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RESUMO 

A introdução do Mesilato de Imatinibe (MI) como primeiro inibidor específico de BCR-
ABL1 na prática clínica revolucionou o tratamento da Leucemia Mieloide Crônica 
(LMC), tornando-se a terapia padrão para o tratamento desta doença. Porém, cerca 
de 30% dos pacientes com LMC não respondem à terapia com MI e um número 
substancial destes casos de resistência não tem causa conhecida. O MI interage 
com transportadores de membrana ABCG2 e SLCO1A2. Este estudo teve como 
objetivo investigar a relação da expressão gênica de ABCG2 e de SLCO1A2 com 
marcadores de resposta ao tratamento com MI, em indivíduos com LMC e avaliar a 
influência dos polimorfismos ABCG2 c.421C>A e ABCG2 c.-19-99G>A na resposta 
ao MI. Foram incluídos 118 pacientes com LMC os quais foram classificados em dois 
grupos: Grupo Respondedor, constituído por 70 pacientes com resposta citogenética 
completa com a dose padrão de MI (400 mg/dia) por até 18 meses e,  Grupo não 
Respondedor constituído por  48 pacientes sem resposta citogenética completa à 
dose inicial de 400 mg/dia de  MI ou que perderam esta resposta ao longo do 
tratamento e foram reescalonados para doses de 600 ou 800 mg/dia. A resposta ao 
tratamento foi avaliada segundo os critérios da European LeukemiaNet. Foram 
excluídos pacientes com alterações citogenéticas diferentes do cromossomo Ph e 
mutações no gene BCR-ABL1. Amostras de sangue periférico foram utilizadas para: 
extração do RNA total para quantificação dos transcritos BCR-ABL1 e expressão 
gênica de ABCG2 e SLCO1A2; extração de DNA e análise citogenética de banda G. 
A expressão do gene ABCG2 e SLCO1A2 e as análises dos polimorfismos foram 
feitas por PCR em tempo real. A expressão de ABCG2 foi maior no grupo de não 
respondedores ao MI (P=0,028). Este resultado foi influenciado pelos pacientes com 
resistência primária (N= 34 P=0,029), mas não pelos que apresentaram resistência 
secundária (N=14 P=0,249) quando comparado com respondedores (N=70). A 
elevada expressão do gene ABCG2 foi também associada àqueles pacientes que 
não tiveram resposta molecular maior (número de transcritos BCR-ABL1 ≤ 0,1%) 
(P=0,027) quando todos os pacientes foram analisados. O gene estudado não foi 
associado com a resposta molecular completa (número de transcritos BCR-ABL1 ≤ 
0,032%). Com relação ao gene SLCO1A2 não foi possível determinar sua expressão 
devido à baixa concentração do RNA obtido. Os polimorfismos c.421C>A e             
c.-19-99G>A não foram associados com a expressão do gene ABCG2 e a resposta 
ao MI. A RMC (no grupo de respondedores) foi associada com o genótipo 421CC e 
houve tendência a maior frequência de portadores do genótipo -19-99GG neste 
mesmo grupo. Portadores do genótipo -19-99AA apresentaram tendência ao risco 
de ter LMC. Os resultados deste estudo nos permitem concluir que a maior 
expressão de ABCG2 está associada com a resistência primária ao MI podendo 
então ser um mediador da resistência ao MI. Os polimorfismos do gene ABCG2 não 
influenciaram na expressão gênica de ABCG2, mas impactaram na RMC no grupo 
respondedor ao MI.  

Palavras Chave: ABCG2, Leucemia Mieloide Crônica, Mesilato de imatinibe, 
expressão gênica. 
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ABSTRACT 

The introduction of imatinib mesylate (IM) as the first specific inhibitor of BCR-ABL1 
in clinical practice has revolutionized the treatment of chronic myeloid leukemia 
(CML), becoming the standard therapy for this disease. However, about 20% of CML 
patients do not respond to therapy with IM and a substantial number of these cases 
of resistance have no known cause. The MI interacts with membrane 
transporters ABCG2 and SLCO1A2. The aim of this study was to investigate the 
relationship of ABCG2 and SLCO1A2 gene expression with markers of response to 
MI in individuals with CML and evaluate the influence of polymorphisms ABCG2 
c.421C> A and c. ABCG2-19-99G> A in response to the MI. One hundred and 
eighteen patients in chronic phase of CML were studied and classified in two groups: 
Responder Group comprised 70 patients who had a complete cytogenetic response 
within 18 months of treatment. The non-responder group comprised 48 patients who 
did not have a complete cytogenetic response with the initial dose (400 mg/day) of IM 
or who relapsed during treatment and were submitted to higher doses of 600 or 800 
mg/day. Criteria of failed response to treatment were established by European 
LeukemiaNet. Patients with cytogenetic patterns other than the Philadelphia 
chromosome and patients with mutations in the BCR-ABL1 gene were excluded from 
this study. Blood samples were obtained for: total RNA extraction for quantification of 
BCR-ABL1 and gene expression of ABCG2 and SLCO1A2; genomic DNA extraction 
and band G cytogenetic analysis. The gene expression and the analysis of the 
polymorphisms were performed by real time PCR. Expression of ABCG2 in non-
responder group was higher than in responder group (P=0.028). This result was 
influenced by patients with primary resistance (n= 34 P=0.029) but not secondary 
resistance (n=14 P=0.249) when compared with responders (n=70). The higher 
expression of ABCG2 gene was also associated with those patients who had major 
molecular response (number of BCR-ABL1 ≤ 0.1%) (P=0.027) when all patients were 
analyzed. The studied gene was not associated with the complete molecular 
response (number of BCR-ABL1 ≤0.0032). Regarding to the gene SLCO1A2 was not 
possible to determine its expression due to low concentration of RNA obtained. The 
c.421C>A e c.-19-99G>A were not associated neither with the ABCG2 gene 
expression and MI response. CMR in responders group was associated with the 
421CC genotype ant there was a trend for higher frequency of carriers of genotype -
19-99GG in the same group. Carriers of 19-99AA genotype tended to the risk of 
having CML. The results of this study allow us to conclude that the higher expression 
of ABCG2 is associated with primary resistance to IM and may be a mediator of 
resistance to IM. The ABCG2 polymorphisms did not influence the gene expression 
of ABCG2 but impacted in CMR of the responders to IM. 

Key words: ABCG2, chronic myeloid leukemia, imatinib mesylate, gene expression. 
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1. INTRODUÇÃO 

A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma doença geralmente insidiosa. 

A idade média de diagnóstico é em torno dos 50 anos de idade, com menos de 10% 

dos casos em pacientes com menos de 20 anos (BORTOLHEIRO, CHIATTONE, 

2008). Estudos nacionais mostram que a mediana de idade é, no mínimo, dez anos 

mais baixa que a encontrada na literatura internacional (BORTOLHEIRO, 2007; 

CAMPOS, 2010).  

A incidência mundial da LMC é de 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes 

por ano e representa aproximadamente 15% de todas as leucemias (KUJAWSKI, 

TALPAZ, 2007). A LMC é ligeiramente mais freqüente nos homens do que nas 

mulheres, com taxa de incidência de 1,4 a 2,2 :1 (CORTES, 2006). 

A exposição à radiação é um fator que pode predispor à LMC. Pacientes 

que receberam irradiação terapêutica para o tratamento de algumas doenças como 

câncer de mama e linfoma possuem pequeno, mas significativo risco de 

desenvolverem leucemia.  Não há influência familiar ou étnica. Os vírus, substâncias 

químicas e outros fatores ambientais não têm sido associados a esta patologia 

(GOLDMAN, 2008).  

 

1.1 Fisiopatologia 

A LMC caracteriza-se, pela proliferação de células granulocíticas que mantêm 

sua capacidade de diferenciação e maturação. Como é uma doença de origem 

clonal, surge em decorrência de uma anomalia na célula primordial pluripotente. O 

clone anômalo proveniente desta se expande e infiltra o parênquima medular, de 

modo lento e progressivo, em detrimento da proliferação das células normais. 

(KANTARJIAN et al., 2006). 

A anomalia citada ocorre devido a uma mutação genética que gera um 

cromossomo atípico: o cromossomo Philadelphia (Ph). A presença do cromossomo 

Ph é característica da LMC por estar presente em cerca de 95% dos casos 

diagnosticados, sendo esses pacientes denominados de Ph+ (positivos).  No 

entanto, o cromossomo Ph pode ser encontrado em outros tipos de leucemia, tais 

como em 5% de pacientes com leucemia linfoblástica aguda (LLA) infantil, 15% a 
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30% com LLA adulta e cerca de 2% dos casos de leucemia mieloide aguda (LMA) 

(DRUKER et al., 2006; APPERLEY, 2007). 

A translocação cromossômica que gera o cromossomo Ph ocorre entre o 

cromossomo 22 e o cromossomo 9 (Figura 1). Tal fusão resulta em um gene 

anormal híbrido, demoninado BCR-ABL1, que codifica uma proteína de fusão BCR-

ABL1 com elevada atividade tirosinoquinase. A expressão dessa proteína estimula a 

proliferação celular, diminui a apoptose, aumenta o crescimento independente de 

citocinas, diminui a adesão ao estroma medular e produz anormalidades do 

citoesqueleto (SIMPSON et al, 1998; SAWYERS, 1999; BAIN, 2002; JABBOUR et al 

2009). 

 

Figura 1. Fusão dos genes BCR-ABL1 com conseqüente produção da proteína 

BCR-ABL1 com atividade tirosinoquinase alterada (adaptado de WINSLOW, 2011). 

 

Dependendo da região do ponto de quebra no gene BCR (M-bcr, m-bcr ou µ-

bcr) os produtos de fusão do gene podem ter tamanhos variados, que são indicados 

por seu peso molecular em kilodaltons (Kd).  Na LMC, a clássica fusão dos genes 

BCR-ABL1 é a b2a2 ou a b3a3, na qual se funde o exon 2 (b2) ou o exon 3 (b3) do 

BCR ao exon 2 (a2) do ABL gerando uma oncoproteína de peso molecular de 210 



3 

 

kd (p210). Cerca de 20% a 30% dos casos de LLA Ph+ ocorre uma fusão que gera 

uma proteína de peso molecular p190 (fusão e1a2). Um terceiro tipo de translocação 

gera a proteína p230 (fusão e19a2), que é observada apenas em um subgrupo de 

pacientes com leucemia neutrofílica crônica (BAIN, 2002; ADVANI, PENDERGAST, 

2002).  A Figura 2 ilustra estes pontos de quebra e os respectivos produtos de fusão 

dos genes. 

 

Figura 2. Estrutura dos genes BCR, ABL1 e do gene quimérico BCR-ABL1. Os 

genes quiméricos formados a partir destas fusões são os genes e1a2, b2a2, b3a2 e 

e19a2 (DEININGER et al, 2000) 

 

1.1.2 Sinalização via BCR-ABL1 

A ativação constante da tirosinoquinase por meio da onco-proteína BCR-

ABL1, causa a ativação constante de várias vias de sinalização. Dentre estas vias 

estão Myc, Ras, c-Raf, MAPK/ERK, SAPK/JNK, Stat, NFKB, PI-3 quinase, e c-jun 

(ADVANI, PENDERGAST, 2002). 

Estruturalmente, BCR-ABL1 contém vários domínios. As seqüências ABL1 

codificam domínios homólogos Src (SH3 e SH2), o domínio da tirosinoquinase, o 

domínio de ligação ao DNA,  domínio de ligação de actina, os sinais de localização 

nuclear e o sinal de exportação nuclear. O domínio SH2 de BCR-ABL1 recruta 

proteínas da sinalização como p62dok, c-Cbl, e Rin1. A ligação e fosforilação destas 

moléculas podem ser funcionalmente importantes assim como mutações na região 
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SH2 BCR-ABL1 podem afetar o curso  da doença em modelos biológicos 

(ROUMIANTSEV et al., 2001).   

 

1.2 Fases da LMC 

Quanto ao curso clínico da LMC, a doença compreende três fases 

clinicamente reconhecidas: crônica, acelerada e blástica, embora nem todos os 

pacientes sigam estas três fases (JABBOUR et al 2009).  

 

1.2.1 Fase Crônica 

Na fase crônica, o sangue periférico apresenta leucocitose, comumente acima 

de 25.000/µL, raramente atingindo valores superiores a 400.000/µL. Na contagem 

diferencial das células encontram-se granulócitos em todas as fases de maturação, 

predominando os mielócitos e as formas maduras, enquanto os mieloblastos e 

promielócitos representam menos de 10%. A basofilia é um achado comum, a 

eosinofilia pode estar presente e pode ser encontrada monocitose absoluta. A 

contagem das plaquetas é normal ou aumentada; 30% dos pacientes exibem 

trombocitose e menos de 10% trombocitopenia. A medula óssea mostra intensa 

hiperplasia granulocítica, exibindo morfologia normal com exceção de ocasionais 

elementos mostrando sinais displásicos (SAWYERS, 1999). 

 

1.2.2 Fase Acelerada 

Na maioria dos casos há progressão da doença para uma fase de transição 

entre as fases crônica e a blástica. Cerca de 15 a 20% podem evoluir diretamente 

para a crise blástica. É característico uma progressiva resistência da doença ao 

tratamento já instituído, geralmente associado com maior intensidade dos sintomas 

constitucionais e aumento do baço. Do ponto de vista clínico, pode ocorrer febre 

sem causa aparente, dor óssea, astenia, perda de peso, artralgias e dor abdominal 

relacionadas ao aumento do baço ou infarto esplênico (SAWYERS, 1999). 

As principais características laboratoriais são aumento da porcentagem de 

blastos, promielócitos e basófilos na medula óssea e sangue periférico. Pode ocorrer 

aumento de fibras de reticulina na medula óssea ou mesmo se estabelecer  quadro 
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severo de mielofibrose. Anormalidades clonais citogenéticas adicionais ocorrem em 

torno da metade dos pacientes, sendo as alterações mais comuns a duplicação do 

Ph, isocromossomo 17, trissomia do cromossomo 8 e trissomia do cromossomo 19 

(SAWYERS, 1999). 

Há diferentes critérios prognósticos para fase acelerada (SOKAL et al., 1988; 

KANTARJIAN et al., 1996), mas segundo uma revisão de publicações a respeito de 

LMC, realizada por um painel de especialistas representantes da Rede Européia de 

Leucemia, os critérios mais utilizados por diferentes autores foram: blastos no 

sangue periférico ou medula óssea igual a 15 a 29%; blastos somados a 

promielócitos no sangue periférico ou medula óssea, superior a 30% e blastos 

inferior a 30%; basófilos no sangue periférico maior ou igual do que 20% e 

persistente trombocitopenia (<100.000/mm³) não relacionada à terapia (BACCARANI 

et al., 2006). 

 

1.2.3 Crise Blástica 

Após um período de agravo progressivo da doença ou, excepcionalmente, de 

forma abrupta como manifestação inicial da LMC, se estabelece a crise blástica com 

pelo menos 20% de blastos na medula óssea ou sangue periférico, ou pela presença 

de doença blástica extramedular em cerca de 10% dos pacientes. Os sinais e 

sintomas podem incluir febre, hemorragias, dores ósseas e linfadenopatia. Os 

blastos podem apresentar fenótipo mieloide em 60 a 70% dos casos, geralmente 

como leucemia mieloblástica ou mielomonocítica. É rara a transformação 

eritroblástica, megacarioblástica e basofílica (BACCARANI et al., 2006). 

A transformação para leucemia linfoblástica ocorre em cerca de 30% dos 

pacientes, geralmente com fenótipo B. Outra possibilidade, menos frequente, é a 

leucemia bifenotípica. A crise blástica apresenta um prognóstico extremamente 

reservado, mas de forma geral, a média de remissão e a sobrevida são 

discretamente melhores na crise linfoide (CORTES et al., 1996).  

Quando a crise blástica ocorre de forma extramedular, uma variedade de 

sintomas e sinais podem se estabelecer, dependentes dos sítios envolvidos. Os 

mais frequentes são linfonodos, superfície de serosas, pele, tecidos moles, mamas, 
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gastrointestinal ou genitourinário, esqueleto e sistema nervoso central (CORTES et 

al.,1996). 

 

1.3 Diagnóstico laboratorial  

Na fase crônica da doença, o diagnóstico laboratorial consiste no achado da 

leucocitose neutrofílica, associada a basofilia e inexistência de doença infecciosa ou 

evidencia neoplásica sistêmica. A identificação do cromossomo Ph ou identificação 

do gene híbrido BCR-ABL1 em leucócitos por técnicas de biologia molecular definem 

o diagnóstico. Ocasionalmente outras doenças mieloproliferativas podem se 

assemelhar ao quadro clínico e laboratorial da LMC, porém a identificação da 

translocação t(9;22) facilita a conclusão diagnóstica. Já na fase acelerada é 

encontrada aumento do número de basófilos e blastos. E a fase aguda caracteriza-

se por presença de 20% ou mais de blastos no sangue periférico ou medula óssea 

(CORTES, 2006). 

 

1.4 Fatores prognósticos 

O prognóstico da LMC varia de acordo com a fase evolutiva da doença. Na 

fase crônica existem várias classificações visando individualizar grupos de risco em 

baixo, médio e alto; as mais utilizadas são as propostas por Sokal e por Hasford, 

que levam em conta a idade, o grau de esplenomegalia, a porcentagem de blastos e 

o número de plaquetas ao diagnóstico (SUREDA et al., 2003). 

 

1.5 Tratamento 

Por muitos anos, a quimioterapia foi o tratamento de escolha para a LMC. A 

Hidroxicarbamida (um inibidor da enzima ribonucleotídeo-redutase antigamente 

chamada de hidroxiuréia) e o Bussulfan (um agente alquilante do DNA que impede a 

duplucação celular) funcionavam de maneira paliativa, pois controlavam o 

crescimento das células cancerígenas, mas nunca removiam a anomalia causativa 

ou evitavam que a doença progredisse para a fase aguda. Na década de 1980, o 

interferon-alfa (IFN-α) tornou-se uma nova terapia importante para LMC porque era o 

único agente conhecido que poderia induzir remissão hematológica e citogenética. O 
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IFN-α podia ser associado a outras terapias, mas não era capaz de evitar a eventual 

progressão fatal da doença, uma vez que, mesmo sendo capaz de provocar 

remissões citogenéticas, estas não eram suficientes para levar o paciente à cura. 

Novos agentes que poderiam eliminar seletivamente o clone Ph+ e suficientemente 

prolongar a sobrevida dos pacientes foram, portanto, pesquisados por um longo 

tempo (YOKOTA, KIMURA, 2008). No final da década de 1990 o Mesilato de 

Imatinibe (MI) foi desenvolvido. Dentro de poucos anos após a sua introdução à 

clínica, MI tornou-se a terapia de primeira linha para a LMC, devido a sua alta 

eficácia e relativamente poucos efeitos adversos. No entanto, o MI apresenta menor 

eficácia na crise blástica, na fase acelerada e na LLA (Leucemia Linfoblástica 

Aguda) Ph+ (GOLDMAN et al., 2003). 

Antes do desenvolvimento do MI, a sobrevida dos pacientes era de 5 a 6 anos 

após o diagnóstico (AGRAWAL et al., 2010). Desse modo, o MI mudou a história 

natural da LMC aumentando consideravelmente a sobrevida dos pacientes (Figura 

3). 

 

Figura 3. Curva de sobrevida dos pacientes com LMC em várias terapias durante o 

período de 1983 a 2009, conforme observado pelo Grupo Alemão de Estudos em 

LMC (HEHLMANN, 2009 adaptado). IFN: interferon α, SCT: allogeneic stem cell 

transplantation.  
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É importante ressaltar que a única terapia disponível e reconhecidamente 

curativa para a LMC é o transplante de medula óssea alogênico, cujas células são 

compatíveis com as do paciente, o que reduz consideravelmente o risco de rejeição. 

Somente com esse tratamento as células pluripotentes cancerígenas podem ser 

realmente eliminadas do corpo do paciente. Porém, é um procedimento difícil, pois 

os resultados do transplante dependem de múltiplos fatores como: o paciente (idade 

e fase da doença); o tipo de doador (singênico - gêmeos monozigóticos ou alogênico 

HLA compatível); o esquema preparatório; e o tratamento pós-transplante 

(YOKOTA, KIMURA, 2008).  

 

1.5.1 Mesilato de Imatinibe 

O MI, comercialmente conhecido como Glivec® é um agente antileucêmico 

que tem por característica marcante a atuação direta na proteína tirosinoquinase 

BCR-ABL1. 

A introdução de inibidores de tirosinoquinase (TKIs) para o tratamento da 

LMC mudou a abordagem terapêutica para tratar a doença. O MI foi o primeiro TKI 

introduzido na prática clínica. O tratamento proporciona uma impressionante taxa de 

resposta hematológica completa (95%) e completa remissão citogenética (94%), 

redução do tamanho do baço, e finalmente, a constatação da remissão molecular, 

quando não é mais detectado o rearranjo BCR-ABL1 pela técnica de RT-PCR 

quantitativa (GOLDMAN et al., 2003, DRUKER et al., 2006; VOLPE et al., 2009). No 

entanto, uma minoria dos pacientes (cerca de 16%) apresenta refratariedade ao MI 

nos primeiros cinco anos de tratamento (DRUKER et al., 2006).  

No Brasil, o Glivec® foi aprovado em 2001 pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), sob a portaria SAS/MS 431, de 03/10/2001. As 

condições de aprovação foram as mesmas impostas pelo Food and Drug 

Administration (FDA): medicamento de primeira linha de tratamento para doentes de 

LMC em fase acelerada ou em fase blástica e medicamento de segunda linha para 

doentes de LMC em fase crônica.  

Atualmente, o MI é amplamente aceito como a terapia padrão para tratamento 

de pacientes com LMC em fase crônica e de todos os pacientes que falharam no 

transplante de células-tronco ou na terapia com IFN-α (GILES, 2009). 
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1.5.2 Mecanismo de ação do MI 

O MI é um derivado da substância denominada 2-fenilamino- pirimidina 

(Figura 4). Seu metabolismo ocorre no fígado, através da enzima CYP3A4, cujo 

tempo de permanência no organismo é de, aproximadamente, 18 horas, sendo 

então eliminado pela bile ou pela urina. Atua como inibidor seletivo das proteínas da 

família da tirosinoquinase, incluindo a proteína BCR-ABL1, o receptor do fator de 

crescimento plaquetário e o receptor c-kit. Porém, o MI é específico para as classes 

citadas acima. A droga liga-se competitivamente ao receptor da BCR-ABL1, 

dependente de ATP, e inibe a fosforilação da tirosinoquinase, sendo assim um 

medicamento seletivo para inibir o clone Ph da LMC (DOBBIN, GADELHA, 2002). A 

Figura 5 representa o mecanismo de ação deste TKI. 

 

 

Figura 4. Estrutura química do MI (BENDE et al. 2010). 

Glivec

 

Figura 5. Mecanismo de ação do MI (NOVARTIS PHARMA AG, 2007). 
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Embora este medicamento não atue diretamente na base da patogênese da 

LMC, impedindo a codificação do gene BCR-ABL1, age competindo pelo sítio de 

ligação do ATP da tirosinoquinase, restaurando, assim, o mecanismo de morte 

celular. Em estudos realizados in vitro verificou-se que o MI reduzia entre 92 e 98% 

o número de colônias BCR-ABL1 de sangue periférico ou de medula óssea dos 

pacientes com LMC, mas sem inibir a formação de colônias normais. Além disso, o 

MI atua evitando a formação de fenótipos malignos restaurando o mecanismo de 

morte celular (DRUKER, LYDON, 2000); promovendo a modulação de genes 

envolvidos no controle do ciclo celular; regenerando a adesão e organização do 

citoesqueleto e promovendo a apoptose das células positivas para o cromossomo 

Ph (MELLO, 1999).  

Apesar do MI ter revolucionado o tratamento da LMC, aproximadamente 35% 

dos pacientes em fase crônica tratados com MI desenvolvem resistência ou 

intolerância ao fármaco (SANTOS, et al., 2011).  Com a identificação destas falhas 

ao tratamento foram desenvolvidos inibidores de tirosinoquinase de segunda 

geração como nilotinibe, dasatinibe e busotinibe. O Ponatinibe representa 

atualmente o TKI de última geração e é o único que atua contra a mutação T315I 

(EIRING et al., 2011). 

Paralelo ao avanço destes fármacos, maiores avanços foram alcançados no 

que diz a respeito ao monitoramento e padronização dos critérios de resposta ao MI 

(SANTOS, et al., 2011).  

 

1.5.3 Falha no tratamento com MI: causas  

Os critérios para definição de falha de tratamento e resposta subótima foram 

recentemente publicados pelo grupo de especialistas do LeukemiaNet, baseado nos 

resultados do estudo IRIS (International Randomized Study of Interferon and STI-

571) (DEININGER et al., 2009).  

Os critérios atuais definem como falha de tratamento a ausência de alguma 

resposta hematológica aos três meses, ausência de resposta hematológica completa 

(RHC) ou qualquer resposta citogenética aos seis meses, ausência de resposta 

citogenética maior aos 12 meses e resposta citogenética completa (RCC) aos 18 

meses, além de perda da resposta hematológica e RCC e mutações com alto grau 
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de insensibilidade ao MI (BACCARANI et al, 2009). Nesses casos, deve ser feita 

alguma intervenção terapêutica, como aumento de dose, mudança para outro TKI ou 

encaminhamento para transplante de medula óssea.  

Os pacientes com LMC apresentam uma resposta variada ao MI. 

Clinicamente, a resistência ao MI pode ser dividida em resistência primária e 

secundária. A resistência primária (ou refratariedade) é definida como a 

incapacidade de alcançar RHC por três meses, resposta citogenética por seis 

meses, resposta citogenética parcial por 12 meses, ou RCC por 18 meses 

(BACCARANI et al, 2006). Resistência secundária é caracterizada pela perda da 

resposta citogenética ao longo do tratamento com MI (BACCARANI et al, 2006; 

QUINTÁS-CARDAMA, KANTARJIAN e CORTES 2009). 

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a resistência ao MI.  

Estes mecanismos podem ser divididos em: BCR-ABL1 dependentes e BCR- ABL1 

independentes (QUINTÁS-CARDAMA, KANTARJIAN e CORTES 2009). 

 

1.5.3.1 Mecanismos BCR-ABL1 dependentes 

Cerca de 55% dos casos de resistência podem ser explicados por mutações 

no gene BCR-ABL1 (HUGHES et al, 2009). O mecanismo melhor caracterizado é a 

aquisição de mutações pontuais (Figura 6) no  domínio quinase do gene BCR-ABL1, 

levando à mudanças na conformação da proteína BCR-ABL1, o que altera a 

interação BCR-ABL1/MI. (MELO, CHUAH, 2007).  

Mais de 100 mutações foram identificadas em amostras clínicas de pacientes 

que não responderam ao tratamento com MI na fase crônica (Figura 6). Estas 

mutações podem dificultar a atividade do TKI devido a alterações na conformação 

da tirosinoquinase o que leva ao rompimento de pontos de contato TKI com a 

proteína. As mutações encontradas com mais freqüência são Y253, E255 e T315I 

(BRANFORD, 2007, BIXBY e TALPAZ, 2009). 
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Figura 6: Mapa das mutações no domínio quinase do gene BCR-ABL1 relacionadas 

a resistência ao MI (MELO e CHUAH, 2007).  P=alça de fosfato, B= sítio de ligação do 

MI, C= domínio catalítico, A= alça de ativação, Verde = mutações detectadas em 2 a 10% 

Vermelho = mutações detectadas em mais de 10% dos indivíduos com mutação.  

 

Estudos em modelos celulares mostraram que outro mecanismo de 

resistência ao MI pode ser a superexpressão do gene BCR-ABL1 (MAHON et al, 

2000).  

 

1.5.3.2. Mecanismos BCR-ABL1 independentes 

Embora sejam menos freqüentes e caracterizados, há evidências de que 

mecanismos BCR-ABL1 independentes estejam envolvidos na resistência 

(APPERLEY, 2007). A resistência a um fármaco em particular é 

um processo multifatorial. O MI é administrado por via oral e, assim como 

outros medicamentos pode estar sujeito a não aderência ao tratamento, a 

variações na metabolização, seja por inativação enzimática ou até mesmo por 

indução da expressão das isoenzimas do citocromo P450 CYP3A4/A5, bem como 

na ligação a proteínas plasmáticas a alfa1 glicoproteína ácida 1 (AGP1), falhas nos 

mecanismos apoptóticos por a superexpressão da família SRC quinases, tal 

como Lyn quinase, persistência de células-tronco quiescentes leucêmicas que 

exibem a refratariedade aos TKIs, evolução clonal que se caracteriza por alterações 
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cromossômicas adicionais ao Ph, mecanismos epigenéticos ou variações na 

expressão dos transportadores de membrana que fazem o influxo e efluxo do 

fármaco (GAMBACORTI-PASSERINI et al., 2000; PENG et al., 2004; APPERLEY, 

2007, WANG et al, 2008; JELINEK et al., 2010; DIAMOND e MELO, 2011 e 

IBRAHIM et al., 2011).  

 

1.5.4 Relação do MI com os transportadores de membrana 

A análise do perfil de expressão gênica tem se demonstrado capaz de 

elucidar os mecanismos de resistência a medicamentos. Por outro lado, também tem 

sido utilizada para a classificação de subgrupos de doenças malignas, resultando 

em novos parâmetros prognósticos para pacientes com estas doenças (HOFFMAN 

et al, 2004). Uma estratégia para prever resistência antes do tratamento com MI 

poderia ter profundas implicações clínicas, uma vez que permitiria a seleção de 

pacientes susceptíveis à resposta ao MI ao passo que pacientes com perfil de 

expressão gênica resistente ao MI poderiam ser tratados com outros medicamentos. 

Antes da era imatinibe, as metas do tratamento farmacológico eram obter 

uma completa resposta hematológia (normalização das contagens de células 

sanguíneas) e a completa remissão citogenética (ausência de cromossomo Ph+ nas 

células da medula). Após a introdução do MI na prática clínica, a resposta molecular 

se tornou o novo objetivo. Assim, os métodos moleculares tornaram-se essenciais 

para a avaliação da resposta à terapêutica em pacientes com LMC devido ao fato da 

freqüência de RCC nestes pacientes que fazem uso de MI ser muito elevada (87% 

após 5 anos de tratamento) (DRUKER et al. 2006). 

 

1.5.4.1 Transportadores de influxo (captação) 

 A família de transportadores de influxo SLC (solute carrier) compreende cerca 

de 300 proteínas e são organizadas em 43 famílias (FRANKE, SCHERKENBAH e 

SPARREBOOM, 2009). Estas proteínas podem transportar cátions orgânicos, como, 

a proteína hOCT1 ou ânions orgânicos, como proteínas OATP1A2 e OATP1B3. 

 OATP1A2 também conhecido como OATP humana ou OATP1-A, é codificada 

pelo gene SLCO1A2 localizado no cromossomo 12 (12p12) (LEE et al, 2005). 

Substratos da OATP1A2 incluem compostos endógenos, tais como ácidos biliares, 
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hormônios esteróides, e seus conjugados, hormônios tireoidianos bem como 

medicamentos, incluindo fexofenadina, ouabaína e peptídeos. O OATP1A2 está 

presente nos túbulos distais dos néfrons sugerindo um papel importante deste 

transportador na reabsorção de fármacos que são filtrados ou secretados ao nível do 

túbulo proximal (TIRONA e KIM, 2002). 

Dada a extensão da sua especificidade de substrato e expressão nos órgãos 

de importância para captação de fármacos, as variações genéticas em SLCO1A2 

podem ter efeitos farmacológicos e toxicológicos significativos (TIRONA e KIM, 

2002). 

Variações no gene SLCO1A2 podem contribuir para a variabilidade inter-

individual de resposta aos medicamentos. Hu e colaboradores, 2008 sugeriram que 

a captação intracelular de MI está associada com a expressão do OATP1A2. Este 

transportador é altamente expresso em uma série de tecidos, como o intestino, 

corpo ciliar, e glioma, mas está ausente nos hepatócitos (BRONGER et al., 2005; 

GAO et al., 2005; LEE et al., 2005; GLAESER et al 2007). No intestino humano, 

OATP1A2 é expresso na escova apical da membrana ao longo das vilosidades. 

Devido às condições de leve acidez no duodeno o MI pode ser encontrado 

preferencialmente na forma catiônica (cerca de 90%) (SZAKACS, 2005), podendo o 

OATP1A2 ser um transportador importante que facilita a absorção intestinal de MI. 

 

1.5.4.2 Transportadores de efluxo 

O gene ATP-binding cassette transporter G2 (ABCG2) está localizado no 

cromossomo 4q22, possui um tamanho de 66 kb e é constituído por 16 éxons 

(ZAMBER, et al., 2003). É um membro da subfamília G dos transportadores ABC 

que codifica a breast cancer resistance protein (BCRP), que também pode ser 

chamada de mitoxantrone resistant protein (MXR) ou placenta-specific ATP binding 

cassette transporter (ABCP). Esta proteína que contém seis domínios 

transmembrana e um sítio de ligação ao ATP tem por função fazer o efluxo celular 

de substancias tóxicas e alguns xenobióticos (EKHART, et al., 2009). 

O transportador BCRP é expresso em células-tronco hematopoéticas, células 

hepáticas, células do epitélio intestinal, rim, placenta e barreira hematoencefálica 

(GIRI, 2009).  Foi demonstrado que a indução do transportador ABCG2 após 
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exposição crônica ao MI pode ter grande importância na concentração intracelular 

deste fármaco, uma vez que foi mostrado que um painel de linhagens celulares com 

alta expressão de ABCG2 (MCF7/MR, MCF7/AdVp3000, HEK293/Neo, HEK293/R, 

HEK293/G HEK293/T) apresentavam menores concentrações de MI marcado com 

C14 (BURGUER et al., 2004). Também é conhecido que a exposição das células 

Caco-2 ao MI a longo prazo induz a alta expressão gênica e protéica de ABCB1 e 

ABCG2 e menor concentração intracelular de MI (BURGUER et al., 2005). 

Um estudo realizado em células Caco-2, como um modelo in vitro para 

transporte intestinal de medicação, demonstrou que a exposição contínua com MI 

regula positivamente a expressão de ABCB1 e ABCG2, uma vez que estas células 

apresentaram menores concentrações intracelulares de MI, provavelmente pelo 

maior efluxo mediado pelos transportadores ABCB1 e ABCG2 (BURGER e 

NOOTER, 2004). Isto poderia explicar os mecanismos de resistência à droga. 

Kim e colaboradores (2009) sugeriram que os resultados do tratamento com 

MI podem ser previstos através da abordagem farmacogenética em pacientes com 

LMC. Assim, a variabilidade farmacogenética dos indivíduos pode prever os 

resultados do tratamento da terapia do imatinibe em pacientes com LMC. 

Alguns single nucleotide polymorphisms (SNPs) no gene ABCG2 têm sido 

descritos.  Os SNPs mais frequentes encontrados em diferentes grupos étnicos são 

c.34A>G (V12M) e c.421C>A (Q141K). O polimorfismo não sinônimo c.421C>A 

(rs2231142) que resulta na troca de lisina por glutamina o códon 141 (Q141K) e está 

localizado no exon 5, foi associado com diminuição na expressão da proteína (IMAI, 

et al., 2002, SISSUNG et al., 2010). Este dado confirma os achados de Gardner e 

colaboradores (2006) que reportaram que c.421C>A foi associado com níveis 

intracelulares maiores de MI em modelos in vitro.   

O mesmo efeito de diminuição de expressão protéica foi observado para o 

SNP c.34A>G (rs2231137) (MIZUARAI et al., 2004).  O genótipo GG para c.34A>G 

foi significativamente associado a pior resposta ao MI especialmente para a 

respostas citogenética completa e maior enquanto o alelo C para c.421C>A  foi 

associado com menor RMM (KIM et al., 2009). 

Picard e colaboradores (2007) relataram que os níveis plasmáticos de 

imatinibe estão associados com as respostas citogenética e molecular em pacientes 
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com LMC que fazem uso deste medicamento sugerindo a importância das 

diferenças farmacocinéticas individuais na resposta ao MI.  Deste modo, tais 

diferenças na captação e efluxo por proteínas transportadoras podem levar a 

variações nas concentrações sistêmicas deste fármaco.  

Devido a BCRP possuir papel crucial na absorção e excreção na manutenção 

da concentração intracelular de quimioterápicos o monitoramento farmacogenético 

deve ser cuidadosamente avaliado uma vez que está envolvido em etapas 

relevantes da farmacocinética.  

Deste modo, considerando a importância dos transportadores de influxo e 

efluxo na manutenção da concentração intracelular de MI, fazem-se necessários 

novos estudos envolvendo a relação entre a expressão gênica dos transportadores 

SLCO1A2 e ABCG2 em leucócitos de pacientes com LMC além da avaliação da 

associação de polimorfismos do gene ABCG2 e a resposta ao MI. 
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2. OBJETIVO GERAL 

Investigar a relação entre a expressão de genes de transportadores de 

membrana (ABCG2 e SLCO1A2) e os marcadores de resposta ao MI, em indivíduos 

com LMC tratados com MI. 

 

2.1 Objetivos específicos  

 Avaliar a expressão de RNAm em ABCG2 e SLCO1A2 em leucócitos de 

pacientes com LMC tratados com MI; 

 Estudar a associação da expressão nos genes ABCG2 e SLCO1A2 e as 

respostas citogenética e molecular em pacientes com LMC tratados com o MI; 

 Determinar se os genótipos para os polimorfismos c. 421C>A (rs2231142) e 

c.-19-99 G>A (rs1564481) no gene ABCG2 estão associados com os valores 

de expressão do referido gene. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Casuística 

3.1.1 Pacientes com LMC 

A partir de 224 pacientes com LMC, foram selecionados e incluídos 118 

pacientes com LMC tratados com MI, de ambos os sexos com idades entre 18 e 80 

anos, provenientes do Hospital Brigadeiro e da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo. Foram incluídos homens e mulheres maiores de 18 anos com diagnóstico de 

LMC, portadores de cromossomo Philadelphia (Ph), diagnóstico feito por análise 

citogenética, e que foram tratados com o MI (400 mg/dia) por pelo menos seis 

meses com aderência ao tratamento. Foram excluídos os pacientes que tinham a 

causa da resistência ao MI identificada tais como: portadores de outras alterações 

nos cromossomos diferente do cromossomo Ph, que tenham sidos detectados na 

análise citogenética e também mutação no gene BCR-ABL1.  

Foi aplicado um questionário a cada paciente contendo as seguintes informações: 

idade, gênero e cor da pele declarada pelo paciente. Outros dados (tipo de tratamento 

utilizado anteriormente, tempo de tratamento com MI e risco Sokal) foram extraídos do 

prontuário do paciente. Na entrevista com o paciente também foi avaliada se o mesmo 

estava em aderência ao medicamento. 

Os 118 pacientes foram classificados em dois grupos segundo a resposta a 

dose padrão de MI (400 mg/dia) (Glivec®), um constituído por 70 pacientes, 

chamado de respondedor, que obtiveram resposta citogenética completa com a 

dose padrão em até 18 meses de tratamento, e outro constituído por 48 pacientes 

com LMC, chamado de não respondedor, que não obtiveram resposta citogenética 

completa com a dose inicial de MI ou que perderam esta resposta ao longo do 

tratamento e foram reescalonados para doses de 600 ou 800 mg/dia. 

Os critérios de falha de resposta ao tratamento foram estabelecidos pela 

European LeukemiaNet (Quadros 1 e 2) 

 

 

 



19 

 

Quadro 1: Definições de resposta segundo a European LeukemiaNet (BACCARANI et 

al, 2009) 

Resposta Definição 

 

Hematológica Contagem de plaquetas < 450 x 109/L 

Contagem de leucócitos < 10 x 109/L 

Contagem diferencial: ausência de 
granulócitos imaturos e < 5 % de 
basófilos 

Baço não palpável  

 

Citogenética Completa: ausência de Ph+ 

Parcial: Ph+ 1-35% 

Menor: Ph+ 36-65 % 

Mínima: Ph+ 66-95% 

Sem resposta: Ph+ > 95% 

 

Molecular 

(Razão do transcrito do gene BCR-ABL1 
de acordo com a escala internacional) 

Completa – Transcrito não detectável 

Maior: ≤ 0,1% 

 

Quadro 2: Critérios de falha do tratamento segundo a European LeukemiaNet para 

pacientes com LMC tratados com MI (400 mg/dia)  (BACCARANI et al., 2009) 

Tempo de tratamento Resposta 

3 meses  Ausência Resposta Hematológica Completa 

6 meses  Ausência de Resposta Citogenética (Ph+ >95%) 

12 meses  Ausência de Resposta Citogenética Parcial (Ph+ 

>35%) 

18 meses  Ausência de Resposta Citogenética Completa 
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3.1.2 Indivíduos saudáveis 

Para o estudo da frequência dos polimorfismos na população em geral foram 

utilizadas amostras de DNA provenientes de banco de material biológico de doadores 

de sangue. Estas amostras serviram unicamente para obter a frequência de genótipos e 

alelos numa população saudável. Nenhum dado individual dos doadores foi utilizado 

neste estudo. 

Para o estudo da expressão gênica foram incluídos 10 indivíduos saudáveis (5 

homens e 5 mulheres) provenientes da FCF-USP. Foi realizado um hemograma destes 

indivíduos para confirmação de quadro hematológico saudável. 

 

3.2 Aspectos Éticos 

Os pacientes com LMC e os 10 indivíduos saudáveis foram informados sobre 

os objetivos do projeto e consultados sobre a vontade de participar da pesquisa. 

Sendo favoráveis, os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Este projeto de pesquisa foi aprovado nos Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, do Hospital Brigadeiro e da 

Santa Casa de São Paulo (Anexos 1, 2, 3, 4 e 5). 

 

3.3 Amostras Biológicas 

Foram coletados 20 mL de sangue uma única vez, à vácuo e em tubo BD 

Vacutainer System®, contendo o anticoagulante K3EDTA. O sangue foi utilizado para 

realização do hemograma e quantificação do transcrito BCR-ABL1. 

Mais 6 mL de sangue foram coletados, em tubo PAXgene®, para extração do 

RNA (estudos de expressão gênica do ABCG2 e SLCO1A2) em leucócitos totais. 
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3.4 Metodologia Laboratorial 

3.4.1 Determinação do Hemograma 

Os dados hematológicos foram obtidos através do contador eletrônico Cell-

Dyn® 3700 (Abbott Laboratories Illinois, EUA). As extensões sangüíneas do sangue 

periférico foram feitas imediatamente após a coleta do sangue de cada amostra. 

 

3.4.2 Análise citogenética para pesquisa de alterações cromossômicas 

 Para avaliação citogenética, foram aspirados 10 mL de medula óssea em tubo 

heparinizado e a análise citogenética de banda G foi feita a partir do método descrito 

por Mittelman e colaboradores (1997). Este exame foi realizado pelos laboratórios de 

citogenética do Hospital Brigadeiro e da Santa Casa de São Paulo, que seguem e 

utilizam o mesmo método. 

 Resumidamente, o material aspirado foi colocado em frascos de cultura 

(Falcon-Becton Dickison NJ, USA) compostos por RPMI 1640 (Sigma, St. Louis, 

USA), quantidade suficiente para 5 mL, 20% de soro fetal bovino (Gibco-BRL, NY, 

USA), 1% de L-glutamina (Gibco-BRL, NY, USA) e 1% de antibiótico 

(penicilina/estreptomicina, preparada com 5.000 U/mL de penicilina G sódica e 5.000 

µg/mL de sulfato de estreptomicina em 0,85% de solução salina, Gibco-BRL,NY, 

USA). Posteriormente, foram incubadas em estufa (Hepa Filtered incubator, Forma 

Scientific, USA) a 37⁰C. 

 Após 24 horas de incubação, os frascos foram retirados da incubadora e o 

material foi transferido para tubos cônicos para centrífuga de 15 mL (Cornig, USA) e 

assim adicionou-se 0,1 mL de colchicina (Gibco-BRL,NY, USA). Os frascos foram 

homogeneizados e incubados a 37⁰C em banho-maria (Fanem-modelo 100, São 

Paulo, Brasil) por, aproximadamente, uma hora e depois centrifugados a 2.000 rpm 

por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado com auxílio de pipeta pasteur 

descartável e o precipitado foi ressuspenso.  

 Ao material ressuspenso, foi acrescentada uma quantidade de solução 

hipotônica (0,075 M de cloreto de potássio, Merck, Rio de Janeiro, Brasil) até 

completar 10 mL. Os frascos foram novamente incubados a 37⁰C em banho-maria 

por 20 minutos e centrifugados, sendo o sobrenadante desprezado. Esta etapa tinha 



22 

 

como finalidade o rompimento ou apenas a fragilização da membrana 

citoplasmática. 

 As amostras foram lavadas de três a cinco vezes com solução fixadora 

(solução de Camoy), que consiste em três partes de metanol para uma parte de 

ácido acético glacial. A primeira lavagem foi realizada em solução gelada (2⁰C a 

8⁰C) visando a boa separação do material nuclear. Após essas lavagens, o 

sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi ressuspenso em um volume final de 

1 a 2 mL.  

 A partir do material fixado, uma gota do precipitado foi colocada sobre uma 

lâmina limpa (Perfecta Ltda, São Paulo, Brasil). Rapidamente, essa lâmina foi 

exposta ao calor utilizando o bico de Bunsen. As gotas foram lançadas a uma 

distância de 15 cm, pois nesses casos, onde foi efetuada a estimulação através de 

agentes mitóticos, os cromossomos se dispersam com muita facilidade. 

 Após o gotejamento do material nas lâminas, essas foram embrulhadas em 

papel Flor Post (Ripel, São Paulo, Brasil) e permaneceram de 3 a 10 dias em 

repouso. Esta espera foi necessária para o envelhecimento da lâmina, o que ajuda o 

bandamento dos cromossomos e a melhor visualização das bandas.  

 Para cada amostra, 20 metáfases foram estudadas de acordo com as normas 

do Sistema Internacional de Nomenclatura de Citogenética Humana (ISCN, 2009). 

  

3.4.3 Quantificação do transcrito BCR-ABL1 por PCR em tempo real  

Este exame foi realizado pelo laboratório de biologia tumoral do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo como exame 

assistencial. 

A Extração do RNA a partir de leucócitos totais foi feita segundo o protocolo a 

seguir:  

Foram utilizados 20mL de sangue periférico, colhidos em tubo EDTA, e o 

mesmo volume de tampão de lise (1mM NH4HCO3; 14mM NH4Cl). A solução foi 

então acondicionada em gelo e mantida em agitação por 30 minutos. Decorrido este 

tempo, a solução foi submetida à centrifugação a 4°C, 3000 rpm por 15 minutos. O 

sobrenadante foi desprezado e uma segunda lavagem foi realizada. O sobrenadante 
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foi novamente desprezado e o botão de leucócitos foi ressuspendido em 1 mL de 

TrizolTM reagente (Invitrogen, USA). Foram adicionados 200µL de clorofórmio e as 

amostras foram agitadas e centrifugadas a 4°C, 12000g por 15 minutos. A fase 

aquosa foi separada em um novo tudo e precipitada com isopropanol. Após 

incubação por 10 minutos a temperatura ambiente, as amostras foram centrifugadas 

a 4°C e 12000g por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o botão de RNA foi 

lavado com etanol a 70% com posterior centrifugação a 4°C, 12000g por 5 minutos. 

O etanol foi descartado e o botão de RNA passou pela etapa de secagem para 

completa evaporação do etanol remanescente.  O RNA foi ressuspendido em água 

MiliQ estéril com DEPEC e estocado a -80°C. A integridade do RNA obtido foi 

avaliada por eletroforese em gel de agarose a 0,8%. A concetração do RNA obtido 

foi determinada por espectrofotometria utilizando-se o espectrofotômetro Nanodrop 

(Nanodrop Technologies, USA).  

As quantificações do número de transcritos BCR-ABL1 foram realizadas no 

equipamento Rotor-Gene RG-3000 (Corbett Research, Sydney, Austrália), utilizando 

o sistema Taqman® de sondas de hibridização (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). 

 Para a análise de cada transcrito BCR-ABL1, foram preparadas duas reações, 

uma para o gene alvo e outra para o gene interno BCR. As sondas utilizadas foram 

marcadas com FAM (repórter) em 5´ e TAMRA (quencher) em 3´. Cada amostra foi 

quantificada em duplicata, tanto para o gene alvo quanto para o gene interno 

padrão, controle negativo, controle positivo e branco. Para cada amostra, a reação 

foi realizada com volume final de 15 µL 

 Os ciclos para amplificação das amostras foram os seguintes: 1 ciclo a 50⁰C 

por 2 minutos, 1 ciclo  a 95⁰C por 10 minutos, 40 ciclos a 95⁰C por 15 segundos e a 

60⁰C por 1 minuto. Para validação, a eficiência da curva deveria estar próxima a 

100%, a inclinação da reta (“slope”) próximo a 3,3 e R tendendo a 1. O resultado 

obtido foi expresso como relação do número de transcritos de BCR-ABL1 pelo 

número de transcritos do gene interno BCR. O valor foi comparado a um “baseline” 

(68%) determinado através da quantificação do número de transcritos BCR-ABL1 de 

30 pacientes com LMC ao diagnóstico. Como o “baseline” obtido não foi de 100%, 

foi calculado um fator de correção de 1,47 para que fosse possível calcular os 
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valores obtidos a uma escala internacional, na qual o “baseline” é de 100% e 

considera a RMM  um valor igual ou menor a 0,1% de transcritos de BCR-ABL1.  

 

3.4.4 Extração do RNA e síntese do DNA complementar (cDNA) 

O sangue periférico dos pacientes foi coletado em 3 tubos PAXgene® e 

congelados a -80°C. O RNA foi extraído através do PAXGENE Blood RNA Kit 

(PreAnalytix/Qiagen, Alemanha). A concentração e a pureza do RNA foram 

determinadas por espectrofotometria a 230nm utilizando o espectrofotômetro 

Nanodrop® ND-1000 (Nanodrop Technologies, Wilmington, EUA). O DNA 

complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 500 ng de RNA utilizando o kit High 

Capacity RNA-to-cDNATM Master Mix (Applied Biosystems,Foster City, CA, EUA). O 

ensaio de RT-PCR foi realizado em termociclador Mastercycler Gradient modelo 

22331 (Eppendorf, Hamburg, Germany) com as seguintes etapas: 5 minutos a 25°C, 

30 minutos a 42°C e 5 minutos a 85°C. O cDNA obtido foi armazenado a  -20°C até 

a realização da PCR quantitativa (qPCR). 

 

3.4.5 Escolha do gene de Referência 

A análise da expressão gênica foi feita pelo método de quantificação retativa 

usando um gene de referência como controle endógeno. Para a escolha deste gene 

de referência foi utilizado o programa geNormTM (VANDESOMPELE et al., 2002). 

Este teste foi feito utilizando-se RNA tanto de respondedores quanto de não 

respondedores ao tratamento com MI. As sondas para os genes de referência foram 

gentilmente cedidas pela Profa. Dra. Rosário Dominguez Crespo Hirata da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Foram 

testados cinco genes listados na tabela abaixo: 
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Tabela 1.  Seqüências dos oligonucleotídeos e sondas dos genes de referência  

Gene Sequencia de 
referência 

Oligonucleotideos 
e sondas 

Sequencia 5’   3’ Tamanho 

(pb) 

B2M NM_004048.2 Sense  

Antisense  

Sonda  

TGCTGTCTCCATGTTTGATGTATCT 

TCTCTGCTCCCCACCTCTAAGT 

VIC – CTCCACAGGTAGCTCT 

 

 

86 

GAPDH NM_002046.3 Sense  

Antisense  

Sonda 

GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA  

CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC 

VIC – TCAGCCTTGACGGTGC 

 

230 

HMBS NM_000190.3 Sense  

Antisense  

Sonda 

GGCAATGCGGCTGCAA   

GGGTACCCACGCGAATCAC 

VIC - CGG AAG AAA ACA GCC 

 

64 

HPRT1 NM_000194.1 Sense  

Antisense  

Sonda 

TGACACTGGCAAAACAATGCA   

GGTCCTTTTCACCAGCAAGCT 

VIC-CCTTGGTCAGGCAGTAT 

 

94 

SDHA  NM_004168.2 Sense  

Antisense  

Sonda 

TGGGAACAAGAGGGCATCTG   

CCACCACTGCATCAAATTCATG 

VIC-TCCATTTCTGCTCAGTATC 

86 

VIC: vaccine-type-specific; B2M, beta-2-microglobulina; GAPD, gliceraldeído-3- fosfato-desidrogenase; 
HMBS,  hidroximetilbilane  sintase;  HPRT1,  hipoxantina fosforibosiltransferase 1; SDHA, complexo da 
succinato desidrogenase, subunidade A; UBC, ubiquitina C. 

 

As reações de amplificação foram realizadas com 250 nM de sonda, 300 nM 

de cada iniciador (sense e antisense), 1X Taqman® Universal PCR master mix 

(Applied Biosystems, Foster  City, CA, EUA) e 50 ng de cDNA totalizando 25 µL.  As 

condições de termociclagem da PCR em tempo real foram: 50°C por 2 min e 40 

ciclos de 95°C por 15s e 60°C por 30s. 
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3.4.6 Avaliação da eficiência dos ensaios: 

As eficiências dos ensaios de amplificação foram calculadas utilizando-se a 

curva padrão obtida da relação de diferentes concentrações de cDNA e os 

respectivos valores de Cycle Threshold (CT). A eficiência dos ensaios (E) foi 

calculada pela fórmula: 

E= 10(-1/coeficiente angular)-1 

A eficiência de cada ensaio foi considerada adequada para valores entre 90 e 

110%.  

Este ensaio foi feito em triplicata. 

 

3.4.7 Determinação da expressão dos genes SLCO1A2 e ABCG2  

 

 A determinação da expressão dos genes SLCO1A2 e ABCG2 foi feita por 

PCR em tempo real utilizando o sistema Taqman® (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). O cDNA foi amplificado no equipamento ABI 7500 Fast (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA)  utilizando os ensaios Taqman® Gene 

Expression Assays (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). A amplificação foi 

avaliada por monitoração contínua de fluorescência seguindo a metodologia descrita 

por Hirayama e colaboradores (2008). Estes ensaios estão descritos na Tabela 2. 

 O volume total de reação de 10 µL foi composto de 3,5 µL de Água miliQ 

autoclavada tratada com dimetil pirocarbonato (água DEPc), 5 µL de Taqman® 

Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 0,5 µL de 

ensaio e 1 µL de cDNA. 
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Tabela 2. Características dos ensaios Taqman® utilizados para avaliação da 

expressão dos genes selecionados pela técnica de PCR em tempo real. 

Gene Espécie Identidade do ensaio Tamanho do fragmento 
amplificado (pb) 

ABCG2 Homo sapiens Hs01053790_m1 83 

 

SLCO1A2 Homo sapiens Hs00366488_m1 72 

GAPDH Homo sapiens Hs00266705_g1 74 

pb: pares de bases 

Os valores quantitativos da expressão dos genes foram obtidos pelos valores 

do CT ou limiar da amplificação, que se caracteriza pelo início da amplificação do 

produto de PCR.  Para a quantificação da expressão gênica foi utilizado o método de 

quantificação relativa (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) de acordo com a seguinte 

fórmula:  

Expressão= 2-ΔCT 

onde: ΔCT = CT gene de interesse - CT gene de referência  

 

Como controle de qualidade, todas as reações foram realizadas em duplicata 

e para cada placa de reação foram realizados controles sem amostra (controle 

negativo) para avaliar possíveis contaminações dos reagentes com os produtos de 

PCR.  

 

3.4.8 Extração e avaliação do DNA genômico 

Para otimização do processo de extração do DNA para obtenção de uma 

maior concentração de DNA, 1mL das amostras de sangue foram previamente 

submetidas à lise celular com 900 μL do tampão Tris-1 (Tris-HCl a 10 mM pH 8,0, 

KCl a 10 mM, MgCl2 a 10 mM, EDTA a 2 mM pH 8,0) contendo Triton X-100 a 2,5%  

seguida de centrifugação por 5 minutos a 5000 RPM. A partir desta amostra, o DNA 

genômico foi extraído segundo o protocolo do QIAAMP DNA BLOOD MINI kit 

(PreAnalytix/Qiagen,Germany) e a extração foi realizada no QIAcube 

(PreAnalytix/Qiagen,Germany).  
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A integridade das amostras de DNA foi avaliada por separação eletroforética 

em gel de agarose a 1%. A quantificação foi realizada em fotômetro Nanodrop ND-

1000 (Nanodrop Technologies, Inc – EUA) a 260 nm, e a pureza das amostras do 

DNA determinada pela relação A260/A280 (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). 

 

3.4.9 Avaliação de polimorfismos no gene ABCG2 

A genotipagem dos polimorfismos c. 421C>A (rs2231142) e c.-19-99 G>A 

(rs1564481) no gene ABCG2 foi feita pela técnica de PCR em tempo real utilizando 

ensaios específicos da Applied Biosystem (Applied Biosystems, Foster City, USA). A 

descrição dos polimorfismos e o número dos ensaios utilizados estão demonstrados 

na tabela 3.  

O polimorfismo c.-19-99 G>A foi escolhido devido a alta frequência do alelo 

menor que está apresentada na Tabela 3 de acordo com os dados disponíveis no 

banco de SNPs do National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  Já o polimorfismo c. 421C>A foi escolhido com base 

dos dados da literatura.  

Tabela 3. Descrição dos polimorfismos estudados 

Referência 

do gene 

Polimorfismo Referencia 

do SNP 

Troca 

de base 

N° do ensaio Frequência 
do alelo 
menor 

NM_004827.2 

 

c. 421 C>A rs2231142 C>A C__15854163_70 0,117 

NM_004827.2 c.-19-99 G>A rs1564481 G>A C___9510430_10 0,317 

 

Como controle de qualidade de cada polimorfismo, duas amostras de cada 

genótipo (homozigoto, heterozigoto e homozigoto mutado) foram sequenciadas no 

Serviço de Sequenciamento do Centro de Estudos do Genoma Humano do Instituto 

de Biociências da USP para confirmação dos resultados.   
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3.5 Análises Estatísticas 

A construção do banco de dados e as análises estatísticas foram feitas 

utilizando o programa computacional SPSS versão 19.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). 

Os gráficos foram obtidos pelo programa GraphPad versão 5.04 (San Diego, CA, 

USA). 

Para descrever o perfil da amostra segundo as diversas variáveis em estudo, 

foram feitas tabelas de freqüência das variáveis categóricas (gênero, cor da pele, 

etc.) e estatísticas descritivas das variáveis contínuas (idade, tempo de doença, 

etc.). 

As variáveis numéricas (idade, tempo de tratamento e expressão gênica) foram 

comparadas utilizando o teste t de Student ou Mann-Whitney. A comparação das 

frequências das variáveis categóricas (tratamento anterior ao MI e respostas 

citogenética e molecular) foi feita pelos testes Qui-quadrado ou Likelihood ratio. 

Correlações de Spearman foram realizadas entre as variáveis expressão do 

gene ABCG2 e tempo de doença ou tempo de uso de MI segundo os grupos de 

respostas (respondedor e não respondedor). Nestas análises foram excluídos 7 

pacientes que tinham número de transcritos ≥ 8,0% (outliers). Seis destes pacientes 

apresentavam resposta citogenética mínina e um não apresentava resposta 

citogenética.  

A regressão logistica foi usada para calcular o risco de ter LMC segundo os 

genótipos para os polimorfismos no gene ABCG2. Pelo fato de haver apenas 1 

paciente com LMC portador de genótipo AA para o polimorfismo c. 421C>A e 

nenhum paciente do grupo controle com este genótipo, foi decidido agrupar os 

indivíduos portadores do alelo A (genótipos CA + AA) para o calculo de risco de ter 

LMC. Para o polimorfismo ABCG2 c.-19-99 G>A, o agrupamento foi realizado 

utilizando o alelo ancestral, ou seja, os genótipos GG e GA foram agrupados. Desse 

modo, foi calculado o risco que os portadores de genótipo AA ter LMC quando 

comparado aos portadores de genótipos GG + GA (considerados como referência) 

na regressão logistica.  

  O nível de significância  adotado  para  os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, 

P < 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Dados dos pacientes com LMC 

 Os 118 pacientes LMC incluídos neste estudo estavam em fase crônica da 

doença.  Destes, 59,3% (n=70) classificados como respondedores e 40,7% (n=48), 

não respondedores a dose padrão de MI (400 mg/dia). Dos pacientes não 

respondedores, 70,3% nunca obtiveram resposta citogenética completa (resistência 

primária) após 19,5 meses de tratamento (em média) e 26,4% alcançaram a 

resposta citogenética completa, porém após 30,7 meses de tratamento (em média) 

vieram a perder a resposta (resistência secundária).  

A avaliação do risco Sokal não foi realizada no grupo total de pacientes com 

LMC, pois alguns pacientes chegavam ao centro de avaliação previamente tratados 

com Hidroxicarbamida. O risco Sokal foi avaliado em apenas 78 pacientes, sendo 

28,2% baixo risco, 52,5% risco intermediário e 19,3% alto risco. 

As características dos pacientes respondedores e não respondedores estão 

apresentadas na Tabela 4. 

Quando o grupo de pacientes com LMC foi dividido segundo o gênero, não 

houve diferença significante quanto à idade, cor da pele declarada, índice massa 

corpórea (IMC), tempo de diagnóstico, medicações anteriores nos dois grupos de 

respondendores e nào respondedores (p>0,050). A partir deste momento, todas as 

análises estatisticas foram realizadas entre os grupos de respondedores e não 

respondedores, uma vez que não há diferença entre os gêneros. 

Os grupos de respondedores e não respondedores tiveram distribuição similar 

quanto à idade, cor da pele declarada, índice massa corpórea (IMC), medicações 

anteriores, excetuando o tempo de uso do MI e tempo de diagnóstico da doença que 

foram maiores no grupo de respondedores (p<0,05) (Tabela 5). 

 

 

 

 

 



31 

 

Tabela 4. Distribuição da idade, cor de pele, IMC, tempo de tratamento com MI, 

tratamento prévio com outros medicamentos e tempo de diagnóstico dos pacientes 

com LMC incluídos no estudo segundo o gênero. 

 Respondedor N=70 Não respondedor N= 48 

 Homens  

 N= 34 

Mulheres 

N=36 

P 
valor 

Homens 

N=29 

Mulheres 

N=19 

P 
valor 

Idade* 

 

51,4 (±15,6) 47,4 (±15,9) 0,297 53,9 (±11,0) 

 

47,2 (±15,7) 0,092 

Cor de pele 
declarada** 

Branco 

Não Branco 

 

 

 

27 (79,4%) 

7 (20,6%) 

 

 

29 (80,6%) 

7 (19,4%) 

 

 

0,905 

 

 

22 (75,9%) 

7 (24,1%) 

 

 

17 (89,5%) 

2 (10,5%) 

 

 

0,223 

IMC* 

 

26,0 (±4,1) 26,2 (±4,6) 0,872 26,1 (±4,8) 27,3 (±4,6) 0,405 

Tempo de 
tratamento 
com MI (em 
meses)*,a 

 

50,9 (± 32,5) 54,3 (±35,4) 0,675 31,8 (±26,3) 43,9 (±27,7) 0,136 

Tratamento 
anterior** 

Hidroxiuréia 

Interferon-α 

Hidroxiuréia+ 

Interferon-α 

Nenhum 

 

 

12 (36,4%) 

5 (15,2%) 

13 (39,4%) 

 

3 (9,1%) 

 

 

16 (45,7%) 

0 (0%) 

17 (48,6%) 

 

2 (5,7%) 

  

 

0,042 

 

 

 

8 (27,6%) 

1 (3,4%) 

20 (69,0%) 

 

0 (0%) 

 

 

4 (21,1%) 

1 (5,3%) 

13 (68,4%) 

 

1 (5,3%) 

    

 

0,543 

 

 

 

 

 

Tempo de 
diagnóstico 
da doença 

65,4 (±45,2) 70,0 (±48,7) 0,681 92,3 (±47,6) 78,6 (±28,7) 0,267 

*As variáveis numéricas estão representadas por média e desvio padrão  
**As variáveis categóricas estão representadas por frequência absoluta e relativa ente parenteses. 
As comparações foram realizadas entre os gêneros (*teste t de Student ou **teste de Qui quadrado) 
a
Comparação feita entre tempo de uso de MI segundo os gêneros nos grupos respondedores e não 

respondedores: homens (p=0,013), mulheres (p= 0,267). 
B
 Comparação feita entre tempo de diagnóstico segundo os gêneros nos grupos respondedores e não 

respondedores: homens (p=0,025), mulheres (p= 0,418). 
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Tabela 5. Distribuição da idade, cor de pele, IMC, tempo de tratamento com MI, 

tratamento prévio com outros medicamentos e tempo de diagnóstico dos pacientes 

respondedores e não respondedores ao MI 

 Total N=118 
Respondedor 

N=70 

Não respondedor 

N= 48 

P valor 

 

Idade* 

 

50,1(±14,8) 49,4 (±15,8) 51,2 (±13,4) 0,506 

Cor de pele 
declarada** 

Branco 

Não Branco 

 

 

 

95 (80,5%) 

23 (19,5%) 

 

 

56 (80,0%) 

14 (20,0%) 

 

 

39 (81,3%) 

9 (18,7%) 

 

0,866 

IMC* 

 

26,3 (± 4,53) 26,08 (±4,37) 26,54 (±4,79) 0,583 

Tempo de 
tratamento com 
MI (em meses)*,a 

 

46,1 (±32,2) 52,7 (±33,9) 36,6 (±27,3) 0,025 

Tratamento 
anterior** 

    

Hidroxiureia 40 (34,5) 28 (41,2) 12 (25,0) 0,058 

Interferon-α 7 (6,0) 5 (7,4) 2 (4,2)  

Hidroxiureia + 
interferon-α 

63 (54,3) 30 (44,1) 33 (68,8)  

Nenhum 6 (5,2) 5 (7,4) 1 (2,1)  

     

Tempo de 
diagnóstico da 
doença 

75,53 (±45,5) 67,77 (±46,8) 86,85 (±41,4) 0,025 

* Os valores são médias (± desvio-padrão) e ** frequências absolutas e relativas entre parênteses. As 
comparações foram realizadas entre respondedores e não  respondedores (*teste t de Student ou 
**teste de Qui quadrado) 
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4.2. Resposta ao tratamento com MI 

 Para a avaliação da resposta ao tratamento com MI foram utilizados os 

critérios de resposta da European Leukemianet (BACCARANI et al., 2009), conforme 

mostra a Tabela 6. 

As respostas citogenética, molecular maior e molecular completa foram 

diferentes entre os pacientes respondedores e não respondedores (p < 0,050). 

Todos os pacientes estavam em resposta hematológica completa. 

 

Tabela 6. Avaliação da resposta ao tratamento ao MI dos pacientes incluídos no 

estudo segundo critérios da European Leukemianet  

 
Total de 

Pacientes 
Respondedor 

Não 
respondedor 

P valor 

 N=118 N=70 N=48  

Resposta Citogenética 

Completa 

Maior 

Parcial 

Mínima 

 

96 (81,4) 

1 (0,8) 

3 (2,5) 

5 (4,2) 

 

70 (100) 

0   (0) 

0   (0) 

0   (0) 

 

26 (54,2) 

1 (2,1) 

3 (6,3) 

5 (10,4) 

 

<0,001 

Sem resposta 13 (11,0) 0   (0) 13 (27,1)  

     

Resposta Hematológica 

Sim 

 

118 (100) 

 

70 (100) 

 

48 (100) 

 

1,000 

     

Resposta Molecular Maior 

Sim 

Não 

 

Resposta Molecular Completa 

 

77 (65,3) 

41 (34,7) 

 

58 (82,9) 

12 (17,1) 

 

 

26 (54,1) 

22 (45,9) 

 

 

<0,001 

Sim 18 (15,3) 15 (21,4) 3 (6,3) 0,021 

Não 100 (84,7) 55 (78,6) 45 (93,8)  

Os valores são freqüências absolutas (relativas). 
Resposta molecular maior: número de transcritos BCR-ABL1 ≤0,1%; Resposta molecular completa: número de 
transcritos BCR-ABL1 ≤0,0032%. 
O teste de Qui-quadrado foi realizado para a comparação entre as frequências do grupo  respondedor e não 
respondedor. 
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4.3 Testes de expressão gênica 

 

4.3.1 Escolha do gene endógeno 

Foram selecionados, inicialmente, 5 controles endógenos listados na Tabela 

1. Foi realizada PCR em tempo real, utilizando amostras de pacientes 

respondedores e não respondedores, para cada um dos cinco genes endógenos 

escolhidos.  A expressão relativa de cada um dos genes foi calculada e, a seguir, 

estes dados foram inseridos no programa geNormTM 

(http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm/) que gera uma planilha mostrando os 

genes mais e menos instáveis. Segundo o programa, o gene considerado com 

menor estabilidade de expressão (M) para as amostras foi o B2M (M=0,725), com 

estabilidade intermediária foram os genes HMBS (M=0,672), SDHA (M=0,608) e 

HPRT1 (M=0,550) e os genes com maior estabilidade foram GAPDH (M=0,552) e 

UBC (M=0,528) (Figura 7). Tais coeficientes foram considerados adequados para a 

condução dos experimentos, pois estão dentro do valor de estabilidade de 

expressão aceitável para matrizes complexas (M≤1), como o sangue, de acordo com 

Hellemans e colaboradores (2007). Deste modo, escolhemos o GAPDH para ser 

utilizado como controle interno.  

 

Figura 7. Posição dos genes de referência, como determinado pelo software 
GeNorm TM

.  Os genes foram ordenados de acordo com a estabilidade de expressão na amostra. Da 

esquerda para a direita estão indicados os genes mais estáveis. B2M, beta-2-microglobulina; HMBS, 
hidroximetilbilane sintase; SDHA, complexo da succinato desidrogenase, subunidade A; HPRT1, hipoxantina 
fosforibosiltransferase 1; UBC, ubiquitina C e GAPDH,  gliceraldeído-3- fosfato-desidrogenase. 
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4.3.2 Eficiência  

Foram realizados testes de PCR quantitativa (qPCR), onde foram utilizadas 

diluições seriadas de cDNA (1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e 1:32) a partir de um pool de cDNA 

de pacientes respondedores e não respondedores ao MI. Os dados da concentração 

de cDNA versus CT para cada gene originou uma curva padrão, cujo coeficiente 

angular da reta foi utilizado para o cálculo da eficiência. As eficiências de 

amplificação foram de 101,4% e 104,2% para os genes GAPDH e ABCG2 

respectivamente (Tabela 7 e Figura 8). 

 

Tabela 7. Eficiência da reação de PCR quantitativa para os genes estudados 

 GAPDH ABCG2 

Coeficiente Angular -3,228 -3,225 

r²  0,971 0,946 

Eficiência (%) 101,4 104,2 

As eficiências dos ensaios de amplificação foram calculadas utilizando-se a curva padrão obtida da 
relação entre diferentes concentrações de cDNA e os respectivos valores de ciclo threshold (CT). E a 
eficiência (E) dos ensaios foi calculada pela fórmula E=10 

(-1/coeficiente angular)
-1. A eficiência de cada 

ensaio foi considerada adequada para valores entre 90 e 110%. 
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Figura 8. Representação da curva-padrão de qPCR para a medida da expressão de 

GAPDH e ABCG2. A eficiência foi estimada pela análise de regressão linear do 

gráfico obtido pela relação CT versus concentração de cDNA (ng). 
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4.3.3 Expressão dos genes ABCG2 e SLCO1A2  

 

4.3.3.1 Comparação da expressão do gene ABCG2 entre os pacientes 

com LMC e os indivíduos saudáveis  

Foram selecionados 10 indivíduos saudáveis para obtenção da expressão do 

gene ABCG2. A idade média destes indivíduos foi de 48,8 (± 4,8) e não diferiu da 

idade média do grupo com LMC (p ≥0.05).  

A Figura 9 mostra as medianas de expressão entre os indivíduos saudáveis e 

os grupos de respondedor e não respondedor ao MI. As medianas foram diferentes 

entre os grupos (P=0,023). As medianas de expressão do gene ABCG2 entre os 

grupos saudável e respondedor foram similares (P=0,517) enquanto as medianas de 

expressão entre o grupo saudável e não respondedor foram diferentes (P=0,018). 

  

 

Figura 9. Expressão gênica de ABCG2 entre os indivíduos saudáveis, 

respondedores e não respondedores a dose padrão de 400mg/dia de MI.  

A expressão do mRNA foi medida por qPCR e normalizada com o gene de referência GAPDH. Valores de 

expressão foram calculados com a fórmula 2
-∆CT

. As medianas dos grupos foram comparadas pelo teste Mann- 

Whitney. Controle versus respondedor (P=0,517), Controle versus Não Respondedor (P=0,018). 
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4.3.3.2. Comparação da expressão do gene ABCG2 nos grupos de 

respondedores e não respondedores a dose padrão de MI 

A Figura 10 mostra a expressão do gene ABCG2 em respondedores e não 

respondedores ao MI. A expressão do gene ABCG2 foi diferente entre os grupos de 

resposta ao MI apresentando-se maior no grupo de não respondedores (P = 0,028, 

Tabela 8). O número de transcritos BCR-ABL1 foi menor no grupo de 

respondedores (P<0,001, Tabela 8) 

 

 

 

Figura 10. Expressão gênica de ABCG2 entre os respondedores e não 

respondedores a dose padrão de 400mg/dia de MI. 

A expressão do mRNA foi medida por qPCR e normalizada com o gene de referência GAPDH. Valores de 

expressão foram calculados com a fórmula 2
-∆CT

. As medianas dos grupos foram comparadas pelo teste Mann- 

Whitney.  
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Tabela 8. Expressão gênica de ABCG2 e número de transcritos BCR-ABL1 entre os 

grupos de resposta a dose padrão de MI. 

Expressão do RNAm Respondedor (N= 70) 

Mediana (P25-P75) 

Não respondedor (N=48) 

Mediana (P25-P75) 

P valor* 

Gene ABCG2 0,0018 (0,0011- 0,0052) 0,0036 (0,0016-0,0056) 0,028 

Número de transcritos 
BCR-ABL1 

0,0141(0,0029-0,0695) 0,1745 (0,0338-2,6975) <0,001 

Os valores apresentados são medianas (percentil 25 e 75%). * teste Mann- Whitney. 

 

 

4.3.3.3 Expressão do gene ABCG2 nos grupos com resistência primária e 

resistência secundária 

Os grupos com resistência primária e secundária foram comparados com 

grupo de respondedores ao MI frente à expressão do gene ABCG2. Os pacientes 

com resistência primária apresentaram mediana de expressão maior do que a 

mediana de expressão dos respondedores ao MI (P=0,029, Figura 11, Tabela 9). Já 

a mediana de expressão dos pacientes com resistência secundária não diferiu da 

mediana de expressão dos respondedores ao MI (Figura 12).  

 

Figura 11. Expressão gênica de ABCG2 entre os respondedores e não 

respondedores com resistência primária ao MI. 

A expressão do mRNA foi medida por qPCR e normalizada com o gene de referência GAPDH. Valores de 

expressão foram calculados com a fórmula 2
-∆CT

. As medianas dos grupos foram comparadas pelo teste Mann- 

Whitney.  
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Figura 12. Expressão gênica de ABCG2 entre os respondedores e não 

respondedores com resistência secundária ao MI 

 A expressão do mRNA foi medida por qPCR e normalizada com o gene de referência GAPDH. Valores de 

expressão foram calculados com a fórmula 2
-∆CT

. As medianas dos grupos foram comparadas pelo teste Mann- 

Whitney.  

 

 

Tabela 9. Expressão gênica de ABCG2 entre os grupos de respondedor, resistência 

primária e resistência secundária ao MI. 

Grupos Mediana (P25-P75) 

Respondedor N= 70 0,0018  (0,0011- 0,0052) 

Resistência Primária N=34 0,0037 (0,0017-0,0053) 

Resistencia Secundária N=34 0,0027 (0,0016-0,0059) 

Comparação entre grupo respondedor versus resistência primária (P=0,028). Comparação entre grupo 
respondedor e resistência secundária (P=0,242). *Teste Mann- Whitney.  
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4.3.3.4 Expressão do gene ABCG2 nos grupos com resposta molecular maior 

(RMM) 

A distribuição dos valores da expressão do gene ABCG2 no grupo total e 

também nos pacientes respondedores e não respondedores, segundo a RMM, está 

apresentada na Figura 13.  

A expressão do gene ABCG2 foi diferente na comparação entre pacientes 

com e sem RMM no grupo total de pacientes (Figura 13a) sendo maior a expressão 

gênica em pacientes sem RMM (P=0,027). Porém, não houve diferença na 

expressão quando o grupo total foi subdividido em respondedores e não 

respondedores (Figuras 13b e 13c).  

 

 

 

a) Grupo total (N=118) 

 

 

b) Respondedor (N= 70) 

 

c) Não Respondedor (N= 48) 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Expressão gênica de ABCG2 em pacientes com resposta molecular 

maior (RMM).   

A expressão foi medida por PCRq e normalizada com o gene de referência GAPDH. Valores de expressão 
calculados com a fórmula 2

-∆CT
. Valores de p calculados com o teste Mann- Whitney. A resposta molecular maior 

é dada quando o número de transcritos BCR/ABL1 está abaixo de 0,1%. 

 



42 

 

4.3.3.5 Análise da expressão gênica do gene ABCG2 segundo a resposta 

molecular completa (RMC)  

Não houve diferença significativa nas taxas de expressão do gene ABCG2, 

em pacientes com ou sem RMC no grupo total, grupo de respondedor e não 

respondedor à dose padrão de MI (Figura 14). 

Grupo Total (N=118) 

 

 

Respondedor (N= 70) 

 

Não Respondedor (N= 47) 

 

Figura 14. Expressão gênica de ABCG2 em pacientes com resposta molecular 
completa (RMC).  

A expressão foi medida por PCRq e normalizada com o gene de referência GAPDH. Valores de expressão 
calculados com a fórmula 2

-∆CT
. Valores de p calculados com o teste Mann- Whitney. A resposta molecular 

completa é dada quando o número de transcritos BCR/ABL1 está abaixo de 0,0032%. 
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4.3.3.6 Correlação entre a expressão de ABCG2 e o número de transcritos 

BCR-ABL1 

A correlação entre a expressão de ABCG2 e o número de transcritos BCR-

ABL1 foi realizada no grupo de respondedores e não respondedores. 

Nestas análises foram excluídos 7 pacientes que tinham número de 

transcritos ≥ 8,0% (outliers). Seis destes pacientes apresentavam resposta 

citogenética mínina e um não apresentava resposta citogenética.  

Não houve correlação entre o número de transcritos e a expressão do gene 

ABCG2 (r=0,01; N= 70, P=0,990) no grupo de respondedores. Porém, houve 

correlação significativa entre o número de transcritos e a expressão do referido gene 

no grupo de não respondedores (r=0,35; N= 41, P=0,028).  

 

4.3.3.7 Expressão gênica de SLCO1A2 

A princípio não foi possível a expressão deste gene nas amostras. Para 

verificar a funcionalidade do ensaio a expressão de SLCO1A2 foi testada em 

linhagem celular de glioma A172. O gene foi expresso nesta linhagem e 

posteriormente foi testado a expressão gênica de SLCO1A2 em células 

mononucleares (a partir de 500ng de RNA) e em cDNA de leucócito total (a partir 

1000ng de RNA) para verificar se o tipo celular ou a concentração  estavam 

inviabilizando a análise. 

Verificou-se que não houve expressão em células mononucleares (500ng de 

RNA) e houve expressão de SLCO1A2 em leucócitos totais de pacientes a partir de 

1000ng de RNA, porém esta expressão foi baixa. 

Portanto a concentração de RNA foi um fator limitante para a análise da 

expressão deste gene nas amostras obtidas para este projeto não sendo possível 

avaliar a expressão de SLCO1A2. 
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4.4. Análises dos polimorfismos do gene ABCG2 

 

4.4.1. Frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos no gene ABCG2 

A distribuição dos genótipos e de alelos dos polimorfismos c.421C>A e c.-19-

99 G>A, no gene ABCG2 nos indivíduos com LMC e dos controles estudados está 

apresentada na Tabela 10. Foram observadas as seguintes frequências de alelos 

mutados nos pacientes com LMC, 421A= 8,5% e 19-99T=27,4% e nos controles 

saudáveis 421A= 7,5% e 19-99T= 24,2%.   

A distribuição dos genótipos (dos pacientes com LMC e dos controles) está 

em equilíbrio Hardy Weinberg. Não houve diferença significativa entre as 

frequências dos genótipos e de alelos no grupo de pacientes com LMC e nos 

controles (p>0,050) para os dois polimorfismos estudados. Também não foi 

observada diferença na distribuição dos genótipos segundo o gênero para ambos os 

grupos (p>0,050).  

Tabela 10- Distribuição de genótipos e de alelos para os polimorfismos c.421C>A e 

c.-19-99 G>A no gene ABCG2 entre pacientes com LMC e controles saudáveis. 

Polimorfismos LMC 

N=117 

Controles 

 N=120 

P valor 

ABCG2 c.421C>A    

CC  98 (83,8)  102 (85,0) 0,594 

CA 18(15,4)  18 (15,0)  

AA 1(0,8)                  0 (0)  

Frequencia alélica    

C 214 (91,5)  222 (92,5) 0,791 

A 19 (8,5)  18 (7,5)  

ABCG2 c.-19-99 G>A    

GG  67 (57,3)  68 (56,7) 0,106 

GA  36 (30,8)  46 (38,3)  

AA  14 (11,9)  6 (5,0)  

Frequencia alélica    

G 170 (72,6)  182 (75,8) 0,428 

A   64 (27,4)    58 (24,2)  

Os dados apresentados são: frequência absoluta (frequência relativa). 
As distribuições dos genótipos estão em equilíbrio Hardy Weinberg nos dois grupos. 
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Pelo fato de haver apenas 1 paciente com LMC portador de genótipo AA para 

o polimorfismo c. 421C>A e nenhum paciente do grupo controle com este genótipo, 

foi decidido agrupar os indivíduos portadores do alelo A (genótipos CA + AA) para o 

calculo de risco de ter LMC. A presença do alelo A para o referido polimorfismo não 

foi associado ao risco de ter LMC (OR: 1,10 e IC95%: 0,55 – 2,22, P= 0,793). 

Para o polimorfismo ABCG2 c.-19-99 G>A, o agrupamento foi realizado 

utilizando o alelo ancestral, ou seja, os genótipos GG e GA foram agrupados. Desse 

modo, foi calculado o risco que os portadores de genótipo AA ter LMC quando 

comparado aos portadores de genótipos GG + GA (considerados cmo referência) na 

regressão logistica. Houve tendência (P=0,061) ao maior risco de ter LMC em 

portadores de genótipo AA (OR: 2,58, IC 95% 0,96 – 6,97) quando comparados aos 

portadores de genótipos GG + GA. 

 

4.4.2 Associação entre os polimorfismos e a resposta MI 

 Para análise do efeito dos polimorfismos genéticos estudados na resposta ao 

MI, os genótipos que apresentavam o alelo mutado foram agrupados. Não foi 

observada associação entre os polimorfismos estudados e a resposta ao MI 

(p>0,050) nos grupos respondedores e não respondedores ao MI (Tabela 11).  

 

Tabela 11 – Frequência de genótipos e de alelos para os polimorfismos c.421C>A e 

c.-19-99 G>A no gene ABCG2 em pacientes respondedores e não respondedores ao 

MI. 

Genótipos Respondedor 

N=69 

Não Respondedor 

N=48 

P valor 

ABCG2 c.421C>A    

CC 58 (84,1) 41 (83,7) 0,955 

CA+AA 

 

11 (15,9) 8 (16,7)  

ABCG2 c.-19-99 G>A    

GG 43 (62,3) 24 (49,0) 0,150 

GA+AA 26 (37,7) 25 (51,0)  

Os dados apresentados são: frequência absoluta (frequência relativa). 
O teste Qui-quadrado foi usado para comparar as frequências dos genótipos nos pacientes 
respondedores e não respondedores 
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4.4.3 Associação entre os polimorfismos e a resposta molecular maior e 

resposta molecular completa 

 

Os polimorfismos estudados não foram associados com a resposta molecular 

maior (Tabela 12). Já para a resposta molecular completa (Tabela 12), houve maior 

frequência do genótipo -19-99GG (82,4%) nos pacientes com RMC (P=0,018). 

Houve tendência de maior frequência (84,6%) dos genótipos homozigoto ancestral 

para o polimorfismo c.-19-99 G>A nos indivíduos alcançaram a RMC no grupo de 

respondedores (Tabela 14) (P=0,057). 

Quanto ao polimorfismo c. 421C>A, quando foi dividido o grupo total de 

pacientes com LMC em respondedor e não respondedor, todos os indivíduos com 

RMC no grupo de respondedores eram portadores do genótipo 421GG (Tabela 14 

P=0,025).  

 

Tabela 12. – Frequência de genótipos para os polimorfismos c.421C>A e c.-19-99 

G>A no gene ABCG2 segundo a resposta molecular maior e resposta molecular 

completa no grupo total de pacientes com LMC. 

 

Os dados apresentados são: freqüência absoluta (frequência relativa). Likelihood Ratio. 
 Resposta molecular maior = transcritos BCR-ABL1 ≤0,1% 
Resposta molecular completa (RMC) = transcritos BCR-ABL1 ≤0,0032% 

 

 

 

Genótipos Com RMM 

(N= 76) 

Sem RMM 

(N=41) 

P valor* Com RMC 

(N= 17) 

Sem RMC 

(N=100) 

P valor* 

ABCG2 c.421C>A       

CC 66 (86,8) 32 (78,0) 0,226 16 (94,1)   82 (82,0) 0,210 

CA+AA 10 (13,2) 9 (22,0)  1 (5,9) 18 (18,0)  

       

ABCG2 c.-19-99G>A        

GG 46 (60,5) 21 (51,2) 0,332 14 (82,4) 53 (53,0) 0,018 

GA+AA 30 (39,5) 20 (48,8)  3 (17,6) 47 (47,0)  
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Tabela 13 – Frequência de genótipos para os polimorfismos c.421C>A e c.-19-99 

G>A no gene ABCG2 segundo a resposta molecular maior nos pacientes 

respondedores e não respondedores ao MI.  

 Respondedor P valor Não respondedor P valor 

Genótipos Com RMM Sem RMM  Com RMM Sem RMM  

 N=57 N=12  N=19 N=29  

ABCG2 c.421C>A       

CC 49 (86,0) 9 (75,0) 0,369* 17 (89,5) 23 (79,3) 0,343* 

CA+AA   8 (14,0) 3 (25,0)    2 (10,5)   6 (20,7)  

       

ABCG2 c.-19-99G>A        

GG 36 (63,2) 7 (58,3) 0,755* 10 (52,6) 14 (48,3) 0,768** 

GA+AA 21 (36,8) 5 (41,7)    9 (47,4) 15 (51,7)  

       

Os dados apresentados são: freqüência absoluta (frequência relativa) 
Likelihood Ratio* e Qui-Quadrado** 
Resposta molecular maior = transcritos BCR-ABL1 ≤0,1% 

 

 

Tabela 14 – Frequência de genótipos para os polimorfismos c.421C>A e c.-19-99 

G>A no gene ABCG2 segundo a resposta molecular completa nos pacientes 

respondedores e não respondedores ao MI.  

 Respondedor P valor Não respondedor P valor 

Genótipos  Com RMC Sem RMC  Com RMC Sem RMC  

 N=13 N=56  N=4 N=44  

ABCG2 c.421C>A       

CC 13 (100,0) 45 (80,4) 0,025** 3 (75,0) 37 (84,1) 0,640* 

CA+AA   0 (0,0%) 11 (19,6)  1 (25,0) 7 (15,9)  

       

ABCG2 c.-19-99G>A        

GG 11 (84,6) 32 (57,1) 0,052** 3 (75,0) 21 (47,7) 0,296* 

GA+AA 2 (15,4) 24 (42,9)  1 (25,0) 23 (52,3)  

       

Os dados apresentados são: frequência absoluta (frequência relativa) 
Teste do Qui quadrado* ou Likelihood Ratio** 
Resposta molecular completa (RMC) = transcritos BCR-ABL1 ≤0,0032% 
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4.4.4 Análise dos haplótipos 

Não houve diferença na distribuição dos haplótipos para os polimorfismos 

c.421C>A e c.-19-99 G>A no gene ABCG2 entre o grupo de respondedores e não 

respondedores (Tabela 15). O mesmo aconteceu quando os haplótipos foram 

analisados segundo a resposta molecular maior (Tabela 16). No entanto, quando os 

haplótipos foram analisados frente à resposta molecular completa houve maior 

frequencia (84,6%) do haplótipo com genótipos ancestrais (CC e GG para os 

polimorfismos c.421C>A e c.-19-99 G>A no gene ABCG2) nos pacientes com RMC 

no grupo de respondedores (Tabela 17, P=0,041). 

       

Tabela 15.  Frequência dos haplótipos para os polimorfismos c.421C>A e c.-19-99 

G>A no gene ABCG2 em pacientes respondedores e não respondedores ao 

tratamento com MI. 

Haplótipo  

c.421C>A e c.-19-99G>A  

Respondedor Não respondedor P valor* 

CC e GG 37 (53,6) 19 (39,6) 0,438 

CC e GA 15 (21,7) 13 (27,1)  

CC e AA 6 (8,7) 8 (16,7)  

CA e GG 6 (8,7) 4 (8,3)  

AA e GG 0 (0) 1 (2,1)  

CA e GA 5 (7,2) 3 (6,3)  

Total 69 (100,0) 48 (100,0)  

Os dados apresentados são: frequência absoluta (frequência relativa). * Likelihood ratio 
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Tabela 16. Frequência dos haplótipos para os polimorfismos c.421C>A e c.-19-99 

G>A no gene ABCG2 em pacientes respondedores e não respondedores ao 

tratamento com MI segundo a resposta molecular maior (RMM). 

 Respondedor P valor* Não respondedor P valor* 

Haplótipos 

c.421C>A e c.-19-99G>A 

Com RMM Sem RMM  Com RMM Sem RMM  

CCGG 31 (54,4) 6 (50,0%) 0,802 8 (42,1) 11 (37,9) 0,464 

CCGA 13 (22,8) 2 (16,7%)  5 (26,3) 8 (27,6)  

CCAA 5 (8,8) 1 (8,3%)  4 (21,1) 4 (13,8)  

CAGG 5 (8,8) 1 (8,3%)  2 (10,5) 2 (6,9)  

AAGG 0 (0) 0 (0)  0 (0) 1 (3,4)  

CAGA 3 (5,3) 2 (16,7%)  0 (0) 3 (10,3)  

Total  57 (100,0) 12 (100,0)  19 (100,0) 29 (100,0)  

Os dados apresentados são: freqüência absoluta (frequência relativa). * Likelihood ratio 
Resposta molecular maior (RMM) = transcritos BCR-ABL1 ≤0,1% 

 

 

 

Tabela 17. Frequência dos haplótipos para os polimorfismos c.421C>A e c.-19-99 

G>A no gene ABCG2 em pacientes respondedores e não respondedores ao 

tratamento com MI segundo a resposta molecular completa. 

 Respondedor  Não respondedor  

Haplótipos  

c.421C>A e c.-19-99G>A  

Com RMC 

 

Sem RMC 

 

P valor* Com RMC 

 

Sem RMC 

 

P valor* 

CC e GG 11 (84,6) 26 (46,4) 0,041 2 (50,0) 17 (38,6) 0,518 

CC e GA 2 (15,4) 13 (23,2)  0 (0) 13 (29,5)  

CC e AA 0 (0) 6 (10,7)  1 (25,0) 7 (15,9)  

CA e GG 0 (0) 6 (10,7)  1 (25,0) 3 (6,8)  

AA e GG 0 (0) 0 (0)  0 (0) 1 (2,3)  

CA e GA 0 (0) 5 (8,9)  0 (0) 3 (6,8)  

Total 13 (100,0) 56 (100,0)  4 (100,0) 44 (100,0)  

Os dados apresentados são: frequência absoluta (frequência relativa) 
* Likelihood ratio. Resposta molecular completa = transcritos BCR-ABL1 ≤0,0032% 
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4.4.5 Efeito dos polimorfismos na expressão do gene ABCG2 

Não houve diferença entre as medianas da expressão do gene ABCG2 

segundo os genótipos (CC versus CA + AA para o polimorfismo ABCG2 c.421C>A) 

no grupo total, no grupo de respondedores e de não respondedores ao MI (Figuras 

15 e 16). 

Figura 15. Expressão gênica segundo os genótipos do polimorfismo c.421C>A nos 

grupos total, de respondedores e não respondedores ao MI.  

A expressão foi medida por PCRq e normalizada com o gene de referência GAPDH.  
Valores de expressão calculados com a fórmula 2

-∆CT
. Valores de p calculados com o teste Mann- Whitney. 
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Figura 16. Expressão gênica segundo os genótipos do polimorfismo c.-19-99G>A 

nos grupos total, de respondedores e não respondedores ao MI.  

A expressão foi medida por PCRq e normalizada com o gene de referência GAPDH. Valores de expressão 
calculados com a fórmula 2

-∆CT
. Valores de p calculados com o teste Mann- Whitney. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Com o desenvolvimento dos inibidores da tirosinoquinase, há mais de uma 

década, houve importante revolução no tratamento da leucemia mieloide crônica. O 

MI mudou a história natural da doença dos pacientes com  LMC, que iam a óbito no 

prazo de cinco a seis anos após o diagnóstico.  

Segundo AGRAWAL e colaboradores (2010), o impacto do MI no tratamento 

da LMC foi tão grande que muitos pacientes nunca irão desenvolver a fase 

acelerada ou crise blástica em suas vidas.  Os autores citam que, pela primeira vez, 

é possível que muitos pacientes venham a óbito por outras causas, diferente da 

LMC. 

Apesar desta notável conquista, cerca de 20% a 30% dos pacientes com LMC 

que fazem uso do MI não respondem à terapia padrão (400 mg/dia) e um número 

substancial destes casos de resistência não tem causa conhecida (DEINEINGER, 

2009; YONG e MELO, 2009). 

Dentre os fatores associados à resistência ao MI estão as alterações nos 

transportadores de membrana de influxo e efluxo (APPERLEY, 2007). No entanto, 

até a presente data, o papel destes transportadores de membrana continua incerto. 

Tem sido sugerido que estas proteínas, tanto de influxo quanto de efluxo, tem papel 

protetor em células tronco normais e tumorais contra agentes tóxicos 

(STAVROVSKAYA, STROMSKAYA, 2008). 

Desde que a expressão aumentada de ABCG2 em células cancerígenas 

mostrou conferir fenótipo resistente a diversas drogas, vários estudos se dedicaram 

determinar o papel deste gene na resistência ao tratamento para o câncer (ROBBEY 

et al., 2009). Um dos primeiros in vivo estudos sugeriu que ABCG2 pode ter papel 

na resistência ao tratamento para leucemia aguda (ROSS et al., 2000).  

O envolvimento de vários transportadores humanos na farmacocinética do MI 

torna difícil a investigação dos mecanismos de transporte deste fármaco. No 

entanto, dentre os diversos transportadores de membrana, o ABCG2 tem papel 

importante no efluxo deste fármaco (TAKAHASHI e MIURA, 2011).  

Alguns estudos in vitro mostraram que alterações na expressão dos genes 

ABCG2 e SLCO1A2 poderiam estar relacionadas com a resistência ao tratamento 



53 

 

com MI (MAHON et al, 2003, BURGUER et al, 2004; NAKANISH et al 2006, HU et al 

2008). 

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar se a expressão gênica dos 

transportadores de membrana ABCG2 e SLCO1A2 poderiam influenciar na resposta 

ao MI. 

 

5.1. Estudos de expressão gênica 

Nos últimos anos, diferentes métodos (PCR em tempo real e microarranjo de 

DNA) têm sido utilizados para determinar quais genes de transportadores da família 

ABC estão envolvidos na resistência a múltiplas drogas (ANNEREAU et al., 2004; 

SZAKACS et al., 2004). Estes estudos tiveram como objetivos avaliar a relação 

entre a expressão de diversas proteínas ABC, entre elas ABCG2, e a diminuição 

da sensibilidade das células a agentes citostáticos.  

No presente estudo, todos os pacientes estavam na fase crônica da doença e 

foi constatado que o aumento da expressão de ABCG2 está associado à resistência 

ao MI. Estes dados corroboram com os achados obtidos em vários estudos 

realizados in vitro (BURGER et al., 2004; BURGUER et al., 2005 e DOHSE et al., 

2010). Foi observado que células MCF7/MR que superexpressam o ABCG2 

possuíam menor concentração de MI. Este evento foi revertido quando o ABCG2 foi 

bloqueado pelo inibidor especifico Ko-143, restaurando a concentração de MI nestas 

células (BURGER et al., 2004). Outro estudo deste mesmo grupo, mostrou que a 

exposição em longo prazo do MI em células Caco-2, pode aumentar a expressão 

gênica e  protéica de ABCB1 e ABCG2, diminuindo a concentração intracelular de 

MI (BURGUER et al., 2005). Estudo com outro tipo celular (K562), transfectadas e 

que superexpressam ABCG2 e ABCB1, exibiram resistência ao tratamento com MI 

em dose clinicamente viável, sugerindo que a função destes transportadores de 

membrana está associada à resistência ao MI (DOHSE et al., 2010).  

Outro estudo in vivo mostrou em pacientes com LMC em fase acelerada 

tratados com MI, que após 6 meses de terapia, apresentaram aumento da 

expressão de várias proteínas como:  ABCB1, MRP1, ABCG2 e LRP em células de 

sangue periférico (STAVROVSKAYA et al., 2008). 
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Frente a estes achados, não fica claro se o aumento da expressão do ABCG2 

é devido a regulação mediada por BCR-ABL1 tal como foi sugerido pelo estudo de 

Burguer e colaboradores (2004) ou devido à exposição crônica ao MI  tal como 

mostrado nos estudos de Burguer e colaboradores (2005) e de Stavrovskaya e 

colaboradores (2008). 

No presente estudo, o aumento da expressão do ABCG2 em pacientes não 

respondedores foi influenciado por pacientes com resistência primária, mas não 

secundária. Ademais, foi observado que pacientes sem RMM apresentaram maior 

mediana de expressão do gene ABCG2. Além disso, foi observada ausência de 

associação entre a expressão do gene ABCG2 com o tempo de doença e o tempo 

de uso do MI. Portanto, estes dados sugerem que o aumento da expressão desta 

bomba de efluxo poderia propiciar menor concentração intracelular de MI resultando 

em menor efetividade da terapia. Um fator limitante deste trabalho foi não ter 

realizado a dosagem plasmática do MI. Estudos futuros que determinem a 

concentração do fármaco e que avaliem os transportadores de membrana em 

pacientes com LMC são necessários para validar os achados de nosso estudo. 

Outro dado interessante descrito na literatura foi que o gene de fusão BCR-

ABL1 regula a expressão de ABCG2 (NAKANISHI et al., 2006).  Foi  demonstrado 

que células-tronco hematopoéticas de pacientes com LMC recém-diagnosticados 

apresentaram maior expressão de ABCG2 quando comparada com a expressão de 

células tronco hematopoéticas normais (JORDANIDES et al.,2006). No nosso estudo 

foi observada correlação significativa entre a expressão de ABCG2 e o número de 

transcritos BCR-ABL1 (r= 0,35, P= 0,028) em pacientes não respondedores. Esta 

correlação não foi observada nos pacientes respondedores. Isto poderia ser 

explicado pelo fato dos pacientes respondedores estarem em RCC e apresentarem 

menor número de transcritos BCR-ABL1 do que os pacientes não respondedores 

(P<0,001). Considerando que não houve diferença na expressão de ABCG2 no 

grupo de respondedores e nos indivíduos saudáveis, este dado sugere que o MI não 

induz o aumento da expressão da ABCG2. 

No entanto, alguns estudos in vivo não encontraram associação entre a 

expressão gênica de ABCG2 e a falha na resposta ao MI (CROSSMAN et al., 2005; 

NARDINELLI, 2008; WANG et al., 2008).   
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Crossman e colaboradores (2005) observaram em pacientes com LMC em 

fase crônica e blástica, que não houve diferença na expressão de ABCG2 e de 

ABCB1 em indivíduos respondedores e não respondedores ao MI. Um estudo 

brasileiro com pacientes em fase crônica da LMC na fase de pré-tratamento também 

mostrou que, a resistência ao MI e a resposta citogenética não foram associadas à 

expressão dos genes ABCB1 e ABCG2 em leucócitos totais (NARDINELLI, 2008).  

Outro estudo conduzido em pacientes com LMC na fase de pré-tratamento e 

também na quarta semana, 3 e 6 meses após início com MI mostrou que a 

expressão dos genes hOCT1 (influxo) e de ABCB1, ABCC1 e ABCG2  (efluxo) não 

foi associada com a resposta ao MI nas fases de pré e pós-tratamento (WANG et al., 

2008).   

Outros fatores limitantes deste estudo foram a baixa concentração do RNA 

obtido que impossibilitou a análise da expressão gênica de SLCO1A2 e a ausência 

de amostras dos pacientes na fase pré-tratamento o que definiria se o aumento da 

expressão do ABCG2 é devido a regulação mediada por BCR-ABL1 ou à exposição 

crônica ao MI. Apesar destas limitações, fica claro o papel do gene ABCG2 na 

resistência ao MI. 

 

5.2 Estudos farmacogenéticos  

Em revisão realizada por Dulucq e Krajinovic (2010) diversos polimorfismos 

genéticos foram apontados como marcadores que podem ser utilizados para 

melhorar o tratamento e a gestão de doenças para as quais o MI é usado.  Dentre 

estes marcadores está o polimorfismo no gene ABCG2 c.421C>A. 

As frequências do alelo mutado foram semelhantes nos pacientes com LMC e 

nos indivíduos saudáveis, não estando associados à LMC. Estas frequências foram 

similares (P>0,05) às observadas em populações caucasianas (KOBAYASHI et al., 

2005) suecos (BACKSTROM et al., 2003) europeus e americanos (JONG et al., 

2004). Porém foi menor do que a frequência encontrada em asiáticos (IMAI et al., 

2002) e maior do que a encontrada em africanos sub-Saharan (JONG  et al., 2004,)  

(P<0,001). 

Não há consenso na literatura sobre o papel do polimorfismo ABCG2 

c.421C>A na manutenção da concentração intracelular do MI em pacientes com 
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LMC. Foi observado que pacientes japoneses portadores do genótipo 421CA + 

421AA necessitam de ajuste de dose maior de MI que os pacientes 421CC para 

manter a concentração plasmática deste fármaco a 1000 ng/mL (TAKAHASHI et 

al.,2010). Porém não houve associação destes polimorfismos com a RMM nos 

pacientes que tomavam a dose padrão de 400mg/dia de MI e também naqueles que 

foram escalonados para outras doses. Este último dado corrobora com os dados 

encontrados no presente estudo, uma vez que não foi encontrada associação entre 

os genótipos para o polimorfismo c. 421C>A e a RMM no grupo total e, no grupo de 

respondedores e não respondedores ao MI quando analisados separadamente.  

Em contraste, Kim e colaboradores (2009) mostraram que pacientes com 

LMC portadores de genótipos 421CC + 421CA apresentaram menor frequência 

RMM e RMC quando comparados com pacientes do genótipo 421AA.  

Adicionalmente, encontraram maior frequência de indivíduos com escalonamento de 

dose para o genótipo CC. Nosso estudo mostrou maior frequência do genótipo 

421CC em pacientes respondedores com RMC quando comparado com 

respondedores sem RMC (P=0,025). Quando o grupo total foi analisado, este 

resultado não se manteve. 

Foi observado em alguns estudos em cultura de célula (YANASE, et al., 2006) 

e em células de voluntários japoneses (IMAI, et al., 2002) que a expressão proteica 

de ABCG2 está diminuída na presença da variante C421A. Diferentemente, outro 

estudo não encontrou diferença significativa entre 421A e a expressão proteica de 

ABCG2 em células de amostras intestinais humanas (ZAMBER et al., 2003). 

Embora Imai e colaboradores (2002) tenham encontrado tal diferença na 

expressão proteica, a expressão gênica de ABCG2 foi similar entre portadores do 

genótipo 421CA+421AA e 421CC, inferindo uma modificação pós-transcricional. 

Outro grupo também não encontrou diferença na expressão gênica de ABCG2 em 

células de doadores saudáveis com genótipo 421CA e 421CC (POONKUZHALI et 

al., 2008). Estes dados de expressão gênica corroboram com os resultados deste 

estudo que não encontrou associação entre a expressão do gene ABCG2 e os 

genótipos do polimorfismo c.421C>A.  

Em adição, no presente este estudo, o alelo 421A não foi associado ao risco 

de ter LMC.   
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Ao nosso conhecimento, não há estudos na literatura que tenham associado o 

efeito do polimorfismo c. -19-99G>A na LMC. Como dado inédito, o presente estudo 

demonstrou que portadores do genótipo -19-99AA apresentaram tendência ao risco 

de ter LMC. Quanto à resposta ao MI não houve associação com o fato de ser 

respondedor ou não, mas houve tendência a maior frequência (84,6%) dos 

portadores do genótipo -19-99GG total com RMC e no grupo de respondedores com 

RMC.  

O polimorfismo c.-19-99G>A também não foi associado à expressão do gene 

ABCG2.  

Os resultados de análise haplotípica mostraram que o haplótipo ancestral 

421CC/-19-99GG foi associado à RMC no grupo de pacientes que tomava a dose 

padrão de MI.  
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6. CONCLUSÃO 

 Os pacientes não respondedores a dose padrão do MI apresentaram maior 

expressão de ABCG2  

 Os pacientes sem RMM apresentaram maior expressão de ABCG2 quando 

comparados com aqueles tinham RMM no grupo total de pacientes. Porém 

este achado não foi confirmado quando os grupos de resposta foram 

analisados separadamente.  

 Não houve diferença entre a expressão gênica de ABCG2 e a RMC.  

 Não foi possível fazer a análise da expressão gênica de SLCO1A2. 

 A expressão do gene ABCG2 não foi influenciada pelos polimorfismos 

c.421C>a e -19-99G>A. Mas portadores do genótipo 421CC impactaram na 

resposta molecular completa de modo positivo.  

 No grupo de respondedores que tomavam a dose padrão de MI com RMC 

houve maior frequência de pacientes com o haplótipo 421CC/-19-99GG 

quando comparado com o grupo de respondedores sem RMC.  
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Anexo 1. Ficha do aluno 

 

 

- Sistema Administrativo da Pós-Graduação 
 

 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Documento sem validade oficial 

FICHA DO ALUNO 
 

 

 

9136 - 6290364/1 - Luciene Terezina de Lima 

Email: lucienelima@usp.br 

Data de Nascimento: 25/10/1985 

Cédula de Identidade: RG - MG13.655.414 - MG 

Local de Nascimento: Estado de Minas Gerais 

Nacionalidade: Brasileira 
 

Graduação: Farmacêutico - Universidade Federal de Alfenas - Minas Gerais - Brasil - 2009 
 

 

Curso: Mestrado 

Programa: Farmácia (Análises Clínicas) 

Área: Análises Clínicas 

Data de Matrícula: 12/02/2010 
 

Início da Contagem de Prazo: 12/02/2010 
 

Data Limite: 12/08/2012 
 

 

Orientador: Prof(a). Dr(a). Elvira Maria Guerra Shinohara - 12/02/2010 até o presente. E.Mail: 
emguerra@usp.br 

 

Proficiência em Línguas: Inglês, Aprovado em 21/10/2010 
 

 

Data de Aprovação no Exame de 
Qualificação: 

Aprovado em 11/04/2011 
 

Data do Depósito do Trabalho: 
 

Título do Trabalho: 
 

Data Máxima para Aprovação da 
Banca:  

Data de Aprovação da Banca: 
 

Data Máxima para Defesa: 
 

Data da Defesa: 
 

Resultado da Defesa: 
  

Histórico de Ocorrências: Ingressou no Mestrado em 12/02/2010 

Matrícula de Acompanhamento em 18/07/2011 
 

 

 

Aluno matriculado nas normas vigentes a partir de 01/07/2009 

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 18/07/2011 

Impresso em: 13/01/12 07:42:21 
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- Sistema Administrativo da Pós-Graduação 
 

 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Documento sem validade oficial 

FICHA DO ALUNO 
 

 

 

9136 - 6290364/1 - Luciene Terezina de Lima 

Sigla Nome da Disciplina Início Término Carga Horária Cred. Freq. Conc. Exc. Situação 

FBC5738-
2/2 

Alterações Bioquímicas, 
Nutricionais e Genéticas 
Relacionadas à Síntese do 
Heme 

06/04/2010 10/05/2010 60 4 100 A N Concluída 

FBC5708-
4/1 

Farmacogenômica 
Cardiovascular 

05/05/2010 15/06/2010 90 6 90 A N Concluída 

EDM5102-
1/2 

Preparação Pedagógica 
PAE (Faculdade de 
Educação - Universidade de 
São Paulo) 

13/05/2010 14/07/2010 90 6 100 A N Concluída 

FBC5757-
3/1 

Tópicos em Análises 
Clínicas II 

17/08/2010 14/12/2010 30 2 90 A N Concluída 

FBA5897-
1/1 

Nutrigenômica do Câncer 30/08/2010 05/09/2010 30 2 100 A N Concluída 

BIO5745-
2/1 

Recursos de Informática 
para Genética Humana 
(Instituto de Biociências - 
Universidade de São Paulo) 

22/11/2010 05/12/2010 60 0 0 - N 
Pré-

matrícula 
indeferida 

FBC5793-
10/1 

Tópicos em Análises 
Clínicas I 

15/03/2011 27/06/2011 30 2 80 A N Concluída 

FBC5755-
1/2 

Processos Envolvidos na 
Regulação da Hematopoese 

05/04/2011 10/05/2011 60 4 90 A N Concluída 

TIC5013-
1/2 

Genoma, Transcriptoma e 
Proteoma Aplicado a 
Cardiologia (Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia - 
Universidade de São Paulo) 

13/06/2011 03/07/2011 60 0 0 - N 
Matrícula 
cancelada 

 

 

 
Créditos mínimos exigidos Créditos obtidos 

 
Para exame de qualificação Para depósito da dissertação 

 

Disciplinas: 0 
 

25 
 

26 
 

Estágios:    

Total: 0 
 

25 
 

26 
 

 

Créditos Atribuídos à Dissertação: 71 
 

 

Conceito a partir de 02/01/1997: 

A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; R - Reprovado; T - 
Transferência. 

Um(1) crédito equivale a 15 horas de atividade programada. 
 

 

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 18/07/2011  

Impresso em: 13/01/12 07:42:21 
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Anexo 2. TCLE 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Projeto de Pesquisa: “Estudo da expressão de transportadores de membrana e sua relação com 
marcadores de resposta ao mesilato de imatinibe em pacientes com leucemia mielóide crônica” 
Nome do Paciente: ________________________________________________ 
Doc de Identidade: ______________________  Sexo: __________ 
Data de Nascimento: _________________________ 
Endereço: ___________________________________ N:__Apto: __________ 
Bairro:__________________________Cidade:___________________ 
CEP:_______________________________Telefone:______________________ 
Duração da pesquisa: 2 anos 
 
Prezado (a) senhor (a), 

Meu nome é Elvira M Guerra Shinohara, sou professora da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), e estou convidando-o a participar do projeto 
de pesquisa que estou desenvolvendo com a equipe de médicos do serviço de hematologia da Santa 
Casa de São Paulo. A pesquisa está sendo realizada em colaboração com pesquisadores da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas da USP. Nesta pesquisa serão incluídos pacientes portadores de Leucemia 
Mielóide Crônica (LMC) que se trataram por pelo menos 3 meses com o mesilato de imatinibe 

(Glivec). O objetivo desta pesquisa é avaliar as alterações no DNA que podem ser responsáveis pela 
resistência dos pacientes ao tratamento com o Glivec. Para isso serão realizados testes genéticos 
(DNA) para verificar a presença de alterações na seqüência do DNA e a expressão deste no seu 
sangue que possam explicar as causas de resistência ao tratamento.  

Se você aceitar participar do estudo, precisarei do seu consentimento e de amostras de 
sangue que serão coletadas no ambulatório de hematologia da Santa Casa de São Paulo. Será feita 
uma única coleta de 25 mL de sangue para a realização de exames. O risco desse projeto é mínimo. A 
coleta de sangue poderá formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha.  

Para estudar seu DNA, serão realizados testes que verificam a expressão dos  genes SLC22A1, 
ABCB1, SLCO1A2 e ABCG2 cujos produtos (proteínas) estão relacionados com alterações na entrada e 
saída do remédio dentro das células. A sua amostra de DNA será armazenada no Laboratório de 
Hematologia da FCF/USP, sob minha responsabilidade, e será mantida em banco de materiais 
biológicos sem a identificação de seu nome, pois será utilizado código para a identificação, e a 
amostra poderá ser utilizada para pesquisas futuras relativas a LMC. Se isso ocorrer, o novo projeto 
será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e então, você será consultado.  

Você não receberá qualquer pagamento por sua participação, portanto, a sua participação 
neste estudo é voluntária. Os resultados dos exames realizados no sangue serão enviados ao serviço 
de hematologia da Santa Casa de São Paulo e serão colocados no seu prontuário para 
acompanhamento de seu médico. Todos resultados serão disponibilizados a qualquer momento 
durante a pesquisa. 
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Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento do estudo, sem penalidade 
ou perda dos benefícios a que você tem direito e seu tratamento médico na Santa Casa de São Paulo 
não será afetado. Caso você desista de participar da pesquisa, poderá solicitar a retirada de seus 
dados genéticos do banco de dados do Laboratório de Hematologia da FCF/USP, onde serão 
guardados. 

Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais e somente serão 
revelados a terceiros se você autorizar previamente. Sua identidade será mantida em segredo, 
quando os resultados deste estudo forem publicados em artigos de revistas científicas ou forem 
apresentados em temas de aulas e debates. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar no entendimento das causas de 

resistência ao mesilato de imatinibe (Glivec) e auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias de 
tratamento para pacientes com LMC. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, ou se tiver alguma lesão ou 
doença relacionada à pesquisa, você poderá entrar em contato com a Profa. Elvira M Guerra 
Shinohara (tel: 3091-3635) ou com o pesquisador Douglas Vivona (tel: 7806-2187) ou com a Dr. 
Carlos Chiattone (tel:2176-7268) 
Eu, _______________________________________________ declaro que, após bem esclarecido pelo 
pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, aceito, voluntariamente, em participar desta 
Pesquisa.  
 
 
Você autoriza o armazenamento do DNA para pesquisas futuras?     ------  SIM       ------ NÃO 
Você quer saber os resultados dos testes genéticos? ------  SIM -----  NÃO 
São Paulo, ____________ de _____________________________ de 20____. 
 
 
_______________________________                      ____________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa                    Assinatura do pesquisador 
                                                                             (carimbo ou nome legível) 
________________________ 
Assinatura da Testemunha 
 
Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 
13 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – SP - Telefones: 3091-3677 - E-mail: 
cepfcf@usp.br ou o                         Comitê de Ética da Irmandade da Santa Casa de São Paulo, R. Dr. 
Cesário Mota Junior, 112 – Santa Cecília – São Paulo – SP – Telefone: 2176-7041 
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Anexo 3. TCLE 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PACIENTES COM LMC QUE PARTICIPARAM DO ESTUDO ANTERIOR  

 
Projeto de Pesquisa: “Estudo da expressão de transportadores de membrana e sua relação com 
marcadores de resposta ao mesilato de imatinibe em pacientes com leucemia mielóide crônica” 
 
Nome: __________________________________________________________________________ 
Doc de Identidade: ______________________  Sexo: __________ 
Data de Nascimento: _________________________ 
Endereço:  __________________________________________ N: __________  Apto: __________ 
Bairro:__________________________Cidade: ___________________________________ 
CEP:_______________________________  Telefone: ____________________________ 
Duração da pesquisa: 2 anos 
 
Prezado (a) senhor (a), 

Meu nome é Elvira M Guerra Shinohara, sou professora da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP) e junto com os alunos de Pós-Graduação 
(Douglas Vivona e Luciene Terezina de Lima) estamos realizando um projeto de pesquisa sobre 
diferenças na resposta ao tratamento com Glivec (mesilato de imatinibe). Há algum tempo atrás você 
participou desta pesquisa desenvolvida por nosso laboratório com apoio da equipe de médicos do 
Serviço de Hematologia da Santa Casa de São Paulo. O objetivo da pesquisa foi avaliar as alterações 
no DNA que possam ser responsáveis pela resistência dos pacientes ao tratamento com o Glivec.  
Agora, estamos solicitando a você autorização para estudar outras alterações  no seu DNA. Iremos 
fazer testes que verificam as diferenças na seqüência do DNA de cada indivíduo (polimorfismos) em 
outros genes (ABCG2, ABCA3, SLC01A2, SLCO1B3, CYP3A4 e CYP3A5), cujos produtos (proteínas) 
estão relacionados com alterações na entrada e saída do remédio dentro das células e como o 
medicamento é processado na célula (metabolização do medicamento). Também serão avaliadas a 
expressões dos referidos genes para verificar o quanto eles são responsáveis ou nao pela resistência 
ao Glivec. Ainda neste novo estudo vamos avaliar a metilação do DNA, que também pode estar 
relacionado com a resistência no tratamento do Glivec. Desse modo, venho pedir seu consentimento 
para utilizar seu material biológico, que foi armazenado no Laboratório de Hematologia da FCF/USP, 
sob minha responsabilidade, e foi mantido em banco de materiais biológicos sem a identificação de 
seu nome, pois foi utilizado código para a identificação, e será utilizado caso você dê a tua 
autorização.  

Esclareço que não será preciso fazer uma nova coleta, pois sua amostra está armazenada.  
Você não receberá qualquer pagamento por sua participação, portanto, a sua participação 

neste estudo é voluntária. Todos os resultados serão disponibilizados a qualquer momento durante a 
pesquisa. Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento do estudo, sem 
penalidade ou perda dos benefícios a que você tem direito e seu tratamento médico na Santa Casa 
de São Paulo não será afetado.  
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Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais e somente serão 
revelados a terceiros se você autorizar previamente. Sua identidade será mantida em segredo, 
quando os resultados deste estudo forem publicados em artigos de revistas científicas ou forem 
apresentados em temas de aulas e debates. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar no entendimento das causas de 

resistência ao mesilato de imatinibe (Glivec) e auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias de 
tratamento para pacientes portadores de LMC. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, ou se tiver alguma lesão ou 
doença relacionada à pesquisa, você poderá entrar em contato com a Profa. Elvira M Guerra 
Shinohara (3091-3785), ou com Luciene Lima (6702-8579), ou com o pesquisador Douglas Vivona 
(7266-2600) ou com a Dr. Carlos Chiattone (2176-7268). 
Eu, _______________________________________________ declaro que, após bem esclarecido pelo 
pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, aceito, voluntariamente, participar desta 
Pesquisa.  
Você autoriza o armazenamento do DNA para pesquisas futuras?     ------  SIM       ------ NÃO 
Você quer saber os resultados dos testes genéticos?           ------  SIM      ------  NÃO 
São Paulo, ____________ de _____________________________ de 200____. 
 
_______________________________                      ____________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa                                            Assinatura do pesquisador 
                                                                                                  (carimbo ou nome legível) 
________________________ 
Assinatura da Testemunha 
 
Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 
13 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – SP - Telefones: 3091-3677 - E-mail: 
cepfcf@usp.br ou o                         Comitê de Ética da Irmandade da Santa Casa de São Paulo, R. Dr. 
Cesário Mota Junior, 112 – Santa Cecília – São Paulo – SP – Telefone: 2176-7041 
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Anexo 4. TCLE 

 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

GRUPO DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS  
 

Projeto de Pesquisa: “Estudo da expressão de transportadores de membrana e sua relação com 
marcadores de resposta ao mesilato de imatinibe em pacientes com leucemia mielóide crônica” 
Nome: _________________________________________________________ 
Doc de Identidade: ______________________  Sexo: __________ 
Data de Nascimento: _________________________ 
Endereço:  __________________________________ N: __________  Apto: __________ 
Bairro:__________________________Cidade: ___________________________________ 
CEP:_______________________________  Telefone: ____________________________ 
Duração da pesquisa: 2 anos 
Prezado (a) senhor (a), 

Meu nome é Elvira M Guerra Shinohara, sou professora da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP) e junto com os alunos de Pós-Graduação 
(Douglas Vivona e Luciene Terezina de Lima) estamos realizando um projeto de pesquisa sobre 
diferenças na resposta ao tratamento com Glivec (mesilato de imatinibe), remédio este usado no 
tratamento da leucemia mielóide crônica (LMC). Nesta pesquisa serão incluídos pacientes com LMC 

que se trataram por pelo menos 3 meses com o mesilato de imatinibe (Glivec) e indivíduos 
saudáveis. O objetivo desta pesquisa é avaliar as alterações no DNA que podem ser responsáveis pela 
resistência dos pacientes ao tratamento com o Glivec. Para isso serão realizados testes genéticos 
(DNA) para verificar a presença de alterações na seqüência do DNA e a expressão deste no sangue e 
que possam explicar as causas de resistência ao tratamento. O seu sangue será utilizado como 
controle normal para a realização destes testes.   

Se você aceitar participar do estudo, precisarei do seu consentimento e de amostras de 
sangue que serão coletadas no Laboratório de Hematologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo. Será feita uma única coleta de 25 mL de sangue, em jejum de 8 horas, 
para a realização de exames. O risco desse projeto é mínimo. A coleta de sangue poderá formar uma 
mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha.  

Para estudar seu DNA, serão realizados testes que verificam as diferenças na seqüência do 
DNA de cada indivíduo (polimorfismos) nos genes ABCB1, ABCG2, ABCA3, SLC22A1, SLC01A2, 
SLCO1B3, CYP3A4 e CYP3A5 cujos produtos (proteínas) estão relacionados com alterações na entrada 
e saída do remédio dentro das células e na metabolização. Também serão avaliadas as expressões 
dos referidos genes para verificar o quanto eles são responsáveis ou não pela resistência ao Glivec. 
Neste estudo ainda vamos avaliar a metilação do DNA, que também pode estar relacionado com a 
resistência no tratamento do Glivec. A sua amostra de DNA será armazenada no Laboratório de 
Hematologia da FCF/USP, sob minha responsabilidade, e será mantida em banco de materiais 
biológicos sem a identificação de seu nome, pois será utilizado código para a identificação, e a 
amostra poderá ser utilizada para pesquisas futuras relativas a LMC. Se isso ocorrer, o novo projeto 
será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e então, você será consultado sobre a 
permissão do uso deste material.  
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Você não receberá qualquer pagamento por sua participação, portanto, a sua participação 
neste estudo é voluntária. Os resultados dos exames realizados no sangue serão enviados para o seu 
endereço. Todos os resultados serão disponibilizados a qualquer momento durante a pesquisa. 

Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento do estudo. Caso você 
desista de participar da pesquisa, poderá solicitar a retirada de seus dados genéticos do banco de 
dados do Laboratório de Hematologia da FCF/USP, onde serão guardados. 

Os dados e os resultados obtidos durante a pesquisa serão confidenciais e somente serão 
revelados a terceiros se você autorizar previamente. Sua identidade será mantida em segredo, 
quando os resultados deste estudo forem publicados em artigos de revistas científicas ou forem 
apresentados em temas de aulas e debates. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa poderão colaborar no entendimento das causas de 

resistência ao mesilato de imatinibe (Glivec) e auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias de 
tratamento para pacientes com LMC. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação a esta pesquisa, ou se tiver alguma lesão ou 
doença relacionada à pesquisa, você poderá entrar em contato com a Profa. Elvira M Guerra 
Shinohara (3091-3785), ou com Luciene Lima (6702-8579), ou com o pesquisador Douglas Vivona 
(7266-2600) ou com a Dr. Carlos Chiattone (2176-7268). 
Eu, _______________________________________________ declaro que, após bem esclarecido pelo 
pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, aceito, voluntariamente, em participar desta 
Pesquisa.  
Você autoriza o armazenamento do DNA para pesquisas futuras?     ------  SIM       ------ NÃO 
Você quer saber os resultados dos testes genéticos?           ------  SIM      ------  NÃO 
São Paulo, ____________ de _____________________________ de 201____. 
 
____________________________                      ____________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa                                            Assinatura do pesquisador 
                                                                                                 (carimbo ou nome legível) 
________________________ 
Assinatura da Testemunha 
Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 
13 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – SP - Telefones: 3091-3677 - E-mail: 
cepfcf@usp.br ou o                         Comitê de Ética da Irmandade da Santa Casa de São Paulo, R. Dr. 
Cesário Mota Junior, 112 – Santa Cecília – São Paulo – SP – Telefone: 2176-7041 
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Anexo 5. Aprovação do Comitê de Ética da FCF-USP. 
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Anexo 6. Aprovação do Comitê de Ética da FCF-USP. 
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Anexo 7. Aprovação do Comitê de Ética do Hospital Brigadeiro. 
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Anexo 8.  Aprovação do Comitê de Ética do Hospital Brigadeiro. 
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Anexo 9. Aprovação do Comitê de Ética da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo. 
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Anexo 10. Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado. 
 


