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RESUMO
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
TÁLLITA MECIANY FARIAS VIEIRA

Fatores de susceptibilidade genética modificam o risco para as
leucemias
linfoblástica aguda (LLA) pediátrica. Nesse estudo tivemos como objetivo esclarecer
o papel dos polimorfismos MTHFR 677C>T, MTHFR 1298A>C, RFC1 80G>A e
SHMT1 1420C>T na susceptibilidade e sobrevida de LLA da primeira infância. Foi
realizada a extração de DNA de 219 casos (idade ≤ 24 meses) e 347 controles. A
metodologia aplicada na detecção dos polimorfismos RFC1 rs1051266 (80G>A),
MTHFR rs1801133 (677C>T) e MTHFR rs1801131 (1298A>C) foi PCR-RFLP
(restricted fragmento length polymorphism), e o polimorfismo SHMT1 rs1979277
(1420C>T) foi analisado por pirosequenciamento. Diferenças na distribuição
genotípica entre casos e controles foram testadas por regressão logística pelo
cálculo de OR (IC 95%). A interação gene-gene foi avaliada através do método de
fator de sinergia. As análises de sobrevida foram realizadas pelo método de Kaplan
Meier e Log Hank, também foi feito o cálculo de OR (IC 95%) para analisar
associação entre os polimorfismos e o status (vivo ou morto) dos pacientes. Todas
as análises foram realizadas com o pacote estatístico SPSS 18, Chicago. Foi
observada uma associação de risco para LLA conferida pela presença de pelo
menos uma variante do gene RFC180GA+AA (OR, 1,74; IC 95% 1,05 – 2,88),
SHMT1 1420CT+TT (OR 1,95; IC 95%, 1,12–3,38) e MTHFR 677 CT+TT (OR 1,78
,IC 95%, 1,17–2,71) ajustado por gênero, idade e cor da pele. As combinações entre
RFC1 80G>A e MTHFR 677C>T (OR 1,26; IC 95%, 1,37 -5,48), RFC1 80G>A e
SHMT1 1420C>T (OR 2,72 ; IC 95%, 1,25 – 5,91), e SHMT1 1420C>T e MTHFR
677C>T (OR 2,97; IC 95% 2,97, 1,50 – 5,85) conferiram aumento no risco. O fator
de sinergia para as variantes RFC180G>A e MTHFR 1298A>C foi de 2,61 vezes,
porém, não apresentou significância estatística (p=0.06). RFC1 80G>A, SHMT1
1420C>T não foram associados com LLA com MLL rearranjado, porém MTHFR
677C>T conferiu um aumento no risco (OR 2,04; IC 95%, 1,19-3,49). Em conclusão,
o efeito combinado das variantes RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T e MTHFR 677C>
T estão associados a aumento no risco para LLA da primeira infância. No entanto, os
polimorfismos estudados não parecem estar associados com sobrevida global na
coorte estudada. Por fim, esses polimorfismos devem ser considerados na
compreensão da história natural das LLAs.
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The role of polymorphisms in genes RFC1, MTHFR, and SHMT1 susceptibility
and survival in early childhood acute lymphoblastic leukemia

ABSTRACT
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
TÁLLITA MECIANY FARIAS VIEIRA

Genetic susceptibility modifies risk in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL).
We examined whether the combined effect of gene variants of folate cycle were
associated with the susceptibility of ALL and whether age was an affecting factor.
The overall survival (OS) was also analyzed to estimate the prognostic risks. Four
single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 3 genes (RFC1, SHMT1 and MTHFR)
were genotyped in 219 B-cell precursor ALL (age ≤ 24 months-old) and 347 healthy
controls. RFC1 rs1051266 (80G>A), MTHFR rs1801133 (677C>T) and MTHFR
rs1801131 (1298A>C) were performed by restricted fragment length polymorphism,
whereas, SHMT1 rs1979277 (1420C>T) by pyrosequencing. Comparison was
performed through contingency tables to examine the associations between MTHFR,
RFC1 and SHMT1 genotypes and ALL risk adjusted by skin color. Gene-gene
interactions were evaluated by synergy factor test. OS analysis was performed by
Kaplan–Meier and log-rank test. Increased risk for ALL was found associated with at
least one variant allele RFC180GA+AA (OR, 1.74, 95% CI 1.05 – 2.88), SHMT1
1420CT+TT (OR 1.95, 95% CI, 1.12–3.38) and MTHFR 677 CT+TT (OR 1.78 ,95%
CI, 1.17–2.71) adjusted by gender, age and skin color. The combinations RFC1
80G>A/MTHFR 677C>T (OR 1.26, 95% CI, 1.37 -5.48), RFC1 80G>A/SHMT1
1420C>T (OR 2.72 , 95% CI ,1.25 - 5.91), and SHMT1 1420C>T /MTHFR 677C>T
(OR 2.97, 95% CI 2.97, 1.50 - 5.85) confer enhanced risk. The synergy factor
calculated with RFC180G>A and MTHFR 1298A>C was 2.61-fold, although not
statistically significant (p=0.06); RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T were not associated
with ALL with MLL rearrangements, whereas the MTHFR 677C> T confers an
increased risk (OR 2.04, 95% CI, 1.19-3.49). In conclusion, the combined effect of
RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T and MTHFR 677C> T increases the risk for early
Bcp-ALL, but has no influence in the OS.
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1. INTRODUÇÃO
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1.1. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS
AGUDAS

1.1.1. Epidemiologia clínica
As leucemias agudas (LAs) são heterogêneas têm como característica o
acúmulo de blastos ou células precursoras hematopoiéticas imaturas na medula
óssea e/ou sangue periférico com proliferação descontrolada, apoptose diminuída,
e/ou diferenciação bloqueada. Os mecanismos que induzem as LLAs incluem a
expressão aberrante de proto-oncogenes, translocações cromossômicas que
promovem fusões gênicas, ativação dos fatores de transcrição e hiperdiploidia
envolvendo mais de 50 cromossomos. Essas alterações genéticas variam de acordo
com o subtipo leucêmico e com a idade conforme está ilustrado na Figura 1.1.
Alterações somáticas contribuem para a transformação leucêmica das células
precursoras hematopoiéticas pela alteração no processo de regulação da
capacidade de auto-renovação celular, bloqueando a diferenciação e promovendo
resistência aos sinais de morte (Figura 1.2) (GREAVES; WIEMELS, 2003;

PUI,

2009; TAYLOR et al., 2003).

Lactentes ≤1 ano

Crianças 1-15 anos

Adultos ≥16 anos

Figura 1.1: Distribuição dos subtipos de LLA de acordo com a idade. Modificado de
WIEMELS (2012).
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Figura 1.2: Transformação das células hematopoiéticas em células leucêmicas. O
desenvolvimento das leucemias requer células progenitoras hematopoiéticas ou seu
progenitor acometido para burlar os mecanismos de controle da homeostase que regula
a sinalização de fatores de crescimento, diferenciação, apoptose e auto-renovação (A).
Uma via comum alvo de translocação gerando fatores de transcrição quiméricos, tais
como proteínas de fusão MLL, ETV6/RUNX1, e E2A/PBX1, é a cascata de genes
mediada por transcrição HOX (B). O AML1-CBF é um fator de transcrição complexo
(AML1) que funciona, quer diretamente quer indiretamente, para regular a transcrição de
determinados membros da família de genes HOX. A proteína MLL é necessária para
manter esta transcrição, ao passo que os membros de proteínas da família policombo
(PCG) reprimem a transcrição de genes HOX. Proteínas HOX, por sua vez, colaboram
como co-fatores, incluindo a proteína PBX1, para induzir a transcrição subseqüente de
genes alvo, cujos produtos influenciam a auto-renovação, a proliferação e diferenciação
de células hematopoiéticas e seus progenitores. Os locais de ação de três fatores de
transcrição quiméricos ligados à transformação leucêmica são indicados em vermelho.
Modificado de PUI et al., (2004).

Leucemia linfoblástica aguda (LLA) é uma doença multifatorial resultante da
combinação entre susceptibilidade genética e exposição ambiental (GREAVES,
1999). A natureza dos agentes que potencialmente podem apresentar associação
causal permanece desconhecida e se faz necessário a investigação de genes
candidatos a fim de esclarecer os mecanismos que afetam tanto a iniciação da
doença quanto o prognóstico e resposta terapêutica. Genes envolvidos no
metabolismo do folato constituem um exemplo de genes que foram associados aos
estudos etiopatológicos como uma peça importante na patogênese (WIEMELS et al.,
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2001) e na reposta terapêutica das leucemias agudas (DE JONGE et al., 2009;
ONGARO et al., 2009).
A ocorrência de LLA nos primeiros 24 meses de idade (LLA da primeira
infância) é um grupo que se destaca entre as leucemias pediátricas caracterizadas
por distinta patogênese e prognóstico e pode ser dividida em dois grupos:
1) Leucemia aguda dos lactentes (LAL), afetando crianças com idades inferiores
ou iguais a 12 meses, que constitui um raro grupo de leucemias com evidências de
origem intra-útero e alterações somáticas genéticas e celulares suficientes para que
haja a expansão leucêmica em um curto intervalo de tempo (WIEMELS et al., 1999).
Este grupo de leucemias apresenta um mau prognóstico (BIONDI et al., 2000);
2) o grupo que afeta crianças entre 13 e 24 meses que também é caracterizado
por origem intra-uterina cujas células apresentam fusões gênicas como primeiro “hit”
e necessitam de lesões moleculares adicionais para a ocorrência do fenótipo clínico
de leucemia. Este grupo é o mais comum e exemplifica a hipótese de um efeito
multifatorial (MAIA et al., 2004). Neste grupo de se encontram as LLAs de células
CD10+ com hiperdiploidia ou com a fusão ETV6/RUNX1, ambos têm melhor
prognóstico e resposta terapêutica que garantem sobrevida longa em 92% dos
casos (BHOJWANI; HOWARD; PUI, 2009).
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1.1.1.1.

Leucemia linfoblástica aguda da primeira infância

As leucemias agudas são a causa mais comum de câncer pediátrico
correspondendo de 25-35% de todas as malignidades em crianças com idade
inferior a 4 anos ao diagnóstico clínico da doença (PARKIN et al., 1988). As LLAs de
células precursoras B (LLA-cpB) são o subtipo mais importante de leucemia
pediátrica, correspondendo a 80% do total da doença em lactentes (US Cancer
Statistics Working Group, 2005).O pico de incidência das leucemias ocorre entre 2 e
5 anos de idade (LEE, 2000).
Na Califórnia, a população hispânica apresenta maior incidência (56,2 por
milhão) em relação aos brancos não-hispânicos, asiáticos e negros não-hispânicos
(44,6, 40,0, e 29,1 por milhão, respectivamente) (CAMPLEMAN, 2004). No Brasil, a
taxa de incidência ajustada para ambos os sexos variou de 24,8 a 76,8 por milhão,
sendo a mais baixa em Aracajú (24,8; IC 95% 12,4–37,2) e Salvador (25,6; IC 95%
20.0–31.3) a as maiores em Manaus (76,8; IC 95%, 64.1–89.6), Goiânia (71,0; IC
95% 56,9–85,2), Cuiabá (71,0; IC 95% 54,5–87,7), e Curitiba (63,9; IC 95% 52,6–
75,3). Estas diferenças regionais requerem investigações para a maior compreensão
das doenças e possíveis intervenções (REIS et al., 2011).
As translocações cromossômicas são consideradas eventos genéticos
adquiridos e característicos das LAs. Por exemplo, a translocação t(12;21) (p12;q22)
que gera a fusão gênica (ETV6/RUNX1) é exclusiva da LLA comum (LLA-c)
(GREAVES; WIEMELS, 2003) e ocorre em aproximadamente 25% dos casos LLAcpB, sendo esta translocação mais comum em crianças entre 2-12 anos de idade. A
fusão gênica ETV6/RUNX1 é associada à expressão de CD10 positivo e
clinicamente confere bom prognóstico (PUI; RELLING; DOWNING, 2004) assim
como a fusão gênica E2A/PBX1 (BURMEISTER et al., 2010). A presença da
translocação BCR/ABL assim como a translocação AF4MLL estão associados com
características clínicas adversas e mau prognóstico (ARICO et al., 2000; PIETERS,
2009), estes marcadores somáticos juntamente com outras variáveis clínicas
direcionam a escolha dos regimes terapêuticos e permitem a classificação de riscos
prognósticos de acordo com as variáveis exemplificadas na Tabela 1.1.
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Tabela 1.1: Classificação prognostica das LLAs pediátricas
Variável

Favorável

(%)

≥1 ano

Idade

77

<10 anos

Desfavorável

(%)

< 1 ano

3

≥ 10 anos

20

Sexo

Feminino

45

Masculino

20

Leucócitos

<50.000/µL

80

≥50.000/µL

20

CD10 (-)

4

Células T

13

SNC3

3

Hiperdiploidia

1

BCR/ABL

2

AF4/MLL

2

CD10 (+)
Imunofenótipo

precursor

83

células B
SNC

Citogenética

Resposta

80

Hiperdiploidia

20

ETV6/RUNX1

20

a Blastos

prednisona
MO, D15 (CF)
(morfologia)
MO, D 28-35
MO, D35, DRM
(molecular)

SNC1

SP

<1.000 µ/L

Blastos

90

<5% (M1)

60

<5% (M1)

98

SP

<1.000 µ/L
≥

25%

(M3)

D15
≥ 5% (M2/M3)

15

15
2

Blastos ≥ 10 -4
Blastos<10-4

40

após 12 sem. 10
de tratamento

Abreviações: SNC, sistema nervoso central; SP, sangue periférico; MO, medula óssea; D,
dia; CF, citometria de fluxo; M1aspirado de medula óssea <5% de blastos; M2/M3,
persistência de blastos >5%-25%; M3, medula infiltrada com ≥ 25% de blastos; DRM,
doença residual mínima; Sem, semanas. Modificado de STANULLA, SCHRAUDER (2009).
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1.1.1.2.

Leucemia linfoblástica aguda do lactente

O termo LAL é aplicado para aqueles casos que ocorrem nos 12 primeiros
meses de vida. As leucemias são a segunda causa de câncer no primeiro ano de
vida, depois do neuroblastoma, apesar disso as LALs são raras, correspondendo a
4% das leucemias pediátricas (ROSS et al., 1994) e se desenvolvem num período
muito curto de tempo. Nas leucemias em geral são necessários dois eventos, o
primeiro no período intra-uterino e o segundo após o nascimento, já nas LALs, os
eventos

necessários

para

desencadear

a

leucemia

podem

ocorrer

predominantemente intra-útero (GALE et al., 1997).
As LALs se distinguem nos aspectos clínicos e fisiológicos das demais
leucemias em crianças com idade superior a 12 meses. Estas leucemias têm como
características clínicas altas contagens de leucócitos, hepatoesplenomegalia,
infiltração do sistema nervoso central. Imunofenótipo pró-B com expressão negativa
de CD10, esta característica denota que o clone leucêmico se origina de células
precursoras imaturas. Na grande maioria dos casos as células expressão também
antígenos mielóides. Os rearranjos do gene MLL que se localiza na região 11q23
estão presentes em mais de 85% dos casos de LLA e em 45% das LMAs em
lactentes (ARMSTRONG et al., 2002; EMERENCIANO et al., 2006; PUI; KANE;
CRIST, 1995).
O gene MLL é um homólogo funcional do gene tritorax (txr) da Drosofila, ele
está envolvido na regulação epigenética e transcricional do loci homeobox (HOX).
(TENNEY; SHILATIFARD, 2005), apresenta por volta de 90 Kb, possui 36 éxons e
codifica uma proteína de 430 kDa com 3.969 aminoácidos (LIU; CHENG; HSIEH,
2009).
O gene MLL codifica uma proteína de ligação ao DNA que metila a histona H3
na lisina 4 (H3K4) e regula de forma positiva a expressão gênica incluindo os genes
da família HOX (KRIVTSOV; ARMSTRONG, 2007; LIU et al., 2009). Esse e outros
genes envolvidos na ativação transcricional são parcialmente regulados por meio de
metilação de histona H3K4. Quando ocorre o rearranjo somático com o gene MLL,
este perde do domínio SET (Su(var)3–9, enhancer of zeste, trithorax). No entanto,
este domínio da proteína MLL mantém a capacidade de se ligar e metilar a histona
H3K4, causando ativação persistente dos genes-alvos, contribuindo para um padrão
distinto de leucemias característico do MLL-r (STAM et al., 2010).Vários
modificadores

epigenéticos

são

conseqüência
7

do

MLL-r,

promovendo

a

leucemogênese, dentre eles estão a metilação do DNA, acetilação e metilação de
histonas.
A expressão gênica e metilação aberrante de histonas podem favorecer a
leucemogênese, desta forma,

estas

modificações

epigenéticas

podem ser

exploradas como futuros alvos terapêuticos (ZHANG et al., 2012). Já está descrito
que o gene MLL pode se rearranjar com diferentes parceiros, e desta forma há uma
segregação do subtipo celular do clone leucêmico. Pesquisas com citogenéticamolecular descreveram as recombinações do gene MLL com aproximadamente 100
genes-parceiros que foram clonados e caracterizados molecularmente no intuito de
estabelecer marcadores específicos das leucemias (MEYER et al., 2009).
Um estudo clínico realizado pelo Children’s Oncology Group (COG)
demonstrou que a sobrevida livre de eventos em leucemias com MLL-r é de 41%
(KANG et al., 2012) para lactentes. A sobrevida de pacientes com leucemia abaixo
de 12 meses é baixa devido entre outros fatores à alta incidência de rearranjo do
MLL neste grupo etário, que por si só provoca alterações celulares que conferem
este mau prognóstico. Além dos genes parceiros, uma analise da serie de casos
brasileiros, demonstrou que a região onde ocorre o ponto de quebra do gene MLL
pode ser também um indicador de prognostico (EMERENCIANO et al., 2013).
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1.2.

ORIGEM INTRA-UTERINA DAS LEUCEMIAS PEDIÁTRICAS
Alguns estudos demonstraram evidências da origem intra-uterina das

translocações cromossômicas com as fusões gênicas anômalas que ocorrem nas
leucemias

pediátricas. Primeiramente,

os

estudos

realizados

com gêmeos

monozigóticos com leucemias de células B precursoras, demonstraram a ocorrência
da fusão gênica ETV6/RUNX1 idênticas, em ambos os gêmeos, apontando para
uma origem clonal comum para as leucemias. Na série de casos estudados pelo prof
Greaves, as observações referentes ao período de diferença entre as ocorrências de
LLA-c com fusão ETV6/RUNX1 nos gêmeos monizigotos e as características dos
pontos de quebras das fusões gênicas são indicativos que o período de latência
variável, sugerindo que as LLA-c com fusão ETV6/RUNX1 necessitam de um
segundo evento para oferecer vantagem proliferativa e expansão clonal (FORD et
al., 1998;

WIEMELS; GREAVES, 1999). Estes achados foram de extrema

importância no entendimento da origem pré-natal das leucemias.
A Figura 1.3 mostra que existe alta concordância entre as leucemias de
gêmeos, raramente vistas nos demais casos de leucemias. As leucemias que
ocorrem de forma simultânea entre os irmãos gêmeos são na grande maioria dos
casos com MLL-r e aquelas com fusão ETV6/RUNX1 apresentam um período de

Pares de gêmeos

latência variável (GREAVES, et al., 2003).

Idade ao diagnóstico
Figura 1.3: Representação da concordância entre leucemias de gêmeos. LLA, leucemia
linfoblástica aguda; LMA, leucemia mielóide aguda; O, outros, D, desconhecido. Neste
estudo foram identificados MLL-r, fusão ETV6/RUNX1 e rearranjos clonais do TCR.
Modificado GREAVES et al., (2003).
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Em seguida, outros estudos foram conduzidos buscando identificar estas
fusões gênicas em sangue de cordão umbilical, estes estavam estocados para
possível uso terapêutico caso haja necessite de transplante de células-tronco, a
translocação ETV6/RUNX1 foi encontrada na freqüência de 1% em neonatos (MORI
et al., 2002; ZUNA et al., 2011), modelos estatísticos demonstraram que a maior
parte dessas crianças que tiveram clone com ETV6/RUNX1 ou hiperdiploidia não
progrediram para fenótipo clínico de leucemia. Outro estudo experimental com
camundongos demonstrou que os rearranjos no gene MLL, diferente da
translocação

ETV6/RUNX1,

são

altamente

transformadores,

assim

como

apresentam curto período de latência. Estas evidências indicam que nesses casos
um segundo evento pode não ser necessário para a ocorrência da doença e a
incidência da leucemia pode ser semelhante à freqüência do rearranjo no gene MLL
(KIM-ROUILLE et al., 1999).
Finalmente, o rastreamento da mesma fusão gênica detectada no momento
do diagnóstico em e em testes com papel de filtro com sangue colhido próximo ao
nascimento (TPz) também se mostrou concordante. Todos estes três diferentes tipos
de

estudos

confirmaram

a

origem

intra-uterina

das

leucemias

agudas

(BURJANIVOVA et al., 2006; GRUHN et al., 2008), sendo a origem pré-natal é mais
comum nas LLAs comparadas com as LMAs (BURJANIVOVA et al., 2006).
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1.3.

EPIDEMIOLOGIA

OBSERVACIONAL

E

FATORES

DE

RISCO

ETIOLÓGICOS
Anteriormente foi mencionado que as LAs tem associação de risco
multifatoriais, provavelmente sendo resultante da interação entre múltiplos fatores de
risco genéticos e ambientais. Os fatores genéticos constitucionais correspondem à
apenas 5% dos casos, as demais relações causais são atribuídas aos fatores
ambientais que interagem com as características genéticas de cada indivíduo
proporcionando o surgimento de neoplasias (PERERA, 1997).
Dentre os estudos epidemiológicos de associação causal com leucemia
pediátrica, estudo de fatores ambientais, estilo de vida e fatores reprodutivos, o fator
de risco mais consistente, além da exposição a radiação na vida intra-uterina, é o
alto peso ao nascer (APN). O APN é definido como acima de 4,0 kg no ocidente ou
3,5 kg para as populações asiáticas (ROSS et al., 1996). A razão pela qual o APN
está associado ao risco para alguns tipos de câncer permanece desconhecida. A
plausibilidade biológica e a hipótese mais provável é de que a alta expressão insulinlike growth factor-1 (IGF-1) pode estimular a proliferação celular e a leucemia, por
outro lado, células pré-leucêmicas podem produzir IGF-1, e podem provocar o APN
(ROSS, 2012). Além disso, o APN foi associado com alterações genéticas
específicas. Por exemplo, o risco para tumores com alta hiperdiploidia aumenta 12%
por 0,5 kg de peso OR 1,12; IC 95% 1,05–1,20), e a translocação t(1;19) apresenta
um aumento no risco de 41% pelo aumento de 0,5 Kg (OR 1,41; IC 95% 1,09–1,84)
(O'NEILL et al., 2012). A associação do APN com LAL foi encontrada também para a
população brasileira em um estudo com 201 casos de LAL e 440 controles, o peso
de 2500–2999g foi tomado como referência, o peso de 3000–3999g teve como OR
1,68 (IC 95%: 1,03–2,76). e o peso superior a 4000g conferiu um risco ainda maior
(OR, 1.30; IC 95%: 1.02–1.43) (KOIFMAN; POMBO-DE-OLIVEIRA, 2008).
Existem também evidências baseadas em estudos observacionais de que a
idade materna aumenta o risco para diversos cânceres pediátricos. Um estudo de
base

populacional

observou

que

a

idade

materna

avançada

aumentou

moderadamente o risco dos cânceres infantis mais freqüentes. O mecanismo pelos
quais a idade materna acima de 40 anos está associada ao câncer ainda não está
bem estabelecido. Apesar do risco relativamente maior de câncer entre as crianças
nascidas de mães com idades mais avançadas, no caso das leucemias, o risco
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absoluto é relativamente baixo (OR, 1,08 IC 95% 1,5–1,11), estatisticamente
significante (JOHNSON et al., 2009).
Um grande estudo epidemiológico sobre exposição materna e risco de filho
com leucemia realizado pelo COG, realizado com 443 casos (LLA e LMA) e 324
controles, apontou que o consumo de álcool (<uma dose/semana) pode ser um fator
protetor para LAs em geral (OR = 0,64; IC 95% 0,43 - 0,94), e para leucemias com
MLL-r (OR = 0,59; IC 95% 0,36, 0,97) (SLATER et al., 2011). Diversos estudos
anteriores não encontraram associação entre leucemia e consumo de álcool e
cigarro (METAYER et al., 2011; PYATT; HAYS, 2010).
A maior parte dos estudos que avaliam a exposição de pesticidas de uso
doméstico e o risco para LLA sugerem a existência de uma associação com a
exposição no período gestacional e pós-natal (FERREIRA et al., 2012; GREAVES,
1997;

INFANTE-RIVARD; WEICHENTHAL, 2007;

METAYER; BUFFLER, 2008;

ROSS et al., 1994;

MEINERT et al., 2000;
SEILER, 2012;

TURNER;

WIGLE; KREWSKI, 2010; VAN MAELE-FABRY et al., 2011). A maior parte desses
estudos tem as limitações próprias de estudos retrospectivos.
Existem evidências recentes de que o tipo de exposição está diretamente
associado com marcadores moleculares específicos. Por exemplo, a exposição ao
benzeno está confirmadamente associada com LMA, agentes inibidores de
topoisomerase II (TopoII) estão associados com leucemias e MLL-r (COGLIANO;
BAAN; STRAIF, 2011). A exposição a tintas no período gestacional conferiu
aumento no risco de 4 vezes específico para a fusão gênica ETV6/RUNX1, neste
estudo os pais responderam a um questionário relativo ao uso de tintas, ou verniz
(pintura) e adesivos ou produtos derivados do petróleo, como solvente de tinta,
removedor de mancha, removedor de tinta, cola, gasolina, solvente, querosene ou
óleo lubrificante (solventes) usados em sua casa (SCÉLO et al., 2009). As
evidencias epidemiológicas vem sendo confirmadas em estudos consecutivos tanto
com leucemias

secundarias

a tratamentos

quimioterápicos

anteriores

com

etoposideos, como em leucemias de novo. Recentemente foi encontrada associação
entre a ingestão de alimentos ricos em flavonóides e a ocorrência de leucemias com
MLL-r (VANHEES et al., 2011). Os flavonóides e etoposideos são potenciais
inibidores de topoII. A função da enzima topoII é se ligar a sítios específicos na
dupla-fita de DNA para a quebra transitória e religação dos fragmentos de DNA
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gerados. Desta forma a inibição na ação da TopoII desempenha um papel crucial na
replicação do DNA e na leucemogênese (SKIBOLA; SMITH, 2000).
No Brasil, um estudo caso-controle com base hospitalar encontrou associação
entre as leucemias de lactente e exposição a hormônios (OR, 8,76; IC 95%, 2,8526,93), pesticidas de uso doméstico (OR, 2,18; IC 95%, 1,53-2,13) e dipirona (OR,
1,4; IC 95%, 1,02-2,06). Foram observadas altas magnitudes de risco para a
exposição a hormônios durante o primeiro trimestre de gravidez (OR, 11,35; CI 95%,
3,20-40,20) para os casos de leucemia de lactente. Este estudo forneceu evidências
de que existe uma associação entre a exposição hormonal no período gestacional e
as leucemias de lactentes (POMBO-DE-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2006). Por outro
lado, um recente estudo australiano de base populacional não encontrou associação
entre a exposição materna no período gestacional a pesticidas domésticos e a
ocorrência de LLA (GLASS et al., 2012).
Estes resultados discordantes embora sejam avaliados do ponto de vista
metodológico, podem ser indicativos de que a relação entre a exposição a
elementos químicos seja modulada por suscetibilidade genética na magnitude dos
riscos. Polimorfismos em genes que participam do metabolismo de xenobióticos em
interação com a exposição modulam o risco conferido pelos agentes químicos
(URAYAMA et al., 2013).
1.3.1. O papel das infecções
A ocorrência de infecções nos primeiros anos de vida é um fator de exposição
ambiental amplamente investigado. As hipóteses propostas sobre o tema mais
conhecidas são do KINLEN E GREAVES (1988), que especularam que a exposição
tardia as infecções virais comuns da infância poderiam aumentar o risco de (LLA-c).
Recentemente a hipótese da adrenal proposta por SCHMIEGELOW et al., 2008,
propõe que as infecções repetidas estimulam o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal,
levando a uma aumento nos níveis plasmáticos de cortisol e os níveis são
suficientes para eliminar o clone leucêmico originado na vida fetal, sendo desta
forma um fator de proteção para LLA-c .
Outro mecanismo, recentemente explorado por pesquisadores americanos
testando a hipótese de Greaves, propõe que a desregulação na resposta imune
pode aumentar o risco para as leucemias na ocorrência de exposição a infecções.
Achados recentes forneceram a evidência de que recém-nascidos com baixos níveis
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de IL-10 têm maior risco de LLA-c, estes estão propensos a reagir a uma infecção
viral comum da infância de forma exacerbada. Este processo pode induzir a
progressão de clones pré-leucêmicos gerados durante a vida intra-uterina através de
processos inflamatórios relacionados à infecção conforme ilustra a Figura 1.4.
(WIEMELS, 2012).

Figura 1.4: Modelo dos dois eventos na origem das LLAs. O primeiro evento ocorre na vida
intra-uterina e o segundo evento necessário para desencadear a doença ocorre na vida pósnatal. A ocorrência do segundo evento mutacional está ligada às características do
desenvolvimento imune, ou seja, uma alta propensão a reagir de forma exacerbada a
infecções no início da vida e uma baixa exposição a infecções e estímulos imunológicos de
modo geral. Modificado de WIEMELS (2012).

1.3.2. A suplementação de folato como fator de proteção para as leucemias
A fortificação com ácido fólico previne má formação congênita, defeitos no
fechamento do tubo neural e diversos tipos de câncer (DUNLAP et al., 2011). No
Brasil, o ministério da saúde por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA,

Resolução

RDC

nº

344,

Dec

13-2002;

http://e-

legis.anvisa.gov.br/leisref/public/), regulamentou a adição de 100 microgramas de
ácido fólico para cada 100 gramas de farinha de trigo e milho partir de maio de
2002.Os Estados Unidos tomaram a mesma medida bem antes, em 1996. No ano
de 2008, 67 países tinham como mandatória a fortificação de ácido fólico na farinha
de trigo (BELL; OAKLEY, 2009). Existe uma disparidade na fortificação de folato de
acordo com o status socioeconômico, e, conseqüentemente, de acordo com a cor da
pele (DOWD; AIELLO, 2008).
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A elevação na ingestão de ácido fólico aumenta os níveis de metilação no
DNA, neste contexto, foi observado um significante aumento nos níveis de
metilação do DNA após o início dos programas de suplementação (CRIDER et al.,
2011). Experimentos com culturas celulares demonstraram que a deficiência de
folato está associada com hipometilação do DNA (DUTHIE et al., 2002). A metilação
do DNA é dependente dos níveis adequados de folato. Metilação aberrante
desempenha um papel de destaque no processo de carcinogênese (RAMPERSAUD
et al., 2000).
A deficiência de folato está associada à incorporação errônea de uracila que
proporciona quebras na fita de DNA durante a excisão da uracila pelo sistema de
reparo, aumentando potencialmente o risco de aberrações cromossomais (BLOUNT
et al., 1997). As leucemias apresentam como característica translocações, inversões
cromossômicas e deleções em genes regulatórios do desenvolvimento dos linfócitos.
A gestação é um período que exige extrema disponibilidade de folato, cuja
suplementação tem sido descrita como efeito protetor contra LLA pediátrica
(THOMPSON et al., 2001).
Apesar da ingestão de folato, existem evidências de que os níveis de folato
podem ser controlados de acordo com as características genéticas de cada
indivíduo (MOYERS; BAILEY, 2001). Fatores genéticos que conhecidamente
modificam os níveis de ácido fólico são os polimorfismos em genes da via do folato.
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1.4.

METABOLISMO DO FOLATO
O folato participa de reações bioquímicas incluindo síntese de purinas e

pirimidinas e a transferência de uma unidade de carbono, necessária para o
metabolismo de aminoácidos, glicina, serina, homocisteína, metionina e histidina,
reparo e metilação do DNA (DAS; SINGAL, 2004) conforme o esquema da Figura
1.5 que ilustra as principais vias do metabolismo do folato.

Figura 1.5: Metabolismo do folato. Em azul estão destacadas as enzimas envolvidas no
processamento do folato no trato digestivo, transporte e retenção celular (Pela adição de glutamatos).
Em amarelo está destacada a maior parte do ciclo envolvendo a transferência de um grupo carbono
necessário para a síntese de purinas e pirimidinas. Em rosa estão destacadas as reações de
metilação. Abreviações: GCPII, Carboxypeptidade glutamato; PCFT, transportador de folato prótonacoplado; THF, tetrahidrofolato; RFC1, carreador de folato reduzido 1; FR, folato reduzido; FPGS,
folilpoliglutamato
sintetase;
MTHFR,
metilenotetrahidrofolato
redutase;
SHMT,
serinohidroximetiltransferase; MTHFD,metilenotetrahidrofolato desidrigenase; GART, fosforibosil
glicinamida formiltransferase, AICART, aminoimidazol-carboxamida ribonucleotideo formyltransferase;
DHFR, dihidrofolato redutas; DHF, dihidrofolato; dUMP, deoxiuracilamonofosfato, dTMP,
deoxitimidinamonofosfato; TS, timidilato sintase; MTR, metionina sintase, MTRR, metionina sintase
redutase; BHMT, betaína-homocisteína metiltransferase; MAT, metionina adenosil transferase;
DNMT, DNA metiltransferases; RNA metiltransferases, PCMT, L-aspartato O-metiltransferase; PRMT,
proteína arginina metiltransferase; AHCY, S-adenosilhomociateína hidrolase; CBS, cistationina betasintase; CTH, cistationase. Modificado de GREENE , STANIER, COPP (2009).
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O carreador de folato reduzido (RFC1) é a principal via de entrada de folato
na célula e a enzima metileno tetra-hidrofolato redutase (MTHFR) é uma peça
essencial no metabolismo de folato, pois catalisa a produção de 5,10-MTHF em 5MTHF, o principal doador de grupamentos metil para o metabolismo de
homocisteína

em

metionina

(SELHUB;

MILLER,

1992).

A

serino

hidroximetitransferase 1 (SHMT1), enzima citozólica dependente de vitamina B6,
fornece um carbono para a síntese de purina, timidina e metionina. O folato na forma
de N-5-metiltetra-hidrofolato (5-MTHF) fornece o grupamento metil para a formação
de SAM, o doador de grupamento metil necessário para a metilação do DNA
(DOLINOY; JIRTLE, 2008; ROBERTSON, 2005).
O folato apresenta importância crítica no metabolismo da metionina,
aminoácido essencial. Adenosilmetilonina é o maior doador de grupamentos metil
para as reações de metilação, incluindo a metilação do DNA (DOLINOY; JIRTLE,
2008; ROBERTSON, 2005).
A metilação do DNA, uma modificação epigenética necessária para a
regulação normal da expressão gênica e manutenção da integridade cromossômica,
portanto depende do fluxo metabólico no ciclo do folato (DOLINOY; JIRTLE, 2008;
ROBERTSON, 2005). Em modelo animal, deficiência na doação de grupamentos
metil induziu um balanço irregular de deoxinucleotídeo para a replicação e reparo do
DNA, afetando negativamente a fidelidade da síntese de DNA com predisposição à
elevada incorporação de uracila e quebras na fita de DNA (JAMES et al., 1997).
A metilação do DNA desempenha papel na expressão gênica e diferenciação
celular durante o desenvolvimento. A re-metilação da homocisteína à metionina é
catalizada pela enzima metionina sintase e esta reação é dependente da
disponibilidade de grupamentos metil pela MTHF, a maior forma de folato circulante
(CHRISTENSEN; MACKENZIE, 2006).
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1.5.

INGESTÃO E ABSORÇÃO DO ÁCIDO FÓLICO

Em geral o termo folato se refere ao ácido fólico e os demais derivados que
compõem o complexo vitamínico B. O acido pteroilmonoglutamico, é a forma
sintética do folato, utilizada como suplemento nutricional. A ingestão de folato
alimentar (natural, exógeno), principalmente sob a forma de poliglutamato, é
absorvida no lúmen intestinal (jejuno) como monoglutamil folato, após a remoção da
cadeia de poliglutamil pela γ-glutamil hidrolase (HALSTED, 1989).
Os monoglutamatos são absorvidos nas células da mucosa por difusão
passiva e transporte ativo por transportadores de folato próton-acoplados (PCFT),
além disso, o ácido fólico é absorvido como tal via PCFT. Nas células da mucosa, o
folato moglutamato absorvido é eventualmente convertido para 5-metilTHF pelas
enzimas OCM (metabolismo de um carbono), e o ácido fólico é também convertido à
5-metilTHF

após

duas

etapas

de

redução

para

dihidrofolato

(DHF)

e

subseqüentemente tetrahidrofolato (THF) pela dihidrofolato redutase (DHFR). A
difusão passiva através da membrana células é limitada e ocorre apenas nas altas
doses. O 5-metilTHF é transportado na circulação, este entra na célula via RFC ou
receptor de folato (FR) e se incorpora nas OCMs. A demetilação do 5-metilTHF à
THF é catalisada pela – Metionina sintase (MTR) tendo como cofator a vitamina B12.
Nesta reação, o grupo metil do 5-metilTHF, é usado para metilar a homocisteína,
que liga o ciclo do folato com o ciclo da metionina (PIETRZIK; BAILEY; SHANE,
2010).
A enzima SHMT é uma isoenzima citosólica e mitocondrial codificada pelos
genes SHMT1 e SHMT2. Essa enzima contribui para a compartimetalização do
metabolismo de carbono entre o citoplasma, mitocôndria e núcleo (CHRISTENSEN;
MACKENZIE, 2006). Ela cataliza a transferência reversível de um carbono da serina
para THF, para em seguida formar a 5,10-metilenoTHF e glicina usando o piridoxal
5’-fosfato (PLP; derivado da vitamina B6) como um cofator (GARROW et al., 1993);
a forma 5,10 metilenoTHF é reduzida para 5-metilTHF pela metilenotetra-hidrofolato
redutase (MTHFR). Na biosíntese do DNA, 5,10 metilenoTHF é usado como doador
de grupo metil para a metilação da deoxiuridina monof osfato (dUTP) em
deoxitimidina monofosfato (dTMP). Metilenotetrahidrofolato desidrogenase (MTHFD)
converte 5,10 metilenoTHF em 10-formiltetrahidrofolato (10-formilTHF), que é
necessária para a síntese de purinas (IKEDA et al., 2012).
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Complementando a ilustração da Figura 1.5, a tetrahidrofolato-poliglutamato
(H4 folato) localizada no núcleo celular, é o substrato para a síntese de nucleotídeos
e metilação. Esta função se processa através do fornecimento ou aceitação de um
átomo de carbono. Adicionalmente, 5-metiltetrahidrofolato (5-metil THF) fornece um
grupamento metil para a vitamina B12, que transfere este para a homocisteína,
evitando o acúmulo de homocisteína celular e mantendo a síntese de aminoácidos
(OHRVIK et al., 2010).
1.5.1. Metabolismo da homocisteína
A homocisteína consiste em um pequeno aminoácido sulfidrílico de massa
molar igual a 135,18 g/mol KDa. Ela ocupa uma posição regulatória central no
metabolismo da metionina por determinar o destino do seu aminoácido precursor no
ciclo metil, responsavel por reações de transmetilação (JAKOBY, GRIFFITH, 1994).
A metionina é o substrato para SAM -um cofator e doador de grupamento
metil para inúmeras reações de metilação, incluindo metilação de DNA, RNA,
neurotransmissores, e outras pequenas moléculas, fosfolipídios e proteínas incluindo
histonas (STOVER, 2009).
A homocisteína formada a partir da metionina é remetilada para regenerar
metionina. Duas diferentes enzimas catalisam esta reação, a mais importante é a 5metiltetrahidrofolato-homocisteína metiltransferase, também chamada MTR. Esta
enzima é encontrada em todas as células e requer como cofator, a vitamina B12. A
reação é acoplada à conversão do 5-metiltetra-hidrofolato (a forma circulante do
folato reduzido) para tetra-hidrofolato, que então entra nas células. A geração do 5metiltetra-hidrofolato por esta reação necessita que haja a redução do 5,10-MTHF à
5-metil THFmetiltetra-hidrofolato, que é catalisado pela MTHFR (BYDLOWSKI;
MAGNANELLI; CHAMONE DDE, 1998).
A MTHFR é inibida alostericamente pela AdoMet (S-adenosilmetionina);
dessa forma, altos níveis de metionina previnem a formação de 5-metiltetrahidrofolato e, indiretamente, a síntese de metionina a partir da homocisteína
(BYDLOWSKI et al., 1998).
A conversão da homocisteína em cistationina ou metionina mantém baixo o
nível intracelular de homocisteína (1-5µmoL/g). A maior parte da homocisteína na
célula apresenta-se no estado reduzido, ao invés de estar ligado por ligações
dissulfetos para formar homodímeros (homocistina) ou a outras proteínas para
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formar dissulfetos mistos. O excesso intracelular de homocisteína é exportado da
célula para o plasma (BYDLOWSKI et al., 1998).
No fígado, a metionina é catabolizada dando origem a S-adenosilmetionina
(SAM), S-adenosil-homocisteína e Homocisteína (Hcy). Um número de reações
SAM-dependentes tem papel regulatório que afetam a estabilidade genômica e a
transcrição gênica (MIRANDA; JONES, 2007), localização de proteínas (WINTERVANN et al., 2003), 2003) e degradação de pequenas moléculas (STEAD et al.,
2004). O folato constitui uma série de nutrientes da dieta necessários para a
manutenção do fluxo de um carbono, assegurando a remetilação normal da
homocisteína, formação da SAM e metilação do DNA. Estes nutrientes incluem
vitamina B-6 (atividade da SHMT), riboflavina (estabilidade da MTHFR), vitamina B12 (função da MS), e colina (precursor da beatina como fonte de grupamento metil
via betaina: homocisteína metiltransferase) (SHIN et al., 2010).
Sob condições de altas concentrações de SAM, MTHFR é inibida, o que
reduz a síntese de 5-metilTHF e conseqüentemente a remetilação. Quando as
concentrações de SAM estão baixas, a remetilação da homocisteína é favorecida. A
atividade e formação da 5-metilTHF pode ser modificada pela variante polimórfica
677C>T, que reduz a atividade da enzima (FRISO; CHOI, 2002; WIEMELS et al.,
2001). É sabido que
inibidor

S-adenosilhomocisteína (SAH) funciona como um potente

do produto da SAM-dependente methyltransferases (CHIANG; WANG;

TANG, 2007). Por essa razão, a hidrólise continua de SAH para homocisteína é
essencial para a manutenção da metilação global do DNA (JAMES et al., 2002).
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1.6.

EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR
Os biomarcadores vêm sendo incorporados na pesquisa epidemiológica com

a denominação de epidemiologia molecular desde 1987, quando o NATIONAL
RESEARCH COUNCIL definiu como biomarcadores os indicadores bioquímicos,
genéticos, moleculares, imunológicos e fisiológicos capazes de refletir eventos
ocorridos nos diversos sistemas biológicos. Biomarcadores podem ser classificados
em quatro categorias: 1) Dose absorvida; 2) Dose biologicamente efetiva; 3) efeitos
biológicos pré-clínicos 4) Susceptibilidade, com algumas sobreposições entre AS
CATEGORIAS.(Biological markers in environmental health research. Committee on
Biological Markers

of

the National Research Council, 1987). Fatores

de

susceptibilidade genética são importantes para os mecanismos de leucemogênese.
Neste sentido, podem ser destacados os polimorfismos genéticos. Conceitualmente,
polimorfismo genético que envolve os polimorfismos de nucleotidio simples (SNPs)
que consistem em variação em uma única base no DNA. A ocorrência desta base
alternativa é considerada um polimorfismo quando ocorre com freqüência superior a
1% na população. Quando estes SNPs ocorrem em regiões genômicas codificantes
de proteínas podem afetar a função ou a eficiência desta proteína ou de um gene
(BURKE, 2003).
Embora muitas vezes não haja uma relação direta entre SNPs e o
aparecimento de doenças, um número crescente destes têm sido identificados com
envolvimento nas bases moleculares de doenças genéticas e do câncer (DIAS
NETO et al., 2000). Por esta razão, os polimorfismo vêm sendo amplamente
estudados a fim de se estabelecer associação causal com câncer de modo geral e
dentro das leucemias (VIJAYAKRISHNAN; HOULSTON, 2010).
Os polimorfismos podem modificar a susceptibilidade genética, porém estes
constituem alterações de baixa penetrância desenvolvendo um papel coadjuvante no
processo de leucemogênese. A conseqüência da presença de variantes polimórficas
varia de acordo com a implicação do polimorfismo (substituição de aminoácido e
nível de alteração funcional da proteína) e, principalmente, de acordo com a via da
qual a proteína variante participa. As principais abordagens de associação causal
em câncer dizem respeito à polimorfismos envolvidos no metabolismo do sistema
xenobióticos (ex, CYP1A1, GSTM1, GSTT1, NQO1), genes envolvidos no sistema
de reparo que protegem contra danos ao DNA (ex, XRCC1, ERCC2, ATM),
polimorfismos em genes funcionais envolvidos no metabolismo do ácido fólico (ex,
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MTHFR, MTRR, SHMT1, RFC1) e genes envolvidos na regulação do ciclo celular
(ex, CDKN2A, CDKN2B, CDKN1A,CDKN1B, TGFB1) (SHERBORNE et al., 2010;
URAYAMA et al., 2013).
Diversos estudos demonstram associação causal entre variantes polimórficas
na susceptibilidade genética para leucemias, conforme ilustrado na Figur a 1.6
Diferentes razões de chances foram encontradas em associações causais com LLA
e LMA (CHOKKALINGAM; BUFFLER, 2008;

SHERBORNE et al., 2010). Este

problema da falta de reprodutibilidade nos resultados pode ocorrer devido à falhas
no desenho do estudo, seleção do grupo controle, tamanho amostral ou devido às
próprias características de diferentes populações, dado que os polimorfismos
genéticos apresentam diferentes freqüências entre diversas populações e raças.

Figura 1.6: Frequência polimórfica dos principais genes associados com susceptibilidade a
LLA de acordo com as vias envolvidas. Adaptado de CHOKKALINGAM, BUFFLER (2008).

A susceptibilidade genética por si só não tem força suficiente para
desencadear a leucemia, ou a maioria dos tipos de câncer. São necessárias outras
exposições a fatores de risco como a exposição a fatores físicos, químicos e
biológicos como citado anteriormente. Desta forma, os estudos de interação gene ambiente são de grande importância no entendimento da etiologia das LLAs
(PERERA, 1997).
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Estudos de abordagem GWA (Genome Wide Association) mostraram
associação entre alterações de risco para LLA nos locos 7p12.2 (IKZF1), 9p12
(CDKN2A/CDKN2B), 10q21.2 (ARID5B) e 14q11.2 (CEBPE) (PAPAEMMANUIL et
al., 2009; SHERBORNE et al., 2010; TREVINO et al., 2009). Um estudo recente
demonstrou associação entre o polimorfismo IKZF1 rs11978267 GG (OR, 5,1 IC
95% 1,8–14,5), e ARID5B rs10821936 CC (OR, 7,2 IC 95% 2.5–20.6). IKZF1 é um
fator de transcrição do tipo dedos de zinco, que desempenha papel no
desenvolvimento de células B. ARID5B codifica o domínio AT-rich que interage com
o domínio 5B, um membro da família de proteínas ARID, que é altamente
conservado e desempenha importante papel no desenvolvimento (ROSS et al.,
2013).
Os fatores de risco genéticos na susceptibilidade para LLA, fatores genéticos
herdados, desempenham um papel não apenas na susceptibilidade, mas também
influenciam o curso natural da doença e na resposta terapêutica. A maior parte dos
estudos avaliam genes como fatores de susceptibilidade, porém é mais plausível
que estas variantes genéticas afetem as características interindividuais da doença
tendo impacto nos estágios tardios de expansão clonal. Por exemplo, variantes em
fatores de crescimento ou vias de sinalização do sistema imune podem não ter
impacto na iniciação da doença, mas podem apresentar efeito substancial na
progressão e resultado da doença. Da mesma forma, polimorfismos em vias
metabólicas de drogas usadas no esquema terapêutico de leucemias podem
influenciar no prognóstico e sobrevida desses pacientes (SHERBORNE et al., 2011).
Os estudos de susceptibilidade em lactentes são raros, estes têm como
limitação a dificuldade de obter número de casos suficientemente grande que
permitam se obter resposta para as perguntas propostas. Alguns desses estudos
sugerem a importância de SNPs nos genes

MTHFR, NAD(P)H: quinona

oxidoredutase (NQ01) e N-acetiltransferase 2 (NAT2); Parte deles reportam
associação com significância estatística apenas para os casos com MLL-r
(SMITH et al., 2002; WIEMELS et al., 2001;

ZANROSSO et al., 2010). Novos

estudos são necessários no grupo de crianças menores, como lactentes, visto que
se trata de uma doença com características biológicas próprias.
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1.7.

POLIMORFISMOS EM GENES DO FOLATO COMO MODULADORES DE
RICO PARA AS LEUCEMIAS LINFOBLÁSTICAS AGUDAS
Os SNPs

associados com

o metabolismo do folato podem afetar

profundamente a síntese, reparo e metilação do DNA. Polimorfismos em genes do
ciclo do folato têm sido largamente investigados visando estabelecer associações de
susceptibilidade, resposta terapêutica e sobrevida global (SO) em pacientes com
LLA (LOPEZ-LOPEZ et al., 2011; ONGARO et al., 2009; SKIBOLA et al., 1999).
Polimorfismos que provocam disfunção no metabolismo do folato são
importantes candidatos na etiologia das LLAs em fusões gênicas no gene MLL e
ETV6/RUNX1, alterações que ocorrem na maioria das vezes no período intra-útero
(GREAVES; WIEMELS, 2003).
Conforme já mencionado anteriormente, a diminuição na atividade da enzima
MTHFR, decorrente do polimorfismo MTHFR 677C>T, pode reduzir a incorporação
errônea de uracila, reduzindo quebras ao DNA, mutações e favorecendo
estabilidade na síntese de DNA (FRISO; CHOI, 2002; WIEMELS et al., 2001). Por
outro lado, esses polimorfismos podem estar associados com hipometilação global
do DNA e favorecer a leucemogênese (CHIANG et al., 2007).
Alguns estudos sugerem que polimorfismos no gene MTHFR podem ter
impacto na tumorigênse de maneira tecido-específico e a predisposição genética
está ligada a fatores ambientais como suplementação de folato. A atividade da
MTHFR afeta indiretamente o crescimento tumoral pela alteração no metabolismo da
metionina. A redução na atividade da MTHFR pode alterar o risco ao câncer pela
regulação da homeostase via adoMet. A metilação do DNA é dependente dos níveis
de folato e o fornecimento de adoMet celular. Metilação aberrante desempenha
importante papel na tumorigênese (CHIANG et al., 2007).
Em leucemia pediátrica, tem sido proposto que o polimorfismo MTHFR
677C>T causa efeito protetor (WIEMELS et al., 2001). Recentemente estudos
brasileiros

demonstraram

associação

entre

susceptibilidade

genética

de

polimorfismos do ciclo do folato e risco para leucemia pediátrica. Uma meta-análise
demonstrou que o polimorfismo MTHFR 677C>T contribui para uma diminuição no
risco de desenvolver LLA em adultos, mas não altera a susceptibilidade para LLA
pediátrica (Pereira et al., 2006). Os estudos com o polimorfismo MTHFR 677C>T
apresentam resultados controversos na literatura devido à alguns grupos fornecerem
evidências de aumento ou diminuição no risco de LLA. Além da variante MTHFR
24

677C>T, diferentes estudos investigaram outras variantes genéticas envolvidas no
ciclo do folato, demonstrando associação de risco para LLA conferido pelo
polimorfismo RFC1 80G>A, já o polimorfismo SHMT1 1420C>T apresenta resultados
controversos, assim como o polimorfismo MTHFR 677C>T, enquanto o polimorfismo
MTHFR 1298G>A demonstra efeito nulo na maioria dos estudos (PEREIRA et al.,
2006; VIJAYAKRISHNAN; HOULSTON, 2010; YAN et al., 2012).
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1.8.

JUSTIFICATIVA
A proposta desta investigação surgiu a partir de estudos realizados no Brasil

que demonstraram associações de riscos variados na população brasileira. O
polimorfismo MTHFR 1298A>C mostrou-se associado ao risco 2,01 vezes mais
elevado de LLA (P= 0,046) em crianças não-brancas. Nas crianças não-brancas do
nordeste, o padrão polimórfico MTHFR 1298A>C, mostrou-se associado ao risco
2,93 vezes (p= 0,014) enquanto MTHFR 677C>T associado ao efeito protetor OR,
0,33; IC 95% 0,13-0,82 (ZANROSSO et al., 2006).
Posteriormente, uma meta-análise sobre os polimorfismos MTHFR 1298A>C
e MTHFR 677C>T na LLA com os resultados de 4.894 casos de 13 estudos (UK,
Brasil,Turquia, Itália, Canadá, Grécia, Alemanha, Portugal) demonstram que estes
efeitos se anulam (PEREIRA et al., 2006).
Atualmente os polimorfismos dos genes do ciclo do falato vem sendo
explorados nas análises de sobrevida de LLA, baseado no efeito resultante dos
polimorfismos nos agentes anti-metabólitos que são base do tratamento de LLA
(DAVIES et al., 2002).
Embora o reconhecimento e tratamento LLAs estejam bem documentados,
pouco se conhece sobre a relevância das variantes polimórficas na resposta
terapêutica. Portanto, questionamos se estes genes poderiam influenciar no
prognóstico através de interações gene-gene e na sobrevida nas LLAs no Brasil
(BRANDALISE et al., 2010).
Teoricamente, a via metabólica do folato é complexa e as enzimas competem
pelo folato disponível no meio intracelular. Umas vez que polimorfismos em genes
que codificam essas enzimas resultam em um aminoácido variante e conseqüente
alteração funcional das enzimas, é possível que a combinação entre essas variantes
possam influenciar na disponibilidade de THF para a síntese, metilação e reparo do
DNA e conseqüente modificação no risco de susceptibilidade genetica para LLA
(PETRA; JANEZ; VITA, 2007).
SNPs associados com o metabolismo do folato podem afetar profundamente
o processo da susceptibilidade, mas também podem ser importantes no
metabolismo e toxicidade ao tratamento. Os polimorfismos MTHFR 677C>T, MTHFR
1298A>C, SHMT1 1420C>T e RFC1 80G>A levam à substituição de aminoácido e
alteração na atividade dessas enzimas com implicações na metilação e síntese de
DNA(CHOKKALINGAM; BUFFLER, 2008).
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A maturidade no desenvolvimento do sistema envolvido nos metabolismos do
sistema xenobióticos e no sistema de reparo que protegem contra danos ao DNA.
No entanto, polimorfismos em genes funcionais envolvidos no metabolismo do ácido
fólico que também são importantes em tratamentos que incorporam substancias
anti-metabólicas ainda são pouco explorados(DE JONGE et al., 2009;

LOPEZ-

LOPEZ et al., 2011).
Neste sentido, os estudos existentes que abordam os polimorfismos do ciclo
do folato na susceptibilidade

das

leucemias

apresentam

como

amostras

populacionais casos de LLA pediátrica de modo geral, ou seja, sem distinção por
faixa-etária (DE JONGE et al., 2009; LIGHTFOOT et al., 2010; ZANROSSO et al.,
2006), não existe nenhum estudo com um grupo robusto de lactentes ou leucemias
da primeira infância exclusivamente.
As leucemias de lactentes apresentam características biológicas diferentes
das leucemias de crianças mais velhas e apresentam origem no período intra-uterino
em sua maioria (WIEMELS, 2012), momento em que o aporte de folato é de grande
importância. Portanto, se faz necessário esclarecer o efeito isolado dos
polimorfismos do ciclo do folato, assim como a interação entre estes e suas devidas
implicações no risco e sobrevida de LLA da primeira infância no Brasil.
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2. OBJETIVOS
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2.1.

OBJETIVOS GERAIS

 Investigar a associação entre as variantes de genes do ciclo de folato
(MTHFR 677C>T, MTHFR 1298A>C, SHMT1 1420C>T e RFC1 80G>A) na
susceptibilidade para LLA na primeira infância;
 Investigar a influência destas variantes na sobrevida global das crianças com
LLA.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Detectar as variantes polimórficas MTHFR 677C>T, MTHFR 1298A>C,
SHMT11420C>T e RFC1 80G>A em uma coorte de crianças com idade
inferior a 2 anos;
 Determinar as diferentes freqüências alélicas/genotípicas em casos e
controles de diferentes regiões brasileiras e estimar o grau de risco conferido
pelas variantes MTHFR 677C>T, MTHFR 1298 A>C , RFC1 80G>A

e

SHMT11420 C>T na susceptibilidade genética para LLA na primeira infância;
 Testar se a combinação entre os polimorfismos MTHFR 677C>T, MTHFR
1298 A>C , RFC1 80G>A e SHMT11420 C>T, por meio de interação genegene, modificam o risco para leucemias agudas de lactentes;
 Avaliar se os polimorfismos MTHFR 677C>T, MTHFR 1298 A>C , RFC1
80G>A e SHMT11420 C>T estão associadas com a sobrevida global com
diferentes grupos de riscos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1. DESENHO DO ESTUDO
O estudo foi planejado para ser desenvolvido através de duas abordagens:
1) Análise de caso-controle para a avaliação da susceptibilidade genética das
leucemias; 2) Estudo de coorte retrospectiva para análise de sobrevida. A
3.1 ilustra o desenho do estudo assim como o tamanho amostral.

Amostras n=566
2002-2011

LLA (n=219)

Controles(n= 347)

CD10 (-) (n=117)
CD10 (+) (n=112)

ETV6-RUNX1(n=10);
MLL-r (n=90)

Polimorfismos RFC180G>A, MTHFR677C>T -1298 A>C, SHMT11420 C>T

Sobrevida Global

Susceptibilidade para LLA

Figura 3.1: Representação esquemática do desenho do estudo.
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Figura

3.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO AMOSTRAL
3.2.1. Casos
Duzentos e dezenove casos de LLA-cpB foram selecionados. As amostras
foram enviadas para caracterização imunofenotípica e molecular como parte do
"Estudo multi-institucional das leucemias infantis: contribuição dos marcadores
imuno-moleculares na distinção de diferentes fatores etiopatogênicos".
As crianças receberam diferentes estratégias de quimioterapia de acordo com
o protocolo brasileiro de LLA (GBTLI) 93 e 99 e Berlin-Frankfurt-Munster (BFM)
modificado nas instituições de tratamento.
Os critérios de inclusão foram:
a)

Idade ≤ 24 meses;

b)

Diagnóstico de LLA-cpB no período de janeiro de 2002 a dezembro de
2011;

c)

Subtipo de LLA caracterizado através de testes
imunofenotípicos

e

de

citogenética-molecular

morfológicos,
(ETV6/RUNX1,

E2A/PBX1, MLL-r e BCR/ABL).
Os critérios de exclusão foram:
a)

Casos que apresentaram algum tipo de síndrome clínica resultante de

alterações cromossômicas, tais como síndrome
mielodisplásica,

anemia

de

Fanconi,

síndrome

de Down, síndrome
de

Bloom,

ataxia

teleangiecstasia e neurofibromatose;
b)

Presença de má formação congênita (ex: fenda palatina);

c)

Diagnóstico inconclusivo de leucemia.

A definição de raça adotada foi de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e estatística (www.ibge.gov.br). A informação de cor foi de acordo com a
declaração feita pelas mães das crianças. Nós categorizamos a população de
estudo em dois grandes grupos, brancos (casos, n=136) e não-brancos (casos,
n=82). O grupo de não brancos incluiu os participantes declarados pardos ou
negros. As amostras biológicas dos casos foram provenientes das regiões nordeste,
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sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. A estratificação de risco prognóstico foi
realizada de acordo com os critérios de risco do Instituto Nacional de Câncer dos
EUA (NCI).
3.2.2. Controles
O grupo controle foi constituído por amostras de 347 indivíduos com idade
inferior a 18 anos selecionados entre as amostras enviadas para caracterização
imunomolecular das leucemias, cujos testes excluíram qualquer subtipo de leucemia
ou mielodisplasia. Foram excluídas também crianças que apresentassem qualquer
tipo de neoplasia, os demais critérios de exclusão foram os mesmos adotados para
os casos.
O sangue periférico foi obtido no momento da coleta para exames de
hemogramas realizados como parte da avaliação clinica das crianças atendidas nos
hospitais participantes do estudo. Os indivíduos foram das mesmas regiões de
origem dos casos. A definição de cor da pele adotada foi a mesma acima descrita
para os casos, no grupo controle houveram 155 controles definidos como brancos e
137 como não-brancos.

3.3. ASPECTOS ÉTICOS
Todas as instituições que fazem parte do estudo de leucemias insfantis por
meio do “Grupo colaborativo Brasileiro” que recolheram e o termo de consentimento
livre e esclarecido assinado pelas mães ou representantes legais da criança de
acordo com a declaração de Helsinki. Este trabalho fez parte de um estudo
epidemiológico denominado “Estudo multi-institucional das leucemias infantis:
contribuição dos marcadores imuno-moleculares na distinção de diferentes fatores
etiopatogênicos” aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Instituto Nacional de
Câncer (CEP#005/2006, copia de aprovação em anexo).
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3.4.

PROCESSAMENTO

DE

AMOSTRAS

E

CARACTERIZAÇÃO

DOS

SUBTIPOS LEUCÊMICOS
As amostras de medula óssea e/ou sangue periférico foram enviadas para o
laboratório dos diversos centros do Brasil com suspeita de leucemia. Análises
morfológicas foram feitas após coloração convencional utilizando substâncias “MayGrünwald-Giemsa”. A morfologia permite uma distinção inicial entre as leucemias
linfóides e mielóides, bem como, permite identificar a possibilidade de um processo
reacional. O diagnóstico imunofenotípico foi realizado preferencialmente em amostra
de medula óssea ou após a separação celular pelo Ficoll. As amostras foram
incubadas

com anticorpos monoclonais conjugados (AcMo) direcionados para

antígenos celulares de superfície CD45, CD14, CD15, CD34, CD117, CD19, CD10,
CD20, CD7, CD3, CD4, CD8, CD13, CD33, CD61, CD34, CD 42, CD38, HLA-DR,
7.1 e glicoforina-a. Após a marcação, a leitura foi feita no citômetro de fluxo
FacScan, para aquisição e análise dos dados (Figura 3.2)

Figura 3.2: Fluxograma de análise das amostras no laboratório.

Após o diagnóstico morfológico e imunofenotípico, as amostras foram
caracterizadas de acordo com as características moleculares. Para tanto, foi
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realizada

a

técnica

de

RT-PCR

com

iniciadores

específicos

para

cada

translocação/fusão gênica associada a bom prognóstico (ETV6/RUNX1, E2A/PBX1)
ou a mau prognóstico (MLL/AF4 e BCR/ABL). O RNA extraído foi tratado com a
enzima DNAse para eliminação de possível DNA genômico usando o kit
“Deoxyribonuclease I, Amplification Grade” (Invitrogen, EUA; nº cat. 18068-015). Em
seguida, foi realizada a síntese de DNA complementar com o kit ImProm-IITM
Reverse Transcriptase (PROMEGA, EUA; nº cat. A3802) de acordo com instruções
do fabricante. Para testar se os RNAs da amostra foram devidamente convertidos
em cDNAs foi feita a amplificação do gene constitutivo, GAPDH (Gliceraldeído-3fosfasto desidrogenase), visto que este gene está expresso em todas as células
nucleadas.
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3.5. GENOTIPAGEM
3.5.1. Extração de DNA
O DNA foi isolado a partir de leucócitos provenientes de sangue periférico,
preferencialmente, ou de medula óssea. A extração foi realizada por meio de kit
comercial QIAmp DNA kit (QIAGEN GmbH, Hilden,Germany) conforme instruções do
fabricante, ou pelo método de TRIZOl® Reagent (Invitrogen, EUA; nº cat: 15596026). Após a extração, foi realizada a quantificação por meio de espectrofotometria
usando o aparelho NanoDrop.
3.5.2. Detecção por PCR-RFLP
A técnica de PCR-RFLP é bem estabelecida e consiste na técnica padrãoouro na detecção de SNPs, portanto, este método foi adotado no estudo.
Foi usada a concentração de 100 ng de DNA com os iniciadores específicos
para cada gene. A Tabela 3.1 demonstra os primes usados na reação de PCR para
cada polimorfismo.

Tabela 3.1: Técnicas aplicadas na análise dos polimorfismos RFC1 rs1051266
(80G>A), MTHFR rs1801133 (677C>T), MTHFR rs1801131 (1298A>) e SHMT1
rs1979277 (1420C>T).
Método de detecção/
Polimorfismo
RFC1

rs1051266

(80G>A)
MTHFR

rs1801133

(677C>T)
MTHFR

rs1801131

(1298A>C)

Iniciadores 5’-> 3’

Enzima de restrição

P1: AGTGTCACCTTCGTCCCCTC

PCR-RFLP/ HhaI

P2: CTCCCGCGTGAAGTTCTT
P1: CCTTGAACAGGTGGAGGCC:

PCR-RFLP/ Hinf I

P2: CAAAGAAAAGCTGCGTGATGAT
P1: GCAAGTCCCCCAAGGAGG

PCR-RFLP/ MBOII

P2: GGGTCCCCACTTCCAGCATC

Abreviações: P1, iniciador senso; P2, iniciador anti-senso.

A Tabela 3.2 demonstra as concentrações e volumes usados nas reações de
PCR. O volume de DNA variou de acordo com a quantificação; com base no volume
de DNA, foi calculado o volume de água igual ao volume necessário para completar
o volume final da reação.
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Tabela 3.2: Concentração e volume dos reagentes usados nas reações de PCR para
os polimorfismos detectados pela técnica de PCR-RFLP.
RFC1

rs1051266 MTHFR

(80G>A)

rs1801133 MTHFR

(677C>T)

rs1801131

(1298A>C)

Reagentes Ci

Cf

V (µl)

Cf

V (µl)

Cf

V (µl)

Buffer

10x

1x

2,5

1x

2,0

1x

2,0

MgCl2

50 mM

2,5 mM

1,25

1,0 mM

0,4

1,5 mM

0,6

dNTP

10 mM

200 µM

1,0

250 µM

0,5

250 µM

0,5

Iniciadores 10 µM

400 nM

0,5

640 nM

1,0

640 nM

1,0

Taq

5U

1U

0,2

1U

0,2

1U

0,2

DMSO

100%

5%

1,25

-----

-----

-----

-----

DNA

----

100 ng

----

100 ng

----

100 ng

----

Vf

----

----

25,0

----

20,0

----

20,0

Abreviações: Ci, concentração inicial; Cf, concentração final; V, volume; Vf, volume final da
reação. O volume de DNA variou conforme a quantificação obtida, o volume de água foi
usado para completar o volume final da reação. O DMSO foi usado apenas para o
polimorfismo RFC1 rs1051266 (80G>A).

As condições de usadas na ciclagem da PCR para a detecção dos
polimorfismos RFC1 rs1051266 (80G>A), MTHFR rs1801133 (677C>T) e MTHFR
rs1801131 (1298A>C) estão na Tabela 3.3. Após a reação de PCR, 5µl dos produtos
foram submetidos a corrida em gel de agarose 2% por 40 minutos a 100 volts para
verificar a amplificação. Os produtos amplificados apresentaram 230 pares de bases
(pb) para RFC1 rs1051266 (80G>A), 145 pb para MTHFR rs1801133 (677C>T) e
158 pb para MTHFR rs1801131 (1298A>C). As amplificações com sucesso foram
dirigidas para digestão com enzima de restrição. O volume do produto de PCR
usado para a reação de digestão variou conforme a intensidade de fluorescência
verificada pela eletroforese, sendo o volume igual a 10,0 µl e, 15,0 µl de produto de
PCR, totalizando um volume final de 25µL (15µL de produto de PCR + água e 10µL
de mix).
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Tabela 3.3: Condições usadas na reação de PCR para a detecção dos
polimorfismos RFC1 rs1051266 (80G>A), MTHFR rs1801133 (677C>T) e MTHFR
rs1801131 (1298A>C).
Polimorfismos
RFC1

rs1051266

(80G>A)
MTHFR rs1801133
(677C>T)
MTHFR rs1801131
(1298A>C)

Di

D

A

S

AF

TºC/t

TºC/t

TºC/t

TºC/t

TºC/t

94º/2’

94º/30’’ 60º/30’’ 72º/45’’

72º/7’

35

94º/4’

94º/1’

60º/1’

72º/1’

72º/10’

35

94º/4’

94º/1’

58º/1’

72º/1’

72º/10’

35

n de ciclos

Abreviações: TºC, temperatura em graus Celsius; t, tempo; ‘, minutos, ‘’, segundos; n,
número.

Na digestão do produto de PCR do polimorfismo RFC1 80G>A foi usada a
enzima HhaI (4U), gerando um padrão de bandas de 37, 68, 125 e 162 pb (Figura
3.3). Para o polimorfismo MTHFR 677C>T, foi usada a enzima de restrição HinfI
(1U), gerando o padrão de bandas de 28, 130 e 158 pb (Figura 3.3) e por fim, para a
digestão do produto da PCR MRTHFR 1298A>C, foi usada a enzima Mbo II (1U),
gerando o padrão de bandas 29, 37, 79 e 108 pb (Figura 3.3). As enzimas usadas
foram da New England BioLabs®. A visualização das bandas geradas após a
digestão foi por eletroforese em gel de agarose 3%. por uma hora a 80 volts.
(Wiemels et al., 2001; Skibola et al., 1999; Chango et al., 2000).
RFC1 80 GG – 37, 68, 125pb
MTHFR 677CC – 158pb
RFC1 80 GA - 37, 68, 125, 162 pb MTHFR 677CT – 28, 130, 158pb
RFC1 80 AA - 68, 162 pb
MTHFR 677TT – 28, 130pb
Peso
Peso
GG AA GA GA 50 pb
TT CT CC 50 pb

37pb
68pb

MTHFR 1298 AA – 29, 37, 79Pb
MTHFR 1298 AC – 29, 37, 79, 108pb
MTHFR 1298 CC – 37, 108pb
Peso
AA AC CC 50 pb

158pb
130pb

125pb
28pb

162pb

108pb
79pb
37pb
29pb

Figura 3.3: Eletroforese em gel de agarose a 3% e padrão de bandas geradas na digestão
com enzima de restrição para os polimorfismos RFC1 80G>A, MTHFR 677C>T e MTHFR
1298G>A.
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O pirosequenciamento foi realizado no Pyromark Q24 Qiagen, segundo
instruções do fabricante. Trinta amostras foram selecionadas ao acaso a fim de
validar o método por seqüenciamento direto usando o seqüenciador da Affimetrix
(Figura 3.4).

Figura 3.4: Sequenciamento direto. a) SHMT1 1420CC; b) SHMT1 1420CT; c)
SHMT1 1420TT.

3.5.3. Pirosequenciamento
O primeiro passo antes da reação de pirosequenciamento é uma reação de
PCR, esta foi realizada usando os iniciadores descritos na Tabela 3.4, reagentes e
concentrações descritas na Tabela 3.5 e segundo as condições de temperatura
descritas na Tabela 3.6. O amplicon resultante da reação foi de 165 pb. A reação de
PCR realizada para o pirosequenciamento tem como única distinção de uma PCR
convencional o uso de um iniciador biotinilado. O objetivo do uso deste iniciador é
propiciar o isolamento da fita simples de DNA para a reação de pirosequenciamento.
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Após a reação de PCR, 5µl do produto foi submetido a corrida em gel de agarose
2% a fim de verificar o sucesso da reação.

Tabela 3.4: Técnicas e iniciadores usados na análise do polimorfismo SHMT1
rs1979277 (1420C>T).
Polimorfismo

Método de detecção

Iniciadores 5’-> 3’
P1: CGGGAGGAGGTTGAGAGCT-b

SHMT1 rs1979277 (1420C>T)

Pirosequenciamento

P2: GTCAACAGTTCCCCTTTGGAG
Pseq- GCCAGGCAGAGGGAA

SHMT1 rs1979277 (1420C>T)

Seqüenciamento

P1: GAGTTCAAGGAGAGACTGGCA
P2: GTCAACAGTTCCCCTTTGGAG

Abreviações: P1, iniciador senso; P2, iniciador anti-senso; b, biotina.

Tabela 3.5: Concentração e volume dos reagentes usados nas reações de PCR para
o polimorfismo SHMT1 rs1979277 (1420C>T)
SHMT1 rs1979277 (1420C>T) SHMT1 rs1979277 (1420C>T)
piro

seq

Reagentes Ci

C

V (µl)

C

V (µl)

Buffer

10x

1x

2,5

1x

2,5

MgCl2

50 mM

2,0 mM

1,0

2,0 mM

1,0

dNTP

10 mM

200 µM

0,5

200 µM

0,5

Iniciadores 10 µM

400 nM

1,0

400 nM

1,0

Taq

5U

1U

0,2

1U

0,2

DNA

----

100 ng

----

100 ng

----

Vf

----

----

25,0

----

25,0

Abreviações: Ci, concentração inicial; Cf, concentração final; V, volume; Vf, volume final da
reação; Piro, pirosequenciamento; Seq, sequenciamento direto.
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Tabela 3.6: Condições usadas na reação de PCR para a detecção do polimorfismo
SHMT1 rs1979277 (1420C>T)
Polimorfismos
SHMT1 rs1979277
(1420C>T)
SHMT

rs1979277

(1420C>T)

Di

D

A

S

AF

TºC/t

TºC/t

TºC/t

TºC/t

TºC/t

95º/5’

94º/30’’ 64º/1’

72º/1’

72º/5’

35

95º/5’

94º/30’’ 62º/1’

72º/1’

72º/5’

35

n de ciclos

Abreviações: TºC, temperatura em graus Celsius; t, tempo; ‘, minutos, ‘’, segundos; n,
número.

Para a reação de pirosequenciamento foram usados entre 10 e 20 µl do
produto de PCR, de acordo com a intensidade da fluorescência obtida na
eletroforese. Foi preparado um mix contendo Streptavidin Sepharose High
Performance GE (número catalográfico17-5113-01) tampão de ligação PyroMark e

água Milli-Q, foi adicionado 60-70 µL do mix e 10-20 µL de produto de PCR
completando um volume final de 80 µL, após isso este produto foi lavado com
alcool 70%, desnaturado em tampão de desnaturação e lavado com tampão de
lavagem, em seguida, foi incubado com 25 µL de iniciador de sequenciamento n a

concentração de 0,3 µM do a temperatura de 80ºC por 2 minutos na placa ( Q24
Plate), seguido de incubação em temperatura ambiente por 5 minutos. Por fim, o
produto

purificado

foi

conduzido

ao

Pyromark

Q24

para

a

reação

de

pirosequenciamento propriamente dita conforme ilustrado na Figura 3.5.
O pirosequenciamento foi realizado nas seguintes etapas:
a) O iniciador de sequenciamento foi hibridizado no produto anteriormente
amplificado por PCR (Tabela 3.3), estes, foram incubados com as enzimas
DNA polimerase, ATP sulfurilase, luciferase e apirase, assim como seus
substratos, adenosina 5’ fosfosulfato (APS) e luciferina.
b) Os dNTPs foram adicionados à reação, a DNA polimerase foi responsável por
catalisar a incorporação dos dNTPs na fita de DNA, quando a base inserida
foi complementar a fita padrão. Cada base incorporada foi acompanhada pela
liberação de pirofosfato na quantidade equimolar a quantidade de nucleotídeo
incorporado.
c) A ATP sulfurilase desepenhou a função de converter pirofosfato (Ppi) em ATP
na presença de APS. Este ATP a promove a conversão de luciferina em
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oxiluciferina mediada pela luciferase, que emite luz proporcional à quantidade
de ATP. A luz produzida foi detectada e apareceu em forma de pico no
pirograma. A altura do pico é diretamente proporcional a quantidade de
nucleotídeos incorporados.
d) A apirase teve a função de degradar os nucleotídeos que não foram
incorporados. Quando a degradação foi completada, o próximo nucleotídeo
foi adicionado.
e) A adição dos nucleotídeos foi feita em sequência em um processo contínuo,
a fita complementar foi construída e a sequência de nucleotídeos pode ser
determinada pelos picos gerados no pirograma (Figura 3.5).

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 3.5: Ilustração da técnica de pirosequenciamento. O pirosequenciamento foi realizado
segundo
os passos descritos no texto
acima.
Modificado de Qiagen
(http://www.biorain.com/web/Companies/QIAGEN/QIAGENProducts/Pyrosequencing/Pyrose
quencingPrinciple/tabid/142/Default.aspx).
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Os resultados do pirosequenciamento foram adquiridos usando o PyroMark
Q24 Software 2.0 (Qiagen). O pirograma resultante da genotipagem para o
polimorfismo SHMT1 1420C>T encontra-se na Figura 3.6.
O pirosequenciamento foi validado por meio de sequenciamento direto. O
PCR que gerou o amplicon de 274 pb a ser seqüenciado usou os iniciadores
descritos na Tabela 3.3 e as condições da Tabela 3.4 e Tabela 3.5. Após o PCR, foi
realizada a purificação do produto pelo uso do GFXTM PCR DNA and Gel purification
kit band (Cod: 13653) da empresa GE Heathcare conforme as instruções fornecidas
pelo manual do fabricante. Foi realizada a quantificação do purificado usando o Low
Mass Ladder a fim de obter a quantidade de DNA em ng com base nos valores
recomendados pela Applied Biosystems.

a)

b)

c)
Figura 3.6: Pirograma de genotipagem para o polimorfismo SHMT1 1420C>T. a) genótipo
homozigoto selvagem SHMT1 1420CC; b) heterozigoto SHMT1 1420 CT; c) homozigoto
mutante SHMT1 1420TT.
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Foram selecionados 30 amostras aleatórias e seqüenciadas em duplicada,
com um iniciador direto e um reverso. O sequenciamento foi realizado com o mesmo
par de iniciadores da reação de PCR usando o volume de 0,5µL da solução com a
concentração de 10µM. Para cada amostram foram adicionados 10 ng de produto
purificado, 1,0 µL de BigDye e 1,5 de tampão de sequenciamento 5x (Tabela 3.7). A
placa foi levada ao sequenciador para a seguinte ciclagem: 94ºC por 10 segundos,
50ºC por 5 segundos e 60ºC por 4 minutos com 40 repetições deste ciclo.
Tabela 3.7: Volumes utilizados para montagem da reação de sequenciamento com o
BigDye Terminator Cicle Sequencing Kit v3.1.
Reagente

Quantidade (por reação)

Ready Reaction Kit

1 μL

BigDye Sequencing Buffer (5X)

1,5 μL

Iniciador (senso ou antisenso)

3,2 pmol

Template

10,0 ng

Água deionizada

q.s.p.

Volume final

10 μL

Abreviações: q.s.p., quantidade suficiente para completar o volume final.

A reação de precipitação foi realizada por Etanol/Isopropanol, segundo o
protocolo utilizado na Plataforma de Sequenciamento e Análise de Fragmentos
PDTIS/Fiocruz, abaixo:
1) A placa foi centrifugada a 600 rpm por 1 minuto (“Spin”).
2) Foram adicionados 30 μL de Isopropanol 75% em cada poço da placa.
3) As amostras forma ressuspensas, com a pipeta, 3 a 4 vezes, para
homogeneizá-las.
4) A placa foi Incubada por 15 minutos, à temperatura ambiente e ao abrigo
da luz.
5) Foi feita uma centrifugação a 4ºC, por 45 minutos, a 4.000 rpm.
6) O sobrenadante foi descartado vertendo a placa sobre papel-toalha,
através de movimentos circulares, apoiada sobre na bancada.
7) A placa foi centrifugada invertida sobre papel-toalha (“spin down”), a 600
rpm, por 1 minuto.
8) Foram adicionados 50 μL de Etanol 75%
9) Foi feita centrifugação, a 4ºC, por 15 minutos, a 4.000 rpm.
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10) O sobrenadante foi descartado usando papel-toalha, de acordo como
descrito anteriormente.
11) A placa foi centrifugada invertida sobre papel-toalha (“spin down”), a 600
rpm, por 1 minuto.
12) A placa foi levada ao termociclador aquecido a 60˚C, por 10 minutos, ao
abrigo da luz.
O armazenamento foi feito por uma semana a temperatura de -20ºC sob
abrigo da luz.
Após a precipitação, os produtos foram submetidos à eletroforese no
sequenciador. Para este procedimento foi usada a formamida, fator altamente
desnaturante que permite a separação da dupla-fita de DNA que posteriormente foi
analisado no sequenciador automático capilar (plataforma ABI 3130xl).
O resultado demonstrou concordância de 97% dos resultados, dentre as 30
amostras seqüenciadas, uma apresentou resultado discordante, Não foi possível
repetir o processo para descartar a possibilidade de falha de manipulação no
experimento porque a amostra acabou.
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3.6. ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Análises comparativas entre cor da pele, faixa etária foram analisadas em
tabelas de contingência examinando as diferentes freqüências para os genótipos
MTHFR, RFC1 e SHMT1 entre casos e controles. O mesmo procedimento foi
realizado para estimar a diferença entre variáveis categóricas para diferentes fatores
prognósticos (gênero, idade, cor da pele, contagem de leucócitos e subtipo de LLA)
pelo teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher.
As freqüências da distribuição genotípica entre casos e controles foram
analisadas pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). O softwere usado para o
equilíbrio de Hard Weinberg foi o PLINK, considerando como limítrofe p <0.001
(PURCELL et al., 2007).
A razão de probabilidade ou teste de odds ratio (OR) foi realizado, admitindo
nível de significância de *(p<0,05), **(p<0,01) e ***(p<0,001) e o intervalo de
confiança (IC) de 95%,

a fim de identificar associação entre as variantes

polimórficas e os diferentes desfechos como ocorrência da leucemia, MLL-r e óbito.
Análise de regressão logística multivariada ajustada por gênero, idade e cor da pele
foi realizada a fim de eliminar fatores de confundimento.
A interação gene-gene foi analisada aplicando o teste de fator de sinergia
(FS) descrito por Cortina-Borja et al. Foram usados modelos de regressão criando
quatro combinações possíveis entre os genótipos aos pares usando os dois
genótipos selvagens como categoria de referência. O efeito multiplicativo foi usado
como critério de interação. FS>1 é definido como sinergismo positivo entre as duas
exposições analisadas, SF<1 significa um efeito de antagonismo entre as variáveis.
A sobrevida global (SG) foi analisada pelo método de Kaplan–Meier e logRank. Primeiramente foi feita uma análise global, levando em consideração apenas
o genótipo para os polimorfismos estudados. Em seguida foi feita uma análise por
faixa etária, separando os casos em dois grupos (≤12 meses e entre 13 e 24 meses)
e comparando a sobrevida de acordo com o genótipo (selvagem vs. heterozigoto +
homozigoto mutante), também foram analisados os casos com MLL-r em separado,
para verificar se o polimorfismo influenciava na sobrevida desse grupo, e ainda foi
feita a análise de sobrevida de acordo com risco prognóstico, separando os grupos
em alto e baixo risco, de acordo com os critérios do NCI.
Foi realizado um teste de razão de chance para calcular o risco de morte, esta
análise não levou em consideração o tempo de seguimento, apenas buscou
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associação entre o status (vivo ou morto) e os genótipos (homozigoto selvagem vs.
Heterozigoto e homozigoto mutante). Em todas as análises o genótipo homozigoto
selvagem foi tomado como referência.
O pacote estatístico usado para as análises foi o software PASW statistics SPSS
18.0, Chicago.
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4. RESULTADOS
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4.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS
As características clínicas das LLA-cpB de acordo com os grupos de risco
prognóstico separando os casos em dois grupos, favorável e desfavorável, estão
descritos na Tabela 4.1. As variáveis de idade, gênero, imunofenótipo, leucometria e
citogenética molecular foram comparadas entre os dois grupos. Não houve diferença
na distribuição entre meninos e meninas nos dois grupos. Houve predomínio de
casos com MLL-r e leucometria elevada em 62,8% dos casos.
Tabela 4.1: Classificação prognóstica dos casos de LLA-cpB, Brasil, 2002-2011
Favorável

n

(%)

Desfavorável n

(%)

Idade

≥13 meses

111 (50,7)

≤12 meses

108 (49,3)

Gênero

Feminino

106 (48,4)

Masculino

113 (51,6)

Imunofenótipo

CD10(+)

117 (53,4)

CD10(–)

102 (46,6)

Leucometria

<50.000

81 (37,2)

>50.000

137 (62,8)

Citogenética

ETV6/RUNX1

10 (7,3%)

MLL-r

90 (47,4)

Abreviações: n, número; MLL–r, mixed lymphoid-myeloid lineage gene rearrangement.

Nas análises de qui-quadrado verificou-se que a idade variou entre os casos e
controles (P = 0.01), assim como a distribuição da cor da pele, houve maior
freqüência de brancos entre os casos e não-brancos entre os controles (P = 0,042).
Quanto à região de procedência, os casos e controles foram provenientes de quatro
regiões do Brasil, Nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. A maior parte da população
de estudo foi da região sudeste (P= 0,02). A distribuição das freqüências alélicas
para os polimorfismos nos genes RFC1, SHMT1 e MTHFR está em equilíbrio de
Hard Weinberg, dessa forma, não houve diferença estatística (Tabela 4.2).
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Tabela 4.2: Distribuição demográfica dos casos de LLA-cpB e controles, Brasil,
2002-2011.
Casos

Controles

(n=219)

(n=347)

n (%)

n (%)

P

92

**0,01

Média das idades 12
(Meses)
Gênero
Masculino

113 (51,6)

179 (52,3)

Feminino

106 (48,4)

163 (47,7)

Brancos

136 (62,1)

155 (53,1)

Não-brancos

83 (37,9)

137 (46,9)

Nordeste

68 (31,1)

118 (34,0)

Sudeste

94 (42,9)

144 (41,5)

Centro-Oeste

39 (17,8)

31 (8,9)

Sul

18 (8,2)

54 (15,6)

**0,002

RFC1 80 A

168 (48)

219 (43)

N/S

SHMT1 1420 T

96 (33)

100 (26)

N/S

MTHFR 677 T

118 (34)

181 (27)

N/S

MTHFR 1298 C

65 (22)

157 (23)

N/S

0,821

Cor da pele

*0,042

Região

Frequências
Alélicas

Abreviações: n, número; *P0.05; **P0.01; N/S, não significativo. A média das idades foi
calculada usando o teste de Mann Witney. O equilíbrio de Hard Weinberg foi calculado pelo
softwere PLINK considerando como limítrofe o p <0,001.

Em seguida analisamos as características clínicas dos 219 casos de LLA-cpB
(Tabela 4.3), assim como as freqüências das variantes polimórficas dos genes
RFC1, SHMT1 e MTHFR entre os grupos de leucemia com ≤1-12 meses e entre 13
e 24 meses.

Encontramos uma diferença estatística significativa entre os dois

grupos para a presença do MLL-r e menor sobrevida global (P <0,0001) nas crianças
≤12 meses de idade. Foi observada uma predominância da expressão de CD10 +
para o grupo entre 13 e 24 meses (P <0,0001). As freqüências genotípicas para
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RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677 C>T e MTHFR 1298 A>C foram
similares para os dois grupos e as análises demonstraram que os casos e controles
apresentaram a distribuição genotípica em EHW.
Tabela 4.3: Características clínicas das crianças com LLA-cpB, Brasil, 2002-2011.
Total
n
(%)

≤12meses
n
(%)

≥13 meses
n
(%)

P

CD10 +
CD10 –

117 (53,4)
102 (46,6)

36 (33,3)
72 (66,7)

81 (73,0)
30 (27,0)

****<0,0001

MLL-r
MLL-S

90 (47,4)
100 (52,6)

65 (65,3)
35 (34,7)

24 (27,0)
65 (73,0)

****< 0,0001

<50,000 81 (37,2)
>50,000 137 (62,8)

36 (33,3)
72 (66,7)

45 (40,9)
65 (59,1)

0,247

Subtipos de LLA

statusdo MLL

Leucometria

RFC1 80G>A
GG
GA
AA

42 (23,9)
100
34
(19,3)
(56,8)

26 (28,3)
48 (52,2)
18 (19,6)

16 (19,0)
52 (61,9)
16 (19,0)

0,317

CC
CT
TT

57 (39,6)
78 (54,2)
9 (6,2)

29 (35,4)
49 (59,8)
4 (4,9)

28 (39,6)
29 (46,8)
5 (8,1)

0,283

CC
CT
TT

75 (43,1)
80 (46,0)
19 (10,9)

41 (45,1)
38 (41,8)
12 (13,2)

34 (41,0)
42 (50,6)
7 (8,4)

0,406

AA
AC
CC

94 (62,3)
49 (32,5)
8 (5,3)

47 (60,3)
26 (33,3)
5 (6,4 )

47 (60,4)
23 (31,5)
3 (4,1)

0,772

Morto
Vivo

75 (38,7)
119

43 (46,7)
49 (53,3)

32 (31,4)
70 (68,6)

*0,028

SHMT1 1420 C>T

MTHFR 677 C>T

MTHFR 1298 A>C

Status da SG

Abreviações: n, número; LLA,Leucemia
linfoblástica aguda, MLL–r, mixed lymphoid-myeloid
(61,3)
lineage gene rearrangement; MLL-S. Gene MLL selvagem ; *P0,05. ****P0,0001.

Visto que as LALs diferem das leucemias em idade superior a 12 meses, as
características clínicas dos casos foram analisadas separadamente entre estes dois
grupos (Tabela 4.4).
51

Tabela 4.4: Características clínicas dos casos de LLA-cpB ≤12meses de acordo
com a cor da pele.
Brancos
n (%)

Não-Brancos
n (%)

P

CD10 +
CD10 -

19 (26,0)
54 (74,0)

17 (48,6)
18 (51,4)

*0,020

MLL-r
MLL-S

45 (69,2)
20 (30,8)

20 (57,1)
15 (42,9)

0,227

<50,000
>50,000

21 (29,2)
51 (70,8)

15 (42,9)
20 (57,1)

0,160

GG
GA
AA

18 (28,6)
33 (52,4)
12 (19,0)

8 (28,6)
14 (50,0)
6 (21,4)

0,962

CC
CT
TT

19 (35,2)
32 (59,3)
3 (5,6)

10 (37,0)
16 (59,3)
1 (3,7)

0,931

CC
CT
TT

22 (36,1)
29 (47,5)
10 (16,4)

18 (62,1)
9 (31,0)
2 (6,9)

0,061

AA
AC
CC

28 (57,1)
18 (36,7)
3 (6,1)

19 (67,9)
7 (25,0)
2 (7,1)

0,571

Morto
Vivo

28 (46,7)
32 (53,3)

15 (46,9)
17 (53,1)

0,985

Subtipos de LLA

Status do MLL

Leucometria

RFC1 80G>A

SHMT11420C>T

MTHFR 677 C>T

MTHFR 1298 A>C

Status de SG

Abreviações: n, número; LLA, Leucemia linfoblástica aguda, MLL–r, mixed lymphoid-myeloid
lineage gene rearrangement; MLL-S, gene MLL selvagem; *P0,05. ****P0,0001.
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Como encontramos um predomínio de crianças brancas entre os casos,
testamos se as variáveis subtipo de LLA, status do MLL, leucometria e frequências
genotípicas, bem como SG estão distribuídas igualmente em ambos os grupos de
acordo com a cor da pele (Brancos e Não-brancos) (Tabela 4.5).
Tabela 4.5: Características clínicas dos casos de LLA-cpB entre 13 e 24 meses
de acordo com a cor da pele.
Brancos
n (%)

Não-Brancos
n (%)

P

CD10 +
CD10 -

48 (76,2)
15 (23,8)

32 (68,1)
15 (31,9)

0,345

MLL-r
MLL-S

12 (23,1)
40 (76,9)

12 (33,3)
24 (66,7)

0,288

<50,000
>50,000

28 (45,2)
34 (54,8)

17 (36,2)
30 (63,8)

0,345

GG
GA
AA

8 (16,0)
33 (66,0)
9 (18,0)

7 (21,2)
19 (57,6)
7 (21,2)

0,730

CC
CT
TT

18 (47,4)
17 (44,7)
3 (7,9)

10 (43,5)
11 (47,8)
2 (8,7)

0,957

CC
CT
TT

17 (36,2)
27 (57,4)
3 (6,4)

17 (48,6)
14 (40,0)
4 (11,4)

0,278

AA
AC
CC

27 (69,2)
11 (28,2)
1 (2,6)

20 (60,6)
11 (33,3)
2 (6,1)

0,643

Subtipos de LLA

Status do MLL

Leucometria

RFC1 80G>A

SHMT11420C>T

MTHFR 677 C>T

MTHFR 1298 A>C

Status de SG
Morto
13 (23,2)
19 (42,2)
Vivo
43 (76,8)
26(57,8)
*0,041
Abreviações: n, número; LLA, Leucemia linfoblástica aguda, MLL–r, mixed lymphoid-myeloid
lineage gene rearrangement; MLL-S, gene MLL selvagem; *P0,05. ****P0,0001.
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Nas crianças com idade >13 meses a distribuição das variáveis de acordo
com a cor da pele é semelhante, exceto pela frequência de óbito ser mais elevada
entre as crianças Não-brancas (P = 0,041). Entre as crianças brancas houve
diferença estatística de acordo com CD10-. Não foram observadas diferenças na
distribuição genotípica entre brancos e Não-brancos entre os polimorfismos RFC1
80G>A, SHMT1 1420C>T e MTHFR 1298. O polimorfismo MTHFR 677>T
apresentou um valor de P próximo de ser significante (P = 0,061).
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4.2. ANÁLISE DAS VARIANTES POLIMÓRFICAS
Procedemos com as análises dos polimorfismos estratificando para os grupos
branco e não-brancos. A distribuição genotípica dos polimorfismos RFC1 80G>A,
SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C para o grupo de brancos
encontra-se na Tabela 4.6. e para o grupo de não-brancos na Tabela 4.7.

Tabela 4.6: Frequência genotípicas dos polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1
1420C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C para o grupo de Brancos, Brasil,
2002-2011.
Genótipos

OR (IC 95%)

P valor

Casos

Controles

n (%)

n (%)

GG

26 (23,0)

37 (41,6)

1,00

GA

66 (58,4)

38 42,7)

2,47 (1,30 - 4,69)

**0,005

AA

21 (18,6)

14 (15,7)

2,14 (0,92 - 4,95)

0,075

GA + AA

87 (77,0)

52 (58,4)

2,38 (1,30 - 4,37)

**0,005

CC

37 (39,8)

34 (60,7)

1,00

CT

50 (53,8)

22 (39,3)

2,09 (1,05 - 4,14)

*0,034

TT

6 (6,5)

0 (0,0)

-

*0,023

CT + TT

56 (60,2)

22 (39,3)

2,34 (1,19- 4,61)

*0,013

CC

39 (36,1)

78 (53,4)

1,00

CT

56 (51,9)

53 (36,3)

2,11 (1,24 – 3,62)

**0,006

TT

13 (12,0)

15 (10,3)

1,73 (0,75 – 4,00)

0,194

CT+TT

69 (63,9)

68 (46,6)

2,03 (1,21 - 3,38)

**0,006

AA

55 (61,8)

92 (61,3)

1,00

AC

30 (33,7)

46 (30,7)

1,09 (0,62 - 1,93)

0,764

CC

4 (4,5)

12 (8,0)

0,56 (0,17 - 1,81)

0,326

AC + CC

34 (38,2)

58 (38,7)

0,98 (0,57 - 1,68)

0,943

RFCI 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677 C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: n, número;1.0 grupo de referência; OR, razão de chance; IC, intervalo
de confiança, *P0,05; **P0,01.
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Tabela 4.7: Frequência genotípicas dos polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1
1420C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C para o grupo de Não-brancos,
Brasil, 2002-2011.
Genótipos

OR (IC 95%)

P valor

Casos

Controles

n (%)

n (%)

GG

15 (24,6)

33 (29,5)

1,00

GA

33 (54,1)

54 (48,2)

1,34 (0,64 - 2,84)

0,438

AA

13 (21,3)

25 (22,3)

1,14 (0,46 - 2,83)

0,771

GA + AA

46 (75,4)

79 (70,5)

1,28 (0,63 - 2,61)

0,494

CC

20 (40,0)

30 (48,4)

1,00

CT

27 (54,0)

29 (46,8)

1,40 (0,65 - 3,02)

0,395

TT

3 (6,0)

3 (4,8)

1,50 (0,26 - 8,19)

0,638

CT + TT

30 (60,0)

32 (51,6)

1,41 (0,66 - 2,99)

0,380

CC

35 (54,7)

78 (58,6)

1,00

CT

23 (35,9)

48 (36,1)

1,07 (0,57 - 2,02)

0,840

TT

6 (9,4)

7 (5,3)

1,91 (0,60 – 6,10)

0,269

CT+TT

29 (45,3)

55 (41,4)

1,18 (0,64 - 2,14)

0,599

AA

39 (63,9)

81 (61,8)

1,00

AC

18 (29,5)

39 (29,8)

0,96 (0,49 - 1,89)

0,902

CC

4 (6,6)

11 (8,4)

0,76 (0,23 - 2,52)

0,648

AC + CC

22 (36,1)

50 (38,2)

0,91 (0,49 - 1,72)

0,779

RFCI 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677 C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: n, número;1.0 grupo de referência; OR, razão de chance; IC, Intervalo
de confiança, *P0,05; **P0,01.
A presença de pelo menos uma variante para RFC180GA+AA (OR, 2,38; IC
95% , 1,30 – 4,37, SHMT11420CT+TT (OR, 2,34; IC 95%, 1,19-4,61) e MTHFR
677CT+TT (OR, 2,03; IC 95%, 1,21 – 3,38) conferiram aumento no risco para LLAcpB em crianças brancas, enquanto MTHFR1298 A>C não demonstrou associação
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estatisticamente significativa. As frequências dos polimorfismos nas crianças nãobrancas entre casos e controles foram semelhantes, ou seja, estas não conferiram
riscos estatisticamente significante. Após a análise estratificada por cor da pele,
analisamos a influência dos polimorfismos nos casos e controles ajustados por
gênero, idade e cor da pele (Tabela 4.8). Encontramos aumento no risco com
significância estatística para RFC1 80G>A (OR, 1.82; IC 95%, 1,07 – 3,09), SHMT1
1420C >T (OR 1,95; IC 95%, 1,12 - 3,38) e MTHFR 677C>T (OR, 1,78; IC 95%, 1,17
- 2,71).
Em seguida foram realizadas análises de fator de sinergia, a fim de verificar o
efeito de interação gênica entre as variantes. As diferentes combinações, aos pares
para, RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C e o FS
encontram-se apresentados na Tabela 4.9.
Foi encontrada associação estatisticamente significante para as combinações
entre RFC1 80G>A/SHMT1 1420C>T (OR 2,72; IC 95%, 1,25 – 5,91), RFC180G>A
/MTHFR 677C>T (OR 1,26; IC 95%, 1,37 – 5,48) e SHMT1 1420C>T/MTHFR
677C>T (OR 2,97; IC 95%, 1,50 – 5,85), conferiram aumento no risco para LLA-cpB,
porém, apenas a combinação RFC1 80G>A/MTHFR 1298A>C (FS, 2,61; IC 95%,
0,94 – 7,24, P = 0,065) demonstraram um possível efeito sinérgico, apesar de
valores próximos a significância.
Após analisado o efeito modulador no risco de LLA-cpB para os genes do
ciclo do folato, nós testamos a relação entre os polimorfismos nos genes
RFC180G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C> T e MTHFR 1298A>C e nos casos
de LLA-cpB com MLL-r (Tabela 4.10).
As frequências genotípicas foram testadas entre os casos com MLL-r e
controles e MLL selvagem (MLL-s) e controles, com razões de chance ajustadas por
gênero, idade e cor da pele. MTHFR677C>T conferiu aumento no risco de 2,04
vezes para LLA-cpB com MLL-r, ajustado por faixa-etária, gênero e cor da pele.
Para os casos com MLL-szsd foi observado aumento no risco significante
para SHMT11420 C>T (OR, 2,48 IC 95%, 1,25 – 4,91) e MTHFR677C>T (OR, 1,77
IC 95%, 1,03 – 3,04).
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Tabela 4.8: Freqüências genotípicas das variantes RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C, para
casos LLA-cpB e controles, Brasil, 2002-2011.
RFC1 80G>A
GG
GA
AA
GA + AA
SHMT1 1420C>T
CC
CT
TT
CT + TT
MTHFR 677C>T
CC
CT
TT
CT+TT
MTHFR 1298 A>C
AA
AC
CC
AC + CC

Casos

Controles

OR (IC 95%)

42
(23,9)
n (%)
100 (56,8)
34 (19,3)
134 (76,1)

85
(33,2)
n (%)
123 (48,0)
48 (18,8)
171 (66,8)

1,00
1,65 (1,05 - 2,59)
1,43 (0,81 - 2,55)
1,59 (1,03 – 2,45)

57 (39,3)
79 (54,5)
9 (6,2)
88 (60,7)

101 (52,6)
82 (42,7)
9 (4,7)
91 (47,4)

1,00
1,71 (1,09 - 2,67)
1,77 (0,66 - 4,72 )
1,71 (1,11 - 2,65)

75 (43,1)
80 (46,0)
19 (10,9)
99 (56,9)

184 (55,1)
119 (35,6)
31 (9,3)
150 (44,9)

1,00
1,65 (1,12 – 2,44)
1,50 (0,80 – 2,83)
1,62 (1,12 – 2,34)

94 (61,8)
50 (32,9)
8 (5,3)
58 (38,2)

207 (61,6)
101 (30,1)
28 (8,3)
129 (38,4)

1,00
1,09 (0,72 - 1,66)
0,63 (0,28 - 1,43)
0,99 (0,67 - 1,47)

P valor

Aj, OR (IC 95%)

P valor

*0,031
0,218
*0,036

1,00
1,82 (1,07 - 3,09)
1,27 (0,90 – 1,76)
1,74 (1,05 - 2,88)

*0,026
0,184
*0,031

*0,019
0,025
*0,015

1,00
1,83 (1,05 -3,20 )
1,95 (0,91 - 4,11)
1,95 (1,12 - 3,38)

*0,033
0,085
*0,018

*0,012
0,203
*0,010

1,00
1,67 (1,08 – 2,58)
1,54 (1,05 – ,26)
1,78 (1,17 – 2,71)

*0,021
*0, 026
**0,007

0,685
0,266
0,961

1,00
1,37 (0,84 - 2,21)
0,77 (0,49 - 1,19)
1,14 (0,73 - 1,77)

0,204
0,766
0,562

Abreviações: n, número;1.0 grupo de referência; OR, razão de chance; IC, Intervalo de confiança, Aj OR, razão de chance ajustada por
gênero, idade e cor da pele,*P0,05; **P0,01.
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Tabela 4.9: Interação entre os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T,
MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C, efeito sinérgico e risco para LLA.
RFC1 80G>A

SHMT1 1420C>T

Casos

Controles

OR IC 95%

GG

CC

12
n

26
n

1,00

GG

CT + TT

21

14

3,25 (1,24 - 8,51)

*0,015

GA+AA

CC

45

47

2,07 (0,94- 4,60)

0,070

GA+AA

CT + TT

64

51

2,72 (1,25 - 5,91)

**0,010

0,40 (0,13 - 1,22)

0,108
P valor

FS

P valor

RFC1 80G>A

MTHFR 677C>T

Casos

Controles

OR IC 95%

GG

CC

17

31

1,00

GG

CT + TT

22

26

1,54 (0,68 - 3,50)

0,299

GA+ AA

CC

54

70

1,41(0,71 - 2,81)

0,331

GA+AA

CT + TT

72

48

1,26 (1,37 - 5,48)

**0,004

0,79 (0,27 - 2,33)

0,668
P valor

FS
RFC1 80G>A

MTHFR 1298A>C

Casos

Controles

OR IC 95%

GG

AA

25

27

1,00

GG

AC + CC

12

30

0,43 (0,18 - 1,02)

0,054

GA+ AA

AA

66

71

1,00 (0,53 - 1,90)

0,990

GA+AA

AC + CC

43

41

1,13 (0,57 - 2,26)

0,724

2,61 (0,94 - 7,24)

0,065
P valor

FS
SHMT11420C>

MTHFR 677C>T

Casos

Controles

OR IC 95%

TCC

CC

24

43

1,00

CC

CT + TT

29

41

1,27 (0,64 - 2,53)

0,501

CT + TT

CC

33

41

1,44 (0,73 - 2,84)

0,289

CT + TT

CT + TT

48

29

2,97 (1,50 - 5,85)

**0,002

1,62 (0,63 - 4,19)

0,317
P valor

FS
SHMT1

MTHFR 1298A>C

Casos

Controles

OR IC 95%

CC
1420C>T

AA

8

12

1,00

CC

AC + CC

2

12

0,25 (0,04 - 1,43)

0,105

CT + TT

AA

12

7

2,57 (0,71 - 9,36)

0,205

CT + TT

AC + CC

6

7

1,29 (0,31 - 5,27)

0,727

2,00 (0,21 - 19,13)

0,547

FS

n, número;1.0 grupo de referência; OR, razão de chance; IC, Intervalo de confiança, FS,
fator de sinergia,*P0,05; **P0,01.

59

Tabela 4.10. Freqüências genotípicas dos polimorfismos RFC 80G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C em
LLA-cpB de acordo com o status do gene MLL.
Genótipos

MLL-r

MLL-S

Controles

Controles x MLL-r

Controles x MLL-r

Controles x MLL-S

Controles x MLL-S

n (%)

n (%)

n (%)

OR cru (95% CI)

OR Aj, (IC 95%)

OR cru (IC 95%)

OR Aj, (IC 95%)

GG

23 (28,4)

19 (24,1)

85 (33)

1,0

1,0

1,0

1,0

GA

37(45,7)

51 (64,6)

123 (48,0)

1,12 (0,64 - 2,00)

1,17 (0, 60 – 2,27)

1,86 (1,02 - 3,36)

2,09 (1,08 – 4,03)

AA

21 (25,9)

9 (11,4)

48 (18,8)

1,62 (0,81 – 3,22)

1,43 (0,94 - 2,16)

0,84 (0,35 – 2,00)

0,95 (0,60 – 1,51)

GA + AA

58 (71,6)

69 (75,9)

171 (66,8)

1,25 (0, 72 - 2,17)

1,37 (0,74– 2,55)

1,57 (0,88 - 2,80)

1,75 (0,93 - 3,30)

CC

31(43,7)

21 (34,4)

101 (52,6)

1,0

1,0

1,0

1,0

CT

36 (51,4)

36 (59,0)

82 (42,7)

1,43 (0,82 - 2,51)

0,20 (0,80 – 3,01)

*2,11 (1,15- 3,89)

*2,30 (1,15 - 4,61)

TT

4 (5,7)

4 (6,6)

9 (4,7)

1,45 (0,42 - 5,03)

1,75 (0,73 - 4,18)

2,14 (0,60- 7,60)

2,22 (0,96 - 5,13)

CT + TT

40 (65,6)

40 (65,6)

91 (47,4)

1,43 (0,83 - 2,48)

1,64 (0,85 - 3,16)

*2,11(1,16- 3,85)

*2,48 (1,25 - 4,91)

CC

35 (42,2)

32 (42,7)

184 (55,1)

1,0

1,0

1,0

1,0

CT

39 (47,0)

36 (48,0)

119 (35,6)

*1,72(1,03 - 2,87)

*1,91 (1,09 - 3,34)

*1,74 (1,03 - 2,95)

1,73 (0,98 - 3,03)

TT

9 (10,8)

7 (9,3)

31 (9,3)

1,53 (0,67- 3,48)

*1,67 (1,03- 2,72)

1,30(0,53- 3,20)

1,42 (0,86- 2,35)

CT+TT

48 (57,8)

43 (57,3)

150 (44,9)

*1,68 (1,04 - 2,74)

*2,04 (1,19- 3,49)

1,65 (0,99 - 2,73)

*1,77(1,03 - 3,04)

AA

50 (66,7)

40 (58,0)

207 (61,6)

1,0

1,0

1,0

1,0

AC

22 (29,3)

27 (39,1)

101 (30,1)

0,90 (0,52 - 1,57)

1,12 (0,60 - 2,09)

1,38 (0,80 - 2,38)

1,72 (0,95 - 3,09)

CC

3 (4,0)

2 (2,9)

28 (8,3)

0,44 (0,13 - 1,52)

0,64 (0,34 - 1,22)

0,37 (0,083 - 1,62)

0,59 (0,28 - 1,25)

AC + CC

25 (33,3)

29 (42,0)

129 (38,4)

0,80 (0,47 - 1,36)

0,92 (0,51 - 1,64)

1,16 (0,69 - 1,97)

1,34 (0,76 - 2,35)

RFC1 80G>A

SHMT11420C>T

MTHFR677C>T

MTHFR1298 A>C

Abreviações: n, número; 1, grupo de referência; OR, razão de chance; IC, intervalo de confiança; OR Aj., Razão de chance ajustada por
gênero, idade e cor da pele, *P0.05; MLL –r, mixed lymphoid-myeloid lineage gene rearrangement; MLL-S, gene MLL selvagem.
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4.3. ANÁLISE DE SOBREVIDA
Tendo como base as evidências da literatura que demontram que o
polimorfismo RFC1 80G>A aumenta o risco de toxicidade ao Metotrexato (MTX), e
consequentemente diminui a eficiência na resposta terapêutica (ONGARO et al.,
2009), nós testamos se polimorfismos nos genes do ciclo do folato têm influência n a
sobrevida global das crianças com LLA-cpB. Inicialmente procedemos com análise
de todos os casos, tendo apenas o genótipo como fator. Não foram observados
valores com diferenças estatísticas entre os grupos (Figura 4.1). A sobrevida média
encontra-se na Tabela 4.10. Observamos que houve alta mortalidade nos primeiros
18 meses de seguimento na coorte analisada, sendo mais acentuada ainda nos 6
primeiros meses do tratamento.

Figura 4.1: Sobrevida global dos casos de LLA-cpB de acordo com os polimorfismos RFC1
80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298 A>C.
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Tabela: Média do tempo de sobrevida de acordo com os polimorfismos RFC1
80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298 A>C.
Polimorfismo

Estimativa

Erro-padrão

IC 95%

GG

44,437

6,855

31,000

57,874

GA + AA

53,913

5,554

43,028

64,799

Total

54,489

4,798

45,084

63,893

CC

56,942

7,426

42,387

71,497

CT + TT

51,303

6,163

39,223

63,384

Total

55,039

5,080

45,082

64,995

CC

54,289

6,552

41,447

67,131

CT +TT

50,801

6,175

38,698

62,903

Total

51,843

4,723

42,586

61,100

AA

49,377

6,057

37,505

61,248

AC + CC

45,044

6,079

33,129

56,958

Total

51,103

4,942

41,417

60,788

RFC1 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: IC, intervalo de confiança.
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O diagnóstico clínico foi estabelecido de forma a dividir os grupos de risco em
de mau e de bom prognóstico. Foi feita uma análise com estratificação para os dois
grupos etários separadamente, ≤12 meses (Figura 4.2) e >13 meses (Figura 4.3).
A sobrevida média para os casos ≤12 meses encontra-se na Tabela 4.11 e
para os casos >13 meses na Tabela 4.12.

Figura 4.2: Análise de sobrevida global para os casos de LLA-cpB com idade ≤12
meses de acordo com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR
677C>T e MTHFR 1298 A>C.
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Tabela 4.11: Média do tempo de sobrevida para o grupo com idade ≤12 meses
acordo com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e
MTHFR 1298 A>C.
Polimorfismo

Estimativa

Erro-padrão

IC 95%

GG

34,595

6,959

20,956

48,234

GA + AA

29,689

4,140

21,576

37,803

Total

30,697

3,589

23,662

37,731

CC

38,443

6,155

26,379

50,508

CT + TT

29,193

4,313

20,739

37,647

Total

31,886

3,624

24,783

38,989

CC

33,345

5,770

22,035

44,654

CT +TT

27,525

4,932

17,858

37,191

Total

29,846

3,787

22,424

37,268

AA

22,950

4,485

14,160

31,741

AC + CC

33,739

5,784

22,403

45,075

Total

28,032

3,665

20,848

35,216

RFC1 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: IC, intervalo de confiança.
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Figura 4.3: Análise de sobrevida global para os casos de LLA-cpB com idade ≥13 meses de
acordo com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR
1298 A>C.
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Tabela 4.12: Média do tempo de sobrevida para o grupo com idade ≥12 meses
acordo com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e
MTHFR 1298 A>C.
Polimorfismo

Estimativa

Erro-padrão

IC 95%

GG

37,393

7,216

23,249

51,536

GA + AA

40,461

3,652

33,303

47,619

Total

39,854

3,252

33,480

46,229

CC

42,730

5,139

32,657

52,803

CT + TT

37,737

5,200

27,545

47,928

Total

40,127

3,656

32,961

47,294

CC

37,852

5,691

26,697

49,006

CT +TT

39,495

4,449

30,776

48,215

Total

38,350

3,529

31,433

45,267

AA

37,463

4,278

29,080

45,847

AC + CC

40,353

5,345

29,876

50,829

Total

38,594

3,336

32,055

45,134

RFC1 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: IC, intervalo de confiança.

Foi realizada uma análise levando em consideração apenas o status do
MLL,(MLL-r e MLL-s ) independente da idade, a fim de verificar se os polimorfismos
têm importância prognostica. Casos com MLL-s (Figura 4.4) e no grupo de casos
com MLL-r (Figura 4.5). O polimorfismo SHMT1 1420 C>T com 49 casos apresentou
um valor de P próximo da significância (P = 0,083), sendo que os casos com
genótipo SHMT1 1420 TT (embora com serie pequena de casos) apresentaram uma
tendência ao pior prognóstico. A sobrevida média de acordo com o status do MLL
encontra-se na Tabela 4.13 para os casos com MLL-s e 4.14 para os casos com
MLL-r.
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Figura 4.4: Análise de sobrevida global para os casos de LLA-cpB com MLL-s de
acordo com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e
MTHFR 1298 A>C.
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Tabela 4.13: Média do tempo de sobrevida para o grupo de MLL-s de acordo com os
polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298
A>C.
Polimorfismo

Estimativa

Erro-padrão

IC 95%

GG

39,996

6,448

27,358

52,635

GA + AA

40,961

3,881

33,354

48,568

Total

41,689

3,377

35,071

48,307

CC

51,911

5,295

41,533

62,289

CT + TT

36,436

4,437

27,740

45,132

Total

42,365

3,846

34,828

49,902

CC

35,855

5,048

25,960

45,750

CT +TT

54,707

7,791

39,436

69,978

Total

51,148

6,858

37,705

64,590

AA

52,638

8,060

36,840

68,435

AC + CC

44,512

4,971

34,769

54,255

Total

50,980

6,930

37,397

64,563

RFC1 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: IC, intervalo de confiança.

68

Figura 4.5: Análise de sobrevida global para os casos de LLA-cpB com MLL-r de acordo
com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298
A>C.
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Tabela 4.14: Média do tempo de sobrevida para o grupo de MLL-r de acordo com os
polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e MTHFR 1298
A>C.
Polimorfismo

Estimativa

Erro-padrão

IC 95%

GG

30,072

8,752

12,917

47,226

GA + AA

41,801

7,256

27,580

56,023

Total

41,950

6,357

29,490

54,411

CC

49,326

9,450

30,803

67,849

CT + TT

35,228

8,583

18,405

52,051

Total

43,277

6,722

30,102

56,452

CC

42,944

9,161

24,988

60,900

CT +TT

38,514

7,964

22,904

54,124

Total

40,511

6,113

28,530

52,493

AA

39,588

7,738

24,422

54,755

AC + CC

31,999

8,742

14,864

49,134

Total

39,330

6,379

26,828

51,833

RFC1 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: IC, intervalo de confiança.

Em seguida foram realizadas análises levando em consideração a idade,
leucometria e MLL-r. Os casos com leucometria ≥50.000, idade ≤ 12 meses e/ou
MLL-r foram alocados no grupo de alto risco e analisados separadamente (Figura
4.6). Não foram encontrados resultados com significância estatística. A sobrevida
média para o grupo de alto risco encontra-se na Tabela 4.15.
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Figura 4.6: Análise de sobrevida global para os casos de LLA-cpB com alto risco prognóstico
de acordo com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e
MTHFR 1298 A>C.
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Tabela 4.15: Média do tempo de sobrevida para o grupo de alto risc o prognóstico de
acordo com os polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420 C>T, MTHFR 677C>T e
MTHFR 1298 A>C.
Polimorfismo

Estimativa

Erro-padrão

IC 95%

GG

41,159

7,749

25,970

56,348

GA + AA

49,546

5,842

38,096

60,996

Total

49,839

5,133

39,777

59,900

CC

53,665

7,661

38,649

68,680

CT + TT

44,688

6,733

31,491

57,885

Total

49,638

5,415

39,025

60,251

CC

46,670

7,191

32,577

60,764

CT +TT

48,461

6,554

35,615

61,307

Total

47,561

4,958

37,843

57,279

AA

45,576

6,405

33,023

58,129

AC + CC

42,135

6,680

29,043

55,227

Total

47,294

5,217

37,068

57,519

RFC1 80G>A

SHMT1 1420C>T

MTHFR 677C>T

MTHFR 1298A>C

Abreviações: IC, intervalo de confiança;

Analisamos se a havia associação entre alguma variante polimórfica e o risco
de morte (Tabela 4.16), sem levar em consideração a variável tempo, também não
foram encontrados resultados com significância estatística quando ajustados por
gênero, idade e cor da pele.
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Tabela 4.16: Risco de morte para os casos de LLA-cpB de acordo com os
polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>Te MTHFR677 C>T e 1298 G>A.
Genótipo

P

Morto

OR CI 95%

GG

20 (23,8%)

13 (23,6%)

*1,00

GA

51 (60,7%)

26 (47,3%)

0,78 (0,34 – 1,82)

0,572

1,26 (0,53 – 3,01)

0,604

AA

13 (15,5%)

16 (29,1%)

1,99 (0,73 – 5,43)

0,179

0,70 (0,41 – 1,20)

0,193

GA + AA

64 (76,2%)

42 (76,4%)

1,01 (0,45 – 2,25)

0,981

0,98 (0,43 – 2,23)

0,955

CC

35 (43,2%)

16 (32,7%)

*1,00

CT

39 (48,1%)

32 (65,3%)

1,80 (0,84 – 3,82)

0,127

0,52 (0,24 - 1,12)

0,095

TT

7 (8,6%)

1 (2,0%)

0,31 (0,04 – 2,75)

0,273

1,63 (0,54 - 4,93)

0,387

CT + TT

46 (56,8%)

33 (67,3%)

1,57 ( 0,75 – 3,29)

0,232

0,59 (0,27 - 1,25)

0,167

CC

32 (44,4%)

20 (39,2%)

*1,00

CT

35 (48,6%)

26 (51,0%)

1,19 (0,56 – 2,53)

0,654

0,82 (0,37 - 1,83)

0,630

TT

5 (6,9%)

5 (9,8%)

1,6 (0,41 - 6,25)

0,496

0,80 (0,40 - 1,61)

0,535

CT+TT

40 (55,6%)

31 (60,8%)

1,24 (0,60 - 2,57)

0,563

0,56 (0,61 – 1,31)

0,558

AA

48 (59,3%)

37 (64,9%)

*1,00

AC

27 (33,3%)

19 (33,3%)

0,91 (0,44 – 1,89)

0,806

1,04 (0,49 - 2,21)

0,925

CC

6 (7,4%)

1 (1,8%)

0,22 (0,2 – 1,88)

0,131

2,21 (0,73 – 6,71)

0,162

AC + CC

33 (40,7%)

20 (35,1%)

0,79 (0,39 – 1,58)

0,501

1,22 (0,59 - 2,52)

0,588

valor

OR Aj,

P

Vivo

valor

RFCI 80G>A
*1,00

SHMT1 1420C>T
*1,00

MTHFR 677C>T
*1,00

MTHFR 1298 A>C
*1,00

Abreviações: Abreviações: n, número; 1, grupo de referência; OR, razão de chance; IC,
intervalo de confiança; OR Aj., razão de chance ajustada por gênero, idade e cor da pele.
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5. DISCUSSÃO
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Estudos anteriores demonstraram que níveis de folato e a regulação genética
do seu metabolismo estão associados ao risco de leucemia- seja com efeito protetor
ou de elevação no risco para alguns genes do ciclo do folato (FRANCO et al., 2001;
SKIBOLA et al., 2002; SKIBOLA et al., 1999; ZANROSSO et al., 2006). Resultados
ao longo de estudos são controversos e poucos estudos questionaram se as
frequências genotípicas para os polimorfismos RFC1 rs1051266 (80G>A), SHMT1
rs1979277 (1420C>T), MTHFRrs1801133 (677C>T) e MTHFR rs1801131(1298A>C)
poderiam estar associadas com o risco de leucemia em lactentes.
Este estudo procura responder essas questões. Inicialmente hipotetizamos
que polimorfismos em genes cujas enzimas atuam em ponto crítico do metabolismo
do folato estariam influenciando no surgimento de células com fusões gênicas
aberrantes, principalmente aquelas com MLL-r. Especulamos que a soma dos
efeitos dos polimorfismos RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C>T e
MTHFR1298G>A poderia influenciar no risco para LLA originada na vida intra-útero.
(VINEIS; PERERA, 2007).
Primeiramente, nós analisamos as frequências e a influência de cada SNP no
risco para LLA-cpB (susceptibilidade genética), e encontramos que a presença de
pelo menos uma variante polimórfica para RFC1 80G>A, ou SHMT1 1420C>T ou
MTHFR C677T isoladamente conferiram uma associação significante de aumento no
risco LLA-cpB na primeira infância. Estudos prévios que investigaram as variantes
genéticas separadamente no ciclo do folato demonstraram aumento no risco para
LLA, conferidos pelo polimorfismo RFC1 80G>A sem especificar os subtipos
celulares (VIJAYAKRISHNAN; HOULSTON, 2010).
As associações de risco das variantes MTHFR 677C>T e SHMT1 1420C>T
continuam com resultados controversos, o conjunto de dados fornecem evidência da
relação entre MTHFR 677C>T e diminuição no risco para LLA (PEREIRA et al.,
2006; VIJAYAKRISHNAN; HOULSTON, 2010; YAN et al., 2012), em séries sem
estratificação por idade e populações homogêneas. Nossos achados demonstraram
associação de risco pela presença de pelo menos uma variante para MTHFR
677C>T (Aj. OR 1.38; IC 95% 1.11 - 1.73) semelhantes aos achados em coortes
Asiáticas (Turquia e Coréia do Sul) (BALTA et al., 2003; KIM et al., 2009).
Diferentemente dos resultados obtidos por Zanrosso et al, 2006, estes
resultados obtidos nesta série de LLA-cpB da primeira infância demonstraram
aumento de risco de 2,2 vezes conferido pelo polimorfismo MTHFR 677C>T. O
estudo realizado anteriormente na população brasileira foi em crianças e
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adolescentes sem distribuição de subtipos celulares específicos (ZANROSSO et al.,
2006).
Especula-se que MTHFR 677C>T confere efeito protetor nas LLAs (WIEMELS
et al., 2001), pois o polimorfismo MTHFR 677C>T acarreta baixos níveis de folato
plasmático. Porém, essa possível deficiência de folato afeta a estabilidade do DNA
por duas vias diferentes:
1) O aumento na disponibilidade de 5,10metilenoTHF consequente da
variante polimórfica MTHFR 677C>T com diminuição na atividade da enzima
MTHFR, promovendo a estabilidade do DNA, por meio da incorporação da timidina.
A timidina é usada para a síntese e reparo de DNA, dessa forma, o polimorfismo
exerce efeitos protetores, evitando incorporação errônea de uracila;
2) Por outro lado, a alteração do padrão de metilação pela diminuição na
disponibilidade de 5-metiltetraidrofolato (5-metil THF), o doador universal de
grupamentos metil que participa da re-metilação da homocisteína a metionina,
possibilitando a conversão de SAM. SAM metila citosinas de forma específica na
molécula de DNA, portanto, a deficiência de folato acarreta aumento nos níveis de
homocisteína, diminuição da SAM, o que induz à hipometilação global do DNA. Por
esta via, o polimorfismo exerce um fator de risco, com hipometilação que é um
evento epigenético que pode favorecer o risco para LLA (GAST et al., 2007).
Vários estudos se focaram nos genes envolvidos no ciclo do folato como
MTHFR, TS, MTR e poucos estudos investigaram as implicações dos polimorfismos
no gene carreador do folato reduzido (RFC) nas leucemias pediátricas. Dois estudos
exploraram o efeito do polimorfismo RFC1 80G>A em LLA na população européia e
um estudo adicional avaliou a toxicidade ao metotrexato (MTX) e 6-mercaptopurina
(6-MP) durante a manutenção do tratamento em crianças e adultos com LLA, nestes
foi observado um aumento no risco de 2 vezes para da variante no risco para LLA
para o genótipo RFC1 80AA (DE JONGE et al., 2009;

GAST et al., 2007). Os

resultados do presente estudo em serie de crianças brasileiras são portanto
semelhantes.
Outros estudos porém não encontraram resultados com significância
estatística para o mesmo polimorfismo na susceptibilidade para LLA em população
européia(LOPEZ-LOPEZ et al., 2011). A maioria dos estudos envolvendo RFC1
80G>A avaliaram toxicidade ao MTX

durante a manutenção do protocolo

terapêutico em crianças e adultos com LLA (CHANGO et al., 2004). No presente
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estudo não foi possível avaliar toxicidade dada a indisponibilidade dos dados
referentes à resposta terapêutica.
A

detecção

do

polimorfismo

SHMT1

1420C>T

foi

realizada

por

pirosequenciamento. Esta técnica se caracteriza por apresentar sensibilidade e
especificidade superior à técnica de RFLP. Um estudo demonstrou que a digestão
com a enzima EAR1 não apresenta boa acurácia na detecção do polimorfismo
SHMT1 1420C>T (SKIBOLA et al., 2002), a seqüência do gene na região do
polimorfismo apresenta uma série de repetições consecutivas de citosina e timina,
que podem dificultar o reconhecimento pela enzima de restrição, tornando a
digestão inespecífica. O polimorfismo SHMT1 1420C>T também foi pouco explorado
como fator de risco para leucemias, dois estudos demonstraram associação de
proteção para este polimorfismo (DE JONGE et al., 2009; GAST et al., 2007). O
efeito deste polimorfismo ainda não é completamente conhecido, porém, sabe-se
que ele provoca redução nos níveis de folato circulante, desviando 5,10-MTHF para
a síntese de DNA (HEIL et al., 2001). Em se tratando de metodologia, a técnica
descrita na literatura para a detecção do polimorfismo SHMT1 1420C>T é PCR em
tempo real (SKIBOLA et al., 2002), porém, devido a disponibilidade de equipamentos
e reagentes e às vantagens da técnica de pirosequenciamento, esta foi a técnica de
escolha. O presente estudo encontrou associação de risco para a variante SHMT1
1420C>T, apresentando resultados importantes no possível papel desta variante na
LLA da primeira infância.
Após avaliar separadamente os efeitos dos polimorfismos dos genes do ciclo
do folato selecionados para este estudo, procuramos testar se a somatória dos
efeitos resultantes da interação gene-gene poderiam conferir uma susceptibilidade
genética no risco para leucemia da primeira infância através do cálculo do fator de
sinergia. Portanto, quatro SNPs do ciclo do folato (RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T,
MTHFR 677C>T e MTHFR 1298A>C) foram testados quanto ao FS para as
variantes polimórficas combinadas aos pares para verificar as magnitudes de risco
na susceptibilidade para LLA-cpB .
Os resultados demonstraram que a combinação entre RFC1 80G>A/SHMT1
1420C>T, RFC1 80G>A/MTHFR 677C>T, assim como a combinação entre SHMT1
1420C>T /MTHFR 677C>T aumentaram o risco para LLA-cpB de 1,26 a 2,87 vezes.
As combinações genotípicas com MTHFR 1298A>C não demonstraram efeito de
risco, porém, a combinação entre RFC1 80G>A/MTHFR 1298A>C apresentou uma
tendência ao risco com FS de 2,61vezes (p=0.065).
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Quando nós observamos a presença da variante MTHFR 677 C>T com RFC1
e SHMT1 selvagens, não houve evidência de significância estatística relacionada à
MTHFR 677C>T e o risco para LLA, (p=0,299, p=0,501) demonstrando que o risco é
dependente das outras variantes polimórficas.
Nós especulamos que esse efeito combinado entre as variantes que
provocam diminuição na atividade enzimática, limitando a disponibilidade de
substrato para cada etapa do metabolismo do folato, pode ser semelhante ao
modelo da deficiência de folato com efeitos observados nos estudos em câncer de
cólon (EL AWADY et al., 2009).
Voltamos então à estudos descritos na literatura, buscando o entendimento
biológico dos resultados obtidos nesta coorte de leucemias na primeira infância, já
que não realizamos um estudo experimental e explicativo para plausibilidade
biológica destes achados relativos ao efeito dos polimorfismos RFC1, MTHFR,
SHMT1 do ponto de vista funcional.
Revisando, os folatos podem desempenhar duas atuações dentro da
carcinogênese de forma global: 1º) com a deficiência de folatos induzindo a
hipometilação gênica e, 2º) quando em altos níveis promovendo o crescimento
celular de clones existentes (JANG; MASON; CHOI, 2005).
Um estudo realizado em população caucasiana com LLA da Europa central,
com idade menor que 18 anos, apresentou uma redução significante no risco para
os carreadores dos genótipos MTHFR 677C>T e MS 2756 A>G simultaneamente,
comparados com indivíduos selvagens para ambos os polimorfismos (PETRA et al.,
2007). Estas diferenças foram notórias porque existem pelo menos dois importantes
papéis pelos quais os SNPs podem ser biomarcadores na patogênese da leucemia:
1) apresentando quão relevante estes podem ser em termos de plausibilidade
biológica em associadas à patogênese da doença, particularmente aliada à
exposição ambiental (interação gene-ambiente, ex, suplementação de folato) e 2)
pela validação das implicações de risco mediante à reprodutibilidade dos estudos
epidemiológicos em diferentes populações.
No contexto de interação gene-ambiente, a suplementação de folato tem
demonstrado efeito protetor na prevenção da LLA em indivíduos com o polimorfismo
MTHFR 677C>T (THOMPSON et al., 2001). O primeiro estudo caso-controle
realizado na Austrália foi realizado de forma retrospectiva, com LLA (0-14 anos de
idade) e a participação de 83 mães de caso e 166 mães de controles e informações
sobre suplementação de folato obtida através de questionários. O estudo
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demonstrou um efeito protetor para LLA pela suplementação de folato na gravidez
(OR, 0,37, CI 95% 0,21-0,65; P=0.001). O estudo foi o primeiro a demonstrar uma
associação protetora entre a suplementação de folato na gravidez e LLA-c
(THOMPSON et al., 2001) Em seguida foi realizado um estudo similar na Nova
Zelândia em mães de 97 casos com LLA e 303 mães de controles que responderam
as mesmas questões sobre a suplementação de folato durante a gestação. Este
estudo não encontrou os mesmos resultados obtidos no estudo australiano, não
houve associação entre a suplementação de folato e LLA (OR, 1,1; IC 95% 0,5–2,7).
Combinando os resultados do estudo da Nova Zelândia, Austrália e outro estudo
realizado em Quebec em uma meta-análise foi obtida o OR de 0,9 (IC 95% 0,8–1,1).
A pesar de ainda ser um tema controverso, a suplementação de folato foi
implementada na Nova Zelândia (DOCKERTY et al., 2007).
Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Austrália e aproximadamente 40
países aderiram à fortificação mandatória de ácido fólico na dieta. (DUNLAP et al.,
2011). Evidências históricas acessadas por meio da literatura indicam que existe
uma disparidade na fortificação de ácido fólico dentro do contexto racial/étnico no
sistema de saúde pública brasileiro. Considerando que a dieta inapropriada
determinada principalmente pela deficiência de ferro nas famílias brasileiras, o
sistema de saúde brasileiro propôs a fortificação de ferro e ácido fólico na farinha de
trigo e milho a partir de 2002 (http://elegis.anvisa.gov.br/leisref/public/). De forma
efetiva, a implementação ocorreu em meados de 2004, onde os fabricantes
brasileiros tiveram que adicionar o mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico a
cada 100g de farina de trigo ou milho produzidos. A pesquisa de orçamento familiar
estimou que em média a quantidade de trigo/farinha disponíveis diariamente nas
famílias é de 106,1g/dia (contribuindo com 0,16mg de ácido fólico por dia). Porém,
ao passo que o sul do país o suprimento foi de 144g/dia, no norte e centro-oeste o
suprimento atingiu apenas 70g/dia. Apenas 22,4% das mulheres grávidas tiveram
suplementação de folato e mulheres com baixa renda relataram melhor ingestão de
ferro e ácido fólico em relação às mulheres de alta renda (FONSECA et al., 2003;
SANTOS et al., 2007).
Baseado nesta evidência da baixa suplementação de ácido fólico na
população brasileira, especulamos que a razão do efeito dos polimorfismos RFC1
80G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C>T pôde aumentar o risco de LLA.
No estudo exploratório sobre exposição materna e risco de leucemias de
lactentes (POMBO-DE-OLIVEIRA; KOIFMAN, 2006), a suplementação de vitaminas
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do complexo B que inclui folatos, demonstrou uma diminuição no risco para LLA (OR
ajustado 0,33; IC 95% 0,12-0,92) e LMA (OR ajustado 0,55; IC 95% 0,34-0,95). No
entanto, o uso sistemático da suplementação vitamínica foi reportado corretamente
por apenas 10% das mães (entre 277 casos de leucemias dos questionários
aplicados). Não foi possível estabelecer correlação entre o consumo de alimentos
ricos em folato assim como a suplementação vitamínica. Observamos que a
distribuição de vitaminas para mulheres grávidas, de acordo com o estrato social
vem melhorando com o passar do tempo e observamos ainda neste seguimento da
população, a dificuldade por parte das mulheres de diferenciar a suplementação de
ferro (sulfato ferroso) do uso de vitaminas do complexo B na gravidez (dos casos e
dos controles) a limitação do estudo foi o tamanho amostral (COUTO et al., 2012,
submetido)
Recentemente, METAYER

et al., (2011) examinaram o risco de LLA em

hispânicos que vivem na Califórnia mediante variações genéticas em 10 genes da
via do folato (CBS, DHFR, FOLH1, MTHFD1, MTHFR, MTR, MTRR, SHMT1,
SLC19A1, e TS) e a associação de risco foi analisada de acordo com a
suplementação de folato e ingestão de álcool no período pré-concepcioanal. Os
níveis de folato ingeridos foram associados com SNPs em três genes, CBS, MTRR
e TS, demonstrando que existe uma variabilidade na via do folato de acordo com o
ambiente (METAYER et al., 2011).
Os estudos relativos ao papel dos polimorfismos em genes do folato em
relação à sobrevida global têm como principal fundamento o fato de que o MTX, uma
importante droga usada nos protocolos de tratamento das LLAs (BFM e GBTLI), é
metabolizado na via do folato. A Influência de polimorfismos do ciclo do folato na
sobrevida vem sendo testada em diferentes protocolos em leucemias de adultos e
pediátricas (ERCULJ et al., 2012;

ONGARO et al., 2009). Entre os pacientes

adultos, o genótipo MTHFRT677C conferiu uma redução de 2,37 vezes na sobrevida
global (ONGARO et al., 2009), enquanto em crianças demonstrou efeito da interação
entre as variantes MTHFR 677C>T e TS2R>3R como também MTHFD1 1958G>A e
MTHFR 677C>T na toxicidade ao MTX, porém a mesma relação não foi observada
para a SG (LOPEZ-LOPEZ et al., 2011; ERCULJ et al., 2012 ). O fato é que o papel
de polimorfismos em genes do folato na toxicidade ao MTX e SG varia de acordo
com a dose administrada e o protocolo adotado. Não haviam estudos realizados na
população brasileira envolvendo entes polimorfismos na SG de crianças com LLA,
portanto, foi realizada além da avaliação dos polimorfismos genéticos como fator de
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risco para LLA-cpB, a influência destes polimorfismos na SG de acordo com os
fatores prognósticos determinados por idade, leucometria e fusões gênicas. O
polimorfismo foi

analisado de forma isolada e combinada.

Nenhum dos

polimorfismos investigados (RFC1 80G>A, SHMT1 1420C>T, MTHFR 677C>T)
demonstrou influência na SG dos casos de LLA.
Não existem estudos explorando a influência de polimorfismos do folato em
leucemia de lactentes. Os achados da SG demonstraram altas taxas de mortalidade
até os 18 meses de idade, a curva caiu de forma ainda mais acentuada nos 6
primeiros meses de seguimento, no período que os pacientes são submetidos a
altas doses de MTX, porém, nosso desenho de estudo não nos permite tirar tal
conclusão, porque as variáveis relativas à dosagem de MTX, toxicidade e resposta
terapêutica não foram avaliadas.
Nos lactentes foi observado que as curvas caminharam separadamente
principalmente na presença dos polimorfismos SHMT1 1420C>T, em comparação
com os casos de genótipo selvagem, este achado aponta para uma relevância
clínica dos polimorfismos, apesar da falta de significância estatística.
As curvas também se mantiveram separadas quando analisamos o grupo
com MLL-r versus o polimorfismo do gene SHMT1. Porém, o grupo não foi
suficientemente grande para demonstrar significância estatística. A influência dos
polimorfismos da via do folato devem ser explorados em estudos futuros com LLAcpB em coorte maiores.
Nós tivemos como limitação um grupo heterogênio do ponto de vista étnico. A
população brasileira é caracterizada por ancestrais ameríndios, europeus, oriente
médio e africanos. A caracterização de acordo com a cor da pele (brancos e não
brancos) não prediz ancestralidade genômica (PENA et al., 2011). O fato de a idade
dos controles ser diferente dos casos não invalida os achados, dado que os
controles fornecem freqüências regionais, e pelos polimorfismos se tratarem de
características constitutivas, a idade dos controles não influencia no resultado final.
Nosso estudo apresenta como limitação o fato de ter sido conduzido com
base hospitalar, tanto para os casos quanto para os controles, podendo ter havido
viés de seleção dos controles. No entanto, todos os participantes foram recrutados
da mesma forma que os casos nos centros colaborativos, procedentes das mesmas
regiões, desta forma, os casos e controles foram semelhantes exceto pela doença
presente apenas nos casos.
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Outra limitação deste estudo foi à ausência de informação relativa a
suplementação e dosagem de folato consumidos durante a gestação pela mãe das
crianças. Por outro lado, esta investigação tem como ponto forte a exploração do
efeito sinérgico entre os polimorfismos que demonstraram efeito direto na
susceptibilidade genética em população latino-americana. Outro ponto forte é que os
participantes deste estudo são recrutados dentro de um desenho de estudo
epidemiológico já consolidado e com o foco em um grupo etário específico que é
pouco explorado nos estudos publicados anteriormente. Este estudo sobre
polimorfismos do ciclo do folato agrega novas evidências sobre o papel dos
polimorfismos em genes do folato, estes polimorfismos modificam a susceptibilidade
genética e devem estudados conjuntamente com a suplementação do ácido fólico
durante a gravidez podendo contribuir com o risco para LLA da primeira infância.
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
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Em conclusão, foi encontrado que os polimorfismos MTHFR 677C>T, RFC1
80G> A e SHMT1 1420C>T estão associados com aumento no risco para a LLAcpB da primeira infância quando vistos separadamente e de forma combinada,
sendo que a presença das variantes polimórficas ao mesmo tempo RFC1 80G>
A/SHMT1 1420C>T e, MTHFR 677C>T/SHMT1 1420C>T conferiu risco adicional em
relação à presença de apenas uma variante polimórfica. Provavelmente o efeito
combinado entre essas variantes pode estar relacionado com modificações precoces
em células progenitoras, promovendo metilação aberrante na vida intra-uterina.
Apesar de as análises de SG não haverem sido suficientemente robustas em
nossa coorte, o polimorfismo SHMT1 1420C>T apresentou uma tendência a
associação com baixa sobrevida global nos casos com MLL-s, necessitando de
novos estudos em maior número de casos a fim de esclarecer esta questão. Estes
polimorfismos devem ser levados em consideração no entendimento da história
natural das LLAs.
Como perspectivas, propomos Investigar o efeito da interação entre as
variantes de genes do ciclo de folato (MTHFR 677C>T, MTHFR 1298A>C, SHMT1
1420C>T e RFC1 80G>A) através de análises do status de metilação do DNA na
mesma coorte estudada. Com este desenho de estudo procuramos elucidar o
mecanismos pelo qual estes polimorfismos estão contribuindo com o processo de
leucemogênese.
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ANEXO I
Carta de aprovação do projeto pelo comitê de ética
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ANEXO II
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTUDO MULTI- INSTITUCIONAL DAS LEUCEMIAS INFANTIS: CONTRIBUIÇÃO
DOS MARCADORES IMUNO-MOLECULARES NA DISTINÇÃO DE DIFERENTES
FATORES ETIOPATOGENICOS
INVESTIGADOR: DRA. MARIA S. POMBO-de-OLIVEIRA
Centro: Instituto Nacional de Câncer
Endereço: Rua André Cavalcante, 37 - Centro
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20231-050 Tel: 3233-1324 ; e-mail: mpombo@inca.gov.br

Nome do Voluntário (CONTROLES):
________________________________________________
Por favor, leia cuidadosamente este formulário, pois ele informa o que a senhora
necessita saber sobre os objetivos deste estudo. Se a Sra. concordar em tomar
parte neste estudo a Sra. deve assinar e datar este formulário. A sua assinatura
significa que a Sra. e seu filho (a) receberam as informações necessárias a respeito
do estudo, e que desejam participar deste estudo.
OBJETIVO DO ESTUDO
Investigar e comparar se existem diferenças entre o genótipo de crianças sem
leucemias com os genótipos de crianças com leucemias agudas e identificar as
associações de riscos com a diversidade de exposição ambiental através de um
estudo de casos e controles. Esta pesquisa visa identificar nas células do sangue
possíveis defeitos que possam estar relacionados com leucemias. Para isso, serão
realizados testes genéticos que permitam identificar polimorfismos nos genes como
CYP17,CYP19,NQO1,NAT2, MTHFR, DHFR, MS, TS, SHMT1, RFC, MLL.
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Se você concordar em participar deste estudo, será coletada 1 amostra de sua
saliva e 1 amostra de saliva de seu filho (a) (correspondente a uma colher de sopa).
Destas amostras retiraremos o DNA exclusivamente destinado as análises
moleculares que nos permitam identificar os polimorfismos dos genes acima
mencionados. A Sra irá também responder a um questionário, que pede informações
sobre locais onde viveu com seu filho (a), aos fatos que ocorreram durante a sua
gravidez, e o modo de vida da Sra em casa e no trabalho.
MÉTODOS ALTERNATIVOS
Caso você não queira doar sua saliva e a de seu filho (a), mas queira participar do
estudo, você poderá optar por doar o lavado de bochechas para que os mesmos
testes sejam realizados, ou participar desta pesquisa, simplesmente respondendo ao
questionário.
RISCOS
A coleta de sua saliva não oferece nenhum risco a você nem a seu filho (a). Nenhum
dano imediato ou tardio, que comprometa a sua saúde ou a sua saúde do (a) seu
(sua) filho (a), poderá ocorrer decorrente deste estudo.
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BENEFÍCIOS
Este estudo pode não trazer nenhum beneficio para você e sua família, entretanto,
as informações obtidas neste estudo podem contribuir para um melhor
conhecimento da forma de prevenção de doenças malignas.
Apesar desta pesquisa não trazer benefício direto a você, há garantias de que sua
situação física, psicológica, social e educacional não será comprometida. O
pesquisador responsável se compromete a suspender a pesquisa imediatamente ao
perceber algum risco ou dano à sua saúde, que não previsto neste termo de
consentimento.
ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS
A pesquisadora se compromete em dar informação atualizada ao longo do estudo,
caso este seja o seu desejo. Você pode optar em tomar conhecimento ou não dos
resultados dos exames realizados em seus materiais biológicos. Não haverá
aconselhamento genético em virtude deste estudo.
CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS
Garantimos que todos os dados obtidos durante esta pesquisa serão mantidos em
sigilo, somente tendo acesso a eles os pesquisadores envolvidos e a equipe do
Comitê de Ética do Hospital do Câncer I/INCA. Seu nome e o nome do (a) seu (sua)
filho (a) não serão revelados ainda que informações do registro médico do (a) seu
(sua) filho (a) sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que
ocorrerão independentemente dos resultados obtidos.
TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS
Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e
que necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição.
CUSTOS (Ressarcimento e indenização)
Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para senhora ou seu filho (a)
pela sua participação no estudo.
BASES DA PARTICIPAÇÃO
É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente
voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a
qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você e seu
(sua) filho (a) têm direito. Em caso de você decidir interromper sua participação e a
de seu (sua) filho (a) no estudo, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta
de amostras para os exames relativos ao estudo será imediatamente interrompida.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS
Nós estimulamos a você ou seus familiares a fazer perguntas a qualquer momento
do estudo. Neste caso, por favor, ligue para o Dra Maria do Socorro Pombo-deOliveira nos telefones 3233-1324 ou 3233-1368. Se você tiver perguntas com
relação a seus direitos como participante do estudo clínico, também pode contar
com uma terceira pessoa imparcial, a Coordenadora do Comitê de Ética do Instituto
Nacional do Câncer Dra. Adriana Scheliga - Rua André Cavalcanti 37, telefone 21 –
3233-1410.
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA
Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os
benefícios e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de
fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente
meu consentimento para participar neste estudo. Entendo que não serei submetido a
nenhum exame adicional alem da doação de saliva e não receberei compensação
monetária por minha participação neste estudo.
Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.
__________________________________
____ / _____ / _____
(Assinatura da mãe da criança)
dia
mês
ano
_____________________________________________________
(Nome da Mãe da criança – letra de forma)
_________________________________________________________
(Assinatura do pai da criança)
dia
mês
ano
_____________________________________________________
(Nome do pai da criança – letra de forma)
__________________________________
____ / ____ / _____
(Assinatura de Testemunha, se necessário)
dia mês ano
Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo
ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente.
__________________________________________
____ / ____ / ____
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)
dia mês ano
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ANEXO III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DO ESTUDO: ESTUDO MULTI- INSTITUCIONAL DAS LEUCEMIAS
INFANTIS: CONTRIBUIÇÃO DOS MARCADORES IMUNO-MOLECULARES NA
DISTINÇÃO DE DIFERENTES FATORES ETIOPATOGENICOS
INVESTIGADOR: DRA. MARIA S. POMBO-de-OLIVEIRA
Centro: Instituto Nacional de Câncer
Endereço: Rua André Cavalcante, 37 - Centro
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20231-050 Tel: 3233-1324 ; e-mail: mpombo@inca.gov.br

Nome : ________________________________________________
Por favor, leia cuidadosamente este formulário, pois ele informa o que a senhora
necessita saber sobre os objetivos deste estudo. Se a Sra. concordar em tomar
parte neste estudo a Sra. deve assinar e datar este formulário. A sua assinatura
significa que a Sra. e seu filho (a) receberam as informações necessárias a respeito
do estudo, e que desejam participar deste estudo.
OBJETIVO DO ESTUDO
•
Investigar as alterações entre genótipo-fenotipo das leucemias infantis entre
diferentes subtipos de leucemias agudas e identificar as associações de riscos com
a diversidade de exposição ambiental através de um estudo de casos e controles.
Esta pesquisa visa encontrar defeitos nas células do sangue que possam estar
relacionados com o inicio das leucemias. Para isso, serão realizados testes
genéticos que permitam identificar polimorfismos nos genes como CYP17,CYP19,
NQO1,NAT1,2, MTHFR, DHFR, MS, TS, SHMT1, RFC, MLL.
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Se você concordar em participar deste estudo, será coletada 5ml de sangue, ou 1
amostra de sua saliva (correspondente a uma colher de sopa). Desta amostra
retiraremos o DNA do material coletado, exclusivamente destinado as análises que
nos permitam identificar os polimorfismos dos genes acima mencionados. Estes
mesmos testes serão realizados nas amostras de sangue de seu (sua) filho (a), com
as sobras de sangue obtidas para os exames rotineiros de diagnóstico aos quais o
(a) seu (sua) filho (a) será submetido antes do início do tratamento. A Sra irá
também responder a um questionário, que pede informações sobre locais onde
viveu com seu filho (a), aos fatos que ocorreram durante a sua gravidez, e o modo
de vida da Sra em casa e no trabalho.
MÉTODOS ALTERNATIVOS
Caso você não queira doar sua saliva, mas queira participar do estudo, você pode
optar por doar o lavado de bochecha para que os mesmos testes sejam realizados,
ou participar simplesmente respondendo ao questionário.
RISCOS
O tratamento do (a) seu (sua) filho (a) será exatamente o mesmo, caso vocês
participem ou não deste estudo. As punções venosas para exames laboratoriais, que
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são parte do tratamento regular do (a) seu (sua) filho (a), podem resultar em dor no
local da punção ou manchas roxas transitórias chamadas de equimoses, conforme
já foi explicado pelo médico de seu (sua) filho (a). A coleta de sua saliva não oferece
nenhum risco a você. Nenhum dano imediato ou tardio, que comprometa a sua
saúde ou a sua saúde do (a) seu (sua) filho (a), poderá ser decorrente deste estudo.
BENEFÍCIOS
Este estudo pode não trazer melhora para a saúde de seu (sua) filho (a), entretanto,
as informações obtidas neste estudo podem contribuir para um melhor
conhecimento do tipo de câncer do (a) seu (sua) filho (a), e da forma de prevenção.
Apesar desta pesquisa não trazer benefício direto a você, há garantias de que sua
situação física, psicológica, social e educacional não será comprometida. O
pesquisador responsável se compromete a suspender a pesquisa imediatamente ao
perceber algum risco ou dano à sua saúde, que não previsto neste termo de
consentimento.
ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS
A pesquisadora se compromete em dar informação atualizada ao longo do estudo,
caso este seja o seu desejo. Você pode optar em tomar conhecimento ou não dos
resultados dos exames realizados em seus materiais biológicos. Não haverá
aconselhamento genético em virtude deste estudo. No entanto, o tratamento de seu
(sua) filho (a) não será prejudicado em nada por causa da realização deste projeto.
CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS
Além da equipe de saúde que cuidará do (a) seu (sua) filho (a), os registros médicos
dele (a) poderão ser consultados pelo Comitê de Ética do Hospital do Câncer I/INCA
e equipe de pesquisadores envolvidos. Seu nome e o nome do (a) seu (sua) filho (a)
não serão revelados ainda que informações do registro médico do (a) seu (sua) filho
(a) sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão
independentemente dos resultados obtidos.
TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS
Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e
que necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. O tratamento e
acompanhamento médico do (a) seu (sua) filho (a) independem de sua participaç ão
neste estudo.
CUSTOS (Ressarcimento e indenização)
Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o paciente pela sua
participação no estudo.
BASES DA PARTICIPAÇÃO
É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente
voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a
qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você e seu
(sua) filho (a) têm direito. Em caso de você decidir interromper sua participação e a
de seu (sua) filho (a) no estudo, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta
de amostras para os exames relativos ao estudo será imediatamente interrompida.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS
Nós estimulamos a você ou seus familiares a fazer perguntas a qualquer momento
do estudo. Neste caso, por favor, ligue para o Dra Maria do Socorro Pombo-deOliveira nos telefones 3233-1324 ou 3233-1368. Se você tiver perguntas com
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relação a seus direitos como participante do estudo clínico, também pode contar
com uma terceira pessoa imparcial, a Coordenadora do
Comitê de Ética do Instituto Nacional do Câncer Dra. Adriana Scheliga - Rua André
Cavalcanti 37, telefone 21 – 3233-1410.
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA
Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os
benefícios e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de
fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente
meu consentimento para participar neste estudo. Entendo que não serei submetido a
nenhum exame adicional alem da doação de saliva e não receberei compensação
monetária por minha participação neste estudo.
Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.
__________________________________
____ / _____ / _____
(Assinatura da mãe da criança)
dia
mês
ano
_____________________________________________________
(Nome da Mãe da criança – letra de forma)
_________________________________________________________
(Assinatura do pai da criança)
dia
mês
ano
_____________________________________________________
(Nome do pai da criança – letra de forma)
__________________________________
(Assinatura de Testemunha, se necessário)

____ / ____ / _____
dia mês ano

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo
ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente.
__________________________________________
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)
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____ / ____ / ____
dia mês ano

ANEXO IV
Grupo Colaborativo Brasileiro
Região

Instituições

N

Colaboradores

Hospital Martagão Gesteira-Salvador

15

Eny Guimarães Carvalho M.D, Ana M.Marinho da Silva, Jozina Marian de Andrade Agareno

Sociedade de Oncologia da Bahia-Salvador

25

Nubia Mendonça, Flavia Nogueira Serafim Araujo,Lilian Maria Burlachini, Maria Dolores Dorea

Hospital Manoel Novais Sta Casa de Misericórdia- Itabuna

7

Teresa Cristina Cardoso

Hospital Aristidez Maltez-Salvador

7

Nilma Pimentel de Brito

Hospital Universitário Oswaldo Cruz CEON-Recife

14

Terezinha Marques Salles

Instituto Materno Infantil de Pernambuco-Recife

3

Norma Lucena

Hospital Universitário Alcides Carneiro-Campina Grande

3

Renata S. Carvalho Gurgel

Hospital Napoleão Laureano- João Pessoa

6

Andrea Gadelha Nobrega, Eloisa Cartaxo Eloy Fialho

Instituto de Hematologia da Paraíba -João Pessoa

2

Gilson Spinol Guedes Filho

Hospital São Marcos -Teresina

4

Gildene Alves

Hospital do Açúcar e Ácool, Maceió -Alagoas

3

Luana Novaes Bonfim

Liga Norte-Riograndense contra o Câncer - Natal

2

Edvis Serafim

Hospital de Apoio e Base de Brasília

23

Isis Magalhães e Jose Carlos Cordoba

3

Cesar Bariani, Loretta Soares Campos Oliveira, Patricia Carneiro de Brito

10

Rosania Baseggio / Marcelo Santos/ Atalla

3

Suely Santos Araujo, Meyriele Bacarini Machado

19

Jane Dobbin, Maria Kadma Carrico, Reinaldo Dal Belo, Alexandre Apa

6

Elaine Sobral/Adriana, Marcelo Land

Clinica Pronto Baby -Rio de Janeiro

2

Paulo Ivo

Hospital dos Servidores do Estado- Rio de Janeiro

2

Fernando de Almeida Wernerck, Monica Lankszner

17

Gilberto Ramos, Joaquim

Nordeste
Bahia

Pernambuco

Paraiba

Piaui
Alagoas
Rio Grande do
Norte
Centro-oeste
Distrito Federal

Goiás
Hospital Araújo Jorge -Goiânia
Mato Grosso do
Sul
Hospital Regional Rosa Pedrossian - CETHOI , Campo Grande
Mato Grosso

Ágape Instituto Medico de Cuiabá -Cuiabá

Sudeste
Rio de Janeiro HC1-Instituto Nacional de Câncer-Rio de Janeiro
Instituto Pediatria Puericultura Martagão Gesteira -Rio de
Janeiro

Minas Gearais Hospital das Clínicas -Belo Horizonte
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São Paulo Centro Infantil Dr. Domingos Boldrini -Campinas

23

Silvia Bradalise, Vitória Regia Pinheiro

Instituto de Oncologia Pediátrica - GRAAC

9

Maria Lucia Marinho Lee

Hospital AC Camargo -São Paulo

5

Luis Fernando Lopes, Wellington Mendes

Hospital Santa Marcelina -São Paulo

5

Alejandro Mauricio Arancibe, Renato Melaragno, Gustavo Neves

Instituto da Criança Professor Pedro de Alcântara -São Paulo

4

Lilian Maria Cristofani

Hospital Amaral Carvalho-Jaú

2

Claudia Teresa Oliveira

Hospital das Clínicas -Curitiba

7

Mara Albonei Dudeque Pianovski

Hospital Pequeno Príncipe -Curitiba

1

Flora Mitie Watanabe

Hospital Bom Jesus - Ponta Grossa

1

Monica Lankszner

Hospital Infantil Joana de Gusmão -Florianópolis

5

Imarui Costa, Denise Bousfield

Hospital Universitário de Santa Maria

6

Theresa Christina, Virginia Coser

Sul
Paraná

Santa Catarina
Rio Grande do
Sul
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