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RESUMO 
 
O tratamento sistêmico é extremamente importante na abordagem clínica do 

câncer de mama. O presente estudo teve a finalidade de avaliar se a 

quimioterapia sistêmica é capaz de produzir instabilidade genética representada 

por instabilidade de microssatélites (MSI) e perda de heterozigosidade (LOH) na 

fração mononuclear do sangue periférico de pacientes portadoras de câncer de 

mama. Foram estudadas 119 amostras de sangue, obtidas seqüencialmente 

antes, durante e após a quimioterapia. Das 30 pacientes avaliadas, 27 

apresentaram MSI em pelo menos uma das amostras estudadas e 6 

desenvolveram LOH. Uma importante correlação foi obtida entre o número de 

eventos de MSI por amostra e quimioterápicos com agentes alquilantes (p < 

0,0001). Entretanto, quando as amostras foram de pacientes em radioterapia, 

observou-se um menor número de eventos de MSI por amostra (p=0,038). 

Concluímos que o tratamento sistêmico pode induzir MSI e LOH em células 

mononucleares do sangue periférico de pacientes em tratamento quimioterápico 

com agentes alquilantes. 

 



FONSECA, FLA. Systemic chemotherapy induces microsatellite instability in the 

peripheral blood mononuclear cells of breast cancer patients [thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 

 

SUMMARY 

 

Systemic chemotherapy is an important part of treatment for breast cancer. We 

conduced the present study to evaluate whether systemic chemotherapy could 

produce microsatellite instability (MSI) in the peripheral blood mononuclear cell 

fraction of breast cancer patients. We studied 119 sequential blood samples 

from 30 previously untreated breast cancer patients before, during and after 

chemotherapy. In 27 out of 30 patients we observed MSI in at least one sample, 

and six patients had loss of heterozygosity (LOH). We found a significant 

correlation between the number of MSI events per sample and chemotherapy 

with alkylating agents (p < 0.0001). However, when the samples were obtained 

in patients with radiotherapy we observed low MSI events per samples (p = 

0.038).  We concluded that systemic chemotherapy may induce MSI and LOH in 

peripheral blood mononuclear cells from breast cancer patients receiving 

alkylating agents. 

  

 



INTRODUÇÃO 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia do câncer de mama 

  

O câncer de mama é provavelmente o mais temido tipo de câncer pelas 

mulheres devido a sua alta freqüência e, sobretudo, pelos seus efeitos 

psicológicos, que afetam a percepção de sexualidade e a própria imagem 

pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima desta 

faixa etária sua incidência cresce rápida e progressivamente1. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 1.050.000 novos casos 

de câncer de mama por ano em todo o mundo, o que torna esse tipo de câncer 

o mais comum entre as mulheres2. No Brasil, de acordo com as informações 

processadas pelos Registros de Câncer de Base Populacional, disponíveis para 

16 cidades brasileiras, o câncer de mama foi o mais freqüente no país durante a 

década de 90, sendo que as maiores taxas de incidência foram observadas em 

São Paulo, Distrito Federal e Porto Alegre3. 

Além disso, o câncer de mama constitui-se na primeira causa de morte 

por câncer, entre as mulheres, registrando-se uma variação percentual relativa 

de mais de 80% em pouco mais de duas décadas4. Em 2000, foram registradas 

8.390 mortes decorrentes deste tipo de câncer. Dos 402.190 novos casos de 

câncer previstos de serem diagnosticados em 2003, o câncer de mama foi o 

segundo mais incidente entre a população feminina, sendo responsável por 

41.610 novos casos e 9.335 óbitos1. 

 1
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Internacionalmente, observa-se em alguns países desenvolvidos como 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Noruega, um 

aumento na incidência do câncer de mama acompanhado de uma redução da 

mortalidade associada a esse câncer. Isso se deve a detecção precoce por 

introdução da mamografia para rastreamento e a oferta ao tratamento 

adequado2. Em outros países, como o Brasil, o aumento na incidência tem sido 

acompanhado pelo aumento da mortalidade, o que pode ser atribuído, 

principalmente, a um retardamento no diagnóstico e na instituição de 

terapêutica adequada5.  

No ambulatório de Oncologia e Quimioterapia da Faculdade de Medicina 

do ABC, essa doença é responsável por cerca de 40% de todas as neoplasias 

e, infelizmente é diagnosticada predominantemente em estadios avançados6, o 

que constitui um importante obstáculo para a sua abordagem. 

 

 

1.2 Prevenção do câncer de mama 

 

Embora, alguns fatores ambientais e comportamentais estejam 

associados a um risco aumentado de desenvolver o câncer de mama, estudos 

epidemiológicos não fornecem evidências conclusivas que justifiquem a 

recomendação de estratégias específicas de prevenção através de 

intervenções ambientais1,5. Recomenda-se, entretanto, que alguns fatores de 
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risco, especialmente a obesidade e o tabagismo sejam alvo de ações 

preventivas. 

 

 

1.3 Detecção precoce do câncer de mama 

 

Para a detecção precoce do câncer de mama, recomenda-se, com base 

em diretrizes emitidas pelo Ministério da Saúde do Brasil5: 

a) Rastreamento anual, por meio do exame clínico da mama, em todas 

as mulheres a partir de 40 anos de idade. Este procedimento é ainda 

compreendido como parte do atendimento integral à saúde da 

mulher, devendo ser realizado em consultas clínicas, independente 

da faixa etária; 

b) Rastreamento por mamografia, para as mulheres com idade entre 50 

a 69 anos, com o máximo de dois anos entre os exames; 

c) Exame clínico da mama e mamografia anual, a partir dos 35 anos, 

para as mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco 

elevado de desenvolver câncer de mama; 

 

São definidos como grupos populacionais com risco elevado para o 

desenvolvimento do câncer de mama5: 
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a) Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro 

grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, 

abaixo dos 50 anos de idade; 

b) Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro 

grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama 

bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária; 

c) Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino; 

d) Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária 

proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ. 

 

 

1.4 Diagnóstico do câncer de mama 

 

A seguir será apresentado um esboço das diferentes formas de 

diagnóstico de câncer de mama, bem como os procedimentos utilizados na 

prática clínica e a utilização de exames complementares que auxiliam a 

suspeita em um exame clínico minucioso. 

 

1.4.1 Exame clínico 

O exame clínico da mama (ECM) é parte fundamental da propedêutica 

para o diagnóstico de câncer. Faz parte do exame físico e ginecológico e ainda 

é a base para a solicitação de exames complementares. Deve contemplar os 
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seguintes passos para a sua realização: inspeção estática e dinâmica, palpação 

das axilas e palpação da mama com a paciente em decúbito dorsal7,8. 

 

1.4.2 Diagnóstico das lesões palpáveis 

O método de escolha para avaliação por imagem das lesões palpáveis 

em mulheres com menos de 35 anos de idade é a ultra-sonografia (USG). Em 

mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, elege-se a mamografia como 

método de avaliação8. Ainda, a mamografia pode ser complementada pela USG 

em três diferentes situações: em nódulo sem expressão devido à densidade da 

mama ou por estar na zona cega na mamografia; quando o nódulo apresenta-

se regular ou levemente lobulado assemelhando-se a um cisto e, quando a 

densidade do nódulo apresenta-se assimétrica difusa podendo ser uma lesão 

sólida, cisto ou parênquima mamário9,10.  

As lesões classificadas nas categorias 2 e 511 com risco estimado de 

albergarem carcinoma e, para confirmação do diagnóstico, pode-se proceder o 

exame citológico a partir de punção aspirativa com agulha fina (PAAF), ou ainda 

o exame histológico, que é utilizado quando o material for obtido por punção 

através de agulha grossa (PAG) e também a biópsia cirúrgica convencional12,13. 

A PAAF é um procedimento ambulatorial de baixo custo, fácil execução, 

dispensa a utilização de anestesia e dificilmente apresenta complicações 

permitindo o diagnóstico das lesões palpáveis. Já o PAG (core biopsy) também 

é um procedimento ambulatorial, mas necessita de anestesia e fornece 
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condições para o diagnóstico histopatológico (por congelação) das lesões 

permitindo, inclusive, a determinação de receptores hormonais12,13.  

No caso de lesões palpáveis, mesmo aquelas que apresentarem imagem 

negativa tanto na mamografia quanto na ultra-sonografia, a investigação 

diagnóstica deve ser prosseguida utilizando PAAF, PAG ou biópsia cirúrgica14. 

O diagnóstico prévio reduz o estresse da mulher quanto ao conhecimento do 

procedimento cirúrgico pela qual será submetida, otimiza o planejamento das 

atividades do centro cirúrgico, além de ser de custo inferior quando comparado 

a uma internação para biópsia cirúrgica convencional15. 

 

1.4.3 Diagnóstico histopatológico  

Mais de 90% dos pacientes com câncer de mama têm o subtipo 

histológico de carcinoma ductal infiltrativo. Alguns tipos histológicos, entretanto, 

estão associados à evolução clínica favorável, como por exemplo, o tubular, 

mucinoso, cístico adenóide e carcinoma cribiforme invasivo. Alguns autores 

incluem também os carcinomas tubulolobular e papilar  neste grupo16,17. 

O relatório histopatológico necessita conter todos os elementos 

necessários para a abordagem clínica do paciente sob o ponto de vista 

prognóstico e terapêutico. Deve ainda conter a descrição das características da 

neoplasia, do estado linfonodal, do comprometimento das margens cirúrgicas 

de ressecção e o resultado dos marcadores prognósticos, atualmente avaliados 

por imunohistoquímica18. 

    

 6



INTRODUÇÃO 

1.4.4 Características da neoplasia  

Consideram-se as seguintes características do tumor : 

 

1) Tamanho do Tumor: para fins de estadiamento dos tumores por meio 

da classificação TNM (Tumor, Nódulo e Metástase). Considera-se o 

maior diâmetro do componente invasivo do tumor. A medida 

macroscópica deve ser confirmada pela medida microscópica. Em 

casos que ocorrem discrepância, predominará a medida avaliada na 

microscopia. Em casos de tumores multifocais ou multicêntricos, a 

medida considerada é a do maior tumor. Sempre se deve relatar a 

porcentagem de ductos que contêm o componente in situ 18,19. 

2) Tipo histológico: a classificação do tipo histológico deve seguir a 

terminologia da OMS, atualizada em 200318. 

3) Grau Histológico: recomenda-se a utilização do grau histológico 

combinado de Nottinghan (Scarff, Bloon, Richardson modificado por 

Elston-Ellis, 1998), que inclui: percentual de diferenciação tubular, 

avaliação do pleomorfismo nuclear e índice mitótico20. 

4) Invasão Vascular peritumoral nos vasos sangüíneos ou linfáticos: 

tanto os vasos sangüíneos quanto os linfáticos podem ser invadidos 

por células tumorais18. A presença de êmbolos tumorais em vasos 

linfáticos peritumorais está associada ao aumento de recorrência e a 

invasão de vasos sangüíneos correlaciona-se ao desenvolvimento de 

metástase à distância e pior prognóstico18. 
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1.4.5 Estado linfonodal  

O relatório deve contemplar ainda os seguintes itens quando se trata de 

comprometimento dos linfonodos21: 

• número de linfonodos dissecados (mínimo de 10) 

• número de linfonodos comprometidos 

• tamanho do maior foco metastático 

• invasão capsular e extensão a tecidos extranodais 

• coalescência 

 

1.4.6 Avaliação das margens cirúrgicas de ressecção  

As margens cirúrgicas de ressecção devem estar descritas, 

considerando-se “margem comprometida” a presença de neoplasia na área 

pintada com tinta nanquim. No caso de “margens livres”, designa-se em 

milímetros, a distância da neoplasia à menor margem8. 

 

1.4.7 Marcadores prognósticos avaliados por imuno-histoquímica  

Atualmente, os principais fatores preditivos avaliados do prognóstico de 

mulheres com câncer de mama é a determinação de receptores hormonais. A 

presença dos receptores está relacionada com o benefício da terapia hormonal 

e esse procedimento é recomendado em todos os casos, citando-se o 

percentual de positividade18. Desse modo, será considerado positivo o tumor 
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que apresentar receptores em pelo menos 10% das células18. O estado de 

receptor de estrogênio e progesterona tem valor prognóstico. Dessa maneira, 

tumores que não tem algum ou ambos desses receptores são propensos à 

recidiva22. 

Ainda em relação a recidiva precoce, existem também as avaliações da 

taxa de crescimento tumoral. Essas avaliações indiretas da fase S da célula 

utilizam antígenos associados ao ciclo celular, como PCNA e Ki-67. Diversos 

estudos sugerem que os tumores com alta proporção de células na fase S 

apresentam risco maior de recidiva e a quimioterapia oferece maior benefício 

em termos de sobrevida no caso desses tumores22.  

Outros dois fatores prognósticos relacionados às alterações moleculares 

no tumor também são úteis e estão sendo utilizados por imuno-histoquímica. Os 

tumores que hiperexpressam receptor Erb-B2 do fator de crescimento 

epidérmico ou têm um gene P53 que sofreu mutação possui um prognóstico 

pior. É fato que tumores que hiperexpressam o fator epidérmico são mais 

prováveis de responder a esquemas terapêuticos contendo altas doses de 

doxorrubicina e também podem ser sensíveis ao anticorpo monoclonal 

Herceptin. Portanto, a determinação de Erb-B2 é uma medida de valor para 

decidir a terapia a ser instituída22. 

 

 

1.4.8 Estadiamento 
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O estadiamento do câncer de mama baseia-se na classificação dos 

tumores malignos (TNM), proposta pela União Internacional contra o Câncer 

(UICC). Essa classificação segue as características do tumor primário, dos 

linfonodos da cadeia de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza 

e ainda, a presença ou ausência de metástase à distância. A classificação TNM 

aplica-se apenas aos carcinomas, sendo indispensável a confirmação 

histológica e, quando houver múltiplos tumores, o maior deles será considerado 

para definições dos parâmetros. Se houver tumores sincrônicos bilaterais, a 

classificação de cada um deles será feita de maneira separada19. 

A seguir será apresentada uma síntese da classificação conforme o 

tamanho do tumor (T), comprometimento nodal (N) e metástases (M), 

agrupadas por estadios, as diversas combinações possíveis, seguindo a União 

Internacional Contra o Câncer (UICC)19.   
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Quadro 1 - Tamanho do Tumor (T). 

Tx Tumor não pode ser avaliado 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor com até 2,0 cm 

T1mic Carcinoma Microinvasor (até 1 mm) 

T1a Tumor com até 1,0 cm em sua maior dimensão. 

T1b Tumor com mais de 0,5 até 1,0 cm em sua maior dimensão. 

T1c Tumor com mais de 1,0 cm e até 2,0 cm em sua maior dimensão 

T2 Tumor com 2,0 cm até 5,0 cm em sua maior dimensão 

T3 Tumor com mais de 5,0 cm em sua maior dimensão  

T4 Qualquer T com extensão para pele ou parede torácica 

T4a Extensão para parede torácica 

T4b Edema (incluindo peau d'orange), ulceração da pele da mama, 

nódulos cutâneos satélites na mesma mama 

T4c Associação T4a + T4b 

T4d Carcinoma inflamatório 

FONTE: TNM Classification of malignant  tumors – IUCC19. 

 

Complementando o quadro acima, faz-se necessário colocar duas observações: 

1) O comprometimento do músculo grande peitoral não caracteriza T4. 

2) Presença de retração da pele ou papila não interfere no estadiamento.   
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Quadro 2 - Linfonodos Regionais (N).  

Nx Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástase 

N1 Linfonodo(s) homolateral(s) móvel(s) comprometido(s) 

N2 Metástase para linfonodos axilares homolaterais, fixos uns aos 

outros ou fixos às estruturas vizinhas ou metástase clinicamente 

aparente* somente para linfonodos da cadeia mamária interna 

homolateral.  

N2a Metástase para linfonodos axilares homolaterais fixos uns aos 

outros ou fixos à estruturas vizinhas. 

N2b Metástase clinicamente aparente somente para linfonodos da 

cadeia mamária interna homolateral, sem evidência clínica de 

metástase axilar.   

N3 Metástase para linfonodo(s) infraclavicular(es) homolateral(is) com 

ou sem comprometimento do(s) linfonodo(s) axilar(es), ou para 

linfonodo(s) da mamária interna homolateral clinicamente aparente 

na presença de evidência clínica de metástase para linfonodo(s) 

axilar(es) homolateral(is), ou metástase para linfonodo(s) 

supraclavicular(es) homolateral(is) com ou sem comprometimento 

do(s) linfonodo(s) axilar(es) ou da mamária interna. 

N3a Metástase para linfonodos infraclavicular(es) homolateral(is) 

N3b Metástase para linfonodos da mamária interna homolateral e para 

linfonodos axilares 

N3c Metástase para linfonodos supraclaviculares homolaterias 

FONTE: TNM Classification of malignant  tumors – IUCC19. 

* clinicamente aparente é definido como detectado por estudos de imagem (exceto 
linfocintigrafia), pelo exame clínico ou pelo diagnóstico patológico macroscópico19. 
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Quadro 3 - Metástases (M).  

Mx Metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Presença de metástase à distância (Incluindo LFN 

supraclaviculares) 
FONTE: TNM Classification of malignant  tumors – IUCC19. 
 
 
 
Quadro 4 - Estadiamento TNM do câncer de mama por agrupamento.  

 Estadio Agrupamento 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio I T1 N0 M0 

Estadio II A T0 N1 M0 

T1 N1 M0 

T2 N0 M0 

Estadio II B T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

Estadio III A T0 N2 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

Estadio III B T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

T4 N2 M0 

Estadio III C T qq N3 M0* 

Estadio IV Tqq Nqq M1* 

FONTE: TNM Classification of malignant  tumors – IUCC19. 

* qq = qualquer  
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1.5 Tratamento 

 

Atualmente, pode-se distinguir dois tipos de modalidade terapêutica. O 

primeiro classificado como tratamento loco-regional que compreende a 

modalidade cirúrgica e a radioterapia e o segundo, classificado como 

tratamento sistêmico pela qual engloba a quimioterapia e a hormonioterapia5.  

 

1.5.1 Cirurgia 

A indicação dos diferentes tipos de cirurgia no tratamento do câncer de 

mama, irá depender principalmente do estadiamento clínico e do tipo 

histológico. Essa cirurgia pode ser conservadora quando se trata de ressecção 

de um segmento da mama (setorectomia, tumorectomia alargada e 

quadrantectomia) com retirada dos gânglios axilares ou linfonodos sentinelas, 

como também a cirurgia pode ser não conservadora recebendo o nome de 

mastectomia5.  

 

1.5.2 Radioterapia 

É utilizada com o objetivo de destruir as células remanescentes após a 

cirurgia ou para reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia. Após cirurgias 

conservadoras, deve ser aplicada em toda a mama da paciente, independente 
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do tipo histológico, idade, uso de quimioterapia ou hormonioterapia ou mesmo 

com as margens cirúrgicas livres de comprometimento neoplásico5. 

 

1.5.3 Quimioterapia e hormonioterapia 

A terapia sistêmica segue-se ao tratamento cirúrgico instituído. Sua 

recomendação deve basear-se no risco de recorrência22,23,24. As mulheres com 

indicação de mastectomia como tratamento primário, podem ser submetidas à 

quimioterapia neoadjuvante, seguida de tratamento cirúrgico conservador, 

complementado por radioterapia22. Para aquelas que apresentarem receptores 

hormonais positivos, recomenda-se a hormonioterapia5. 

 

1.5.4 Estadios I, II e III (operável) 

As pacientes consideradas com risco mínimo de recorrência devem ser 

submetidas a seguimento periódico. Para aquelas pacientes com risco baixo 

deve-se usar Tamoxifeno (TMX), por cinco anos22,23,24. Já as com risco elevado, 

o tratamento a ser instituído dependerá da avaliação dos seguintes fatores: 

responsividade aos hormônios, presença de menopausa e comprometimento 

nodal5, como mostrado nos quadros 5 e 6. 
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Quadro 5 - Tratamento de pacientes nos estadios I, II e III (doença operável) 

conforme o risco de recorrência.  

Risco de 
Recorrência Características Recomendações

Mínimo 

Idade superior a 35 anos e Tumor 

menor que 1,0 cm e linfonodo axilar 

negativo ou Tumor tubular ou 

mucinoso ou medular típico ou 

papílifero menor do que 3,0 cm e 

linfonodo negativo  

Seguimento 

Periódico 

Baixo 

Idade superior a 35 anos e Tumor 

entre 1,0 e 2,0 cm e Grau I ou grau 

II e Receptor hormonal (estrogênio 

e/ou progesterona) positivo e 

linfonodo negativo 

TMX, por 

cinco anos 

Elevado 

Idade inferior a 35 anos ou Tumor 

maior que 2,0 cm ou Grau III ou 

receptor hormonal (estrogênio e 

progesterona) negativo e linfonodo 

negativo 

Ver quadro 7 

FONTE: Consenso sobre Controle do Câncer de Mama – MS/INCA5. 
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Quadro 6 - Tratamento de pacientes nos estadios I, II e III (doença operável) 

com risco elevado de recorrência. 

Condições Pré-Menopausa Pós-Menopausa 

Hormônio Responsivo   
 

Com linfonodo axilar 

negativo 

Antracíclico (até 6 ciclos) 

ou CMF (associação de 

ciclofosfamida, 

metrotexato e fluoracil) 

seguidos de TMX por 5 

anos 

TMX por 5 anos ou 

Antracíclico (até 6 

ciclos) 

seguido de TMX por 5 

anos 

 

Com linfonodo axilar 

positivo 

Antracíclico (até 6 ciclos) 

seguidos de TMX por 5 

anos 

TMX por 5 anos ou 

Antracíclico (até 6 

ciclos) 

seguido de TMX por 5 

anos 

Hormônio não 
Responsivo 

  

Com linfonodo axilar 

negativo 
Antracíclico até 6 ciclos Antracíclico até 6 ciclos 

Com linfonodo axilar 

positivo 
Antracíclico até 6 ciclos Antracíclico até 6 ciclos 

FONTE: Consenso sobre Controle do Câncer de Mama – MS/INCA5. 
 

 

Até o momento, não existe indicação formal de substituição de TMX por 

inibidor de aromatase5. Quando pré existe contra indicação para o uso de TMX, 

como na presença de doença tromboembólica, doença cérebro-vascular ou 
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ainda carcinoma de endométrio e nos tumores iniciais, que se desenvolvem 

durante o uso de TMX, sugere-se o uso de inibidor de aromatase como terapia 

adjuvante somente em mulheres na pós-menopausa e com tumores positivos 

para receptores hormonais5,23. Em mulheres com idade superior a 70 anos, 

poucos estudos avaliam o impacto da quimioterapia adjuvante5, portanto o uso 

dessa terapia nessa faixa etária de idade deve ser feita de forma criteriosa e 

individualizada. 

 

1.5.5 Estadio III (não operável) 

No tratamento neoadjuvante está recomendado o uso de Antracíclico 

(até 6 ciclos) ou ainda CMF (ciclofosfamida)5,22,23. Quando houver 

impossibilidade de administração de quimioterapia, deve-se instituir a 

hormonioterapia e ainda, recomenda-se TMX por 4 a 6 meses5. Quando ocorre 

falha no uso de Antracíclico, deve-se indicar a radioterapia acrescida de 

hormonioterapia, se o tumor for receptor positivo5.  

O tratamento adjuvante consiste no uso de TMX, por 5 anos, em 

pacientes com tumores positivos para receptores hormonais5,22. 

Não existe um consenso sobre o uso neoadjuvante dos Taxanes e seus 

benefícios para as mulheres com câncer de mama5, sendo necessário maiores 

estudos a seu respeito.  

 

 18



INTRODUÇÃO 

1.5.6 Estadio IV (terapia paliativa) 

A doença metastática é considerada incurável, portanto, seu tratamento 

é considerado paliativo. Deve-se sempre que possível confirmar cito ou 

histologicamente a doença metástatica e isoladamente indica-se a 

hormonioterapia dentro do uso da sua possibilidade. O quadro 7 indica o uso de 

hormonioterapia, somente em tumores com receptores hormonais positivos5. 

 

Quadro 7 - Recomendações de Hormonioterapia em pacientes no estadio IV.  

Hormonioterapia Pré-Menopausa Pós-Menopausa 

1a Linha Ablação Ovarianaa ou 

TMX 

TMX 

2a Linha TMX isoladob ou ablação 

ovariana isolada 

Inibidor de Aromatasec

3a Linha Inibidor de Aromatasec Acetato de Megestrold

4a Linha Acetato de Megestrold - 
FONTE: Consenso sobre Controle do Câncer de Mama – MS/INCA5. 
 
a A ablação ovariana pode ser realizada por cirurgia ou radioterapia. 
b A terapêutica hormonal de segunda linha, na pré-menopausa, fica na dependência da 

opção adotada como 1ª linha. 
c A utilização de inibidores de aromatase deve ser feita somente em mulheres na pós-

menopausa ou, se na pré-menopausa, apenas naquelas em que foi realizada ablação 
ovariana. 

d Não há evidências de aumento de sobrevida com a utilização de inibidores de aromatase 
na primeira-linha do tratamento paliativo de mulheres na pós-menopausa, com câncer de 
mama receptor hormonal positivo. 

 

A quimioterapia é recomendada nos tumores negativos para receptores 

hormonais, nos casos de doença visceral sintomática ou extensa e quando há 

 19



INTRODUÇÃO 

progressão após intervalo curto da manipulação hormonal prévia (4 meses), 

devendo ser recomendada conforme indicação do quadro 8. 

 
Quadro 8 - Recomendações para Quimioterapia em pacientes no estadio IV.  

Quimioterapia Drogas Recomendadas 

1a Linha 
CMF ou FAC (associação de fluoracil, adriamicina e 

ciclofosfamida) 

2a Linha Taxanes ou Capecitabina ou Vinorelbine 

3a Linha 
Taxanes ou Capecitabina ou Vinorelbine, desde que 

não tenha sido usada como 2a linha. 
FONTE: Consenso sobre Controle do Câncer de Mama – MS/INCA5. 
 
NOTAS: 1) A escolha de quimioterapia paliativa de primeira linha está na dependência de 
tratamento adjuvante prévio e do intervalo entre a sua administração e a recorrência da doença. 
Em caso de intervalo superior a um ano, pode-se considerar reinstituição do mesmo esquema 
quimioterápico. Entretanto, a reutilização de esquema terapêutico com Adriamicina estará 
vinculado à dose prévia utilizada, respeitando-se o limite total de 450 mg/m2. 
2) Considerar a quimioterapia de terceira linha, desde que anteriormente tenham sido 
empregados CMF e Adriamicina. 
3) O uso da quimioterapia paliativa deve ser adotada por no máximo 6 meses em cada linha. 
 

 

Recentemente, há evidências de aumento de sobrevida com a utilização 

Trastuzumab associado à quimioterapia, em pacientes com tumores que 

superexpressam HER-2. Essa superexpressão pode ser verificada através de 

imuno-histoquímica conforme citado no item 1.4.722. Entretanto, a sua utilização 

na rede pública brasileira está condicionada a estudos de avaliação econômica 

realizados pelo Ministério da Saúde5. 
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1.5.7 Efeitos secundários ao tratamento quimioterápico 

O tratamento sistêmico representado pela quimioterapia é uma parte 

importante da abordagem terapêutica de pacientes com câncer de mama. 

Dependendo do estadio do tumor, sugere-se uma quimioterapia adjuvante ou 

paliativa. Apesar da consistente melhora na sobrevida das pacientes que 

utilizam a quimioterapia sistêmica adjuvante, aproximadamente 1% dessas 

pacientes desenvolveram leucemias secundárias e/ou mielodisplasia, e isso 

pôde ser atribuído aos efeitos genotóxicos causados por este tipo de 

tratamento25. 

O efeito genotóxico desse tipo de tratamento sistêmico vem sendo 

amplamente reportado na literatura. Chaplain et al.26 avaliaram o risco de 

desenvolvimento de Leucemia Aguda após o uso de quimioterapia adjuvante 

em pacientes com câncer de mama. Os autores verificaram que houve um 

aumento do risco, quando comparado com o restante da população feminina 

que não possuía tal diagnóstico e ainda, concluíram que este aumento ocorria 

tanto no tratamento com quimioterápicos quanto no uso de radioterapia26. 

Em outro estudo retrospectivo de verificação dessa relação, Linassier et 

al.27 relacionam a combinação de mitoxantrona com ciclofosfamida, fluoracil e 

radioterapia com o aparecimento de leucemias mielóides agudas (LMA) e 

apesar de terem verificado uma baixa incidência, a presença de LMA e de 

síndrome mielodisplásica (SMD) secundárias conferiam um péssimo 

prognóstico no seguimento clínico dessas pacientes27. Essa relação também foi 
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discutida quando Briasoulis et al.28 reportaram o aparecimento de Leucemia 

Aguda Bifenotípica em uma paciente que havia sido tratada com quimioterapia 

adjuvante, radioterapia e profilaxia com fator de crescimento de colônias de 

granulócitos (G-CSF)28.  

A relação entre o tratamento adjuvante e o surgimento de Leucemias 

Agudas e Mielodisplasias nessas pacientes está amplamente documentada na 

literatura. Desta forma, este cenário no qual se administra quimioterapia 

adjuvante a pacientes com câncer de mama pode permitir melhor compreender 

o processo de leucemogênese induzido por quimioterapia adjuvante.   

 

 

1.6 Conceitos Básicos em Genética 

 

Antes de conceituar e entender o que são microsatélites  e qual o seu 

emprego na medicina de uma forma geral, é importante rever alguns conceitos 

básicos em genética, bem como fazer um resumo histórico dessa parte das 

ciências biológicas. 

A palavra genética deriva da raiz grega gen, que significa vir a ser. Foi 

empregada pela primeira vez em 1906, por Bateson, para designar o estudo da 

hereditariedade e da variação dos seres vivos29. A Genética tem raízes 

milenares, sendo muito antigo o conhecimento da transmissão hereditária de 
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algumas condições patológicas. Hipócrates, entre 460 e 377 a.C., já fazia 

menção a doenças hereditárias ou familiais30. Apesar destas raízes milenares, 

a Genética é, contudo, um produto típico do século XX, resultante da integração 

de áreas da ciência como Citologia, Estatística, Bioquímica e Biologia 

Molecular, permitindo novos horizontes na compreensão dos fenômenos da 

hereditariedade33.  

Gregor Mendel realizou seus experimentos em 1865, mas somente muito 

tempo depois os estudos nessa área foram retomados e a partir de 1880, o 

mundo começou a entender o processo de divisão das células somáticas e 

germinativas30, e isso devido os trabalhos de Flemming, Strausburger, 

Waldeyer, van Beneden e Boveri29. Assim, o conhecimento sobre o 

comportamento das células foi cada vez mais relacionado ao seu núcleo. 

O mais importante aspecto do núcleo é o material genético. A região 

granular é identificada como cromatina e durante a divisão celular, a cromatina 

forma uma massa densa, chamada cromossomo30. Os cromossomos podem 

ser vistos como um arranjo de ácidos nucléicos e proteínas. Estas proteínas (as 

histonas) são solúveis em água e se associam aos cromossomos humanos de 

maneira a formar os complexos (conhecidos como nucleossomos) que 

garantem a estabilidade estrutural dos cromossomos30. Em humanos normais, 

o material genético é distribuído em 46 cromossomos, sendo 23 herdados do 

pai e 23 herdados da mãe. Portanto são diplóides, pois possuem duas cópias 

de cada informação genética30. O ácido nucléico que constitui o cromossomo - 
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DNA - é organizado em segmentos lineares de bases nucleotídeas e seu 

tamanho é comumente referido em relação aos números de bases, ou kilobases 

(kb). Quando essa seqüência linear de bases representa o código da 

informação necessária para a produção de uma determinada proteína (e, 

portanto codifica a proteína) é denominado gene, sendo o conjunto de todos os 

ácidos nucléicos denominado genoma30. 

Estima-se que o genoma humano possui entre 100 e 150 mil genes, o 

que corresponde a aproximadamente 10% do genoma. Os demais 90% do 

genoma são compostos de seqüências repetidas de DNA que aparentemente 

não têm função codificante de proteínas, por esse motivo alguns autores 

relatam essa parte do genoma como “DNA lixo” ou “lixo genético”34. 

Outro aspecto importante na organização dos ácidos nucléicos que 

constituem um gene de organismos eucariontes é o fato de que parte 

considerável da informação contida num gene não é diretamente relacionada ao 

seu produto, a proteína. Igualmente, entre as já mencionadas regiões 

repetitivas, uma grande parte dos genes contém seqüências não codificantes, 

ou seja, o código não faz parte da proteína final. Tais regiões recebem o nome 

de íntrons, enquanto as regiões codificantes do gene recebem o nome de 

éxons. A função dos íntrons nos genes ainda não é completamente esclarecida, 

apesar das várias hipóteses postuladas. Além destas, um gene ainda apresenta 

uma região regulatória, responsável pelo controle da sua expressão (que deve 

ocorrer no momento e tipo de células apropriados)30.  
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1.6.1 Microssatélites 

Várias categorias diferentes de DNA repetitivo são reconhecidas. Uma 

característica distinta útil é se as seqüências repetidas (repetições) estão 

agrupadas em um ou alguns poucos locais ou se estão dispersas pelo genoma, 

intercaladas com seqüências de cópia única ao longo do cromossomo. As 

seqüências repetidas agrupadas constituem de 10 a 15% do genoma e 

consistem em arranjos de várias repetições curtas organizadas em tandem. Os 

diferentes tipos de tais repetições em tandem são coletivamente chamados de 

DNA satélite, assim denominados porque muitas das famílias de repetições 

originais em tandem podiam ser purificadas por densidade de centrifugação do 

resto do genoma como frações “satélite” do DNA31.  

Assim as repetições tandem estão organizadas no sentido 3´ de uma 

seqüência seguida da extremidade 5´ de uma outra seqüência ficando portanto 

alinhadas na mesma direção. São situadas na região do centrômero e repetidas 

milhares de vezes32.  

De acordo com a extensão da seqüência repetitiva, as repetições tandem 

podem ser classificadas em: satélites, minissatélites e microssatélites35. 

Satélites: são as repetições mais extensas. 

Minissatélites: são compostos por repetições de 9 a 80 pares de bases 

nucleotídicas (pb).  
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Microssatélites: são pequenas repetições incluindo apenas um a seis 

nucleotídeos. Assim sendo, podem ser estes microssatélites compostos por um 

mononucleotídeo (AAAAAAAAAAAAA), dinucleotídeo (CACACACACACACA), 

trinucleotídeo (CAGCAGCAGCAGCAGCAG) e assim por diante. 

O número de repetições de minissatélites e microssatélites pode variar 

entre indivíduos, motivo pelo qual são considerados como as impressões 

digitais do DNA de cada um e são utilizadas em exames na Medicina 

Forense35. 

 

1.6.2 Instabilidade de Microssatélites (MSI) 

A instabilidade de microssatélites será a observação de que o DNA 

extraído de células de determinados tumores apresentam alterações no número 

de unidades repetidas em um ou mais microssatélites quando comparados aos 

mesmos microssatélites existentes em amostras de DNA de um tecido normal 

do mesmo indivíduo, como aquele obtido nas células sangüíneas36. 

Resumidamente, as células tumorais apresentam “impressões digitais” 

defeituosas em seu DNA quando comparadas aos outros tecidos do 

organismo35. 
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1.6.3 Alterações no DNA 

As alterações nos genes podem ocorrer espontaneamente ou ainda 

podem ser induzidas por agentes químicos ou radiação ultravioleta37. 

Atualmente sabe-se que as mutações são alterações na estrutura do DNA e 

produzem conseqüências funcionais. As mutações causam doenças, inclusive 

estão presentes com extrema freqüência em tumores, podendo, nestes casos, 

estar ligadas a agentes externos e assim representam um elo entre a herança e 

o ambiente. No entanto, sem as mutações não teria ocorrido evolução das 

formas de vida bem-organizadas38. 

 

1.6.4 Erro na replicação 

A síntese de um novo filamento de DNA ocorre por replicação 

semiconservativa, fundamentada no pareamento complementar das bases37,38. 

Os erros na replicação ocorrem em uma taxa de aproximadamente 1 em 105 

células, essa taxa é reduzida cerca de 1 em 107 a 109 por mecanismos de 

revisão ou reparo. Quando ocorre um erro na replicação antes da próxima 

divisão celular (aqui referida como a primeira divisão após a mutação), por 

exemplo, uma citosina (C) pode ser incorporada em vez de uma adenina (A) no 

quinto par de bases, o mau pareamento resultante será reconhecido e 

eliminado por seu reparo na grande maioria dos casos38.  
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Entretanto, se o erro não for detectado e permanecer, a próxima 

(segunda) divisão resultará em uma molécula mutante que contém um par CG, 

em vez de um AT, nessa posição. Com isso, essa mutação perpetuará nas 

células filhas e dependendo de sua localização dentro ou fora da região 

codificadora de um gene, conseqüências funcionais podem ocorrer devida à 

mudança de um códon38. A seguir, a figura 1 ilustra essa condição. 

 

Figura 1 - Ilustração de erro na replicação causando uma mutação.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seqüência parental Primeira divisão Segunda divisão

⎯ CCTGAGGAG ⎯ 
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACTCCTC ⎯ 

⎯ CCTGAGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACTCCTC ⎯ 

Normal 

⎯ CCTGAGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACTCCTC ⎯ 

Normal

⎯ CCTGAGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACTCCTC ⎯ 

Normal 

⎯ CCTGAGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACTCCTC ⎯ 

Normal 

⎯ CCTGCGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACGCCTC ⎯

Molécula mutante 

⎯ CCTGCGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACTCCTC ⎯ 

Mutação 

FONTE: Passarge, 200438.  
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1.6.5 Alteração mutagênica de um nucleotídeo 

Uma mutação pode ocorrer quando uma mudança estrutural de um 

nucleotídeo afeta sua capacidade de pareamento de bases assim o nucleotídeo 

alterado geralmente está presente em um filamento da molécula parental 37,38. 

Se isso acarretar a incorporação de uma base incorreta, tal como uma C em 

vez de uma T no quinto par de bases, o próximo (segundo) ciclo de replicação 

resultará em duas moléculas mutantes35. A seguir, a figura 2 ilustra essa 

condição. 

 

Figura 2 - Alteração mutagênica de um nucleotídeo ocasionada por um mau 

pareamento e resultando em uma mutação. 

 

 

 

 

 

 

 

⎯ CCTGAGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACTCCTC ⎯ 

Normal ⎯ CCTGGGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACCCCTC ⎯

Molécula mutante 

⎯ CCTGGGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACCCCTC ⎯ 

Molécula mutante 

⎯ CCTGGGGAG ⎯
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACCCCTC ⎯ 

Mutação 

⎯ CCTGAGGAG ⎯ 
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GGACCCCTC ⎯ 

Nucleotideo alterado 

FONTE: Passarge, 200438.  
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1.6.6   Deslizamento da replicação  

Uma classe diferente de mutações não envolve uma alteração de 

nucleotídeos individuais, mas resulta do alinhamento incorreto entre seqüências 

de DNA alélicas ou não-alélicas durante a replicação37,38. Quando o filamento 

molde contém pequenas repetições em tandem, por exemplo, repetições do tipo 

CA como nos microssatélites, o filamento recém replicado e o filamento molde 

podem deslocar suas posições, um em relação ao outro. Sendo assim, o 

deslizamento da replicação ou da polimerase, pode acarretar em um 

deslizamento incorreto dessas repetições, algumas destas acabam sendo 

copiadas duas vezes ou absolutamente nenhuma vez, dependendo do sentido 

do deslocamento38. Com relação ao filamento de replicação recente, pode-se 

distinguir o deslizamento anterógrado e o retrógrado38. Se o filamento de DNA 

recém sintetizado se deslocar para frente permanecerá uma região de não 

pareamento no filamento parental, assim o deslizamento anterógrado resulta 

em uma inserção, ao passo que o deslizamento retrógrado do novo filamento 

resulta em deleção38. Em seguida, a figura 3 ilustra a condição de deslizamento 

de replicação. 
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Figura 3 - Deslizamento da replicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 

⎯ CACACACACA ⎯ 
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐ 
⎯ GTGTGTGTGT ⎯ 

Inserção 

⎯ CACACACA   
     ⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐⏐ 
⎯ GTGTGTGT   

Deleção 

Deslizamento para frente

⎯ CACACACA ⎯ 
     ⏐⏐⏐ ⏐⏐ ⏐⏐⏐ 
⎯ GTGTGTGT ⎯ 

CACACACA 
      ⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐ 
      GTGTGTGT 

Deslizamento  
para trás causa deleção

FONTE: Passarge, 200438.  

   

A instabilidade de microssatélites é um traço característico do câncer 

colo-retal hereditário sem polipose (HNPCC). Os genes HNPCC estão 

localizados nos cromossomos humanos 2p15-22 e 3p21.338. Aproximadamente 

15% de todos os carcinomas colo-retais, gástricos e endométricos mostram 

instabilidade de microssatélites37.  

A instabilidade fica aqui representada pelo deslizamento da replicação e 

este fenômeno deve ser diferenciado do crossing-over desigual que ocorre 

durante a meiose, esse último resulta da recombinação entre seqüências 

adjacentes, mas não alélicas, em cromátides irmãs de cromossomos 

homólogos38. 
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Entende-se que o DNA é uma molécula instável e sofre freqüentes 

alterações através de perdas de segmento e mutações ocorridas durante o 

processo de divisão celular. No entanto, como já citado, o sistema dispõe de 

algumas proteínas com a função de realizar os reparos necessários para 

manter a integridade do DNA35. Estas proteínas são produzidas a partir de 

alguns genes conhecidos como genes de reparo (mismatch repair genes – 

MMR) e sua função é exercida de forma contínua, preservando assim os 

tecidos celulares35,37. Dessa forma, a observação de um grande número de 

alterações nas seqüências de microssatélites em um determinado tecido 

tumoral demonstra a ausência de uma função normal de reparo de DNA, por 

conseguinte, uma evidência indireta de que existe uma deficiência na ação das 

proteínas de reparo causada pela presença de mutações35. 

 

1.6.7   Reparo do DNA 

Como apresentado anteriormente, a vida não seria capaz sem o reparo 

do DNA danificado, uma vez que os erros de replicação, incluindo o mau 

pareamento e os fatores exógenos prejudicais, constituem problemas cotidianos 

para um organismo vivo e  baseado nesse contexto ocorreu uma evolução de 

um amplo repertório de genes de reparo tanto em seres procariontes quanto em 

eucariontes38. 

Os seguintes tipos de reparo de DNA podem ser diferenciados pelos 

seus mecanismos básicos36: 
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- Reparo por excisão: para remover um sítio danificado do DNA, tal 

como um filamento com dímero de timina; 

- Reparo do mau pareamento: para corrigir os erros de replicação de 

excisão de um trecho do DNA de filamento simples que contém a base 

incorreta; 

- Reparo ligado à transcrição de genes ativos.  

 

1.6.8 Reparo por excisão 

O filamento de DNA danificado é distorcido e pode ser reconhecido por 

um conjunto de três proteínas, as endonucleases UvrA, UvrB e UvrC nos 

procariotos e XPA, XPB e XPC nas células humanas. Esse filamento de DNA é 

clivado em ambos os lados do dano por um complexo protéico de 

éxonucleases, sendo removido um trecho de aproximadamente 12 ou 13 

nucleotídeos nos procariotos e de 27 a 29 nucleotídeos nos eucariotos38,39. A 

síntese de reparo do DNA reconstitui o trecho removido, e uma DNA-ligase 

fecha a lacuna39. A figura 4 ilustra o esquema do reparo por excisão. 
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Figura 4 - Esquema do reparo por excisão. 

 

 

FONTE: Passarge, 200438.  
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1.6.9 Reparo do mau pareamento 

Tal reparo corrige os erros de replicação, entretanto, o filamento de DNA 

recém sintetizado, que contém a base incorreta, deve ser distinguido do 

filamento parental, e o sítio do mau pareamento deve ser identificado39. Essa 

distinção é feita com base em uma diferença de metilação nos procariotos, 

assim o filamento filho é sub-metilado nesse estágio38,39.  

A E.coli tem três sistemas de reparo do mau pareamento: reparo de 

segmento (patch) longo, reparo de segmento curto e reparo de segmento muito 

curto35. O sistema de reparo de segmento longo pode repor 1 kb de DNA ou 

mais, para tanto necessita de três proteínas de reparo: MutH, MutL e MutS, 

cujas proteínas homólogas humanas são: hMSH1, hMLH1 e hMSH238. 

Mutações em seus respectivos genes causam câncer decorrente do reparo 

defeituoso do mau pareamento traduzindo a instabilidade de 

microssatélites35,38,39. Em seguida, a figura 5 ilustra o esquema do reparo do 

mau pareamento, bem como a interação dos complexos protéicos que atuam 

no reparo do DNA. 
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Figura 5 - Esquema do reparo do mau pareamento. 

 

FONTE: Passarge, 200438.  

 

 

1.6.10 Reparo do filamento duplo por recombinação homóloga 

O dano ao filamento duplo é uma conseqüência comum das radiações 

γ38. Uma via humana importante para o reparo indireto requer três proteínas, 

codificadas pelos genes ATM, BRCA1 e BRCA238. Suas denominações 

derivam-se das importantes doenças que resultam das mutações desses 

genes: ataxia telangectasia (ATM)40 e predisposição ao câncer de mama 

(BRCA1 e BRCA2)41. 

 36



INTRODUÇÃO 

A proteína ATM faz parte da família das proteinoquinases e será ativada 

em resposta ao dano do DNA. Sua forma ativa fosforila a proteína BRCA1 em 

sítios específicos. Essa proteína fosforilada induz uma recombinação homóloga 

em cooperação com as proteínas BRCA2 e mRAD5, sendo esta última 

homóloga entre os mamíferos a proteína de reparo RECA de E. coli38. Essa 

recombinação faz-se necessária para o reparo eficiente da dupla quebra do 

DNA38. A proteína BRCA1 fosforilada também pode estar envolvida na 

transcrição e no reparo do DNA ligado à transcrição41. A figura 6 ilustra a 

interação de BRCA1 e BRCA2 no reparo do filamento duplo. 

 

Figura 6 - Reparo do filamento duplo por recombinação homóloga. 

 

FONTE: Passarge, 200438.  
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1.6.11 Implicações Clínicas da Avaliação da Instabilidade de Microssatélites 

(MSI) 

Até o momento, foi apresentado que as alterações genéticas acarretam o 

desenvolvimento do câncer. Esse fenômeno tem sido extensivamente 

investigado por vários autores, principalmente no câncer colo-retal. Esse 

modelo é considerado ideal no processo carcinogênico, devido à abundância do 

tecido que mostra a progressão do momento pré-malignidade para malignidade, 

ou seja, de adenoma para carcinoma. A grande maioria dos tumores surgem de 

uma inativação mutacional dos genes supressores e da ativação de 

oncogenes42.  

Fearon e Vogelstein demonstraram um modelo elegante de 

carcinogênese, onde após o evento de malignidade, pelo menos quatro a cinco 

genes estavam mutados e os mesmos eram responsáveis pelas propriedades 

biológicas do tumor43.   

O quadro a seguir, adaptado de Fearon e Volgestein, explica a 

seqüência das bases para o entendimento da evolução da malignidade, sendo 

o APC, K-ras, DCC e o p53 os mais comuns genes mutados no processo de 

evolução do câncer colo-retal43. 
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Quadro 9 – Esquema de Fearon e Vongelstein de mutação genética que 

ocorre na progressão de adenoma para carcinoma. 

  

 

 

 

 

 

Intermediário TardioInicialNormal

CâncerEpitélio Adenoma Adenoma Adenoma 

Perda 17p 
(Mutação p53)

Perda 18q 
(Mutação DCC)

Mutação  
K-ras 

Mutação do 
gene APC 

  

Em 1993, um fenômeno conhecido como instabilidade de microssatélites 

(MSI) foi observado tanto no câncer de colo-retal hereditário não polipose 

(HNPCC) quanto no câncer colo-retal esporádico, mostrando uma via genética 

alternativa no desenvolvimento desse câncer44,45.  

A definição de microssatélites bem como a definição de instabilidade  de 

microssatélites (MSI) já foi dada nos tópicos anteriores, sendo necessário 

apenas lembrar que a verificação de instabilidade nessa região nada mais é 

que uma verificação indireta de um defeito no sistema de reparo do DNA 

(MMR). O MMR humano inclui as seguintes proteínas: hMLH1, hMLH3, hMSH2, 

hMSH3, hMSH6, hPMS1 e hPMS2  e esse sistema é responsável pela 

identificação e excisão de anormalidades que ocorrem durante a replicação do 

DNA, anormalidade essa que pode ser representada por danos químicos e 

físicos ao DNA42. 

 39



INTRODUÇÃO 

É preciso completar que os microssatélites são regiões com um risco 

particular de mutação devido o deslizamento da enzima DNA-polimerase 

durante a replicação do DNA. A falha no corte nesse “erro de replicação” (RER) 

pode ocasionar uma mutação pontual ou ainda, a produção de proteínas 

inespecíficas para a finalidade de reparo (proteínas truncadas). É muito comum 

também afetar os genes que incluem ou estão diretamente ligados à região de 

microssatélites como TGFBRII, ILGF, E2F-4 e BAX46,47. Esses genes são 

raramente mutados nos tumores que não demonstraram MSI48.  

Outros trabalhos mostraram que diversos tumores, nos quais se 

identificam também vias moleculares com acúmulo paulatino de mutações em 

genes fundamentais para a proliferação celular e apoptose (Quadro 9), como no 

caso do câncer colo-retal, podem demonstrar ainda uma extensa variedade no 

número de cromossomos, caracterizando dessa forma a aneuploidia e também 

uma extensiva perda de material genético, chamada de perda de 

heterozigosidade (LOH). Interessantemente a grande maioria das células 

cancerígenas positivas para MSI são diplóides e não mostraram perda de 

heterozigosidade (LOH). Isso reforça o conceito que existem duas vias distintas 

no desenvolvimento do câncer, uma via “supressora” postulada por Fearon e 

Vogelstein e outra via “mutante” representada pela instabilidade de 

microssatélites42.  

MSI tem sido extremamente descrito em vários cânceres, e possui 

extrema relevância clínica já que os tumores que seguem a via “mutante” 
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podem comportar-se de maneira biológica diferindo daqueles tumores que 

seguem a via “supressora”42. 

 

1.6.12 Definição Clínica de MSI e aplicação em HNPCC 

O defeito genético também foi caracterizado por erro de replicação 

(RER+). Entretanto, inúmeros autores mostraram a dificuldade de caracterizar e 

classificar um tipo de câncer com esse fenótipo e, principalmente, mostrar a 

instabilidade de microssatélites envolvida no processo tumoral. Essa dificuldade 

é representada pelo extenso número de regiões de microssatélites e 

principalmente pelos loci a serem investigados em cada tipo de câncer35,42. 

Os resultados destas investigações podem ser apresentados como 

positivos ou negativos pela demonstração ou não de banda extra na 

eletroforese. Entretanto, investigações mais detalhadas podem pesquisar um 

maior número de microssatélites e também podem oferecer um maior 

detalhamento de acordo com a freqüência de alterações entre os 

microssatélites estudados. Dessa maneira, os tumores colo-retais podem ser 

classificados entre aqueles com elevada frequência de instabilidade (H-MSI), 

baixa frequência de instabilidade (L-MSI) ou ainda sem instabilidade (MSS)35. 

Como existe uma certa confusão em relação aos resultados obtidos a 

partir da investigação de instabilidade de microssatélites, o Instituto Nacional de 

Câncer dos Estados Unidos sugeriu que fossem pesquisados sempre cinco 
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microssatélites como marcadores49. Mesmo assim, alguns autores acreditam 

que a pesquisa de um único microssatélite, denominado como BAT-26, pode 

ser suficiente para evidenciar a existência de MSI devido a sua elevada 

incidência de mutações nos tumores colo-retais, facilitando assim a elucidação 

clínica deste teste em maior escala35. 

Anteriormente, foi comentado que a MSI é um traço marcante no 

HNPCC. Tal patologia caracteriza-se por uma doença autossômica dominante a 

qual se associa cerca de 5% do total de câncer de colo-retal50. A sua causa 

está ligada à inativação de um dos seis genes relacionados com o reparo do 

DNA (MMR). Dois genes estão especialmente envolvidos nesta síndrome, o 

hMSH2 e o hMLH1, uma vez que mutações nestes genes constituem cerca de 

90% das alterações genéticas até o momento51. Os portadores de mutações 

nos genes de reparo desenvolvem câncer colo-retal em uma idade precoce, e 

ainda, os tumores comumente possuem localização proximal à flexura 

esplênica. Os indivíduos portadores dessa síndrome apresentam tendência 

para a ocorrência de lesões sincrônicas e metacrônicas52. Além disso, membros 

dessas famílias têm o risco elevado para inúmeras outras neoplasias, tais como 

de endométrio, intestino delgado, estômago, urotélio, pelve, renal e ovário, 

entre outras53.  

O diagnóstico de HNPCC pode ser realizado de duas maneiras: a 

primeira clínica, através do preenchimento dos critérios de Amsterdã (Quadro 

10) e geneticamente, pela identificação de mutações dos genes de reparo do 
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DNA por seqüenciamento. Dificuldades para diagnóstico molecular na rotina de 

diversos serviços motivaram então o surgimento de critérios clínicos para uma 

possível triagem de casos cuja probabilidade pré-teste de se encontrar 

alterações moleculares sugestivas de MSI fossem suficientes para motivar um 

estudo molecular mais aprofundado. Assim, sugeriu-se os critérios de Bethesda 

(Quadro 11), que são menos restritivos que os de Amsterdã e a tendência atual 

para a investigação genética consiste em iniciar tal investigação nas famílias 

suspeitas com o estudo de instabilidade de microssatélites (MSI) e/ou 

imunohistoquímica para as proteínas de reparo do DNA, sendo essas formas de 

análise menos complexas, por conseguinte, menos onerosas e mais exeqüíveis 

que o sequenciamento54.               

                                            

Quadro 10 - Critérios de Amsterdã54. 

 

 

 

 

 
 
 

Pelo menos três casos de câncer de colo-retal, que preencham os seguintes 

critérios:

• Um membro seja parente em 10 grau dos outros dois. 

• Pelo menos duas gerações sucessivas acometidas. 

• Pelo menos um dos casos de câncer de colo-retal diagnosticado abaixo 

dos 50 anos. 

Polipose adenomatosa familiar deve ser excluída. 
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Quadro 11 - Critérios de Bethesda54 

 
 

 
     
    

 

 

 

 

 

 

 

Indivíduos com câncer que preencham os critérios de Amsterdã: 

1. Indivíduos com dois cânceres relacionados com HNPCC, incluíndo câncer de 

colo-retal metacrônicos e sincrônicos ou cânceres extra-cólicos associados. 

2. Indivíduos com câncer de colo-retal e um parente de 10 grau com câncer de 

colo-retal ou câncer extra-cólico relacionado com HNPCC e/ou adenoma 

colo-retal (um dos cânceres diagnosticado abaixo dos 45 anos e os 

adenomas abaixo dos 40 anos). 

3. Indivíduos com câncer de colo-retal ou endometrial diagnosticado abaixo dos 

45 anos. 

4. Indivíduos com câncer de cólon direito com padrão histológico indiferenciado 

abaixo dos 45 anos. 

5. Indivíduos com câncer de colo-retal com células em anel de sinete 

diagnosticado abaixo dos 45 anos. 

6. Indivíduos com adenomas diagnosticados antes dos 40 anos. 

 

 

1.6.13 Aplicação de MSI em câncer de mama 

Percebe-se que a aplicabilidade do estudo de instabilidade de 

microssatélites no HNPCC é vasta e extremamente importante do ponto de 

vista clínico e esse tipo de estudo, como citado anteriormente, passou a ser 

rotina na prática clínica em cânceres colo-retais. 

   Entretanto, no câncer de mama a informação a respeito de MSI é ainda 

controversa. A incidência reportada em alguns estudos varia entre 0 a 30%, 
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embora, provavelmente, menos que 10% apresentem H-MSI55,56. Alguns 

autores sugeriram que ocorreria perda da expressão de hMLH1 em pacientes 

sob tratamento quimioterápico e que estas mesmas teriam também um pior 

prognóstico por uma redução de sua sobrevida livre de doença55. Estudos 

complementares são necessários, portanto, para melhor aclarar o papel da MSI 

na carcinogênese mamária e suas implicações prognósticas neste tipo de 

tumor42.    

 

1.6.14 Aplicação de MSI em outros tumores.  

A instabilidade de microssatélites tem sido verificada em muitos tumores 

sólidos. Atualmente, a definição e a interpretação de instabilidade é reportada 

na literatura de maneira variável. Essa verificação está sendo feita 

principalmente em cânceres gástricos, endometriais e ovarianos42. 

Nos tumores gástricos, alguns autores sugerem que há uma 

predominância de positividade do antro gástrico57. Entretanto outros autores 

verificaram a presença de MSI em toda extensão gástrica58. Já nos tumores 

ovarianos, a incidência de MSI varia de 3 a 53% e essa variação é atribuída de 

acordo com os tipos e os números de marcadores de microssatélites usados59. 

Nos tumores endometriais, alguns estudos demonstram relação entre a 

presença de MSI e grau histológico avançado60.   
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1.6.15 Aplicação de MSI em Leucemias.  

A instabilidade de microssatélites também foi utilizada na avaliação de 

pacientes com Leucemias Mieloblásticas. Das-Gupta et al.61 observaram que 

nos pacientes com MSI ocorria também alta incidência de risco de 

anormalidades citogenéticas. Além disso, comprovaram que houve intensa 

relação de instabilidade com a idade dos pacientes estudados e assim 

descreveram que a MSI era mais freqüente em pacientes com idade superior a 

60 anos61.  

Verifica-se, entretanto, que não existe um painel de marcadores 

específico para determinar a presença de MSI em pacientes com LMA e, além 

disso, também inexiste um consenso acerca da metodologia que deve ser 

utilizada para determinar a instabilidade de microssatélites (MSI) nestes 

pacientes.  

Recentemente, na tentativa de estreitar a relação entre o fenótipo RER + 

(presença de MSI) em pacientes com LMA, Faulkner et al.62 estudaram 3 

marcadores com alta sensibilidade e especificidade para tal fenótipo em 

cânceres colo-retais (BAT-25, BAT-26 e BAT-40). Os autores perceberam que 

apesar de serem extremamente úteis na avaliação de câncer colo-retal, os 

mesmos foram considerados insensíveis para determinar essa condição em 

pacientes com LMA. Verificaram, portanto, que para relacionar a presença de 

MSI em pacientes com LMA, há a necessidade de se determinar um painel com 

marcadores de microssatélites sensíveis para essa condição62.    
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A instabilidade de microssatélites também foi verificada em pacientes 

com terapia relacionada para LMA/SMD. Tal verificação foi feita a fim de 

investigar o potencial papel do efeito no sistema de reparo como mediador de 

suscetibilidade leucemogênica. Oliptz et al.63 avaliaram pacientes com LMA, 

SMD, ou ambos, para MSI como medida indireta do defeito no sistema de 

reparo e, na tentativa de verificar em qual estágio desenvolveu-se a MSI, 

também fizeram a mesma avaliação nos tumores primários de algumas dessas 

pacientes e sugeriram que o defeito no sistema de reparo do DNA confere a 

suscetibilidade leucemogênica, uma vez que as pacientes com MSI para LMA, 

SMD, ou ambos, também apresentaram MSI nos tumores primários63.  

Ainda sobre a relação de suscetibilidade ao desenvolvimento de 

leucemias agudas após terapia, principalmente após quimioterapia adjuvante 

em pacientes com leucemia mielóide aguda, alguns autores estabeleceram 

relação entre a presença de polimorfismos no gene hMSH2 (gene de reparo) e 

o aparecimento destas leucoses na evolução dos pacientes. Acreditam estes 

autores que os polimorfismos no gene hMSH2 confeririam maior suscetibilidade 

a leucemogênese induzida por agentes alquilantes administrados durante a 

adjuvância64. 

Além do hMSH2, outro gene, o hMLH1, também tem destaque dentro 

desse processo de suscetibilidade ao desenvolvimento de leucemias. De fato, a 

hipermetilação da região promotora desse gene e do hMSH2 vem sendo 

amplamente reportada como indicativa desta suscetibilidade. Sheikha et al.65 
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avaliaram pacientes com LMA e SMD e além de encontrar alto índice de MSI, 

também verificaram a hipermetilação do gene hMLH1 que apesar de não ser 

comum nesse tipo de doença maligna, pode estar associada ao 

desenvolvimento de leucemias mielóides agudas mais precocemente nesses 

pacientes65.  

Baseado nesses dados, a indução de MSI pela quimioterapia adjuvante 

em células normais do sangue periférico pode nos dar subsídios adicionais para 

melhor compreender, em nível molecular, o processo de leucemogênese 

subjacente à geração de leucemias e mielodisplasias secundárias a 

quimioterapia adjuvante ministrada a pacientes com câncer de mama.  
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2 OBJETIVOS  

  

1) Avaliar se a quimioterapia sistêmica induz instabilidade de microssatélites 

(MSI) em células normais da fração mononuclear do sangue periférico de 

pacientes com câncer de mama comparando-se amostra de sangue 

seqüenciais obtidas antes, durante e após indicação do tratamento 

sistêmico em cada paciente.   

2) Avaliar correlações entre a ocorrência de MSI com o tipo de quimioterapia e 

demais variáveis clínico-patológicas das pacientes estudadas.            
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3 PACIENTES E MÉTODOS 

 

3.1 Pacientes 

 

No período entre maio de 2001 e novembro de 2002, as pacientes com 

diagnóstico de câncer de mama definitivamente estabelecido por exame 

anátomo-patológico, foram selecionadas em suas primeiras consultas junto aos 

ambulatórios de oncologia da Faculdade de Medicina da Fundação ABC e dos 

Hospitais afiliados e que são administrados pela mesma Fundação (Hospital 

Anchieta, Hospital Estadual “Mário Covas”). Nenhuma das pacientes havia 

recebido previamente quimioterapia ou radioterapia ou tido outro história prévia 

de neoplasia. As características e finalidades do estudo foram explicadas a 

todas as pacientes. As que optaram em participar assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido previamente aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa Institucional (CEP) (Anexo 1). 

As pacientes foram tratadas de acordo com os protocolos institucionais 

vigentes por ocasião de sua inclusão no estudo e de acordo com a indicação 

clínica realizada pelo médico oncologista que a assistia. O presente estudo 

ocorreu de forma paralela e independente do tratamento antineoplásico adotado 

para cada paciente, não influenciando desse modo as medidas diagnósticas ou 

terapêuticas empregadas. 
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Além das características clínicas consideradas anteriormente, o 

tratamento sistêmico também foi avaliado nas trinta pacientes elegíveis para o 

estudo, desse modo, 13 dessas pacientes receberam quimioterapia adjuvante, 

12 neo-adjuvante e 5 paliativa. Todas as 30 pacientes receberam quimioterapia 

e ainda dessas, 3 iniciaram o tratamento com hormônios (2 adjuvante e 1 

paliativa).  

Dentro do tratamento sistêmico proposto foram feitas combinações de 

quimioterápicos contendo ciclofosfamida e com isso foram classificadas como 

agentes alquilantes: FAC (associação composta de fluoracil, adriamicina e 

ciclofosfamida), AC (adriamicina e ciclofosfamida), CMF (ciclofosfamida, 

metrotexato e fluoracil) e TAC (topoisomerase, adriamicina e ciclofosfamida) 

foram as combinações utilizadas durante o tratamento dessas pacientes.  

Todas as pacientes admitidas no estudo tiveram uma amostra inicial de 

sangue coletada, previamente a exposição à quimioterapia ou radioterapia, 

considerada amostra padrão. Após a primeira coleta, a paciente era convocada 

novamente para outra coleta em um intervalo de três meses e assim 

sucessivamente durante o tratamento pela qual estava submetida, obtendo-se 

dessa maneira amostras seqüenciais da mesma paciente e possibilitando a 

comparação entra a amostra padrão e as demais amostras obtidas 

posteriormente. Os dados clínicos e anátomos-patológicos de cada paciente 

foram obtidos a partir de revisão dos prontuários médicos entre abril e maio de 

2003.  
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Além das pacientes estudadas com as características descritas 

anteriormente, outro grupo composto por mulheres doadoras de sangue (livres 

de doença) foi considerado com o objetivo de obter-se controle externo.no 

estudo. 

Para cada mulher elegível a esse grupo, foi aplicado um questionário 

(Anexo 3) através do qual foi avaliado a história pessoal e familiar de cada 

doadora. Os seguintes critérios de exclusão foram seguidos: história pessoal 

confirmada ou suspeita, história familiar relacionada diretamente com câncer 

(filho, pais ou irmãos) e mais que 2 casos de câncer com idade inferior a 40 

anos de idade para tumores de mama, ovário, cólon ou sarcoma na família 

(incluíndo avós, tios, sobrinhos e netos). Foram coletadas duas amostras de 

sangue periférico com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda 

amostra. As amostras foram tratadas igualmente às amostras das pacientes 

conforme será mostrado nesse capítulo. 

 

 

3.2 Coleta de Sangue Periférico 

 

Foram coletados 20,0 mL de sangue periférico de cada paciente por 

amostra. O procedimento foi feito através de punção venosa. Após coleta de 

sangue, no mesmo era realizado hemograma completo para avaliação da 
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contagem global de leucócitos, bem como a contagem diferencial dos mesmos 

com a finalidade de separá-los para os procedimentos conseguintes. 

 

 

3.3 Separação da Fração Mononuclear do Sangue Periférico 

 

Após a contagem dos leucócitos, sua fração mononuclear foi separada 

utilizando Ficoll-Paque Plus (Amersham Pharmacia Biotech AB). Aos 20,0 mL 

de sangue periférico eram adicionados 20,0 mL de solução salina (NaCl 0,9%) 

respeitando a diluição volume/volume. A fração mononuclear foi obtida a partir 

dessa diluição. 

Em um tubo tipo Falcon com capacidade para 15,0 mL, colocavam-se 

primeiramente 3,0 mL de Ficoll-Paque Plus e em seguida adicionavam-se 10,0 

mL da diluição sangüínea, obtendo-se assim um sistema de soluções bifásicos 

e nitidamente separados. Esse sistema era submetido a centrifugação em 

temperatura ambiente, a 2000 rpm durante 30 minutos. Após a centrifugação, o 

sistema que antes era bifásico passava a possuir quatro fases sendo de baixo 

para cima: hemácias, Ficoll-Paque Plus, fração mononuclear e plasma. A 

segunda fase contendo a fração mononuclear era retirada com o auxílio de 

pipeta Pasteur e transferida para outro tubo tipo Falcon para sucessivas 
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lavagens com a solução salina (NaCl 0,9%). A cada amostra foram realizadas 

duas lavagens de células. 

Após lavagem, o concentrado celular era ressuspendido em 1,0 mL da 

mesma solução salina para as mesmas serem avaliadas e contadas através da  

Câmara de Neubauer e a concentração das mesmas eram ajustadas para 1 x 

106  células / mL. 

 

 

3.4 Extração de DNA da fração mononuclear 

 

O DNA foi extraído da fração mononuclear utilizando-se TrizolR 

(INVITROGEN, Garlsbad, CA, USA). O Trizol é um reagente pronto para uso, 

utilizado para a extração de RNA, DNA e proteínas de células e tecidos. Esse 

reagente é uma solução monofásica composta por fenol e isotiocianato de 

guanidina. 

Foi adicionado 1,0 mL de Trizol a 1X106 células / mL que havia sido a 

concentração celular escolhida para dar início a esta etapa. A mistura foi 

colocada em repouso por 5 minutos em temperatura ambiente. A essa mistura 

adicionou-se 200 µL de clorofórmio. A nova mistura foi homogeneizada e 

permanecia por três minutos em temperatura ambiente. 
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A preparação era submetida a centrifugação durante quinze minutos a 

10.000 rpm em 4oC. Formou-se, após a centrifugação, um sistema trifásico: a 

primeira fase aquosa com RNA, a interfase com o DNA e a fase fenólica com 

proteínas. A fase aquosa foi retirada e às outras duas fases foi adicionado 300 

µL de etanol absoluto e, a partir desse momento, já era possível a visualização 

do DNA. 

Essa preparação era acondicionada a temperatura ambiente por 2 ou 3 

minutos. As amostras foram centrifugadas sob 4oC a 5.000 rpm durante 10 

minutos para sedimentação do DNA. Após esta sedimentação, foi realizada a 

lavagem do DNA. A lavagem seguia-se da seguinte forma: toda a solução 

sobrenadante era removida (correspondente a fase fenol-etanol) e 

acrescentava-se 1,0 mL de solução contendo 0,1 mol/L de citrato de sódio em 

etanol 10% (solução de lavagem). Após a adição dessa solução, a mistura era 

submetida a agitação leve com o auxílio de um agitador de Klinne (Fanem do 

Brasil) por 30 minutos. Após esse acondicionamento, o lavado era centrifugado 

a 5.000 rpm por 5 minutos sob 4oC. Essa etapa de lavagem do DNA foi 

realizada duas vezes. Depois dessas duas lavagens, o “pellet” de DNA foi 

dissolvido em 1,0 mL de etanol a 75%. Essa nova mistura era estocada por 15 

minutos a temperatura ambiente com homogeneização periódica e depois se 

centrifugou a mesma a 5.000 rpm por 5 minutos a 4oC.  

Após completa lavagem do  DNA, procedeu-se a secagem do mesmo 

utilizando-se liofilizador (Eppendorf). Tal procedimento foi realizado por 3 
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minutos a 600 C e a finalização foi feita em solução de NaOH 8 mmol/L, sendo 

que o volume utilizado dessa solução dependeu da quantidade de DNA extraído 

de cada amostra. As amostras obtidas foram quantificadas utilizando 

espectrofotômetro GeneQuant DNA/RNA Calculator (Pharmacia, LKB 

Biotechnology, Sweden), nos comprimentos de onda 260 e 280 nm. Foram 

utilizados somente preparados de DNA com relação A280/A260  igual a 0,5. O 

DNA foi então armazenado a 4oC até o seu posterior processamento.  

 

 

3.5 Detecção da Instabilidade de Microssatélites (MSI) 

 

3.5.1 Regiões de microssatélites estudadas 

Foram estudadas 6 regiões de microssatélites em todas as amostras de 

DNA que foram extraídas conforme descrito anteriormente. 

Dietmaier et al.66 descreveram um painel com 31 marcadores de 

microssatélites, bem como a localização cromossômica dos mesmos e a 

aplicabilidade clínica da variação de cada região repetitiva no câncer de colo-

retal66. A partir daí definiu-se os marcadores a serem estudados nas amostras 

das pacientes incluídas no estudo. Os marcadores estudados foram:  

⇒ Dois loci com repetições mononucleotídicas: BAT-40 E BAT-26. 
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⇒ Três loci com repetições “CA” dinucleotídicas: MFD-41, MFD-28 e 

TP53PCR. 

⇒ Um locus com repetições pentanucleotídicas: TP53ALU. 

A localização cromossômica das regiões citadas anteriormente, bem 

como as seqüências de “primers” utilizadas na reação da polimerase em cadeia 

estão descritas na tabela 166. 
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Tabela 1 – Características gerais das regiões de microssatélites estudadas. 

Nome 
(Locus) 

Localização 
cromossômica 

Repetições de 
nucleotídeos (*) 

Seqüência dos primers 
(5’para 3’) 

Temp. de 
anelamento (0C)

Tam.do 
Fragmento (bp) 

BAT-26 2 p (T)5………(A)26

TGA CTA CTT TTG ACT TCA GCC 

AAC CAT TCA ACA TTT TTA ACC  C 
58  80-100

BAT-40 1p13.1 
TTTTTT..(T)7 

TTT.(T)40

ATT AAC TTC CTA CAC CAC AAC 

GTA GAG CAA GAC CAC CTT  G 
58  

   

   

  

  

80-100

MFD-41 17p12-11.1 (CA)16

CAG GTT CTG TCA TAG GAC  TA 

TTC TGG AAA CCT ACT CCT GA 
58 157-171

MFD-28 10p (CA)32

AAC ACT AGT GAC ATT ATT TTC 

AGC TAG GCC TGA AGG CTT  CT 
55 142-156

TP53PCR 17p13.1 
(A)14GAAAAGAAAAGA

AAA... 

AGG GAT ACT ATT CAG CCC GAG GTG 

ACT GCC ACT CCT TGC CCC ATT  C 
65 103-135

TP53ALU 17p13.1 
(AAAAT)8(A)7GAAAA GCA CTT TCC TCA ACT CTA  CA 

AAC AGC TCC TTT AAT GGC  AG 
58 400
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3.5.2 Amplificação das regiões de microssatélites estudadas 

Para a realização da amplificação das regiões de microssatélites, foi 

utilizada a reação da polimerase em cadeia (PCR). A reação de PCR teve um 

volume de 25 µL contendo 20 ng de DNA, 10 pmol de cada “primer” para as 

regiões TP53ALU, TP53.PCR15.1, BAT-26, BAT-40, Mfd41 e Mfd28CA, 200 

µmol/L de dexosinucleosídeos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 1,5 mmol/L MgCl2, 

1x tampão da enzima (Amersham, Pharmacia), 1 UI Taq polimerase e água 

deionisada e bidestilada autoclavada até completar o volume. O material foi 

submetido ao protocolo de amplificação constituído de 30 ciclos de 

desnaturação a 94 oC, 1 minuto de anelamento em temperaturas que variavam 

de 55 a 65 oC, dependendo da região estudada (Tabela 1) e 1 minuto de 

extensão a 72 oC. A reação de PCR foi realizada em termociclador automático 

(MJ Research PTC 200, USA). Todas as amplificações foram acompanhadas 

de um controle negativo, isto é, todos os reagentes exceto o DNA.  

Após a amplificação as amostras foram analisadas em gel de agarose 

2%, para verificação de amplificação das frações TP53ALU, TP53.PCR15.1, 

BAT-26, BAT-40, Mfd41 e Mfd28CA. O gel foi analisado através da 

transiluminação  com luz UV, onde os fragmentos esperados foram previamente 

descrito na tabela 1. 
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3.6 Verificação de MSI e LOH nas amostras amplificadas 

 

Após verificação da amplificação em gel de agarose, adicionava-se 

formamida para a denaturação das amostras amplificadas. O processo era 

completado com aquecimento da mistura (amostra amplificada e formamida) a 

94 0C durante 5 minutos. Após aquecimento, essa mistura era colocada 

imediatamente no gelo para seguinte aplicação em gel de poliacrilamida.  

O gel de poliacrilamida era um gel pronto (Gene Gel Clean 15/24 kit - 

Amersham Pharmacia Biotech), e necessitava de hidratação prévia com a 

solução hidratante contida no kit do mesmo por 1 hora. Esse gel possuía a 

capacidade para aplicação de 24 amostras e após hidratação ficava com as 

seguintes dimensões: 123 x 110 x 0,5 mm. O sistema de análise utilizado 

permite uma separação eletroforética para amostras amplificadas que variam 

de 50-1500 pares de bases (pb), com uma resolução de 6 pb em fragmentos 

amplificados entre 50-200 (pb). Conseguinte a denaturação, aplicava-se 6,0 µL 

da mistura mencionada acima para corrida eletroforética nas condições: 600 V, 

15 mA, 9 W por aproximadamente 1 hora e 20 minutos o que garantia a 

completa corrida das amostras. A corrida eletroforética foi realizada com a 

utilização do sistema GenePhor (Pharmacia Biotech, Uppsala, Sweden) que 

permitia o controle de temperatura de todo o procedimento. A temperatura 

adotada para todas as corridas eletroforéticas foi 12 0C. Terminada a 
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eletroforese, o gel era submetido à coloração com nitrato de prata para 

visualização dos resultados obtidos no trabalho.  

A coloração do gel foi realizada seguindo o protocolo de instruções de 

DNA Silver Staining Kit (Pharmacia Biotech) no aparelho Hoefer Automated Gel 

Satainer (Pharmacia Biotech). O processo de coloração utilizou quatro soluções 

de tratamento do gel para posterior visualização de MSI e LOH. O seguinte 

protocolo foi aplicado e adaptado para tal procedimento: o gel permanecia na 

solução de fixação (3% ácido benzeno-sulfônico em solução alcoólica a 24%) 

por 30 minutos. A solução era retirada e colocava-se outra solução que era a 

solução de coloração (1% de nitrato de prata, 0,35% de ácido benzeno-

sulfônico). O gel permanecia nessa solução por 30 minutos. Em seguida era 

realizada uma lavagem por 1 minuto com água destilada e nesse momento 

adicionava-se a solução de revelação (12,5% carbonato de sódio, 37% de 

formaldeído e 2% de tiossulfato de sódio) por 6 minutos. Após a revelação, o 

gel era conservado por 30 minutos utilizando a solução de conservação (5% de 

ácido acético, 25% acetato de sódio e 50% de glicerol). Para finalizar o 

procedimento, secava-se o mesmo com auxílio de papel lenço e posteriormente 

em estufa a 370C por 24 horas. 

Depois de todo o processo analítico, a MSI foi considerada quando 

ocorria um aparecimento de uma banda “anexa” ao fragmento amplificado e 

LOH foi considerada quando houve um desaparecimento da banda que 

correspondia ao material amplificado, sempre comparando as amostras 

61 



PACIENTES E MÉTODOS 
 

colhidas seqüencialmente de cada paciente e considerando a primeira amostra 

da mesma como padrão de normalidade na corrida eletroforética. Essa análise 

foi realizada por três observadores independentes em momentos diferentes de 

realização desse estudo. 

 

 

3.7 Análise Estatística 

 

Foram utilizados o teste de quiquadrado e exato de Fisher para 

relacionar variáveis discretas entre si e o análise de variância (ANOVA) para 

avaliar correlações entre variáveis contínuas e discretas entre si. Não foram 

conduzidas análises multivariadas pelo pequeno número de pacientes. Os 

cálculos estatísticos foram realizados com o programa estatístico NCCS.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características clínicas das pacientes 

 

Após avaliação clínica e confirmação histopatológica de câncer mama, 

foi explicado o fluxograma do trabalho e aplicado o termo de consentimento 

livre e esclarecido nas pacientes, assim foram incluídas trinta e três pacientes e 

pelo menos uma amostra de sangue foi coletada de cada paciente em questão. 

A mediana da idade dessas pacientes incluídas no estudo foi de 52, sendo que 

esse dado variou de 25 a 80 anos. 

O objetivo do trabalho foi acompanhar o tratamento dessas pacientes, 

através da coleta de sangue durante o tratamento sistêmico. Dessas trinta e 

três pacientes incluídas, só foram consideradas trinta, pois duas perdeu-se o 

seguimento e uma retirou o consentimento, obtendo-se apenas a amostra de 

sangue antes do tratamento proposto pelo clínico e não servindo como base de 

análise para MSI e LOH, já que não havia forma de comparação para tais 

parâmetros. A mediana de tempo de seguimento foi de 9 meses (variando de 3 

a 46 meses).   

Sobre as pacientes elegíveis, ou seja, que tiveram pelo menos duas 

amostras de sangue coletadas possibilitando a avaliação de MSI e LOH, 

obteve-se os seguintes resultados clínicos quanto ao estadiamento, 12 

possuíam o estadio II, 13 o estadio III e 5 o estadio IV. O tipo ductal invasivo 

estava presente em 83% das pacientes quando se avaliou o tipo histológico. O 
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tamanho do tumor variou de 1,0 a 9,0 cm obtendo-se 5,5 como mediana para 

esse dado clínico. 

Quanto aos marcadores prognósticos de imuno-histoquímica, 24,1% 

expressaram c-erb-B2 e 41,4% apresentaram positividade tanto para receptores 

de estrógeno quanto para receptores de progesterona. 

A seguir, a Tabela 2 mostra os dados clínicos das trinta pacientes 

elegíveis para detecção de MSI e LOH.     

 

Tabela 2 – Características das pacientes. 

Idade* (anos) 52 (25-80) 

Histologia (% de ductal invasivo) 83 

Estadio (%)  

II 40,0 

III 43,3 

IV 16,6 

Tamanho do Tumor* (cm) 5,5 (1-9) 

c-erb (% de positivos) 24,1 

Receptor de Estrógenos (% de positivos) 41,4 

Receptor de Progesterona (% de positivos) 41,4 
* Mediana (variação)  
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A seguir o gráfico 1 ilustra a distribuição das pacientes de acordo com o 

tratamento sistêmico proposto pelos clínicos. 

 

Gráfico 1 - Distribuição das pacientes em relação ao tratamento sistêmico. 

Avaliação das pacientes conforme tratamento sistêmico
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O grupo controle foi composto por 20 mulheres que haviam preenchido o 

questionário (Anexo 3), bem como os critérios de inclusão e não apresentavam 

nenhuma história médica relevante. 
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4.2 Características laboratoriais das pacientes 

 

4.2.1 Verificação da amplificação das regiões de microssatélites 

Antes de apresentar os resultados obtidos das análises dos géis de 

prata, é preciso ressaltar e ainda mostrar a seqüência de trabalho realizada 

para tal análise. Dessa maneira, a seguir será explicado o resultado da 

metodologia utilizada para estudar MSI e LOH.  

Em virtude da inclusão de 33 pacientes no estudo e realização da reação 

de polimerase em cadeia (PCR) para 6 regiões de microssatélites, foram feitas 

aproximadamente 800 reações de PCR.  

Conforme citado em Pacientes e métodos (capítulo 3), após amplificação 

das regiões de microssatélites, a mesma era verificada para cada região 

através de gel de agarose a 2%. Assim, o material amplificado (5,5 µL) era 

adicionado ao corante (1,5 µL) e aplicado no gel para tal análise. Todas as 

amostras tiveram a amplificação verificada, a figura 7 ilustra a amplificação 

dessa verificação para a região TP53ALU enquanto que a figura 8 mostra a 

amplificação para a região TP53PCR ambos com localização no cromossomo 

17. 
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Figura 7 - Ilustração da amplificação e conseguinte verificação em gel de 

agarose 2% para a região TP53ALU. 

 

 

 

400 pb       TP53ALU

 

Legenda: A figura 7 ilustra 13 amostras amplificadas para a região TP53 ALU. Notar a região 

amplificada em 400 pb comparando-se ao final com o marcador de peso molecular de 100 pb 

(última amostra aplicada no gel à direita). 
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Figura 8 - Ilustração da amplificação e conseguinte verificação em gel de 

agarose 2% para a região TP53PCR15.1. 

 

                               

 

                

 TP53PCR15.1          120 pb 

 

Legenda: A figura 8 ilustra 13 amostras amplificadas para a região TP53PCR15.1. Notar a 

região amplificada em aproximadamente 120 pb comparando-se ao final com o marcador de 

peso molecular de 100 pb (última amostra aplicada no gel à direita). 
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4.2.2 Verificação de MSI e LOH em gel de poliacrilamida  

Após verificação das amplificações, também foi citado que o material 

amplificado para cada região, passou por um processo de denaturação com 

formamida e essa mistura era aplicada no gel de poliacrilamida, para a 

verificação de MSI e LOH. As amostras eram agrupadas por pacientes, sendo 

aplicadas nesse gel da seguinte maneira: a primeira amostra que correspondia 

a amostra da paciente sem tratamento prévio e na seqüência eram aplicadas as 

amostras que haviam sido colhidas durante o ciclo de tratamento da paciente, 

possibilitando assim a comparação entre as amostras de cada paciente incluída 

no estudo. 

Todas as reações amplificadas (aproximadamente 1000) foram 

verificadas em gel de poliacrilamida para estudo de MSI e LOH. O gel 

mencionado possuía a capacidade para 24 amostras, dessa maneira 

aproximadamente 90 géis foram feitos durante o trabalho.    

A seguir para elucidação de MSI e LOH, foram selecionados os géis que 

continham MSI (aparecimento de banda anexa) e LOH (desaparecimento de 

banda) de algumas pacientes (Figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14). 
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Figura 9 - Gel de Poliacrilamida – Verificação de MSI na região TP53ALU 

 

▼     
 

 

 

 

 

 

Legenda: Corrida eletroforética em gel de poliacrilamida das amostras da paciente IMMP. A 
primeira amostra à esquerda corresponde à situação da paciente sem tratamento sistêmico 
(amostra padrão), as outras cinco amostras correspondem às coletas da mesma paciente em 
tratamento quimioterápico. Notar aparecimento da banda anexa na terceira amostra 
classificada como instabilidade de microssatélites (MSI) para a região  TP53ALU. 

 

Figura 10 - Gel de Poliacrilamida – Verificação de LOH na região TP53PCR15.1 

 ▼     

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Corrida eletroforética em gel de poliacrilamida das amostras da paciente IMMP. A 
primeira amostra à esquerda corresponde à situação da paciente sem tratamento sistêmico 
(amostra padrão), as outras cinco amostras correspondem às coletas da mesma paciente em 
tratamento quimioterápico. Notar que a partir da segunda amostra até a sexta amostra houve 
desaparecimento de banda anexa quando comparada com a amostra padrão, isso 
caracterizou a perda de heterozigosidade (LOH) para a região TP53PCR15.1. É preciso 
ressaltar que tal fenômeno persistiu nas demais amostras (amostras 3, 4, 5, 6). 

 

70 



RESULTADOS 
 

Figura 11 - Gel de poliacrilamida – Verificação de MSI na região BAT-40  

                                              ▼     

 

 

 

 

 

Legenda: Corrida eletroforética em gel de poliacrilamida das amostras da paciente TL. A 
primeira amostra à esquerda corresponde à situação da paciente sem tratamento 
sistêmico (amostra padrão), as outras cinco amostras correspondem às coletas da mesma 
paciente em tratamento quimioterápico. Notar aparecimento da banda anexa na terceira 
amostra classificada como instabilidade de microssatélites (MSI) para a região BAT-40.   

 

Figura 12 - Gel de poliacrilamida – Verificação de MSI na região  BAT-26 

▼      

 

 

 

 

 

 

Legenda: Corrida eletroforética em gel de poliacrilamida das amostras da paciente FKN. A 
primeira amostra à esquerda corresponde à situação da paciente sem tratamento 
sistêmico (amostra padrão), as outras seis amostras correspondem às coletas da mesma 
paciente sob tratamento quimioterápico. Notar aparecimento de banda anexa na segunda 
amostra classificada como instabilidade de microssatélites (MSI) para a região BAT-26.
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Figura 13 - Gel de poliacrilamida – Verificação de MSI na região MFD-41 

 ▼     

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Corrida eletroforética em gel de poliacrilamida das amostras da paciente EN. A 
primeira amostra à esquerda corresponde à situação da paciente sem tratamento 
sistêmico (amostra padrão), as outras seis amostras correspondem às coletas da 
mesma paciente sob tratamento quimioterápico. Notar aparecimento de banda anexa na 
terceira amostra classificada como instabilidade de microssatélites (MSI) para a região 
MFD-41. 

 

 

Figura 14 - Gel de poliacrilamida – Verificação de MSI na região MFD-28 

                                           ▼ 

 

 

 

 

 

Legenda: Corrida eletroforética em gel de poliacrilamida das amostras da paciente FKN. 
A primeira amostra à esquerda corresponde à situação da paciente sem tratamento 
sistêmico (amostra padrão), as outras seis amostras correspondem às coletas da 
mesma paciente sob tratamento quimioterápico. Notar aparecimento de banda anexa na 
segunda amostra classificada como instabilidade de microssatélites (MSI) para a região 
MFD-28. Essa região foi a que apresentou pior performance de visualização de MSI no 
gel de poliacrilamida, conforme mostrado na figura acima. 
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4.2.3 Resultados das análises dos géis de poliacrilamida 

Os resultados obtidos com base nas análises dos géis foram agrupados 

na tabela 1 (Anexo 2), para facilitar a visualização dos mesmos. A tabela 

agrupa cada paciente, bem como as amostras pertencentes a cada uma e as 

alterações analisadas em gel de poliacrilamida para cada marcador estudado, 

conforme visualização e exemplos nas figuras anteriores.   

Como citado anteriormente, das 33 pacientes colocadas na tabela foram 

avaliáveis para tais descrições 30 pacientes. O total de 122 amostras 

corresponderam as 33 pacientes e o total de 119 amostras as pacientes pela 

qual foi possível a avaliação de MSI e LOH. Portanto, serão apresentados a 

seguir os resultados das 119 amostras, já que 3 não foram elegíveis para o 

estudo conforme justificativa citada no início desse estudo. 

Das 119 amostras elegíveis de verificação de LOH e MSI, 30 

correspondiam às amostras das pacientes sem tratamento, chamadas de 

amostras padrões, toda a base de comparação de aparecimento ou 

desaparecimento de banda anexa foi feita com essas amostras. Com isso se 30 

amostras correspondiam ao padrão na corrida eletroforética, o restante 

correspondendo a 89 amostras foram obtidas das pacientes durante o 

tratamento sistêmico. Desse modo, foi possível avaliar diretamente o efeito do 

tratamento nas amostras colhidas e estudadas conforme citado na sessão de 

Pacientes e Métodos.  

Das 30 pacientes, foi verificado o aparecimento (MSI) ou 

desaparecimento de banda anexa (LOH) em 27 pacientes traduzindo 
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verificação de instabilidade genética para as regiões estudadas em 90% das 

pacientes. Esse mesmo dado aplicado ao total de amostras coletadas, indicou 

que das 119 amostras obtidas, em pelo menos 40 ocorreu o aparecimento ou 

desaparecimento de banda anexa, isso representa que  34% do total das 

amostras coletadas apresentaram instabilidade genética, sendo essa 

classificada como MSI ou como LOH.  

A instabilidade de microssatélites (MSI) ocorreu na maioria das amostras. 

Das 40 amostras que apresentaram instabilidade, 34 foram classificadas como 

MSI (instabilidade de microssatélites) e 6 como LOH (perda de 

heterozigosidade). Outra análise que evidencia tal fenômeno biológico é que a 

MSI apesar de ser mais freqüente era transitória, ou seja, não persistia nas 

amostras subseqüentes ocorrendo o mesmo efeito de corrida eletroforética que 

a amostra padrão. Já a LOH evidenciou um fenômeno persistente em 5 das 6 

amostras, ocorrendo o desaparecimento da banda anexa e persistindo nas 

amostra conseguintes e ainda das 5 amostras com a classificação LOH, em 4  

ocorreu na região TP53PCR15.1.  

O estudo propôs a verificação de instabilidade genética em seis regiões 

diferentes para microssatélites. A característica de nucleotídeos repetidos, bem 

como a localização cromossômica de cada região foi citada na Tabela 1 da 

sessão Pacientes e Métodos. É necessário destacar a freqüência de 

positividade dessas regiões em relação às pacientes estudadas nesse trabalho. 

Dessa maneira, a seguir o gráfico 2 explica essa relação, mostrando que das 

seis regiões de microssatélites estudadas nessas pacientes, as regiões 
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TP53ALU e BAT-40 foram as que apresentaram maior índice de positividade 

entre as pacientes consideradas positivas para a análise de instabilidade 

genética (MSI e LOH).  

 

Gráfico 2 - Distribuição das pacientes em relação à positividade das 

regiões de microssatélites estudadas. 

 

0
2
4
6
8

10
12

ALU (2
8,6%)

PCR15,1(11,4%)

BAT40(28,6%)

MFD41(11,4%)

BAT26(14,2%)

MFD28(5,7%)

microsatélites 

pa
ci

en
te

s

 

 

Outra relação pôde ser feita quando as pacientes foram avaliadas em 

relação à quantidade de regiões consideradas positivas. Como citado 

anteriormente das 30 pacientes, 27 foram positivas. Porém, o padrão de 

quantidade de regiões consideradas positivas não foi o mesmo para essas 27 

pacientes. Assim, 63% dessas pacientes apresentaram somente uma região 
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com instabilidade, 10% foram consideradas estáveis e 27% apresentaram duas 

regiões com instabilidade genética. Quando se avaliou três, quatro, cinco e seis 

regiões ao mesmo tempo para cada paciente, foi possível verificar que 

nenhuma das pacientes com instabilidade apresentou mais de duas regiões 

positivas. Baseado nesse contexto, o gráfico a seguir (gráfico 3) relaciona as 

pacientes com a quantidade de regiões consideradas instáveis.  

 

 

Gráfico 3 - Distribuição das pacientes em relação à quantidade de regiões 

consideradas instáveis. 
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4.3 Avaliação estatística dos resultados 

 

Para a avaliação estatística foi realizada a seguinte tabela pela qual 

possibilitou visualizar a dispersão das amostras em relação ao tipo de 

tratamento sistêmico. Desse modo, a tabela 3 relaciona todas as amostras 

consideradas positivas e a fase de tratamento pela qual as amostras foram 

colhidas das pacientes. 

 

 

Tabela 3 - Tipo de Tratamento sistêmico com MSI.   

Presença de 
instabilidade/Tipo 

de tratamento 
Antes do 

tratamento Alquilante Não 
alquilante Rxt Htx Após o 

tratamento
Total de 

amostras

Presente 1 13 5 1 13 7 39 

Ausente 0 8 5 8 13 15 49 

Somatórias 1 21 10 9 26 22 89 

 

 

Apenas uma amostra apresentou instabilidade genética antes do 

tratamento. As demais amostras consideradas positivas para a avaliação de 

instabilidade foram dispersas de acordo com a finalidade terapêutica, surgindo 

na avaliação final seis grupos de distribuição das amostras. Os grupos 

considerados foram: antes do tratamento, tratamento sistêmico com agentes 

alquilantes, tratamento sistêmico sem agentes alquilantes, radioterapia, 

hormonioterapia e fora do tratamento. O total de amostras consideradas 
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positivas para instabilidade genética, incluindo instabilidade de microssatélites 

(MSI) e perda de heterozigosidade  (LOH), foi 89.  

Obteve-se a seguinte correlação significativa entre o número de eventos 

de instabilidade de microssatélites  por amostra e o uso de quimioterápicos (p = 

0,005), principalmente se o sistema quimioterápico continha agentes alquilantes 

(p < 0,0001).  O gráfico 4 demonstra a relação estágio de tratamento e 

quantidade de amostras positivas. Nota-se que quando o tratamento continha 

agentes alquilantes, o evento instabilidade de microssatélites foi mais 

expressivo. 

 

 

Gráfico 4 - Estágio de tratamento sistêmico e amostras com instabilidade 

de microssatélites. 
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A avaliação de radioterapia possibilitou outra correlação significativa. No 

mesmo gráfico anterior, nota-se que as amostras obtidas das pacientes quando 

as mesmas estavam sob tratamento radioterápico apresentaram um menor 

número de eventos de instabilidade de microssatélites (p = 0,038). 

Não foi verificada significância quando se correlacionou a perda de 

heterozigosidade (LOH) e os tipos de tratamento. As amostras consideradas 

positivas para LOH, quando relacionadas com a presença ou ausência de 

quimioterápicos, apresentaram um p igual a 0,818. Quando os quimioterápicos 

eram alquilantes, o p foi igual a 0,173. Quando relacionou-se as amostras 

positivas para a LOH e a ausência ou presença de radioterapia, o p encontrado 

foi de 1,0. 

 

 

4.4 Características laboratoriais do grupo controle externo 
 

Foram obtidas duas amostras de cada mulher com intervalo de 3 meses 

e como foram consideradas 20 mulheres livres de doença, esse grupo totalizou 

40 amostras para o estudo. As regiões estudadas foram TP53ALU e 

TP53PCR15.1 nas mesmas condições em que foram submetidas as amostras 

das pacientes com câncer de mama. A seguir, os géis de poliacrilamida para as 

doadoras mostram que apenas uma mulher apresentou instabilidade de 

microssatélites para a região TP53PCR15.1. 
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Figura 15 – Gel de poliacrilamida para a região PCR15.1 
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ura 16 – Gel de poliacrilamida para a região TP53ALU 

  A1    B    B1   C   C1   D    D1    E      E1     F    F1    G   G1    H    H1    I     I1     J     J1 

K1    L    L1   M   M1   N   N1    O     O1    P    P1    Q   Q1   R     R1     S     S1    T    T1 
Legenda: Cada amostra de doadora corresponde a uma letra, A representa a primeira 
amostra da doadora de número 1 e A1 representa a segunda amostra também da 
doadora de número 1 obtida após 3 meses da primeira coleta. Nota-se somente 1 caso 
(S/S1) pela qual verifica-se banda anexa ao material amplificado para a região 
PCR15.1 (Figura 15) e TP53ALU (Figura 16)
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Em nosso estudo constatamos que as células da fração mononuclear do 

sangue periférico são susceptíveis a alterações genéticas quando expostas a 

regimes quimioterápicos, especialmente aqueles contendo agentes alquilantes, 

uma vez que obtivemos importante correlação entre o número de eventos de 

instabilidade de microssatélites observados em amostras de sangue obtidas 

durante o tratamento quimioterápico com tais agentes. Tais achados poderiam 

explicar a predisposição que alguns destes pacientes vêm a desenvolver, como 

mielodisplasias e leucemias secundárias, anos após o término da quimioterapia. 

Tais neoplasias secundárias exibem uma maior freqüência de MSI do que 

leucemias agudas e mielodisplasias não relacionadas à quimioterapia. 

Maneval et al.67 avaliaram os efeitos da reatividade do oxigênio e dos 

agentes alquilantes na indução de MSI a fim de verificar a proficiência do MMR 

(sistema de reparo) em células humanas. Estes autores demonstraram também 

que as células linfoblásticas utilizadas nestes experimentos eram susceptíveis 

de indução a MSI quando as mesmas eram tratadas com agentes alquilantes, 

talvez sinalizando uma menor eficiência do sistema de reparo de DNA em 

células desta linhagem67. É interessante neste contexto asseverar que a maior 

parte da fração mononuclear por nós estudada é composta de células linfóides. 

Existem também na literatura outros estudos que investigam o dano ao 

DNA endógeno pela indução de MSI em células humanas tumorais (linhagens 

celulares) após a aplicação de esquemas terapêuticos, comprovando que pode 
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ocorrer a indução de MSI em células normais submetidas a tratamento 

quimioterápico68,69. De fato, em nosso estudo evidenciamos que cerca de 90% 

das amostras de sangue coletadas apresentam positividade para a instabilidade 

genética, mostrando que talvez exista uma deficiência do sistema de reparo 

destas células quiçá induzida pela própria quimioterapia. Também, em nosso 

laboratório, observamos a diminuição significativa da expressão de hMSH2 nas 

células da fração mononuclear do sangue periférico após exposição destas 

células a agentes alquilantes (dados não mostrados). 

As ações farmacológicas mais importantes dos agentes alquilantes são 

aquelas que perturbam os mecanismos fundamentais que se ocupam com a 

proliferação celular, em particular a síntese de DNA e a divisão celular. A 

capacidade destas drogas de interferirem com a integridade e função do DNA, 

nos tecidos em proliferação rápida, fornece a base para as suas aplicações 

terapêuticas e em muito para as suas propriedades tóxicas. Conquanto certos 

agentes alquilantes podem ter efeitos lesivos sobre os tecidos, com índices 

mitóticos normalmente baixos (por exemplo: fígado, rins e linfócitos maduros) 

eles são mais citotóxicos para os tecidos de proliferação rápida nos quais uma 

grande proporção das células está em divisão. Assim, a alquilação do DNA em 

si mesma pode não ser um evento letal, se as enzimas de reparo do DNA 

puderem corrigir as lesões do DNA antes da divisão celular seguinte70. 

Em contraste com muitos outros agentes antineoplásicos, os efeitos das 

drogas alquilantes, ainda que dependentes da proliferação, não são específicos 

para nenhuma fase do ciclo celular, sendo que estas drogas podem atuar sobre 
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as células em qualquer fase do ciclo. Entretanto, a toxicidade geralmente é 

expressa quando a célula entra na fase S e a progressão através do ciclo é 

bloqueada. O mecanismo real da morte celular relacionada com a alquilação do 

DNA não está bem compreendido. O fato é que há evidências de que, em 

células da medula óssea e do epitélio intestinal, o dano ao DNA ativa um ponto 

de controle do ciclo celular dependente da presença de um gene P53 normal. 

As células assim bloqueadas na interface G1/S reparam a alquilação do DNA 

ou sofrem apoptose. As células malignas com P53 mutante ou com perda de 

sua atividade deixam de suspender a progressão do ciclo celular e não sofrem 

assim apoptose70. 

Os agentes alquilantes quimioterápicos possuem como ação química a 

propriedade de se tornarem eletrófilos fortes, através da formação de 

intermediários de íon carbônio ou de complexos de transição com as moléculas 

– alvo. Estas reações resultam na formação de ligações covalentes pela 

alquilação de vários componentes nucleofílicos como os grupos fosfato, amino, 

sulfidrila, hidroxila, carboxila e imidazol. Dessa maneira, os efeitos 

quimioterápicos e citotóxicos são diretamente relacionados com a alquilação do 

DNA. O átomo de nitrogênio 7 da guanina é particularmente suscetível à 

formação de um laço covalente com os agentes alquilantes e pode muito bem 

representar o alvo chave que determina os efeitos biológicos destes agentes. 

Entretanto, outros átomos nas bases purínicas e pirimídicas do DNA também 

podem ser alquilados em menor grau, do mesmo modo que os átomos de 

fosfato das cadeias do DNA e as proteínas associadas ao DNA71.  
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Um outro fator importante, relacionado aos alquilantes é a resistência 

adquirida a esses agentes, sendo que  a aquisição de resistência nem sempre 

confere resistência cruzada a outros70. Curiosamente, a indução de 

instabilidade de microssatélites, como a observada nesse trabalho, poderia 

explicar em parte o mecanismo de resistência adquirido durante o tratamento 

quimioterápico. Sabe-se que os complexos enzimáticos envolvidos no sistema 

de reparo do DNA (MMR) formam um importante mecanismo de resposta 

reparativa das células sob efeito genotóxico da quimioterapia na ocasião em 

que esta produz dano ao DNA72. Alguns agentes alquilantes mostram menor 

capacidade de destruição em células MSI positivas quando comparadas as 

células com o sistema de reparo (MMR) normal71,72. Muitas das drogas 

alquilantes atuam causando a metilação da posição O6 da guanina (O6 

metilguanina) que é usualmente reparada pela enzima O6 metilguanina-DNA  

metil transferase (MGMT)75. As células que possuem deficiência nessa enzima 

são, portanto altamente sensíveis a esses agentes. Essa sensibilidade pode 

ocorrer devido o reconhecimento da base O6 –meGuanina-timina pelo complexo 

hMSH2/hMSH676 pela qual ativam a apoptose. Dessa forma, o sistema de 

reparo do DNA identifica o dano, mas não é capaz de repará-lo e o ciclo celular 

será interrompido na fase G2/M, desviando tal ciclo para a via dependente do 

p53 ocasionando a apoptose77,78. Assim as células que possuem deficiência 

tanto de MGMT quanto de MMR são 50-100 vezes mais resistentes aos 

agentes quando comparadas às células com o funcionamento normal do 

sistema de reparo79. Desse modo a indução de MSI e talvez devida à 
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diminuição da expressão do gene de reparo hMSH2 (dado não mostrado) 

poderia se relacionar ao desenvolvimento de resistência do tumor ao tratamento 

quimioterápico. 

Corroborando esta suposição, De las Alas et al. em 1997 demonstraram 

que há aumento de mutações em linhagens celulares deficientes de MMR 

expostas a agentes alquilantes produzindo-se também resistência aos seus 

efeitos anti-neoplásicos80. Tais achados também foram reportados em células 

de câncer de ovário que além de apresentar deficiência no sistema de reparo se 

revelaram também resistentes ao tratamento baseado em agentes alquilantes81.   

Adicionalmente, os agentes alquilantes são altamente leucemogênicos. 

Leucemia mielóide aguda e mielodisplasia, muitas vezes associadas com 

deleções parciais ou totais dos cromossomos 5 e 7, chegam ao seu máximo de 

incidência cerca de 4 anos após terapia e pode afetar até 5% dos pacientes 

tratados com esquemas contendo agentes alquilantes. O melfalan, as 

nitrosuréias e o agente metilante procarbazina têm a maior propensão a causar 

leucemia, enquanto a ciclofosfamida é menos potente a este respeito70,71. 

Curiosamente, a leucemia mielóide aguda e mielodisplasia secundárias a 

quimioterapia têm incidência muito maior de MSI do que as leucemias de 

novo63,64,65 e é caracterizada por importante quimioresistência. Desta forma, é 

possível que a indução de MSI induzida por agentes alquilantes em células do 

sangue normais de pacientes com câncer de mama possa participar do 

processo de leucemogênese induzido pela quimioterapia antineoplásica e ainda 

contribuir para a sua característica quimioresistência.  
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Além do tratamento quimioterápico, também avaliamos os eventos de 

microssatélites quando as amostras foram colhidas com as pacientes em 

radioterapia. Constatou-se que estas amostras apresentaram menor número de 

eventos de instabilidade de microssatélites diferentemente das amostras 

avaliadas em tratamento quimioterápico. 

Alguns estudos in vitro sugerem pouca, mas significante resistência em 

relação à radiação ionizante em células de linhagens com sistema de reparo 

(MMR) deficiente82,83 e evidenciaram que o dano ao DNA é causado pela 

radiação ultravioleta e é reparado mais vagarosamente em células com 

deficiência de reparo. Outro estudo não encontrou relevância estatística na 

resposta à radioterapia de câncer colo-retal MSI positivo e câncer colo-retal 

estável84. Os nossos achados constatam que a radioterapia parece afetar 

pouco o sistema de reparo e provavelmente o dano causado pela radiação 

ionizante ao DNA é representado na forma de quebras de filamentos85,86 e a 

mesma parece não afetar o sistema de reparo do DNA42. Além do que é 

importante ressaltar que a radioterapia é um tratamento loco regional, não 

afetando as demais regiões além tumor.  

Em contraste com a relativa escassez de trabalhos versando sobre a 

indução de MSI em células normais, é evidente entre os autores a preocupação 

em estudos de MSI em DNA tumoral55,87-94. Como nosso estudo foi focado na 

indução de MSI em células normais, fica extremamente difícil comparar os 

dados obtidos em nosso trabalho com aqueles obtidos na maioria dos estudos 

propostos com DNA tumoral de pacientes com câncer de mama. Em pacientes 

86 



DISCUSSÃO 
 

com câncer de mama, várias linhas de pesquisa foram conduzidas com base na 

avaliação de MSI nos tumores de mama, a saber: classificar o câncer de mama 

como integrante da síndrome HNPCC87,88, na recorrência do câncer de mama89, 

como alteração primária na carcinogênese mamária95, em diferentes tipos de 

tumores de mama (esporádico, familial e hereditário)90 e na agressividade e 

prognóstico da doença55. Nestes estudos verifica-se uma grande variabilidade 

em relação à freqüência de verificação de MSI no câncer de mama, bem como 

na proposição, objetivos dos estudos e ainda na classificação de MSI e LOH. 

Essa variabilidade pode ser atribuída a heterogeneidade das amostras 

estudadas (DNA tumoral, DNA do sangue, DNA plasmático), painel de 

marcadores utilizados sem uniformidade e padronização de diferentes critérios 

de análises de verificação de positividade para MSI e LOH96,97.  

Em relação ao painel de marcadores de microssatélites adotado nesse 

estudo, não foi utilizado o mesmo painel padronizado e proposto para a 

verificação de instabilidade genética no câncer de mama98, pois a nossa 

proposição não foi avaliar instabilidade no DNA tumoral e principalmente por 

esse painel ter sido proposto para uniformizar tal verificação e pela atribuição 

de que a instabilidade genética é tumor específico56. Optou-se por utilizar 

relevantes marcadores de expressão no câncer de mama e principalmente de 

importante expressão na verificação de instabilidade genética na síndrome 

HNPCC66.  

Talvez a melhor inclusão feita dentro do painel de verificação de 

instabilidade genética, foi a seqüência ALU, tal seqüência foi descoberta e 
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descrita em meados dos anos 80, como sendo elementos inseridos dos quais 

eram as mais numerosas repetições intra-dispersas no genoma humano 

(acerca de 3 a 6% do DNA total). A avaliação dessa seqüência é defendida 

como de alta sensibilidade, chegando até ser classificada como um estudo a 

parte da investigação de instabilidade genética99, 100, 101. Isso se dá pelo motivo 

de que ao invés de se propor um amplo painel de marcadores, pode-se 

perfeitamente avaliar os efeitos genotóxicos, de progressão e comportamento 

da doença somente com esse marcador, devido a sua alta representatividade 

no genoma humano. Muito provavelmente, por esse motivo que no nosso 

estudo tal marcador representou 28,6% de positividade, destacando-se dos 

demais marcadores propostos em nossa avaliação.  

Outro marcador de alta expressividade foi o BAT–40 que também 

apresentou 28,6% de positividade na nossa avaliação. Esse marcador, 

juntamente com o BAT-26 são de elevada sensibilidade para a verificação de 

instabilidade genética para a síndrome HNPCC35 e alguns autores chegam a 

classificar como de extrema importância a sua utilização na verificação de 

instabilidade para o câncer de mama95. 

O marcador PCR 15.1 também foi de extrema importância, não pelo 

índice de positividade (11,4%) mas pela forte associação à perda de 

heterozigosidade. Quando avaliamos esse marcador para a classificação do 

evento genético em LOH e MSI, a LOH foi extremamente presente nesse 

marcador. Na literatura alguns autores chegaram as mesmas alterações, 
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associando a susceptibilidade desse marcador a perda de heterozigosidade 

quando avaliado para a instabilidade genética no câncer de mama102. 

Os outros dois marcadores incluídos nesse estudo apresentaram baixa 

positividade. O MFD-41 (11,4%) e MFD-28 (5,7%), ambos são marcadores de 

repetições dinucleotídicas. Alguns autores chegam a relatar que a positividade 

de instabilidade de um estudo feita com marcadores dinucleotídicos pode ser 

extremamente baixa ou até mesmo nula, pois os artefatos da metodologia 

mascaram o aparecimento e/ou desaparecimento de alelos devido ao 

deslizamento de produtos à margem comum nessas repetições56,103, e 

interessantemente, quando fomos visualizar tal evento genético nesses 

marcadores, obtivemos extrema dificuldade.  

Quanto ao número de regiões instáveis, verificamos que 63% das 

amostras positivas foram instáveis somente para uma região e 27% foram 

instáveis para duas regiões. Alguns autores comentam que o fato das células 

apresentarem instabilidade em uma ou duas regiões, implica em uma 

ineficiência do sistema de reparo e não na sua completa inativação90,104. O 

número de regiões instáveis também poderia ser aumentado se tivéssemos 

usado um número muito maior de microssatélites. 

Outro fator que pode contribuir para as diferenças observadas com os 

demais trabalhos que avaliaram a presença de MSI no DNA tumoral reside 

também na metodologia escolhida para determinar tal fenômeno que, em nosso 

estudo, foi o gel de poliacrilamida87-93,103 e coloração do mesmo com prata. O 

fato é que alguns autores acrescentam a essa metodologia, o seqüenciamento 
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das amostras que apresentaram a instabilidade genética para fins 

confirmatórios90. O seqüenciamento genético das amostras que apresentaram 

instabilidade genética para o marcador ALU e PCR15.1 também foi realizado no 

nosso trabalho (dados não mostrados). Entretanto, o resultado não foi 

satisfatório uma vez que os “primers” utilizados não eram apropriados para essa 

avaliação e quando a análise foi feita no programa BIOEDIT, as extensões 

iniciais e finais eram excluídas, inviabilizando a verificação da seqüência de 

bases repetidas. Por esse motivo, optamos por não mostrar o seqüenciamento. 

Porém, para que não houvesse interpretação errônea, três observadores 

avaliaram a presença de banda anexa e o desaparecimento da mesma nos géis 

de poliacrilamida. 

Alguns autores propõem outras metodologias com o intuito de melhorar a 

análise de verificação de instabilidade genética, com maior sensibilidade e sem 

a influência do observador no momento de analisar o aparecimento de banda 

anexa e/ ou desaparecimento da mesma. Murthy et al.102 utilizaram a 

metodologia FISH (Fluourescence In Situ Hybridization) para avaliar a perda de 

heterozigosidade em 50 amostras de pacientes com câncer de mama. Essa 

metodologia é muito mais onerosa e essa avaliação só poderia ser realizada 

com intuito investigativo. A análise feita no nosso trabalho é válida e simplifica o 

resultado, podendo ser empregada rotineiramente35. 

Além disso, os resultados apresentados pelo grupo controle externo 

(composto por 20 mulheres não acometidas pela doença) também mostra que a 

técnica de verificação de MSI e LOH empregada nesse trabalho é eficaz e, 
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principlamente, a visualização da banda é inconfundível e não sofre interação 

com a sugestividade de classificação da instabilidade genética. 

Esses aspectos abordados em relação à variabilidade dos resultados  

apresentados na literatura nos remete a outra  importante observação, como 

citado anteriormente a grande maioria dos autores verificam tais eventos 

genéticos no DNA tumoral comparando com o DNA do sangue como tecido 

normal. Quando adotamos o modelo experimental comparativo inter-amostras, 

verificamos a suscetibilidade das amostras de sangue ao mesmo evento 

genético, portanto o mesmo pode não servir como base comparativa normal de 

instabilidade, principalmente quando esta  comparação é realizada  após 

instalação do tratamento quimioterápico.  

Através da análise adotada e do modelo experimental proposto, 

concluímos que a quimioterapia antineoplásica, especialmente quando contém 

agentes alquilantes pode induzir MSI em células normais da fração 

mononuclear do sangue periférico de pacientes com câncer de mama. Estes 

achados podem contribuir para explicar o surgimento futuro de mielodisplasias 

e leucemias agudas em alguns destes pacientes, bem como poderiam também 

ocorrer no próprio tumor em tratamento, explicando, em parte, a resistência à 

quimioterapia que freqüentemente se estabelece durante a evolução destes 

pacientes. O melhor entendimento deste fenômeno em nível  molecular, bem 

como a possibilidade de sua prevenção com agentes citoprotetores, 

representam nossas futuras áreas de investigação no sentido de tentar evitar a 
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indução de MSI durante o tratamento com  agentes alquilantes e suas possíveis 

conseqüências – leucemogênese e indução de resistência à quimioterapia.  

92 



CONCLUSÕES 

6 CONCLUSÕES 

 

1) O tratamento quimioterápico induziu a instabilidade de microssatélites 

em células da fração mononuclear do sangue periférico de pacientes 

com câncer de mama. 

 

2) A indução de instabilidade de microssatélites correlacionou-se 

positivamente com a presença de agentes alquilantes no regime 

quimioterápico administrados às pacientes. É possível que a 

instabilidade de microssatélites induzida pela quimioterapia sistêmica 

possa contribuir para a gênese de leucemias secundárias e para a 

resistência tumoral à quimioterapia. 
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8 ANEXOS 
 
 
Anexo  1 
 
 
“Pesquisa de instabilidade gênica por quimioterapia antineoplásica nas células 

mononucleares do sangue periférico de mulheres com câncer de mama” 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Pretendemos através deste estudo avaliar a presença no seu sangue de 

duas substâncias que poderão nos ajudar a prever como a sua doença irá 

evoluir. O nome destas substâncias é PCNA (antígeno de proliferação celular) e 

também a CK-19. Além disso, mediremos também se há uma característica 

possivelmente produzida pelos efeitos da quimioterapia a que você vai ser 

submetida que é a instabilidade de microssatélites. 

Este estudo será conduzido no setor de quimioterapia da Disciplina de 

Hematologia da Faculdade de Medicina do ABC e consistirá apenas de coletas 

de sangue efetuadas antes de seu tratamento, e após de 3, 6 e 9 meses. 

(aproximadamente 3 amostras com 5.0 mL) 

Você não terá nenhum custo ou risco além das coletas de sangue, se 

você concordar em participar deste estudo. Como não sabemos se o achado 

destas substâncias no seu sangue tem ou não alguma importância, seu 

tratamento será o mesmo das demais pacientes com as suas características 

tratadas em nosso setor de quimioterapia. 
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Caso você não concorde em participar deste estudo você será tratada da 

mesma maneira sem nenhuma mudança. Sinta-se, portanto, à vontade de 

recusar sua participação neste estudo caso você não queira ser nele incluída. 

Da mesma forma, se você concordar em participar, você poderá sair do estudo 

a qualquer momento sem prejuízo da continuidade de seu tratamento. Os 

membros da equipe de pesquisa e responsáveis pelo estudo, abaixo elencados, 

estarão à sua disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.       

Se você concordar em participar, preencha e assine o formulário abaixo: 

 

Eu, __________________________________ RG:_________________ 

Concordo em participar do estudo acima e, para tal, concordo em deixar 

que coletem meu sangue hoje e nos intervalos da quimioterapia conforme 

explicado acima. 

______________________                    __________________________     
   Assinatura do Paciente                                    Nome por extenso 
 
______________________                    __________________________     
Testemunha (se analfabeto)                        Assinatura da testemunha 
 
______________________                    __________________________     
     Dr. Auro Del Giglio                                     Fernando L. A. Fonseca 
  (Investigador Principal)                              Responsável pela Pesquisa 
      Tel.: 4993-5491                                               Tel.: 4993-5488 
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Anexo 2 

Tabela 1 - Resultados Gerais das Análises Laboratoriais das Pacientes 
 

Paciente Amostra Alu PCR15.1 BAT40 MFD41 BAT26 MFD28
FKN 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 2 negativo negativo negativo negativo positivo positivo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 7 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
        

TL 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo positivo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 7 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

EM 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo positivo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 7 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

ZL 1 negativo negativo positivo positivo negativo negativo
 2 negativo negativo positivo positivo negativo negativo
   

CA 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 negativo positivo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo positivo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

   
        

        
continua 
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Tabela 1 - Resultados Gerais das Análises Laboratoriais das Pacientes 
(continuação) 
 
Paciente Amostra Alu PCR15.1 BAT40 MFD41 BAT26 MFD28
MBD 1 negativo negativo positivo negativo negativo negativo

 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo positivo negativo negativo negativo
 7 negativo negativo positivo negativo negativo negativo
   

MDS 1 negativo negativo     
   

IMMP 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 negativo positivo negativo negativo negativo negativo
 3 positivo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

DCS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

AMPC 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 positivo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

MSN 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 6 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

        
   

     continua 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Resultados Gerais das Análises Laboratoriais das Pacientes 
(continuação) 

 
Paciente Amostra Alu PCR15.1 BAT40 MFD41 BAT26 MFD28
IGI 1 negativo negativo     
        
MGT 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 5 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

LCS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
** 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo negativo negativo positivo positivo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

SBS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

LNTR 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 positivo positivo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

SCG 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo positivo positivo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

MJS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 negativo negativo negativo positivo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

JMSR 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

   
        

        
      continua 
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ANEXOS 

Tabela 1 - Resultados Gerais das Análises Laboratoriais das Pacientes 
(continuação) 
 

Paciente Amostra Alu PCR15.1 BAT40 MFD41 BAT26 MFD28
EBS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo positivo negativo negativo negativo
   

NÃO 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 
* 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo 

 3 negativo negativo positivo negativo negativo negativo 
   

MSM 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 negativo negativo positivo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

CMFBS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 4 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

EMO 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 negativo positivo positivo negativo negativo negativo

   
CKA 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

BMS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
 2 negativo negativo negativo negativo positivo negativo
   

VLA 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
        

AMM 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 3 negativo negativo positivo negativo negativo negativo
   

MLS 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
   

        
  continua 

115 



ANEXOS 

Tabela 1 - Resultados Gerais das Análises Laboratoriais das Pacientes   
(continuação) 

 
Paciente Amostra Alu PCR15.1 BAT40 MFD41 BAT26 MFD28
GF 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 2 negativo negativo positivo negativo negativo negativo
        
TCDA 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo

 2 positivo negativo negativo negativo negativo negativo
   

MAP 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 negativo negativo negativo negativo positivo negativo

   
MLF 1 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
* 2 negativo negativo negativo negativo negativo negativo
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ANEXOS 

Anexo 3 

 

“Pesquisa de instabilidade gênica induzida por quimioterapia antineoplásica nas 
células mononucleares do sangue periférico de mulheres com câncer de mama” 

 
Questionário para doadoras de sangue (Controle Externo) 

 
Como a senhora sabe, seu sangue está sendo coletado para servir como 

controle em uma pesquisa com o sangue de mulheres com câncer de mama. 
Isso quer dizer o seu sangue é estudado como sendo o sangue de uma pessoa 
saudável e que serve como “exemplo” de como é o resultado dos testes que 
realizamos quando o sangue não apresenta qualquer alteração. Isto serve para 
podermos reconhecer e explicar algumas alterações no sangue de pessoas 
com câncer de mama. 

As perguntas que faremos são apenas para assegurar que o seu sangue 
servirá como melhor “exemplo” para os testes que realizaremos. Responder 
SIM a qualquer das perguntas não significa que a senhora tem câncer, ou 
qualquer doença que predisponha ao câncer e nem que o seu sangue não 
servirá para a pesquisa.  
 

I) História Pessoal  
 

 SIM NÃO Especifique 
Você alguma vez, teve algum diagnóstico de 
Câncer? 

   

Você tem ou teve algum problema de Saúde que 
seja ou tenha sido suspeitado como sendo câncer?

   

Você apresenta, ou já apresentou algum 
sangramento intestinal ou vômito com sangue?   

   

Você apresenta, ou já apresentou alguma ferida, 
úlcera, ou tumor no colo de útero?   

   

Você apresenta ou já apresentou alguma alteração 
no exame de papanicolau que tenha indicado a 
necessidade de biópsia?  

   

Você apresenta ou já apresentou tosse com 
sangue ou nódulos pulmonares vistos no RX de 
tórax?  

   

Você apresenta ou já apresentou tosse com 
sangue ou nódulos pulmonares vistos no RX de 
tórax?  
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II ) História Familiar 
 

 SIM NÃO Especifique 
Algum familiar (pais, irmãos ou filhos) que tenham 
tido algum diagnóstico de Câncer ?  

   

Alguém na família com diagnóstico de câncer antes 
dos 40 anos de idade?  

   

Alguém na família com câncer de mama, ovário ou 
intestino? 

   

Alguém na família com sarcoma ou câncer nos 
ossos ou músculos? 
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