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Resumo 

 



Oliveira AM. Expressão da quimiocina SDF-1α (CXCL12) e seu respectivo 
receptor CXCR4 em células de pacientes com mieloma múltiplo e linhagem de 
células de mieloma múltiplo humano (RPMI-8226) após tratamento com 
talidomida [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2008. 92p.  

 
 

O mieloma múltiplo (MM) é a segunda doença com maior prevalência nas 

doenças malignas hematológicas, incurável, com média de sobrevivência de 3 a 

5 anos. Mieloma múltiplo é uma malignidade das células do plasma, 

caracterizada pela destruição e reabsorção e supressão da formação óssea. A 

quimiocina SDF-1α (CXCL12) e seu receptor CXCR4 têm um importante papel 

direcional na migração, homing das células do plasma em mieloma múltiplo e 

mobilização das células de mieloma múltiplo para fora da medula óssea. A 

talidomida tem sido usada com êxito no tratamento de pacientes com MM 

múltiplo. Neste estudo, verificamos o efeito da talidomida na expressão da 

quimiocina SDF-1α e seu receptor CXCR4, em pacientes com mieloma múltiplo 

e em linhagem de células de mieloma múltiplo humano (RPMI-8226) tratadas e 

sem tratamento de talidomida. As expressões das quimiocinas SDF-1α e seu 

receptor foram analisados em amostras de medula óssea e de plasmas de 79 

pacientes com mieloma múltiplo e na linhagem de células RPMI-8226 expostas 

ao tratamento nas concentrações de 10, 20 e 100µM, durante 24 e 48 horas, 

através das técnicas de citometria de fluxo, ELISA, RT-PCR e RT-PCR tempo 

real. Os resultados mostraram uma heterogênea expressão da quimiocina SDF-

1α e seu receptor CXCR4 nos pacientes com mieloma múltiplo estudados (n= 

79). Os pacientes com mieloma múltiplo tratados com talidomida mostraram 

uma baixa expressão da quimiocina SDF-1α e seu receptor CXCR4 quando 

comparados com pacientes recém diagnosticados para mieloma múltiplo e 

pacientes com mieloma múltiplo tratados com outros medicamentos. A 

diminuição da expressão do SDF-1α e CXCR4 também foi observado na 

linhagem de células RPMI-8226 expostas nas diferentes concentrações de 

talidomida quando comparados com as células RPMI-8226 não tratadas 

 



(células sem adição de talidomida).Os resultados deste estudo sugerem que a 

talidomida pode afetar a expressão do SDF-1α e CXCR4 no mieloma múltiplo. 

 

Descritores: 1- Mieloma Múltiplo, 2-Linhagem de células, 3-Quimiocina SDF-1α, 

4- Receptor de quimiocina CXCR4, 5- Talidomida e 6 - Medula Óssea. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 



Oliveira AM. Expression of the chemokine SDF-1α And its receptor CXCR4 In 
the cells of patients with multiple myeloma and line cell of the multiple myeloma 
after treatment of thalidomide [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2008. 92p. 
 
 

Multiple Myeloma (MM) is a second most prevalent hematological malignancy 

and remains incurable with a median survival of 3-5 years. MM is a plasma cell 

malignancy characterized by devastating bone destruction due to the enhanced 

bone resorption and suppressed bone formation. This disease is characterized 

by B-cell malignancy presence that substantially causes skeletal dysfunction 

during the course of the disease. The chemokine stromal-derived factor-1α 

(SDF-1α) and its receptor CXCR4 play an important role in directional migration, 

homing of plasma cells in multiple myeloma (MM) and mobilization of MM cells 

out of the bone marrow. The drug thalidomide has been successfully used in the 

treatment of patients with MM. In this study, we assessed the effect of 

thalidomide on SDF-1α and CXCR4 expression in MM patients and human 

myeloma-derived cell line, RPMI 8226 treated with or without thalidomide. SDF-

1α and CXCR4 expression were analyzed in bone marrow and blood plasma of 

79 MM patients by flow citometry, ELISA, and Real-time RT-PCR. To confirm 

the effect of thalidomide on SDF-1α and CXCR4 expression a human myeloma-

derived cell line, RPMI 8226, was exposed to 10, 20 and 100µMl/L thalidomide 

for 24 and 48 hours. A heterogeneous expression pattern of chemokines SDF-

1α and CXCR4 receptor were observed for all MM patients studied. However, 

patients treated with thalidomide showed a significantly decrease in expression 

of SDF-1α and CXCR4 as compared to newly diagnosed MM patients and MM 

patients treated with other drugs. RPMI 8226 cell line treated with 10, 20 and 

100µM thalidomide also demonstrated decrease in SDF-1α and CXCR4 

expression as compared with cell control (RPMI-8226 without thalidomide). Ours 

results indicate that thalidomide therapy induces down-regulation of CXCR4 and 

its ligand SDF-1α in multiple myeloma. 

 

 



Discriptors: 1-Multiple Myeloma, 2-Cell line, 3-Chemokine, 4- SDF-1α, 5-CXCR4 

receptor,6 – Thalidomide, 7- Bone Marrow. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 
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1.1 Mieloma múltiplo 

O mieloma múltiplo (MM) é um câncer originário da medula óssea, a partir 

do crescimento anômalo de uma das células do sistema imunológico, os 

plasmócitos (Kyle et al., 2008, Vacca et al., 2006). Normalmente o indivíduo 

com mieloma múltiplo apresenta anemias, infecções bacterianas, insuficiência 

renal, fraturas, hipercalcemia extensa e destruições esqueléticas com lesões 

osteolíticas (Bataille et al., 2003, Richardson et al., 2007).  

O mieloma múltiplo afeta terminalmente a diferenciação das células B e 

evolui para diferentes fases: 1) fase inativa, na qual as células do tumor são 

plasmócitos maduros não proliferativos, 2) fase ativa, com pequena 

porcentagem (<1%) de proliferação de células plasmoblásticas, e 3) fase 

fulminante, com a ocorrência da proliferação extramedular e aumento das 

células plasmoblásticas (Kyle et al.,2008). Na medula óssea as células 

precursoras pró-B (células pró-B) sofrem rearranjo estrutural nos genes IgH e 

IgL  antes de se tornarem células B maduras (Chng et al., 2006), (figura 1). 

O mieloma múltiplo é uma doença hematológica que atinge cerca de 10% 

das neoplasias hematológicas. O tratamento de mieloma múltiplo consiste em 

altas doses de quimioterapia e transplantes autólogos, que podem aumentar a 

sobrevivência em média de 3 a 5 anos, comparada com apenas 3 anos em 

tratamentos convencionais (Chng et al., 2006). 
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Figura 1 - Esquema do desenvolvimento do mieloma múltiplo (Adaptado de Sirohi et 
al.; 2004) 
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1.2 Perfil laboratorial e genético do mieloma múltiplo 

Como os plasmócitos no mieloma múltiplo têm um baixo potencial 

proliferativo, os métodos de citogenética convencionais (Giemsa ou 

bandeamento G) detectam alteração cromossomal somente em 30 a 50% dos 

casos. Na rotina laboratorial o mielograma é o exame de escolha (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mielograma de paciente com mieloma 
múltiplo: (Células da medula óssea coradas com 
Leishman. Plasmócitos (seta) com citoplasma 
corado intensamente com azul de metileno 
(basófilo) e o núcleo em púrpura (acidófilo). (Foto 
extraída de: http;//pleiad.umdnj.edu/ 
hemepath/pc/pc _smears_i mg. html) 

 

 

 

http://pleiad.umdnj.edu/hemepath/pc/pc_smears_img.html
http://pleiad.umdnj.edu/hemepath/pc/pc_smears_img.html
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1.3 Abordagens metodológicas para o estudo do mieloma 

múltiplo 

1.3.1 Citogenética 

 

O estudo do mieloma múltiplo por citogenética é dificultado principalmente 

pelo baixo índice mitótico da doença, conseguindo-se metáfases somente em 

20%-30% dos casos. Além disso, a técnica não permite diferenciar as células 

tumorais das restantes populações celulares. Isto leva muitas vezes a 

resultados falsos negativos, baseados na análise cariotípica de células 

mielóides em divisão presentes na medula óssea. 

 Por outro lado, esta técnica não detecta alterações como a 

t(4;14)(p16;q32), e raramente detecta a t(14;16) (q32;q23) e a -17p13. Por 

todas as considerações anteriores, a sua utilização foi amplamente substituída 

pela técnica de FISH. Contudo, continua sendo uma abordagem recomendada 

para a identificação da -13q14, a qual, quando detectada por citogenética, está 

relacionada com um pior prognóstico que quando detectada por FISH. Também 

é uma ferramenta adequada para o estudo de alterações cromossômicas 

numéricas. 
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1.3.2 FISH (Hibridização in situ fluorescente) 

A técnica de FISH é atualmente a metodologia mais utilizada no estudo 

das alterações cromossômicas no MM.  

Esta pode ser realizada a partir de células em interfase, eliminando as 

limitações metodológicas da citogenética relacionadas com o baixo índice 

proliferativo. A partir da sua introdução houve uma mudança na caracterização 

molecular da doença, aumentando a freqüência de detecção das alterações 

consideravelmente. Assim, por exemplo, a freqüência da -13q14 aumentou de 

10%-15% para 40%-50%. Além disso, permitiu a identificação da 

t(4;14)(p16;q32), previamente desconhecida (Falcão et al., 2007).. 

a) Purificação celular: utilizando-se anticorpos anti-CD138 pode ser 

realizada a separação positiva dos plasmócitos por meio de colunas magnéticas 

ou sorting. A grande limitação desta abordagem é a perda considerável de 

células durante o processo de purificação, (Falcão et al., 2007). 

b) cIg-FISH: a combinação da técnica de FISH com a detecção das 

células plasmáticas por meio de anticorpos fluorescentes anticadeia leve ou 

citoplasmáticas permite identificar os plasmócitos e realizar a análise, 

exclusivamente nessa população. Somente são necessárias 100 células 

plasmocitárias para se avaliar o caso, (Falcão et al., 2007). 
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1.3.3 Transcriptase reversa - reação em cadeia da polimerase 

A identificação do ponto de quebra do cromossomo 4 na t(4;14)(p16;q32) 

permitiu utilizar a técnica de RT-PCR para a sua detecção de forma rotineira. 

Esta técnica apresenta alta sensibilidade própria da reação de PCR, eliminando 

a necessidade da separação da população tumoral.  

Além disso, nos casos positivos, a detecção da translocação pode ser 

utilizada como marcador no acompanhamento da doença residual mínima. 

 

1.4 Fisiologia do mieloma múltiplo 

Normalmente os plasmócitos constituem uma porção muito pequena 

(menos de 5%) das células da medula óssea. Entretanto, os portadores de 

mieloma têm um crescimento descontrolado de plasmócitos na medula óssea 

(mais de 10%, às vezes acima de 90%) (Kyle et al.,1994). A presença de 

acentuado número de plasmócitos no mieloma múltiplo é denominada de 

plasmocitoma. (Kyle et al.,1994; Hallek et al., 1998). 

Quando esta massa de plasmócitos está localizada em um único osso é 

chamada plasmocitoma solitário. Se os plasmócitos estiverem localizados fora 

da medula (p.ex., intestino, pulmão, seios da face, faringe), o plasmocitoma é 

denominado de extramedular. É importante ressaltar que os pacientes com 

mieloma múltiplo podem ter um ou mais plasmocitomas e nem sempre os 

pacientes com plasmocitomas apresentam mieloma múltiplo. Um plasmocitoma 
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é considerado um sinal de que o paciente tem um risco significativo de um dia 

desenvolver mieloma múltiplo. (Kyle et al.,1994). 

Outro evento importante que ocorre no MM é o aumento da perda óssea 

devido a estimulação das células responsáveis pela reabsorção óssea, os 

osteoclastos, que resulta da interação entre células tumorais no microambiente 

da medula (Barillé et al., 2003). 

Estudos recentes mostram que os plasmócitos dos pacientes com 

mieloma múltiplo expressam elevadas quantidades de receptor de ativação de 

fator nuclear κB (RANK), podendo estimular diretamente o desenvolvimento dos 

osteoclastos (Boissy et al., 2005). 

 Estudos recentes mostraram que as células de mieloma múltiplo 

expressam quimiocinas MIP-1α e MIP-1β, induzem o aumento da expressão de 

RANKL pelos osteoblastos e diminuem a produção de osteoprotegerina (OPG) 

no ambiente da medula óssea. OPG é um fator que antagoniza o efeito de 

RANKL preservando a integridade óssea. RANKL liga-se ao seu receptor 

RANK, iniciando a diferenciação e ativando a sinalização em precursores 

osteoclastos, promovendo a reabsorção óssea. As citocinas que atuam na 

doença óssea do mieloma estimulam a expressão de RANKL (Barillé et al., 

2003) 
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1.5 Relação entre o microambiente da medula óssea e as 

células do mieloma múltiplo 

O microambiente da medula consiste em proteínas da matriz extracelular, 

células estromais da medula, células do endotélio vascular, osteoblastos, 

osteoclastos e linfócitos. A interação das células do mieloma com as proteínas 

da matriz extracelular e células estromais da medula, juntamente com os 

fatores no microambiente da medula (citocinas) têm um importante papel na 

patogênese do mieloma (Giuliani et al., 2006, Hayashi et al., 2003, Hideshima  

et al., 2001).  

Na fase inicial do mieloma múltiplo, os plasmócitos localizados na medula 

óssea interagem com as células do estroma e raramente são encontrados em 

outros locais (Hallek et al., 1998).  A interação entre as células do mieloma 

múltiplo com as proteínas da matriz e células do estroma da medula óssea 

(interações tumor–hospedeiro) contribui para a sobrevivência, proliferação e 

progressão das células do MM (Vacca et al., 1994).  A ligação das células do 

mieloma com as células estromais da medula induz a transcrição e à secreção 

das citocinas, como o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α), fator de crescimento do endotélio vascular 

(VEGF), fator derivado do estroma-1 (SDF-1α) (Hayashi et al., 2003) e a 

interleucina 6 (IL-6) – principal fator de crescimento e sobrevivência dos 

plasmócitos (Grupta et al., 2001, Klein et al., 1999, Neiva et al., 2005), (figura 

3).  
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Figura 3 – Interação da célula do mieloma múltiplo com células do estroma na medul
expressão de citocinas (esquema adaptado - Ludwig et al., 2005) 

. 

A IL-6 é uma citocina importante no desenvolvimento do MM, prod

maneira parácrina pelas células do MM e pelas células do estroma da

óssea, como observado na figura 4. A IL-6 produzida pelas células do

da medula óssea induz o aumento da produção e secreção do VEG

células do mieloma múltiplo e, reciprocamente, o VEGF secretado pela

do mieloma múltiplo aumenta a produção do IL-6 pelas células do est

medula óssea. Este mecanismo de estímulo e secreção envolvendo a

VEGF é definido como "loop" autócrino e parácrino (Podar et al., 2
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VEGF é produzido tanto pelas células do mieloma múltiplo, como pelas células 

do estroma da medula óssea (Vacca et al.,1994; Podar et al., 2001). 

VCAM-1

Células do estroma
da medula óssea

VEGF

Células endoteliais
da medula óssea

VEGF e IL-6

VEGF e FGF-b

VEGF e IL-6

Angiogênese

Adaptado de Vacca A; 2003

 

 

Figura 4 – Produção da IL-6 através das células do estroma da medula óssea, 
contribuindo para sobrevivência dos plasmócitos (Esquema adaptado Vacca et al., 2003) 

 

Recentemente, foi demonstrado que as citocinas expressas na medula 

óssea: LIF, VEGF, bFGF, MIP-1α, SDF-1α, IL-1β, SCF e IL-3 ativam a  via  

MAPK e induzem a proliferação das linhagens de células de mieloma múltiplo: 

MM.1S e RPMI-8226, e a sobrevivência de células de pacientes com mieloma 

múltiplo (Lentzsch et al., 2004). 

Também foi observado que a migração dos plasmócitos para medula 

óssea, assim como sua quimiotaxia no microambiente da medula no MM, é 
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dirigida pela interação dos receptores quimiocinas e seus ligantes. (Heidemann 

et al., 2004; Aggarwal et al., 2006;  Alsayed  et al., 2007).  

No mieloma múltiplo, as células expressam uma variedade de receptores 

de quimiocinas (CCR1, CCR5, CXCR3, CCR6 e CXCR4) e secretam várias 

quimiocinas ligantes (MIP-1α, MIP-1β, SDF-1α,CXC e RANTES) (Pellegrino et 

al.,2004), as quais participam no homing das células, no crescimento do tumor 

e na progressão do tumor (Heidemann et al., 2004; Aggarwal et al., 2006; 

Alsayed  et al., 2007).  

A expressão da quimiocina SDF-1α e seu receptor CXCR4 na linhagem 

RPMI-8226 foi previamente descrita por Trentin et al., 2007; Hideshima et al., 

2001 e Zannettino et al., 2007. Estudos recentes demonstraram, em linhagens 

de células de mieloma múltiplo humano RPMI-8226 e U266, e em células de 

plasmócitos de pacientes com mieloma múltiplo, a expressão de outros 

receptores como, por exemplo, CXCR1, CXCR2, CXCR4, CCR6 e CCR2. 

(Moller  et al., 2003; Nakayama et al., 2003; Pellegrino et al., 2004;  Alsayed et 

al., 2007). 

A quimiocina SDF-1α e seu receptor CXCR4 têm um papel indireto na 

promoção do crescimento e sobrevivência das células do MM, através do 

aumento da secreção das citocinas IL-6 e VEGF pelas células do estroma da 

medula óssea (Heidemann et al., 2004; Bachelder et al., 2002).  
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1.6 Características gerais das quimiocinas e seus receptores 

As quimiocinas são pequenas proteínas quimiotáticas secretadas por 

várias células sobre influência de citocinas inflamatórias, fatores de crescimento 

e células cancerígenas (Luster, et al., 1998, Murphy et al., 2001). Estas 

quimiocinas regulam o transporte celular, especialmente recrutando leucócitos 

para os seus sítios alvos, e têm um papel importante, não somente nas reações 

inflamatórias e imunes, como também na progressão do câncer. (Luster et al., 

1998; Murphy et al., 2001; Sato et al., 2005).  

As quimiocinas constituem uma superfamília de pequenas proteínas (8-14 

KDa), da qual participam mais de cinqüenta quimiocinas que exercem a sua 

ação via interação com receptores específicos (Murdoch et al., 1999).  

As quimiocinas são subdivididas em quatro famílias: CXC, CC, XC e 

CX3C, dependendo do posicionamento do resíduo de cisteína no N-terminal da 

molécula protéica. Nestas moléculas, C representa resíduos de cisteína e X é 

qualquer outro resíduo de aminoácido (figura 5). As quimiocinas CC 

apresentam um rearranjo de uma cisteína adjacente à outra. As quimiocinas 

CXC têm 4 resíduos de cisteínas, sendo que os 2 primeiros resíduos de 

cisteínas conservados são separados dos outros dois resíduos de cisteínas por 

um resíduo de aminoácido não conservado, como observado no receptor 

CXCR4 e seu ligante SDF-1α (stromal cell-derived factor-1 ou CXCL12) (Luster 

et al.,1998 e Murphy et al., 2001). 
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A divisão das quimiocinas CXC é baseada na presença ou ausência da 

seqüência ELR (Glu-Leu-Arg) localizadas na região N-terminal da proteína 

(ELR+). As quimiocinas ELR+ apresentam uma importante implicação 

fisiológica em termos angiogênicos, enquanto que as quimiocinas não-ELR (ou 

ELR-) são anti-angiogênicas ou angiostáticas (Rosenkilde et al., 2004).  

 

Figura 5 – Quimiocinas e seus receptores subdivididos em quatro famílias: CXC, 
CC, XC e CX3C. (www.microbiologybytes.com/virology/AIDSII.htmle) 

 

http://www.microbiologybytes.com/virology/AIDSII.html
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A ligação das quimiocinas aos seus respectivos receptores acoplados na 

proteína G e presentes na membrana plasmática de células alvo, leva à 

reorganização do citoesqueleto e adesão com células endoteliais levando à 

migração destas células (Moller et al., 2003 e Rosenkilde et al., 2000). 

A transmigração dos leucócitos ocorre no sistema vascular através das 

células do endotélio, processo que envolve uma cascata seqüencial de 

citocinas pró-inflamatórias secretadas e presentes na superfície dessas células, 

tais como TNFα, IFN-ע e IL-1β, moléculas de adesão e quimiocinas. As 

citocinas se ligam às cadeias (GAGs) dos proteoglicanos presentes nas 

superfície das células endoteliais  e componentes da matriz extracelular, 

promovendo uma sinalização direcional que as células podem usar para 

navegar em regiões inflamatórias. 

Esta reação provoca adesão dos leucócitos aos sítios específicos nos 

vasos sanguíneos e faz com que ultrapassem a barreira do tecido, migrando 

para outros órgãos (figura 6). 
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1.7 Mecanismos de ação do SDF-1α e seu receptor CXCR4 em 

mieloma múltiplo 

A quimiocina SDF-1α é primariamente expressa em altos níveis pelas 

células do estroma da medula óssea (Alsayed et al., 2007), e células do 

mieloma múltiplo (Moller et al., 2003). O CXCR4 é expresso na superfície das 

células do mieloma múltiplo e do endotélio, mas não são expressos pelas 

células do estroma da medula óssea (Alsayed et al., 2007).  

A quimiocina SDF-1α se liga ao seu receptor CXCR4, um receptor com 7 

domínios transmembranas ligado à proteína G. Esta ligação desencadeia e 

ativa a cascata da via de sinalização PI3K e ERK/MAPK.(Aggarwal et al., 2006  

e Alsayed et al., 2007). Com esta interação, o SDF-1α induz o rearranjo do 

citoesqueleto, formação de pseudopodia e internalização do receptor CXCR4, 

nas células de MM. No primeiro momento ocorre mudança do citoesqueleto em 

resposta ao SDF-1 nas células de MM. A translocação da superfície do CXCR4 

para o compartimento intracelular ocorre em resposta ao SDF-1α. A localização 

subcelular do CXCR4 no MM aumenta a ativação da via de sinalização Ras-

ERK. É possível também que ocorra uma interação do CXCR4 com outros 

receptores antes da internalização e ativação das vias de sinalização (Aggarwal 

et al., 2006; Alsayed et al., 2007). 

As quimiocinas SDF-1α/CXCR4 não só regulam a migração, como 

também a adesão, invasão e mobilização das células de MM fora da medula 

óssea. (Aggarwal et al., 2006; Alsayed et al.,2007), 
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Figura 7 – Movimentação das células tronco através da interação das 
quimiocinas SDF-1α/CXCR4 (www.weizmann.ac.il/imm/Lapidot Page.html) 
 

A movimentação das células tronco CXCR4 positivo (rolling) ocorre com a 

interação das células endoteliais que expressam as proteínas de superfície 

selectinas E e P. Estas proteínas promovem uma adesão temporária das 

células tronco. As células tronco CXCR4+ são ativadas através da interação do 

ligante SDF-1α, o qual foi secretado pelas células estromais da medula óssea 

que desencadeiam a interação de moléculas de adesão LFA-1/ICAM-1 e  VLA-

4/VCAM-1 conferindo firme adesão entre as células tronco e as células 

 

http://www.weizmann.ac.il/imm/LapidotPage.html
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estromais.  Eventualmente as células tronco podem migrar para outros nichos 

de células tronco, os quais consistem de células estromais e moléculas de 

adesão. O SDF-1α rapidamente aumenta a atividade de adesão das células de 

MM mediadas pela regulação das integrinas VLA-4 (α4β1) a fibronectina e 

VCAM-1, aumentando a invasão e a secreção de metaloproteinases no 

mieloma múltiplo e contribuindo para o trânsito das células do mieloma múltiplo 

no microambiente da medula óssea. (Aggarwal et al., 2006; Alsayed et al., 

2007) (figura 7). 

Estudos demonstraram um aumento da expressão de CXCR4 e SDF-1 em 

linfonodos, pulmão, fígado e medula óssea, órgãos sabidamente alvos das 

metástases do câncer de mama (Muller et al., 2001). Entretanto, outros estudos 

demonstraram uma correlação inversa entre expressão de CXCR4 nas células 

de Mieloma Múltiplo e a atividade da doença (Moller et al., 2003; Vande Broek  

et al., 2003;  Alsayed et al., 2007). Os dados demonstraram que os baixos 

níveis de expressão do receptor CXCR4 em mieloma múltiplo estão 

correlacionados com o pior prognóstico ao paciente e com a progressão da 

doença. (Alsayed et al., 2007). 

Estes resultados também mostraram que altos níveis de SDF-1α na 

medula óssea de pacientes com uma atividade maior da doença estão 

associados com o menor nível de expressão de CXCR4 na superfície das 

células de mieloma múltiplo (Moller et al., 2003; Vande Broek  et al., 2006;  

Alsayed et al., 2007).  
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Em pacientes com mieloma múltiplo ativo, os quais expressaram altos 

níveis de CXCR4 no sangue periférico, apresentam nível de expressão de 

CXCR4 diminuído na medula óssea. Esses pacientes apresentaram altos níveis 

de SDF-1α na medula, provavelmente como mecanismo para confinar as 

células na medula óssea e evitar mais adiante trânsito das células para outros 

ambientes extras medulares (Alsayed et al., 2007). 

 

1.8 Talidomida e o mieloma múltiplo 

1.8.1 Características gerais da talidomida 

Talidomida [2-(2-6-dioxo-piperidine-3-yl) isso-indole-1,3-dione] foi usada 

inicialmente na Alemanha em 1950 e, dois anos mais tarde, na Inglaterra, como 

sedativo e anti-emético para gestantes; posteriormente foi descartada devido ao 

seu efeito teratogênico (Murakami et al., 2007). Esta droga foi associada à má 

formação fetal, sendo retirada de circulação mundial em 1961 (Meierhofer et al., 

2001). Hoje sabe-se que a característica teratogênica da talidomida durante a 

gravidez (28-42 dias após a concepção) foi causada pela inibição da formação 

normal dos vasos sangüíneos (Rajkumar et al., 2000).  

Stephens et al., 2000, demonstraram que apenas o isômero S(-) tem 

propriedades teratogênicas, porque possui dois anéis de fitalamida paralelos 

acomodando-se na fita de DNA das células. 

Sob o ponto de vista do efeito da droga, a forma R(+) atua como sedativo 

e a forma S(-) é a forma potencialmente inibitória da liberação do fator de 
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necrose tumoral (TNFα), através de células mononucleares do sangue 

periférico (Franks et al., 2004). 

A compreensão do modo de atuação da talidomida in vivo tem sido 

dificultada pela interconversão espontânea dos enantiômeros S e R; tal fato 

impossibilita a total separação dos seus respectivos efeitos. A talidomida é 

espontaneamente hidrolisada em solução aquosa pH 7,0 (figura 8). (Franks et 

al., 2004). 

          

 
Figura 8 - Estrutura e bioatividade da talidomida 

 

 

1.8.2 Mecanismo de ação da talidomida no mieloma múltiplo 

Em 1998, a talidomida foi aprovada pelo Food and Drug Administration 

(FDA), nos Estados Unidos, para o tratamento de eritema nodoso hansênico. O 

efeito anti-angiogênico da talidomida foi inicialmente descrito por D’Amato et al., 

 



                                                                                                 Introdução 22

2001, que demonstraram a inibição do fator de crescimento do fibroblasto 

básico pela talidomida em córneas neovascularizadas de coelhos.  

Apesar de na época o FDA não ter indicado a talidomida para o 

tratamento de câncer, o interesse da atividade anti-angiogênica da talidomida 

tem levado alguns especialistas a usarem esta droga no tratamento de tumores 

hematológicos e sólidos. Em 1999, Singhal et al., descreveram atividade da 

talidomida no tratamento de pacientes com mieloma múltiplo refratário ao 

tratamento convencional (quimioterapia e radioterapia). 

Posteriormente, Barlogie et al. (2001) demonstraram que 32% dos 84 

pacientes com mieloma múltiplo refratários a outros tratamentos tiveram uma 

resposta significativa ao tratamento com talidomida. A toxicidade da talidomida 

no tratamento de mieloma múltiplo é considerada moderada, conforme descrito 

por Singhal et al. (1999) e Barlogie et al. (2001). 

Em um estudo recente, Drucker et al. (2003), citaram um dos mecanismos 

de ação da talidomida através da inibição do IGF-1.e o caminho bFGF-2 (fator 

de crescimento de fibroblasto básico 2). Outros estudos mostraram que a 

talidomida não apenas inibe a angiogênese, mas também atua diretamente 

induzindo à apoptose ou parada do ciclo em G1 em plasmócitos (Lewis et al., 

1994), eliminando as moléculas de adesão dos plasmócitos às células do 

estroma da medula. Uma importante hipótese a respeito do mecanismo de ação 

da talidomida como droga anti-angiogênica foi proposta por Stephens et al. 

(2000); neste estudo os autores sugerem que os isómeros S(-) da talidomida, 

intercalam-se em regiões ricas em nucleotídeos CG (citosina-guanina), 
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impedindo a ligação do fator de transcrição SP1 à região do promotor nos 

genes VEGF, αv e βv integrina. Este bloqueio da transcrição resultaria numa 

diminuição da eficiência da expressão destes genes (Stephens et al., 2000; 

Pagès et al., 2005), (figura 9). O isômero R (+) não apresenta afinidade por 

nucleotídeos guanina e adenina (Stephens et al., 2000). 

 

                                                                       TALIDOMIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura- 9 Esquema do promotor do gene VEGF e os domínios de 
ligação dos fatores de transcrição 
 
 
Outros mecanismos de ação da talidomida no mieloma múltiplo são: A) 

Inibição direta do crescimento e sobrevivência dos plasmócitos tumorais e das 

células estromais da medula. B) Alteração da produção e atividade das 

citocinas IL-6, IL-10, IL-1β, TNF-α envolvidas no crescimento e sobrevivência 

dos plasmócitos, portanto inibindo o tumor. C) Alteração das moléculas de 

adesão localizadas na superfície dos plasmócitos e nas células estromais, não 
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ocorrendo a liberação de citocinas que contribuem para o crescimento do 

tumor, possibilitando a resistência de algumas drogas. D) Inibição de VEGF e 

bFGF que são  fatores que promovem a angiogênese (Vacca et al., 2003), 

figura 10. 

Células do estroma
da medula óssea

VEGF

Células endoteliais
da medula óssea

VEGF e IL-6

VEGF e FGF-b

VEGF e IL-6

Angiogênese

Talidomida

Talidomida

VCAM-1

 

Figura 10 - Mecanismo de ação da talidomida como droga 
anti-angiogênica segundo Vacca et al., 2003 

 

A talidomida poderia também estimular as células T, que atacam 

diretamente as células tumorais, ou ainda promover a produção de células 

matadoras naturais – “natural killer”, que estimulam o sistema imunológico a 

combater os plasmócitos tumorais. Este efeito, sendo um potente 

imunomodulador, inibe a angiogênese, aumenta o efeito do sistema imune, 

inibe as ligações celulares tumorais às células do estroma e inibe várias 
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citocinas, através da degradação do RNAm TNF-α, como observado nas 

células de HIV (Melchert et al., 2007) conforme demonstrado na figura11. 
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1.8.3 Efeito da talidomida sobre as quimiocinas em outras 

doenças 

A talidomida tem um efeito benéfico no tratamento de pacientes infectados 

com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e tuberculose (TB), estimulando 

a resposta imune tipo Th1, assim como no tratamento de mieloma múltiplo. 

O mecanismo pelo qual a talidomida atua em pacientes com HIV sugere 

uma degradação do RNAm do fator de necrose tumoral α (TNF-α). A talidomida 

reduziria a produção da síntese da proteína TNFα, inibindo as quimiocinas 

CXCR4 e CCR5.  

Entretanto, até o momento, nada se sabe sobre um possível efeito da 

talidomida sobre as quimiocinas CXCR4 e SDF-1α em pacientes com Mieloma 

Múltiplo.  

 

1.9 Efeito de diferentes drogas sobre as quimiocinas em células 

de mieloma múltiplo 

O envolvimento do SDF-1 α na promoção da proliferação, migração e 

proteção contra dexametasona foi demonstrado por Hideshima et al., 2002. 

Gazitt et al. (2004) demonstraram que em cada ciclo da mobilização das 

células hematopoiéticas da medula, as células do mieloma múltiplo perdem as 

moléculas de adesão e a sinalização do receptor CXCR4 e as células do 
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mieloma múltiplo sobreviventes são liberadas para a circulação a partir do sítio 

primário ou secundário (exemplo medula óssea ou nódulos linfáticos).  

As células da medula circulam até que ocorra a reexpressão das 

móleculas de adesão e do receptor CXCR4. Subsequentemente, as células de 

mieloma migram e hospedam as células estromais na medula ou na matriz 

extramedular em sítios determinados, usando a sinalização SDF-1α/CXCR4 ou 

outras quimiocinas (exemplo MIP-alfa). Consequentemente, as repetições dos 

ciclos de quimioterapia podem resultar em um aumento na resistência às 

drogas e na disseminação da doença. 

Um importante antagonista competitivo do CXCR4, conhecido como 

AMD3100 AnorMED,(Toronto,ON,Canadá), vem sendo utilizado no tratamento 

do MM; esta droga interrompe a ligação do SDF-1 ao seu receptor, facilitando a 

mobilização das células tronco dentro da medula óssea nos pacientes com 

Mieloma Múltiplo (Alsayed et al., 2007). 

O avanço no entendimento do mecanismo da sobrevivência e migração 

das células do mieloma múltiplo é muito importante, uma vez que novas 

terapias poderão ser desenvolvidas a partir deste conhecimento. 
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Estudar a expressão da quimiocina SDF-1α (CXCL-12) e seu respectivo 

receptor CXCR4 em células de pacientes com mieloma múltiplo e em linhagem 

de células de mieloma múltiplo humano (RPMI 8226), após tratamento com 

talidomida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos 
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3.1 Cultura celular 

A linhagem celular de mieloma múltiplo humano (RPMI-8226), (ATCC 

CCL-50) American Type Culture Collection. (Rockville, MD, USA) foi cultivada 

em meio de cultura RPMI 1640 (Invitrogen) com 10% soro fetal bovino (SFB) 

(Invitrogen), 2 µM L-glutamina (Invitrogen), 100U/ml penicilina (Invitrogen) e 

100µg/ml estreptomicina (Invitrogen). As células foram mantidas em estufa com 

5% de atmosfera de C02 a 37°C. Para determinação da curva de crescimento 

das células RPMI-8226 foi utilizado o método de exclusão por Trypan Blue 

como descrito por Drucker et al. (2003).  

 

3.1.1 Tratamento de células de mieloma múltiplo humano 

(RPMI-8226) com talidomida 

As células RPMI-8226 incubadas com 10, 20 e 100µM de talidomida, 

durante 24 e 48 horas, foram previamente descritas por Bauer et al., 1998 e 

Vacca et al. 2005, respectivamente. A talidomida foi solubilizada em DMSO 

(sigma) nas concentrações citadas acima e diluída em meio de cultura 

imediatamente antes do uso. A concentração final de DMSO usada em todos os 

experimentos foi menor que 0,01% como descrito por Hideshima et al., 2001. 

Como controle negativo, para exclusão de morte pelo DMSO, foram utilizadas 

células RPMI-8226 tratadas na concentração de 0,01% do diluente. O ensaio foi 

realizado em triplicata. Células RPMI-8226 sem tratamento de talidomida 

mantidas nas mesmas condições também foram usadas como controle. 
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As concentrações de 10 e 20µM equivalem à quantidade de talidomida 

encontrada em fluidos intersticiais de um paciente adulto com 70 Kg (Bauer et 

al.,1998). Já a concentração de 100µM equivale a uma dose acumulativa de 

talidomida, (Vacca et al., 2005). 

 

3.1.2 Determinação da viabilidade das células RPMI-8226 

tratadas com talidomida 

3.1.2.1 Ensaio de viabilidade das células RPMI- 8226 tratadas 

com 3-4,5-dimetiltiazol-2,5-brometo de difeniltetrazólico (MTT) 

As células RPMI-8226 (1x104 células/poço) cultivadas em placas de 96 

poços foram tratadas com talidomida nas concentrações de 10, 20, 100 e 

200µM, dissolvidas em meio de cultura RPMI-1640, enriquecido com soro fetal 

bovino 10% e submetidas ao ensaio colorimétrico para quantificação de 

proliferação e viabilidade celular com 3-4,5-dimetiltiazol-2,5-brometo de 

difeniltetrazólico (MTT). Os ensaios foram interrompidos após 24 e 48 horas de 

incubação, de acordo com as especificações do fabricante (Roche Applied 

Science, Mannheim, Germany) e analisados em leitor de microplaca Bio-Rad 

Model 550 com filtro de 450 a 550 nm. 
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3.2 Perfil dos pacientes com mieloma múltiplo estudados 

Para estudar o efeito da talidomida na expressão da quimiocina SDF-1α e 

seu receptor CXCR4, foram utilizados aspirados de medula óssea de 79 

pacientes, procedentes da Divisão de Hematologia do Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 

O protocolo utilizado neste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da USP (Processo n°498/05), e todos os pacientes 

foram previamente esclarecidos sobre a pesquisa que seria desenvolvida, tendo 

assinado um termo de consentimento para a utilização do material colhido. 

Os pacientes estudados foram classificados de acordo com critérios 

estabelecidos pelo Chronic Leukemia- Myeloma Task Force, (anexo 1); e 

Salmon & Durie et al., 1975, (anexo 2). As características clinícas dos pacientes 

conforme estes critérios estão demonstradas no anexo 3. 

Os pacientes foram divididos em 3 grupos: grupo 1) Pacientes recém-

diagnosticados para MM. Estes pacientes não receberam medicamentos para 

MM (n=31); grupo 2) Pacientes sem talidomida (n=38). Este grupo foi composto 

por pacientes com mieloma múltiplo tratados com outras drogas, diferentes da 

talidomida, incluindo altas doses de dexametasona, melfalan e dexametasona, 

melfalan e predinisona (MP), ciclofosfamida e predinisona, transplantes 

autólogos ou ciclofosfamida, melfalan, CCNU (lomustina), vincristina e 

predinisona; grupo 3) Pacientes tratados com talidomida (n=10). Este grupo foi 

composto por pacientes com mieloma múltiplo, que fizeram uso da talidomida 
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durante 3 a 40 meses (mediana 5 meses). Todos os pacientes deste grupo já 

faziam uso de outras drogas, incluindo altas doses de dexametasona, melfalan 

e dexametasona, melfalan e predinisona (MP), ciclofosfamida e predinisona, 

transplantes autólogos ou ciclofosfamida, melfalan CCNU (lomustina), 

vincristina e predinisona. 

 

3.3 Protocolo de tratamento dos pacientes com talidomida  

O tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo foi iniciado com uma 

dose de 100 mg talidomida (Talidomida TM , Fundação Ezequiel Dias, Brasil) por 

dia, via oral, e com um aumento progressivo da dose até 300mg/dia, conforme 

tolerância máxima de cada paciente. Estes pacientes receberam talidomida por 

no mínimo 3 meses 

 

3.4 Preparação das células mononucleares 

As células mononucleares obtidas a partir de amostras de medula óssea 

dos pacientes com mieloma múltiplo foram separadas em gradiente de 

densidade com 5 ml de Ficoll-Paque (Pharmacia-Biotech, Uppsala, Sweden), 

conforme descrito por Trentin et al., 1999. 

As amostras foram centrifugadas a 400g durante 30 minutos a 25ºC 

(Podar et al., 2001; Grupta  et al., 2002). As células isoladas foram lavadas com 

solução salina tamponada com fosfato, pH 7.4 (PBS) e centrifugadas a 400g. 
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Os plasmócitos foram isolados através de coluna de afinidade com 

anticorpo anti CD138, conforme descrição do fabricante (Miltenyi Biotec, 

Aurbun, CA, USA) e descrito por Trentin et al., 1997. A população celular obtida 

continha mais 98% de plasmócitos, conforme revelado pelo método de 

citometria de fluxo usando um marcador específico de plasmócitos o anticorpo 

CD138/38 (BD Biosciences, San Diego, CA; (Trentin et al., 1997). 

 

3.5 Expressão da proteína SDF-1 α em células RPMI-8226 e em 

células de pacientes com mieloma múltiplo através da 

determinação pelo método de ELISA (enzime-linked 

immunosobent assay)  

 

3.5.1 Células RPMI-8226 

A expressão da quimiocina SDF-1α foi analisada no sobrenadante e lisado 

de células RPMI-8226 tratadas e não tratadas (controle) com talidomida, pelo 

método de ELISA de acordo com o as condições descritas pelo fabricante (Ray 

Biotech ® Human SDF-1α ELISA KIT) e conforme descrito por Aiuti et al., 1997.  

 As células RPMI-8226 na concentração de 1X105 células/ poço foram 

cultivadas em placas de 6 poços e tratadas com 100µM de talidomida, 0,01% 

de DMSO e como controle (células sem adição da talidomida), durante períodos 

de 24 e 48 horas. Após o período de incubação com a talidomida, as células 
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foram lisadas; as amostras do sobrenadante e lisado de células foram 

congeladas a -20˚C, até o momento do uso. 

 

3.5.2 Pacientes 

A expressão da quimiocina SDF-1α também foi analisada nos plasmas 

obtidos das amostras de sangue dos pacientes dos grupos: recém 

diagnosticados, pacientes tratados sem talidomida e pacientes tratados com 

talidomida. As amostras foram coletadas em tubos contendo EDTA, congelados 

e mantidos a -20˚C, até o momento do uso. Como controle para as amostras 

dos pacientes com mieloma múltiplo foi utilizado sangue periférico de doadores 

(indivíduos saudáveis).  

Os ensaios foram realizados em triplicata e a leitura foi realizada em 

espectrofotômetro com intensidade de 450 a 550 nm em leitor Bio-Rad (Model 

550). 

 

3.6 Análise da expressão do receptor CXCR4 através do método 

de citometria de fluxo em células RPMI-8226 e pacientes com 

mieloma múltiplo 

A expressão do receptor CXCR4 nas células de mieloma múltiplo foi 

analisada através do método de citometria de fluxo, conforme descrito por 

Alsayed et al., 2007. 
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As células RPMI-8226 (controle), células RPMI-8226 tratadas com 100µM 

de talidomida e células RPMI-8226 tratadas somente com 0,01% de DMSO; 

assim como as células mononucleares isoladas de amostras de medula óssea 

de pacientes com mieloma múltiplo, dos 3 grupos (pacientes recém-

diagnosticados, pacientes tratados sem talidomida e pacientes tratados com 

talidomida) foram avaliadas através do protocolo de dupla-marcação, usando 

CXCR4 (sCD184) CD-184-PE(555974; BD Biosciences, San Diego, CA), CD-

38-APC (340665, BD Biosciences) e G1-PE (#340761 BD Biosciences) como 

controle isotipo para expressão de CXCR4. Foi analisado um total de 10000 

eventos (células) para cada amostra e avaliada a detecção de fluorescência 

através do aparelho FACScan (Becton Dickinson, San Jose, CA, USA).  

Os dados foram analisados usando software WinMDI 2.8. Para comparar 

a intensidade de coloração através da fluorescência das células dos diferentes 

grupos de pacientes e das células RPMI-8226 foram calculados os raios de 

intensidade de fluorescência. 

 

3.7 Extração de RNA total e síntese do DNA complementar 

As amostras de células RPMI-8226 tratadas e não tratadas com talidomida 

e as amostras dos pacientes com MM dos 3 grupos foram submetidas ao 

processo de extração de RNA total, com o reagente Trizol® (Invitrogen, 

Rockville, MD) de acordo com as instruções do fabricante. 
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Para a verificação da integridade do RNA total, as amostras foram 

analisadas em gel de agarose 1% coradas por brometo de etídeo e as bandas 

28S e 18S foram visualizadas em equipamento de transiluminador Image 

Master® VDS, através da leitura da absorbância a 260 e 280 nm. As amostras 

foram armazenadas em freezer -80˚C. 

A síntese do DNA complementar foi realizada a partir de 3µg de RNA total 

das amostras obtidas conforme descrito acima. A preparação foi realizada 

conforme a descrição do fabricante PROMEGA. 

A síntese do DNA complementar foi realizada para o volume final de 

reação 20µL nas seguintes proporções: 3µg de RNA total, 1µL Random Primers 

(20 pmol), 4µL Improm-II (5X Reaction Buffer), 1µL de dNTP mix (10mM de 

cada dNTP), 1µL de Improm-II (Reverse Transcriptase), H2O tratada com DEPC 

para completar o volume final de 20µL. As amostras foram submetidas a 

variações de temperaturas: 25 ˚C por 5 minutos, 55 ˚C por 1 hora e 70˚C por 15 

minutos em termociclador.  

 

3.8 Expressão dos genes SDF-1 e CXCR4 através do ensaio de 

RT-PCR semiquantitativo 

A expressão dos genes CXCR4 e SDF-1α nas amostras dos pacientes e 

em células RPMI-8226 tratadas e não tratadas foi analisada inicialmente 

através do método de RT-PCR semiquantitativo. 
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O gene CXCR4 foi amplificado nas seguintes condições: 35 ciclos de 94°C 

por 30 segundo, 58°C por 40 segundos, 72˚C por 1 minuto A seqüência dos 

primer utilizado foi: sense foi 5`- AGC ACC AGC GGT TAC CAT GGA – 3`- e  

antisense 5’- GAG TGT GAC AGC TTG GAG ATG –3` , conforme descrito por 

Garcia et al., 2004. O tamanho do fragmento amplificado foi de 702 pares de 

bases.  

O gene SDF-1α foi amplificado nas seguintes condições: um ciclo de 95 

°C por 90 segundos, 20 ciclos a 95ºC por 60 segundos e 60 °C por 45 

segundos e 72°C por 30 segundos. A seqüência dos primer utilizado foi: sense 

foi 5`- CCG CGC TCT GCC CAG CGA CGG GAAG – 3`- e  antisense 5’– CTT 

GTT TAA AGC TTT CTC CAG GTA CT -3` , conforme descrito por Takamoto et 

al., 2000. O tamanho do fragmento amplificado foi 227 pares de bases. 

 A amplificação do fragmento do GAPDH foi nas seguintes condições: um 

ciclo de 95 °C por 90 segundos, 20 ciclos a 95ºC por 60 segundos,60 °C por 45 

segundos e 72°C por 30 segundos. O primer utilizado foi: sense 5'-

CCCTCCAAAATCAAGTGGGG-3' e antisense :5'-CGCCACAGTTTCCC 

GGAGGG -3'. O tamanho do fragmento amplificado foi de 200 pares de bases. 

Todas as reações de RT-PCR foram feitas em duplicatas. Os fragmentos 

amplificados foram visualizados em gel de agarose 1,5%, preparados com 

tampão TAE 1X e 2µl de brometo de etídeo.  
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3.9 Expressão dos genes SDF-1 α e CXCR4 através do método 

RT-PCR em tempo real 

As amostras de células RPMI-8226 tratadas e não tratadas com talidomida 

e as amostras dos pacientes com mieloma múltiplo dos 3 grupos também foram 

analisadas pelo método quantitativo RT-PCR em tempo real, utilizando o 

termociclador Rotor Gene RG-3000 (Cobert Research, AUS). 

O protocolo utilizado foi Platinum SYBR Green PCR Super Mix-UDG  

conforme descrito pelo fabricante (Invitrogen ®). Desta forma, 25 µL Platinum® 

SYBR® Green qPCR Super Mix-UDG reagent (Invitrogen), 1µL ROX Reference 

Dye (Invitrogen), 1µL de cDNA de cada amostra em estudo, 10 µM de cada 

primer especifico para cada gene foi adicionado para um  volume total de 50 µL. 

As condições de amplificação foram: 2 minutos a 50 ºC, 10 minutos a 95ºC e 40 

ciclos a 95ºC por 15 segundos e 60ºC por 60 segundos. Os genes CXCR4 e 

SDF-1α utilizaram primers descritos por Hong et al., 2005. Estes primers 

continham as mesmas quantidades de CG e condições de hibridização dos 

genes (tabela 1) e as seqüências dos amplímeros se encontravam em 

diferentes éxons, evitando a contaminação com DNA genômico. A reação para 

cada gene analisado foi cuidadosamente padronizada a fim de evitar 

amplificação inespecífica. Como controle da reação foram usadas amostras 

com ausência de RNA ou cDNA, em cada um dos ensaios de RT-PCR em 

tempo real.  
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A detecção dos produtos foi feita pelo monitoramento do sinal fluorescente 

emitido pelo corante SYBR Green (Invitrogen), que intercala a dupla fita do 

DNA, obtido no final de cada ciclo. Os valores quantitativos foram obtidos a 

partir do ciclo limiar ou cycle threshold (Ct), onde o aumento do sinal associado 

ao crescimento exponencial dos produtos de PCR começa a ser detectado 

(Ginzinger DG, 2002), e analisados através do programa Rotor Gene software. 

Os níveis de expressão dos genes CXCR4 e SDF-1α foram normalizados em 

relação ao RNAm do gene endógeno (gliceraldeído-3-fosfato dehidrogenase - 

GAPDH), conforme descrito por Adams et al., 2003 ,e Livak et al.,., 2001. O 

método utilizado neste ensaio foi o método relativo ou 2 –∆CT (Livak et al., 2001). 

Para utilizarmos o método relativo ou 2 –∆CT , foi necessário determinarmos 

inicialmente  a eficiência de amplificação dos genes alvos e do controle 

endógeno.  

Assim, foi realizada uma curva com diluições seriadas do RNA total 

extraídos da linhagem de células de câncer de mama (MCF-7) nas 

concentrações de 15.6, 31.2, 62.5, 125, 250 e 500 ng e amplificados para cada 

um dos genes estudados. Cada uma das diluições foi posteriormente 

amplificada por RT-PCR nas mesmas condições. As amostras foram 

amplificadas em duplicata. Tomou-se também o cuidado de verificar a 

especificidade da reação de RT-PCR realizando se a curva de dissociação. A 

reação sendo específica para os produtos de PCR analisado, mostrou um 

gráfico com apenas um único pico a uma determinada temperatura em todas as 

amostras (figura 12). 
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Para comparar a eficiência de amplificação dos genes em estudo, os 

valores de Ct do gene alvo foram subtraídos dos valores de Ct do gene 

GAPDH. Também se calculou o ∆Ct de cada amostra, subtraindo-se os valores 

do Ct do gene alvo dos valores de Ct do gene controle (GAPDH). A diferença foi 

plotada contra o logarítmo da quantidade da amostra inicialmente colocada. A 

inclinação da reta ou slope menor que 0.1 indicamos que a eficiência de 

amplificação é comparável, podendo-se, portanto, aplicar o método comparativo 

ou 2 –∆CT  .  

Os níveis dos transcritos SDF-1α e CXCR4 foram classificados como 

negativos, quando o valor de referência foi menor que 0.01. Como referência 

foram usadas amostras reunidas em um grupo de RNAm de medula óssea de 6 

doadores de medula sadios, que apresentaram um valor transcrito menor de 

que 0.01. A amostra de medula óssea de doadores foi utilizada apenas como 

parâmetro da expressão gênica dos genes estudados. 

 

Tabela- 1. Seqüência de primers ultilizados para amplificação dos genes SDF-1 α e 
CXCR4 
GENE PRIMER SENSE PRIMER ANTISENSE Tamanho 

SDF-1α 5’ACTGGGTTTGTGATTGCCTCTGAAG-3’ 5’GCGAAGAAAGCCAGGATGAGGAT-3’ 150pb 

CXCR4 5’ACTGGGTTTGTGATTGCCTCTGAAG3’ 5’GGAACCTGAACCCCTGCTGTG3’ 130pb 
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Figura 12 – Curva de dissociação dos genes: A) GAPDH, B) SDF-1α, C) 
CXCR4 para verificação da especificidade da reação. Na abscissa 
observa-se a temperatura em graus Celsius e na ordenada observa-se a 
intensidade de fluorescência. 
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3.10 Análises estatísticas 
 

A significância estatística foi desenvolvida utilizando ANOVA para 

múltiplas comparações seguidas pelo teste de Mann-Whitney. A significância 

estatística foi definida como p<0,05. A menos que estejam indicado todos os 

dados foram determinados de 3 experimentos independentes, cada um deles 

em triplicata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados  
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4.1 Análise de citotoxicidade da talidomida em células RPMI-

8226 

Para verificar a relação dose-resposta da talidomida nas células de 

mieloma múltiplo foram utilizadas as concentrações de 10, 20,100 e 200µM de 

talidomida, baseadas em estudos que comprovam a ação direta destas 

concentrações em células tumorais, sugerindo o seu potencial clínico (Bauer et 

al., 1998, Hideshima et al., 2000, Ducker et al., 2003). A concentração 100µM 

talidomida, como descrita previamente por Hideshima et al. (2000), e 200µM 

potencializam o seu efeito citotóxico nestas células e permitiram verificar a 

expressão dos genes em estudo afetada pela ação da talidomida. 

Os nossos resultados mostraram que o tratamento da cultura de células 

RPMI-8226 com as diferentes concentrações (10, 20, 100 e 200µM) de 

talidomida, apresentou uma diminuição significativa da viabilidade celular 

somente no período de 24 horas em relação ao controle (p < 0.05), (figura 13). 

As concentrações de 100µM e 200µM de talidomida apresentaram um efeito 

citotóxico mais acentuado que as outras concentrações, porém, em relação ao 

tempo de incubação entre estas concentrações (100 e 200µM), verificamos que 

o efeito citotóxico foi maior em 24 horas, em relação ao período de 48 horas, 

levando em consideração o tempo de duplicação destas células que é de 30 a 

40 horas.  
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Citotoxicidade das células RPMI-8226 nas concentrações de 10, 20,100 e 
00µM, nos tempos 24 e 48 horas (N=3) 

 

 

α em células RPMI-8226 

ratadas com talidomida 

A presença da proteína ligante SDF-1α foi analisada no sobrenadante e no 

sado das células RPMI-8226 tratadas com 100µM de talidomida, nos períodos 

e exposição de 24 e 48 horas e comparados com o controle (célula RPMI-

226 sem tratamento com talidomida). Nestas amostras não foram observadas 

iminuições significativas nos níveis da proteína SDF-1α no sobrenadante (3,9 
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no sobrenadante (3,7 ± 0.05 ng/mL) em relação ao controle (3.9 ± 0.17 ng/mL) 

m 48 horas (p> 0.05) (Figura 14 A). Resultados semelhantes foram 

as (p> 0.05) e lisados (3,7 ± 0.07 ng/mL) em 

relaç

4.3 Expressão da proteína CXCR4 na superfície das células 

RPMI-8226 

O efeito inibitório da talidomida no re

da membrana das cé

de fluxo. Os resultados demonstraram 

100µM de talidomida durante 

± 0.03 ng/mL) em relação ao controle (3,9 ± 0.06 ng/mL) em 24 horas (p> 0.05); 

e

observados nas amostras lisadas (3,8 ± 0.02 ng/mL) em relação ao controle 

(4.0 ± 0.07 ng/mL) em 24 hor

ão ao controle (4.0 ± 0.01 ng/mL) em 48 horas (p> 0.05) (Figura 14 B). 
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Figura 14-Presença da proteína SDF-1α  no lisado (A) e sobrenadante (B)  das células 
RPMI 8226,  expostas durante 24 e 48 hs  a talidomida(TLD) e analisadas pelo método 
de Elisa. O controle (CTL) do ensaio são células RPMI8226 sem tratamento com 
talidomida. Resultados são expressos como média ± 1 SD (p>0.05) 
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não apresentando assim, nenhuma diferença significante quando comparada 

8226 foram expostas com 100µM de talidomida, durante 48 horas, e apenas 12 

a 13,4% das células controle (p>0,09); (figura 15). 

com as células RPMI-8226 sem talidomida (controle) que expressaram 10.1%, 

(p>0,07). Resultado similar foi observado nos ensaios onde as células RPMI-

% destas células apresentaram marcação da proteína CXCR4 em comparação 
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Figura 15 – Expressão do receptor CXCR4 das cé

E
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X

lulas 
RPMI -8226 tratadas com talidomida (TLD) e não 
tratadas (controle) durante 24 e 48 horas, através da 
análise de citometria de fluxo. Resultados são 
expressos como média ± 1 SD (p>0.05) 
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Figura 16 – Histograma representativo da analise da expressão do receptor 
CXCR4 em células RPMI-8226 , tratadas com talidomida através da análise por 
citometria de fluxo. A) células RPMI-8226 (controle), B) células RPMI-8226 
tratadas com 100 µM talidomida (24 horas).C) células RPMI-8226 (controle), D) 
células tratadas com 100µM de talidomida (48 horas). A seta indica  a presença 
de  duas populações celulares na linhagem de células RPMI-8226 
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4.4 Expressão gênica das quimiocinas SDF-1α e CXCR4 em 

linhagem de mieloma humano (RPMI-8226) 

4.4.1 Análise semiquantitativa pelo método de RT-CR 

Nas amostras de células RPMI-8226 tratadas com 100µM de talidomida, 

durante 24 e 48 horas, foi observada amplificação do fragmento de 227 pb do 

gene SDF-1α. A expressão do gene CXCR4 não foi detectada nesta linhagem 

de células, provavelmente devido à baixa expressão d ste receptor (figura 17)

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 
células
talidom
durante 24 horas. B) Controle (CT), células RPMI-8226 tratadas com 
talidomida (TLD) e células RPMI-8226 com 0,01% DMSO. As setas 
indicam o tamanho do fragmento do gene amplificado. Foram 
consideradas controle (CT), as células não tratadas 
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17 – Expressão dos genes SDF-1α e CXCR4 em linhagem de 
 RPMI-8226. A) Controle (CT), células RPMI-8226 tratadas com 
ida (TLD) e células RPMI-8226 tratadas com 0,01% de DMSO, 

GAPDH 

17 – Expressão dos genes SDF-1α e CXCR4 em linhagem de 
 RPMI-8226. A) Controle (CT), células RPMI-8226 tratadas com 
ida (TLD) e células RPMI-8226 tratadas com 0,01% de DMSO, 

GAPDH 
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4.4.2 Expressão relativa genes SDF-1α e CXCR4 em células 

RPMI-8226 através da técnica RT-PCR em real time 

As expressões dos genes SDF-1α e CXCR4 foram afetadas 

células com 

10µM

 

respectivamente, em relação ao controle (figura 18 A). Resultado similar foi 

também observado na expressão do gene CXCR4, onde a expressão deste 

gene oi re a s  controle, após o tratamento 

destas células com 10µM, 20µM e 100µM de talidomida, respectivamente; 

(fgura 18 B). 

significativamente nas células RPMI-8226 após exposição destas 

, 20µM e 100µM de talidomida durante 48 horas quando comparadas com 

o controle (células RPMI-8226 sem tratamento com talidomida). Nestes estudos 

foi observada uma diminuição dos transcritos dos genes SDF-1α de 5, 8 e 10 

vezes nas células tratadas, com 10µM, 20 µM e 100 µM de talidomida,

 f duzid  3, 5 e 10 veze  em relação ao
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A- 

B- 

 

Figura 18 - Expressão relativa dos genes SDF-1α (A) e CXCR4 (B) em 
células RPMI-8226 tratadas com 10, 20 e 100 µM de talidomida durante 
48 horas. Foi usado como controle células RPMI-8226 sem tratamento 
com talidomida. Os dados foram obtidos pela normalização relativa 
através do gene endógeno GAPDH. Resultados são expressos como 
média ± 1 SD. (**p<0.005) 
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4.5 Análise da proteína SDF-1α em pacientes com mieloma 

múltiplo pelo método de ELISA 

Os ensaios de ELISA no sangue periférico dos pacientes com mieloma 

múltiplo, demonstraram uma diminuição nos níveis da proteína SDF-1α 

presentes nos plasmas de pacientes tratados com talidomida (1,58ng/mL ± 

0,016), quando comparados com os níveis da proteína em pacientes recém-

diagnosticados (3,01 ng/mL ± 0,128) e no grupo de pacientes tratados sem 

talidomida (2,82 ng/mL ± 0,281); figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Expressão da proteína SDF-1α nos grupos 
de pacientes com mieloma múltiplo. Resultados são 
expressos como média ± 1 SD (**p<0.001) 
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4.6 Análise do receptor CXCR4 pelo método de citometri

fluxo em pacientes com mieloma

a de 

 múltiplo 

a 66,0%) e pacientes tratados sem 

talidomida (45%; intervalo entre 37 a 60%), figura 20. 

Como revelado através do método de citometria de fluxo, realizado na 

superfície das células de mieloma múltiplo purificadas, a percentagem média 

dos pacientes que expressaram o receptor de quimiocina CXCR4 foi 

significantemente menor em pacientes tratados com talidomida (29,8%; 

intervalo entre 27,4 a 33,5%), quando comparado aos pacientes recém-

diagnosticados (47%; intervalo entre 45,9 

 

 

Figura 20 – Expressão do receptor CXCR4 nos grupos de 
pacientes recém-diagnosticados (Recém), pacientes 
tratados sem talidomida (Sem TLD) e pacientes tratados 
com talidomida (TLD) através da análise de citometria de 
fluxo. Resultados são expressos como média ± 1 SD 
(*p<0.05) 

 



                                                                                                Resultados 57

4.7 Expressão dos genes SDF-1α e CXCR4 analisados pelo 

método de RT-PCR semiquantitativo 

As expressões dos genes SDF-1α e CXCR4 foram analisadas em 79 

pacientes, separados nos grupos: pacientes tratados com talidomida, pacientes 

tratados sem talidomida e pacientes recém diagnosticados. Os resultados 

mostraram expressão dos genes SDF-1α e CXCR4 de forma heterogênea 

(figura 21). Foram consideradas expressões positivas aquelas que apresentam 

o fragmento amplificado de 702 pb do gene CXCR4 e a presença do fragmento 

amplificado de 227 pb para o gene SDF-1α, e visualizadas através do gel de 

agarose 1,5%. Foram consideradas amostras negativas aquelas amostras que 

não apresentaram amplificação do fragmento, ou não foram visualizadas no gel 

de agarose 1,5%. Neste resultado é possível observar a heterogeneidade na 

expressão dos pacientes tratados com talidomida. 
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 21 - Expressão dos genes CXCR4 e SDF-1α em pacientes MM. 1) 
tes recém diagnosticados, 2) pacientes tratados com talidomida 3) 

α (227 pb), CXCR4 (702 pb). Como controle endógeno foi utilizado o 

ressão dos genes SDF-1α e CXCR4 analisados pelo 

de RT-PCR em tempo real 

tes tratados sem talidomida. Fragmentos amplificados dos genes 

APDH (200 pb)  

álise molecular da expressão de SDF-1α e CXCR4 nos 79 pacientes 

alisadas usando a técnica RT-PCR em tempo real. Os resultados 

 que SDF-1α foi expresso em 30% dos pacientes tratados com 

, comparados com 63% dos pacientes recém-diagnosticados e 56% 

ntes tratados sem talidomida. A expressão de CXCR4 foi observada 

dos pacientes tratados com talidomida, comparado com 68% dos 

 recém-diagnosticados e 60% dos pacientes tratados sem talidomida. 

ultados mostraram que SDF-1α foi transcrito 4 a 3 vezes a mais, 

mente, em pacientes recém-diagnosticados (p=0,0047) e pacientes 

em talidomida, comparados com 1 vez e meia em pacientes tratados 
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com lidomida. A ão do XCR4 crita 5 a 4 vezes a 

mais, respectivamente, em pacientes recém-diagnosticados e em pacientes 

tratados sem talidomida comparado com 2 vezes com pacientes tratados com 

talidomida (figura 22). 

ta  express receptor C  foi trans
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A-
 

 
B-
 

 

Figura 22 – Análise da expressão relativa dos 
transcritos SDF-1α (A) e CXCR4 (B) analisados 
através da técnica de RT PCR real-time nos grupos de 
pacientes com mieloma múltiplo: recém-diagnosticados 
(Recém), pacientes tratados sem talidomida (Sem 
TLD), pacientes tratados com talidomida (TLD), 
Doador. Os dados foram obtidos pela normalização 
relativa através do gene endógeno GAPDH. 
Resultados são expressos como média ± 1 SD 
**p<0.005 
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A quimiocina SDF-1α e seu receptor CXCR4 estão envolvidos na 

sobrevivência e crescimento de uma vasta variedade de tumores e suas 

metástases. Em particular, o SDF-1α aumentou a sobrevivência das células 

malignas na presença do receptor CXCR4, bem como sua proliferação, invasão

e dispersão de células neoplásicas. 

O papel funcional da expressão de SDF-1α e CXCR4 em mieloma 

múltiplo, assim como em diferentes tipos de tumores, é bastante controverso. 

Recentemente, Alsayed et al. (2007), em um estudo in vivo em 

camundongos e Vande et al. (2006), em estudos clínicos descreveram uma

correlação direta entre os baixos níveis de expressão de CXCR4 e atividades

da doença em mieloma múltiplo. Alsayed et al. (2007), demonstraram que em 

pacientes com mieloma múltiplo ativo, os plasmócitos expressam mais CXCR4

em sangue periférico, mas esta expressão diminui dramaticamente na medula

óssea, onde os níveis de SDF-1 são maiores e os plasmócitos estão 

potencialmente confinados dentro da medula, evitando o tráfico destas células. 

Assim, é possível observar que pacientes com gamopatia monoclonal de 

significado indeterminado (MGUS- Monoclonal gammopathy of undetermined

significance) apresentam uma expressão de CXCR4 mais elevada na medula

óssea do que os pacientes com mieloma múltiplo. Por outro lado, em outros 

tipos de câncer, a incidência de alta expressão do gene CXCR4 tem sido

relacionada à progressão dos tumores, tais como tumores de mama e pâncreas

(Helbig et al., 2003;  Koshiba et al., 2000). 
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Recentemente, foi demonstrado que a expressão do receptor CXCR4 na 

superfície dos plasmócitos pode ser heterogênea, variando entre 10 a 100% 

nos pacientes com mieloma múltiplo estudados. Esta variação também foi 

observada em nosso estudo, quando comparamos os pacientes recém 

diagnosticados e pacientes sem tratamento com talidomida; esses dois grupos 

de pa

e, 

expre

ida; o mesmo não foi observado 

quando estas células tratadas foram analisadas pelo método de citometria de 

cientes foram utilizados como parâmetro de comparação para o grupo de 

pacientes tratados com talidomida e, apenas 47% e 45 %, respectivament

ssaram este receptor na superfície dos plasmócitos. Esta análise foi 

realizada pelo método de citometria de fluxo. Por outro lado, quando 

comparamos este dois grupos com grupos de pacientes tratados com 

talidomida, a população de plasmócitos que expressou o receptor CXCR4 após 

o tratamento com talidomida foi apenas 29 %, mostrando um nítido efeito da 

talidomida sobre a população de plasmócitos que expressam o receptor 

CXCR4. 

Para confirmar o efeito da talidomida na expressão dos genes SDF-1 α e 

CXCR4 em mieloma múltiplo, células de mieloma múltiplo humano foram 

expostas a doses fisiológicas equivalentes à quantidade de talidomida 

encontrada em fluidos intersticiais de um paciente adulto com 70 Kg. Os 

resultados confirmaram a presença de uma baixa expressão do SDF-1 α e 

CXCR4, apesar dos resultados de RT-PCR em tempo real neste estudo terem 

mostrado uma diminuição na expressão do gene CXCR4 na superfície das 

células RPMI-8226 tratadas com talidom
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fluxo

múltiplo e tem modificado consideravelmente o paradigma de 

tratam

. Este resultado sugere que em conseqüência da pouca quantidade de 

CXCR4 presente na superfície da célula RPMI-8226, não foi possível ser 

detectada pelo método de citometria de fluxo, a variação entre o controle e as 

células tratadas.  

O papel modulador da talidomida na expressão de CXCR4 foi mostrado 

até agora apenas por Juffermans et al. (2000) em pacientes infectados vírus 

imunodeficiência primária humana (HIV). Esses autores demonstraram em 

pacientes portadores de HIV (human immunodeficiency virus) que a talidomida 

suprime o aumento da expressão do CXCR4, por seletiva degradação do RNA 

mensageiro do TNFα. Entretanto, no mieloma múltiplo não há nenhum estudo 

mostrando o efeito da talidomida sobre a expressão das quimiocinas CXCR4 e 

SDF-1α 

A talidomida tem sido introduzida recentemente como um tratamento para 

mieloma 

ento para esta doença em vários países (Pabumbo et al., 2008; Lokhorst 

et al., 2008). 

O uso da talidomida tem se mostrado como tratamento de primeira linha 

em termos de resposta e tempo livre da doença (recidivas). 

Recentes estudos sobre a talidomida têm indicado que seus mecanismos 

de ação são altamente complexos e envolvem diversos alvos moleculares. 

Podemos apenas especular sobre os mecanismos possíveis, pelos quais a 

talidomida poderia afetar a expressão SDF-1 α e CXCR4 em MM. 
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No entanto, alguns genes controlados pelo fator de transcrição SP1 e NF-

κ B estão sujeitos também à modulação da talidomida. Desta forma um possível 

mecanismo, que já tem sido descrito para expressão dos genes VEGF e bFGF 

em mieloma múltiplo é que a talidomida modularia a expressão do genes SDF-

1/CX

0 heterodímero in vitro. Além disso, dada a falta NF-κB b clássico 

relac

(2007), mostraram que em células pulmonares humanas SDF-1α 

inten

ode estar atuando 

atrav

P-1, ERK e 

ativação do NF-κB liga o promotor SDF-1α em células de astrocitomas 

CR4, através do controle da fatores de transcrição SP1, NF-κB. 

Helbig et al. (2003), demonstraram que o fator de transcrição NF-κB causa 

migração das células de câncer de mama e sua metástase pela indução da 

expressão do receptor da quimiocina CXCR4. A expressão do receptor CXCR4 

é dependente NF-κB e aparenta requerer um elemento de resposta não 

clássico presente na seqüência de -66 a mais 7+ do promotor CXCR4 em 

câncer de mama. Este elemento resposta liga-se a ambos, o homodímero p50 

ou p65p5

ionados aos sítios de ligação , sugeriu-se que os fatores de transcrição tais  

como os ativadores de proteína SP1 e Fator 1 nuclear respiratório são 

responsáveis pela expressão constitutiva e induzida do CXCR4. Recentemente 

Huang et al. 

sificam a mobilidade celular e aumento da regulação integrinas através 

CXCR4 através via ERK dependente NF-κB. O SDF-1α p

és do CXCR4 para ativar a via sinalização ERK, que ativam IKK/beta e NF-

κB, resultando nas ativações das integrinas β1 e β3 assim contribuindo com a 

migração das células pulmonares cancerígenas. 

Por outro lado, Garcia et al. (2005) demonstraram que S

 



                                                                                                 Discussão 

 

66

(linha

 

ata (PC-3) 

que é

gem de células U373). Além disso, as mutações de SP-1 localizadas entre 

-57 e -39, encontram-se acima do principal sítio inicial e resulta na redução da 

marcação da atividade do promotor na linhagem U373. 

KuKreja et al. (2005), sugeriram que a expressão do SDF-1α induziu a 

expressão do receptor  CXCR4 em células cancerígenas da próst

 dependente da cascata de sinalização MEK/ERK e ativação do NF-κB.  

Outro possível mecanismo foi que a talidomida poderia estar modulando a 

expressão do CXCR4/SDF-1α em mieloma múltiplo, por meio da redução dos 

níveis de TNF-α e/ou de outras interleucinas. Este mecanismo é consistente 

com observações feitas em pacientes com HIV (Singhal et al., 1997). 

Uma terceira possibilidade é a de ambos os mecanismos acima estarem 

envolvidos na modulação da expressão dos genes SDF-1α/CXCR4. Além disso, 

a ausência ou baixa regulação da expressão do receptor CXCR4 poderia estar 

favorecendo disseminação das células de mieloma múltiplo para a circulação, 

contribuindo assim para a aceleração da progressão da doença. Assim, futuros 

estudos clínicos devem avaliar se a baixa regulação do receptor CXCR4 e seu 

ligante SDF-1α induzido pelo tratamento com talidomida possa estar 

correlacionado com a progressão da doença e a sobrevivência de pacientes 

mieloma múltiplo. 
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Apesar de analisarmos um número limitado de pacientes tratados com 

talidomida, no presente estudo, observamos que: 

 

s expressões das quimiocinas SDF-1α e CXCR4 em pacientes com 

mieloma múltiplo tratados com talidomida são afetadas quando comparados 

com os pacientes com mieloma múltiplo sem qualquer tratamento (recém 

diagnosticados) ou tratados com outros medicamentos. 

oses fisiológicas de talidomida 10 e 20µM afetaram a expressão do 

ligan DF-1 α e CXCR4, em linhagem de células de mieloma múltiplo humano 

(RPMI-8226)

A
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Anexo 1 - Diagnóstico de mieloma múltiplo (MM) segundo os critérios definidos pelo
Chronic Leukemia- Myeloma Task Force 
 

 

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICOS 

CRITÉRIOS MAIORES 

I – Plasmocitoma em biópsia de tecido 

II – Medula óssea com plasmocitose > 30% 

III –Pico monoclonal na eletroforese de proteínas com IgG > 3,5g/dl; IgA > 2,0 g/dl 

excreção de cadeia leve kappa ou lambda > 1,0g/24 horas na eletroforese de urina na 

ausência de amiloidose.  

CRITÉRIOS MENORES 

A – Medula óssea com 10-30% de plasmócitos 

B – Presença de pico monoclonal, mas em níveis inferiores aos descritos acima  

C – Lesões osteolíticas 

D –Imunoglobulinas policlonais: IgM < 50 mg%, IgA < 100mg%, IgG < 600 mg%. 

Obs: O diagnóstico de MM requer o mínimo de um critério maior mais um menor ou 

três critérios menores que devem incluir A + B: 

1 – I+B, I+C, I+D 

2 – II+B, II+C, II+D 

3 – III+B, III+C, III+D 

4 – A+B+C, A+B+D 
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Anexo 2 - Estadiamento segundo Durie e Salmon 

ESTÁDIO CRITÉRIO MASSA TUMORAL 

(x 1012 m2 células) 

I  <0,6 

1 – Hemoglobina > 10g/dl 

ou plasmocitoma solitário 

4 – Componente monoclonal 

Cadeia leve urinária < 4g/24h 

II NÃO ESTÁDIO I OU III 0,6-1,2 

2 – Cálcio sérico normal 

3 – RX de esqueleto normal (escala 0) 

IgG < 5g/dl 

IgA < 3g/dl 

III 

SEGUINTES 

>1,2 UM OU MAIS DOS 

1 – Hemoglobina < 8,5g/dl 

2 – Cálcio sérico  > 12mg/dl 

3 – Lesões líticas avançadas (escala 3) 

4 – Componentes monoclonal 
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IgG > 7g/dl     

IgA > 5g/dl 

Cadeia leve urinária > 12g/

UBCLASSIFICAÇÃO 

a- Função renal normal (creatinina sérica < 2,0 mg/dl) 

b- Função renal anormal (creatinina sérica ≥ 2,0 mg/dl) 

- ESCALAS DAS LESÕES ÓSSEAS 

* Esqueleto normal (0) 

* Osteoporose (1) 

* Lesões líticas (2) 

* Destruição extensa e fra

Cálcio corrigido (mg/dl) = (Cálcio medido mg/dl) – (Albunina g/dl) + 4 

24h. 

- S

turas (3) 
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Anexo 3 – Parâmetros clínic tes com Mieloma Múltiplo* 

  Grupo 2 Grupo 3 

os dos pacien

Grupo 1

Número de pacientes 31 38 10 

Idade (mediana) 5) 54 (41-68) 

Mulher / Homen 17 / 14 20 / 18 6 / 7 

   

38 (66) 8/10 (80) 

IgA 12/29 (41) 5/38 (13) 2/10 (20) 

8 (8) 0 

Cadeia leve 6/29 (20) 5/38 (13) 0 

(%), média 
,8-68,4) 25 (2,0-97) 53,6 (9-100) 

β2-    

< 3 5/26 (20) 12/27 (44) 4/7 (57,2) 

≥ 3,5 and <5,5                        9/26 (34) 7/27 (26) 1/7 (14,3) 

≥ 5  12/26 (46) 8/27 (30) 2/7 (28,5) 

Creatinina (mg/dL) 
(m

0,6-15,3 (1,2) 0,6-6,3 (1,1) 0,6-7,1 (1,2) 

Albumina (g/dL) §    

< 3 5/10 (50) 

≥ 3,5                                    17/31 (55 ) 21/35 (60) 5/10 (50) 

Hb (g/dL) §    

< 10 13/31 (42) 18/38 (47) 8/10 (80) 

≥ 10                                    18/31 (58) 20/38 (53) 2/10 (20) 

Cálcio (mg/dL) (mediana) 5,1-14,2 (9,8) 7,6-12,5 (9,2) 7,4-10,4 (9,4) 

Durie e Salmon (estágios)§    

Estágio I 4/25 (16) 3/38 (8) 1/10 (10) 

Estágio II 1/25 (4) 7/38 (18) 3/10 (30) 

Estágio III 20/25 (80) 28/38 (74) 6/10 (60) 

66 (50-81) 63 (35-8

Tipo Imunoglobulina§

IgG 10/29 (35) 25/

Não secretada 1/29 (4) 3/3

Plasmocitose medula óssea 24 (0

microglobulina (mg/L)§

,5 

,5                                      

ediana) 

,5 14/31 (45) 14/35 (40) 

                   * Não houve diferenças significativas entre os grupos 
                     § número/ número total  (%) 

 

 



                                                                                                      Anexos 

 

74

 

 

Anexo 4- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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nexo 5 - Aprovação da CAPPesq A
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