próprios da célula 

normal equivalente (Fig. 1.1A). Constituem um grupo heterogêneo de neoplasias, que 

acometem pacientes jovens e idosos. Dependendo do exame histopatológico, os 

linfomas podem ser classificados em dois grupos, designados como linfomas de 

Hodgkin (LH, 20%) e linfomas não-Hodgkin (LNH, 80%) (FOON e FISHER, 2001). 

Os tumores classificados como LH, que recebeu este nome em homenagem 

ao médico inglês Thomas Hodgkin, que descreveu a doença em 1832 (HODGKIN, 

1832), apresentam células tumorais características denominadas células de Reed-

Sternberg (de 1 a 10% da massa tumoral) (Fig. 1.1B). Os LNH são todos aqueles não 

caracterizados como LH, compreendendo um grupo de mais de 30 doenças 

diferentes, com apresentações clínicas e prognósticos muito variados. A maioria 

(90%) dos LNH é originada da transformação de linfócitos B (Fig. 1.1- C e D). 

Os LNH apresentam padrões de incidência que são heterogêneos nas 

populações. América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e algumas partes da Europa 

possuem as maiores taxas de incidência (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ 

DE ALENCAR GOMES DA SILVA, 2012). Nos Estados Unidos da América (EUA), por 

exemplo, as estimativas para 2013 apontaram 69.740 casos novos de LNH, e quase 

20.000 mortes por linfoma. O LNH é o sétimo câncer mais frequente nos EUA, 

representando 4% de todas as malignidades em incidência e 3% em mortes 

relacionadas ao câncer (NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK, 

2013). Já no Brasil, para o ano de 2014 foram estimados 4.940 novos casos de LNH 

em homens e 4.850 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado 

de 5 casos novos a cada 100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres (Fig. 

1.2)(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, 

2014).  

 
 



2 
 

 
Figura 1.1: Aspectos histopatológicos dos linfomas. A) Arquitetura de linfonodo normal 
mostrando as estruturas linfoides típicas (Coloração H&E, 10x). B) Aspecto morfológico de 
linfoma de Hodgkin (Coloração H&E, 10x). Em destaque células de Reed-Sternberg, cujo 
aspecto mais característico é de uma célula binucleada com nucléolos grandes e eosinófilos, 
dando o clássico aspecto em “olho de coruja” (Coloração H&E, 40x). C) LNH de padrão 
nodular (ou folicular), onde as estruturas linfoides normais são substituídas pela expansão de 
células neoplásicas (Coloração H&E, 10x). Em destaque aspecto morfológico das células 
malignas (Coloração H&E, 40x). D) Expressão de CD20 por imunohistoquímica em LDGCB 
(40x). As imagens A, B e C foram obtidas com permissão de Pathpedia.com. 

A incidência de LNH se elevou dramaticamente entre 1970 e 1995 e tem sido 

moderado desde então. Esse aumento foi parcialmente atribuído a epidemia e 

desenvolvimento do LNH relacionado à AIDS. Entretanto, tem sido apontado que 

grande parte dessa incidência possa ser resultado do aumento da expectativa de vida, 

com elevação do número de pacientes na faixa de 60-70 anos, assim como técnicas 

expandidas de diagnósticos (CULTRERA e DALIA, 2012; NATIONAL 

COMPREHENSIVE CANCER NETWORK, 2013). 

O fator de risco mais bem estabelecido para o desenvolvimento de LNH é a 

imunossupressão. Pacientes com infecção pelo HIV (MBULAITEYE et al., 2003), 

receptores de transplante de órgãos (LEEUWEN, VAN et al., 2009), pacientes que 

tomaram altas doses de quimioterapia associado com posterior transplante de células-

tronco (RUIZ-SOTO et al., 2005), e aqueles portadores de síndromes de 
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imunodeficiência ou doença autoimune (KAMEL et al., 1995) possuem maior risco de 

desenvolver LNH de alto grau. A infecção tem um papel importante no 

desenvolvimento de alguns linfomas, ou pela inibição da função imunológica, ou por 

outros mecanismos, como indução de resposta inflamatória crônica. O vírus Epstein-

Barr, por exemplo, encontra-se associado com o desenvolvimento de linfomas de 

Burkitt, linfoma de células T e linfoma de NK nasal. Infecção com Helicobacter pylori 

é um fator de risco comprovado para o desenvolvimento de uma fração de casos de 

linfoma gástrico do tipo MALT (do inglês Mucosa-Associated Lymphoid Tissue). 

Outros agentes infecciosos parecem estar associados com linfomas específicos, 

como o vírus da hepatite C com o linfoma esplênico da zona marginal; Borrelia 

burgdorferi com linfoma cutâneo de tipo MALT; e Chlamydia psittaci com linfoma de 

anexo ocular (SHANKLAND, ARMITAGE e HANCOCK, 2012). Além disso, várias 

substâncias químicas como pesticidas, fertilizantes e drogas medicinais têm sido 

sugeridos como agentes etiológicos; entre os quais estão os agentes alquilantes 

usadas no tratamento de tumores sólidos e malignidades hematológicas. A 

combinação desses agentes e radiação ionizante aumenta significantemente a 

incidência de linfomas como segundos tumores, principalmente quando grandes áreas 

de medula óssea e baço são irradiados (MARTELLI et al., 2013).  

 

Figura 1.2: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes 
estimados para 2014 por sexo, exceto pele não melanoma. Figura adaptada de Estimativa 
2014: Incidência de Câncer no Brasil (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ DE 
ALENCAR GOMES DA SILVA, 2014). 

1.1.2 Patologia e biologia 

O LNH compreende um grupo heterogêneo de câncer, dos quais 85-90% são 

originados de linfócitos B. Este grupo de doenças geralmente se desenvolve nos 

linfonodos, mas pode ocorrer em quase qualquer tecido, e vai desde os linfomas mais 
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indolentes como linfoma folicular, aos mais agressivos como linfoma difuso de 

grandes células B (LDGCB) e o linfoma de Burkitt. Diversos sistemas de classificação 

foram propostos para agrupar essas neoplasias de acordo com suas características 

histológicas, clínicas e biológicas (SHANKLAND, ARMITAGE e HANCOCK, 2012). 

O sistema mais recente é a quarta edição da classificação da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de tumores de tecidos hematopoiéticos e linfoides, 

publicados em 2008 (Quadro 1.1). Foi construído sobre a terceira edição de 2001 e 

foram aplicadas novas descobertas clínicas e laboratoriais para fornecer orientações: 

i) de como reconhecer lesões precoces ou in situ pela avaliação da expansão clonal 

de B e menos frequente a expansão de linfócitos T; ii) para avaliar a idade do paciente 

para definir características de alguns subtipos de linfoma (ex. linfoma da zona-

marginal nodal e folicular possuem variantes que estão presentes quase que 

exclusivamente em crianças, e são clinicamente e biologicamente diferentes das que 

afetam adultos); iii) para o reconhecimento de categorias limítrofes que compartilham 

características morfológicas e imunofenotípicas comuns com outro subtipo de linfoma 

(ex. linfoma de grandes células B primário do mediastino compartilha características 

com linfoma de Hodgkin esclerose nodular). Apesar desse refinamento na 

classificação, alguns grupos ainda são heterogêneos, como o LDGCB e o linfoma de 

células T periférico (ZERBINI et al., 2011). 

Para entender os mecanismos pelos quais os linfomas se desenvolvem deve 

se considerar os eventos que ocorrem durante maturação dos linfócitos normais. Os 

mecanismos moleculares envolvidos na patogênese dos linfomas B são melhores 

conhecidos. O desenvolvimento normal da célula B se dá através de três estágios de 

maturação: pré-germinativo, centro germinativo e pós-germinativo. Durante o estágio 

pré-centrogerminal, na medula óssea, ocorrem fenômenos de recombinação gênica 

que resultam na montagem de genes da imunoglobulina IgM de cadeia leve e pesada, 

pela ação de um complexo molecular que origina a quebras no DNA de dupla fita. Em 

células normais, os processos de reparo no DNA são ativados, mas essas rupturas 

podem contribuir para a ocorrência de translocações cromossômicas que podem 

representar eventos precursores do desenvolvimento de linfoma. Uma vez maduros, 

os linfócitos B migram para os tecidos linfoides periféricos (sangue, baço, linfonodo e 

tecidos linfoides associado a mucosa)(GUERARD e BISHOP, 2012). 

No centro germinativo (CG) dos órgãos linfoides periféricos, as células B são 

ativadas em resposta à sinais de antígenos e células T acessórias. Acredita-se que 
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vários tipos de linfomas de células B se originam no compartimento do centro 

germinativo, incluindo LDGCB, linfoma folicular e linfoma de Burkitt. Durante a reação 

no centro germinativo, centroblastos (células B grandes com núcleo não clivado) na 

zona escura rapidamente se expandem em resposta às células T antígeno-específicas 

e células dendríticas foliculares apresentadoras de antígenos. Os centroblastos 

periodicamente migram para a zona clara do centro germinativo onde se transformam 

em centrócitos (células B menores com núcleo clivado). O compartimento pós-CG 

inclui células B de memória e células plasmáticas (SHANKLAND, ARMITAGE e 

HANCOCK, 2012).  

Durante a reação no centro germinativo, células B passam por duas 

modificações em seu DNA: mudança de classe, onde a cadeia pesada da 

imunoglobulina pode mudar de IgM para IgG, IgA ou IgE; e hipermutação somática, 

pela qual são introduzidas mutações pontuais (mas também deleções e inserções) 

especificamente nos genes que codificam a porção variável das cadeias leves e 

pesadas das Igs (IgV), afim de modificar a afinidade da população de células B para 

um antígeno particular. Essas modificações genéticas normais constituem um 

mecanismo adicional pelo qual o DNA pode sofrer danos e desencadear alterações 

genéticas responsáveis pelo desenvolvimento de linfoma (SHANKLAND, ARMITAGE 

e HANCOCK, 2012). 

A análise de sequências da região variável dos genes da Ig, utilizados pelas 

várias populações de células B normais, tem suportado o conceito de origem celular 

deduzido pelos dados imunohistoquímicos e por estudos experimentais em animais. 

Especialmente no estudo das neoplasias B, a análise de mutações representa uma 

poderosa ferramenta que permite elucidar o estágio de diferenciação no qual o 

processo de transformação maligna aconteceu, assim como identificar a contraparte 

normal das células neoplásicas (STEVENSON et al., 2001). 

Os linfomas sem mutações nos genes IgV representam neoplasias derivadas 

de linfócitos B do compartimento pré-centro germinativo (por exemplo, a maioria dos 

casos de linfoma do manto) e outros linfomas originados de células B que, embora 

provenham do centro germinativo, ainda não sofreram hipermutação somática (aplica-

se a um terço dos casos de leucemia linfocítica crônica de células B ou linfoma 

linfocítico pequeno). Os linfomas com genes IgV mutados, se originam em células B 

do centro germinativo ou do compartimento pós-centrogerminativo, e incluem o 

linfoma de Burkitt, linfoma folicular, linfoma linfoplasmacítico, linfoma de tecido linfoide 
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associado à mucosa e LDGCB (Fig. 1.3) (GUERARD e BISHOP, 2012; SHANKLAND, 

ARMITAGE e HANCOCK, 2012). 

Diferente dos tumores sólidos, que tipicamente possuem uma instabilidade 

genética, os linfomas geralmente exibem genomas estáveis, porém é comum a 

presença de translocações cromossômicas. Em geral, essas translocações resultam 

na transposição de proto-oncogenes na proximidade dos locais de recombinação 

cromossômica nos genes das Igs. O exemplo mais evidente é a t(14;18) (q32;q32), 

associada frequentemente aos linfomas foliculares (pode ser detectada em 80-90% 

dos casos), na qual o gene BCL2 no cromossomo 18q21 é justaposto a sequências 

ativadoras da transcrição no gene da cadeia pesada da imunoglobulina (IGH, 14q32), 

levando a uma superexpressão da proteína antiapoptótica BCL2. Essa translocação 

pode ser detectada também em 10-30% dos casos de LDGCB (SHANKLAND, 

ARMITAGE e HANCOCK, 2012). 

 

Figura 1.3: Estágios de desenvolvimento das células B e sua relação biológica com 
linfoma. Adaptado de GUERARD; BISHOP, 2012  
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Quadro 1.1: Principais entidades de linfoma definidas pela OMS 

Neoplasias de 

origem B (LNH-B) 

Leucemia/linfoma linfoblástico B (LLB-B)  

Leucemia linfocítica crônica B/linfoma linfocítico de células 
pequenas 

Leucemia prolinfocítica B (LPL-B)  

Linfoma linfoplasmocítico  

Linfoma de células do manto (LCM)  

Linfoma folicular (LF)  

Linfoma da zona marginal extranodal do tecido linfoide 
associado à mucosa (Linfoma MALT)  

Linfoma B da zona marginal esplênico (LZME) 

Linfoma da zona marginal nodal (LZMN) 

Linfoma difuso de grandes células B (LDGCB)  

Linfoma de Burkitt (LB)  

Plasmocitoma 

Mieloma Multiplo (MM) 

Neoplasias de 

origem T/NK 

(LNH-T) 

Leucemia/linfoma linfoblástico T (LLT) 

Leucemia prolinfocítica de células T (LPL-T) 

Leucemia linfocítica de células T granulares grandes (LLTGG) 

Leucemia agressiva de células NK (LA-NK)  

Leucemia/linfoma T do adulto (LLTA)  

Linfoma de grandes células anaplásicas  

Linfoma angioimunoblástico T  

Linfoma de células T periféricas  

Micose fungoide (MF) 

Síndrome de Sézary (SS) 

Linfoma de células T hepatoesplênico (LT-HE) 

Doenças linfoproliferativas associadas à imunodeficiência 
primária (DLP-IDP)  

Linfoma de células T subcutâneo paniculite-símile (LT-SPS) 

Linfoma de células T intestinal associado à enteropatia 

Linfoma de células NK/T, tipo nasal (LNK/T-nasal) 

Linfoma de 

Hodgkin (LH) 

LH predominância linfocítica nodular (LH-PLN)  

LH clássico, esclerose nodular (LHC-EN)  

LH clássico, rico em linfócitos (LHC-EN)  

LH clássico, celularidade mista (LHC-CM) 

LH clássico, depleção linfocitária (LHC-DL)  

OMS: Organização Mundial de Saúde (World Health Organization); NK: Natural Killer. Adaptada de (SWERDLOW, 

2008). 
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1.1.3 Estadiamento 

 O estadiamento dos LNH é realizado através do sistema de classificação Ann 

Arbor, que foi originalmente criado para linfoma de Hodgkin em 1971 (VARDIMAN et 

al., 2009). O entendimento do estadiamento do LNH é importante para o prognóstico 

e para guiar as decisões de tratamento. Os fundamentos do sistema de estadiamento 

Ann Arbor compreendem os números de locais acometidos, envolvimento acima ou 

abaixo do diafragma, e envolvimento de sítios extranodais (por exemplo: osso, 

sistema nervoso central) (Fig. 1.4) (Quadro 1.2) (GUERARD e BISHOP, 2012). 

 

 

Figura 1.4: Sistema de estadiamento Ann Arbor para linfomas. Figura adaptada de 
GUERARD; BISHOP, 2012. 

Quadro 1.2: Categorias de estadiamento para linfomas conforme Ann Arbor 

Estágio Descrição 

I Envolvimento de região linfonodal única ou único sítio ou órgão 
extralinfático (IE) 

II Envolvimento de duas ou mais regiões linfonodais do mesmo 
lado do diafragma (II) ou envolvimento localizado de um órgão 
ou sítio extralinfático (IIE) 

III Envolvimento de regiões linfonodais em ambos os lados do 
diafragma (III) ou envolvimento localizado de um órgão ou sítio 
extralinfático (IIIE) ou baço (IIIS) ou ambos (IIISE) 

IV Envolvimento difuso ou disseminado de um ou mais órgãos 
extralinfáticos com ou sem envolvimento linfonodal associado. 
Envolvimento de medula óssea ou fígado. 
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1.2 Linfoma difuso de grandes células B 

1.2.1 Principais características 

  O LDGCB é o subtipo mais comum de LNH, representando aproximadamente 

40% de todos os casos de LNH (Fig. 1.5), com uma incidência anual de 7-8 casos por 

100.000 pessoas. O LDGCB é o termo usado para uma variedade de desordens com 

características clinicopatológicas específicas. O LDGCB corresponde a um grupo de 

malignidades linfoides compostos por células grandes com núcleo vesicular, nucléolo 

proeminente, citoplasma basófilo e geralmente com alta taxa proliferativa (MARTELLI 

et al., 2013). As características clínicas, morfológicas, e moleculares dos subtipos de 

LDGCB também foram estabelecidas pela última classificação de tecidos linfoides e 

hematopoiéticos da OMS (Quadro 1.3) (CULTRERA e DALIA, 2012). 

 

Figura 1.5: Incidência dos Linfomas Não-Hodgkin. Figura adaptada de (CHIAPPELLA e 
VITOLO, 2012).  

Pacientes com LDGCB variam na apresentação clínica, prognóstico e resposta 

à terapia. Diferente dos linfomas indolentes, o LDGCB é um linfoma agressivo, que se 

não for tratado pode ser fatal em alguns meses. Os pacientes geralmente apresentam 

uma massa localizada em uma região linfática que se expande rapidamente. O 

envolvimento extranodal ou associado a sintomas constitutivos são incomuns, embora 

a presença desses sintomas indique um fenótipo mais agressivo. Já o envolvimento 

da medula óssea ao diagnóstico pode acontecer em 20-30% dos pacientes (PERRY, 

CARDESA-SALZMANN, MEYER, COLOMO, SMITH, GREINER, et al., 2012). 
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Os estudos de expressão gênica global identificaram dois subgrupos de 

LDGCB principais: aqueles com perfil de células B do centro germinativo, conhecidos 

como LDGCB de tipo centro germinativo (LDGCB-CG); e aqueles com perfil de 

expressão semelhante ao de células B ativadas (CBA). Acredita-se que o tipo CG 

deriva da transformação maligna de células B do CG e mantém as características 

desse estagio de diferenciação, enquanto o subtipo CBA se origina de células B do 

compartimento pós-CG em processo de diferenciação de plasmócitos (PERRY, 

CARDESA-SALZMANN, MEYER, COLOMO, SMITH, FU, et al., 2012).  

Não existe uma única alteração molecular característica dos LDGCB, mas em 

geral, esses tumores exibem uma desregulação de genes envolvidos no controle do 

ciclo celular, além das mudanças nos genes e vias envolvidas na sobrevida celular e 

regulação da apoptose. Translocações cromossômicas e outros eventos genéticos 

segregam com as alterações moleculares. A t(14;18) é restrita ao subtipo LDGCB-CG, 

enquanto translocações envolvendo o gene BCL6 é três vezes mais comum no 

LDGCB-CBA (STAUDT, 2013). Translocações envolvendo os genes BCL2 e MYC tem 

sido encontrado em 30-40% dos casos LDGCB-CG; enquanto que nos casos de 

LDGCB-CBA existe dependência celular do complexo CBM, uma sinalização que 

inclui CARD11, BCL10, MALT1 e outras proteínas (PIRIS, 2013). 

Quadro 1.3: Classificação dos linfomas de células grandes B 

LDGCB, não especificado 

Linfoma de grandes células B rico em células T/histiócitos 

LDGCB primário do sistema nervoso central 

LDGCB Epstein-Barr positivo de idosos 

LDGCB associados com inflamação crônica 

Linfoma de grandes células B primário de mediastino (tímico)  

Linfoma de grandes células B intravascular 

Linfoma de grandes células B ALK-positivo 

Linfoma de efusão primária 

Linfoma de células B, sem classificação, com características intermediárias 
entre LDGCB e linfoma de Burkitt 

Linfoma de células B, sem classificação, com características intermediárias 
entre LDGCB e linfoma de Hodgkin clássico 

Adaptado de CULTRERA; DALIA, 2012 

Proposto originalmente em 1993, o índice de prognóstico internacional (IPI) 

continua sendo a ferramenta clínica para predizer o desfecho dos pacientes com 

LDGCB. Os cinco fatores no escore do IPI incluem: estadio da doença III/IV, LDH 

elevada, idade >60 anos, performance status ≥2, e envolvimento de >1 sítio 
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extranodal. Cada fator pontua um e o total permite que o paciente seja estratificado 

em 4 grupos discretos: baixo risco, risco intermediário baixo, risco intermediário alto, 

e alto risco (THE INTERNATIONAL NON-HODGKIN’S LYMPHOMA PROGNOSTIC 

FACTORS PROJECT, 1993). 

  Considerando que IPI foi desenvolvido e validado antes da adição de rituximabe 

à quimioterapia, recentemente este sistema foi revisado e aplicado em um grupo de 

pacientes com LDGCB que receberam imunoterapia como primeira linha de 

tratamento (SEHN et al., 2007). O novo esquema de estratificação, conhecido como 

IPI-R (do inglês Revised International Prognostic Index) foi capaz de diferenciar os 

pacientes em três grupos, prognóstico "muito bom" (com sobrevida global de 94% em 

4 anos), "bom" (com sobrevida global de 79% em 4 anos), e "ruim" (com sobrevida 

global de 55% em 4 anos). 

1.2.2 Tratamento 

Até recentemente, o regime quimioterápico incluindo ciclofosfamida, vincristina, 

doxorrubicina e prednisona (CHOP) administrado a cada 21 dias era a terapia padrão 

de primeira linha para os pacientes com LDGCB, com taxa de sobrevida global de 

aproximadamente 40%. Na década de 1980, vários estudos foram realizados usando 

uma combinação de quimioterápicos mais agressivos, como MACOP-B e ProMACE-

CytaBOM, afim de melhorar os resultados no tratamento de LDGCB. Porém, esses 

programas eram caros, difíceis de se administrar e pareciam ser mais tóxicos que 

CHOP. O Southwest Oncology Group (SWOG) e o Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG) iniciaram um estudo prospectivo, randomizado, de Fase III 

comparando CHOP com regimes com três agentes agressivos. Quando comparados 

com regimes quimioterápicos agressivos, o regime padrão CHOP produzia resultados 

de sobrevida semelhantes. Entretanto, a toxicidade fatal foi menos comum em 

pacientes tratados com CHOP, estabelecendo esse regime o padrão para paciente 

com LDGCB (FISHER et al., 1993). 

Em 1997, o rituximabe se tornou o primeiro anticorpo monoclonal aprovado 

para uso pela FDA (Food and Drug Administration) para pacientes com linfoma 

folicular, e essa imunoterapia logo foi aplicada para o tratamento de outros LNH-B. 

Um grande estudo randomizado de fase III demonstrou aumento da taxa de sobrevida 

global em paciente com LDGCB tratados com rituximabe adicionado ao CHOP (R-

CHOP). Outros estudos mostraram que a combinação de R-CHOP claramente 

prolongava a sobrevida livre de progressão e global em pacientes idosos. Baseado 
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nesses resultados, atualmente o esquema R-CHOP é considerada a terapia padrão 

para pacientes com LDGCB (KWAK, 2012). 

1.3 Anticorpo monoclonal anti-CD20 rituximabe 

1.3.1 Principais características do anticorpo monoclonal 

Rituximabe (IDEC-CDB8, Rituxan® ou MabThera®) é um anticorpo monoclonal 

quimérico geneticamente desenvolvido que especificamente se liga à molécula CD20, 

que contém regiões constantes humanas γ-1 e κ com regiões variáveis murina (Fig. 

1.6). O rituximabe foi o primeiro anticorpo monoclonal desenvolvido contra o antígeno 

CD20, uma fosfoproteína não glicosilada de 32kDa, expressa em mais de 90% dos 

LNH de células B (REFF et al., 1994). 

Diversos mecanismos antitumorais do rituximabe foram propostos, incluindo 

citotoxicidade dependente de complemento (CDC), citotoxicidade celular dependente 

de anticorpo (CCDA), fagocitose celular dependente de anticorpo (FCDA), apoptose 

e bloqueio do crescimento celular (Fig. 1.7). Esses mecanismos são bem 

estabelecidos, porém a relativa contribuição da eficácia clínica do rituximabe ainda é 

desconhecida. 

 

Figura 1.6: Anticorpo monoclonal anti-CD20 rituximabe. A) O anticorpo monoclonal anti-
CD20 reconhece epítopos extracelulares da molécula CD20. Figura adaptada de 
(PESCOVITZ, 2006); B) Estrutura quimérica do rituximabe. Figura adaptada de 
www.mabthera.com 
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Figura 1.7: Mecanismos propostos para ação tumoral do anticorpo monoclonal anti- 
CD20 rituximabe.  

1.3.2 Citotoxicidade dependente de complemento 

 Como parte do sistema imune inato, o sistema complemento é um dos 

primeiros mediadores da resposta imune aos patógenos. Corresponde a uma 

complexa cascata proteolítica comprometida com mais de trinta proteínas que agem 

para destruir células estranhas através da formação do complexo de ataque a 

membrana, estimular processos inflamatórios através das anafilatoxinas e remover 

células alvo. O sistema complemento consiste em via clássica, da lectina e alternativa 

que convergem e geram o mesmo conjunto de moléculas efetoras. A via clássica 

requer imunoglobulinas, enquanto a lectina e alternativa são ativadas por 

componentes microbianos. Quando dois ou mais anticorpos se ligam às células, a via 

clássica do complemento é ativada através da ligação do complexo C1, uma serino-

protease formada de C1q, C1r e C1s, ao domínio Fc do anticorpo (Fig. 1.8). Essa 

ligação ativa a cascata proteolítica que leva à formação do complexo de ataque a 

membrana e à liberação de potentes anafilatoxinas e opsoninas, resultando na lise 

celular e fagocitose (SHUPTRINE, SURANA e WEINER, 2013).  
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Figura 1.8: Interação do complexo proteico C1 com complexo rituximabe-CD20.  
Figura adaptada de ABBAS et al., 2012. 

 

Vários estudos in vitro mostraram que o rituximabe é altamente eficiente em 

modular CDC em várias linhagens celulares derivadas de células B, assim como em 

células primárias de linfomas B (BELLOSILLO, 2001; HARJUNPÄÄ, JUNNIKKALA e 

MERI, 2000; REFF et al., 1994). Esses estudos geralmente usam soro como fonte de 

complemento, o que mostra a importância do CDC na circulação, porém pouco sugere 

a atividade clínica. Uma grande dificuldade para analisar os mecanismos efetores do 

rituximabe é que os linfócitos malignos residem no compartimento extravascular, onde 

a concentração de proteínas do sistema complemento difere da encontrada na 

circulação. A falta de métodos disponíveis para obter os fluídos extravasculares 

impede a avaliação direta da atividade do complemento nos pacientes. WANG et al. 

(2009) mostraram que a concentração de proteínas do complemento no fluido pleural 

e ascite é menor do que a encontrada na circulação sanguínea, porém suficiente para 

mediar CDC através da ligação com rituximabe, sugerindo uma atividade antitumoral 

eficiente nos fluidos extravasculares, assim como no compartimentos intravasculares.  

Vários modelos tumorais in vivo sugerem que a atividade antitumoral do 

rituximabe é dependente, pelo menos em parte, do complemento. Quando as células 

efetoras, responsáveis pela CCDA, são depletadas, não há diferença na resposta 

terapêutica do rituximabe. Entretando, quando ocorre a depleção do complemento, 

através do fator de veneno de cobra ou com camundongo nocaute para C1q, a 
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resposta terapêutica do rituximabe é abolida (GAETANO, DI et al., 2003). Entretanto, 

críticas sugeriram que esse modelo utilizava rituximabe com células efetoras murinas, 

o que não é compatível com a porção Fc humana do anticorpo monoclonal (WEINER, 

2010). 

 Além disso, BOROSS e coloboradores (2011) concluíram que CDC e CCDA 

possuem diferentes contribuições no efeito terapêutico do rituximabe dependendo da 

carga tumoral local. Os autores inocularam células tumorais marcadas em 

camundongos selvagens ou deficiente de receptor Fc (FcR), seguido da administração 

de rituximabe ou solução salina na cavidade peritoneal. Depois de 24 horas, foi 

avaliado o número de células tumorais remanescentes na cavidade peritoneal. 

Quando o número inicial de células tumorais era baixo, maior número de células eram 

lisadas nos animais selvagens e FcR deficiente tratados com rituximabe comparado 

com os camundongos tratados com solução salina. Entretanto, o efeito terapêutico de 

rituximabe foi ineficiente em camundongo FcR deficiente quando eram inoculadas um 

maior número de células tumorais, sugerindo que a CDC e a CCDA são necessárias 

para eliminar uma carga tumoral maior. 

 Do ponto de vista clínico, foi demonstrado que a susceptibilidade à CDC 

induzida pelo rituximabe em células tumorais obtidas de pacientes LDGCB foi 

fortemente associada com a resposta ao tratamento incluindo rituximabe e 

quimioterapia, sugerindo que a CDC possua realmente um papel chave para atingir 

remissões duradouras em pacientes tratados com estes esquemas terapêuticos 

(MISHIMA et al., 2009). 

1.4 Mecanismos de resistência ao rituximabe 

Apesar do sucesso da terapia com rituximabe, cerca de um terço dos pacientes 

com LDGCB não respondem ou recaem após a terapia padrão com R-CHOP 

(FRIEDBERG, 2011). A base desta resistência não é totalmente conhecida, e um 

melhor entendimento dos mecanismos envolvidos pode trazer uma melhora no 

desfecho destes pacientes.  

Acredita-se que os mecanismos de resistência ao rituximabe possam estar 

relacionados a fatores intrínsecos à célula tumoral ou a fatores inerentes à 

variabilidade individual. Nas células tumorais, a perda de expressão de CD20 como 

resultado de repetidas doses de rituximabe é uma conhecida causa de resistência 

secundária à terapia anti-CD20, que pode ser parcialmente explicada por mecanismos 
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epigenéticos (CARTRON et al., 2011). Além disso, a expressão de proteínas 

regulatórias do complemento poderiam interferir na ineficiência do mecanismo de 

CDC (DIERICKX et al., 2012). 

Como a ação do rituximabe depende em parte da ativação do sistema imune 

do hospedeiro, os polimorfismos de nucleotídeo simples (SNP, do inglês Single 

nucleotide polymorphism) nos genes que codificam a proteína C1QA e os receptores 

Fc (FcγRIIA, FcγRIIC, FcγRIIIA, FcγRIIIB) poderiam explicar a variabilidade individual 

da resposta antitumoral do rituximabe (REZVANI e MALONEY, 2011).  

1.4.1 CD20: molécula alvo do rituximabe 

A expressão de CD20 humana é encontrada principalmente nos precursores 

de células B e células B maduras, e é regulada negativamente quando as células B 

se diferenciam em células plasmáticas secretoras de anticorpos (Fig. 1.9) 

(ANDERSON et al.,1984). Alguns trabalhos mostraram a presença dessa proteína em 

células T ativadas (MURAYAMA et al., 1996). A proteína CD20 é considerada um 

marcador antigênico pan-B que possui um papel no desenvolvimento e diferenciação 

das células B até plasmócitos. Até agora, o ligante natural de CD20 e sua função 

precisa é controversa. Acredita-se que o CD20 atua como uma proteína de canal de 

cálcio na membrana celular (BÜSCHE et al., 2008). Além disso, recentemente foi 

sugerido que CD20 possa ter um papel central na geração de anticorpos independente 

de células T (XU, STAEDMAN e ZHANG, 2013). Contudo, camundongos nocaute para 

CD20 mostraram desenvolvimento e funções normais das células B (ZHOU, HU e 

QIN, 2008). O rituximabe atua tanto nas células B normais como nas células B 

malignas CD20+, entretanto uma diminuição de células B normais durante o período 

de tratamento (aproximadamente seis meses) não tem sido associada com 

decréscimo de IgG ou aumento do risco de infecções (SMITH, 2003). 

A proteína de membrana CD20 é considerada uma molécula alvo ideal pois 

está expressa em células B maduras, não é regulada negativamente após ligação com 

o anticorpo e não é secretada na circulação (SMITH, 2003). Todavia, estudos recentes 

vêm demonstrando que a molécula CD20 pode ser internalizada e regulada 

negativamente. KUMAR et al. (2013), por exemplo, mostraram que 70% de rituximabe 

marcado com radioidina foi internalizado na linhagem celular Raji após 24 horas de 

tratamento. Já TSAI et al. (2012) observaram uma perda gradual do CD20 na 

membrana de células de linfoma devido a repetidas exposições ao rituximabe. Foi 
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observado nessas células, uma atividade anormal do promotor de CD20 e defeito no 

transporte desta proteína na via Golgi-membrana.  

 

Figura 1.9: Expressão de CD20 no desenvolvimento de células B. As neoplasias linfoides 
maduras como LNH-B possuem alta expressão de CD20. LLA: leucemia linfoblástica aguda. 
Figura adaptada de ANDERSON et al., 1984 

Além disso, HENRY et al. (2010) identificaram um transcrito variante alternativo 

que é expresso e detectável em células B de leucemia, células B de linfoma, células 

de tonsilas, células B ativadas via CD40L e células B transformadas pelo vírus 

Epstein-Barr. Esse transcrito resulta em uma proteína truncada que não é expressa 

na superfície celular, eliminando o epítopo de ligação com rituximabe. O aumento do 

transcrito variante pode estar relacionado com a aquisição de resistência nessas 

células B malignas.  

Evidências sugerem que a baixa expressão de CD20 estaria correlacionada 

com pior resposta ao rituximabe, porém poucos estudos investigaram isso. Um desses 

estudos determinou que o valor de corte de 25.000 moléculas/células pode ser 

considerado um biomarcador de resposta ao rituximabe. Assim, pacientes com baixa 

expressão de CD20 (abaixo de 25.000 moléculas) não responderiam ou responderiam 

pouco ao tratamento com rituximabe (HORVAT et al., 2010). Outro trabalho mostrou 

que o desfecho de pacientes com LDGCB com baixa expressão de CD20 foi pior do 

que os pacientes com alta expressão de CD20 (JOHNSON et al., 2009). Entretanto, 

para este tipo de análise são necessárias células tumorais primárias, uma abordagem 

de difícil aplicação na prática clínica.   
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1.4.2 Proteínas reguladoras do complemento 

Para prevenir a injúria mediada pelo complemento, as células normais possuem 

um mecanismo regulatório constituído por proteínas ancoradas à membrana celular, 

conhecidas como proteínas reguladoras do complemento (PRC) e compreendem: 

CD55/DAF (do inglês decay-accelerating fator), CD59/MIRL (do inglês membrane 

inhibitor of reactive lysis), CD46/MCP (do inglês membrane cofactor protein) e 

CD35/CR1 (do inglês complemente receptor type I) (PICCOLI et al., 2011). As PRC 

diferem na sua distribuição na membrana e no mecanismo de ação. A proteína 

CD55/DAF impede a clivagem dos componentes C3 e C5 através da inibição da 

formação de novas C3 e C5 convertases, além de acelerar o decaimento dessas 

enzimas pré-formadas (Fig. 1.10). A proteína CD59/MIRL interfere diretamente na 

formação do complexo de ataque à membrana (CAM) através da sua incorporação 

física no complexo em formação, prevenindo a união das unidades C9 ao complexo 

C5b-8 (Fig. 1.11).  Por outro lado, CD46/MCP e CD35/CR1 atuam como cofatores da 

clivagem de C3b e C4b. As funções regulatórias do complemento dessas proteínas 

estão sumarizadas no quadro 1.4 (ALEGRETTI et al., 2012). 

Quadro 1.4: Sumário das funções regulatórias das PRC 

Proteína Função regulatória 

CD35/CR1 Atua como cofator na clivagem C3b e C4b; promove a remoção de 
imunocomplexos 

CD46/MCP Atua como cofator na clivagem de C3b e C4b mediada por cofator I 

CD55/DAF Impede a formação de novas C3-C5 convertases e acelera a 
degradação dessas enzimas pré-formadas 

CD59/MIRL Bloqueia a ligação de C9 e impede a formação do MAC 

 

As PRC são expressas em quase todos os tumores, independente da sua 

origem tecidual. Os níveis de expressão das PRC podem ser regulados pelo seletivo 

estresse do ataque à membrana, o estágio de diferenciação celular, e fatores do 

hospedeiro como as células do estroma e do microambiente tumoral. Essas PRC nas 

células tumorais restringem a ativação da cascata do complemento em diferentes 

estágios, reduzindo a formação do CAM, desse modo protegendo o tumor da CDC 

mediada pelo rituximabe (CDC-R) (ZHOU, HU e QIN, 2008). 

A importância funcional dessas PRC tem sido mostrada por alguns grupos, 

como por exemplo, um que encontrou aumento de CDC em câncer de próstata, câncer 

de mama e linhagem celular de eritroleucemia com regulação negativa das proteínas 
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regulatórias usando RNA de interferência (RNAi) de CD46, CD55 e CD59 (GEIS et al., 

2010). Outro trabalho, por sua vez, mostrou um aumento da susceptibilidade ao CDC-

R com regulação negativa de CD55 em células de linfoma primárias resistentes ao 

rituximabe (TERUI et al., 2006). 

GOLAY et al. (2000) mostraram que CD55 e CD59 são as principais proteínas 

reguladoras que contribuem para a proteção à morte induzida por complemento 

mediada pelo rituximabe em linhagens celulares derivadas linfomas. Essa hipótese 

levou ZILLER et al. (2005) a produzirem dois anticorpos neutralizantes contra CD55 e 

CD59, chamados MB55 e MB59, respectivamente. Ensaios in vivo com camundongos 

imunodeficientes demonstraram que o uso destes anticorpos neutralizantes aumenta 

a eliminação das células tumorais, sugerindo uma estratégia potencial para aprimorar 

o efeito da imunoterapia com rituximabe (MACOR et al., 2007). Entretanto, um estudo 

com 29 pacientes com linfoma folicular mostrou que a expressão de CD46, CD55, 

CD59 em células tumorais analisadas por citometria de fluxo não prediz o desfecho 

clínico após a monoterapia com rituximabe (WENG e LEVY, 2001). Frente aos 

resultados contraditórios são necessários estudos adicionais que permitam avaliar a 

expressão das proteínas reguladoras do complemento e seu impacto na resposta e 

sobrevida em pacientes com LNH-B tratados com rituximabe. 

 

Figura 1.10: Regulação do sistema complemento por CD35, CD46 e CD55. As proteínas 
CD35, CD46 e CD55 inibem a formação de C4b2a (C3 convertase) deslocando a C2a do C4b. 
Figura adaptada de ABBAS et al., 2012. 
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Figura 1.11: Regulação do sistema complemento por CD59. A proteína CD59 inibe a 
ligação da proteína C9 ao complexo C5b-8, inibindo a formação do CAM.  Figura adaptada de 
ABBAS et al., 2012. 

1.4.3 Polimorfismo de nucleotídeo simples C1QA-A276G 

C1 é um complexo proteico grande e multimérico, composto pelas subunidades 

C1q, C1r e C1s (Fig. 1.7). Os componentes C1r e C1s são proteases, ao passo que a 

subunidade C1q é composta de seis cadeias, e realiza a função de reconhecimento 

da molécula e se liga especificamente às regiões Fc das cadeias pesadas das 

imunoglobulinas. Cada região Fc da imunoglobulina possui um único sítio de ligação 

para C1q, e cada molécula C1q deve se ligar a, no mínimo, duas cadeias pesadas de 

Ig para ser ativada (ABBAS, LICHTMAN e PILLAI, 2012). A função primária do C1q é 

a ativação da cascata do complemento na presença de imunocomplexos, além de ter 

sido mostrado ter um papel importante na eliminação de corpos apoptóticos.  

Foi observado que a atividade terapêutica do rituximabe contra células B 

murinas era abolida em camundongos nocaute para C1q (GAETANO, DI et al., 2003). 

A deficiência de C1q é causada pela falha na síntese da proteína. Mutações em 

diferentes códons têm sido identificadas e são responsáveis por levar um término 

prematuro do códon em diferentes resíduos de aminoácidos  

O gene C1QA, localizado no cromossomo 1p36.3-p34.1 contém diversos 

polimorfismos de nucleotídeo simples (SNP), que estão catalogados no banco de 

dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information). O SNP C1QA-A276G 

(rs1723778) em particular, localizado na posição 276 no éxon 3 foi associado com 

níveis séricos diminuídos de C1q em pacientes com lúpus cutâneo subagudo (RACILA 

et al., 2003), embora a troca do nucleotídeo adenina para guanina não resulte em uma 

mudança de aminoácido a nível proteico (SNP silencioso).  

Os mesmos autores sugeriram que o polimorfismo C1QA-A276G pode afetar a 

resposta clínica e a duração da resposta à terapia com rituximabe em pacientes com 
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linfoma folicular. De acordo com este estudo, com 133 pacientes, os indivíduos 

portadores do alelo A apresentaram uma remissão prolongada quando comparados 

aos indivíduos homozigotos para o alelo G (RACILA et al., 2008). No entanto, JIN et 

al (2012), em um estudo com 129 pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP, 

mostraram que a taxa de resposta completa em homozigotos para o alelo A foi 

estatisticamente maior quando comparada aos indivíduos que carreavam o alelo G. 

Por outro lado, KEANE et al. (2012) não encontraram relação entre o C1QA-A276G e 

o desfecho clínico de pacientes com LDGCB que receberam R-CHOP.  

Considerando o papel central da proteína C1q na CDC-R e a ausência de dados 

consistentes sobre o impacto do polimorfismo C1QA-A276G na resposta ao 

tratamento com rituximabe em pacientes linfoma B, um dos objetivos desse trabalho 

foi avaliar esta associação em uma coorte retrospectiva de pacientes tratados com R-

CHOP.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo principal 

Investigar a contribuição da CDC como mecanismo efetor do rituximabe no LDGCB 

através da análise de expressão de proteínas reguladoras do complemento e das 

variantes polimórficas do componente do complemento C1q (C1QA-A276G). 

2.2 Objetivos específicos 

 Determinar o perfil de sensibilidade de diferentes linhagens celulares derivadas de 

linfoma não-Hodgkin de células B à CDC-R.  

 Correlacionar o perfil de expressão de CD20 e das PRC das linhagens celulares 

com a sensibilidade à CDC-R. 

 Avaliar o impacto funcional da neutralização das PRC CD55 e CD59 em linhagens 

celulares de LNH-B resistentes à CDC-R. 

 Avaliar a expressão das PRC CD55 e CD59 por imunohistoquímica em tumores 

fixados e incluídos em parafina de pacientes com LDGCB.   

 Determinar a frequência das variantes polimórficas do SNP C1QA-A276G em 

pacientes com LDGCB matriculados e tratados no INCA.  

 Relacionar o perfil de expressão de CD55 e CD59 em células tumorais e os 

genótipos C1QA-A276G com a resposta clínica de pacientes com LDGCB tratados 

com R-CHOP.  

 Quantificar os níveis séricos do componente do complemento C1q em uma 

população de doadores voluntários de sangue e relacioná-los com as variantes 

polimórficas C1QA-A276G e com a indução de morte celular in vitro por CDC-R. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Aspectos Éticos 

O presente estudo faz parte do projeto “Avaliação de biomarcadores preditivos 

de resistência ao tratamento com anticorpo monoclonal anti-CD20 Rituximabe no 

linfoma difuso de grandes células B” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do INCA (Prot. CEP n° 092/10 e carta de aprovação em Anexo I). 

Este projeto foi conduzido de acordo com as regras das Boas Práticas Clinicas 

em Pesquisa (Good Clinical Practice). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) dos pacientes com LDGCB foi obtido durante as visitas para consulta de rotina 

nos Serviços de Hematologia ou Oncologia Clínica do INCA ou alternativamente por 

correio (anexo II). Nesses casos, sempre foi realizado um contato telefônico prévio, 

com os pacientes ou seus familiares, a fim de solicitar autorização para o envio da 

documentação (duas cópias do TCLE e instruções para assinatura e envio, assim 

como selos postais).  

3.2 Manutenção de linhagens celulares 

 Para a realização dos ensaios in vitro foram utilizadas diferentes linhagens 

celulares de crescimento contínuo CD20+ derivadas de linfomas não-Hodgkin de 

células B maduras: Daudi, Namalwa, Raji e Ramos, derivadas de linfoma de Burkitt e 

BJAB e HT, derivadas de LDGCB. As linhagens BJAB, Namalwa, Raji e Ramos foram 

doadas pela Dr. Hilana do laboratório de biologia molecular do INCA, a linhagem Daudi 

foi doada pelo Dr. Martin Bonamino do laboratório de medicina experimental (INCA) e 

a linhagem HT foi comprada do banco internacional ATCC. As principais 

características das linhagens celulares utilizadas no desenvolvimento deste trabalho 

encontram-se resumidas no quadro 3.1. 

  As células foram mantidas em meio de cultura RPMI-1640 (Sigma), 

suplementados com 10% de soro fetal bovino (SFB, Gibco/Invitrogen), 100 U/mL de 

penicilina (Sigma) e estreptomicina (Sigma), e 2mM de L-glutamina (Sigma), em uma 

atmosfera de 5% de CO2 à 37ºC, em condições de esterilidade. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho, as células foram mantidas em cultura em garrafas de 

25cm3, repicadas a cada 2 dias, garantindo uma concentração inicial de 106 células 

(empiricamente em um proporção 1:5, ou seja 1mL de suspensão celular + 4ml de 

meio de cultura completo). Rotineiramente, as culturas celulares foram monitoradas 

para a contaminação de micoplasma pela reação em cadeia da polimerase (PCR) de 
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acordo com procedimentos operacionais do Laboratório de Pesquisa Clínica/CPQ-

INCA. 

Quadro 3.1: Principais características das linhagens celulares derivadas de LN-

B utilizadas no estudo 

Linhagem celular Principais características Referência 

Daudi Linfoma de Burkitt, t(8;14)-, EBV+ DSMC ACC 78 

Namalwa Linfoma de Burkitt,  t(8;14)+, EBV+ DSMC ACC24 

Raji Linfoma de Burkitt, t(8;14)+, EBV+ ATCC CCL-86 

Ramos Linfoma de Burkitt, t(8;14)+, EBV- ATCC CRL-1596 

BJAB LDGCB, t(8;14)-, EBV- (MENEZES et al., 1975) 

HT LDGCB, t(8;14)-. EBV-  ATCC CRL 2260 

DSMZ: Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen Gmbh; ATCC: American Type Culture 
Collection; EBV, Epstein Barr Vírus 

*A linhagem BJAB, estabelecida originalmente em 1975 a partir de um paciente africano com diagnostico de 
Linfoma de Burkitt EBV negativo, exibe um perfil de expressão génica global consistente com LDGCB de origem 
em células B do centro germinativo (i.e. LDGCB-CG) (KALAITZIDIS et al., 2002; NGO et al., 2006). 
 

  As diferentes linhagens celulares utilizadas neste trabalho depois de adquiridas 

foram congeladas em nitrogênio líquido, em alíquotas (criotubos) de SFB com 10% 

(v/v) de dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma) como agente crioprotetor, a uma 

concentração média de 3 x 106 células/ml. O processo de descongelamento foi 

realizado por imersão dos criotubos em banho termostático a 37°C por 30 a 40 

segundos. Após descontaminação das superfícies externas dos criotubos com álcool 

70° a suspensão foi transferida para tubo tipo Falcon de 15ml com 5ml de meio RPMI 

completo com 10% de SFB e centrifugada durante 7 minutos a 1200 rpm. Depois de 

descartado o sobrenadante, as células foram ressuspendidas em meio de cultura 

RPMI-1640 completo, e mantidas como descrito acima em uma atmosfera de 5% de 

CO2 à 37ºC. Sempre que possível, foram utilizadas células provenientes de culturas 

com um número reduzido de passagens (máximo de 15), assegurando assim a 

estabilidade genética das células. 

 Visando a manutenção de estoque da linhagem celular, foram realizados 

congelamentos periódicos a partir de culturas em fase exponencial de crescimento 
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(empiricamente 24 horas após a adição de meio completo fresco). As células foram 

centrifugadas, e depois de descartado o sobrenadante, foram ressuspendidas na 

solução de congelamento (SFB/DMSO 10%) em uma proporção de 3 x106 células/ml. 

Em seguida, a suspensão celular foi distribuída em criotubos específicos para 

congelamento de células (Nalgene) e transferidos para um dispositivo de 

congelamento (Nalgene), contendo isopropanol (Sigma), em ultra-freezer a -80ºC. A 

utilização do isopropanol permitiu o congelamento gradual das suspensões celulares, 

por diminuição da temperatura em um grau Celsius por minuto. Após 24 horas, os 

criotubos foram transferidos para nitrogênio líquido (-196ºC) onde foram armazenados 

definitivamente. 

3.3 Ensaios de CDC-R 

O ensaio de CDC é composto pelas células das linhagens celulares, rituximabe 

e um pool de soro humano (previamente coletado de doadores voluntários). As células 

viáveis são pré-incubadas com rituximabe e 10 minutos depois é acrescido o soro. A 

porção Fab do anticorpo monoclonal se liga ao antígeno formando um complexo 

antígeno-anticorpo. Após a formação destes complexos, a fração C1q do 

complemento (presente no soro) se liga à porção Fc do anticorpo e inicia a cascata 

do sistema complemento a qual induz a lise dessa célula.  

O anticorpo monoclonal anti-CD20 Rituximabe (Roche) foi cedido pelo Serviço 

de Farmácia do Hospital de Câncer do HCI-INCA. Uma vez recebido no laboratório foi 

distribuído em alíquotas de 100l e armazenado a 4ºC a abrigo de luz, até sua 

utilização nos diferentes experimentos.  

Os níveis de CDC-R foram determinados por citometria de fluxo utilizando iodeto 

de propídio (propidium iodide - IP). O IP é um corante não permeável vermelho que 

penetra nas células mortas ou naquelas com membrana plasmática danificada. A 

capacidade do IP de se ligar estequiometricamente ao DNA bicatenário e produzir alta 

fluorescência de 617 até 623nm permite medir a fluorescência de cada célula marcada 

por citometria de fluxo. Assim as células não viáveis podem ser identificadas pela 

fluorescência vermelha no canal FL3.  

 O IP (Sigma) foi dissolvido em PBS na concentração de 1mg/ml, armazenado 

a 4º C e ao abrigo de luz. As células submetidas a diferentes tratamentos foram 

separadas em tubo de citometria em uma concentração de 3x105 cada, foram 

centrifugadas a 1500 rpm por 7 minutos e ressuspendidas com 500l de PBS e 4l da 
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solução de IP 1mg/ml e depois analisadas por citometria de fluxo em um equipamento 

BD Accuri C6 com o software CFlow Plus. A interpretação dos resultados é 

esquematizada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Interpretação dos resultados da avaliação de viabilidade celular por 
citometria de fluxo utilizando IP. As células inviáveis são coradas e deslocam o gráfico para 
direita, representando a fluorescência de IP. (Região 1: células vivas; região 2: células mortas) 
Figura modificada de CODER, 1997.  

3.3.1 Perfil de sensibilidade das linhagens celulares à CDC-R  

 Para caracterizar o perfil de sensibilidade das diferentes linhagens celulares 

derivadas de linfomas B à CDC-R, 3x105 células foram incubadas na presença de 0, 

10, 25, 50, 75 e 100 g/ml de rituximabe com 5% de SH (pool de doadores voluntários) 

por 1 hora a 37ºC na estufa com 5% de CO2 (com 10 minutos de pré-incubação com 

anticorpo monoclonal). Todos os experimentos foram realizados em triplicada. A 

sensibilidade ao rituximabe foi definida por unidades arbitrárias a partir dos resultados 

de viabilidade que foi avaliada pela incorporação de IP por citometria de fluxo, 

baseado na faixa de resposta das linhagens disponíveis: a) não sensível ou resistente 

(morte celular <10%); b) baixa sensibilidade (morte celular entre 10 e 70% e c) alta 

sensibilidade (morte celular >70%).  

3.3.2 Determinação do IC30 de soro humano 

 Para estabelecer a concentração de soro capaz de promover a CDC em 30% 

das células da linhagem celular sensível Raji (IC30), 3x105 células foram incubadas 

com concentrações crescentes de amostras de soro provenientes dos 91 doadores 

voluntários estudados durante este trabalho (0; 0,5; 1; 2,5 e 5%) com 1g/ml de 
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rituximabe a 37C na estufa com 5% de CO2 (com 10 minutos de pré-incubação com 

o anticorpo monoclonal). A viabilidade celular foi avaliada pela incorporação de IP por 

citometria de fluxo. 

3.4 Expressão de proteínas de membrana por citometria de fluxo 

 Para avaliar a expressão do antígeno CD20 e das proteínas reguladoras do 

complemento (PRC) nas linhagens celulares derivadas de linfomas B foi empregado 

o método de citometria de fluxo utilizando dupla marcações com os anticorpos 

monoclonais. Para isto foram utilizados os anticorpos anti-CD20 PE (clone 2H7, BD 

Pharmimgen), anti-CD35 PE (clone E11, BD Pharmimgen), anti-CD46 FITC (clone 

E4.3 BD Pharmimgen), anti-CD55 PE (clone IA10, BD Pharmimgen) e anti-CD59 FITC 

(clone p282 ou H19, BD Pharmimgen). 

 Em todos os casos, 3x105 células foram incubadas com 5 l de anticorpo 

monoclonal de interesse por 30 minutos no escuro em temperatura ambiente. Após 

centrifugadas a 1500 rpm a 7 minutos, as células foram ressuspendidas em 500l de 

PBS, adquiridas no equipamento Accuri C6 (BD) e analisadas no software FlowJo. O 

equipamento foi programado para detectar 10000 células (eventos) por amostra. 

Usando a amplificação linear, foi analisado o tamanho relativo (ou ForwardScatter, 

FSC) e a complexidade celular (ou SideScatter, SSC). A amplificação logarítimica 

detecta a fluorescência verde FITC pelo canal FL1, a fluorescência amarela PE pelo 

canal FL2. Em análises de marcação dupla, foi gerado um gráfico de pontos (dotplot) 

com FSC e com SSC e a população foi determinada por uma janela (gate), excluindo 

células mortas e restos celulares. Com esses dados, foi determinado o número e 

porcentagem de células dentro da janela, assim como a intensidade média de 

fluorescência (IMF) para cada marcador. A expressão dos marcadores foi definida 

com unidades arbitrárias de acordo com a IMF: ausência de expressão (IMF abaixo 

de 10), baixa expressão (IMF entre 10 e 100) e alta expressão (IMF acima de 100). 

3.5 Ensaios de neutralização das PRC CD55 e CD59 

 No intuito de avaliar o impacto da neutralização funcional das proteínas 

reguladoras do complemento CD55 e CD59, as linhagens celulares resistentes à 

CDC-R (3x105 células) foram pré-incubadas com 10µg/ml de anticorpos neutralizantes 

anti-CD55 (BRIC216, IBGRL) e/ou anti-CD59 (BRIC229, IBGRL) e 100μg/ml de 

rituximabe por 10 minutos e depois suplementadas com 5% de SH por 1 hora a 37ºC 

na estufa com 5% de CO2. O controle negativo do ensaio foi a ausência do SH. A 
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viabilidade celular foi avaliada pela incorporação de IP por citometria de fluxo. Cada 

experimento foi realizado em triplicata.  

3.6 Casuística 

3.6.1 Pacientes 

Foram elegíveis para a etapa retrospectiva, 202 pacientes com diagnóstico 

histopatológico de LDGCB matriculados e tratados no Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) entre fevereiro de 2008 e julho de 2011, de acordo com os seguintes critérios 

de inclusão: 

- Pacientes com idade acima de 18 anos; 

- Pacientes que receberam terapia de primeira linha com rituximabe mais CHOP (R-

CHOP) ou R-CHOP like (R-COP, RCEOP- Etoposide substituindo Doxorrubicina); 

- Diagnóstico morfológico confirmado de LDGCB, de acordo com os critérios da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (SWERDLOW, 2008); 

- Disponibilidade de tumores fixados e impregnados em parafina (FIP) para a revisão 

morfológica; 

- Disponibilidade de informações clínicas em prontuários médicos e/ou em sistemas 

eletrônicos institucionais. 

3.6.2 Amostras biológicas 

Para atender este projeto, foram coletadas amostras de sangue periférico em 

tubos com anticoagulante K3-EDTA (Vacuette®, GreinerBio-One) e em tubos BD SST 

II com gel separador (Vacuette®, GreinerBio-One), de acordo com a logística do 

Banco Nacional de Tumores e DNA (BNT-INCA). Estas amostras foram registradas 

no sistema informatizado do BNT e identificadas apenas com códigos de barras, no 

intuito de preservar o anonimato do paciente. De acordo com os procedimentos 

operacionais do BNT as amostras foram processadas imediatamente e seus 

derivados (plasma, soro e buffy coat) armazenados a -80ºC. Após a assinatura do 

TCLE específico, alíquotas de DNA e soro dos pacientes foram solicitadas ao BNT 

para a realização dos testes laboratoriais específicos. Esta etapa do projeto foi 

auxiliada pela enfermeira Monik Mariano Pinto, membro da equipe responsável pelo 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. 
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3.6.3 Coleta de dados clínico-laboratoriais 

Os dados demográficos, clínicos, histopatológicos, terapêuticos e de 

acompanhamento dos pacientes foram coletados no contexto da base de dados 

dataLINFO (iniciativa institucional que prevê a coleta retrospectiva e prospectiva de 

informações clínicas de pacientes com linfoma matriculados no INCA). As informações 

foram obtidas dos prontuários médicos e/ou dos sistemas eletrônicos institucionais. 

Para a coleta de dados foi utilizada uma ferramenta informatizada (Microsoft Office 

Access) desenvolvida especialmente para a estrutura do dataLINFO. 

Foram registrados os seguintes dados ao momento do diagnóstico: sexo e 

idade, estádio de Ann Arbor (estádios I, II, III ou IV), presença ou ausência de sintomas 

B, PS (Performance Status, valores de 0 a 4) e níveis séricos de desidrogenase lática 

(LDH). A presença de acometimento extranodal (medula óssea, trato gastro-intestinal, 

fígado, pulmões e ossos) foi registrada como 0, 1 ou >1 de acordo com o número de 

áreas envolvidas. Foram ainda registradas as sorologias para hepatite B (HbsAg, Anti-

HBC, Anti-HBs), hepatite C (Anti-HCV), HIV 1/2, HTLVI/II e Citomegalovírus (CMV). 

Foram considerados fatores de mau prognóstico: idade >60 anos, doença avançada 

(estágios Ann Arbor III ou IV), PS ≥ 2, número de áreas extraganglionares > 1 e LDH 

aumentada.  De acordo com o número de fatores de mau prognóstico os pacientes 

foram estratificados em quatro grupos definidos pelo IPI (International Prognostic 

Index): de baixo risco (presença de até um fator de mau prognóstico), de risco baixo-

intermediário (presença de 2 fatores de mau prognóstico), risco alto-intermediário 

(presença de 3 fatores de mau prognóstico) e alto risco (presença de 4 ou 5 fatores 

de risco)(THE INTERNATIONAL NON-HODGKIN’S LYMPHOMA PROGNOSTIC 

FACTORS PROJECT, 1993). A classificação de acordo com IPI Revisado (IPI-R) 

(SEHN et al., 2007) permite a estratificação de pacientes com prognóstico “muito bom” 

(com nenhum fator de mau prognóstico), “bom” (presença de 1 ou 2 fatores de mau 

prognóstico) ou “ruim” (presença de 3, 4 ou 5 fatores de mau prognóstico).    

 No presente estudo, a resposta clínica foi avaliada depois de completar 2 ou 3 

ciclos de quimioterapia e rituximabe, um mês depois de finalizado o tratamento e a 

cada 4 meses, utilizando os critérios adaptados aos propostos por CHESON et 

al.(2007). Foram considerados critérios de resposta completa (RC): desaparecimento 

por completo de toda doença clinicamente detectável e de todos os sintomas 

sistêmicos evidentes antes da terapia, incluindo normalização das alterações 

bioquímicas (p.e. elevação da LDH); regressão ou diminuição de todos os linfonodos 
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e massas linfonodais para valores considerados normais: ≤1,5 cm em seu maior 

diâmetro para linfonodos com >1,5 cm antes da terapia, ≤1 cm em seu maior diâmetro 

transversal para linfonodos com 1,1 a 1,5cm cm antes da terapia ou em >75% na 

soma do produto dos diâmetros (SPD); regressão ou diminuição do tamanho do baço 

e/ou fígado a valores considerados normais se considerados aumentados ao exame 

físico ou em um método de imagem (US, TC) antes da terapia e desaparecimento por 

completo de quaisquer nódulos visualizados e detectados antes do tratamento; 

desaparecimento da infiltração neoplásica da medula óssea (MO) realizada por uma 

nova biópsia de MO no mesmo local do diagnóstico. 

  Foram considerados critérios de resposta completa não confirmada (RCN): 

redução de ≥75% na SPD de linfonodos ou massa residual com >1,5 cm em seu maior 

diâmetro antes da terapia; avaliação de MO indeterminada (com aumento do número 

ou do tamanho de agregados celulares sem, no entanto, haver atipia citológica). 

  Foram considerados critérios de resposta parcial (RP): diminuição em pelo 

menos 50% da SPD dos 6 maiores linfonodos ou massas linfonodais dominantes; sem 

evidência de aumento no tamanho dos demais linfonodos, baço ou fígado; diminuição 

em pelo menos 50% da SPD de nódulos no baço e/ou no fígado; sem evidência de 

novo sítio acometido pela doença; a avaliação da MO foi considerada irrelevante para 

a determinação de uma RP, porque a infiltração de células neoplásicas, é considerada 

doença avaliável e não mensurável. No entanto se a MO for positiva, deve ser 

especificado o tipo de célula (por exemplo: pequenas células, grandes células, etc.). 

  Foram considerados critérios de doença estável (DE): sem critérios para uma 

RC ou RP, porém sem critérios de progressão de doença. Foram considerados 

critérios de recidiva de doença (RD) após RC ou RCN: aparecimento de qualquer 

lesão nova ou aumento de ≥50% no tamanho de linfonodos previamente envolvidos; 

aumento ≥50% no maior diâmetro de qualquer linfonodo anteriormente identificado e 

>1 cm no seu eixo menor ou na SPD de mais de um linfonodo.Foram considerados 

critérios de progressão de doença (PD): aumento de ≥ 50% na SPD de qualquer 

linfonodo anormal identificado previamente, ou não respondedores; aparecimento de 

qualquer nova lesão durante a terapia. 

  O status dos pacientes no momento da análise foi considerado: a) vivo com 

doença, para aqueles com RP, DE, RD ou PD; b) vivo sem doença para aqueles com 

RC ou RCN; c) óbito confirmado através da evolução médica ou de documentos 
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comprobatórios de óbito em outros estabelecimentos (certidão de óbito) ou através de 

contato telefônico com familiares e d) perda de seguimento, para aqueles pacientes 

sem consulta agendada no último ano da última visita médica.   

3.6.4 Doadores Voluntários 

Após a assinatura do um TCLE específico (ANEXO III), amostras de sangue 

periférico de 200 doadores voluntários do Serviço de Hemoterapia do Hospital de 

Câncer I (HCI) do INCA foram coletadas em tubos com anticoagulante K3-EDTA 

(Vacuette®, GreinerBio-One) para extração de DNA; e amostras de soro humano 

foram colhidas em tubos BD SST II com gel separador (Vacuette®, GreinerBio-One) 

de 91 doadores. O pool de soro humano para os experimentos in vitro foram obtidos 

com amostra de 10 doadores voluntários. Esta etapa do projeto foi auxiliada pela 

enfermeira Regina Ferreira de Menezes, membro da equipe responsável pelo 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

 Seguindo a rotina do Serviço de Hemoterapia, no momento da coleta foi 

realizado o exame hemograma completo utilizando o equipamento CELL-DYN ® 3700 

(Abbott Diagnósticos) e testes sorológicos para doença de chagas, hepatite B (anti-

HBC e anti-HBs) e C (HCV), Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV1+2), Vírus 

Linfotrópico de Células T Humano Tipo 1 e 2 (HTLV-I/II) e sífilis. Doadores com 

reatividade positiva para qualquer um destes exames foram excluídos do projeto e 

suas amostras foram apropriadamente descartadas em saco branco leitoso, 

identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT 

conforme RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. Todas estas 

informações foram inseridas em uma planilha do Microsoft Office Excel 2010. 

3.7 Extração de DNA 

As amostras de sangue periférico provenientes dos doadores voluntários 

(n=200) foram processadas para extração de DNA genômico utilizando um conjunto 

de reagentes e consumíveis exclusivos da plataforma automatizada MagNAPure 

(Roche Applied Science).  

As amostras de sangue periférico de pacientes com LDGCB foram processadas 

automaticamente na plataforma MagNAPure (n=51) ou manualmente (n=81) de 

acordo com o conjunto de reagentes QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen). Nos casos 

sem disponibilidade de amostras de sangue periférico, o DNA genômico foi extraído 

de material FIP (n=70) de acordo com o conjunto de reagentes QIAamp DNA FFPE 
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Tissue Kit (Qiagen). Os diferentes métodos de extração utilizados estão 

esquematizados na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Esquema dos métodos de extração de DNA utilizados no trabalho. 

3.7.1 Método de extração de DNA com o sistema automatizado MagNAPure 

Para a extração de DNA genômico a partir de sangue periférico total na 

plataforma automatizada MagNAPure LC foi utilizado o conjunto de reagentes 

comerciais MagNAPure LC DNA Isolation Kit I (Roche Applied Science), segundo o 

protocolo recomendado pelo fabricante. Durante este processo, um volume máximo 

de 200μl de sangue total foi transferido para uma placa de 32 poços dentro do sistema 

automatizado MagNAPure. De forma totalmente automática o sistema adicionou a 

cada amostra um volume pré-determinado de solução de lise e proteinase K e incubou 

as amostras a 56°C para garantir a lise celular. Após o período de incubação, foram 

adicionadas esferas (beads) magnéticas revestidas de sílica exclusiva para adsorver 

o DNA. A seguir foi realizada uma série de lavagens para eliminar das amostras, os 

restos celulares e outras impurezas. Durante todos estes passos as esferas contendo 

DNA foram retidas nas paredes das ponteiras pela ação magnética de um imã. Na 

fase final, uma solução de eluição foi adicionada para a recuperação do DNA. A figura 

3.3 mostra o esquema que apresenta o processo de extração por esse método.  



33 
 

 

Figura 3.3: Representação esquemática do princípio da extração de DNA utilizando o 
MagNAPure LC DNA Isolation Kit I e processada no equipamento MagNAPure LC 
(Roche Applied Science). Figura adaptada do site http://www.roche-applied-
science.com/shop/products/magna-pure-compact-instrument#tab-3 

3.7.2 Método de extração de DNA com QIAamp DNA Blood Mini Kit 

Outro método utilizado para a extração de DNA genômico a partir de amostras 

de sangue periférico total foi de acordo com o conjunto de reagentes QIAamp DNA 

Blood Mini Kit (Qiagen), segundo o protocolo recomendado pelo fabricante. Esse 

procedimento manual é composto por 4 etapas: lise celular, ligação do DNA genômico 

do lisado celular à membrana da coluna, lavagem do DNA adsorvido à membrana da 

coluna e eluição do DNA genômico. Um volume inicial de 200μl de sangue total foi 

transferido para um microtubo. Adicionou-se a este tubo, 200μl de tampão comercial 

AL, homogeneizando a solução com auxílio do vortex por 15 segundos. A solução foi 

submetida a digestão enzimática incorporando 20μL de proteinase K (protease) e 

incubada a 56°C em um bloco térmico com agitação (Termomixer, Eppendorf) durante 

10 minutos. A seguir adicionou-se um volume de 200μl de etanol concentrado a 96% 

para precipitar o DNA e favorecer sua ligação à membrana da coluna. Os lisados 

foram aplicados nas colunas que foram centrifugadas a 8000 rpm durante 1 minuto. 

O DNA retido na coluna foi lavado adicionando 500μl do tampão comercial AW1, 

seguido de centrifugação a 8000 rpm durante 1 minuto. O tubo coletor foi descartado, 

e um novo tubo de coleta foi posicionado em associação à coluna. Uma segunda 

lavagem foi realizada com um volume de 500μl de tampão comercial AW2, seguido 

de centrifugação a 13000 rpm por 3 minutos. O tubo coletor foi descartado, e um 

http://www.roche-applied-science.com/shop/products/magna-pure-compact-instrument#tab-3
http://www.roche-applied-science.com/shop/products/magna-pure-compact-instrument#tab-3
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microtubo de 1,5ml foi acoplado à coluna. Finalmente, adicionou-se 50μl do tampão 

de eluição comercial AE diretamente na coluna que, após 3 minutos de incubação a 

temperatura ambiente, foi centrifugado a 13000 rpm durante 1 minuto. O DNA foi 

armazenado a 4°C até sua utilização.  

3.7.3 Método de extração de DNA a partir de amostras fixadas e impregnadas 

em parafina 

Em casos particulares (sem disponibilidade de amostras de sangue periférico) 

o DNA genômico foi extraído a partir de amostras fixadas e impregnadas em parafina. 

Foram seguidos os seguintes procedimentos: microtomização, desparafinização, lise 

celular e extração do DNA pelo QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (Qiagen). 

 Seguindo todos os cuidados para trabalho em ambiente livre de DNAses, duas 

secções com espessura de 5 μm foram obtidas a partir de cada bloco de parafina, 

usando um micrótomo de rotação (Leica Biosystems). O material foi desparafinado 

com três banhos sucessivos em 1mL de xileno (Merck), sendo centrifugados cada vez 

a 12000 rpm por 5 minutos. O pellet resultante foi lavado três vezes com 1mL de etanol 

absoluto (Merck), sendo centrifugados cada vez a 12000 rpm, por 5 minutos. Os 

tecidos desparafinados e sem restos de álcool foram processados com o conjunto de 

reagentes QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (Qiagen), segundo o protocolo recomendado 

pelo fabricante e seguindo o mesmo princípio do QIAamp DNA Blood Mini Kit (seção 

3.4.2). 

3.7.4 Quantificação e avaliação de integridade dos ácidos nucléicos  

A quantificação do DNA foi realizada em espectrofotômetro ND1000 

(NanoDrop Technologies®). A leitura foi realizada no comprimento de onda de 260nm 

para ácidos nucleicos e 280nm para proteínas. A pureza das amostras foi estimada 

em relação à razão 260/280. Valores entre 1,7 e 2,0 foram considerados com grau de 

pureza satisfatório. Amostras concentradas foram diluídas com água livre de nuclease 

para uma concentração final em torno de 100ng/μL. A média de rendimento de DNA 

extraído a partir de amostras de sangue periférico (200μL) dos pacientes incluídos 

neste estudo foi de aproximadamente 50ng/μL. A integridade do DNA foi avaliada por 

eletroforese em géis de agarose a 0,8% em tampão TBE (45mM TRIS, 45mM de ácido 

bórico, 1mM EDTA, pH 8,0) contendo 0,1mg/mL de brometo de etídio (Invitrogen®), 

utilizando como referencial o marcador de peso molecular 1Kb (Invitrogen®). 
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3.8 Análise das variantes polimórficas C1QA-A276G 

  O DNA genômico de doadores voluntários e pacientes com LDGCB foi utilizado 

em métodos de genotipagem para a determinação genotípica e alélica do SNP C1QA-

A276G. Esse SNP foi identificado de acordo com o número ID do banco de dados 

NCBI rs172378. A genotipagem do DNA de 110 doadores voluntários foi realizada 

tanto por PCR-RFLP como por PCR em tempo real para comparação das duas 

técnicas. Os resultados discordantes dentre estes 110 doadores e 20 doadores 

voluntários foram genotipados por sequenciamento direto. E o restante dos doadores 

voluntários (n=90) e os pacientes (n=202) foram genotipados usando o método de 

PCR em tempo real.   

3.8.1 Genotipagem por PCR-RFLP 

  O polimorfismo C1QA-A276G foi avaliado usando o método da Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) associado com RFLP (do inglês- Restriction Fragment 

Length Polymorphism) em 110 doadores voluntários. A técnica de PCR-RFLP se 

baseia na amplificação de um fragmento específico de DNA e a sua subsequente 

digestão com enzimas de restrição que clivam o produto de PCR em sítios específicos 

de reconhecimento. 

  Utilizando os programas Primer3 (v. 0.4.0) (disponível em 

http://frodo.wi.mit.edu/) e Primer-BLAST (disponível em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) foram desenhados oligonucleotídeos 

iniciadores (primers) para amplificar um fragmento de 223pb contendo o SNP C1QA-

A276G (éxon 3, Accession number NG_007282.1). Os oligonucleotídeos iniciadores 

senso (forward) e anti-senso (reverse) usados no ensaio de PCR foram 5'-

CCAAGGCCTTAAAGGAGACC-3' e 5'-GATGACCGTGTCGAAGATGA-3', 

respectivamente. O ensaio de PCR foi realizado com 100ng de DNA genômico, 

10pmol de cada primer, 0.2mM de dNTP e 1U da enzima Taq DNA Polymerase 

Platinum (Invitrogen). As reações de amplificação foram realizadas em um tampão 

contendo 2mM de MgCl2 em um volume total de 50µL). A PCR se dividiu em três 

etapas. A primeira etapa de desnaturação da PCR foi a 94°C por 5 minutos para ativar 

a enzima. A segunda etapa, que compreendeu 35 ciclos, incluiu a desnaturação da 

fita dupla de DNA a 94°C por 45 segundos, o anelamento dos iniciadores a fita simples 

de DNA a 57°C por 45 segundos, e o alongamento a 72°C por 45 segundos. E a 

terceira etapa compreendeu um alongamento final a 72°C por 10 minutos. As reações 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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de PCR foram avaliadas por eletroforeses em gel de agarose 1,5% em tampão de 

TBE (Tris Base a 45 mM, ácido Bórico a 45 mM e EDTA a 1mM) contendo 0,1mg/mL 

de brometo de etídio. 

  Os produtos de PCR foram posteriormente digeridos com a endonuclease 

Hyp188I (New England Biolabs® Inc.), específica para região TCGGA, clivando a fita 

de DNA entre os dois nucleotídeos G. A digestão foi realizada em uma reação com 

volume final de 20µL contendo 2-4µL do produto de PCR (dependendo da qualidade 

da PCR), 2 unidades da enzima, 2µL de tampão NE 4 10x. As amostras foram 

incubadas de acordo com as recomendações do fabricante e o produto da digestão 

foi analisado por eletroforese em gel de agarose a 2% contendo 0,1mg/mL de brometo 

de etídio. A presença de uma banda de 223bp (sem digestão) caracteriza indivíduos 

homozigotos para o alelo G; duas bandas, de 137bp e 86bp, indicam homozigose para 

o alelo A; e três bandas indicam indivíduos heterozigotos (Fig. 3.4). 

 

Figura 3.4: Padrão de digestão da enzima de restrição Hyp188I na sequência do 
polimorfismo C1QA-A276G e interpretação do resultado no gel de agarose a 2%.   

3.8.2 Genotipagem por PCR em tempo real 

  As reações de PCR foram realizadas utilizando o sistema TaqManAssay® 

(Applied Biosystems). Este sistema é baseado no uso de uma sonda, que possui dois 

fluorocromos, um em cada extremidade. A sonda é dirigida contra uma região interna 

da sequência que se deseja amplificar. Na extremidade 5' da sonda há um fluorocromo 

(F) que só floresce se estiver distante fisicamente do fluorocromo (Q) na posição 3'. 
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Esse segundo fluorocromo (Q) funciona como capturador de energia (quencher). 

Quando o primer hibridiza na região 5', a sonda também o faz no meio da sequência, 

e à medida em que a enzima Taq polimerase avança sintetizando a nova fita, essa vai 

degradando a sonda à sua frente, liberando o fluorocromo F da sonda e permitindo 

que esse absorva energia e emita luz (Fig. 3.5). 

 A PCR em tempo real foi realizada no equipamento ABI Prism 7500 Fast 

Sequence Detection System (Applied Biosystems).  A reação de PCR foi otimizada 

para um volume final de 15μl, contendo Master Mix Universal 2X (Applied Biosystems), 

ensaio de genotipagem TaqMan 20x e 3μl de DNA na concentração de 5ng/μL. O 

Master Mix Universal está composto pela enzima AmpliTaq Gold DNA Polymerase, 

AmpErase UNG (uma enzima que previne a contaminação dos produtos de PCR, 

removendo qualquer uracila que tenha sido incorporada na fita dupla ou simples do 

DNA), dNTPs e componentes que otimizam o tampão. O ciclo térmico foi iniciado pela 

incubação a 95°C por 10 minutos para atividade ótima da AmpErase UNG e ativação 

da AmpliTaq Gold DNA polimerase. Após uma etapa inicial, foram realizados 40 ciclos 

de PCR a 92°C por 15 segundos, 60°C por 1 minuto para o anelamento dos iniciadores 

e extensão da fita. A determinação final dos genótipos foi realizada usando o protocolo 

de discriminação alélica no SDS software disponibilizado pela Applied Biosystems. A 

discriminação alélica por PCR em tempo real foi baseada no SNP C1QA-A276G, 

sendo utilizado fluorocromo VIC e FAM para marcar os nucleotídeos A (alelo de maior 

frequência) e G (alelo de menor frequência), respectivamente. 

 

Figura 3.5: Reação de PCR em tempo real baseada no ensaio TaqMan®. 
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3.8.3 Genotipagem por sequenciamento  

  A genotipagem por sequenciamento direto foi conduzida em casos com 

resultados discordantes entre as técnicas de PCR-RFLP e PCR em tempo real e em 

20 doadores voluntários. Para a realização da técnica de sequenciamento, o DNA 

genômico foi amplificado por PCR com iniciadores específicos, os produtos da PCR 

purificados, posteriormente sequenciados e analisados, como descrito a seguir.  

3.8.3.1  PCR específica para sequenciamento  

 Os iniciadores usados para esse ensaio de PCR foram desenhados como 

mencionado na seção 3.8.1 e incluíram nas extremidades 5’ os oligonucleotídeos 

universais M13F ou M13R (sequência sublinhada): 5'-

TGTAAAACGACGGCCAGTGGAAACCCCGGCAAGGTGGG-3' e 5'-

CAGGAAACAGCTATGACCGGGCTGCCCTTGGTGCCTTT-3'. Todas as reações de 

PCR foram otimizadas para um volume final de 50µL. Para amplificação utilizou-se 1U 

de enzima Taq DNA Polymerase Platinum® (Invitrogen®), com tampão de PCR (2mM 

de MgCl2, Invitrogen®). Em todas as reações de PCR adicionou-se 0,2mM de dNTP 

(uma mistura de dATP, dTTP, dCTP e dGTP), 10pmol/µL de iniciadores, 100ng de 

DNA genômico e água deionizada estéril para completar o volume da reação.  As 

reações de PCR foram realizadas em termocicladores Veriti® 96 WellThermalCycler 

(Applied BiosystemsTM) e incluiu-se, em todos os casos, controles negativos (sem 

DNA). A PCR se dividiu em três etapas. A primeira etapa de desnaturação da PCR foi 

a 94°C por 5 minutos para ativar a enzima. Posteriormente, a segunda etapa que 

compreendeu 35 ciclos, que incluiu a desnaturação da fita dupla de DNA a 94°C por 

45 segundos, o anelamento dos iniciadores a fita simples de DNA a 57°C por 45 

segundos, e o alongamento a 72°C por 45 segundos. E a terceira etapa compreendeu 

um alongamento final a 72°C por 10 minutos. As reações de PCR foram avaliadas por 

eletroforeses em gel de agarose a 2% em tampão de TBE (Tris Base a 45 mM, ácido 

Bórico a 45 mM e EDTA a 1mM) contendo 0,1mg/mL de brometo de etídio (Sigma). 

3.8.3.2 Purificação dos produtos de PCR 

  Os produtos de PCR foram purificados utilizando o conjunto de reagentes 

HiYield™ Gel/ PCR DNA Mini kit Real Genomics™, de acordo com as recomendações 

do fabricante. O volume total da reação de PCR foi transferido para uma coluna (tubo 

com filtro) acoplada ao tubo coletor contendo 230μL do tampão de captura DF Buffer. 

A mistura foi homogeneizada e centrifugada em temperatura ambiente, a 13000 rpm 

por 30 segundos. O conteúdo do tubo coletor foi descartado e adicionou-se 600μL do 
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tampão de lavagem e incubado a temperatura ambiente por pelo menos 2 minutos. 

Após outra centrifugação a 13000 rpm por 30 segundos, o conteúdo do tubo coletor 

foi desprezado e acoplado novamente à coluna para uma centrifugação a 13000rpm 

por 3 minutos, retirando assim todo tampão de lavagem. Com a finalidade de 

recuperar o DNA retido no filtro, foi acoplada à coluna um novo tubo de 1,5mL. 

Posteriormente, 30μL do tampão de eluição (Elution Buffer) foram aplicados sobre o 

centroo da matriz da coluna e, após 3 minutos para absorção do tampão pela matriz, 

centrifugou-se o tubo por 13000rpm por 2 minutos. Os produtos purificados foram 

quantificados por espectrofotometria utilizando-se o equipamento NanoDropTM1000 

e, posteriormente, armazenados a -20°C. Antes de serem utilizados na técnica de 

sequenciamento, 1µL dos produtos purificados foram avaliados por eletroforese em 

gel de agarose a 2%. 

3.8.3.3 Reação de sequenciamento 

  As reações de sequenciamento foram baseadas em métodos de marcação dos 

terminadores (ddNTPs). Para isto foi utilizado um sequenciador automático de capilar 

ABI 3130xl (Applied Biosystems®) de acordo com os protocolos estabelecidos para o 

conjunto de reagentes BigDye® Terminator v3.1 CycleSequencing Kit (Applied 

Biosystems®). As reações foram realizadas em placas de 96 poços MicroAmpOptical 

96-Well Reaction Plate (Applied Biosystems®) para um volume final de 10µL. Foram 

adicionados 1,0μL de tampão comercial BigDye e 1,5μL de tampão de 

sequenciamento 5x (BigDye®, Applied Biosystems®) junto a uma quantidade pré 

determinada de DNA (4 - 5µL) e os respectivos iniciadores universais M13F (senso) 

ou M13R (anti-senso) a uma concentração final de 1,0pmol/µL. As reações de 

sequenciamento consistiram em 40 ciclos de 94˚C por 10 segundos, 50˚C por 5 

segundos e 60˚C por 4 minutos. A precipitação foi realizada pela adição 30μL de 

isopropanol 75% em cada poço da placa. Após ser homogeneizada por 10 segundos 

e mantida protegida da luz, em repouso, por 15 minutos, a placa foi centrifugada a 

máxima velocidade por 45 minutos. Descartou-se o sobrenadante e 50μL de etanol 

75% (Merck®) foram acrescentados em todos os poços. A placa foi novamente 

centrifugada, o remanescente descartado por rápida centrifugação invertida e a placa 

deixada em um bloco aquecido a 60˚C, durante 10 minutos, sob o abrigo da luz. O 

DNA foi ressuspendido em 10uL de formamida HiDi (Applied Biosystems®). Os 

produtos foram avaliados em duplicata em ambas as direções. A coleta de dados foi 

realizada com auxílio do programa Sequencher 5.0 (GeneCodes®). As sequências 
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obtidas foram comparadas com as sequências depositadas no banco de dados 

disponível em www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST (Accession number NG_007282.1). 

3.9 Avaliação dos níveis séricos de C1q por ELISA 

 Amostras de soro de 40 doadores voluntários foram analisadas pelo método de 

ELISA (ensaio imunoenzimático) utilizando um conjunto de reagentes específicos para 

quantificação da proteína C1q humana (Uscn Life Science Inc.). O princípio do teste 

aplicado nesse kit foi o ensaio imunoenzimático sanduíche. A placa de titulação 

fornecida no conjunto comercial já vem revestida com anticorpo específico para a 

proteína do complemento C1q. As amostras de soro dos doadores (100L) foram 

adicionados na placa de 96 poços e foram incubadas por 2 horas a 37ºC. Depois a 

placa foi lavada três vezes e incubada por mais 1 hora com peroxidase e 

posteriormente com a solução substrato TMB. A reação enzima-substrato foi 

determinada pela adição de ácido sulfúrico e a mudança de cor foi medida pelo 

espectrofotômetro Spectramax 190 (Molecular Devices). O comprimento de onda lido 

foi de 450nm 10nm. A concentração do complemento C1q nas amostras foi 

determinada comparando-se a densidade óptica das amostras com a curva padrão.  

3.10 Imunohistoquímica para as PRC CD55 e CD59 

3.10.1 Construção do TMA 

O material de arquivo (tumores fixados e impregnados em parafina) de todos 

os pacientes foi obtido da Divisão de Patologia (DIPAT) do INCA. A revisão 

morfológica de todos os casos foi realizada, através da análise de preparações 

histológicas convencionais coradas com Hematoxilina-Eosina (H&E), pela patologista 

Luciana Wernersbach Pinto, membro da equipe responsável pelo desenvolvimento do 

projeto de pesquisa. No intuito de incluir todos os casos em um único arranjo tecidual, 

foram identificadas e demarcadas áreas tumorais representativas de pelo menos um 

bloco original de cada caso de LDGCB no intuito de construir um arranjo tecidual 

(Tissue Microarray, TMA).  

O bloco de TMA foi construído nas dependências do DIPAT sob a supervisão 

da patologista do projeto. Cilindros de tecido (“cores”) dos blocos de parafina originais 

(doadores) foram retirados com agulhas especiais de 1 mm de diâmetro inseridos, de 

forma ordenada, em um bloco receptor de resina sintética (Histosec®, Merck), 

utilizando um equipamento manual ou arrayer (BeecherInstrumedics, Microarray 

Technology), como previamente descrito (Fig. 3.6). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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Figura 3.6 Construção de TMA. (A) Para a construção do TMA foi utilizando o equipamento 
manual ou arrayer. (B) Cilindros de 1 mm de tecidos representativos de LDGCB, de forma 
ordenada, em um bloco receptor. (C) Seções correspondentes a diferentes níveis foram 
coradas com HE e avaliadas ao microscópio óptico comum. 

3.10.2 Marcação das PRC CD55 e CD59 

  Cortes de três micras do bloco de TMA contendo uma amostra de cada paciente 

com LDGCB foram montados em lâminas silanizadas e/ou polarizadas, 

desparafinizados em três banhos de xilol (Vetec®) e hidratados em soluções 

decrescentes de álcool etílico (Vetec®). As lâminas foram submetidas à recuperação 

antigênica em tampão de citrato de sódio 10mM, pH 6.0 utilizando-se steamer a 98ºC 

durante 30 minutos. 

  Para fins de padronização dos anticorpos anti-CD55 e anti-CD59, nas 

diferentes etapas da técnica de imunohistoquímica, foram utilizados reagentes 

comerciais incluídos nos produtos Novolink™ Polymer Detection Systems (Leica 

Biosystems) ou EnVision™ (Dako).  

A atividade endógena da peroxidase foi inibida por 5 minutos com os reagentes 

de bloqueio comerciais (Leica Biosystems ou Dako).  As lâminas passaram por três 

banhos (de 5 minutos cada) com tampão TBS (Tris-buffered saline, 0,3mM Tris-Cl, 1,2 

mMNaCl, pH 7.5) contendo Tween20 0,1% (Sigma®). As proteínas foram bloqueadas 

com os reagentes comerciais específicos (Leica Biosystems ou Dako) por 5 minutos. 

Em seguida, as lâminas foram cobertas com os anticorpos anti-CD55 (clone MEM-
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118, Abcam) ou anti-CD59 (clone MEM-43, Abcam) previamente diluídos (1:50) em 

tampão TBS (Tris-buffered saline, 0,26mM Tris-Cl, 1,07mM NaCl, pH 7.5) contendo 

0,1% de albumina sérica bovina (BSA, Merck®) e 0,2% de azida sódica (Sigma®) e 

incubadas por 16 horas a 4°C. A detecção da reação foi realizada com os reagentes 

de visualização comerciais (Leica Biosystems ou Dako) de acordo com as 

especificações dos fabricantes, utilizando o substrato cromogênico DAB 

(diaminobenzidina, Leica Biosystems ou Dako). Por fim, os cortes foram contra 

corados com hematoxilina de Harris, desidratados e acondicionados para a sua 

análise. Como controle negativo, o anticorpo primário foi substituído por BSA 1% e 

submetido a todas as etapas descritas acima. Como controles positivos foram 

utilizados cortes representativos de placenta, mama normal e adenocarcinoma de 

cólon, conforme especificado na bula dos anticorpos primários. Esta parte do trabalho 

foi realizada por Maria Theresa Accioly do Setor de Suporte Técnico aos Projetos de 

Pesquisa da DIPAT (INCA), sob a supervisão da médica patologista Luciana 

Wernersbach Pinto. A imunomarcação foi analisada, considerando-se a marcação 

membranar. A imunopositividade das marcações foi classificada 

semiquantitativamente como fraca (+), moderada (++) e forte (+++). A captação de 

imagens foi realizada com uso do aparelho ScanScope CS (Aperio Technologies®). 

3.11 Métodos estatísticos 

  O programa SPSS para Windows versão 20.0 (SPSS Inc., EUA) foi utilizado 

para a construção das bases de dados e para a realização dos testes estatísticos. Nas 

análises bivariadas, os testes exato de Fisher ou Qui-quadrado foram utilizados para 

analisar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a associação entre os genótipos, as 

características e a resposta ao tratamento dos pacientes. As distribuições da 

probabilidade de sobrevida em meses foram estimadas a partir dos dados clínicos 

utilizando-se o método de Kaplan-Meier e a comparação entre as curvas foi realizada 

com o teste de log-rank. A sobrevida global (SG) foi calculada a partir da data do início 

de tratamento até a data do óbito ou da última visita. A sobrevida livre de progressão 

(SLP) foi calculada a partir da data do início do tratamento até a data do primeiro 

evento, seja recaída, progressão, morte por qualquer causa, último seguimento ou 

falha no tratamento (definida pela necessidade de qualquer tratamento adicional anti-

linfoma). Para a análise multivariada, foi utilizado o modelo de regressão dos riscos 

proporcionais de Cox, incluindo as variáveis com significância (P<0,05) na análise 

univariada. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a distribuição 
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normal de variáveis quantitativas dependentes. O teste Kruskal-Wallis foi utilizado 

para analisar as correlações entre genótipo C1QA e ensaio CDC, o teste ANOVA 

unifatorial para analisar as correlações entre genótipos C1QA e quantificação sérica 

da proteína C1QA de doadores saudáveis, e a correlação de Pearson para comparar 

o ensaio CDC e a quantificação sérica de C1q. Valores de probabilidade P<0.05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 

  Todas as metodologias utilizadas neste trabalho estão sumarizadas na figura 

3.7. 

 

Figura 3.7: Fluxograma das metodologias utilizadas com pacientes com LDGCB e 
doadores voluntários no presente trabalho. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Avaliação de CDC-R em linhagens celulares derivadas de LNH-B 

4.1.1 Perfil de expressão de CD20 a das PRC 

  O painel de linhagens celulares utilizadas nos ensaios in vitro foi analisado por 

citometria de fluxo, para os níveis de expressão do antígeno CD20 e das proteínas 

reguladoras do complemento CD35, CD46, CD55 e CD59 (Fig 4.1). 

  Como mostrado na figura 4.1, de todas as linhagens celulares analisadas, as 

linhagens BJAB e Namalwa foram as únicas que apresentaram uma baixa expressão 

deste antígeno CD20 (IMF=70,49 e 20,96, respectivamente). As outras apresentaram 

alta expressão de CD20 (como Raji com IMF=1189).  

  Em relação às proteínas reguladoras do sistema complemento, nenhuma das 

linhagens expressou o antígeno CD35 na superfície celular. Quanto a proteína CD46, 

as linhagens apresentaram expressão baixa, com a IMF variando de 22 a 44, exceto 

a HT com IMF de 175 (Fig 4.1).  

 Em relação a proteína CD55, as linhagens Daudi e Raji não expressaram essa 

proteínas (IMF<10), a linhagem HT apresentou baixa expressão (IMF=36,2) e as 

linhagens BJAB, Namalwa e Ramos apresentaram alta expressão (IMF>100) (FIg.4.1). 

  Quanto a expressão da CD59, as linhagens Daudi e Raji não expressaram essa 

proteína reguladora do complemento (IMF<10), as linhagens HT e Namalwa 

apresentaram baixa expressão (IMF=76,2 e 55,9, respectivamente) e as linhagens BJAB 

e Ramos apresentaram alta expressão (IMF=316,59 e 126,26, respectivamente). 
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Figura 4.1: Expressão de CD20 e das proteínas reguladoras do complemento CD35, 
CD46, CD55 e CD59. As células de cada linhagem (3 x 105) foram ressuspendidas om 5μL 
dos anticorpos anti-CD20 (FITC), anti-CD35 (PE), anti-CD46 (FITC), anti-CD55 (PE) e anti-
CD59 (FITC) e foram analisadas no Accuri C6. A IMF para cada anticorpo está indicada em 
cada histograma. 
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4.1.2 Perfil de sensibilidade à CDC-R de linhagens celulares derivadas de LNH-

B 

 No presente trabalho foi investigada a suscetibilidade de diferentes linhagens 

celulares derivadas de LNH-B à CDC-R. As linhagens celulares Daudi, Namalwa, Raji, 

Ramos, BJAB e HT foram incubadas com concentrações crescentes de rituximabe em 

presença de soro humano, e a viabilidade celular foi avaliada no citômetro de fluxo 

pela incorporação do IP. A partir desses resultados, foi calculada média da morte 

celular como mostrado no gráfico de linhas (Fig. 4.2). 

 A resposta das diferentes linhagens celulares ao rituximabe foi heterogênea. 

As linhagens Daudi e Raji apresentaram morte celular superior que 96% mesmo com 

a menor concentração de rituximabe (10 g/ml) (Fig. 4.2A). As duas linhagens foram 

consideradas sensíveis à CDC-R. Por sua vez, a linhagem Ramos apresentou uma 

baixa sensibilidade, com morte celular variando de 19,48% na concentração mais 

baixa (10 g/ml) até 32,19% na concentração mais elevada (100 g/ml) de rituximabe 

(Fig. 4.2B). Em contrapartida, as linhagens BJAB, HT e Namalwa apresentaram 

resistência à CDC-R, sem evidência de comprometimento da integridade da 

membrana celular nas condições experimentais testadas (Fig. 4.2C). 

4.1.3 Correlação da sensibilidade das linhagens celulares ao rituximabe com a 

expressão de potencias biomarcadores celulares de resistência 

 Devido à heterogeneidade na suscetibilidade à CDC-R verificada nas diferentes 

linhagens celulares avaliadas, foi explorada a possível correlação entre este perfil de 

resposta com os níveis de expressão de CD20, e das proteínas reguladoras do 

complemento CD35, CD46, CD55 e CD59. A IMF dessas proteínas foi correlacionada 

com o perfil de sensibilidade à CDC-R.  

 Como mostrado na Fig. 4.3A, embora tenha sido encontrada uma diversidade 

na expressão de CD20 nestas linhagens, nas condições experimentais não foi 

observada uma correlação direta com a resposta à CDC-R.  

 Em relação às proteínas reguladoras do sistema complemento, não foi 

encontrada correlação direta entre a expressão de CD46 com a resposta à CDC-R 

(Fig. 4.3B). Entretanto, a resposta à CDC-R foi diretamente proporcional com a 

expressão das PRC CD55 (Fig. 4.3C) e CD59 (Fig. 4.3D). Linhagens celulares com 

expressão dessas proteínas apresentam resistência à CDC-R (BJAB, HT, Namalwa e 
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Ramos) ao passo que as células consideradas sensíveis (Daudi e Raji) foram 

negativas para ambas as proteínas. 

 

Figura 4.2: Perfil de sensibilidade das linhagens de LNH-B à CDC-R. Células (1x106/ml) 
das linhagens BJAB, Daudi, HT, Namalwa, Raji e Ramos foram incubadas com 5% de SH na 
presença de 0, 10, 25, 50, 75 e 100μg/ml de rituximabe durante uma hora de incubação. A 
porcentagem da incorporação de IP foi avaliada por citometria de fluxo. A) Linhagens com alta 
sensibilidade à CDC-R Daudi e Raji. B) Linhagem com baixa sensibilidade à CDC-R Ramos. 
C) Linhagens resistentes à CDC-R BJAB, HT e Namalwa.   
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Figura 4.3: Correlação da expressão de CD20 (A) e das proteínas reguladoras do 
complemento CD46 (B), CD55 (C) e CD59 (D) com a morte celular induzida pela CDC-R 
em linhagens celulares derivadas de LNH-B. A expressão das proteínas CD20, CD46, 
CD55 e CD59 das linhagens foi avaliada por citometria de fluxo. Células (1x106/ml) das 
linhagens BJAB, Daudi, HT, Namalwa, Raji e Ramos foram incubadas com 5% de SH na 
presença de 100μg/ml de rituximabe durante uma hora de incubação. A porcentagem da 
incorporação de IP (morte celular) foi avaliada por citometria de fluxo.  
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4.1.4 Avaliação do impacto funcional da neutralização das proteínas 

reguladoras do complemento CD55 e CD59 em linhagens celulares 

derivadas de LNH-B 

 Para avaliar a influência das proteínas reguladoras do complemento CD55 e 

CD59 na inibição da morte celular por CDC-R, as linhagens celulares com baixa 

sensibilidade ou resistentes ao rituximabe (BJAB, Namalwa e Ramos) foram pré-

incubadas com anticorpos neutralizantes anti-CD55 e/ou anti-CD59, e posteriormente, 

submetidas aos ensaios de CDC-R. A viabilidade celular foi avaliada por citometria de 

fluxo pela incorporação do IP. A partir desses resultados, foi calculada a média da 

morte celular a cada condição do experimento e plotada no gráfico de colunas (Fig. 

4.4). 

 As linhagens BJAB, Namalwa e Ramos se tornaram sensíveis ao rituximabe 

depois do tratamento com anticorpos neutralizantes anti-CD55 e/ou anti-CD59. A 

linhagem BJAB apresentou um aumento de 11,45% de morte celular com o tratamento 

somente com rituximabe para 42,03% com anti-CD59 e rituximabe, e para 59,38% 

com anti-CD55, anti-CD59 e rituximabe (Fig. 4.4A). O tratamento somente com anti-

CD55 e rituximabe não fez diferença na viabilidade celular (13,97%), demonstrando 

um papel crucial da proteína CD59 no processo de inibição da resposta ao rituximabe 

nesta linhagem celular. 

 A linhagem Namalwa apresentou morte celular no tratamento com rituximabe, 

anti-CD55 e anti-CD59 de 23,36% enquanto com tratamento somente com rituximabe 

não teve mortalidade significativa (Fig. 4.4B). Essa linhagem demonstra que outros 

mecanismos, além da inibição das proteínas regulatórias, podem estar envolvidos na 

resistência da morte celular por rituximabe.  

 A linhagem Ramos apresentou um aumento de sensibilidade após o tratamento 

com anti-CD55, com um incremento de 21,95% para 41,89%. Com o tratamento com 

anti-CD59, esse aumento da sensibilidade foi mais significativo chegando a 88,01%. 

Já com o tratamento com os dois anticorpos neutralizantes (anti-CD55 e anti-CD59) e 

rituximabe, a morte celular foi de 99,50% (Fig. 4.4C). Assim, foi mostrado que na 

linhagem Ramos, a resistência ao tratamento com rituximabe foi revertida com a 

inibição das ambas proteínas regulatórias CD55 e CD59. Além disso, foi observada 

uma toxicidade nas linhagens BJAB e Ramos quando tratadas com rituximabe, anti-

CD55 e anti-CD59 (aproximadamente 20% de morte celular em células tratadas sem 

SH). 
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 A partir dos dados oriundos dos ensaios in vitro com linhagens de LNH-B, foi 

construída a tabela 4.1 que reúne as informações de expressão das proteínas CD20 

e das PRC CD35, CD46, CD55 e CD59 em relação ao perfil de sensibilidade à CDC-

R na maior concentração de rituximabe testada. Nossos resultados mostram que a 

expressão de CD55 e CD59 (IMF>10) está associada à resistência ao mecanismo de 

CDC-R e que essa resistência pode ser revertida (totalmente na linhagem Ramos e, 

parcialmente, na linhagem BJAB) após a neutralização destas PRC.  

Tabela 4.1: Expressão de CD20 e PRC e perfil de sensibilidade à CDC-R em linhagens 
celulares derivadas de LNH-B 

Linhagem 
Expressão de marcadores de superfície (IMF)1 Resposta (%)2 

CD20 CD35 CD46 CD55 CD59 CDC-R CDC-R* 

BJAB 70,49 3,1 28,07 221,74 316,59 11,45% 59,38% 

Daudi 256,36 3,11 25,67 3,39 5,98 98,23% - 

HT 107 3,2 175 76,2 36,2 8,57% - 

Namalwa 20,96 3,98 44,44 222,89 55,9 8,30% 23,36% 

Raji 1189,07 3,36 22,42 8,91 4,52 99,63% - 

Ramos 201,87 3,91 34,25 199,01 126,26 32,19% 99,50% 
1Avaliada por citometria de fluxo; 2Morte celular avaliada pelo ensaio de IP com a concentração mais 
alta de rituximabe (100μg/ml); *CDC-R após a neutralização das PRC CD55 e CD59 
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Figura 4.4: Neutralização das proteínas reguladoras do complemento CD55 e CD59. As 
linhagens BJAB (A), Namalwa (B) e Ramos (C) foram pré-incubadas com anti-CD55 e/ou anti-
CD59 e, posteriormente, tratadas com rituximabe. A morte celular foi avaliada por 
incorporação de IP através do citômetro de fluxo. Somente foram colocados no gráfico as 
porcentagens encontradas no controle sem soro humano quando este era superior a 10%. 
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4.2 Caracterização dos doadores voluntários 

  Os doadores voluntários (n=200) estudados neste trabalho incluíam 136 

homens (68%) e 64 mulheres (32%), com uma mediana de idade de 41 anos (18-64 

anos).  

4.3 Caracterização da coorte de pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP 

4.3.1 Características clínicas ao diagnóstico 

A coorte de pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP (n=202) estudados 

nesse trabalho incluiu 102 mulheres e 100 homens, com uma mediana de idade de 

61 anos (19-87 anos). As principais características clínicas e laboratoriais destes 

pacientes são listadas na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2: Características clínicas ao diagnóstico dos pacientes com LDGCB tratados 
com R-CHOP 

LDH: Desidrogenase lática; PS (ECOG): Performance status (Eastern Cooperative Oncology Group); 1Foram 
considerados elevados valores de LDH >480 U/l de acordo com referência laboratorial; 2Foi considerada doença 
bulky, valores acima de 7,5 cm no maior diâmetro da massa tumoral, de acordo coma rotina do Serviço de 
Oncologia do INCA (COIFFIER, 1991; DAVIS et al., 1999); ND: não disponível 
 

 

Características Total (%) Características Total (%) 

Sexo  Acometimento primário  

Feminino 102 (50,5) Nodal  145 (72,5) 

Masculino 100 (49,5) Extranodal 55 (27,5) 

Idade  ND 2 (1) 

<60 anos 98 (48,5) N° de sítios extranodais  

>60anos 104 (51,5) <2 175 (86,6) 

Estágio (Ann Arbor)  ≥2 27 (13,4) 

I/II (doença localizada) 104 (51,5) Infiltração de medula óssea  

III/IV (doença avançada)  98 (48,5) Não 189 (93,6) 

Nível Sérico de LDH1  Sim 11 (5,4) 

Normal 109 (54) ND 2 (1) 

Extranodal 93 (46) Bulky2  

Sintomas B  Não 144 (71,3) 

Ausentes 86 (42,6) Sim 58 (28,7) 

Presentes 116 (57,4)   

PS    

<2 116 (67,4)   

≥2 56 (32,6)   

ND 30 (14,9)   
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Tabela 4.3: Grupos de risco definidos pelo IPI e IPI-R 

Definições Total (%) 

Fatores de prognóstico (n)  

0 28 (13,9) 

1 57 (28,2) 

2 53 (26,2) 

3 43 (21,3) 

4 14 (6,9) 

5 7 (3,5) 

IPI  

Baixo (0,1) 84 (41,6) 

Baixo-intermediário (2) 54 (26,7) 

Alto-intermediário (3) 43 (21,3) 

Alto (4,5) 21 (10,4) 

IPI-R  

Muito bom (0) 28 (13,9) 

Bom (1,2) 110 (54,5) 

Ruim (3,4,5) 64 (31,7) 

IPI: Índice de prognóstico internacional; IPI-R: Índice de prognóstico internacional revisado.  

4.3.2 Avaliação de resposta à terapia com R-CHOP 

O regime de primeira linha R-CHOP consistiu em ciclos de quimioterapia 

(infusão intravenosa de 750 mg/m2 deciclofosfamida, 50 mg/m2 de adriamicina e 2 mg 

de vincristina e 375 mg/m2 de rituximabe no dia 1 e administração oral de 100 mg de 

prednisona nos dias 1 a 5 de cada ciclo). A maioria dos pacientes (84,6%) recebeu 6 

a 8 ciclos de R-CHOP a cada 21 dias, de acordo com o esquema padrão estabelecido. 

Os pacientes com doença estadio I ou II geralmente receberam 4 doses de 

quimioterapia seguido de radioterapia (30-40 Gy), enquanto pacientes com estadio 

avançado receberam de 6 a 8 ciclos de quimioterapia seguida de radioterapia nos 

sítios com doença volumosa (bulky). Nenhum paciente recebeu tratamento de 

manutenção com rituximabe depois da terapia R-CHOP. Os pacientes não 

respondedores foram tratados com regimes secundários a critério do médico 

responsável. 

 A TR foi da ordem de 91,9% (171/186 pacientes), com 121 pacientes em 

resposta completa (65,1%), 22 pacientes em resposta completa não confirmada 

(11,8%) e 28 pacientes em resposta parcial (15,1%). Quatro pacientes evoluíram com 

doença estável (2,2%) enquanto que 11 pacientes (5,9%) apresentaram progressão 
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da doença durante terapia com R-CHOP. A resposta não pode ser avaliada em 16 

pacientes (7,9%) devido à indisponibilidade de informações (Tabela 4.4). 

Tabela 4.4: Avaliação da taxa de resposta à terapia com R-CHOP em uma coorte de 186 
pacientes com LDGCB 

Tipo de resposta N (%) 
Taxa de resposta global (TRG) 171 (91,9) 

Resposta completa (RC) 121 (65,1) 
Resposta completa não confirmada (RCNC) 22 (11,8) 
Resposta parcial (RP) 28 (15,1) 
Doença estável (DE) 4 (2,2) 
Progressão de doença (PD) 11 (5,9) 

Resposta avaliada 186 (92,1) 
Resposta não avaliada (informação não disponível) 16 (7,9) 

   

  De acordo com a resposta à terapia R-CHOP os pacientes (n=186) foram 

estratificados em três grupos: aqueles com resposta completa (RC) ou resposta 

completa não confirmada (RCNC), aqueles com resposta parcial (RP) e aqueles sem 

resposta, incluindo doença estável (DE) ou progressão de doença (PD). Como 

mostrado na Tabela 4.5, na nossa coorte de pacientes com LDGCB, foi observada 

uma relação estatisticamente significativa entre as taxas de resposta dos pacientes 

classificados nos diferentes grupos definidos pelo IPI (P=0,004) e pelo IPI-R 

(P=0,015). 

Tabela 4.5: Taxas de resposta à terapia R-CHOP de acordo com o IPI e IPI-R em uma 
coorte de 186 pacientes com LDGCB 

 Resposta 
P 

RC/RCNC RP DE/PD 

IPI 

Baixo 72 (90,0%) 7 (8,8%) 1 (1,2%) 

0,004 
Baixo-intermediário 36 (70,6%) 10 (19,6%) 5 (9,8%) 

Alto-intermediário 26 (66,7%) 6 (15,4%) 7 (17,9%) 

Alto 9 (56,2%) 5 (31,2%) 2 (12,5%) 

IPI-R 

Muito bom 26 (92,9%) 1 (3,6%) 1 (3,6%) 

0,015 Bom 82 (79,6%) 16 (15,5%) 5 (4,9%) 

Ruim 35 (63,6%) 11 (20,0%) 9 (16,4%) 

RC: resposta completa; RCNC: resposta complete não confirmada; RP: resposta parcial; DE: doença estável; PD: 
progressão de doença; IPI: Índice de prognóstico internacional; IPI-R: Índice de prognóstico internacional revisado. 
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4.3.3 Desfecho clínico dos pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP em 

primeira linha 

 Do grupo inicial de 202 pacientes, 127 (62,9%) estão vivos sem doença e seis 

(3%) com doença, 61 evoluíram para óbito (30,2%) e houve 8 perdas de 

acompanhamento (4,0%). O tempo mediano de acompanhamento dos pacientes 

ainda vivos foi de 44 meses (8-67).  

  A SG foi calculada desde o dia do início do tratamento até a data de óbito por 

qualquer causa ou data do último acompanhamento (follow-up) e a SLP foi calculada 

desde o dia do primeiro tratamento até a data do primeiro evento, seja recaída, 

progressão, morte por qualquer causa, último seguimento ou falha no tratamento 

(definida pela necessidade de qualquer tratamento anti-neoplásico adicional). Na 

nossa coorte, 61 pacientes evoluíram para óbito e 68 progrediram. A taxa SG foi de 

69,8% e a taxa SLP foi de 66,3% (Fig.4.5). 

 Utilizando o sistema de estratificação de risco definido pelo IPI foram 

identificados quatro grupos de pacientes com SLP (P<0,001) e SG (P<0,001) 

estatisticamente diferentes em quatro anos de acompanhamento. Apesar disto os 

grupos considerados de risco baixo-intermediário e alto-intermediário mostraram 

curvas de sobrevida sobrepostas nos gráficos de Kaplan-Meier (Fig. 4.6).  

  Quando o desfecho foi analisado em função dos 3 grupos de riscos definidos 

pelo IPI-R foi obtido um modelo de predição mais simplificado e preciso. O IPI-R 

permitiu distinguir na nossa série três grupos de prognóstico bem definido com uma 

SG em 4 anos variando de 51,6% a 92,9% (P<0,001) e uma SLP em 4 anos variando 

de 50% a 89,3% (P<0,001) (Fig. 4.7). De acordo com este sistema modificado, os 

pacientes sem fatores de risco são considerados de "muito bom" prognóstico com 

quase 90% de chance de sobrevida livre de progressão a longo prazo. Os pacientes 

com 1 ou 2 fatores de risco são classificados como de "bom" prognóstico com uma 

chance de aproximadamente 70% de sobrevida livre de progressão a longo prazo. 

Finalmente, os pacientes com 3 ou mais fatores são identificados como de "mau" 

prognóstico, com apenas 50% de possibilidade de cura a longo prazo. Os dados de 

SLP e SG em 4 anos para a coorte completa e para cada grupo de risco definido pelo 

IPI e pelo IPI-R se encontram sumarizados na Tabela 4.6. 
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Figura 4.5: Sobrevida global e sobrevida livre de progressão da coorte de pacientes 
com LDGCB tratados com R-CHOP.  

 

 

Figura 4.6: Sobrevida global e sobrevida livre de progressão de pacientes com LDGCB 
que receberam R-CHOP como primeiro tratamento, de acordo com o IPI. 
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Figura 4.7: Sobrevida global e sobrevida livre de progressão de pacientes com LDGCB 
que receberam R-CHOP como primeiro tratamento, de acordo com IPI-R. 

Tabela 4.6: Sobrevida global e sobrevida livre de progressão de acordo com IPI e IPI-R 

  SG em 4 anos SLP em 4 anos 

  Eventos 
Taxa de 

SG 
P Eventos 

Taxa de 
SLP 

P 

 Série completa 61/202 69,80% - 68/202 66,30% - 

IPI 

Baixo 12/85 85,90% 

<0,001 

14/85 83,50% 

<0,001 

Baixo-
intermediário 

18/53 66% 22/53 58,50% 

Alto-intermediário 18/43 58,10% 18/43 58,10% 

Alto 13/21 38,10% 14/21 33,30% 

IPI-R 

Muito bom 2/28 92,90% 

<0,001 

3/28 89,30% 

<0,001 Bom 28/110 74,50% 33/110 70% 

Ruim 31/64 51,60% 32/64 50% 
   

  No intuito de analisar o efeito isolado das variáveis clínicas ao diagnóstico sobre 

o desfecho dos pacientes da coorte em estudo, foram determinadas as taxas de SG 

e SLP em 4 anos, pelo método de Kaplan-Meier, utilizando-se o teste de log-rank para 

avaliar a dependência das taxas de sobrevida para cada variável. A análise de 

associação entre as características clínicas ao diagnóstico e a SG e a SLP é 

apresentada na Tabela 4.7. De acordo com a análise bivariada, a SG e SLP em 4 

anos foi menor no grupo de pacientes com estágio III/IV, LDH aumentada, PS ≥2, 

número de sítios extranodais ≥2 e tamanho de tumor ≥7,5 cm (todas as variáveis com 

P<0,05).  
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Tabela 4.7 :Taxas de sobrevida global e sobrevida livre de progressão de acordo com 
os parâmetros clínicos e laboratoriais dos pacientes 

 SG SLP 

Parâmetros Clínicos Eventos 
Taxa de 

SG 
P Eventos 

Taxa de 
SLP 

P 

Idade       

≤ 60 anos 26/97 73,20% 
0,259 

30/97 69,10% 
0,406 

> 60 anos 35/104 66,30% 37/104 64,40% 

Sexo       

Masculino 32/100 68,00% 
0,461 

33/102 67,60% 
0,543 

Feminino 29/102 71,60% 35/100 65,00% 

Estadiamento       

I/II 21/104 79,80% 
0,001 

23/104 77,90% 
<0,001 

III/IV 40/98 59,20% 44/98 54,10% 

Nível sérico de LDH       

Normal 20/109 81,70% 
<0,001 

23/109 78,90% 
<0,001 

Aumentada 41/93 55,90% 45/93 51,60% 

Sintomas B       

Ausentes 23/86 73,30% 
0,274 

27/86 68,60% 
0,457 

Presentes 38/116 67,20% 41/116 64,70% 

PS       

<2 28/116 75,90% 
<0,001 

33/116 71,60% 
<0,001 

≥2 30/56 46,40% 31/56 44,60% 

Acometimento primário       

Nodal 47/145 67,60% 
0,181 

53/145 63,40% 
0,111 

Extranodal 13/55 76,40% 14/55 74,50% 

N° de sítios extranodais       

<2 48/175 72,60% 
0,002 

54/175 69,10% 
0,003 

≥2 13/27 51,90% 14/27 48,10% 

Tamanho do tumor 
≥7,5cm 

      

Não 37/144 74,30% 
0,009 

43/144 70,10% 
0,038 

Sim 24/58 58,60% 25/58 56,90% 

Envolvimento de MO       

Não 54/189 71,40% 
0,071 

60/189 68,30% 
0,122 

Sim 6/11 45,50% 6/11 45,50% 
MO: medula óssea. Valores de p calculados de acordo com o teste de Log-rank. 
 

  Para a análise multivariada foi utilizado o modelo de regressão de Cox (riscos 

proporcionais) com o método de exclusão de variáveis Backward Conditional 

(Retroceder Condicional). Nesta abordagem foram incluídas as variáveis clínicas com 
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significância estatística na análise univariada (valor de P<0,05). A análise multivariada 

apontou LDH aumentada, PS ≥2 e número de sítios extranodais como fatores 

determinantes independentes da SG e SLP dos pacientes em 4 anos (Tabela 4.8).   

Tabela 4.8: Resultados da análise multivariada pelo modelo de regressão de Cox 

Sobrevida Variáveis 

Análise 
bivariada1 

Análise multivariada2 

P P HR IC95% 

Sobrevida 
Global 

Estadiamento III/IV 0,001 NS 
 

 

LDH aumentada <0,001 0,021 1,95 1,11-3,42 

PS≥2 <0,001 0,001 2,46 1,44-4,20 

Sítio extranodal ≥2 0,002 0,005 2,56 1,34-4,89 

Tamanho do tumor 
≥7,5cm 

0,009 NS 
 

 

Sobrevida 
livre de 
progressão 

Estadiamento III/IV <0,001 NS 
 

 

LDH aumentada <0,001 0,008 2,07 1,21-3,54 

PS≥2 <0,001 0,008 2,00 1,20-3,32 

Sítio extranodal ≥2 0,003 0,005 2,42 1,31-4,49 

Tamanho do tumor 
≥7,5cm 

0,038 NS 
 

 

1 Valores de p calculados de acordo com o teste de Log-rank; 2 modelo de regressão dos riscos proporcionais de 
Cox (Modelo de Regressão de Cox com método de exclusão de variáveis Backward Conditional); HR = razão de 
risco; NS = estatisticamente não significante na análise multivariada; IC 95% = intervalo de confiança de 95%.  
 

4.4 Expressão das PRC CD55 e CD59 em tumores fixados e incluídos em 

parafina de pacientes com LDGCB 

 Durante o presente trabalho foram conduzidas reações de imunohistoquímica 

utilizando os anticorpos monoclonais anti-CD55 ou anti-CD59. Como controles 

positivos foram utilizados cortes representativos de placenta, mama normal e 

adenocarcinoma de cólon, conforme especificado na bula dos anticorpos primários e 

nas informações do website www.proteinatlas.org. Na mama normal houve marcação 

de CD55 e CD59 em células luminais de ductos, classificada semi-quantitativamente 

como fraca (+) a critério do patologista responsável. Além disto, foi observada 

expressão focal de CD55 em vasos sanguíneos (Fig. 4.8, A e B). Contrariamente ao 

especificado na bula dos produtos não houve marcação destas proteínas nas células 

tumorais do adenocarcinoma de cólon, apesar de ter sido observada marcação focal 

fraca apenas em vasos sanguíneos. De acordo com os critérios do patologista 

responsável, a marcação em vasos sanguíneos foi considerada como um controle 

positivo interno seguro para a avaliação destes anticorpos em material parafinado. 
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 Quanto à reatividade das laminas de TMA contendo os casos de LDGCB, na 

grande maioria dos casos não foi observada marcação de CD55 e CD59 nas células 

tumorais, embora a expressão fosse moderada (++) ou forte (+++) nos vasos 

sanguíneos, presentes em praticamente todos os segmentos tumorais (Fig. 4.8, C-F). 

Chama a atenção que em alguns tumores a marcação das células tumorais não 

apresentou o padrão definido de marcação membranar como esperado para estes 

anticorpos, sendo predominantemente um padrão citoplasmático (Fig. 4.8, G e H). 

Considerando as dificuldades de interpretação, estes casos isolados foram 

considerados inconclusivos a critério do patologista responsável.  
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Figura 4.8: Resultados representativos da expressão de CD55 e CD59 em tumores 
fixados e incluídos em parafina de pacientes com LDGCB. Expressão de CD55 (A) e CD59 
(B) em mama normal, utilizada como controle positivo. Ausência de expressão de CD55 (C e 
E) e CD59 (D e F) em células tumorais de LDGCB, com marcação moderada (++) ou forte 
(+++) nos vasos sanguíneos, utilizados como controle positivo interno. Os casos com padrão 
de expressão citoplasmático foram considerados inconclusivos (G e H).  



62 
 

4.5 Análise das variantes alélicas do SNP C1QA-A276G 

4.5.1  Validação do método de discriminação alélica por PCR em tempo real 

 Com a finalidade de validar o método de discriminação alélica do SNP C1QA-

A276G por PCR em tempo real, amostras de DNA de sangue periférico obtidas de 

110 doadores voluntários foram analisadas de acordo com protocolos e reagentes 

TaqMan® e com condições de PCR-RFLP estabelecidas durante o presente trabalho. 

 Como apresentado na figura 4.8, os resultados de ambas abordagens foram 

concordantes. A avaliação dos produtos de PCR após digestão enzimática com 

Hyp188I permitiu visualizar um fragmento de 223pb nos casos homozigotos para o 

alelo G e 2 fragmentos (137bp e 86bp) para os homozigotos A, ao passo que as 

amostras dos indivíduos heterozigotos exibiram os três produtos (Fig. 4.9A).  Quanto 

à metodologia de PCR em tempo real, as amostras dos indivíduos homozigotos AA 

foram alocadas no eixo x (correspondente ao fluoróforo VIC), dos homozigotos GG no 

eixo y (correspondente ao fluoróforo FAN) e dos heterozigotos foram localizadas em 

uma área intermediária (Fig. 4.9B).   

 A taxa de concordância entre as duas técnicas para o SNP C1QA-A276G foi 

de 99,1%. Apenas uma amostra foi discordante, sendo genotipada como AG por PCR 

em tempo real, enquanto na técnica de PCR-RFLP foi GG. A análise por 

sequenciamento direto confirmou o resultados obtido por PCR em tempo real (Fig. 

4.9C).  

4.5.2 Distribuição genotípica do SNP C1QA-A276G na população de doadores 

voluntários e na coorte de pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP 

 A distribuição genotípica do SNP C1QA-A276G foi determinada em uma coorte 

de doadores voluntários do Serviço de Hemoterapia do INCA (Rio de Janeiro). 

Amostras de DNA de sangue periférico obtidas de 200 indivíduos foram analisadas de 

acordo com a PCR em tempo real validada. De acordo com esta abordagem 55 

indivíduos (27,5%) apresentaram o genótipo AA, 46 (23%) foram GG e 99 (49,5%) 

foram heterozigotos. As frequências do alelo A e G foram 0,52 e 0,48, 

respectivamente. Este polimorfismo encontra-se na população estudada em equilíbrio 

de Hardy-Weinberg (χ2= 0,012). 
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Figura 4.9:  Discriminação alélica do SNP C1QA-A276G. A) Gel de agarose com resultados 
da técnica PCR-RFLP (marcador de peso molecular 50pb). B) Figura representativa de 
genotipagem por PCR em tempo real utilizando a tecnologia TaqMan®; C) Esferograma 
representativo da sequência de DNA do éxon 3 do C1QA de um indivíduo AG. 
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  A distribuição genotípica do SNP C1QA-A276G foi determinada também em 

uma coorte de 202 pacientes com diagnóstico de LDGCB tratados com R-CHOP como 

primeira linha de tratamento no INCA (Rio de Janeiro). Amostras de DNA de sangue 

periférico e de material parafinado foram analisadas de acordo com a PCR em tempo 

real validada. Nesse grupo de indivíduos, 58 foram homozigotos A (28,5%), 45 

(22,3%) foram homozigotos G e 99 (49%) foram heterozigotos. A frequência do alelo 

A no grupo de pacientes com linfoma foi de 0,53, enquanto que a frequência do alelo 

G foi de 0,47. O SNP C1QA-A276G nessa coorte de paciente foi consistente com o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (χ2= 0,05) (Tabela 4.9).    

Tabela 4.9: Comparação entre as populações em relação a distribuição genotípica e 

alélica do SNP C1QA-A276G  

População n 
Distribuição 
genotípica 

Distribuição 
alélica X

2
 

Comparação 
entre as 

populações Referência 

  AA AG GG A G  P  

Doadores  200 27,5% 49,5% 23,0% 0,52 0,48 0,01 - 
Nosso 
estudo 

Pacientes LDGCB 202 28,7% 49,0% 22,3% 0,53 0,47 0,05 0,46 
Nosso 
estudo 

Pacientes LF(EUA) 133 29,0% 53,0% 18,0% 0,56 0,44 0,58 0,45 Racila 2008 

Doadores (EUA) 62 21,0% 66,0% 13,0% 0,54 0,46 6,8* 0,46 Racila 2003 

Pacientes LDGCB 
(China) 164 27,0% 43,0% 30,0% 0,48 0,52 0,06 0,46 

Xuan Jin 
2012 

* Não consistente com equilíbrio de Hardy-Weinberg 

4.5.3 Características clínicas e desfecho dos pacientes com LDGCB em relação 

ao SNP C1QA-A276G 

4.5.3.1 Características clínicas ao diagnóstico e genótipos SNP C1QA-A276G  

 As características clínicas dos pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP 

foram analisadas em relação aos grupos definidos pelos genótipos C1QA-A276G 

(teste do χ2). Não foram observadas diferenças estatísticas entre estas características 

clínicas com o genótipo C1QA (P > 0,05) (Tabela 4.10).  
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Tabela 4.10: Correlação entre o genótipo C1QA e as características clínicas dos pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP 

Características 
Genótipo C1QA-A276G 

P Características 
Genótipo C1QA-A276G 

P 
AA (%) AG (%) GG (%) AA (%) AG (%) GG (%) 

Sexo     N° de sítios extranodais     

Feminino 29 (50) 51 (51,5) 22 (48,9) 
0,954 

<2 53 (91,4) 84 (84,8) 38 (84,4) 
0,452 

Masculino 29 (50) 48 (48,5) 23 (51,1) ≥2 5 (8,6) 15 (15,2) 7 (15,6) 

Idade     Infiltração de MO     

<60 anos 29 (50) 50 (50,5) 18 (40,9) 
0,543 

Não 55 (94,8) 92 (93,9) 42 (95,5) 
0,922 

>60anos 29 (50) 49 (49,5) 26 (59,1) Sim 3 (5,2) 6 (6,1) 2 (4,5) 

Estágio (Ann Arbor)     Bulky     

I/II 32 (55,2) 50 (50,5) 19 (42,2) 
0,423 

Não 44 (75,9) 67 (67,7) 33 (73,3) 
0,518 

III/IV 26 (44,8) 49 (19,5) 26 (57,8) Sim 14 (24,1) 32 (32,3) 12 (26,7) 

Nível Sérico de LDH     IPI     

Normal 30 (51,7) 55 (55,6) 24 (53,3) 
0,893 

Baixo  28 (48,3) 41 (41,4) 16 (35,6) 

0,828 
Extranodal 28 (48,3) 44 (44,4) 21 (46,7) Baixo-intermediário 12 (20,7) 2 (29,3) 12 (26,7) 

Sintomas B     Alto-intermediário 12 (20,7) 20 (20,2) 11 (24,4) 
Ausentes 29 (50) 40 (40,4) 17 (37,8) 

0,382 
Alto  6 (10,3) 9 (9,1) 6 (13,3) 

Presentes 29 (50) 59 (59,6) 28 (62,2) IPI-R     

PS     Muito bom 10 (17,2) 16 (16,2) 2 (4,4) 
0,329 <2 31 (66) 63 (71,6) 22 (59,5) 

0,404 
Bom  30 (51,7) 54 (54,5) 26 (57,8) 

≥2 16 (34) 25 (28,4) 15 (40,5) Ruim 18 (31) 29 (29,3) 17 (37,8) 

Acometimento primário          

Nodal  41 (71,9) 71 (71,7) 33 (75) 
0,915 

     

Extranodal 16 (28,1) 28 (28,3) 11 (25)      
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4.5.3.2 Resposta à terapia R-CHOP de acordo com genótipos C1QA-A276G 

 No grupo de pacientes com informações disponíveis (n=186) a resposta à 

terapia R-CHOP foi analisada em relação aos grupos definidos pelos genótipos C1QA-

A276G (teste do χ2). A resposta não pode ser avaliada em 16 pacientes (7,9%) devido 

à indisponibilidade de informações. Como mostrado na tabela 4.11, a resposta 

completa foi observada em 62,5%, 63% e 66,7% dos pacientes com genótipo AA, AG 

e GG, respectivamente. Já a progressão da doença foi observada em 3,6% dos 

indivíduos AA e 6,5% dos heterozigotos e 7,1% dos indivíduos GG. A resposta à 

terapia de primeira linha com R-CHOP no grupo de pacientes com LDGCB analisado 

não foi influenciada pelo genótipo C1QA-A276G (P= 0,826). 

Tabela 4.11: Avaliação da taxa de resposta à terapia com R-CHOP de acordo com o 
genótipo C1QA-A276G 

Tipo de resposta 
Genótipo C1QA-A276G 

P 
AA (%) AG (%) GG (%) 

Resposta completa 35 (62,5) 58 (63) 28 (66,7) 

0,826 
Resposta completa não confirmada  9 (16,1) 10 (10,9) 3 (7,1) 
Resposta parcial 6 (10,7) 15 (16,3) 7 (16,7) 
Doença estável  2 (3,6) 1 (1,1) 1 (2,4) 
Progressão de doença 2 (3,6) 6 (6,5) 3 (7,1) 
Resposta avaliada 54 (96,4) 90 (97,8) 42 (100) - 
Resposta não avaliada (informação 
não disponível) 2 (3,6) 2 (2,2) 0 (0) - 

4.5.3.3 Desfecho dos pacientes com LDGCB de acordo com genótipos C1QA-

A276G 

 A SG e SLP foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier de acordo com os 

genótipos do SNP C1QA-A276G e comparadas usando o teste log-rank. Foram 

observados 61 óbitos dentre os pacientes com LDGCB, sendo 16 deles homozigotos 

para o alelo A, 32 heterozigotos e 13 homozigotos para o alelo G. As taxas de 

sobrevida global para os pacientes com C1QA AA, AG e GG foram 72,4%, 67,7% e 

71,1%, respectivamente (Fig. 4.10). O tempo mediano da sobrevida não foi alcançado 

em nenhum grupo definido pelo genótipo, ou seja, mais de 50% dos pacientes 

estavam vivos no tempo de acompanhamento. De acordo com estes resultados é 

possível afirmar que a SG da nossa coorte de pacientes com LDGCB tratados com 

terapia de primeira linha com R-CHOP não foi influenciada pelos grupos definidos 

pelos genótipos C1QA-A276G (P=0,636).  
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 Em relação a SLP, 67 pacientes progrediram, sendo 19 deles C1QA AA, 35 AG 

e 14 GG. As taxas de SLP para os pacientes C1QA AA, AG e GG foram 67,2%, 64,6% 

e 68,9%, respectivamente (Fig. 4.10). O tempo mediano da sobrevida não foi 

alcançado em nenhum grupo definido pelo genótipo. Assim, da mesma foram que a 

SG, a SLP da nossa coorte de pacientes não foi influenciada pelos grupos definidos 

pelos genótipos C1QA-A276G (P=0,861). 

 

Figura 4.10: Sobrevida global e sobrevida livre de progressão de pacientes com LDGCB 
de acordo com os grupos definidos pelo genótipo C1QA-A276G. 

4.6 Impacto dos níveis séricos da proteína C1q na indução de morte celular 

por CDC-R de acordo com os genótipos C1QA-A276G de doadores 

voluntários 

4.6.1 Indução de morte celular in vitro por CDC-R em relação aos níveis séricos 

da proteína C1q  

  Durante este trabalho analisamos os níveis séricos da primeira proteína do 

complemento C1q por ELISA em amostras de soro humano de 40 doadores 

voluntários que variou de 82,4 a 193,8μg/L (valores referentes à curva padrão). A fim 

de correlacionar os níveis séricos de C1q com a eficiência de indução de morte por 

CDC-R in vitro, definimos a concentração de soro de cada doador capaz de lisar 30% 

das células da linhagem sensível Raji (i.e. IC30) que variou de 0,38% a 4,24% (valores 

obtidos mediante o software Softmax). A variável quantitativa IC30 não manteve uma 

distribuição normal (teste Kolmogorov-Smirnov Z=1,541 e P=0,017), enquanto a 

variável níveis séricos da proteína C1q manteve uma distribuição normal (teste 

Kolmogorov-Smirnov Z=1,028 e P=0,241). Para fins de comparação de duas variáveis 
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quantitativas, foi utilizada a correlação de Spearman. Como mostrado na Figura 4.11 

não foram observadas diferenças significativas na indução de morte celular por CDC-

R (avaliada pelo IC30) quando considerado a quantificação sérica da proteínas C1q 

(r= -0,126 e P= 0,437). 

 

Figura 4.11: Indução de morte celular por CDC-R de acordo com a quantificação da 
proteína C1q em amostras de soro humano. A porcentagem de soro capaz de induzir morte 
em 30% (IC30) das células da linhagem de linfoma Raji e a quantificação de C1q por ELISA 
foi analisada em soro de 40 doadores voluntários.  

4.6.2 Níveis séricos da proteína C1q em relação aos genótipos C1QA-A276G 

  Os níveis séricos de C1q de 40 doadores voluntários foram avaliados em 

relação aos genótipos definidos pelo SNP C1QA-A276G. O grupo de doadores 

analisados incluiu 13 indivíduos homozigotos AA, 14 homozigotos para o alelo G e 13 

heterozigotos. 

 Para fins de comparação da variável independente nominal (genótipos 

definidos pelo SNP C1QA-A276G) com a variável dependente quantitativa de 

distribuição normal (quantificação sérica da proteína C1q) foi utilizado o teste ANOVA 

unifatorial. Na Figura 4.12 são apresentados os níveis médios da expressão de C1q 

(que variou de 82,4 a 193,8μg/L) em cada grupo de doadores definidos pelo SNP 

C1QA-A276G. Embora variável, os níveis da proteína C1q no soro dos indivíduos 

analisados não foi diferente quando considerado o genótipo (P= 0,795).  
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Figura 4.12: Quantificação da proteína C1q em amostras de soro humano de acordo 
com os genótipos C1QA-A276G. O nível mediano da expressão de C1q foi analisada por 
ELISA em amostras de soro de 40 doadores voluntários (13 homozigotos para AA, 14 
homozigotos para GG e 13 heterozigotos). 

4.6.3 Indução de morte celular in vitro por CDC-R de acordo com genótipos 

C1QA-A276G 

 Uma análise adicional incluiu a correlação da concentração de soro particular 

de cada doador capaz de lisar 30% das células da linhagem sensível Raji (i.e. IC30 

nos ensaios de CDC-R) em relação aos genótipos C1QA-A276G determinados por 

PCR em tempo real. Nessa análise foram utilizadas amostras de soro de 91 doadores 

voluntários dos quais 23 eram homozigotos AA, 25 homozigotos para o alelo G e 43 

heterozigotos.  

 O IC30 de soro dos 91 doadores voluntários variou de 0,34% a 9,12% (valores 

obtidos mediante o software Softmax). Para fins de comparação da variável 

independente nominal (genótipos definidos pelo SNP C1QA-A276G) com a variável 

dependente quantitativa de distribuição não normal (IC30) foi utilizado o teste Kruskal-

Wallis. Como mostrado na Figura 4.13, não houve diferenças significativas na indução 

de morte celular por CDC-R in vitro (avaliada pelo IC30) quando considerado o 

genótipo dos doadores (P= 0,901). 
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Figura 4.13: Indução de morte celular por CDC-R de acordo com os genótipos C1QA-
A276G. A porcentagem de soro capaz de induzir morte em 30% (IC30) das células da 
linhagem de linfoma Raji foi analisada em soros de 91 doadores voluntários (23 homozigotos 
para AA, 25 homozigotos para GG e 43 heterozigotos). 
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5 DISCUSSÃO 

  No presente trabalho, exploramos a importância da CDC como um mecanismo 

efetor do rituximabe em linhagens celulares derivadas de LNH-B. No intuito de 

avaliarmos potenciais biomarcadores de resistência ao rituximabe, caracterizamos 

estas células por citometria de fluxo para os níveis de expressão de CD20 e das 

proteínas reguladoras do complemento CD35, CD46, CD55 e CD59 e 

correlacionamos esse perfil de expressão com as taxas de morte celular obtida em 

ensaios de CDC in vitro. Durante este trabalho também foi avaliado o impacto 

funcional da neutralização das proteínas reguladoras do complemento CD55 e CD59 

na eficiência da CDC-R in vitro.  

 No intuito de traduzir os resultados obtidos nos ensaios funcionais in vitro à 

pratica clínica e com o objetivo de identificar biomarcadores preditivos de resposta, 

durante este trabalho avaliamos a expressão das proteínas reguladoras do 

complemento CD55 e CD59 por imunohistoquímica em material de arquivo (tumores 

fixados e incluídos em parafina) de 202 pacientes diagnosticados com LDGCB no 

INCA que receberam imunoterapia em primeira linha (R-CHOP).  

 O papel de alguns polimorfismos ditos "silenciosos" (i.e. câmbios do DNA 

genômico que não acarretam mudanças na sequência primária de aminoácidos) e 

suas possíveis consequências biológicas, é motivo de grande controversa. Para 

elucidar o real impacto do SNP silencioso C1QA-A276G no desfecho clínico de 

pacientes tratados com rituximabe, durante este trabalho foram estabelecidas as 

condições metodológicas para a discriminação alélica deste polimorfismo por PCR em 

tempo real e foi examinada a distribuição genotípica destas variantes em uma 

população de 200 doadores voluntários e em pacientes com LDGCB tratados com R-

CHOP. As características clínicas e desfecho destes pacientes foram analisados em 

relação ao SNP C1QA-A276G. Por fim, avaliamos o impacto dos níveis séricos da 

primeira proteína do complemento C1q na indução de morte celular por CDC-R in 

vitro.  

5.1 Contribuição da citotoxicidade dependente de complemento (CDC) como 

mecanismo efetor do rituximabe 

 As linhagens celulares estudadas (duas derivadas de LDGCB e quatro de 

linfoma de Burkitt) exibiram um perfil de resposta à CDC-R heterogêneo. As linhagens 

Daudi e Raji se mostraram sensíveis à CDC-R, enquanto as linhagens Ramos, 

Namalwa, BJAB e HT mostraram diferentes graus de resistência. No intuito de 
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avaliarmos potenciais biomarcadores de resistência ao rituximabe nessas linhagens 

resistentes, caracterizamos estas células por citometria de fluxo para os níveis de 

expressão de CD20 e das proteínas reguladoras do complemento CD35, CD46, CD55 

e CD59 e correlacionamos esses dados com as taxas de morte celular obtida em 

ensaios de CDC in vitro.  

 O nível de expressão de CD20 foi avaliado por citometria de fluxo em todas as 

linhagens celulares utilizadas nos ensaios de CDC-R. A expressão de CD20 foi 

uniforme em todas as células, exceto na linhagem Namalwa. A baixa expressão de 

CD20 nessa linhagem pode ser uma das causas da ineficiência do rituximabe. Nesse 

sentido, HORVAT et al. (2010) demonstraram que pacientes com baixa expressão de 

CD20 nas células tumorais (< 25 mil moléculas na membrana) não respondem ao 

tratamento com rituximabe. Contudo, depois de atingido um limiar de resposta, uma 

alta densidade da molécula alvo não confere às células uma maior sensibilidade. Por 

exemplo, as células Daudi e Ramos, com níveis de expressão de CD20 similares, 

apresentaram perfis diferentes de sensibilidade à CDC-R. É importante salientar que 

nesse trabalho foi avaliado apenas um dos mecanismos pelos quais o rituximabe 

exerce sua ação antitumoral. Estudos complementares, incluindo ensaios de 

citotoxicidade celular dependente de anticorpo (CCDA) mediada pelo rituximabe na 

presença de células efetoras (células NK, neutrófilos e macrófagos) estão em 

andamento em nosso laboratório, no intuito de caracterizar completamente o perfil de 

sensibilidade destas linhagens. 

 Estudos prévios sugeriram que as PRC restringem a ação do rituximabe nas 

células de LNH-B, inibindo a ativação da cascata do complemento em diferentes 

estágios do processo (ZHOU, HU e QIN, 2008). Em nosso trabalho, também 

caracterizamos as linhagens celulares com base no perfil de expressão das PRC 

CD35, CD46, CD55 e CD59 por citometria de fluxo. Nenhuma linhagem do nosso 

painel apresentou níveis detectáveis da proteína CD35 (IMF médio de 3,4; variando 

de 3,1 a 3,98). Quanto à expressão de CD46, praticamente todas as linhagens 

apresentaram níveis baixos de expressão (IMF médio de 30,97, variando de 22,42 a 

44,44) exceto as células HT (derivadas de LDGCB) com um IMF de 175,00. Estas 

células foram resistentes à indução de morte celular por CDC-R.    

 A expressão de CD55 e CD59, ao contrário, apresentou um perfil menos 

uniforme dentre as linhagens estudadas neste trabalho. Entretanto, os diferentes 

perfis de expressão foram associados de forma significativa com os diferentes perfis 
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de sensibilidade à CDC-R. Por exemplo, as células Daudi e Raji, que se mostraram 

muito sensíveis ao rituximabe nos ensaios de CDC-R não exibiram expressão destas 

PRC. Por outro lado, as linhagens com baixa (HT) ou alta expressão (BJAB e Ramos) 

de CD55 e CD59 foram resistentes à CDC-R. Nossos resultados corroboram 

resultados prévios que mostraram que a expressão das proteínas CD55 e CD59 

contribuem para a proteção à morte por CDC-R (GOLAY et al. 2001).  

 A expressão das PRC (especialmente de CD55 e CD59) tem sido avaliada no 

contexto da resistência à indução de morte celular por CDC-R em várias linhagens 

celulares derivadas de linfomas de Burkitt (GE et al., 2011; TAKEI et al., 2006; 

TREON, S. P. et al., 2001). De acordo com nosso conhecimento, é a primeira vez que 

se caracteriza o perfil de expressão destas proteínas na linhagem HT - CRL-2260™ 

(derivada de LDGCB). Chama a atenção que esta linhagem, resistente nos ensaios 

de CDC-R, apresentou os maiores níveis de expressão de CD46, ao passo que teve 

níveis baixos de CD55 e CD59 (IMF de 76,2 e 36,2, respectivamente). Por outro lado, 

a linhagem celular BJAB, atualmente classificada como LDGCB de tipo CG pelo perfil 

de expressão gênica global, apresentou apenas níveis altos de CD55 e CD59 (IMF de 

221,74 e 316,59, respectivamente). Desta forma, cada uma destas linhagens 

representam excelentes modelos para estudar os fenômenos de resistência ao 

rituximabe associados à expressão das PRC no contexto biológico de um subtipo de 

linfoma agressivo, que na prática constitui um desafio do ponto de vista clínico. 

 Durante este trabalho, também confirmamos que as PRC, em particular CD55 

e CD59, cumprem um papel central na inibição do mecanismo de destruição das 

células neoplásicas mediado pelo rituximabe. Demonstramos que a resistência à 

CDC-R das linhagens Namalwa, BJAB e Ramos pode ser revertida após bloqueio 

funcional de CD55 e CD59 com anticorpos neutralizantes. Estes resultados são 

consistentes com o papel central das proteínas CD55 (atua nas fases iniciais do 

sistema complemento, inibindo a formação de novas C3 e C5 convertases) e CD59 

(atua nas fases finais do sistema complemento, inibindo a agregação de C8 e C9, 

impedindo diretamente a formação do complexo de ataque à membrana) no processo 

de CDC. As células da linhagem Namalwa apresentaram um aumento da morte de 

8% para 23% com o tratamento com rituximabe em conjunto com os anticorpos 

neutralizantes anti-CD55 e anti-CD59. Considerando que a inibição funcional das PRC 

nestas células causou apenas um incremento discreto de sensibilidade, poder-se-ia 

sugerir que outros mecanismos seriam responsáveis pelo fenótipo de resistência, 
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como por exemplo, a baixa expressão de CD20 observada nestas células (IMF de 

20,96). No sistema contendo células BJAB, a CDC-R aumentou de 11,45% para 

42,03% com anti-CD59 e para 59,38% com anti-CD55 e anti-CD59. O tratamento com 

anti-CD55, entretanto, não fez diferença na viabilidade celular (13,97%), sugerindo 

que nestas células a proteína CD59 possui um papel crucial no processo de inibição 

da resposta ao rituximabe. Este fenômeno também foi observado no modelo da 

linhagem Ramos. A resistência foi completamente revertida apenas com a inibição de 

CD59 (88% de citotoxicidade) ou de ambas proteínas (99,5% de citotoxicidade) e 

parcialmente revertida quando usado anti-CD55 (41,89% de citotoxicidade). Os 

nossos resultados sugerem que a inibição tardia do sistema complemento pode 

representar um mecanismo mais eficiente de resistência ao efeito antitumoral do 

rituximabe. 

  O ensaio de CDC-R, incluindo bloqueio funcional das PRC CD55 e CD59, 

mostrou-se eficiente e confiável, plausível de ser aplicado em outros modelos 

celulares com estas mesmas características (por exemplo, a linhagem resistente HT) 

ou mesmo utilizando células tumorais primárias. No entanto, é importante ressaltar 

que o sistema de CDC incluindo rituximabe, anti-CD55 e anti-CD59 pode acarretar em 

uma toxicidade celular inespecífica, inclusive na ausência de complemento. No nosso 

caso, os ensaios de CDC-R com as linhagens BJAB e Ramos, incluindo os três 

anticorpos exibiram até 20% de toxicidade em ausência de complemento (sem soro 

humano). 

5.2 Avaliação da expressão das PRC CD55 e CD59 em arquivo de pacientes 

com LDGCB 

  A superexpressão das PRC nas células dos linfomas B é um modelo atrativo 

de resistência ao tratamento com rituximabe. Como discutido acima, estas proteínas 

podem interferir nas diferentes etapas da ativação do complemento, atuando como 

cofatores (CD46 e CD35) na clivagem de componente C3b, podem acelerar a 

degradação das C3 convertases formadas (CD35 e CD55), ou podem se ligar ao 

complexo C5b-C9 prevenindo a formação do CAM (CD59) (CARDONE, FRIEC, LE e 

KEMPER, 2011). Recentemente, Hu et al. (2011) demonstraram que um inibidor 

sintético específico de CD59 foi capaz de sensibilizar células de linfomas B resistentes 

à CDC-R em modelos in vitro e in vivo (ZHOU et al., 2011)(HU et al., 2011). Estes 

resultados sugerem que estratégias destinadas a suprimir a inibição das PRC das 
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células B podem se constituir em novas possibilidades terapêuticas adjuvantes ao 

tratamento com rituximabe em pacientes com linfoma de células B. 

 Os resultados obtidos a partir de linhagens celulares derivadas de linfomas e 

as observações dos ensaios in vitro foram um estímulo para investigar a expressão 

das PRC CD55 e CD59 em células de tumores fixados e incluídos em parafina de 

pacientes diagnosticados com LDGCB entre 2008 e 2010 que receberam R-CHOP. 

Em nossa série, contudo, a expressão das proteínas CD55 e CD59 foi ausente na 

membrana das células neoplásicas em praticamente todos os fragmentos tumorais 

analisados. Apesar do estrito critério de análises adotado para descartar "artefatos 

técnicos" ou marcações inespecíficas chama a atenção o padrão constante de 

marcação moderada ou forte nos vasos sanguíneos estruturas consideradas para os 

fins desta análise como controle interno positivo. Estes resultados devem ser 

considerados preliminares e precisam ser confirmados com a padronização de outros 

anticorpos comerciais disponíveis.  

 A superexpressão das PRC tem sido associada com diferentes tumores, tais 

como: melanoma, carcinoma ovariano, carcinoma renal e carcinoma de pulmão 

(CORAL et al., 2000; DONIN et al., 2003; GMINSKI et al., 1992; GORTER et al., 1996). 

Poucos trabalhos avaliaram a expressão das PRC em pacientes com LNH-B e seu 

impacto na resposta ao tratamento com rituximabe. Estes estudos, entretanto 

analisaram a expressão destas proteínas em células tumorais primárias frescas por 

citometria de fluxo (DZIETCZENIA et al., 2010; GARCÍA-VALLADARES et al., 2006; 

TREON, S. et al., 2001; WENG e LEVY, 2001). WENG e LEVY (2001) analisaram a 

expressão de CD46, CD55 e CD59 em células tumorais de 29 pacientes com linfoma 

folicular tratados com rituximabe, porém não observaram diferenças significativas no 

nível de expressão destas proteínas entre pacientes com ou sem resposta clínica. 

DZIETCZENIA et al. (2010) demostraram em uma coorte de 27 pacientes (16 

pacientes com LDGCB e 11 com linfoma folicular) que a expressão de CD55 e CD59 

estava associada com doença volumosa (bulky) e a expressão de CD46 e CD59 foi 

maior em pacientes não respondedores ao tratamento quando comparados aos 

pacientes com resposta completa.  

 O valor da expressão das PRC na resposta e no desfecho clínico ao tratamento 

com rituximabe ainda é discutível. Evidentemente, os estudos retrospectivos de séries 

maiores com maior tempo de acompanhamento podem ser impedidos pela falta de 
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dados sobre a eficácia de anticorpos comerciais disponíveis para material fixado e 

incluído em parafina.  

5.3 Desfecho clínico dos pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP no INCA  

 Considerando a grande heterogeneidade biológica dos LDGCB, ferramentas 

de predição confiáveis são fundamentais para a otimização do manejo destes 

pacientes. Uma estimativa precisa da sobrevida pode auxiliar na escolha do 

tratamento inicial, além de permitir uma apropriada estratificação e interpretação de 

pacientes incluídos em ensaios clínicos.  

 O IPI (International Prognostic Index) tem sido o principal modelo prognóstico 

usado no tratamento de pacientes com LDGCB desde sua publicação em 1993 (THE 

INTERNATIONAL NON-HODGKIN’S LYMPHOMA PROGNOSTIC FACTORS 

PROJECT, 1993). Tal modelo ganhou aceitação universal, uma vez que se baseia em 

informações que são facilmente acessíveis e à sua capacidade de predição, validados 

por vários estudos internacionais. De acordo com esse índice, fatores de mau 

prognóstico como idade >60 anos, doença avançada (estágios Ann Arbor III ou IV), 

PS ≥ 2, número de áreas extraganglionares > 1 e LDH aumentada são utilizados para 

definir um escore e estratifica os pacientes em quatro grupos de risco: baixo, baixo-

intermediário, alto-intermediário e alto (WEINER, SURANA e WANG, 2010). Embora 

o IPI tenha sido útil nos últimos 20 anos para a estratificação de pacientes com LDGCB 

tratados com quimioterápicos baseados em antraciclínicos (i.e. CHOP), estudos 

internacionais sugerem que o índice falha em predizer o prognóstico em uma porção 

considerável de pacientes após a incorporação do rituximabe (i.e. R-CHOP) (SEHN et 

al., 2007).  

 Atualmente, são admitidos no INCA cerca de 250 pacientes com linfoma por 

ano, dos quais mais de 30 a 40% são diagnosticados como LDGCB. Desde o ano de 

2008 o tratamento com R-CHOP foi incorporado na instituição para pacientes com 

LDGCB virgens de tratamento e aqueles que não responderam à primeira linha de 

tratamento. Durante este trabalho, analisamos pela primeira vez o perfil de resposta 

ao tratamento e a sobrevida dos pacientes com LDGCB diagnosticados e tratados na 

Instituição no período de 2008 e 2010.  

 Após quatro anos de acompanhamento, a taxa de sobrevida global (SG) foi de 

69,8% e a taxa de sobrevida livre de progressão (SLP) foi de 66,3%. Utilizando o 

sistema de estratificação de risco definido pelo IPI foram identificados quatro grupos 
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de pacientes com SG (P<0,001) e SLP (P<0,001) estatisticamente diferentes em 

quatro anos de acompanhamento. Nossos dados demonstram que o IPI é aplicável 

na população de pacientes com LDGCB e permanece preditivo de resposta e 

desfecho clínico para pacientes tratados com R-CHOP, entretanto os pacientes 

classificados como grupos intermediários (baixo-intermediário e alto-intermediário) 

não foram apropriadamente discriminados (ZIEPERT et al., 2010). 

 Quando o desfecho foi analisado em função dos 3 grupos de riscos definidos 

pelo IPI-R (SEHN et al., 2007), proposto para pacientes com LDGCB na era 

rituximabe, observamos um modelo de predição mais simplificado e preciso. O IPI-R 

permitiu distinguir três grupos de prognóstico bem definidos, com uma SG em 4 anos 

variando de 51,6% a 92,9% (P<0,001) e uma SLP em 4 anos variando de 50% a 

89,3% (P<0,001). É importante reconhecer que a introdução de uma nova terapia mais 

eficaz pode alterar o significado de fatores prognósticos reconhecidos anteriormente. 

Dependendo do seu mecanismo de ação, o benefício de um novo medicamento pode 

não ser igualmente traduzido em todos os subgrupos de pacientes.  

 A adição de rituximabe à quimioterapia CHOP resultou em uma melhoria 

significativa no desfecho dos pacientes com LDGCB da nossa série. No entanto, igual 

a outros estudos, outros fatores preditivos devem ser elucidados para identificar 

àqueles pacientes que se beneficiariam com terapias alternativas(BARI et al., 2010; 

COX et al., 2008; TOMITA et al., 2012). 

5.4 Análises do SNP C1QA-A276G 

 Poucos estudos analisaram o SNP C1QA-A276G. Os resultados disponíveis 

procedem de diferentes metodologias utilizadas para a discriminação alélica tais como 

PCR alelo específico (KEANE et al., 2012), PCR-RFLP (RACILA et al., 2003, 2008), 

PCR em tempo real (AZZATO et al., 2010) e sequenciamento direto (CORNEC et al., 

2012; JIN et al., 2012). Dentre as técnicas utilizadas, o método de PCR em tempo real 

parece ser ideal para estudos em grande escala. Esta metodologia vem ganhando 

destaque, principalmente pela aplicação automática, sensibilidade e grande 

rendimento na análise de grande número de amostras (GIBSON, 2006). Assim, nosso 

trabalho avaliou a sensibilidade do ensaio de discriminação alélica para a 

genotipagem do C1QA-A276G em PCR em tempo real em relação ao ensaio de PCR-

RFLP. 
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 Durante este trabalho, analisamos em paralelo, 110 amostras de DNA de 

sangue periférico de doadores voluntários usando protocolos de PCR-RFLP e PCR 

em tempo real. A taxa de concordância entre os dois métodos foi de 99,1%. O 

resultado obtido por PCR em tempo real foi confirmado por sequenciamento direto.  

 Na técnica de PCR em tempo real, a sonda para cada alelo é marcada com 

diferente fluorocromo (VIC ou FAM) que produz uma fluorescência de dois 

comprimentos de onda diferentes. Os genótipos são identificados baseados nos 

padrões de fluorescência em um gráfico com dois eixos, uma para cada fluorocromo. 

Planejar e validar um ensaio de genotipagem é geralmente trabalhoso e demorado. 

Condições universais são essenciais para projetos que analisam vários SNP 

diferentes porque facilitam a preparação da amostra e reduzem os erros na 

preparação dos reagentes e as condições da PCR. Em nosso estudo, foi utilizada PCR 

em tempo real, respeitando condições universais de amplificação e genotipagem. Ao 

contrário da PCR em tempo real, condições universais não podem ser aplicadas nos 

ensaios de PCR-RFLP. Nesse método, uma incompleta digestão enzimática é um 

problema inerente à técnica (JOHNSON, YUCESOY e LUSTER, 2004). Em nossa 

série, uma amostra foi genotipada como GG sendo que era heterozigoto (AG), 

provavelmente devido a uma digestão enzimática incompleta. Essa digestão pode ser 

resultado de grande quantidade de produtos de PCR que podem inibir a reação da 

enzima. Essas amostras podem precisar de maior concentração da enzima ou maior 

tempo de digestão, indicando que a otimização do ensaio é crítica para o desempenho 

da técnica de genotipagem por PCR-RFLP. Esse problema é superado com o ensaio 

de discriminação alélica na PCR em tempo real, já que a técnica não depende de 

nenhuma manipulação pós-PCR. Outra vantagem dessa técnica, é seu desempenho 

quando comparado com a PCR-RFLP. O teste por competo, incluindo amplificação e 

genotipagem é realizado em placa de 96 poços. Essa homogeneidade da técnica 

reduz a manipulação que poderia ser responsável por uma contaminação cruzada e 

consequentemente uma genotipagem errônea. O rendimento para o nosso estudo 

aumentou de aproximadamente 6 horas para 20 genótipos por PCR-RFLP para 3 

horas para 96 genótipos por PCR em tempo real. A grande sensibilidade, menor tempo 

de ensaio e menor capacidade técnica da PCR em tempo real a fez o método de 

escolha para genotipar o SNP C1QA-A276G no grupo completo de doadores 

voluntários e na coorte de pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP. 
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 Assim, com o objetivo de estabelecer a distribuição genotípica do SNP C1QA-

A276G nos grupos de estudo no Estado de Rio de Janeiro, analisamos por PCR em 

tempo real, amostras de DNA genômico de 200 doadores voluntários e 202 pacientes 

com LDGCB. A distribuição genotípica e as frequências alélicas observadas na nossa 

população foram similares àquelas relatadas em populações do EUA e da China, sem 

diferença estatística entre elas (P >0,45) (JIN et al., 2012; RACILA et al., 2003, 2008). 

Apesar do grupo de pacientes com LDGCB do grupo chinês (JIN et al., 2012) 

apresentar uma frequência alélica maior para o alelo G, não foi encontrada diferença 

estatística em relação aos outros grupos. Todos os grupos estavam em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg, exceto o grupo de doadores voluntários dos EUA (RACILA et al., 

2003). 

 Em nossa série retrospectiva de 202 pacientes com LDGCB não foram 

observadas diferenças na resposta à terapia com R-CHOP quando foram 

considerados os genótipos C1QA-A276G (P= 0,826). Da mesma forma, não houve 

diferenças significativas na SG (P=0,636) ou na SLP (P=0,861) entre os grupos. O 

estudo de RACILA et al. (2008) mostrou que entre 133 pacientes com linfoma folicular 

tratados com rituximabe como agente único, os indivíduos carreadores do alelo A 

apresentaram um tempo de resposta e tempo para progressão significativamente 

maior (P = 0.02) quando comparados aos homozigotos para o alelo G ao passo que 

a taxa de resposta foi semelhante em ambos os genótipos homozigotos. Por outro 

lado, um estudo com 50 pacientes com LNH-B indolentes (linfoma folicular e linfoma 

de zona marginal) que receberam monoterapia com rituximabe, não demonstrou 

associação das variantes C1QA-A276G com a resposta clínica avaliada usando-se 

tomografia computadorizada (TC) em associação com uma análise de PET scan 

(PET/TC) (CORNEC et al., 2012). Os estudos de associação do polimorfismo C1QA-

A276G com a eficácia da terapia baseada em rituximabe e quimioterapia (R-CHOP) 

também são controversos. JIN et al. (2012) analisaram o impacto deste polimorfismo 

na eficácia da terapia de primeira linha R-CHOP em 129 pacientes com LDGCB, 

mostrando que a SG e as taxas de remissões completas foram melhores em pacientes 

homozigotos para o alelo A quando comparadas aos indivíduos portadores do alelo G 

(P=0,0001 e P=0,023, respectivamente). Entretanto, em outro estudo incluindo 81 

pacientes com LDGCB tratados com R-CHOP o polimorfismo C1QA-A276G não 

mostrou associação com a SG ou a SLP (KEANE et al., 2012).  
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 A análise dos escassos estudos publicados até o momento evidencia uma 

grande heterogeneidade de estudos em relação aos subtipos histológicos 

considerados (linfomas indolentes vs. linfomas de alto grau); tratamento administrado 

(rituximabe como agente único vs. rituximabe + CHOP); critérios de avaliação de 

resposta (TC, PET/TC, etc.); tempos de acompanhamento diferentes; distintas 

metodologias empregadas para a discriminação alélica do SNP C1QA-A276G (PCR-

RFLP, PCR em tempo real, sequenciamento, etc.). Contudo, de acordo com nosso 

conhecimento, a nossa é a maior série de LDGCB tratados com R-CHOP em uma 

única instituição na qual foi avaliada a associação do SNP C1QA-A276G com as taxas 

de resposta e a sobrevida.  

 Não está claro como o polimorfismo em C1QA poderia afetar as respostas à 

terapia com rituximabe. Como mencionado anteriormente, o SNP C1QA-A276G é um 

SNP sinônimo (ou "silencioso") que não introduz uma substituição de aminoácidos. 

Atualmente, existem várias evidências indicando que os SNPs "silenciosos" também 

podem alterar a expressão ou a função de uma proteína. Um exemplo disso é um 

polimorfismo sinônimo dentro do transcrito do receptor D2 de dopamina (DRD2) que 

pode reduzir a estabilidade do RNAm e, assim, alterar a expressão deste receptor 

(DUAN, 2003). O polimorfismo C3435T no gene de resistência a múltiplas drogas 

(MDR1) é um SNP sinônimo que afeta a atividade da glicoproteína-P através da 

alteração da sua conformação (KIMCHI-SARFATY et al., 2007). Além disso, SNPs 

silenciosos foram associados a mais de 40 doenças genéticas (CHAMARY, 

PARMLEY e HURST, 2006). 

 Por outro lado, SNPs silenciosos podem causar falhas do éxon porque atuam 

no nível do RNA. Essas mudanças provavelmente alteram elementos cis importantes 

para um splicing correto. O entendimento de como um SNP silencioso pode causar 

falhas no éxon vem de estudos da atrofia muscular espinhal (MAS), uma doença 

pediátrica neurodegenerativa causada pela perda da função do gene da sobrevivência 

do neurônio motor 1 (SMN1). Uma substituição silenciosa de nucleotídeo simples 

C→T no SMN2 o difere na posição +6 do éxon 7 do SMN1 resultando em uma 

ineficiente inclusão do éxon 7 no RNAm do SMN2. O predomínio do RNAm do SMN2 

decorrente da falha do éxon 7 resulta em uma proteína SMN aberrante, instável e 

aparentemente inativa (CARTEGNI, CHEW e KRAINER, 2002).  

Diversos possíveis mecanismos existem para a associação do SNP C1QA-

A276G e baixos níveis da proteína C1q no sangue. Esses mecanismos incluem 
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splicing alternativo do RNAm pela interrupção dos potenciadores ou silenciadores de 

splicing, e através da ativação de sítios ocultos de splicing. Uma explicação alternativa 

inclui a possibilidade do polimorfismo esta associado com outras variações genéticas 

na região traduzida ou em genes que regulam os níveis séricos de C1q. Os indivíduos 

homozigotos para o alelo A, poderiam, por exemplo, experimentar alterações no éxon 

3 gerando erros durante o processo de splicing e criando novos sítios aceptores de 

splicing, com mudança na fase de leitura seguida da produção de RNAm aberrante. 

RACILA et al. (2003) mostraram que o SNP sinônimo C1QA-A276G promove uma 

alteração na concentração sérica da primeira proteína do complemento C1q. O estudo 

mostrou que indivíduos que carreavam o alelo A para C1QA-A276G possuíam níveis 

mais baixos de C1q no soro.  

Estas observações não puderam ser confirmadas. Durante este trabalho 

analisamos os níveis séricos da primeira proteína do complemento C1q por ELISA em 

amostras de soro humano de 40 doadores voluntários. Estes valores foram 

relacionados aos genótipos C1QA-A276G e à eficiência de indução de morte celular 

por CDC-R in vitro. Apesar dos valores de C1q nos doadores voluntários serem 

extremos (82,4 a 193,8μg/L), essa diferença na concentração sérica não pode ser 

atribuída ao polimorfismo C1QA-A276G (P =0,795). A eficiência na indução de morte 

celular por CDC-R in vitro (avaliada pelo IC30) não foi alterada quando considerada a 

quantificação sérica da proteína C1q (r= -0,126 e P= 0,437). 

5.5 Considerações finais 

Após o avanço no tratamento dos LNH com a introdução do rituximabe no 

regime de poliquimioterapia, foram desenvolvidos novos anticorpos monoclonais, 

mais eficientes. Os anticorpos monoclonais podem ser classificados em dois 

subgrupos de acordo com suas propriedades e funções efetoras. Anticorpos 

monoclonais do tipo I (como o rituximabe) redistribuem as moléculas de CD20 nos 

microdomínios de membrana lipídicos (rafts) e potencialmente ativam o complemento, 

enquanto os anticorpos do tipo II não ativam a CDC mas potencialmente promovem 

uma morte celular programada. A maioria dos anticorpos anti-CD20 da nova geração 

são do tipo I, desenvolvidos com ênfase em aumentar os efeitos mediados pela 

estrutura Fc do anticorpo, como CCDA e CDC (TAZI, NAFIL e MAHMAL, 2011). 

O ofatumumabe, por exemplo, é um anticorpo monoclonal humano do tipo I que 

se liga a um epítopo diferente na molécula CD20, em uma região que inclui um 

pequena alça extracelular e na região N-terminal da segunda grande alça. Possíveis 



82 
 

mecanismos de indução de morte celular desse anticorpo monoclonal incluem CDC e 

CCDA (CHESON, 2010). A análise da estrutura cristalina do fragmento da região 

variável Fab deste anticorpo mostra que a periferia da molécula é hidrofóbica, 

enquanto a superfície inferior é carregada positivamente, sugerindo que o 

ofatumumabe pode se ligar mais intimamente a membrana celular que o rituximabe, 

permitindo assim uma localização eficiente para o complemento na membrana celular. 

De fato, este aumenta a ligação de C1q, levando a uma maior fixação de C3b e C4c, 

aumentando a atividade de CDC quando comparado ao rituximabe. O ofatumumabe 

não só induz CDC em baixas concentrações de anticorpo, como é capaz de lisar as 

células com baixa expressão de CD20 e com altas expressões de CD55 e CD59. 

Assim, pacientes com resistência a outras terapias dirigidas ao CD20 podem se 

beneficiar com a terapia baseada no ofatumumabe. Em pacientes com LLC e LNH-B, 

o ofatumumabe está sendo avaliado em estudos de fase III (RUULS et al., 2008). 

Contudo, são necessários estudos clínicos adicionais para assegurar a 

reprodutibilidade dos mecanismos de ação do ofatumumabe e sua superioridade em 

relação ao rituximabe. 

 Outro anticorpo anti-CD20, de terceira geração, o obituzumabe (GAG101), é 

um novo anticorpo monoclonal do tipo II, humanizado, que foi projetado com uma 

glicoproteína para reduzir o núcleo da fucosilação, conferindo um aumento da 

afinidade para o receptor FcγRIIIA nas células efetoras e, consequentemente, 

aumentando o mecanismo de CCDA. Como um anticorpo do tipo II, o GAG101 possui 

uma menor capacidade de distribuir as moléculas de CD20 nos microdomínios de 

membrana e induzir CDC, porém é mais potente em modular a morte celular 

programada (HERTER et al., 2013). O estudo de ALDUAIJ e ILLIDGE (2011) 

demonstrou que o GA101 induz morte com características não apoptóticas, 

dependente da reorganização da actina e mediada por lisossomos. Curiosamente, a 

morte celular é independente de BCL-2 e da ativação de caspase, potencialmente 

contornando a resistência induzida por quimioterapia.  Esse mecanismo adicional do 

GAG101 oferece uma possibilidade não só para os pacientes com doenças 

resistentes ao rituximabe, mas a eficácia deste anti-CD20 pode melhorar e aumentar 

o desenvolvimento clínico e pré-clínico na exploração dessa via direta de morte.   

Recentemente, com objetivo de melhorar a atividade antitumoral dos anticorpos 

anti-CD20, NATSUME et al.(2009) desenvolveram uma abordagem para a geração 

de regiões constantes Fc variadas para aumentar a CDC. Nesse método, a porção da 
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cadeia pesada da Fc humana da IgG1 é convertida em IgG3 para criar uma região 

constante com isotipos IgG1 e IgG3, o que aumenta a capacidade de se ligar com C1q 

e, consequentemente, induzir a CDC.  O 113F é um anticorpo monoclonal anti-CD20 

quimérico IgG1/IgG3 cuja região variável é idêntica ao rituximabe (LI, 2013). 

Interessantemente, a CDC mediada por 113F mostrou ser maior que a do rituximabe, 

mesmo com altas expressões das proteínas reguladoras do complemento, sugerindo 

que 113F pode superar esse potencial mecanismo de resistência. Acredita-se que a 

ativação super-regulada do sistema do complemento pode exceder a capacidade das 

PRC de inibir a CDC (NATSUME et al., 2009). Também foi mostrado em estudo in 

vivo em camundongos que 113F possui efeito anti-tumoral mais potente que o 

rituximabe. Futuramente, serão necessário ensaios clínicos para determinar sua 

eficácia em humanos (SATO et al., 2010). Esses achados sugerem que o 

aprimoramento do mecanismo de CDC, ou em combinação com CCDA, aumentará a 

atividade anti-linfoma dos anticorpos anti-CD20 independente das diferenças 

individuais nas funções efetoras, e tornará as terapias mais capazes de sobrepujar os 

potenciais mecanismos de resistência.  
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6 CONCLUSÕES 

 Linhagens derivadas de linfoma de Burkit (Raji, Ramos, Daudi e Namalwa) e de 

LDGCB (BJAB e HT) estão plenamente caracterizadas em relação ao perfil de 

expressão de CD20 e das PRC CD35, CD46, CD55 e CD59, assim como ao 

padrão de suscetibilidade ao CDC-R. 

 As PCR CD55 e CD59 apresentam um papel central na inibição do mecanismo de 

destruição das células neoplásicas mediados pelo rituximabe. A resistência à 

CDC-R é revertida após bloqueio funcional destas proteínas utilizando anticorpos 

neutralizantes 

 A distribuição genotípica e as frequências alélicas do SNP C1QA-A276G 

observadas na nossa população (pacientes e doadores voluntários) mostram-se 

similares às relatadas em outras populações.  

 A aplicação dos índices IPI e IPI-R permite distinguir com sucesso os grupos de 

pacientes com SLP e SG estatisticamente diferentes. 

 Os pacientes com LDGCB da nossa coorte não expressam CD55 e CD59 na 

membrana de suas células neoplásicas.  

 Não há diferença na resposta à terapia ao R-CHOP, na SG e na SLP quando 

considerados os genótipos C1QA-A276G. 

 Os níveis séricos da proteína C1q avaliados em uma coorte de doadores 

voluntários pelo método de ELISA não são associados ao polimorfismo C1QA-

A276G e nem com a eficiência dos ensaios CDC-R in vitro. 
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