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Resumo
Os transportadores da família ABC são proteínas transmembrânicas
envolvidas com o tráfego de substâncias endógenas e exógenas do meio
intracelular para o extracelular, sendo alvos de estudo na resistência celular
a agentes quimioterápicos. O ABCC2 é um transportador transmembrânico
que exporta ativamente fármacos aniônicos conjugados e facilita o
transporte de agentes anticâncer. O ABCG2 é outro transportador
transmembrânico que tem influência na farmacocinética e farmacodinâmica
de certos xenobióticos e substratos endógenos; além disso, acredita-se que
este gene contribui para a resistência a várias drogas. Por esses motivos
identificamos por sequenciamento ou PCR-RFLP os polimorfismos dos
genes ABCC2 (Val417Ile, Ser789Phe e Ala1450Thr) e ABCG2 (Val12Met,
Gly126stop códon, Gly141Lys) em 90 pacientes portadores de carcinoma
epidermóide de cabeça e pescoço (HNSCC) e tentamos correlacionar a
presença do polimorfismo com resposta a tratamento que incluiu cisplatina
em todos os pacientes. Não encontramos nenhuma correlação entre a
presença de polimorfismo para Val12Met, Gly141Lys e Val417Ile,
determinados em 68 pacientes tratados exclusivamente com cisplatina e
radioterapia, e a resposta ao tratamento. As curvas de sobrevida,
determinadas por Kaplan-Meier, considerando polimórfico os pacientes que
continham pelo menos um dos alelos alterados e selvagem os que não
tivessem nenhum deles, mostraram que os pacientes selvagens para o
polimorfismo Val12Met tiveram tendência a uma pior sobrevida (sobrevida
mediana de 18,7 meses) em relação aos pacientes polimórficos (sobrevida
mediana não atingida; P=0,089 – Teste de log-rank), já os pacientes
selvagens para o polimorfismo Gly141Lys tiveram tendência a uma pior
sobrevida (sobrevida mediana de 15,8 meses) em relação aos pacientes
polimórficos (sobrevida mediana de 25,6 meses; P = 0,16 – Teste de logrank). Não observamos correlação entre os outros polimorfismos e
sobrevida. Quanto ao GLY126stop, somente um paciente foi identificado
como polimórfico. Conclusões: No nosso estudo, a freqüência do
polimorfismo Val12Met de 10% está próxima dos 18% descrito na população
normal (Kobayashi 2004). Nosso trabalho foi o primeiro a correlacionar estes
polimorfismos com resposta ao tratamento em pacientes com carcinoma
epidermóide de cabeça e pescoço e indica que Val12Met e Gly141Lys e o
gene ABCG2 como um todo são candidatos a um estudo maior.
Descritores: 1. Carcinoma de células escamosas 2. Neoplasias de cabeça e
pescoço 3. Cisplatina 4. Fármacogenética 5. Transportadores de cassettes
de ligação de ATP 6. Polimorfismo de fragmento de restrição 7. Reação em
cadeia da polimerase.

Summary
ATP binding cassette (ABC) transporters form one of the largest
transmembrane protein families. These proteins use cellular ATP to drive the
transport of various substrates across cell membranes including many
exogenous and endogenous compounds, which includes drugs used in
cancer treatment. ABCC2 is an ATP binding cassette transporter which
accepts a diverse range of substrates, including glutathione, glucuronide, and
sulfate conjugates of many metabolites and xenobiotics. ABCG2 is a member
of the ATP binding cassette (ABC) transporters whose function is to pump
out of the cell a wide variety of endogenous and exogenous compounds.
Widely expressed in stem cells, ABCG2 is also recognized as a universal
marker of stem cells. For these reasons we had identified the following
polymorphisms of ABCC2 gene: -Val417Ile, Ser789Phe and Ala1450Thr- and
of ABCG2 gene as well: -Val12Met, Gly126stop códon, Gly141Lys in 88
patients with head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC).
Methodology included PCR - RFLP and direct sequencing. Survival analysis
was done using Kaplan-Meier curves and response measured by RECIST
criteria. Comparisons were done between polymorphic patients in which at
least one polymorphism was present as opposed to the patients without the
polymorphism. Correlation with response to treatment was studied for
Val12Met, Gly141Lys e Val417Il in 68 patients exclusively treated with
concomitant cisplatin and radiotherapy and no correlation was found between
these markers and treatment response. Patients without the Val12Met
presented a trend towards shorter survival (median survival 18.7 months) as
compared to polymorphic patients (median survival not reached, long rank p=
0.089). Although statistical significance was not reached, patients wild type
for Gly141Lys polymorphism (median survival 15.8 months) had shorter
survival than polymorphic patients (25.6 months, p=0.16). We did not
observe any other correlation between other polymorphisms and survival.
With respect to Gly126stop, only one patient was identified as polymorphic
and survival analysis was not possible. As far as we know this is the first
study to try to correlate these polymorphisms with treatment response and
survival in HNSCC patients. Although we were unable to draw any definitive
conclusions, our results indicate that Val12Met and Gly141Lys deserve to be
further studied in the future.
Descriptors: 1. Squamous cell carcinoma 2. Head and neck neoplasm 3.
Cisplatin 4. Pharmacogenetics 5. ATP binding cassette transporters 6.
Restriction fragment length polymorphism 7. Polymerase chain reaction.
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O carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (HNSCC) tem grande
importância em nosso meio por várias razões. Primeiro, a alta incidência da
doença, sendo que as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA,
Ministério da Saúde, Brasil) indicam cerca de 14120 novos casos, somente
de câncer de cavidade oral, serão diagnosticados em nosso país no ano de
2010. Em segundo lugar, este câncer tem uma alta mortalidade, sendo que a
taxa de sobrevida após 5 anos pós-diagnóstico permaneceu inalterada na
última década, independente dos progressos no tratamento (Greenlee et al.,
2001). Isto acontece porque muitos pacientes apresentam tumor irressecável
ao diagnóstico, e cerca de 50% dos pacientes tratados com intenção
curativa apresentam recidiva da doença. A terceira e última razão, mesmo
pacientes com estádio precoce I/II curados pelo tratamento apresentam uma
taxa de 20% de segundo tumor primário de trato aerodigestivo superior
(Takes et al., 1997).
Essa falha ao tratamento inicial, seja cirurgia, cirurgia associada à
radioterapia, radioterapia ou radioterapia combinada à quimioterapia, pode
estar atribuída a características clínico patológicas, biologia tumoral e
morbidades

associadas,

destas

sendo

a

presença

de

linfonodos

comprometidos o fator prognóstico mais importante (Piccirillo et al., 1996).
Contudo, nenhum dos fatores prognósticos parece ser absoluto como
preditivo de recidiva ou do curso clinico nesses pacientes.
Inúmeros outros fatores podem explicar diferenças na eficácia e
toxicidade de agentes quimioterápicos tais como idade, etnia, sexo, dieta.
Diferenças na farmacocinética e farmacodinâmica do fármaco podem
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também sofrer influência dos polimorfismos genéticos em proteínas que
atuam na sua via de metabolização e ação do medicamento (Abraham et al,
2006).
A farmacogenética, definida como o estudo da constituição genética
do indivíduo no contexto da resposta aos medicamentos, é uma área em
desenvolvimento que parece promissora no estudo do câncer de forma
geral. No caso da quimioterapia anti-neoplásica, tem-se analisado
polimorfismos em genes de enzimas que servem como alvo dos agentes
quimioterápicos, que participam da sua metabolização ou de reparo do dano
do DNA. Estas análises podem ser feitas a partir de DNA extraído de sangue
periférico, prescindindo de amostra tumoral, nem sempre de fácil obtenção.
A farmacogenômica estuda a função do genoma (especialmente do
genoma tumoral) na atividade dos agentes anticâncer. Envolve a avaliação
sistemática de como os compostos químicos modificam o amplo padrão de
expressão nos tecidos de interesse. Em contraste com a farmacogenética,
não foca as diferenças de uma pessoa para outra com relação aos efeitos
dos fármacos, mas antes, examina as diferenças relacionadas aos efeitos
das drogas e à mudança do padrão de expressão dos genes (Lindpaintner,
K., 2002).
A escolha dos genes candidatos a estudos em farmacogenética temse baseado, principalmente, na procura por variações genéticas em enzimas
de metabolização, proteínas transportadoras e proteínas alvo da ação do
fármaco. Esta escolha requer primeiramente o conhecimento da via de ação
do fármaco, pois com esta informação pode-se escolher os genes com maior
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probabilidade de ter um papel na disposição e resposta, além de reduzir o
número de genes potenciais requeridos na investigação (Abraham et al,
2006).
Os genes polimórficos apresentam variantes alélicas com freqüência
superior a 1%, entretanto, o uso comum deste termo refere-se a mudanças
na seqüência do DNA que não afetam ou tem efeito menor na função e
produção de uma proteína. O tipo mais comum de polimorfismo é a
substituição

de

um

único

nucleotídeo

(SNP

–

single

nucleotide

polymorphism). Os polimorfismos podem ocorrer nas proteínas diretamente
envolvidas na ação dos fármacos, tanto quando a proteína é o alvo ou
quando a proteína participa do reparo ao dano causado pelo fármaco, com
isso sua eficácia pode ser comprometida e/ou sua toxicidade aumentada.
Assim, conclui-se que a identificação de polimorfismos funcionais em
pacientes antes da quimioterapia pode ajudar a prescrição de uma
combinação ótima de agentes quimioterápicos (Robert, J et al., 2005). Mas
quais polimorfismos estudar? Um grupo particularmente promissor e que tem
merecido a atenção de vários grupos são os SNPs de proteínas que atuam
em mecanismos de resistência à quimioterapia e radioterapia, dentre eles a
família de transportadores, de grande importância na defesa da célula a
agentes exógenos. Além disso, os métodos de genotipagem são simples,
rápidos, eficientes, reprodutíveis e relativamente baratos e por isso tem
grande potencial para terem uma relação custo benefício compatível com a
prática clínica.
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No caso dos pacientes com HNSCC, o quimioterápico mais usado em
associação com radioterapia ou isoladamente é a cisplatina. Esta é um
fármaco antigo, sintetizado e caracterizado por Peyrone em 1845. Suas
propriedades anticancerígenas só foram descritas em 1970, quando
Rosenberg e colaboradores estudaram os efeitos dos campos elétricos no
crescimento de Escherichia coli.
Em HNSCC, a cisplatina é usada associada à radioterapia como
tratamento

exclusivo

nos

casos

da

doença

localmente

avançada

irressecável, associada à radioterapia em esquemas de adjuvância em
pacientes com alto risco de recidiva, ou em esquemas de quimioterapia
exclusiva com intuito paliativo na doença metastática.
A cisplatina é muito eficiente no tratamento de vários carcinomas
como o testicular, ovário, bexiga, cervical, cabeça e pescoço, esôfago e
células não pequenas de pulmão (Giaccone et al.,2000). Desde a introdução
da cisplatina como agente quimioterápico, muitos estudos sobre seus efeitos
citotóxicos na célula foram desenvolvidos. O mecanismo de ação deste
quimioterápico (figura 01) mostra que para exercer efeito citotóxico, a
cisplatina é ativada, de forma não enzimática, havendo uma troca dos
grupos de cloro por moléculas de água. O produto liga-se de forma
covalente a posição N7 de resíduos de guanina ou adenina, formando
pontes na mesma fita ou nas fitas complementares do DNA. Estas
alterações levam a erros na síntese do DNA, com acúmulo das células na
fase G2 do ciclo celular e indução da apoptose (Johnson et al., 2001).
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Apesar do sucesso, a cisplatina apresenta muitas desvantagens,
como seus efeitos colaterais, incluindo neurotoxicidade, nefrotoxicidade,
ototoxicidade, náuseas e vômitos (Giaccone et al.,2000). Esses efeitos
tóxicos limitam a dose que deve ser ministrada ao paciente (Cepeda et al.,
2007). Além disso, como a taxa de resposta em HNSCC é de cerca de 50%,
é altamente desejável a pré-seleção de pacientes com maior chance de
resposta.

Sangue
[Cl-] = 100 mM
Citoplasma
[Cl-] = 4 mM

Figura 01 – Mecanismo de ação da cisplatina – Após a entrada da droga
no citoplasma, a molécula de platina perde seus cloros e passa então a
interagir com a molécula de DNA, promovendo o bloqueio da transcrição e
da replicação e assim a parada do ciclo celular e conseqüente apoptose
(Modificado de Kartalou et al., 2001).

A resistência à cisplatina pode desenvolver-se como resultado de
uma diminuição no influxo ou aumento no efluxo do fármaco, conjugação
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com a glutationa, detoxificação da droga ou reparo no DNA. Porém, é pouco
provável que apenas um destes mecanismos leve à resistência, mas sim
uma combinação entre eles (Rabick & Dolan, 2007).
Um dos mecanismos de resistência à cisplatina parece ser a
diminuição efetiva da concentração da droga na célula. Reduções na
concentração intracelular de cisplatina de 20-70% foram encontradas em
linhagens celulares resistentes à cisplatina, reforçando a importância do
influxo e do efluxo desta molécula no processo de resistência a este agente
(Rabick & Dolan, 2007). No caso da cisplatina, ela pode atravessar a
membrana celular por difusão passiva, mas apenas este processo parece
não ser suficiente para saturar o meio intracelular. Este parece depender
principalmente de duas famílias de transportadores: os transportadores de
cobre (CTR1 – copper transport protein 1, responsável pelo influxo) e a
família de transportadores ABC (ATP - binding cassete transporters - ABCG2
e ABCC2, responsáveis pelo efluxo), conforme mostra a figura 2. Por esses
motivos, escolhemos enfocar o ABCG2 e o ABCC2 para utilizarmos em
nosso estudo.
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Figura 02 – Mecanismo de influxo e efluxo da cisplatina na célula – A entrada
da droga na célula ocorre por difusão passiva ou via transportador de cobre
(CTR1), no citoplasma a molécula de platina troca seus átomos de cloro por duas
moléculas de água, transformando-se na sua forma ativa. Sua forma ativa pode
chegar ao DNA, ou ser detoxificada pela glutationa ou ainda sair da célula por
difusão passiva ou via transportadores ligados ao ATP (ABCG2 e ABCC2)
(Modificado de Cepeda et al., 2007).

O ABCG2 (ATP-binding cassette, sub-family G, member 2) é o
segundo membro da família G dos transportadores ABC, está localizado no
cromossomo 4 e codifica uma proteína de 72KDa composta por 655
aminoácidos (figura 3 ) (Bailey-Dell et al., 2001). A proteína consiste de
apenas uma região ligada ao ATP e um domínio transmembrânico; é
conhecida como um meio transportador, pois é necessário que ocorra uma
homodimerização para que ocorra o transporte de substratos (Kage et al.,
2002), como mostra a figura 4. Este processo de homodimerização ainda
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não está esclarecido, o que se sabe é que é necessária a ligação de uma
molécula de ATP para que aconteça; e que na presença de agentes
redutores sulfidril o complexo de 140 KDA quebra-se em dois de 70 KDA,
sugerindo que o complexo é mantido por pontes dissulfeto (Krishnamurthy &
Schuetz, 2006).

Figura 03 – Diagrama esquemático da estrutura do ABCG2 – A proteína
tem seis domínios transmembrânicos e uma região de ligação de ATP; está
representado também em que parte da proteína os polimorfismos estudados
se encontram (Modificado de Mizuarai et al., 2004).

Especula-se que o ABCG2 tenha uma maior influência na
farmacocinética e farmacodinâmica de certos xenobióticos e substratos
endógenos; além disso, acredita-se que este gene contribui para a
resistência a várias drogas, como a cisplatina, camptotecina, doxorrubicina,
daunorrubicina,

etoposide,

metotrexato,

mitoxantrona,

7-Etil-10-

Hidroxicamptotecina (SN-38), topotecan e vincristina (Borst et al., 1999;
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Jonker et al., 2002; Ito et al., 2005). Além disso, é possível que este
transportador

participe

de

outros

processos

celulares,

incluindo

a

proliferação celular. Estudos recentes mostram que fatores de crescimento
como EGF e progesterona tenham papel significativo na regulação da
expressão e atividade do ABCG2 em várias células (Chen et al., 2009).

Figura 4 – Homodimerização do ABCG2 – O ABCG2 é um meio transportador,
portanto ele se liga a outra molécula idêntica, por um processo desconhecido, para
realizar o transporte através da quebra de ATP ( Ding et al., 2010).
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Os polimorfismos do exon 2 códon 34 (Val12Met), exon 4 códon 376
(Gly126stop) e exon 5 códon 421 (Gly141Lys) são os mais conhecidos deste
gene. Um trabalho com linhagens câncer de mama comparou a expressão
gênica de linhagens que continham ou não os polimorfismos e o efluxo das
drogas topotecan, mitoxantrone e SN-38; observando uma perda de função
e menor resistência aos fármacos nas linhagens polimórficas (Imai et al.,
2002). Kobayashi e colaboradores (2005) também mostraram uma perda de
função da proteína contendo estes polimorfismos em placenta através de um
estudo de expressão protéica.
A alteração Gly141Lys está localizada na região de ligação do ATP,
causando não uma alteração na função, mas na expressão da proteína;
além disso, há também uma instabilidade da proteína alterada devido à
diferença de cargas entre a glutamina e a lisina, alterando a sua estrutura
terciária, tornando-a mais suscetível à degradação. O polimorfismo Val12Met
afeta a região N – terminal da região intracelular da proteína (Tamura et al.,
2007) podendo levar a uma mudança na função do transporte causada por
distúrbios na localização da proteína na membrana (Mizuarai et al., 2007). Já
a alteração Gly126Stop produz um códon de parada, gerando uma proteína
truncada.
O ABCC2 (ATP-binding cassette, sub-family C, member 2), localizado
no cromossomo 10, codifica uma proteína de 200KDa com 1545
aminoácidos se localiza na região apical da membrana de células epiteliais
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polarizadas de órgãos com grande secreção como o fígado, rim, bem como
na barreira sanguínea cerebral e placenta (Koing et al., 1999; Yong et al.,
2003; Meyer et al., 2005). Sua estrutura esta representada na figura 5. Seu
cDNA foi originalmente isolado de uma cultura de células cancerígenas
humanas resistentes à cisplatina (Taniguchi et al., 1996), sugerindo que este
transportador possa estar relacionado com resistência a fármacos aniônicos
como a cisplatina.

Figura 05 – Diagrama esquemático da estrutura do ABCC2 – A proteína
tem dezessete domínios transmembrânicos e duas regiões de ligação de
ATP; está representado também em que parte da proteína os polimorfismos
estudados se encontram (Modificado de Gerk e Vore., 2002).

O ABCC2 foi inicialmente designado como um transportador canicular
multiespecífico de ânions orgânicos; ele exporta ativamente fármacos
aniônicos conjugados com glucuronatos, sulfatos e glutationas (Keper et al.,
1997) e facilita o transporte de agentes anticâncer, incluindo a cisplatina,
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vinblastina e derivados de camptotecina (Borst et al., 1999). Recentemente,
foi sugerido que o ABCC2 pode ser responsável por interações de drogas
como micofelonato, mofetil e ciclosporina em receptores de órgãos
transplantados (Hesselink et al., 2005).
Em um trabalho, Hirouichi e colaboradores (2004) realizaram um
estudo funcional e de expressão dos mRNAs do gene ABCC2 utilizando
células da linhagem LLC-PK1 transfectadas por adenovírus contendo os
polimorfismos do exon 18 códon 2366 (Ser789Phe) e exon 31 códon 4348
(Ala1450Thr) e linhagens selvagens; observando uma baixa expressão do
mRNA quando as células apresentavam uma destas alterações, indicando
um possível impacto funcional destes polimorfismos neste transportador. Um
trabalho mostrou que em pacientes com câncer de bexiga os níveis de
mRNA eram maiores em portadores dos alelos selvagens em relação aos
que continha o polimorfismo do exon 10 códon 1249 (Val417Ile) (Kroetz et
al., 2006); além disso, Schwabedissen et al. encontrou uma menor
expressão de mRNA associado a presença do alelo polimórfico em
linhagens de placenta humana.
Muitos SNPs têm sido identificados em indivíduos normais de várias
etnias; considerando o seu importante papel no processo de excreção, é
possível que estes polimorfismos possam contribuir para as diferenças
interindividuais nas atividades de transporte e excreção.
Apesar de vários estudos relacionando polimorfismos e resistência à
cisplatina já terem sido realizados, não há ainda uma relação estabelecida
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entre os polimorfismos presentes nos transportadores de membrana e a
resistência à cisplatina, o que justifica a investigação do polimorfismo destes
genes (ABCG2 e ABCC2) em outros grupos de pacientes tratados com
cisplatina.
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Objetivo Geral
Avaliar, prospectivamente, o valor prognóstico da presença do
polimorfismo dos genes ABCC2 e ABCG2 para a resposta ao tratamento de
rotina que inclua cisplatina, nos pacientes portadores de HNSCC localmente
avançado ou metastático.

Objetivos Específicos

ü Determinar a presença dos polimorfismos Val12Met, Gly126stop,
do gene ABCG2 e Val417Ile, Ser789Phe do gene ABCC2 nos
pacientes com carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço por
PCR-RFLP. Determinar a presença do polimorfismo Ala1450Thr
do gene ABCC2 e Gly141Lys do gene ABCG2 nos pacientes com
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço por sequenciamento.
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Casuística
Todos os pacientes incluídos neste estudo assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido e este trabalho obteve a aprovação da
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do
Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HC-FMUSP), sob o número 0246/08 em 04 de junho de 2008 (anexo
1).
Os critérios de inclusão dos pacientes neste estudo foram: (a)
diagnóstico histológico ou citológico confirmado de carcinoma epidermóide
de cabeça e pescoço, (b) idade mínima de 18 anos, (c) indicação de rotina
de tratamento combinado de cisplatina com radioterapia ou quimioterapia
exclusiva que inclua a cisplatina, no Serviço de Oncologia do INRADHCFMUSP, (d) aptos e desejosos de assinarem o termo de consentimento
após serem informados dos objetivos de estudo. No total, foram coletados
amostras de 90 pacientes no período de outubro de 2004 a fevereiro de
2008, cujas principais características clínico-patológicas estão listadas na
tabela 1. Todos os tumores foram classificados de acordo com os critérios
estabelecidos na 5ª edição da Classificação de TNM de tumores malignos
da UICC (União internacional contra o câncer).
Para as análises de resposta ao tratamento e sobrevida foram
utilizados apenas os dados dos pacientes que receberam quimioradioterapia
exclusiva, ou seja, os pacientes com tumor irressecável, tratados com
quimio/RDT como tentativa curativa, paliativa ou como parte do esquema de
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quimioradioterapia exclusiva. Foram excluídos os pacientes que receberam
cisplatina como parte do tratamento adjuvante (em pacientes com tumores
ressecados e com características de mau prognóstico com finalidade de
evitar recidiva) por abrangerem poucos casos, reduzindo então o número de
pacientes total para 68 nesse grupo.
A avaliação da resposta ao tratamento foi definida segundo os
critérios de avaliação de resposta em tumores sólidos (RECIST), onde se
comparou os resultados da tomografia computadorizada antes e após o
tratamento.
Foi definido como resposta completa (RC) ao tratamento o
desaparecimento total de toda evidência clínica e imageológica da
neoplasia, quando mantida por pelo menos quatro semanas; resposta parcial
(RP) sendo aquela onde houve uma diminuição de pelo menos 30% do
tamanho do maior diâmetro da lesão mensurável à avaliação inicial,
confirmada em quatro semanas; progressão da doença (PD) como um
aumento do tamanho da lesão em pelo menos 20%, ou aparecimento de
novas lesões; doença estável (DE), quando os critérios acima não são
alcançados. Estes critérios foram aplicados na tomografia computadorizada
realizada após um mês do término do tratamento.
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Tabela 1: Características dos 68 pacientes com carcinoma epidermóide de
cavidade de cabeça e pescoço inclusos nas análises.
Número de pacientes
Gênero

Masculino

63

Feminino

05

Idade Mediana
Linfonodo

Tamanho tumoral

Estadiamento

Diferenciação
histológica

Sítio Primário

ND = não determinado

57 (29-76) anos
N0

11

N1

07

N2

24

N3

21

ND

05

T1

02

T2

08

T3

06

T4

44

ND

08

II

02

III

06

IVa

60

ND

-

CEC I

19

CEC II

34

CEC III

5

ND

13

Cavidade oral

12

Orofaringe

27

Hipofaringe

8

Laringe

17

Língua

1

Outros

3
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Métodos
Extração de leucócitos
Para a separação dos leucócitos, as amostras de sangue foram
centrifugadas por 15 minutos a 100 g em temperatura de 4°C, para a
separação do soro. O soro foi separado em tubos de 1,5 ml e estocado. O
restante do sangue foi transferido para um tubo de 50 ml e completado com
TE (tris HCl e EDTA) pH 8.0 até 40 ml. O tubo foi homogeneizado com vigor
durante um minuto e centrifugado a 1500 g por sete minutos. Foram
aspirados 35ml do tubo, restando 5 ml do precipitado no fundo. O tubo foi
homogeneizado com vigor por dez segundos. Foram adicionados 20 ml de
TE e homogeneizado com vigor novamente durante um minuto. O tubo foi
centrifugado a 1500 g por cinco minutos. Foram desprezados 20 ml de
sangue e os 5 ml restantes foram aliquotados em tubos de 1,5 ml e
devidamente identificados. Os tubos de 1,5 ml foram centrifugados durante
30 segundos a 12000 g. O sobrenadante foi desprezado, restando somente
o precipitado de leucócitos nos tubos. As amostras foram estocadas em
freezer –70°C.

Extração de DNA genômico

O DNA genômico foi extraído dos leucócitos do sangue periférico com
o auxílio do kit Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega). Foi
utilizado o protocolo de extração de DNA para 300 µl de amostra de sangue.

Casuística e Métodos

22

Para lisar as membranas celulares, foram adicionados 900 µl de Cell Lysis
Solution nos tubos de 1,5 ml contendo os leucócitos. Os tubos foram
homogeneizados gentilmente e a mistura foi incubada por 10 minutos a
temperatura ambiente para a lise das células, e logo após centrifugados a
13000 g por 20 minutos a temperatura ambiente. Foi descartada a maior
quantidade de sobrenadante possível restando apenas de 10 a 20 µl de
liquido residual. Para ressuspender as células brancas os tubos foram
homogeneizados vigorosamente cerca de 10 a 15 segundos. Para lisar as
membranas nucleares, foram adicionados 300 µl de Nuclei Lysis Solution. A
solução foi incubada a 37°C por uma hora, para desaparecerem os grumos.
Foi adicionado 1,5 µl de Rnase Solution para degradar o RNA presente na
amostra. A amostra foi homogeneizada por inversão de 2 a 5 vezes e
incubada a 37°C durante 15 minutos e foi esfriada a temperatura ambiente.
Foram adicionados 100 µl de Protein Preciptation Solution para degradar as
proteínas presente na amostra, em seguida a amostra foi homogeneizada
vigorosamente por 10 a 20 segundos. A amostra foi centrifugada a 13000 g
por 3 minutos a temperatura ambiente. Foi formado um precipitado, o
sobrenadante foi transferido para um tubo de 1,5 ml contendo 300 µl de
Isopropanol a temperatura ambiente e a amostra foi homogeneizada por
inversão até o DNA estar visível. A amostra foi centrifugada a 13000 g por
um minuto a temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e
adicionado o mesmo volume de etanol 70%. A amostra foi homogeneizada
gentilmente por inversão para lavar o precipitado. Logo após, centrifugada a
13000 g por um minuto a temperatura ambiente. O etanol foi aspirado
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restando o precipitado de DNA que secou durante 15 minutos a temperatura
ambiente. Para a eluição foi adicionado 100 µl de Rehydration Solution
sendo incubada durante 1 hora a 65°C e em seguida por 16 horas a
temperatura ambiente.
Em seguida à extração do DNA de leucócitos do sangue periférico, a
integridade dos DNAs foi verificada por eletroforese em gel de agarose,
corado com brometo de etídeo (Figura 6).

Figura 6: Foto representativa da extração de DNA genômico extraídos dos
leucócitos do sangue periférico, onde podemos observar a integridade do
DNA, em gel de agarose 0,8%.

Determinação do genótipo dos polimorfismos Val12Met e
Gly126stop do gene ABCG2; Val417Ile e Ser789Phe do gene
ABCC2 por PCR-RFLP

Os genótipos dos polimorfismos Val12Met e Gly126stop do gene
ABCG2; Val417Ile e Ser789Phe do gene ABCC2 foram determinados por
análise de Reação em Cadeia de Polimerase – Polimorfismo do Tamanho do
Fragmento de Restrição (PCR-RFLP); escolhemos esta técnica para
determinar a maioria dos polimorfismos por ser uma técnica mais simples e
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mais barata que o sequenciamento direto, uma vez que no Brasil, não são
todos os laboratórios que dispõem desta tecnologia, principalmente fora dos
grandes centros de pesquisa, tornando assim o resultado mais reprodutível.
A construção dos oligonucleotídeos e a escolha das enzimas de
restrição utilizados nos experimentos foram feitas de acordo com o trabalho
publicado por Kobayashi e colaboradores (2005) para os polimorfismos
Val12Met e Gly126stop; Haenisch e colaboradores (2007) para Val417Iie.
Para o Ser789Phe, os oligonucleotídeos foram desenhados a partir da
seqüência

referência

(www.ncbi.nlm.nih.gov),

NM_000392.3,
com

o

auxílio

depositada
do

programa

no

GenBank

Primer3

Input

(http://www.cgi.frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3) e a escolha da
enzima através do catálogo da Fermentas (tabela 2). Com base em
condições padrões de PCR já estabelecidas no laboratório, cerca de 50 ng
de DNA foram amplificados em 25 µL de uma mistura contendo 0,2 mM de
cada desoxinucleotídeos trifosfatos, 2,5 unidades por reação de Platinum
Taq DNA Polymerase (Invitrogen), 25 mM de Tris-HCI (pH 8.4), 1,5 mM
MgCl2, 1 µM de cada oligonucleotídeo específico. Após uma desnaturação
inicial de 94ºC por 5 minutos, foram realizados 40 ciclos de 94ºC por 50
segundos, 62ºC por 50 segundos e 72ºC por 1 minuto, seguidos de uma
extensão final a 72ºC por 5 minutos.
O produto da PCR foi verificado por eletroforese em gel de agarose
para DNA com 1 µl do tampão para DNA (xileno cianol 10X). Este gel
continha 2% de agarose, TBE 1X (Tris-base 0,08 %, ácido bórico 0,55 % e
EDTA 0,1 M, pH 8,0) e solução de Brometo de Etídio 0,5 mg/ml. Utilizou-se

Casuística e Métodos

25

também 2 µg do peso molecular de 100 pb como padrão de corrida, somado
a 2 µl do tampão. A eletroforese foi realizada com 70 Volts e com um
tampão de TBE 1X.

Tabela 2: Oligonucleotídeos e enzimas de restrição

Gene

ABCG2

ABCC2

SNP

Sequência do primer

Enzima
de
restrição

Tamanho
do
fragmento
(bp)

BseMI

291

Val12Met

Forward 5’ – CAGTAATGTCGA AGTTTTTATCGCA - 3
Reverse 5' – AAATGTTCATAGC CAGTTTCTTGGA - 3’

Gly141Lys

Forward 5’- GTTGTGATGGGCACTCTGACGGT - 3’
Reverse 5’ - CAAGCCACTTTTCTCATTGTT - 3’

_

290

Gly126stop

Forward 5’ – ATAGCATGTGT TGGAGGGAAAAA - 3’
Reverse 5’ – ATTGGTATCAC TGTCCTTACAAG - 3’

TailI

417

Val417Ile

Forward 5’ – AACTTGGCCAGGAAGGAGTACACC - 3’
Reverse 5’-CTGGGTGACTTTTTCTTTACCTGAATG-3’

PSP 1406I

260

Ser789Phe

Forward 5’ – TTAGTGGGGGTCAGAAGCAG - 3’
Reverse 5’ – CAGACATGTCCTCCCCTCTC - 3’

PSTI

225

Ala1450Thr

Forward 5’ – GCTTCGGAAATCCAAGATCC - 3’
Reverse 5’ - CGAACTCGTTTTGGATGGTC - 3’

–

171

O produto das PCR para a determinação dos polimorfismos
Gly126stop, Val12Met, Val417le e Ser789Phe foi digerido seguindo
recomendações do fabricante das enzimas Tail, BseMI, Psp 1406I e PstI,
respectivamente. Para as enzimas Tail e BseMI as condições foram: 15 µl
do produto da PCR, 10X Tampão R, 2 unidades/µl da enzima, para um
volume final da mistura de 30 µl; já para as enzimas Psp 1406I e PstI: 5 µl
do produto da PCR, 10X Tampão (O para PstI e Tango para Psp 1406I) e 2
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unidades/µl da enzima, para um volume final da mistura de 20 µl. Cada
mistura foi homogeneizada gentilmente por alguns segundos e, em seguida:
incubada a 65°C por 4 horas para Gly126stop, 55°C por 6 horas para
Val12Met, 37°C por 16 horas para Val417Ile; 37°C por 16 horas para
Ser689Phe. Os produtos da digestão foram separados por eletroforese em
gel de agarose 3%, em TBE1X (Tris-base 0,08 %, ácido bórico 0,55 % e
EDTA 0,1 M, pH 8,0) e solução de Brometo de Etídio 0,5 mg/ml. Utilizou-se
também 2 µg do peso molecular de 50 pb como padrão de corrida, somado
a 2 µl do tampão. A eletroforese foi realizada com 50 Volts e com um
tampão de TBE 1X.

Determinação do genótipo Ala1450Thr do gene ABCC2 e
Gly141Lys do gene ABCG2 por seqüenciamento

Reação em cadeia da polimerase (PCR)

Os oligonucleotídeos iniciadores para cada polimorfismo foram
desenhados em regiões intrônicas com o intuíto de manter a região
polimórfica no centro do fragmento.
Para a reação, as concentrações finais utilizadas foram: 0,2 mM de
cada desoxinucleotídeos trifosfatos, 2,5 unidades por reação de Platinum
Taq DNA Polymerase (Invitrogen), 15 mM de Tris-HCI (pH 8.4), 1,5 mM
MgCl2, 1 µM de cada oligonucleotídeo específico DNA a 50 ηg. O volume
final de 15 µl foi completado com água ultrapura.
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A reação foi realizada no aparelho termociclador e submetida a
variações de temperatura. Desnaturação: 95ºC por 5 minutos; 40 ciclos:
94ºC por 50 segundos, 68ºC por 50 segundos, 72ºC por 1 minuto; extensão
final: 72ºC por 5 minutos.
4µl do produto da PCR foi verificado por eletroforese em gel de
agarose para DNA para a verificação da especificidade do produto
amplificado. O gel continha 1,5% de agarose, TBE 1X (Tris-base 0,08 %,
ácido bórico 0,55 % e EDTA 0,1 M, pH 8,0) e solução de Brometo de Etídio
0,5 mg/ml. Utilizou-se também 2 µg do peso molecular de 100 pb como
padrão de corrida, somado a 2 µl do tampão. A eletroforese foi realizada
com 70Volts e com um tampão de TBE 1X.

Sequenciamento direto

Conforme instruções do fabricante para o sequenciamento em
MegaBACE-1000 (GE Biosystems), o mix da reação foi preparado de acordo
com a análise quantitativa das bandas encontradas em gel de agarose.
Foram realizadas duas reações para cada fragmento analisado, uma para a
fita senso e outra para a fita anti-senso, a fim de cobrir toda a área de
interesse e confirmar o resultado através da comparação das duas fitas, que
devem ser complementares por toda a extensão do fragmento em questão.
As amostras utilizadas apresentavam bandas com massa de 50 a 80
ηg de DNA. Para o oligonucleotídeo iniciador, a concentração final foi de 1
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ρmol/µl. O pré-mix, contendo os demais reagentes da reação, provém do kit
Dynamic ET Dye (código US81095 / GE Biosystems). O volume final, neste
caso 10 µl, foi completado com água ultra-pura (livre de RNAses e DNAses).
Dentre os dNTPs utilizados, alguns são marcados com um agente
fluoróforo e possuem uma hidroxila a menos no carbono 3 da molécula,
sendo portanto chamados de dideoxinucleotídeos. Isto faz com que a
extensão da fita seja interrompida quando estes são incorporados e seja
emitida uma fluorescência característica, que vai ser capturada pelo
aparelho seqüenciador.
A reação foi levada ao termociclador e submetida a 25 ciclos de
variação de temperatura, permanecendo por 20 segundos a 95ºC para a
desnaturação das fitas do DNA, 15 segundos a 50ºC para o anelamento do
oligonucleotídeo iniciador, 1 minuto a 60ºC para que a enzima pudesse
realizar a extensão das fitas e, por tempo indeterminado, a 4ºC,
interrompendo a reação.
O próximo passo foi precipitar e a purificar o DNA resultante da
reação anterior. Para tal, foram adicionados 20 µl de isopropanol a 80% a
cada amostra, agitando então por 20 segundos. Centrifugou-se por 35
minutos a 2250 g, com aceleração=6 e breque=0. Posteriormente, o
sobrenadante foi desprezado por inversão e a placa contendo as amostras
foi centrifugada com a parte superior voltada para baixo sobre um papel
absorvente por 1 minuto a 59 g. Adicionou-se 200 µl de etanol a 70% e as
amostras foram agitadas por aproximadamente 1 minuto. Centrifugou-se as
amostras por 10 minutos a 2250 g, com aceleração=6 e breque=0.
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Despejou-se o sobrenadante por inversão e a centrifugação com a placa
invertida foi repetida. Todas as centrifugações ocorreram à temperatura
ambiente. O etanol das amostras evaporou após estas ficarem à
temperatura ambiente por 10 a 15 minutos. O precipitado foi então
ressuspendido em 10 µl de solução loading MegaBACE, ou formamida a
70% com água deionizada e as amostras estavam prontas para serem
seqüenciadas.
As reações de seqüenciamento foram feitas em placas de 96 poços,
uma vez que a separação dos fragmentos gerados foi feita por eletroforese
capilar no aparelho MegaBACE-1000 (GE Biosystems), que capta o sinal
fluorescente dos dideoxinucleotídeos e fornece o resultado na forma de
picos de fluorescência. Para verificar a qualidade das sequências obtidas
após

a

eletroforese,

utilizou-se

o

software

Chromas

versão

2.33

(Technelysium Pty. Ltd.).

Análises estatísticas
Os valores das variáveis categóricas dos polimorfismos estudados,
como determinante de resposta à cisplatina, foram analisados pelo Teste de
Fisher. As curvas de sobrevivência foram construídas segundo o método de
Kaplan-Meir e a importância prognóstica destes polimorfismos determinada
pelo teste de log rank. A significância estatística foi considerada com p<
0,05. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do programa SPSS
15.0. Para verificar se as freqüências alélicas de cada polimorfismo estavam
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em equilíbrio de Hardy – Weinberg utilizou-se o teste de X2, calculado da
seguinte forma:
X2 = n.F2, onde n = número total de indivíduos e F = fator de endogamia,
calculado por:
F = 1 – h/2p.q, onde h = freqüência de heterozigotos, p = freqüência alélica
do alelo selvagem e q = freqüência alélica do alelo polimórfico.
Sendo significativo X2 < 3,84; 2 graus de liberdade.
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Inicialmente foram padronizadas as condições para realização dos
ensaios de PCR com os oligonucleotídeos desenhados, tais como a
temperatura de anelamento e a especificidade da reação (figura 7).

416 pb 294/292 pb -

100 pb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Figura 7: Foto representativa do produto da amplificação dos gene ABCG2.
4 µl de cada um dos produtos foi submetido à eletroforese em gel de
agarose 1,5%. 1 e 2 – Val12Met, 4 e 5 - Gly126stop, 7 e 8 – Gly141Lys e
3, 6 e 9 – controle negativo.
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Determinação do genótipo dos polimorfismos Gly126stop e
Val12Met do gene ABCG2; Val417Ile e Ser789Phe do gene
ABCC2 por PCR-RFLP

Conforme descrito em métodos, realizou-se uma PCR para a
amplificação do fragmento de interesse, 4 µl de cada um dos produtos foi
submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5%, para verificar a
especificidade do fragmento amplificado. Os produtos de PCR foram
digeridos seguindo recomendações do fabricante das enzimas e verificados
em gel de agarose 3%.

Determinação do genótipo do polimorfismo Gly126stop

Os produtos contendo 3 fragmentos (200pb, 122pb e 95pb) foram
identificados como homozigotos selvagens, 4 fragmentos (322pb, 200pb,
122pb e 95pb) foram identificados como heterozigotos e 2 fragmentos
(322pb e 95pb) como homozigotos polimórficos.
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Figura 8: Análise do genótipo Gly126stop do gene ABCG2 por Reação em
Cadeia de Polimerase – Polimorfismo do tamanho do fragmento de
Restrição. Os pacientes de 1 - 6 e de 8 – 12 foram identificados como
Gly/Gly (selvagem); já o 7 foi identificado como Gly/Stop (heterozigoto).

Determinação do genótipo do polimorfismo Val12Met
Os produtos contendo 1 fragmento (291pb) foram identificados como
homozigotos selvagens, 3 fragmentos (291pb, 260pb e 31pb) foram
identificados como heterozigotos e 2 fragmentos (260pb e 31pb) como
homozigotos polimórficos. Entretanto, ao separar as bandas de 260bp e
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291pb a banda de 31pb não aparece, por ser muito menor; para garantir que
os homozigotos selvagens não são artefatos da falha de digestão, utilizou-se
sempre uma amostra de heterozigoto conhecido como controle positivo das
reações de digestão.

350 pb 291 pb 260 pb -

50pb 1
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Figura 9: Análise do genótipo Val12Met do gene ABCG2 por Reação em
Cadeia de Polimerase – Polimorfismo do tamanho do fragmento de
Restrição. Os pacientes 3 e 10 foram identificados como Val/Met
(heterozigoto), já o restante Val/Val (selvagem).

Determinação do genótipo do polimorfismo Val417Ile

Os produtos contendo 2 fragmentos (239pb e 26pb) foram
identificados como homozigotos selvagens, 3 fragmentos (265pb, 239pb e
26pb) foram identificados como heterozigotos e 2 fragmentos (265pb e 26pb)
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como homozigotos polimórficos. Entretanto, ao separar as bandas de 265bp
e 239pb a banda de 26pb não aparece, por ser muito menor; para garantir
que os homozigotos selvagens não são artefatos da falha de digestão,
utilizou-se sempre uma amostra de heterozigoto conhecido como controle
positivo das reações de digestão.

Figura 10: Análise do genótipo Val417Ile do gene ABCC2 por Reação em
Cadeia de Polimerase – Polimorfismo do tamanho do fragmento de
Restrição. Os pacientes 1, 7 e 9 foram identificados como Val/Val
(selvagem); os pacientes 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 13 como Val/Ile
(heterozigoto) e o 2 como Ile/Ile (homozigoto polimórfico).

Resultados

37

Determinação do genótipo do polimorfismo Ser789Phe
Os produtos contendo 2 fragmentos (136pb e 93pb) foram
identificados como homozigotos selvagens, 3 fragmentos (229pb, 136pb e
93pb) foram identificados como heterozigotos e 1 fragmento (229pb) como
homozigotos polimórficos.

Figura 11: Análise do genótipo Ser789Phe do gene ABCC2 por Reação em
Cadeia de Polimerase – Polimorfismo do tamanho do fragmento de
Restrição. Não encontramos pacientes com este genótipo nesta
população.
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Determinação dos genótipos Ala1450Thr do gene ABCC2 e
Gly141Lys do gene ABCG2 por sequenciamento

Conforme descrito em métodos, realizou-se uma PCR para a
amplificação do fragmento de interesse, 4 µl de cada um dos produtos foram
submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5%, para verificar a
especificidade

do

fragmento

amplificado.

Realizou-se

então,

o

seqüenciamento direto das fitas senso e anti-senso do produto amplificado,
sendo o resultado obtido na forma de picos de fluorescência, de acordo com
a leitura realizada pelo aparelho seqüenciador, conforme mostram as figuras
12 e 13.

Ala
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G

G

G

A

C

G

Figura 12: Resultado do sequenciamento da fita reversa de um dos
pacientes selvagens. Não encontramos pacientes polimórficos para
Ala1450Thr do gene ABCC2 nesta população.
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Figura 13: Resultado do sequenciamento da fita reversa de um dos
pacientes homozigotos polimórficos (Lys/Lys).

Freqüência dos polimorfismos

Nesta população de 90 pacientes encontramos um paciente
heterozigoto para o polimorfismo Gly126Stop, 9 pacientes heterozigotos
para o polimorfismo Val12Met, 13 pacientes heterozigotos e um homozigoto
polimórfico para o Gly141Lys; 31 heterozigoto e 3 homozigoto polimórfico
para o Val417Ile. Nenhum polimórfico para Ala1450Thr e Ser789Phe foi
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encontrado. As frequências de todos os polimorfismos estudados estavam
em equilíbrio de Hardy – Weinberg, conforme mostra a tabela 3.

Tabela 3: Frequência alélica da população estudada (n = 90)

Mudança de
aminoácido

Genótipo

Frequência
Genotípica

Frequência Alélica
(Intervalo de
confiança de 95%)

S/S S/P
P/P
ABCG2
Gly 126 stop 89
01
00
0,01
0,005 (0,00 – 0,01)
81
09
00
0,1
Val12Met
0,05 (0,04 – 0,12)
Gly141Lys
74
13
01
0,16
0,084 (0,02 – 0,08)
ABCC2
Val417Ile
56
31
3
0,38
0,21 (0,16 – 0,26)
Ser789Phe
90
00
00
00
00
Ala1450Thr 90
00
00
00
00
χ2 significativo (χ2 < 3,84; 2g.l.) para todos os polimorfismos, indicando
equilíbrio de Hardy – Weinberg.
S = Selvagem; P = Polimórfico

χ2

1,22
0,33
0,25
0,13
que estão

Resposta ao tratamento com cisplatina

Como não havia pacientes polimórficos o suficiente para realizar a
análise para os polimorfismos Gly126stop, Ala1450Thr e Ser789Phe,
analisou-se a correlação entre o polimorfismo e resposta ao tratamento com
cisplatina somente para o Val12Met, Gly141Lys e Val417Ile.
Foi decidido utilizar nas análises somente os pacientes que
receberam quimioradioterapia exclusiva, ou seja, os pacientes com tumor
irressecável, tratados com quimio/RDT como tentativa curativa, paliativa ou
como parte do esquema de quimioradioterapia exclusiva. Foram excluídos
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os pacientes que receberam cisplatina como parte do tratamento adjuvante,
pois estes abrangiam poucos casos, reduzindo então o número de pacientes
total para 68 nesse grupo.
Para a análise da relação entre polimorfismos e resposta ao
tratamento utilizou-se o teste de Fisher que não revelou correlação entre a
presença dos polimorfismos e resposta ao tratamento com cisplatina,
conforme mostra a tabela 4.

Tabela 4: Relação entre os polimorfismos e a resposta à cisplatina
Respondedores

Não
respondedores

Nº (%)

Nº (%)

V/V

35 (57,3)

26 (42,7)

V/M e M/M

6 (85,7)

1 (14,3)

G/G

33 (58,9)

23 (41,1)

G/L e L/L

7 (58,4)

5 (41,6)

V/V

25 (56,8)

19 (43,2)

V/I e I/I

16 (66,6)

8 (33,3)

Gene

P

ABCG2
(Val12Met)
0,234
ABCG2
(Gly141Lys)
1
ABCC2
(Val417Ile)
0,452

Respondedor = resposta total + resposta parcial
Não respondedor = sem resposta
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Curvas de sobrevida

As curvas de sobrevida global foram feitas através do método de
Kaplan-Meier. Com o objetivo de procurar por correlações entre a presença
do polimorfismo e sobrevida global foram realizadas categorizando os
pacientes como selvagens ou polimórficos (heterozigostos e homozigotos).
Observou-se que os pacientes selvagens para o polimorfismo
Val12Met tiveram tendência a uma pior sobrevida (sobrevida mediana de
14,1 meses) em relação aos pacientes polimórficos (sobrevida mediana não
atingida; P=0,089 – Teste de Log-rank, Figura 14).

Sobrevida Global

Sobrevida Global Acumulada

1.0

0.8

N=5
0.6

0.4

0.2

N = 60

ABCG2
V/V
V / M ou M / M
V / V Censurado
V / M ou M / M Censurado

0.0
0.0

10.0

P = 0,089; Log Rank

20.0

30.0

40.0

50.0

Meses

Figura 14: Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier em pacientes com
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço classificados de acordo
com a presença do polimorfismo Val12Met.
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Já os pacientes selvagens para o polimorfismo Gly141Lys tiveram
tendência a uma pior sobrevida (sobrevida mediana de 15,8 meses) em
relação aos pacientes polimórficos (sobrevida mediana de 25,6 meses; P =
0,16 – Teste de Log-rank); enquanto não houve correlação entre a presença
do polimorfismo Val417Ile e sobrevida, conforme mostram as figuras 15 e
16.

Sobrevida Global

Sobrevida Global Acumulada

1.0

0.8

0.6

N = 11

0.4

ABCG2

0.2

G/G
G / L ou L / L
G / G Censurado
G / L ou L / L Censurado

0.0
0.0

10.0

20.0

N = 53

P = 0,16; Log Rank
30.0

40.0

50.0

Meses

Figura 15: Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier em pacientes com
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço classificados de acordo
com a presença do polimorfismo Gly141Lys.
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Sobrevida Global

Sobrevida Global Acumulada

1.0

0.8

N = 26

0.6

N = 39
0.4

ABCC2

0.2

V/V
V / I ou I / I
V / V Censurado
V / I ou I / I Censurado

0.0
0.0

10.0

20.0

P = 0,635 ; Log Rank
30.0

40.0

50.0
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Figura 16: Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier em pacientes com
carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço classificados de acordo
com a presença do polimorfismo Val417Ile.
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De acordo com o nosso estudo não encontramos correlação entre os
polimorfismos Gly141Lys, Val12Met e Gly126stop do gene ABCG2 e
Val417Ile, Ser789Phe e Ala1450Thr do gene ABCC2 e resposta à
quimioterapia com cisplatina.
Todas as frequências gênicas encontradas neste estudo estavam em
equilíbrio de Hardy – Weinberg, porém chamou a atenção o fato das
freqüências do Val12Met e Gly141Lys (10% e 16%, respectivamente)
estarem bem abaixo das descritas na literatura em indivíduos normais
japoneses (35% e 50%) e mais próxima a de pacientes de câncer de pulmão
caucasianos (8% e 28%) (Kobayashi et al., 2005; Muller et al., 2009).
Para o gene ABCG2 encontramos somente um paciente com o
polimorfismo Gly126stop, frequência que está de acordo com a literatura em
indivíduos normais sem câncer da população japonesa (Kobayashi et al.,
2005;

Hirouichi

et

al.,

2004).

Apesar

de

ser

pouco

freqüente

(aproximadamente 1%), achamos que polimorfismo Gly126stop merece um
estudo numa população maior, uma vez que este alelo produz um códon de
parada, gerando uma proteína truncada podendo diminuir a quantidade da
proteína na célula, resultando em hipersensibilidade de células normais para
agentes anti-câncer (Sugimoto et al., 2005). Acreditamos ser importante o
estudo deste polimorfismo, apesar da baixa frequência, visto o impacto que
esta alteração pode ter na proteína, além de não haver nenhum relato na
literatura sobre essa freqüência na população brasileira e poucos trabalhos
da população em geral, sendo a maioria deles de origem japonesa.

Discussão

47

Quanto ao polimorfismo Val12Met do gene ABCG2, acreditamos que
a significância estatística não foi atingida, talvez, devido ao pouco número de
polimórficos (n=7) em relação aos pacientes selvagens (n=61), pois 6 dos 7
(85,7%)

pacientes Val12Met responderam ao tratamento

enquanto no

grupo selvagem apenas 35 dos 61 (57,3%) pacientes responderam ao
tratamento (p=0,23). Quanto à curva de sobrevida, nenhum dos pacientes
polimórficos desta análise morreu, enquanto o grupo selvagem teve
sobrevida mediana de 18,7 meses (p=0,084, log rank). Mizuarai e
colaboradores (2007) mostraram que a presença desta alteração resultou
em aumento do acúmulo de droga in vitro e perda de resistência celular para
um grande número de drogas, entre eles o topotecam, doxorrubicina,
mitoxantrone e vincristina. Eles também mostraram a perda da localização
na membrana em células LLC-PK1 transfectadas com cDNA carregando
esta mutação. Por outro lado, não foi encontrada relação entre a presença
do Val12Met e resistência às drogas SN38, SN35 e SN 398 (análogos de
camptotecina) em linhagens de células Flp-In transfectadas com este
polimorfismo (Tamura et al., 2007).
Em relação ao polimorfismo Gly141Lys, encontramos uma tendência
de menor sobrevida dos pacientes com genótipo selvagens (sobrevida
mediana de 15,8 meses) comparado aos pacientes que possuem este
polimorfismo (sobrevida mediana não atingida, p = 0,13, Log Rank); dados
estes que vão de acordo com Muller e colaboradores de 2009, que também
não conseguiu correlacionar a presença do polimorfismo com resposta ao
tratamento, mas observou menor sobrevida dos pacientes selvagens em
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relação aos polimórficos em pacientes com câncer de pulmão de pequenas
e não – pequenas células com tratamento a base de platina.
O fato dos pacientes que possuíam polimorfismos que provocam
déficit de função no ABCG2 não apresentarem melhor resposta ao
tratamento, mas terem maior sobrevida que os pacientes com a variante
normal deste gene, em nosso estudo, indica que o gene pode estar
envolvido em outros processos da célula tumoral além do efluxo de drogas.
Este gene é muito expresso em uma grande variedade de células – tronco,
podendo ter importância na manutenção de indiferenciação de células
progenitoras, por expelir da célula o fator de indução de diferenciação DIF-1
(Zhou et al., 2001).

Além disso, a sua alta atividade está diretamente

relacionada à sobrevivência celular em situação de hipóxia devido a sua
capacidade de exportar da célula agentes tóxicos, entre eles a heme –
porfirina, que em grande quantidade gera radicais livres danosos ao DNA
(Krishnamurthy et al., 2004 e Susanto et al., 2008).
Um trabalho recente mostrou em linhagens celulares DU145 e A549
que a inibição do ABCG2 por RNA de interferência e inibidores químicos
levava a inibição da proliferação celular. O mecanismo proposto foi o de que
a supressão deste gene leva a parada celular na fase G0/G1, associado com
uma diminuição da expressão de ciclina D3, aumento da expressão de p21 e
aumento de número de células que entram em apoptose (Chen et al., 2009).
Com base nestes dados da literatura, podemos especular que este
gene não está associado apenas à resistência a drogas, mas também a
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processos celulares importantes para a sobrevivência das células tumorais,
sendo necessários mais estudos funcionais para elucidar estes processos.
Para

o

gene

ABCC2,

não

encontramos

pacientes

com

os

polimorfismos Ser789Phe e Ala1470Ala já o Val417Ile foi mais frequente
neste grupo (38%) em relação às populações, sem câncer, de origem
japonesa (10,9%) e judia (22,7%) (Wada et al., 2006).
Não encontramos relação com resposta ao tratamento e nem com
sobrevida para o SNP Val417Ile. Resultados similares aos de Hirouchi et al.
(2004), que não encontrou efeito funcional deste polimorfismo na proteína, e
de Sun et al. (2009) que não encontrou correlação entre a presença desta
alteração e resposta à quimioterapia a base de platina em pacientes com
câncer de pulmão de células não – pequenas. Fujita et al. (2008) mostrou
que em pacientes com câncer colorretal metastático tratados com irinotecam
tiveram uma menor curva tempo – concentração quando possuíam o alelo
alterado, tendo maior resistência a esta droga. Não há um consenso na
literatura quanto ao papel deste polimorfismo no resultado final da ação
protéica e na resistência aos fármacos; o fato dele se localizar na porção
transmembrânica da proteína, região mais associada à especificidade do
substrato do que com a atividade transportadora, não fornece qualquer
informação de como esta alteração possa modular a eficiência da proteína,
indicando que ele provavelmente não exerça influência na resistência de
drogas.
Resumindo, nosso trabalho foi o primeiro a correlacionar estes
polimorfismos em genes codificadores de transportadores de cisplatina com
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resposta ao tratamento em pacientes com carcinoma epidermóide de cabeça
e pescoço. Embora não tenhamos encontrado nenhuma correlação
significativa, achamos que dos polimorfismos estudados, Val12Met e
Gly141Lys e o gene ABCG2 merecem ser melhor estudados.
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