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RESUMO 1

A prevalência e o prognóstico das mutações no gene do DNMT3A e sua interação com outros
marcadores moleculares foi avaliado em 415 pacientes adultos com leucemia mielóide aguda
(LMA) e idade inferior a 60 anos, quanto ao seu valor prognóstico. Identificou-se 96
mutações no DNMT3A em 415 portadores de LMA (23.1%) estudados. A análise de regressão
univariada de Cox mostrou que os pacientes com DNMT3Amut apresentaram sobrevida global
(SG; P = 0.022; hazard ratio [HR] = 1.38; 95% intervalo de confiança [IC], 1.04-1.81) e
sobrevida livre de recidiva (SLR; P = 0.005; HR = 1.52; 95% IC, 1.13-2.05) inferiores quando
comparado aos pacientes sem a mutação nesse gene (DNMT3Awild-type). Em uma análise
multivariada, as mutações no DNMT3A apresentaram valor prognóstico independente
desfavorável para SG (P = 0.003; HR = 1.82; 95% IC, 1.2-2.7) e SLR (P < 0.001; HR = 2.2;
95% IC, 1.4-3.3). Na análise do subgrupo citogenético de risco intermediário sem mutações
no gene NPM1 ou FLT3-ITD (NPM1wild-type/FLT3wild-type), esta associação foi particularmente
evidente (SG: P = 0.013; HR = 2.09; 95% IC, 1.16-3.77; SLR: P = 0.001; HR = 2.65; 95% IC,
1.48-4.89). O efeito das mutações no DNMT3A em portadores de LMA permanece indefinido
já que as LMA que apresentaram a mutação no gene do DNMT3A não expressaram um padrão
no perfil de metilação ou de expressão gênica que as discrimine de pacientes com
DNMT3Awild-type. Conclui-se que o status da mutação no gene DNMT3A é fator importante a
ser considerado para estratificação de risco de portadores de LMA.
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ABSTRACT 1
The prevalence, the prognostic effect, and interaction with other molecular markers of
DNMT3A mutations were studied in 415 adults patients with acute myeloid leukemia (AML)
younger than 60 years, regarding its prognostic value. We showed mutations in DNMT3A in
96 of 415 patients with newly diagnosed AML (23.1%). Univariate Cox regression analysis
showed that patients with DNMT3Amut AML show significantly worse overall survival (OS; P
= 0.022; hazard ratio [HR] = 1.38; 95% confidence interval [CI], 1.04-1.81), and relapse-free
survival (RFS; P = 0.005; HR = 1.52; 95% CI, 1.13-2.05) than DNMT3Awild-type AMLs. In a
multivariable analysis, DNMT3A mutations express independent unfavorable prognostic value
for OS (P = 0.003; HR = 1.82; 95% CI, 1.2-2.7) and RFS (P < 0.001; HR = 2.2; 95% CI, 1.43.3). In a composite genotypic subset of cytogenetic intermediate-risk AML without FLT3ITD and NPM1 mutations, this association is particularly evident (OS: P = 0.013; HR = 2.09;
95% CI, 1.16-3.77; RFS: P = 0.001; HR = 2.65; 95% CI, 1.48-4.89). The effect of DNMT3A
mutations in human AML remains elusive, because DNMT3Amut AMLs did not express a
methylation or gene expression signature that discriminates them from patients with
DNMT3Awild-type AML. We conclude that DNMT3A mutation status is an important factor to
consider for risk stratification of patients with AML. Blood. 2012;119 (24):5824-5831
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RESUMO 2
Os portadores de leucemia mielóide aguda (LMA) são classificados em grupos de risco de
acordo com a presença de anomalias citogenéticas. No entanto, o advento de análises
moleculares tem permitido a identificação de novos subtipos de LMA com prognósticos
diferentes principalmente dentre as que apresentam cariótipo normal (CN-LMA).
Foram estudados retrospectivamente 149 adultos portadores de LMA (exceto leucemia
promielocítica aguda), não selecionados por idade ou tipo de LMA (secundária ou de novo),
consecutivamente, tratados em único centro de referência no Brasil, entre abril de 2004 até
março de 2013, para caracterização molecular dos genes NPM1, FLT3 e IDH1 e suas
associações com prognóstico.
Entre os 149 pacientes, a maioria (113/149; 75.8%) foi de novo LMA e a mediana de idade foi
de 49 (18-84) anos. Identificou-se NPM1mut em 31/144 (21.5%), FLT3-ITD em 20/144
(13.9%) e IDH1mut em 7/114 (6.1%) pacientes analisados.
Entre 122/149 (81.9%) pacientes que receberam a quimioterapia com intenção de atingir a
remissão completa (RC), o status dos genes NPM1, FLT3, ou IDH1 por si só ou em
combinação não se associaram com RC (P = 0.267; P = 0.424; P = 0.464; respectivamente)
nem se correlacionaram com o achado de menos de 10% de blastos na medula óssea realizado
precocemente após o tratamento de indução (P = 0.077; P = 0.432; P = 0.379;
respectivamente). A Mutação no NPM1 emergiu como fator independente de melhor
prognóstico para sobrevida livre de recidiva (SLR; P = 0.039; HR = 0.318; 95% de Intervalo
de Conficança [IC], 0.107-0.943) e sobrevida geral (SG; P = 0.007; HR = 0.474; 95% IC,
0.275-0.817), independente do status do FLT3. Nenhum dos pacientes com FLT3-ITD recaiu
até o momento. Nenhuma diferença foi observada na SG em relação à presença da FLT3-ITD
(P = 0.313) ou da mutação do IDH1 (P = 0.321). Foram observadas diferenças na SG entre os
subgrupos compostos, NPM1mut/FLT3wild-type, NPM1mut/FLT3-ITD, NPM1wild-type/FLT3wild-type
e NPM1wild-type/FLT3-ITD (P = 0.002; HR = 1.526; 95% IC, 1.166-1.997). Observaram-se
baixos índices de SLR (13.8 meses) e SG (3.6 meses), e reduzidas taxas de RC (42.1%) e
mortalidade precoce (43.4%). A idade e a mutação no gene do NPM1 se comportaram como
fatores de risco independentes para SLR, quando considerou-se níveis de LDH e presença de
CD34 nas células blásticas. Em relação à SG, idade, mutação no gene NPM1 e presença de
menos de 10% de blastos na medula óssea avaliada precocemente após o tratamento de
indução apareceram como fatores de risco independentes quando considerou-se categorias de
risco citogenéticas, FLT3-ITD, níveis de LDH e contagem de GL.
A freqüência das mutações nos genes NPM1 e FLT3 demonstrada aqui foi menor que as
apresentadas na literatura atual, já a no gene IDH1 foi semelhante às relatadas nos grandes
9

coortes. Apesar das reduzidas taxa de RC, SG e SLR, a mutação no gene do NPM1 emergiu
como um fator prognóstico independente para SG e SLR superiores. Há necessidade crucial
de se coletar dados epidemiológicos precisos sobre as LMA na América Latina e, portanto,
realizar estudos maiores para fornecer análises comparativas das mutações genéticas e
sobrevida dos pacientes.
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ABSTRACT 2
Acute myeloid leukemia (AML) patients are categorized into risk groups according to
cytogenetic abnormalities. Nevertheless, the advent of molecular tools has allowed the
identification of new subtypes with different prognosis notably among those with normal
karyotype AML (NK-AML).
We retrospectively studied 149 non-APL adult AML unselected by age, secondary or de novo
AML patients consecutive treated in one reference center in Brazil between April 2004 till
March 2013 to determine molecular characterization of NPM1, FLT3 and IDH1 genes and
their associations with clinical outcomes. Among 149 patients, the majority (113/149; 75.8%)
was de novo AML and median age was 49 (18-84) years. We identified NPM1mut in 31/144
(21.5%), FLT3-ITD in 20/144 (13.9%) and IDH1mut in 7/114 (6.1%) tested patients.
Among 122/149 (81.9%) patients who received chemotherapy with intention to achieve
complete remission (CR), neither NPM1, FLT3 nor IDH1 status alone or in combination were
associated with CR (P = 0.267; P = 0.424; P = 0.464, respectively) nor correlate with early
bone marrow (BM) blast clearance using 10% blast cutoff (P = 0.077; P = 0.432; P = 0.379,
respectively). NPM1 mutation emerged as an independent prognostic factor for superior
relapse-free survival (RFS; P = 0,039; Hazard Ratio [HR] = 0.318; 95% Confidence Interval
[CI] = 0.107-0.943) and overall survival (OS; P = 0.007; HR = 0.474; 95%CI = 0.275-0.817),
independent of FLT3 status. None of FLT3-ITD patients relapsed so far. No difference in OS
was observed regarding FLT3 (P = 0.313) nor IDH1 (P = 0.321) mutations status. Different
OS were observed between composite subgroups NPM1mut/FLT3wild-type, NPMmut/FLT3-ITD,
NPMwild-type/FLT3-ITD and NPMwild-type/FLT3wild-type (P = 0.002; HR = 1.526; 95%CI = 1.1661.997).
We report low RFS (13.8 months), OS (3.6 months), and CR (42.1%) and early death (43.4%)
rates. RFS was affected by age and NPM1 mutation as independent prognostic variables when
we consider LDH serum levels and CD34 blast cells positivity. OS was affected by age,
NPM1 mutation status, and less than 10% blast cells in BM 15 days after induction as
independent prognostic variables when we consider cytogenetic risk categories, FLT3-ITD
and WBC count and LDH levels.
NPM1 and FLT3-ITD mutations frequency demonstrated here were lower than expected and
IDH1mut frequency was in accordance to literature. We reported low overall CR rate, short OS
and RFS, but even so NPM1 mutation emerged as an independent prognostic factor for
superior OS and RFS. There is a crucial need to collect accurate epidemiologic AML data in
Latin America and therefore conduct larger studies to provide gene mutations and survival
comparative analysis.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
2-HG

2-hidroxiglutarato

ABI-PRISM3100

Analisador genético da Applied Biosystems

AMLCG

Grupo Cooperativo Alemão de LMA (German AML Cooperative Group)

AML1

Runt-related transcription factor 1 (RUNX1) ou acute myeloid leukemia 1
protein (AML1) ou core-binding factor subunit alpha-2 (CBFA2) é uma
proteína de ligação codificada pelo gene RUNX1

AML1/ETO

Gene de fusão categorizados como LMA FAB-M2

APL

Leucemia promielocítica aguda

Ara-C

cytosina arabinoside

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

C/EBP

CCAAT/enhancer binding protein

cDNA

DNA complementar sintetizado a partir de um molde de RNA mensageiro

CEBPA

CCAAT/enhancer binding protein alpha

CEBPADM

Gene do CEBPA com dupla mutação

CEBPAUM

Gene do CEBPA com mutação única

CEBPAwild-type

Gene do CEBPA sem mutação

CBFß/SMMHC

Gene de fusão que codifica a proteína CBFß-SMMHC

CN-LMA

Leucemia mielóide aguda com cariótipo normal

COEP

Comitê de Ética em Pesquisa

COEP-UFMG

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais

D15

Período entre 14 e 17 dias após início da quimioterapia de indução

D35

Trigésimo quinto dia após início da quimioterapia de indução

dATP

2'-desoxinucleotídeo de adenina-5'-trifosfato

dbSNP

Banco de dados referente aos polimorfismos de único nucleotídeo
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dCTP

2'-desoxinucleotídeo de citosina-5'-trifosfato

DEPC

Diethylpyrocarbonate

dGTP

2'-desoxinucleotídeo de guanina-5'-trifosfato

DHPLC

Desnaturação cromatográfica líquida de alta performance

DMSO

Dimetilsulfóxido

DNA

Ácido desoxirribonucleico

DNMT

DNA metiltransferases

DNMT1

DNA (Cytosine-5) Methyltransferase 1

DNMT3A

DNA (Cytosine-5) Methyltransferase 3 Alpha

DNMT3Amut

Gene do DNMT3A mutado

DNMT3Awild-type

Gene do DNMT3A sem mutação

DNMT3B

DNA (Cytosine-5) Methyltransferase 3 Beta

DNTP

Deoxynucleotide triphosphate

dNTP

2'-desoxinucleosídeos-5'-trifosfatodos tipos dATP, dCTP, dGTP e dTTP

DRM

Doença residual mínima

dTTP

2'-desoxinucleotídeo de timina-5'-trifosfato

EDTA

Ácido etilenodiaminotetracético

FAB

Sistema Franco-Americano-Britânico

FAB-M0

Leucemia mielóide aguda com evidência mínima de diferenciação
mielóide

FAB-M1

Leucemia mielóide aguda sem maturação

FAB-M2

Leucemia mielóide aguda com maturação de granulócitos

FAB-M3

Leucemia promielocítica aguda (APL)

FAB-M4

Leucemia mielomonocítica aguda
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FAB-M5

Leucemia monoblástica aguda ou leucemia monocítica aguda

FAB-M6

Leucemia eritrocítica aguda

FAB-M7

Leucemia megacarioblástica aguda

FDA

Food and Drug Administration

FLT3

FMS-like tyrosine kinase 3

FLT3-ITD

Duplicação interna em tamdem do gene FLT3

FLT3-TDK

Domínio tirosina quinase no gene do FLT3

FLT3wild-type

Gene do FLT3 sem a duplicação interna em tamdem

GL

Global de leucócitos no sangue periférico

HC/UFMG

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais

HELP

HpaII tiny fragment Enrichment by Ligation-mediated PCR

Hidac

Altas doses de Ara-C equivalente a 3g/m2 a cada 12 horas

HIV

Vírus da imunodeficiência humana adquirida

HL60

Human promyelocytic leukemia cells (tipo de linhagem celular)

HOVON

Grupo Cooperativo Holandês e Belga de Hematologia

HOX

Homeobox (grupo de genes que produzem fatores de trasncrição)

HOXB5

Homeobox protein Hox-B5

HR

Hazard ratio

IC

Intervalo de confiança

IDH1

Isocitrato desidrogenase 1

IDH1mut

Gene do IDH1 mutado

IDH2

Isocitrato desidrogenase 2

IDH2mut

Gene do IDH2 mutado

ITD

Duplicação interna em tamdem
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K-RAS

Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog

LDH

Lactato desidrogenase

LMA

Leucemia mieloide aguda

LMC

Leucemia mieloide crônica

g

Micrograma (10-6 gramas)

mL

Mililitro (10-3 litros)

L

Microlitro (10-6 litros)

MLL-PTD

Duplicação parcial no gene MLL

mM

Milimolar

MO

Medula óssea

MRC

Medical Research Council

NADP+

Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato

NADPH

Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida

não-APL

Todas as LMA exceto a leucemia promielocítica aguda

ng

Nanograma (10-9 gramas)

nm

Nanômetro (10-9 metros)

NPM1

Nucleolar phosphoprotein B23, numatrin

NPM1mut

Gene do NPM1 mutado

NPM1wild-type

Gene do NPM1 sem mutação

N-RAS
NUP98/HOXA9

Neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog
Gene de fusão associado à LMA.
O gene NUP98 se funde ao HOXA9 no cromossomo 7

OMS

Organização Mundial de Saúde

pb

Pares de bases nitrogenadas

PBGD

Porphobilinogen deaminase
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PCR

Reação em cadeia da polimerase

PHD

Plant Homeo Domain

pM

Picomol (10-12 moles)

PML

Gene de fusão da leucemina promielocítica

PML/RARα

Fusão do gene da leucemia promielocítica com gene do receptor alfa do
ácido retinóico

PWWP

Domínio com núcleo composto de prolina-tryptofano-tryptofano-prolina

RARA

Gene do receptor alfa do ácido retinóico

RC

Remissão Completa

RHG

Reverse hot Giemsa (RHG)-banding

RNA

Ácido ribonucleico

RT-PCR

Reação em cadeia da polimerase reversa

SEER

Surveillance, Epidemiology, and End Results Registry

SG

Sobrevida geral

SKOV3

Sloan-Kettering HER2 3 + Ovarian Cancer (tipo de linhagem celular)

SLR

Sobrevida livre de recidiva

SMD

Síndrome Mielodisplásica

SNP

Polimorfismo de único nucleotídeo

TCLE

Termo de consentimento livre esclarecido

TDK

Domínio tirosina quinase

TGO

Transaminase glutâmico oxalacética

TGP

Transaminase glutâmica pirúvica

TMO

Transplante de medula óssea

TRM

Mortalidade relacionada com o tratamento
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U

Unidade

UV

Ultra-violeta

α-KG

α-cetoglutarato
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1 INTRODUÇÃO
A leucemia mielóide aguda (LMA) é uma doença maligna das células precursoras
hematopoiéticas comprometidas com a linhagem mielóide que se caracteriza pela proliferação
clonal dessas células blásticas, acúmulo das mesmas na medula óssea, sangue periférico e/ou
outros tecidos e pela perda da função hematopoiética normal

1; 2; 3

. Há um acúmulo de

alterações genéticas herdadas ou adquiridas que alteram os mecanismos de autorenovação,
proliferação e diferenciação das células progenitoras hematopoiéticas
precursores

hematopoiéticos

envolvidos

na

leucemogênese

da

3; 4; 5; 6

LMA

. Esses

podem

comprometidos com as linhagens granulocítica, monocítica, megacariocítica e eritrocítica
9; 10

ser
7; 8;

. Em algumas situações esses precursores podem ser muito imaturos, sem definição de

linhagem ou apresentar características imunofenotípicas das linhagens mielóide e linfoide
12; 13; 14

11;

. Por isso, a LMA representa, na verdade, um grupo de doenças com aspectos clínicos e

biológicos diferentes que demandam estratégia terapêutica específica

15; 16; 17; 18

. De acordo

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o diagnóstico de LMA é feito quando mais de
20% de blastos mielóides são vistos na medula óssea e/ou sangue periférico através da
microscopia óptica, com ou sem o auxílio da identificação dos blastos por citometria de fluxo,
ou quando uma identificação genética típica de LMA é feita mesmo na ausência do critério
numérico acima

19

. Quando o número de blastos está entre 5%, que é o limite superior da

normalidade, e 19%, o diagnóstico poderá ser de uma síndrome mielodisplásica ou uma
doença mieloproliferativa, dependendo dos outros aspectos clínicos e hematológicos 19.
Inicialmente, as LMAs foram classificadas exclusivamente por critérios morfológicos,
citoquímicos, e pela celularidade e percentual de blastos da medula óssea (Sistema FrancoAmericano-Britânico - FAB) 8. Logo após, através de marcadores imunológicos, foram
identificados os subtipos LMA com evidência mínima de diferenciação mielóide (FAB-M0) e
a leucemia megacarioblática aguda (FAB-M7)
(imunofenotípicos,

citogenéticos

e

9; 12; 20

. Métodos diagnósticos mais refinados

moleculares)

permitiram

identificar

subtipos

imperceptíveis à microscopia óptica comum e reclassificar as leucemias de acordo com a
22

origem e linhagem celular, estágio de maturação e tipo de anormalidade citogenética ou
molecular envolvida

21

. A classificação da LMA proposta em 2001 pela OMS reconhece 19

subtipos diferentes e inclui, não somente características citológicas, citoquímicas e
imunofenotípicas, como também alterações cariotípicas e genéticas

21

. Algumas mutações

genéticas foram, posteriormente, acrescentadas à nova classificação de LMA da OMS

19

.

Atualmente, cerca de 30 mutações recorrentes foram identificadas, em grande parte pela
técnica de sequenciamento de genes que possibilitiou rapidez na caracterização de novas
alterações genéticas

22; 23

. Para a maioria delas, o papel na leucemogênse e o impacto no

prognóstico ainda é incerto ou foi avaliado apenas em grupos específicos de pacientes, não
podendo ser extrapolado para toda a população de portadores de LMA. 22; 24; 25; 26; 27.
Há variações geográficas na incidência da LMA

28

. Nos adultos, as taxas mais

elevadas são vistas na América do Norte, Europa e Oceania. Essas diferenças podem ser
atribuídas a características genéticas da população, fatores ambientais ou combinação desses
fatores 29; 30; 31.
O tratamento da LMA pode ser dividido em duas grandes fases: indução da remissão e
terapia pós-remissão

32; 33; 34

. O objetivo inicial do tratamento é alcançar a remissão completa

(RC) e o restabelecimento da hematopoiese normal

10

. A RC é definida como medula óssea

contendo até 5% de blastos, ausência de alterações morfológicas típicas de LMA como o
bastonete de Auer, contagens normais de global de leucócitos (GL), neutrófilos e plaquetas no
sangue periférico 35; 36; 37. Essa avaliação é feita por meio da análise da medula óssea coletada
geralmente 35 dias (D35) após o início da quimioterapia de indução. Os pacientes que não
alcançam RC com até dois ciclos de quimioterapia de indução são classificados como
refratários e deverão ser tratados de outras formas

38; 39; 40

. O objetivo final do tratamento é a

erradicação do clone leucêmico que deverá ocorrer com o tratamento pós-remissão 34.
Alcançar RC é uma condição essencial para o paciente ter sobrevida prolongada e
mesmo cura

37

. A capacidade de entrar em RC é, sem dúvida, um dos principais fatores
23

prognósticos no paciente com LMA, fator este reconhecido desde os primeiros protocolos
terapêuticos utilizados

10; 41; 42

. O tratamento de indução convencional para LMA resulta em

taxa de RC em torno de 60% a 70%, em pacientes adultos com menos de 60 anos

43; 44; 45

.A

sobrevida global (SG) dos indivíduos que alcançam a remissão completa é três a dez vezes
superior à dos que não a alcançam

46; 47

. A maioria dos portadores de LMA que recidivam o

fazem no período de 1 a 3 anos após o término do tratamento

37

. Portanto, há grande

necessidade de se identificar fatores prognósticos mais sensíveis que possam prever recaída.
A detecção de células leucêmicas residuais com técnicas mais sensíveis e menos subjetivas do
que a morfologia vislumbra uma nova dimensão na determinação do prognóstico dos
portadores de LMA

48; 49; 50

. Porém, até o momento, a pesquisa de doença residual mínima

raramente tem sido utilizada na estratificação de risco dos portadores de LMA e persiste a
dúvida sobre qual é o melhor método para estimá-la 37; 51; 52; 53.
Alterações cromossômicas observadas em exame de citogenética com banda G nas
células leucêmicas são observadas em aproximadamente 55% dos casos de LMA 1; 54; 55; 56; 57.
A citogenética é o fator prognóstico mais importante e prediz probabilidade de RC, SG e
sobrevida livre de recidiva (SLR)

56; 57; 58; 59; 60

. De acordo com a citogenética, os pacientes

podem ser classificados como risco favorável, adverso e risco intermediário
Muitas recomendações de tratamento são baseadas nessa estratificação

62; 65

37; 61; 62; 63; 64

.

. Nesse sentido,

está claro que pacientes de risco favorável podem ser tratados apenas com quimioterapia de
indução e quimioterapia pós-remissão, enquanto pacientes de risco adverso devem receber um
transplante de medula óssea (TMO) alogênico como parte do tratamento pós-remissão 66; 67. O
tratamento do grupo de risco intermediário é mais controverso e a melhor estratégia não está
bem definida

65; 68

. Os pacientes desse grupo podem ser tratados com quimioterapia e TMO

autólogo ou alogênico

69; 70

. Cada uma dessas terapias oferece risco de recidiva e morbi-

mortalidade relacionada aos tratamentos diferentes. O grande problema do risco intermediário

24

é que os pacientes que não apresentam alterações na citogenética e, portanto, apresentam
cariótipo normal (CN-LMA), constituem a maioria dos casos 61; 68.
A detecção de mutações gênicas crípticas utilizando técnicas de biologia molecular
permite, teoricamente, um refinamento da classificação de risco citogenética, especialmente
no grupo de portadores de CN-LMA pertencentes ao risco intermediário 37; 71; 72; 73; 74; 75. Além
disso, novas terapias estão sendo testadas e poderão ser desenvolvidas para LMA tendo como
alvo algumas mutações genéticas 76; 77.
Desse modo, o presente estudo aborda a pesquisa de algumas mutações genéticas em
LMA em diferentes populações. A primeira parte foi desenvolvida durante o período de
Agosto de 2010 à Agosto de 2011, no decorrer do estágio de Doutorado sanduíche da
pesquisadora, pela CAPES, na Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holanda. Esta parte se
refere à pesquisa de mutações no gene DNMT3A em LMA no grupo de pacientes do HOVON
(Grupo Cooperativo Holandês e Belga de Hematologia), e suas associações com
características e desfechos clínicos. A segunda parte analisa e freqüência da FLT3-ITD e das
mutações nos genes IDH1 e NPM1 (NPM1mut) em portadores de LMAs diagnosticados no
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC/UFMG), durante o
período de Abril de 2004 a Março de 2013, e suas associações com características e desfechos
clínicos. A pesquisa de mutações no gene IDH1 foi realizada, em sua maioria, na Erasmus
Medical Center, Holanda, como trabalho de cooperação entre os grupos de Hematologia e de
Biologia Molecular dos dois países.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A análise de grandes séries de portadores de LMA permitiu identificar fatores
prognósticos altamente relevantes, que podem ser subdivididos entre aqueles relacionados ao
paciente (características e condições gerais de saúde) e aqueles relativos às características
específicas do clone leucêmico

37

. Os primeiros predizem a mortalidade relacionada com o

tratamento (TRM) e tornam-se mais importantes com o aumento da idade, enquanto os
últimos predizem resistência ao tratamento 78; 79.
Os principais fatores relacionados ao prognóstico da LMA são: idade, contagem de
GL no sangue periférico ao diagnóstico, se primária (de novo) ou secundária a síndrome
mielodisplásica (SMD) ou quimioterapia, presença de alterações citogenéticas e citorredução
precoce 80; 81; 82; 83.
A detecção das alterações citogenéticas tem grande importância do ponto de vista
clínico, já que vários estudos demonstraram que constituem, quando analisadas
individualmente, o fator prognóstico mais importante para resposta à terapia de indução e
sobrevida na LMA (Figura 1) 64; 80. Vários sistemas de estratificação de risco foram propostos
com base na presença destas alterações

21; 56; 61; 62; 63

. De modo geral, a divisão em grupos de

risco favorável, intermediário e adverso é amplamente aceita. Como consenso, o grupo de
risco favorável inclui as alterações t(15;17)/PML/RARα, t(8;21)/RUNX1-RUNX1T1 e
inv(16)/t(16;16)/CBFα-MYH11; o grupo de risco adverso inclui as alterações do 3q, as
deleções completas ou parciais dos cromossomos 5 e 7, a t(9;22) e os cariótipos complexos; e
o grupo intermediário é definido pelo CN-LMA e algumas alterações cromossômicas não
descritas acima (Tabela 1). As alterações do 11q23 e algumas outras anomalias citogenéticas
recorrentes estão alocadas no grupo intermediário ou no grupo adverso, dependendo do
estudo37; 64.
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Número
Pacientes

Número
Eventos

Cariótipo normal
Favorável
Intermediário
Adverso

% vivos

Cariótipo normal
Favorável
Intermediário
Adverso

Anos da data de entrada no estudo

Figura 1. Sobrevida Geral em portadores de leucemia mielóide aguda e idade entre 16 e 59 anos de acordo
com a classificação prognóstica de risco revisada proposta pelo grupo do Medical Research Council.
Adaptado de Grimwade et al,2010
Tabela 1- Classificação prognóstica de risco revisada proposta pelo grupo do Medical Research Council
Anomalia Citogenética

Comentários

Favorável
t(15;17)(q22;q21)
t(8;21)(q22;q22)

Independente de anomalia citogenética associada*

inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22)
Intermediário
Entidades não classificadas como favorável ou adversa
Adverso
abn(3q)

[Excluindo t(3;5)(q21~25;q31~35)]

inv(3)(q21q26)/t(3;3)(q21;q26),
add(5q), del(5q), -5,
-7, add(7q)/del(7q),

Excluindo os casos com cariótipo favorável†

t(6;11)(q27;q23),
t(10;11)(p11~3;q23),
t(11q23)

[Excluding t(9;11)(p21~22;q23) e t(11;19)(q23;p13)]

t(9;22)(q34;q11),
-17/abn(17p),
Complexo (≥4 anomalidades não relacionadas)
*Todas as anomalias de risco favorável. †Todas as anomalias de risco adverso. Adaptado de Grimwade et al,2010
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Entretanto, a estratificação de risco citogenética tem uma grande limitação: os
pacientes que apresentam CN-LMA. Diferenças significativas na resposta terapêutica e na
evolução são observadas nesse grupo, o que sugere que outras alterações associadas à
ativação ou inativação de vias celulares críticas [tais como transdução de sinais, apoptose,
resistência a drogas, regulação do ciclo celular e reparo do ácido desoxirribonucleico (DNA)]
também tenham impacto na biologia da doença e, consequentemente, na resposta
terapêutica84.
O grupo de portadores de CN-LMA representa 40-50% dos adultos com LMA

64

.

Neste grupo, mutações em vários genes como FLT3, MLL, CEBPA, DNMT3A, NPM1,
ASLX1, WT1, IDH1, IDH2, e expressão aberrante dos genes EVI1 e BAALC, têm sido
avaliadas quanto ao valor prognóstico, contribuindo para um refinamento nos sistemas de
classificação e estratificação de risco 37; 71; 85; 86; 87. A revisão dos critérios da OMS em 2008 já
acrescentou duas entidades provisórias, definidas pela presença de mutações no gene da
nucleofosmina e no gene CEBPA: “LMA com mutação em NPM1 nucleophosmin (nucleolar
phosphoprotein B23, numatrin)]”, e “LMA com mutação em CEBPA [CCAAT/enhancer
binding protein (C/EBP), alpha]” 19.
Em 2010, o grupo de especialistas trabalhando em diretrizes para diagnóstico,
prognóstico e tratamento da LMA, LeukemiaNet, propôs um sistema de estratificação de risco
incorporando alterações nos genes NPM1, FLT3 e CEBPA, como demonstrado na Tabela 2 37.
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Tabela 2- Proposta de estratificação de risco do grupo LeukemiaNet associando citogenética e
alterações moleculares nos genes NPM1, CEBPA e FLT3 em portadores de LMA
Grupo genético
Favorável
t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22) ou t(16;16)(p13.1;q22); CBFα-MYH11
NPM1

mut

sem FLT3-ITD (CN*)

mut

(CN*)

CEBPA
Intermediário-I

mut

NPM1

/FLT3-ITD (CN*)

NPM1

wild-type

NPM1

wild-type

/FLT3-ITD (CN*)
sem FLT3-ITD (CN*)

Intermediário-II
t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
Alterações citogenéticas não classificadas no grupo favorável ou adverso
Adverso
inv(3)(q21q26.2) ou t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); rearranjo no MLL
-5 ou del(5q); -7; abn(17p); cariótipo complexo

ǂ

mut

LMA, leucemia mielóide aguda; NPM1 , mutação no gene NPM1; FLT3-ITD, duplicação interna em tandem do gene FLT3; FLT3wild-type
ausência de ITD no gene FLT3; CEBPAmut, mutação no gene CEBPA. *Cariótipo normal. ǂ Presença de ≥3 anomalidades não relacionadas.
Adaptado de Donher et al,2010

Favorável
Intermediário-I

Intermediário-II

Probabilidade de Sobrevida

Adverso

SG [meses]

Figura 2. Sobrevida Geral em portadores de leucemia mielóide aguda e idade entre 18 e 60 anos de acordo
com a estratificação prognóstica de risco proposta pelo grupo do LeukemiaNet.
Adaptado de Röllig et al, 2011
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As recomendações do grupo LeukemiaNet integraram alterações moleculares e
citogenéticas, subdividindo o grande grupo heterogêneo de pacientes de risco intermediário
em intermediário-I e intermediário-II

37

. Röllig et al avaliaram o valor prognóstico da nova

classificação de risco em um grande coorte de portadores de LMA e foram observadas
diferenças significativas entre todas as categorias de risco em pacientes com idade ≤ 60 anos
em relação à SLR e SG

88

. A mediana de SG no grupo de risco favorável, intermediário-I,

intermediário-II e adverso foi de 5.3, 1.1, 1.6, e 0.5 anos, respectivamente (Figura 2). É
interessante notar que os pacientes do grupo intermediário-II apresentaram melhor sobrevida
do que do intermediário-I. Porém, quando se analisou os pacientes com > 60 anos não houve
diferenças entre a sobrevida dos pacientes classificados nos grupos de risco intermediário-I e
intermediário-II. Portanto, em pacientes jovens com LMA, a classificação recomendada pelo
grupo LeukemiaNet parece ser ótimo método de classificação para estimativas de prognóstico.

2.1 Marcadores moleculares na LMA

2.1.1 NPM1
A

nucleofosmina

é

uma

fosfoproteína

altamente

conservada

que

reside

fisiologicamente no nucléolo e transita entre o núcleo e o citoplasma (Figura 3). Ela está
envolvida em vários processos celulares como a biogênese do ribossomo, manutenção da
estabilidade do genoma e a regulação da atividade e estabilidade de genes supressores de
tumor como o p53 89; 90.
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Núcleo

Núcleo
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Figura 3. O gene NPM1 codifica uma proteína envolvida em várias funções.
(A) NPM1 é uma proteína oligomérica e normalmente transita entre os compartimentos nucleolar,
mut
nucleoplasmático e citoplasmático. Mutações no NPM1 (NPM1 ) causam localização aberrante da proteína
no citoplasma. (B) A mobilidade da NPM1 (microesferas verdes) desempenha um papel fundamental na
biogênese do ribossomo, uma vez que a molécula transporta partículas preribosomais (esferas amarelas).
NPM1 participa também da organização da cromatina, duplicação do centrossomo (cilindros amarelos),
maturação do mRNA nuclear e do reparo do DNA. No citoplasma, a NPM1 se liga ao centrossoma e regula a sua
duplicação durante a divisão celular. Além disso, a NPM1 interage com p53 e suas moléculas reguladoras (ARF
e Hdm2) que influenciam o percurso oncosuppressor ARF-Hdm2/p53. Adaptado de Ostronoff et al, 2011 e
Falini et al, 2007

As mutações do gene NPM1 são as aberrações genéticas mais frequentemente
detectadas na LMA do adulto, sendo observadas em 35-45% dos pacientes e em cerca de 4664% daqueles com CN-LMA

89; 91; 92

. Vários estudos demonstraram que as mutações em

NPM1 conferem um prognóstico favorável na LMA

91

. Entretanto, algumas diferenças na

evolução clínica foram observadas entre NPM1mut e NPM1wild-type e não se relacionam
somente ao status mutacional, mas também às interações cooperativas com outras mutações,
como por exemplo, FLT3-ITD

93

. Trinta e seis a 50% das LMAs com mutação no NPM1

também apresentam FLT3-ITD. O prognóstico favorável é perdido se os pacientes apresentam
simultaneamente o NPM1mut e a FLT3-ITD 91; 92.
O NPM1mut tem sido considerado como marcador de prognóstico favorável para se
alcançar a remissão completa após a terapia de indução. A resposta favorável é somente
encontrada nos portadores de genótipo combinado NPM1mut/FLT3wild-type (FLT3 sem
duplicações internas em tandem-ITD)

75; 91; 93

. O NPM1mut tem sido descrito também como

marcador de prognóstico favorável para SLR e SG. Na maioria dos estudos, o impacto
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favorável nos desfechos de sobrevida foi evidente para o genótipo NPM1mut/FLT3wild-type,
enquanto o prognóstico desfavorável dos portadores do genótipo NPM1mut/FLT3-ITD foi
principalmente determinado pelo impacto negativo da FLT3-ITD

75; 91; 93

. O desfecho

favorável dos pacientes NPM1mut/FLT3wild-type foi alcançado não somente com a quimioterapia
intensiva de consolidação, mas também após o TMO autólogo ou alogênico.
Até o momento, o impacto do NPM1mut no prognóstico dos portadores de cariótipo
anormal não está bem estabelecido. Em pacientes idosos recebendo tratamento intensivo, as
mutações no NPM1 foram encontradas em 56% dos portadores de CN-LMA e também foram
consideradas um fator de risco favorável independente

94

. Em pacientes não selecionados e

com idade ≥ 65 anos, as mutações no NPM1 tiveram prevalência de apenas 16% e mostraram
um impacto prognóstico favorável no subgrupo de LMA com FLT3wild-type 95.

2.1.2 FLT3
O FLT3 (FMS-like tyrosine kinase 3) é um membro da classe III da família dos
receptores tirosina cinase, que normalmente se expressa na superfície das células progenitoras
hematopoiéticas. O FLT3 e o seu ligante são importantes para a proliferação, sobrevida e
diferenciação dessas células progenitoras. As mutações que envolvem o gene FLT3 nos
portadores de LMA podem ser de dois tipos: mutações de ponto e duplicações internas em
tandem (ITD), e resultam na ativação constitutiva do receptor, com a consequente ativação da
proliferação celular 96; 97 (Figura 4).
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Figura 4. Estrutura do receptor FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) e as mutações encontradas em Leucemia
Mieloide Aguda.
(A) Diagrama esquemático do FLT3, mostrando a localização da duplição interna em tandem (ITD) dentro do
domínio justamembrana e da mutação de ponto (TDK) e inserções no segundo domínio da cinase. (B) As ITDs
causam ativação constitutiva dos receptores do FLT3 devido à alteração da autoinibição da função do domínio
justamembrana e ativação aberrante de uma cascata de sinalização incluindo PI3K/AKT, ERK e STAT5. O
receptor torna-se auto fosforilado e estimula a proliferação celular e inibição da apoptose. As mutações de
ponto dentro da segunda cinase resultam da substituição de tirosina por ácido aspártico, na maioria dos casos.
Semelhante ao FLT3-ITD, as mutações TKD causam ativação constitutiva do receptor FLT3, causando ativação
aberrante de vias de sinalização à jusante com proliferação celular. Adaptado de Litzow et al, 2005

Os pacientes que apresentam a FLT3-ITD são caracterizados por certos achados prétratamento como leucocitose, alto percentual de blastos no sangue periférico e na medula
óssea e maior freqüência de LMA de novo 98. As mutações no gene FLT3 estão presentes em
cerca de 25-30% dos portadores de LMA (28-45% em CN-LMA), variando um pouco de
acordo com a idade e o risco clínico, e sendo menos comum na LMA infantil e na secudnária
a SMD

99; 100

. Elas conferem pior prognóstico no grupo de risco citogenético favorável e

também no intermediário

101; 102; 103; 104

. Na classificação da OMS de 2008, não foi definida

categoria à parte para essas mutações em FLT3, por sua reconhecida associação com outros
subtipos, como por exemplo, a t(15;17) e a t(6;9). Entretanto, recomenda-se sua investigação
em todos os portadores de LMA 19.
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Em pacientes com risco citogenético intermediário, o impacto prognóstico negativo da
FLT3-ITD é evidente em pacientes com mutação concomitante no NPM1, somente quando a
proporção de alelos mutantes do FLT3 é elevada em relação à quantidade de alelos selvagens
(FLT3wild-type), enquanto em pacientes com NPM1wild-type, a presença per si da FLT3-ITD
confere um prognóstico negativo 105; 106.
O tamanho da ITD se correlaciona com a localização da mesma dentro do gene FLT3
107

. Entretanto, não está claro se é o tamanho do ITD ou a sua localização que afeta o

prognóstico 104; 108.
Em pacientes idosos não selecionados e tratados com quimioterapia intensiva, a
prevalência de FLT3-ITD foi de 34% em pacientes com mais de 55 anos de idade, enquanto
em outro estudo a prevalência foi de 14% em pacientes com idade superior a 60 anos

95; 109

.

Em pacientes idosos com CN-LMA tratados intensivamente, a presença da FLT3-ITD foi um
fator de risco adverso independente 110.
Alguns inibidores do FLT3 já estão na fase I, II e III de ensaios clínicos, usados como
agentes isolados ou em combinação com outros agentes quimioterápicos

111; 112; 113; 114

. Até o

momento, nenhum dos inibidores do FLT3 ganharam aprovação do FDA para o tratamento de
portadores de LMA. Inibidores do FLT3 mais recentes e mais potentes, tais como o sorafenib
AC220, possuem a capacidade de atingir a inibição mais sustentada do FLT3 in vivo e têm
demonstrado atividade altamente promissora em estudos clínicos

115; 116; 117

. O potencial

terapêutico desses agentes com alvo molecular para o FLT3, no futuro, poderá trazer grande
impacto à evolução clínica dos portadores de LMA.

2.1.3 DNMT3A
O impacto da associação entre metilação do DNA e os vários tipos de câncer humano
tornou-se um domínio de investigação importante na última década. Em conjunção com
outros processos epigenéticos tais como modificações de histonas e ácido ribonucléico
34

(RNA), a metilação do DNA representa um componente essencial da regulação da transcrição
e um mecanismo repressor da estrutura da cromatina

118; 119

. A metilação aberrante do DNA

pode resultar em silenciamento de genes supressores de tumor e provavelmente contribuir
para a patogênese da LMA 120; 121. De acordo com a sua estrutura em mamíferos, três famílias
de DNA metiltransferases (DNMT) foram identificadas, DNMT1, DNMT2 e DNMT3 e estão
presentes em diferentes cromossomos (Figura 5)

122; 123; 124

. Elas estão relacionadas entre si e

catalisam a transferência de um grupo metil para a posição 5' da citosina no dinucleotídeo
CpG

125; 126

. A DNMT1 é a principal enzima responsável pela manutenção da metilação

122; 127; 128; 129

118;

. A família da DNMT3 é composta pela DNA (Cytosine-5) Methyltransferase 3

Alpha (DNMT3A) e DNA (Cytosine-5) Methyltransferase 3 Beta (DNMT3B) que catalisam a
metilação de novo do DNA 122; 128.
A proteína DNMT3A apresenta três domínios conservados, sendo dois na região
reguladora do N-terminal (domínio PWWP e um domínio PHD que interage com histona H3)
e um domínio catalítico altamente conservado na região C-terminal

124; 128

. O domínio PHD

da DNMT3A é suficiente para reprimir a transcrição, independentemente da atividade de
metiltransferase 130; 131.

Figura 5. Organização dos domínios das DNA metiltransferases (DNMTs) em mamíferos.
Adaptado de Hermann et al,2004

Recentemente, uma alteração somática no gene DNMT3A foi identificada na LMA,
resultando em substituição Arg-to-His no codon R882, localizada próxima à porção C35

terminal da proteína e causando perda de atividade de metilação

132

. Posteriormente, foram

descritas outras mutações recorrentes em vários locais do gene DNMT3A, sendo a maioria em
heterozigose, em coortes de portadores de LMA (Figura 6)

133; 134; 135

. As mutações em

DNMT3A nesses pacientes foram associadas ao subtipo morfológico leucemia monocítica
aguda (FAB-M5) e ao CN-LMA 133; 134; 135. Mutações somáticas no DNMT3A são encontradas
em aproximadamente 30% dos casos de CN-LMA. Além disso, parecem estar associadas a
um determinado perfil de metilação do DNA e de expressão gênica e com prognóstico
desfavorável em LMA

134; 135

. Holz-Schietinger et al tentaram fornecer uma explicação

plausível para as mudanças na regulação epigenética em portadores de LMA, quando a
DNMT3A mutada altera a interface da tetramerização: o processo de metilação de múltiplos
locais de CpG é interrompido quando a tetramerização é eliminada

136

. A atividade de

metiltransferase R882H DNMT3A é reduzida em cerca de 80% em comparação com a enzima
wild-type e a combinação das duas altera a capacidade para homotetramerizar 137.

Figura 6. Modelo ilustrativo da enzima DNMT3A e prováveis sítios de interações e mutações.
A estrutura de dímero da DNMT3A é mostrado em ciano, a estrutura de duas moléculas de DNMT3L ligadas a
ambos os lados do dímero DNMT3A (3A - 3A) é mostrado em azul e o DNA dupla hélice é mostrado em laranja.
Em vermelho, estão as mutações nas LMAs FAB-M5. As mutações estão envolvidos nas dimerização 3A - 3A ou
na ligação com o DNA (Arg882), no cofator de ligação SAM (Val897), na interação proteína – proteína (Arg478)
e na ligação com a histona H3 (Gly543). A mutação Arg882 está perto da interface 3A – 3A com dois pares de
pontes formadas entre Arg885 e Asp876 e muito perto da dupla hélice de DNA. Adaptado de Yan et al, 2011
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A mutação na DNMT3A em outro local exceto na posição R882, resulta na expressão
de proteína truncada, a qual parece exibir função enzimática alterada

135

. Contudo, não está

claro ainda, como a mutação no DNMT3A se relaciona à leucemogênese.
Patel et al analisaram 18 genes em 398 portadores de LMA e mostraram que mutações
no DNMT3A ou no NPM1 ou duplicação parcial em tandem no gene MLL (MLL-PTD) foram
preditoras de melhor sobrevida em pacientes tratados com altas doses de quimioterapia de
indução (citarabina + 90mg/m2 de daunorrubicina comparado com a citarabina + 45mg/m2 de
daunorrubicina) 138. Diante disso, sugerem que a pesquisa de mutações no DNMT3A seja fator
de utilidade prognóstica e de decisão terapêutica relevante, de acordo com a análise do perfil
mutacional integrado

138

. O mesmo não foi encontrado por Grossmann et al, que avaliaram a

presença de mutações nos genes IDH1, IDH2, DNMT3A e TET2 e não observaram associação
significativa com a SG

139

. Outro estudo com grande número de pacientes não demonstrou

impacto no prognóstico de portadores de mutações no DNMT3A

140

. Nos portadores de CN-

LMA, Gaidzik et al encontraram um impacto negativo dessas mutações no prognóstico dos
portadores de risco molecular adverso, ou seja, sem mutações nos genes do CEBPA
(CEBPAwild-type) ou NPM1 com ou sem FLT3-ITD (CEBPAwild-type/NPM1wild-type/FLT3-ITD ou
CEBPAwild-type/NPM1wild-type/FLT3wild-type), enquanto Renneville et al encontraram um
prognóstico negativo dentre os pacientes com risco molecular favorável (CEBPAmut ou
NPM1mut associado ao FLT3wild-type) 140; 141. Uma possível explicação para esta discrepância é
a observação que o impacto prognóstico de mutações no DNMT3A dependem da dose de
antraciclina administrada durante a terapia de indução 138.
É interessante notar que os pacientes portadores de mutações no DNMT3A podem se
beneficiar de tratamento específico

142

. Metzeler et al mostraram em pequeno grupo de

pacientes idoso com LMA e virgens de tratamento, cujos blastos leucêmicos apresentavam
baixa atividade da DNMT3A devido a mutações com perda de função ou à baixa expressão do
gene, puderam se beneficiar do tratamento com agentes hipometilantes

142

. Se mais estudos
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confirmarem que as mutações no DNMT3A identificam um subgrupo de pacientes que
apresentam uma boa resposta à terapia com hipometilante, como a decitabine, isso
representaria um avanço importante para correlação entre a estratificação de risco dos
portadores de LMA e a terapia epigenética.

2.1.4 IDH1
A isocitrato desidrogenase (IDH) é uma enzima envolvida no Ciclo de Krebs, que
participa da descarboxilação oxidativa do isocitrato 143; 144. A família IDH é composta por três
isoformas: IDH1, IDH2, e IDH3. A IDH1 está localizada no citosol e nos peroxissomas,
enquanto a IDH2 e IDH3 estão localizados nas mitocôndrias

145; 146; 147

. Mutações somáticas

dos genes que codificam as IDH1 e IDH2 foram descritas em mais de 70% dos portadores de
astrocitomas, oligodendrogliomas e glioblastomas de graus II e III da classificação da OMS
148; 149; 150

.

Recentemente, mutações nos genes IDH1 (IDH1mut) e IDH2 (IDH2mut) foram
observadas em 6% a 14% e 11% a 19%, respectivamente, de grandes séries de portadores de
LMA

86; 151

. Nesses pacientes, as mutações em IDH1 e IDH2 foram mais comumente

observadas em pacientes com risco citogenético intermediário, CN-LMA e NPM1 mutado 151.
As freqüências das mutações em portadores de CN-LMA são 10% a 15% para IDH1 e 10% a
19% para IDH2, respectivamente.

138; 152; 153

. As mutações no IDH1 e IDH2 são

heterozigóticas, mutuamente excludentes e resultam em restritas trocas de aminoácidos,
ocorrendo primariamente no resíduo R132 no IDH1 e no R140 ou R172 no IDH2 154.
IDH1 e o IDH2 participam no ciclo do ácido cítrico para converter isocitrato a αcetoglutarato (α-KG), enquanto reduz o NAD fosfato-positivo (NADP+) a NADP (NADPH)
155

. Mutações na IDH1 ou na IDH2 conferem uma nova função enzimática para estas enzimas,

com a aquisição da capacidade de converter α-KG a 2-hidroxiglutarato (2-HG) através da
conversão de NADPH para NADP+

156; 157

. Isto resulta num aumento da produção de 2-HG
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que poderia ocorrer em condições fisiológicas normais (Figura 7). Uma das consequências
deste aumento da produção de 2-HG é que enzimas que normalmente dependem do α-KG
como substrato são funcionalmente prejudicadas na presença de IDH1mut ou IDH2mut devido à
inibição competitiva pelo 2-HG 158; 159.

Figura 7. Reações químicas catalisadas pelas enzimas isocitrato desidrogenase 1 e 2 (IDH1 e IDH2,
respectivamente) de tipo selvagem e mutadas.
A única diferença estrutural entre α-cetoglutarato (α-KG) e 2-hidroxiglutarato (2-HG) é a substituição do grupo
2-cetona em α-KG por um grupo hidroxila em 2-HG e que está indicada em vermelho. ICT, se refere ao
isocitrato. Adaptado de Yang et al, 2012

Sasaki et al relataram que os camundongos que expressam a mutação R132H
produziram dez vezes mais 2-HG sérico que a ninhada sem a mutação

160

. Ao mesmo tempo,

a expressão de IDH1 R132H resultou em desenvolvimento de medula óssea hipocelular, com
esplenomegalia devido à hematopoiese extramedular como mostrado na Figura 8. Apesar da
diminuição da celularidade da medula óssea nos camundongos knock-in, houve proliferação
dentre as células progenitoras multipotentes. Isto sugere que a IDH1 mutada realmente resulta
em bloqueio na diferenciação hematopoiética 160.
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Figura 8. Camundongos LysM-ki apresentam esplenomegalia acentuada dependente da idade e diminuição
da celularidade da medula óssea.
Aparência macroscópica e lâminas corados com hematoxilina-eosina de fragmentos de baço de camundongos
jovens e adultos, controles (Ctrl) e LysM-KI (KI). LysM-KI indicam camundongos knock-in que apresentam a
mutação IDH1 R132H expressa em todas as células da linhagem mielóide. Adaptado de Sasaki et al, 2014

Aparentemente as mutações no IDH1 estão associadas com o prognóstico, visto que os
portadores apresentaram menor sobrevida

86; 151

. Embora em alguns estudos nenhum impacto

prognóstico tenha sido relatado, duas meta-análises avaliaram o impacto das mutações do
IDH1 no prognóstico dos pacientes portadores de LMA e descreveram que o impacto
negativo dessas mutações sobre a sobrevida seria restrito a portadores de CN-LMA que
apresentam mutações no NPM1 e FLT3wild-type 161; 162; 163; 164.
O efeito no prognóstico em relação às mutações no IDH2 é ainda menos claro já que
alguns autores encontraram um impacto positivo na sobrevida
encontraram impacto negativo em subgrupos bem definidos

138; 154; 162

165; 166

enquanto outros

. Green et al encontraram

resultados divergentes, com favorável impacto da mutação R140 e impacto desfavorável não
significativo da mutação R172

153

. A maioria dos estudos não encontrou um impacto

prognóstico de mutações IDH2 151; 161; 167.
Esses resultados, de certo modo conflitantes, podem se justificar já que alguns
trabalhos incluíram na análise um número limitado de alterações genéticas adicionais além da
IDH1 e IDH2, ou estudaram os pacientes que receberam diferentes terapias incluindo
quimioterapia de altas doses, TMO e terapias em baixas doses 138; 151; 153; 154; 161; 162; 167.
40

Embora a expressão do IDH1 R132H no sistema hematopoiético não pareça ser
suficiente por si só para resultar em LMA in vivo, ela tem sido claramente associada a um
perfil distinto de metilação

23; 168

. Estudos realizados por Figueroa et al demonstraram que

LMA com mutações no IDH1 e IDH2 exibem hipermetilação global do DNA além de padrão
de hipermetilação específico

159

. Além disso, houve diminuição da expressão de GATA1

(envolvido na diferenciação mielóide), aumento da expressão do c-Kit e prejuízo na
diferenciação mielóide com hiperproliferação das células progenitoras 159.
Este tipo de atividade enzimática adquirida com as mutação nas proteínas do IDH1 e
IDH2 fornecem uma atraente possibilidade de alvo terapêutico. Inibidores de IDH estão em
desenvolvimento e têm demonstrado reverter hipermetilação de ambas as histonas e DNA em
IDH mutante

169

. Várias drogas têm sido testadas mas serão necessários novos ensaios para

determinar se os inibidores da IDH1 e IDH2 mutantes apresentarão algum benefício clínico
170; 171

. A este respeito, é importante destacar a droga AG-221 que está atualmente na fase I de

ensaios clínicos, sendo testada em portadores de LMA e mutação no gene do IDH1
(clinicaltrials.gov NCT01915498). Os resultados deste e de outros estudos em curso deverão
mostrar em breve como tais compostos serão tolerados.

2.2 Modelos Prognósticos
Agora que várias mutações genéticas estão sendo descritas, torna-se necessário
resumir a informação prognóstica do crescente número de marcadores clínicos e moleculares.
É importante determinar quando as mutações ocorrem e como elas se combinam no
desenvolvimento e prognóstico da LMA. Nesse sentido, os dados relativos às análises de
diferentes mutações na LMA estão de acordo com o modelo proposto por Gilliland et al
(Figura 9), sugerindo que a associação de mutações de genes desempenham um papel na
leucemogênese

172

. As LMAs são caracterizadas por translocações cromossómicas que

envolvem fatores de transcrição necessários para a diferenciação mielóide normal. As
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consequências funcionais dessas translocações são a perda da função destes fatores de
transcrição, resultando em alterações na diferenciação mielóide. No entanto, isto não é
suficiente para causar leucemia aguda e acredita-se na hipótese de que outras mutações são
necessárias. A patogênese da LMA envolveria várias etapas como a presença das mutações de
classe I, tais como mutações em receptores tirosina-quinases (por exemplo, FLT3 e c-KIT),
que alteram a prolifração e/ou sobrevida de células progenitoras hematopoiéticas. Mutações
de classe II ocorrem nos fatores de transcrição hematopoiéticos e alteram a diferenciação
celular e apoptose. Em conjunto, estas mutações resultam na produçao de células leucémicas
com capacidade de proliferação e sobrevida prolongadas, mas sem diferenciação. É possível
que este modelo seja simplificado e que mutações adicionais desempenham um papel
importante na patogenese da doença, ou que existam subtipos de genes mutantes que confiram
diferenças fenotípicas importantes em LMA. Além disso, o modelo poderia predizer que a
LMA pode efetivamente, ou até mesmo de forma sinérgica, ser tratada com pequenas
moléculas que visam cada uma das duas classes de mutações, com redução da toxicidade em
comparação com a quimioterapia convencional 6.
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Mutação Classe I

Mutação Classe II

Confere capacidade
proliferativa e/ou de
sobrevida mas não altera a
diferenciação celular

Altera primariamente a
diferenciação
hematopoiética e
consequentemente a
apoptose

BCR/ABL, TEL/PDGFβR
Mutações nos genes
N-RAS e K-RAS
Mutações no gene FLT3

AML1/ETO, CBFβ/SMMHC,
e genes de fusão
PML/RARα.
Mutação de ponto no
AML1, CEBPA

LMA
LMC-like

SMD-like

Figura 9. Etapas da patogênese da LMA.
Este modelo tem como hipótese que a LMA seja conseqüência da interação de pelo menos duas grandes
classes de mutações. Mutações de classe I, exemplificada pela ativação constitutiva da tirosina quinase ou de
seus efetores a jusante, tais como, N-RAS ou K-RAS mutados, ou pela ativação constitutiva do FLT3,
confererindo vantagem proliferativa e/ou de sobrevida para células hematopoiéticas. Quando são eventos
únicos, estes genes mutantes conferem uma doença semelhante à Leucemia Mieloide Crônica (LMC-like)
caracterizada por leucocitose com maturação e função celular normais. Mutações de classe II resultam em
perda de função de fatores de transcrição que são importantes para a diferenciação hematopoiética normal e
incluem o AML1/ETO, CBFß/SMMHC, PML/RARα NUP98/HOXA9, bem como mutações de ponto em fatores de
trasncrição hematopoiéticos, tais como AML1 e CEBPα. Essas mutações também alteram a subsequente
apoptose já que as células não apresentam diferenciação terminal. Quando únicas, essas mutações podem
conferir um fenótipo semelhante à Síndrome Mielodisplásica (SMD-like). Independentemente do tempo ou
ordem de aquisição das mutações, os indivíduos que acumulam as duas mutações de classe I e II têm um
fenótipo clínico de LMA, caracterizado por uma capacidade proliferativa e/ou de sobrevida das células devido
à incapacidade de diferenciação hematopoiética. Adaptado de Gilliland et al, 2002.

Já em relação ao prognóstico, vários modelos estão tentando integrar as informações e
validá-las com o objetivo de melhor classificar os pacientes e oferecer terapia individualizada.
A avaliação das mutações moleculares (isto é, mutações em NPM1, CEBPA, RUNX1, ASXL1,
FLT3-ITD, e MLL-PTD) revelaram-se valiosas em subdividir os portadores de CN-LMA em
subgurpos com sobrevida diferentes

75; 85; 89; 173; 174; 175; 176; 177; 178

. Além disso, os modelos de

classificação prognósticos se propõem combinar a citogenética aos marcadores moleculares 37;
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80

. Estas concepções foram baseadas em revisões da literatura e avaliações em grandes séries

de dados está apenas começando.
Em 2012, Patel et al realizaram análise mutacional de 18 genes em portadores de
LMA e identificaram pelo menos uma alteração somática em 97,3% dos pacientes

138

. A

FLT3-ITD, a MLL-PTD e mutações no ASXL1 foram associados à redução da SG. O efeito
favorável do NPM1mut foi restrito a pacientes com a co-ocorrência de mutações no NPM1 e
IDH1 ou IDH2. O estudo validou o significado dessas mutações como preditores genéticos de
prognóstico já que a presença deles alterou a sobrevida entre os portadores de LMA,
independentemente da idade, contagem de GL, dose de quimioterapia de indução e terapia
pós-remissão. Os pacientes que tinham DNMT3Amut e NPM1mut e translocações envolvendo o
gene MLL apresentaram melhor sobrevida com quimioterapia de indução usando
daunorubicina em altas doses em comparação com dose padrão, mas o mesmo não ocorreu
entre os pacientes DNMT3Awild-type, NPM1wild-type e sem mutação no MLL. O perfil mutacional
poderia então, ser usado para estratificação prognóstica de risco e para orientar decisões
terapêuticas em relação aos portadores de LMA 138.
Grossmann et al propuseram um modelo de classificação prognóstico baseado
somente na análise molecular, que inclui o rastreio molecular para os rearranjos recorrentes
(PML/RARα, RUNX1-RUNX1T1, CBFα-MYH11) e análise de mutações em CEBPA, NPM1,
RUNX1, ASXL1 e TP53, bem como para FLT3-ITD e MLL-PTD (Figura 10)

139

. Como

resultado, cinco grupos de risco puderam ser identificados com diferenças significativas: a
sobrevida em 3 anos no grupo de risco molecular muito favorável foi superior a 80%. Uma
terapia individualizada e, possivelmente, a redução da intensidade de terapia com base no
monitoramento da doença residual mínima (DRM) seria uma opção neste grupo. O impacto
prognóstico negativo do MLL-PTD, mutações no RUNX1, ou mutações ASXL1 foi
confirmado. Estas três alterações moleculares ocorrem freqüentemente juntas e foram
colocadas no grupo de risco adverso com SG em 3 anos de 21.9%. As mutações no gene TP53
44

foram observadas em 9.5% dos portadores de LMA com SG em 3 anos de 0%. Enquanto
19.3% dos pacientes com citogenética adversa sobrevivem três anos, nenhum dos pacientes
com a mutação TP53 o fez. Portanto, para o grupo de risco muito adverso que apresentou
sobrevida em 1 ano de 25.3%, o tratamento proposto pode variar entre novos protocolos
experimentais ou TMO alogênico. A subdivisão no grande grupo de risco intermediário, que
segundo Grossmann et al incluiu as categorias favorável, intermediária e adversa, pode
revelar-se útil para analisar o efeito de novas opções terapêuticas, especialmente em
combinação com a monitorização da DRM. O impacto da presença de certas mutações na
sobvrevida foi tão importante que os autores propõem que essa classificação molecular
abrangente forneça um modelo mais poderoso para categorização prognóstica do que a
própria citogenética 139.
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Modelo

1. Muito Favorável (n=71):
PML-RARA,
CEBPA DM

Sobrevida Geral

A

2. Favorável (n=252):
RUNX1-RUNX1T1,
CBFB-MYH11, NPM1 mut/FLT3 wild-type

3. Intermediário (n=235):
CEBPA UM, FLT3-ITD,
NPM1mut/FLT3-ITD
Casos wild-type

4. Adverso (n=203):
MLL-PTD e/ou RUNX1 e/ou
ASXL1 mutado

Sobrevida Livre Recidiva

B

5. Muito Adverso (n=80):
TP53 mutado

Figura 10. Modelo de classificação prognóstico de Leucemia Mielóide Aguda baseado somente na análise das
mutações.
O modelo é baseado na presença de mutações moleculares que se distribuem em cinco subgrupos
prognósticos em vez de 3 como o modelo prognóstico citogenético e, portanto, refina a categorização dos
pacientes em diferentes grupos prognósticos que apresentam grandes diferenças na sobrevida. (A) Curvas de
Kaplan-Meier em relação à sobrevida geral para o modelo baseado nas mutações moleculares. (B) As
estimativas da distribuição de sobrevida livre de recidiva calculadas pelo método de Kaplan-Meier de acordo
com a categorização das mutações moleculares. NPM1mut, mutação no gene NPM1; FLT3-ITD, duplicação
interna em tandem do gene FLT3; FLT3wild-type ausência de ITD no gene FLT3; CEBPAUM, única mutação no
CEBPA; CEBPADM, dupla mutação no CEBPA.
Adaptado de Grossmann et al, 2012

Mais recentemente, Pastore et al apresentaram outro modelo de prognóstico para
pacientes adultos com CN-LMA, sem restrição de idade, que combina características clínicas
pré-tratamento com variáveis moleculares de prognóstico bem estabelecidas

24

. Com base na

mediana de idade, performance status, contagem de GL e status de mutações do NPM1,
CEBPA e da FLT3-ITD, os pacientes foram classificados nos seguintes três grupos de risco:
29% dos pacientes tinham doença de risco favorável (SG em cinco anos, 74%; SLR em cinco
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anos, 55%); 56% tinham doença de risco intermediário (SG em cinco anos, 28%; SLR em
cinco anos, 27%), e 15% de risco adverso (SG em cinco anos, 3%, SLR em cinco anos, 5%).
A integração de ambos, marcadores clínicos e moleculares, permite, segundo o autor,
estabelecer uma base para realização de assistência individualizada ao paciente com CN-LMA
através da terapia adaptada ao risco 24.

2.3 Clearance precoce de blastos na medula óssea
Em portadores de LMA, um fator importante de potencial utilidade na prática clínica é
a avaliação precoce de blastos na medula óssea após a administração de quimioterapia de
indução 36; 179. O ponto de corte de 10% de blastos avaliado entre os dias 12 a 17 do início da
quimioterapia é altamente relevante para o prognóstico, pois é uma indicação evidente de
quimiorresistência ou de quimiosensibilidade

36

. Alguns grupos mostraram claramente que,

caso o paciente não consiga reduzir adequadamente a sua contagem de blastos, ele apresentará
um prognóstico adverso mesmo tendo alcançado a RC 36; 179.
A combinação da citogenética com a avaliação precoce de blastos na medula óssea
pode ser particularmente útil em pacientes do grupo de risco citogenético intermediário,
especialmente nas instituições na quais a avaliação molecular em relação à pesquisa das
mutações nos genes do NPM1, FLT3 e CEBPA não estão rotineiramente disponíveis.
Segundo o grupo do LeukemiaNet, a avaliação precoce da medula óssea pode ser
utilizada em estudos experimentais para se avaliar a eficácia anti-leucêmica de uma nova
droga ou para orientar tratamento com regimes de indução intensificados 37.

2.4 LDH

A lactato desidrogenase (LDH) é uma enzima intracelular que catalisa a conversão de
piruvato, produto final da glicólise, em lactato quando o oxigénio está ausente ou em
pequenas quantidades, e realiza a reação reversa durante o ciclo de Cori, via glicolítica
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anaeróbica, no fígado

180; 181; 182

. Em humanos, embora presente em praticamente todos os

tecidos do corpo (em cinco diferentes isoformas) sua elevação pode ser dosada no sangue
periférico durante dano tecidual (LDH-Total)

183; 184

. Os níveis de suas isoformas dependem

de qual órgão está afetado, acordando para o fato de maior quantidade de LDH-1 estar
presente nos eritrócitos, LDH-2 nos leucócitos e miócitos cardíacos, LDH-3 nos pneumócitos,
LDH-4 nos rins, placenta e pâncreas e LDH-5 nos hepatócitos e miócitos esqueléticos

185

.

Contudo, a dosagem de LDH é um teste não-específico que pode ser utilizado na avaliação de
uma série de doenças e condições sendo um indicador geral de dano celular e gravidade da
lesão tecidual 186; 187.

A estimativa da LDH sérica é fácil, prontamente disponível e econômica, porém a
dosagem dessa enzima não tem valor diagnóstico e os níveis sérico de LDH encontram-se
geralmente elevados em desordens neoplásicas e relacionam-se com o volume da neoplasia
188; 189; 190; 191

. Há anos vém sendo sugerido que, elevados níveis de LDH dosados

anteriormente ao tratamento, seja considerado como possível marcador tumoral, por refletir
presumivelmente, uma taxa de crescimento e o volume do tumor 192; 193; 194; 195; 196; 197.
Alguns estudos mostram associação de níveis sérico pré-tratamento de LDH com o
desfecho clínico adverso em leucemia linfoblástica aguda na infância, mieloma, linfomas e
LMA

198; 199; 200; 201; 202; 203

. Apesar da maioria dos trabalhos avaliar os níveis de LDH como

uma das variáveis pretratamento em LMA e da associação desses valores conferirem algum
efeito prognóstico, o mesmo é variável entre os estudos

35; 36; 204; 205; 206; 207

. Döhner et al

propõe que o significado do fator prognóstico dos níveis de LDH em relação à LMA para
estimar a probabilidade de cura seja dependente do esquema de tratamento dado ao paciente e
por isso, pequenas variações no tratamento poderiam alterar o valor prognóstico desse fator 37;
208

.
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2.5 Justificativa
Embora muito se tenha avançado nos últimos anos na elucidação da patogênese
molecular, diagnóstico e tratamento da LMA, proporcionando índices de remissão pósindução de até 60-80% 16; 209, somente cerca de 50% dos pacientes com menos de 60 anos têm
uma sobrevida maior ou igual a cinco anos

81; 210; 211

. De acordo com o registro SEER

(Surveillance, Epidemiology, and End Results Registry), a taxa de sobrevida em cinco e dez
anos melhorou entre o período de 1980-1984 comparado com o de 2000-2004, aumentando de
8.4% e de 5.6% para 19.5% e 17.1%, respectivamente. A sobrevida relativa em cinco e dez
anos para os pacientes com idades entre 15 a 34 anos foi de 52.3% e 47.9%, respectivamente,
em 2000-2004

212

. Dados semelhantes do Swedish Cancer Registry 2011 mostraram aumento

da sobrevida até os 80 anos, embora mais proeminente em pessoas mais jovens 213.
A descoberta e validação de novos biomarcadores são de fundamental importância
para permitir melhor estratificação de risco, em particular para aqueles pacientes que não
podem ser classificados com os biomarcadores disponíveis atualmente. Nas últimas décadas,
os refinamentos no diagnóstico e na abordagem terapêutica têm aumentado a perspectiva de
sobrevida do paciente com LMA 16. Os avanços na elucidação da patogênese molecular dessa
doença levam a crer que o futuro do tratamento será marcado pela terapêutica dirigida a cada
genótipo específico.
No Brasil, dados referentes à incidência de LMA, bem como à caracterização clínica,
laboratorial e molecular dos pacientes são escassos, ainda que vários centros de hematologia
no país realizem testes moleculares ao diagnóstico, especialmente a detecção do equivalente
molecular da t(15;17)(q24;q21), o gene de fusão PML/RARα nos portadores de leucemia
promielocítica aguda (APL) 214. Fagundes et al demonstraram que aparentemente os pacientes
brasileiros com LMA apresentaram taxas de sobrevida inferiores às relatadas na literatura

215

.

Além disso, na população brasileira é difícil avaliar a resposta real ao tratamento instituído em
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relação à recidiva da LMA, já que a alta porcentagem de óbitos ocorre durante a indução e é
atribuída em parte à dificuldade no tratamento de suporte 215.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo investigar a freqüência de
mutações no DNMT3A em uma coorte de 415 pacientes adultos jovens com LMA que foram
incluídos no grupo HOVON, bem como a freqüência das mutações em IDH1, FLT3 e NPM1
em 149 portadores de LMA atendidos pelo HC/UFMG. Objetiva-se ainda investigar a
correlação dos marcadores estudados com características clínicas e laboratoriais e com a
evolução clínica dos pacientes em cada respectiva população.
Os resultados poderão contribuir para melhor conhecimento da LMA em nosso meio.
Ademais, a caracterização molecular mais detalhada dos pacientes estudados poderá
contribuir para a estratificação de risco, de crucial importância para o prognóstico e
tratamento dos mesmos, em especial aqueles do grupo de CN-LMA.
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PARTE 1
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
Avaliar a associação das mutações no gene DNMT3A com características clínicas e
laboratoriais e com a evolução clínica em pacientes adultos portadores de LMA incluídos no
estudo do HOVON.

3.2 Objetivos específicos
Padronizar a técnica de sequenciamento do gene DNMT3A.
Analisar as mutações no gene DNMT3A.
Classificar os tipos de mutações somáticas encontradas no gene DNMT3A.
Verificar a prevalência das mutações no gene DNMT3A na população de pacientes
adultos com LMA de novo, não-APL e idade inferior a 60 anos do grupo do HOVON.
Correlacionar a presença das mutações no gene DNMT3A com perfis de metilação do
DNA e de expressão gênica.
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4 MATERIAIS E MÉTODO

4.1 Tipo de estudo
O estudo é um coorte retrospectivo que foi conduzida no Serviço de Hematologia e
Laboratório de Biologia Molecular da Erasmus University Medical Center, Rotterdam,
Holanda.

4.2 População de estudo
Foram estudadas 415 amostras de aspirado de medula óssea de portadores de LMA,
colhidas ao diagnóstico, que estavam armazenadas no Laboratório de Hematologia da
Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holanda. Os pacientes foram tratados de
acordo com os protocolos do HOVON (Grupo cooperativo Holandês e Belga de Hematologia)
para LMA denominados HO04, HO04A, HO29, HO42 e HO42A (http://www.hovon.nl), no
período de 1987 a 2008.
As análises foram realizadas mediante assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), em conformidade com a Declaração de Helsinki. O estudo foi aprovado
pela Erasmus University Medical Center, CKVO No. 94-14, CKVO 2000-08, MEC: METC
EUR/AZR, 29 Novembro 2000.
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4.2.1 Critérios de inclusão
Pacientes incluídos nos protocolos do HOVON (HO04, HO04A, HO29, HO42, HO42A e
HO43):


Os pacientes com diagnóstico recente de LMA de novo confirmada por
citopatologia (Classificação FAB de LMA: FAB-M0-M2 e FAB-M4-M7);



Idade entre 15 e 60 anos inclusive;



Assinatura do TCLE;



OMS performance status < 3.

4.2.2 Critérios de exclusão ou de não-inclusão


Neoplasia concomitante em atividade, exceto carcinoma de cérvix uterino
estágio I e carcinoma basocelular;



Crise blástica de leucemia mielóide crônica ou leucemia secundária à doença
mieloproliferativa;



LMA FAB-M3 ou LMA com t(15;17) ou LMA com PML/RARα;



Alterações da função renal e do fígado definidas por:

a. TGO e/ou TGP > 3x valor normal ou
b. Bilirrubina > 3x valor normal ou
c. Creatinina sérica > 3x valor normal (após hidratação adequada)
(exceto quando provavelmente secundárias à própria infiltração do órgão pela LMA).


Sorologia positiva para HIV;



Doença pulmonar ou neurológica graves;



LMA recidivada;



TMO anterior;
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Doença concomitante grave e/ou não controlada (por exemplo: Diabetes
Mellitus não controlado, infecção, Hipertensão Arterial, etc.);



Disfunção cardíaca definida como:

a. Infarto do miocárdio há menos de 6 meses do diagnostico de LMA ou
b. Função ventricular esquerda reduzida, com fração de ejeção <50% ou
c. Angina instável ou
d. Arritmias cardíacas instáveis


Gravidez.

4.2.3 Variáveis em estudo


Idade ao diagnóstico



Sexo



Número GL no sangue periférico ao diagnóstico



Número de plaquetas no sangue periférico ao diagnóstico



Número de blastos na medula óssea ao diagnóstico



Subtipos de LMA



Classificação FAB



Citogenética



Presença de mutações dos genes NPM1, CEBPAUMɸ, CEBPADMƾ, IDH1, IDH2,
FLT3-ITD, FLT3-TDKǂ, NRAS, KRAS, cKIT, WT1 e expressão do EVI1

ɸ

mutação única no CEBPA; ƾdupla mutação no CEBPA; domínio tirosina quinase (TDK) no FLT3.
ǂ
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4.2.4 Definição de algumas variáveis em estudo
Os pacientes foram classificados de acordo com as categorias de risco de citogenético: (I)
favorável: t(8;21) ou inv(16); (II) adversa: inv(3)/t(3;3), t(6;9), alterações no 11q23 que não a
t(9;11), del5, del5(q), del7, del7(q), ou t(9,22) e alterações monossômicas

216

; e (III)

intermediário: o restante dos casos de LMA. Os desfechos para SG foram óbito e vivo no
último follow-up (censurado), medido a partir da entrada no estudo. Os desfechos para SLR
foram recidiva da doença ou óbito por qualquer causa, medido a partir de RC.

4.2.5 Desfechos do estudo
a. Remissão Completa
b. Sobrevida Livre de Recidiva (definida somente para os pacientes que
adquiriram a RC; medida a partir da data de aquisição da remissão até a data da
recidiva ou óbito por qualquer causa. Pacientes sem dados de recidiva ou óbito
no último follow-up são censurados na data da última consulta)
c. Sobrevida Geral (definida para todos os pacientes do estudo; medida a partir da
data de admissão no estudo até a data do óbito por qualquer causa. Pacientes
sem dados de óbito no último follow-up são censurados na data do último
contato em que estiveram vivos)

4.3 Metodologia

4.3.1 Amostras biológicas e análises das mutações
Aspirados de medula óssea de portadores de LMA do diagnóstico foram coletadas
após consentimento informado conforme a Declaração de Helsinki. Aberrações moleculares
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em FLT3-ITD ou domínio tirosina quinase (TDK), NPM1, NRAS, KRAS, IDH1, IDH2, cKIT,
WT1, CEBPAUM, CEBPADM e expressão do EVI1 foram determinados como descrito
previamente pelo grupo 92; 151; 217; 218; 219.

4.3.2 Pesquisa da mutação do gene DNMT3A
Recentemente, foi relatado que a maioria das mutações no gene DNMT3A ocorreu na
segunda parte do gene, principalmente no codon R882 133; 134; 135.
Baseados nestas regiões foram desenhados vários primers para a amplificação do
DNA complementar (cDNA). As mutações do DNMT3A em torno do hotspot (R882) foram
amplificações

com

FWD-5'-TGATTGATGCCAAAGAAGTGTC

e

REVE-5'-

GACTGGCACGCTCCATGAC-3', seguido por análise de desnaturação cromatográfica
líquida de alta performance (DHPLC), usando um sistema de onda transgenomica (Omaha,
NE, USA). Os produtos foram executados a 60,4°C.
Logo após, para pesquisa das mutações no DNMT3A determinadas no presente estudo,
foram analisados os fragmentos do exon 10 até o último exon por amplificações cDNA. Todas
as amostras foram amplificadas usando os seguintes primers desenhados para este estudo,
FWA-5'-ACGACAGCGATGAGAGTGAC-3' e REVA-5'-CCCAATCACCAGATCGAATG3' ou 5'-FWC-TGAGGACTCCATCACGGTG-3' e REVC-5'-CGGTATTTCCGCCTCTGTG3'. O primeiro par de primers gerou fragmentos de 956pb e se extendeu do exon 10 ao exon
18. O segundo continha cerca de 900pb e abrange o exon 17 até a parte não codificadora. As
reações em cadeia da polimerase (PCR) foram realizadas na presença de trifosfato de
desoxinucleósido 25 mM, primers 20 pM, 1 mM de MgCl2, Taq polimerase, dimetilsulfóxido
(DMSO) e tampão (10X) (Invitrogen, Breda, Holanda). As condições de amplificação foram
como se segue: 1 ciclo de 5 minutos a 94 ° C, 35 ciclos de 1 minuto a 94 ° C, 1 minuto a 56 °
C, 1 minuto a 72 ° C, e um ciclo de 10 minutos a 72°C.
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Os produtos de PCR foram subsequentemente sequenciados utilizando primers
apropriados

(FWA-5'-ACGACAGCGATGAGAGTGAC-3'

e

FWB-5'-

GCTTTCTGGAGTGTGCGTAC-3' ou 5'-FWC-TGAGGACTCCATCACGGTG-3 'e 5'FWD-TGATTGATGCCAAAGAAGTGTC-3' em analisador genético ABI-PRISM3100
(Applied Biosystems, Nieuwerkerk a/d IJssel, Holanda). Os produtos geraram fragmentos com
cerca de 700pb, 530pb, 650pb e de 520pb, respectivamente.

4.3.3 Perfis de expressão gênica e metilação
Todos os casos de LMA foram previamente analisados em outros trabalhos do grupo
(HOVON) por Verhaak et al em relação à expressão gênica
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(Gene Expression Omnibus;

National Center for Biotechnology Information; www.ncbi.nlm.nih.gov/geo; accession no.
GSE6891) e pela Figueiroa et al em relação ao perfil de metilação

221

(accession no.

GSE18700). Para a classificação do gene DNMT3A em diferentes subtipos de risco
intermediário baseada na expressão gênica ou perfil de metilação do DNA (HpaII tiny
fragment enrichment by ligation-mediated PCR) foram utilizados dados da coorte HOVON.
Para tal cálculo, utilizou-se o modelo de regressão logística com regularização de Lasso como
relatado previamente 178.

4.4 Estatística
As associações entre mutações no DNMT3A e as características dos pacientes
foram determinadas pelo teste

2
x

ou teste exato de Fisher para variáveis categóricas e pelo

teste de Mann-Whitney para variáveis contínuas. As estimativas da distribuição de SG e SLR
foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier. O modelo de regressão de Cox (Cox's
proportional hazards model) foi usado nas análises uni e multivariada, sendo os valores de P
relatados de acordo com o Teste de Wald. O modelo de Andersen-Gill foi usado para analisar
resultado da sobrevida em relação à covariável tempo-dependente.
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5 RESULTADOS

5.1 A prevalência da mutação no DNMT3A em LMA
Analisou-se a presença da mutação na segunda parte do gene DNMT3A, que abrange
os domínios PHD e metiltransferase em 415 portadores de LMA. Esta parte do gene contem
95% das mutações encontradas no DNMT3A e é representada pelo exon 10 até o último exon,
isto é, o exon 23. Encontraram-se mutações em 96 dos 415 pacientes (23.1%), sendo 58
mutações missense na posição R882 e 38 mutações em outras posições (Figura 11 e 12).

A

B

Figura 11. Mutações no gene do DNMT3A em portadores de leucemia mielóide aguda
estudados.
(A) Perfil das prováveis mutações no gene do DNMT3A identificadas pela desnaturação
cromatográfica líquida de alta performance (DHPLC), usando um sistema de ondas, avaliados
em 96 portadores de LMA. Em laranja, amostras sem mutações. Linhas em vermelho, azul,
preto e ciano se referem a amostras com possíveis mutações. (B) Cromatograma mostrando a
mutação no gene do DNMT3A do tipo G>A R882H (seta verde) identificada pelo
sequenciamento.
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Deleção Frameshift

DNMT3A

Inserção Frameshift

912 resíduos de aminoacidos

Missense

45 diferentes mutações no DNMT3A em 515 amostras de LMA

Nonsense

Início do sequenciamento

0

300

PWWP

Deleção in frame

600

PHD

MTase motifs

Local de 60.4%
das mutações
encontradas
(R882)

900

Figura 12. Representação esquemática dos tipos e localizações das mutações no gene DNMT3A.
Adaptado de Ribeiro et al, 2012

Em dois casos de LMA duas mutações simultâneas foram encontradas no DNMT3A.
Todas as mutações no DNMT3A foram consideradas somáticas de acordo com a dbSNP
(versão 132). Os portadores de LMA com mutações no DNMT3A eram significativamente
mais velhos, apresentaram maior número de GL e contagens elevadas de plaquetas em
comparação com LMA e DNMT3Awild-type (Tabela 3).
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Tabela 3- Características clínicas dos 415 patientes com LMA
DNMT3A wild-type
Características clínico laboratoriais

DNMT3A mut

DNMT3A R882

DNMT3A mut exceto
para codon R882 n=38

P -value

n=319

n=96

mutante n=58

Sexo, masculino, n (%)

163(51.10)

47(48.96)

31(53.45)

16(42.11)

0.800

Idade ao diagnóstico, mediana em anos (variação)

41(15-60)

50.5(18-60)

51(18-60)

51(18-60)

< 0.001*

54.85(2-278)

48(1.1-220)

< 0.001*

Mediana de GL, x10 9 /L (variação)
9

Mediana de Plaquetas, x10 /L (variação)

23.05(0.6-274) 52.9(1.1-278)
50.5(3-998)

64(10-494)

64.5(10-494)

63.5(10-267)

0.003*

68(0-98)

68(9-98)

70(9-97)

65.5(22-98)

0.940*

FAB-M0

15(4.7)

1(1.0)

1(1.7)

0

0.180ƚ

FAB-M1

72(22.6)

15(15.6)

9(15.5)

6(15.8)

0.270ƚ

FAB-M2

81(25.4)

23(24.0)

11(19.0)

12(31.6)

0.860ƚ

FAB-M4

64(20.1)

15(15.6)

10(17.2)

5(13.2)

0.580ƚ

FAB-M5

64(20.1)

36(37.5)

23(39.7)

13(34.2)

< 0.001ƚ

FAB-M6

5(1.6)

1(1.0)

0

1(2.6)

ǂ

RAEB

13(4.0)

3(3.1)

2(3.4)

1(2.6)

0.990ƚ

ND

5(1.6)

2/(2.1)

2(3.4)

0

ǂ

Cariótipo Normal

122(38.2)

72(75.0)

46(79.3)

26(68.4)

< 0.001ƚ

t(8;21)

35(11.9)

0

0

0

ǂ

inv(16)

34(10.6)

0

0

0

ǂ

del5/del5(q)

13(4.0)

2(2.0)

1(1.7)

1(2.6)

0.650

del7/del7q(q)

24(7.5)

3(3.1)

2(3.4)

1(2.6)

0.780

inv(3;3)/t(3;3)

5(1.5)

0

0

0

ǂ

trissomia 8

27(8.4)

5(5.2)

3(5.1)

2(5.2)

0.390

Mediana de blastos na MO, % (variação)

0.054ƚ

FAB subtipo

Citogenética

trissomia 21

7(2.1)

0

0

0

0.860

11q23

25(7.8)

1(1.0)

0

1(2.7)

0.010

Monossomia

22(6.9)

2(2.0)

1(1.7)

1(2.7)

0.080

Complexo

34(10.6)

4(4.1)

3(5.1)

1(2.7)

Favorável

57(17.9)

0

0

0

Intermediário

191(59.9)

85(88.5)

51(88.0)

34(89.4)

Adverso

64(20.0)

6(6.3)

4(6.9)

2(5.3)

7(2.2)

5(5.2)

3(5.1)

2(5.3)

77(24.1)

39(40.6)

24(41.3)

15(39.4)

ND

0.070
< 0.001ƚ

Grupo citogenético de risco

Anormalidades Moleculares
FLT3 ITD
FLT3

TKD

0.002

26(8.2)

15(15.6)

9(15.5)

6(15.7)

0.052

60(18.8)

73(76.0)

46(79.3)

27(71.0)

< 0.001

CEBPA UM

7(2.1)

1(1.0)

1(1.7)

0

0.690ƚ

CEBPA DM

21(6.5)

2(2.0)

0

2(5.2)

0.150

mut

11(3.4)

22(22.9)

18(31.0)

4(10.5)

< 0.001

IDH2 mut

23(7.2)

13(13.5)

4(6.9)

9(23.6)

0.086

cKit mutado

22(6.9)

1(1.0)

1(1.7)

0

ǂ

WT1 mutado

21(6.5)

3(3.1)

1(1.7)

2(5.2)

0.311

KRAS mutado

1(0.3)

3(3.1)

2(3.4)

1(2.6)

ǂ

NRAS mutado

34(10.6)

8(8.3)

4(6.9)

4(10.5)

0.570

NPM1 mut

IDH1

EVI1 hiperesspresso
39(12.2)
1(1.0)
1(1.7)
0
ǂ
GL, global de leucócitos; FAB, Classificação americano-britânica francesa; MO, medula óssea; RAEB, anemia refratária com excesso de
blastos; FLT3-ITD, duplicação interna em tandem do gene FLT3; FLT3-TDK, uma mutação no domínio da tirosina-quinase do gene FLT3;
NPM1mut, mutação no NPM1; CEBPAUM, única mutação no CEBPA; CEBPADM, dupla mutação no CEBPA; IDH1mut, mutação no IDH1; IDH2mut,
mutação no IDH2; ND, não determinado. DNMT3Amut, mutação no gene do DNMT3A . O grupo de risco citogenético favorável inclui t(8;21),
inv(16) ou t(15;17); o adverso se refere às anomalias inv(3)/t(3;3), t(6;9), 11q23 exceto t(9;11) del5, del5(q), del7, del7(q), t(9;22) ou
cariótipo monossômico; o grupo intermediário inclui todos os outros casos.
Valor de P não indicados foram calculados utilizando o teste do qui-quadrado 2-sided, e se referem às comparações entre nenhuma
mutação DNMT3A (DNMT3Awild-type) e qualquer mutação no gene DNMT3A. * Valores de P foram calculados usando o teste de MannWhitney para as comparações entre DNMT3Awild-type e qualquer mutação no DNMT3A. ƚ Valores de P foram calculados pelo teste exato
de Fisher para as comparações entre DNMT3Awild-type e qualquer mutação no DNMT3A. ǂ Números muito pequenos para realizar
análise estatística confiável.
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Em concordância com estudos anteriores, 36/96 (37.5%) das mutações no DNMT3A
eram FAB-M5 (36 de 100 casos FAB-M5) e 72/96 (75.0%) de DNMT3Amut tinham CN-LMA.
LMA com t(8;21), inv(16), inv(3;3)/t (3,3) e trissomia do 21 não apresentaram mutações no
DNMT3A. Além disso, poucas mutações no DNMT3A foram encontradas no cariótipo
complexo (Tabela 3). Foram também analisadas separadamente 25 portadores de APL,
portanto com t(15;17), e encontrou-se apenas 1 paciente com uma mutação no DNMT3A
(R882) (Figura 12 e Anexo 3). Mutações no DNMT3A estão significativamente associadas
com o FLT3-ITD (P= 0.002), bem como com as mutações no gene NPM1 (P < 0.001) e IDH1
(P < 0.001). Em contraste, as mutações no DNMT3A foram significativamente subrepresentadas nas LMAs com hiperexpressão do EVI1. A presença de mutações no DNMT3A
não se correlacionou com mutações recorrentes nos genes CEBPA, NRAS, KRAS, WT1, FLT3TKD ou cKIT (Tabela 3). A freqüência de mutações no DNMT3A em portadores de LMA e
mais de 60 anos de idade, que foram analisados separadamente, foi de 10/63 (16%). Quatro de
16 (25.0%) LMA secundárias à SMD apresentaram mutações no DNMT3A. Mutações no
DNMT3A também foram encontrados em 2/11 (18.1%) casos de LMA secundários à
quimioterapia.

5.2 DNMT3Amut como marcador de prognóstico na LMA
A mediana de acompanhamento dos 415 portadores de LMA que estavam vivos no
último contato foi de 115.7 meses (variação: 7.2 a 224.1 meses). A mediana de SG de
portadores de DNMT3Amut foi menor do que a de pacientes com DNMT3Awild-type (11.9 meses
versus 24.0 meses). As LMA com DNMT3Amut não apresentaram taxa de RC
significativamente diferente em comparação com os portadores de DNMT3Awild-type (ou seja ,
88.5% para DNMT3Amut versus 79.3% para DNMT3Awild-type; P = 0.058). A análise de
regressão univariada de Cox mostrou que a presença de mutação no DNMT3A é um fator
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prognóstico desfavorável para SG (P=0.022; Hazard ratio [HR], 1.38; 95% de intervalo de
confiança [IC] 1.04-1.81) e SLR (P=0.005; HR, 1.52; 95% IC, 1.13-2.05) (Figura 13A - B).

A

B
n= 415 LMA

SG

DNMT3Awild-type n= 319

DNMT3Amut n= 96

n= 338 LMA

SLR

DNMT3Awild-type n= 253

DNMT3Amut n= 85
P= 0.0215

P= 0.0049

Figura 13. Análise de sobrevida de portadores de leucemia mielóide aguda (LMA), com ou sem mutações no
DNMT3A.
As análises de sobrevida foram realizadas na coorte de portadores de LMA e idade inferior a 60 anos e foram
excluídos todos os casos de LMA APLs/t(15;17). (A) Sobrevida global (SG). (B) Sobrevida livre de recidiva (SLR).

A análise multivariada mostrou que o DNMT3Amut é um indicador de prognóstico
desfavorável independente para SG (P = 0.003; HR, 1.82; 95% IC, 1.2-2.7) e SLR (P < 0.001;
HR, 2.2; 95% IC, 1.4-3.3), quando consideramos a idade (variável contínua), contagem de
GL, grupo de risco citogenético, NPM1mut, FLT3-ITD, dupla mutação no CEBPA
(CEBPADM), mutações nos genes NRAS, WT1, cKIT, IDH1mut, IDH2mut e hiperexpressão do
EVI1 (Tabela 4). As variáveis que independentemente se associaram à SG foram DNMT3Amut,
NPM1mut, FLT3-ITD, CEBPADM, categorias de risco citogenético e GL. Dentre esses fatores,
FLT3-ITD e o GL não foram independentemente associados com SLR (Tabela 4).
DNMT3Amut não mostrou valor prognóstico independente para RC na análise multivariada.
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Tabela 4- Análise multivariada do DNMT3A como fator prognóstico para sobrevida global e sobrevida livre de
recidiva
Sobrevida Global

Sobrevida Livre de Recidiva

HR

(95%IC)

P value

HR

(95%IC)

P value

DNMT3A

1.82

(1.2-2.7)

0.003

2.20

(1.4-3.3)

<0.001

FLT3-ITD

1.67

(1.2-2.3)

0.002

1.40

(0.9-2.0)

0.060

NPM1

0.44

(0.2-0.6)

<0.001

0.40

(0.2-0.6)

<0.001

CEBPA

0.34

(0.1-0.7)

0.005

0.40

(0.2-0.8)

0.017

NRAS

0.78

(0.4-1.3)

0.341

0.70

(0.3-1.3)

0.310

IDH1

0.76

(0.4-1.3)

0.330

0.87

(0.5-1.5)

0.630

IDH2

0.69

(0.4-1.1)

0.170

0.70

(0.4-1.2)

0.220

EVI1

1.43

(0.8-2.3)

0.145

1.59

(0.8-2.8)

0.120

WT1

1.23

(0.7-2.1)

0.430

1.40

(0.8-2.6)

0.180

cKit

0.54

(0.2-1.3)

0.190

1.22

(0.5-2.8)

0.630

Grupo de risco citogenético* 1.77

(0.9-3.2)

0.050

2.70

(1.3-5.4)

0.003

Idade

1.01

(0.9-1.0)

0.125

1.001

(0.9-1.0)

0.970

GL

1.002

(1.001-1.003)

0.002

1.001

(0.9-1.0)

0.140

DM

GL, global de leucócitos; FLT3-ITD, duplicação interna em tandem do gene FLT3; CEBPADM, dupla mutação no CEBPA; HR, hazard ratio; IC,
intervalo de confiança. O grupo de risco citogenético favorável inclui t(8;21), inv(16) ou t(15;17); o adverso se refere às anomalias
inv(3)/t(3;3), t(6;9), 11q23 exceto t(9;11) del5, del5(q), del7, del7(q), t(9;22) ou cariótipo monossômico; o grupo intermediário inclui todos
os outros casos. As análises de sobrevida foram realizadas na coorte de portadores de LMA de novo e idade inferior a 60 anos e foram
excluídos todos os casos de leucemias promielocíticas/t(15;17) (n=415). Idade e GL foram analisados como variáveis contínuas.

Para investigar se o TMO alogênico modificava o efeito prognóstico da presença do
DNMT3Amut, aplicou-se o modelo proporcional de Cox a fim de comparar as mutações no
DNMT3A e o TMO alogênico como covariável tempo-dependente, incluindo também uma
interação entre eles. Para a SG, observou-se uma HR de 1.3507 (P = 0.066;
95% IC, 0.98-1.86) para DNMT3Amut. A interação do TMO alogênico não foi significativa (P
= 0.615; HR, 1.173; 95% IC, 0.623-2.189).
Analisando somente as mutações da posição R882 no DNMT3A, observou-se uma
associação com a piora da sobrevida em relação à SG (P = 0.0175; HR, 1.49; 95% IC, 1.072.07) e SLR (P = 0.029; HR, 1.50; 95% IC, 1.04-2.15) nesta série de portadores de LMA
(Figura 14A – B).
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B

A
SG

n= 377 LMA

SLR

n= 303 LMA

DNMT3Awild-type n=319

DNMT3Awild-type n=253

DNMT3Amut(R882) n= 50

DNMT3Amut (R882) n=58
P = 0.0175

P = 0.029

Figura 14. Análise de sobrevida de portadores de leucemia mielóide aguda (LMA), com ou sem mutações no
codon R882 do DNMT3A.
As análises de sobrevida foram realizadas na coorte de portadores de LMA e idade inferior a 60 anos e foram
excluídos todos os casos de LMA APLs/t(15;17). (A) Sobrevida global (SG) em todos os pacientes com
wild-type
DNMT3A
ou mutações no codon R882 do DNMT3A. (B) Sobrevida livre de recidiva (SLR) em todos os
wild-type
pacientes com DNMT3A
ou mutações no codon R882 do DNMT3A.

5.3
type

Análises do DNMT3Amut e resposta ao tratamento no subgrupo NPM1wild-

/FLT3wild-type/CEBPAwild-type da LMA

Mutações em DNMT3A particularmente foram associados com anomalias moleculares,
como por exemplo, mutações no NPM1, FLT3 (FLT3-ITD), IDH1 e IDH2 (Tabela 3).
Mutações no DNMT3A não foram frequentemente encontradas nas LMAs com CEBPADM
(Tabela 3). Estudou-se o valor preditivo de mutações no DNMT3A em subgrupos de LMA de
acordo com certas alterações moleculares. Dentre as análises desses subgrupos, após excluir
os casos de CEBPADM da coorte, a presença das mutações no DNMT3A ainda foi capaz de
predizer inferiores SG (P = 0.046; HR, 1.325; 95% IC, 1.01-1.75), e SLR (P = 0.023; HR,
1.414; 95% IC, 1.05-1.91; Tabela 5; Figura 15A e 16A).
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Tabela 5- DNMT3A como um marcador de prognóstico para sobrevida global e sobrevida livre de recidiva em
subconjuntos genotípicos distintos de portadores de leucemia mielóide aguda (LMA)
SG
DNMT3A*

HR

SLR
P

DNMT3A*

HR

P

Subgupos moleculares em toda a coorte†

CEBPA

wild-type

94/392

1.325

0.046

83/316

1.414

0.023

NPM1

mut

/FLT3 wild-type

37/64

1.967

0.075

34/58

1.912

0.089

NPM1

mut

/FLT3 -ITD

36/69

1.491

0.179

32/61

1.616

0.133

NPM1

wild-type

/FLT3

wild-type

20/235

2.167

0.002

17/193

2.781 <0.001

NPM1

wild-type

/FLT3

wild-type

10/203

2.830

0.003

8/167

3.812‡

18/215

2.268

0.002

15/174

2.503

/IDH1

wild-type

/IDH2

wild-type

NPM1 wild-type/FLT3 wild-type/CEBPA wild-type
NPM1

wild-type

/FLT3

wild-type

/CEBPA

wild-type

/IDH1

wild-type

/IDH2

wild-type

0.002

8/184

3.987‡

6/149

3.783‡

Ca ri ótipo Norma l

72/194

1.255

0.216

67/164

1.524

0.033

Grupo de ri s co Intermedi á ri o

85/276

1.330

0.073

79/236

1.530

0.011

83/254

1.243

0.179

77/215

1.373

0.064

34/59

2.044

0.074

31/54

2.108

0.063

33/65

1.429

0.249

31/59

1.673

0.117

16/117

2.097

0.013

15/102

2.703

0.001

7/79

4.690‡

Subgrupo moleculares dentro do grupo de risco Intermediário§

CEBPA

wild-type

NPM1

mut

/FLT3

NPM1

mut

/FLT3 -ITD

wild-type

NPM1 wild-type/FLT3 wild-type
NPM1

wild-type

/FLT3

wild-type

NPM1

wild-type

/FLT3

wild-type

/CEBPA

wild-type

NPM1

wild-type

/FLT3

wild-type

/CEBPA

wild-type

/IDH1

wild-type

/IDH2

wild-type

/IDH1

wild-type

7/91
/IDH2

wild-type

2.593‡

14/98

2.114

5/73

4.711‡

0.017

13/84

2.181

5/62

4.616‡

0.016

A sobrevida global (SG) e sobrevida livre de recidiva (SLR) foram determinados em subgrupos distintos indicados. HR indica taxa de risco
(hazard ratio); CEBPAwild-type, ausência de CEBPADM; e FLT3wild-type, ausência de FLT3-ITD. *DNMT3A significa o número de mutantes
detectados entre o número total de pacientes que estavam presentes no subgrupo indicado. † subgrupos foram definidos dentro do grupo
total de 415 pacientes < 60 anos de idade com LMA após exclusão das APLs. ‡ Os números eram demasiado baixos para análise estatística
confiável. § Pacientes estudados com < 60 anos e com risco citogenético de risco intermediário.

66

A

B
n= 392 LMA

SG

n= 235 LMA

DNMT3Awild-type n= 298

SG

DNMT3Awild-type n= 215

DNMT3Amut n= 20

DNMT3Amut n= 94
P= 0.0462

C

P= 0.0023

D
n= 215 LMA

SG

SG

n= 203 LMA

DNMT3Awild-type n= 193

DNMT3Awild-type n= 197

DNMT3Amut n= 18

DNMT3Amut n= 10

P= 0.0018

E

P= 0.0029

F

SG

n= 117 LMA

DNMT3Awild-type n= 101

DNMT3Amut n= 16
P= 0.0134

SG

n= 98 LMA

DNMT3Awild-type n= 84

DNMT3Amut n= 14
P= 0.0168

Figura 15. Sobrevida global (SG) de portadores de leucemia mielóide aguda (LMA), com ou sem mutações no
DNMT3A em subgrupos genotípicos distintos.
As análises de sobrevida foram realizadas em portadores de < 60 anos, após exclusão dos casos de APL. (A) SG
wild-type
em pacientes sem dupla mutação no CEBPA (CEBPA
; n=392). (B) SG de pacientes sem mutações FLT3-ITD
wild-type
wild-type
wild-type
wilde ausência de mutação no NPM1 (NPM1
/FLT3
; n=235). (C) SG de pacientes NPM1
/FLT3
type
wild-type
wild-type
wild-type
wild-type
wild-type
/CEBPA
, n=215. (D) SG de pacientes NPM1
/FLT3
/IDH1
/IDH2
, n=203. (E) SG de
wild-type
wild-type
portadores de citogenética de risco intermediário e NPM1
/FLT3
, n=117. (F) SG de pacientes com
wild-type
wild-type
wild-type
citogenética de risco intermediário NPM1
/FLT3
/CEBPA
, n=98.
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Analisou-se o valor prognóstico das mutações no DNMT3A em cada um dos seguintes
subgrupos genotípicos específicos: NPM1mut/FLT3-ITD, NPM1mut/FLT3wild-type NPM1wildtype

/FLT3-ITD e NPM1wild-type/FLT3wild-type. Significativa redução da SG (P = 0.002; HR,

2.167; 95% IC, 1.32-3.56) e SLR (P = 0.001; HR, 2.781; 95% IC, 1,63-4,75) foi encontrada
para DNMT3Amut no subgrupo NPM1wild-type/FLT3wild-type (Figura 15B e 16B), ao passo que
mutações no DNMT3A não apresentaram valor preditivo no subgrupo NPM1mut/FLT3wild-type
ou NPM1mut/FLT3-ITD (Tabela 5). O valor preditivo para reduzida SG (P = 0.002; HR,
2.268; 95% IC, 1.36-3.79) e SLR (P = 0.002; HR, 2.503; 95% IC, 1.42-4.42) também foi
evidente no subgrupo NPM1wild-type/FLT3wild-type/CEBPAwild-type (ausência de dupla mutação
no gene CEBPA) (Figura 15C e 16C).
Já que as mutações no DNMT3A foram freqüentemente encontrados no grupo de risco
citogenético intermediário (Tabela 3), foi realizada a mesma análise de sobrevida em
subgrupos genotípicos específicos, com resultados semelhantes (Tabela 5). No subgrupo de
risco citogenético intermediário, NPM1wild-type/FLT3wild-type, as mutações no DNMT3A foram
associadas significativamente com inferiores SG (P = 0.013; HR, 2.09; 95% IC, 1.16-3.77) e
SLR (P = 0.001; HR, 2.70; 95% IC, 1.48-4.89; Figura 15E e 16E). Importante valor preditivo
das mutações no DNMT3A para resposta inferior ao tratamento também foi encontrado no
subgrupo de risco intermediário NPM1wild-type/FLT3wild-type/CEBPAwild-type (SG: P = 0.017; HR,
2.11; 95% IC, 1.145-3.907; SLR: P = 0.016; HR, 2.18; 95% IC, 1.153-4.125; Figura 15F e
16F). Recentemente, o grupo (HOVON) demonstrou que mutações no IDH1 apresentam valor
prognóstico em LMA com NPM1wild-type/FLT3wild-type

151

. Embora os números fossem

demasiado baixos para uma análise estatística confiável, as altas taxas de HR (Tabela 5)
fortaleceram a hipótese de que o valor preditivo das mutações no DNMT3A tenha sido
independente da presença de mutações no IDH1, bem como no IDH2.
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A

B

SLR

n= 316 LMA

n= 193 LMA

DNMT3Awild-type n=233

SLR

DNMT3Awild-type n=176

DNMT3Amut (R882) n= 17

DNMT3Amut (R882) n= 83
P = 0.0237
C

P < 0.001
D

SLR

n= 174 LMA

SLR

n= 236 LMA

DNMT3Awild-type n=157

DNMT3Awild-type n=159

DNMT3Amut (R882) n= 79

DNMT3Amut (R882) n= 15

P = 0.0106

P = 0.0015

E

F
SLR

n= 102 LMA

SLR

n= 84 LMA

DNMT3Awild-type n=87
DNMT3Awild-type n=71

DNMT3Amut (R882) n= 15

P = 0.0011

DNMT3Amut (R882) n= 13
P = 0.0164

Figura 16. Sobrevida livre de recidiva (SLR) em subgrupos genotípicos específicos de portadores de leucemia
mielóide aguda (LMA), com ou sem mutações no DNMT3A, dentro do total de 415 pacientes com idade
inferior a 60 anos, excluindo casos de APLs/t(15;17).
DM
wild-type
(A) SLR de portadores de LMA após excluir os casos de CEBPA (CEBPA
). (B) SLR em LMA após excluir os
mut
wild-type
wild-type
wild-type
wildcasos de FLT3-ITD e NPM1
(NPM1
/FLT3
). (C) SLR em pacientes NPM1
/FLT3
type
wild-type.
/CEBPA
(D) SLR dentro do grupo de risco citogenético intermediário. (E) SLR dentro do grupo de risco
wild-type
wild-type
citogenético intermediário e com NPM1
/FLT3
. (F) SLR de pacientes com citogenética de risco
wild-type
wild-type
wild-type
intermediário e NPM1
/FLT3
/CEBPA
.
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5.4

Análises das mutações no DNMT3A em relação à metilação do DNA e

expressão gênica na LMA.
Investigou-se se as LMA com DNMT3Amut estariam associadas a um perfil único
(signatures) de metilação do DNA ou de expressão gênica. Embora as LMA com DNMT3Amut
não expressassem um perfil exclusivo de metilação do DNA, como determinado pelo ensaio
HELP (HpaII tiny fragment Enrichment by Ligation-mediated PCR)

221

(Figura 17), o grupo

(cluster) de número 13 que se mostra aglomerado e metilado apresentava grande número de
LMA com DNMT3Amut (32/45; 71.1%) (Figura 18). É importante ressaltar que esta cluster é
composta principalmente de LMA do tipo FAB-M4/M5 e NPM1mut/FLT3-ITD 221. Este grupo
de LMA também mostrou um perfil único de expressão gênica (Figura 18).
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Figura 17. Clustering de amostras de portadores de leucemia mielóide aguda (LMA) de acordo com perfis de
mut
wild-type
metilação com HELP e a distribuição das LMAs com DNMT3A e DNMT3A
.
Exibição da correlação de Pearson baseada em perfis de metilação de 334 casos de LMA (ver figura anterior de
159
Figueroa et al ) . A presença (vermelho) ou ausência (verde) de mutação no NPM1, FLT3-ITD ou mutação no
DNMT3A está indicada para os casos individuais de LMA adjacentes à matriz de correlação. Os tipos FAB são
indicados em cores diferentes. Adaptado de Ribeiro et al, 2012
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De fato, as amostras dos pacientes dentro desta cluster hiperexpressa múltiplos genes
HOX, um perfil que é particularmente associado a LMA com NPM1mut

92; 94; 222

. Tem sido

proposto que o aumento dos níveis de genes HOX nestas leucemias são causados por perda da
metilação como resultado de mutações em DNMT3A

135

. No entanto, não foi observado

diferença na expressão de genes HOX, por exemplo, entre os níveis de expressão de HOXB5
das LMAs com NPM1mut/DNMT3Amut das com NPM1mut/DNMT3Awild-type (Figura 19). Assim,
a hiperexpressão do HOXB5, que é um representante da expressão de múltiplos genes HOX
em LMA de humanos, não se associou especificamente com a presença de mutações no
DNMT3A.

.
Figura 18. Clustering de amostras de pacientes portadores de leucemia mielóide aguda (LMA) com base no
mut
wild-type
perfil de expressão gênica: a distribuição das LMAs com DNMT3A e DNMT3A
.
223
Exibição da correlação de Pearson com base no perfil de expressão gênica de 285 casos de LMA . As clusters
(em cores diferentes) e presença (em vermelho) ou ausência (em verde) de FLT3-ITD, mutação no NPM1 e
mutação no DNMT3A são indicadas para os casos individuais de LMA adjacentes à matriz da correlação. A
Cluster n º 5 apresenta concentração de pacientes portadores da mutação no DNMT3A. Adaptado de Ribeiro et
al, 2012
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Foi realizada análise supervisionada (com o uso do modelo de regressão logística
com regularização de Lasso) para comparar a expressão gênica, bem como o perfil de
metilação do gene DNMT3Amut com o DNMT3Awild-type em subgrupos distintos, isto é, em
NPM1mut/FLT3wild-type, NPM1mut/FLT3-ITD, NPM1wild-type/FLT3wild-type, NPM1wild-type/FLT3mut.
Não foi identificado um perfil (signature) preditor evidente em qualquer um dos subgrupos de
LMA acima mencionados dentro do grupo de risco citogenético intermediário. Portanto, o
papel do DNMT3A mutado em relação à metilação do DNA e à expressão gênica em LMA se
mantém indefinido.

Figura 19. Expressão de HOXB5 em genótipos compostos DNMT3A/NPM1.
Adaptado de Ribeiro et al, 2012
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6 DISCUSSÃO

Neste estudo, foi identificado mutações no gene DNMT3A em 96/415 (23.1%) LMA
de novo. Dentre as 96 LMA com mutação no DNMT3A, 85 (88.5%) pertenciam ao grupo de
LMA com perfil de risco citogenético intermediário. De fato, as mutações no DNMT3A são
tão freqüentes neste grupo de LMA quanto outras alterações moleculares recorrentes, tais
como mutações em NPM1, IDH1, IDH2 ou FLT3-ITD. As mutações no DNMT3A estão
freqüentemente associadas a estas mutações em particular, o que está em concordância com
os dados relatados previamente 133; 134; 135.
Nota-se que, com o uso dessa abordagem para determinar as mutações no DNMT3A,
um pequeno número de LMA com DNMT3Amut pode não ter sido identificado. A análise da
mutação no cDNA foi realizada somente na segunda metade do gene DNMT3A, parte essa que
contem a região dos domínios PDH e metiltransferase os quais, de acordo com estudos
anteriores, abrigam > 95% das mutações do DNMT3A

133; 134; 135

. Mutações no DNMT3A

foram consideradas novas mutações somáticas em casos não relatados como polimorfismo de
único nucleotídeo (SNP) de acordo com a versão dbSNP 132. A utilização de cDNA para
seqüenciamento dos nucleotídeos poderia ser outra causa de não identificação de certas
“mutações não sinônimas” (missense) ou de “mutações que alteram ou interrompem o marco
de leitura” (frameshift) que acarretariam o “decaimento de RNA mensageiro mediado por
mutação sem sentido” (nonsense-mediated RNA decay) 133. Entretanto, esse fenômeno ocorreu
em apenas uma minoria das mutações em estudos anteriores. Apesar disso, a freqüência das
mutações evidenciadas aqui foi semelhante às freqüências relatadas em outros estudos,
sugerindo que se conseguiu identificar a maioria das mutações no DNMT3A das LMAs desta
coorte e que as conclusões desse estudo são válidas 133; 134; 135.
No presente estudo, portadores de DNMT3Amut apresentaram redução significativa da
SG quando comparado com pacientes com DNMT3Awild-type, independente do número de
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mutações no NPM1, FLT3, ou CEBPA, da idade, do grupo de risco citogenético, ou da
contagem do GL. Curiosamente, por análise univariada, mostrou-se que em subgrupo
genotípico composto de LMA com citogenética de risco intermediário sem FLT3-ITDs e
mutações no NPM1 esta associação foi particularmente evidente (SG, P=0.013; SLR,
P=0.001). O efeito prognóstico negativo das mutações do DNMT3A nas LMAs com CN-LMA
e com NPM1wild-type/FLT3wild-type foi previamente relatado por Thol et al, enfatizando a
relevância deste achado

134

. Semelhante ao relatado por Thol et al, nenhum efeito na

sobrevida foi encontrado no subgrupo NPM1mut/FLT3wild-type do subgrupo de CN-LMA em
relação à presença das mutações no DNMT3A

134

. Ao contrário, os mesmos investigadores

relataram redução significativa da SG em CN-LMA com DNMT3Amut/NPM1mut/FLT3-ITD
comparado com DNMT3Awild-type/NPM1mut/FLT3-ITD, o que não foi evidenciado em nosso
estudo. Mesmo assim, analisamos os efeitos de mutações no DNMT3A nas LMA de risco
citogenético intermediário, e a discrepância é notável, o que enfatiza a necessidade de estudos
em coortes maiores.
Mutações no DNMT3A poderiam predizer um padrão de metilação do DNA distinto
quando comparado com LMA sem mutações neste gene. Yan et al relataram que mutações no
DNMT3A proporcionaram a perda da atividade de metilação e propuseram que essas
alterações resultaram em hipometilação e expressão descontrolada de múltiplos genes HOX
135

. Embora, no presente estudo, tenha sido demosntrado que as LMA com DNMT3Amut não

apresentaram um padrão/perfil bem definido de metilação, uma cluster (cluster 13)
apresentou uma convergência de casos de DNMT3Amut (Figura 17). É importante ressaltar que
já havia sido descrito que este grupo, cluster 13, consistia principalmente de LMA
classificadas como FAB-M4/M5 e que apresentavam genótipo NPM1mut/FLT3-ITD

92; 221

.

Além disso, este grupo de pacientes apresentaram também único perfil de expressão gênica
(signature), incluindo a hiperexpressão de múltiplos genes HOX 92; 94; 222. Portanto, precisava
ser elucidado se este perfil na expressão dos genes HOX, isto é, com aumento significativo da
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expressão de múltiplos genes HOX, foi de fato provocado por hipometilação dos promotores
do genes HOX como resultado de mutações no gene DNMT3A, como foi relatado por Yan et
al 135. Muitos pesquisadores demonstraram anteriormente que o perfil de expressão dos genes
HOX estava particularmente associado com LMA com NPM1mut

92; 94; 222

. No grupo de

pacientes estudados aqui, foi demonstrado que LMA com DNMT3Amut sem mutações no
NPM1 não apresentaram este perfil de expressão de gene HOX; ou seja, os genes HOX não
foram hiperexpressos nessas LMA (Figura 19). Além disso, os genes HOX hiperexpressos
também foram encontrados em DNMT3Awild-type/NPM1mut 92; 94; 222. Vassiliou et al mostraram,
recentemente, que a expressão da mutação no NPM1 no compartimento mielóide, através do
modelo em camundongo NPM1mut knock-in, foi associada a forte aumento da expressão de
genes HOX

224

. Portanto, o papel da mutação no DNMT3A no controle aberrante de genes

HOX permanece indefinido. Camundongos com DNMT3Amut/NPM1mut poderiam esclarecer
qual seria o efeito do DNMT3Amut nos progenitores mielóides e na expressão dos genes HOX
no contexto das mutações do gene NPM1.
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7 CONCLUSÕES

A padronização da amplificação e sequenciamento do gene DNMT3A foram definidos
e analisados 4 fragmentos para as mutações no gene do DNMT3A.
Foram identificadas 45 tipos de mutações somáticas no gene DNMT3A na população
de pacientes adultos com LMA analisados.
As mutações no DNMT3A são freqüentes no grupo de risco citogenético intermediário
e estão associadas a outras alterações moleculares recorrentes, tais como mutações em NPM1,
IDH1, IDH2 e FLT3-ITD, bem como ao subtipo FAB-M5 e CN-LMA.
Encontraram-se mutações em 96 (23.1%) dos 415 pacientes adultos com LMA de
novo, não-APL e idade inferior a 60 anos do grupo do HOVON, sendo 58 mutações missense
na posição R882 e 38 mutações em outras posições. A freqüência das mutações evidenciadas
aqui foi semelhante às freqüências relatadas em outros estudos sendo a maioria das mutações
do tipo missense na posição R882, sugerindo que se conseguiu identificar as mutações no
DNMT3A das LMAs desta coorte com a técnica utilizada e que as conclusões desse estudo são
válidas.
O presente estudo demosntrou que as LMA com DNMT3Amut não apresentaram um
padrão/perfil bem definido de metilação nem perfil único de expressão gênica.
Foi demonstrado aqui efeito prognóstico da mutação no gene DNMT3A na LMA e o
importante valor preditivo das mutações no DNMT3A para resposta inferior ao tratamento
também foi encontrado no subgrupo de risco intermediário NPM1wild-type/FLT3wildtype

/CEBPAwild-type.
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PARTE 2
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8 OBJETIVOS

8.1 Objetivo geral
Avaliar o prognóstico de portadores de LMA atendidos no HC/UFMG baseando-se na
associação entre a presença de mutações nos genes NPM1 e IDH1 e de FLT3-ITD com
características clínicas e laboratoriais ao diagnóstico.

8.2 Objetivos específicos
Verificar a freqüência de mutações nos genes NPM1 e IDH1 e de FLT3-ITD ao
diagnóstico em portadores de LMA atendidos no HC/UFMG.
Determinar a SG e SLR dos portadores de LMA atendidos no HC/UFMG.
Avaliar a associação entre a presença das alterações genéticas estudadas com o
clearance de blastos na medula óssea avaliado 15 dias após o início do tratamento
quimioterápico de indução.
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9 MATERIAIS E MÉTODO

9.1 Tipo de estudo
O estudo é uma coorte retrospectiva que foi conduzido nos Serviços de Hematologia e
Laboratórios de Biologia Molecular do HC/UFMG em Belo Horizonte, Minas Gerais e da
Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holanda.

9.2 População de estudo
Foram identificados 233 portadores de LMA e idade superior a 16 anos que foram
identificados no banco de dados do Laboratório de Biologia Molecular do HC/UFMG,
diagnosticados e tratados entre Abril de 2004 a Março de 2013 no Hospital das Clínicas do
HC/UFMG, em Belo Horizonte. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais é uma instituição pública e referência para tratamento de doenças hematológicas para
as pessoas que vivem em Belo Horizonte e em outras cidades do Estado. Os pacientes foram
incluídos consecutivamente, mas não representam a totalidade dos pacientes diagnosticados
no Estado.
Dos 233 pacientes, 52 (22.6%) apresentaram APL e foram excluídos deste estudo.
Trinta e um pacientes (31/233; 13.3%) foram excluídos por não apresentarem amostra de
medula óssea, colhida ao diagnóstico, armazenada no Laboratório de Biologia Molecular do
Serviço. Outro paciente foi excluído devido à falta de dados clínicos essenciais. Portanto, para
o propósito deste estudo, 149 pacientes foram analisados retrospectivamente. Não houve
exclusão devido à idade, presença de comorbidades, status performance, condições
socioeconômicas, LMA secundária, estratégia de tratamento, nem devido à ocorrência de
óbito precoce antes do início da quimioterapia. O Fluxograma de inclusão e exclusão dos
pacientes do presente estudo está representado na Figura 20.
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As informações sobre o quadro clínico-hematológico e evolução dos pacientes foram
obtidas pela análise dos prontuários.

233 Pacientes com diagnóstico de LMA
e idade > 16 anos
período de Abril 2004 a Março de 2013
Exclusão de 52 pacientes
com diagnóstico de
Leucemia Promielocítica Aguda
(APL)
181 Pacientes com diagnóstico de LMA não-APL
e idade > 16 anos
período de Abril 2004 a Março de 2013

Exclusão de 31 pacientes
que não tinham amostra de medula
óssea do diagnóstico
armazenada no Laboratório
150 Pacientes com diagnóstico de LMA não-APL
e idade > 16 anos
com amostra de medula óssea do diagnóstico
disponível
período de Abril 2004 a Março de 2013
Exclusão de 1 paciente
que não apresentava
dados clínicos essenciais
149 Pacientes com diagnóstico de LMA não-APL
e idade > 16 anos
com amostra de medula óssea do diagnóstico
disponível
e dados clínicos essenciais
período de Abril 2004 a Março de 2013

Figura 20. Fluxograma de inclusão e exclusão dos portadores de leucemia mielóide aguda (LMA) estudados.

Os pacientes receberam quimioterapia com intenção de alcançar a RC se eles tinham
menos de 60 anos, ou entre 60 e 70 anos, mas sem comorbidades graves. A quimioterapia
consistiu em daunorrubicina 60 mg/m2/dia por 3 dias associada a cytosina arabinoside (AraC) 200 mg/m2/dia em infusão intravenosa contínua durante 7 dias, conhecido como esquema
"7+3 de indução". Um segundo curso inicial precoce de quimioterapia com altas doses de
Ara-C 3 g/m2 (Hidac), administrado a cada 12 horas nos dias 1, 3 e 5 e associado ou não a 60
mg/m2/dia de daunorrubicina durante 3 dias consecutivos, conhecido como "dupla indução",
81

foi oferecido para os pacientes com idade inferior a 65 anos, nos quais a avaliação precoce da
medula óssea realizada por mielograma entre os dias 14 e 17 (D15) do início da quimioterapia
de indução convencional (clearance precoce de blastos na medula óssea avaliado no D15)
mostrou leucemia persistente e boas condições clínicas. Leucemia persistente foi definida
como a presença de mais de 5% de células blásticas no aspirado de medula óssea no D15.
Para doentes com menos de 5% de células blásticas no aspirado de medula óssea do D15,
porém com mais do que 5% de células blásticas no D35 do início da quimioterapia, um
segundo tratamento de indução com Hidac foi realizado. A terapia pós-remissão variou de
acordo com o risco citogenético e a idade. Para pacientes jovens (< 60 anos), consistiu de dois
cursos de Hidac associado a daunorrubicina para pacientes de baixo risco citogenético; e um
curso de dose padrão de Ara-C e daunorrubicina mais etoposídeo, seguido por um curso de
Hidac e daunorrubicina para pacientes de risco citogenético intermediário ou alto. O TMO
alogênico foi oferecido para os pacientes do grupo citogenético de risco intermediário e alto
em primeira RC, caso houvesse doador disponível. Para pacientes idosos (> 60 anos), a
terapia pós-remissão foi definida de acordo com as condições clínicas e a presença de
comorbidades. Para os pacientes sem a intenção de alcançar RC, definidos como pacientes
acima de 60 anos e/ou portadores de comorbidades graves e/ou performance status igual ou
superior a 2, as abordagens alternativas foram o uso de baixas doses de citarabina (20 mg duas
vezes por dia, durante 10 dias, por via subcutânea), hidroxiureia ou cuidado de suporte.

9.2.1 Considerações éticas
O estudo foi aprovado pelo COEP-UFMG como adendo ao projeto "Desenvolvimento
de metodologia para caracterização e quantificação das alterações genéticas no gene NPM-1
em pacientes com leucemia mielóide aguda", (aprovação no COEP 98/10; CAAE –
0098.0.203.000 - 10). As análises foram realizadas mediante consentimento informado, em
conformidade com a Declaração de Helsinki.
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9.2.2 Critérios de inclusão


Pacientes com data de diagnóstico de LMA entre Abril de 2004 a Março de
2013, confirmada por citopatologia (Classificação FAB de LMA FAB-M0-M2
e FAB-M4-M7) durante o período de 2004 a 2008, ou baseado na classificação
da OMS após 2008, ou pela detecção das alterações citogenéticas
t(8;21)(q22;q22) ou inv(16)(p13;q22);



Idade igual ou superior a 16 anos;



Assinatura do TCLE pelo paciente ou responsável em caso de óbito (Anexo 4);



Disponibilidade de DNA, RNA total ou DNA complementar obtidos das
amostras colhidas ao diagnóstico, com qualidade e concentração adequadas
para a análise.

9.2.3 Critérios de exclusão ou de não-inclusão


LMA FAB-M3 ou LMA com t(15;17) ou LMA com PML/RARα;



Pacientes com dados clínicos essenciais incompletos;



Crise blástica de leucemia mielóide crônica;



LMA recidivada.

9.2.4 Variáveis em estudo


Idade ao diagnóstico



Sexo



Número de GL e blastos no sangue periférico ao diagnóstico



Níveis séricos de LDH



Percentual de células blásticas apresentando o antígeno CD34¥



Subtipos de LMA (de novo versus LMA secundáriaƾ)
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Classificação FAB



Citogenética



Presença de mutações no gene NPM1 e de FLT3-ITD



Clearance precoce de blastos na medula óssea avaliado no D15



Número de ciclos de quimioterapia de indução (dupla indução)



Quimioterapia com intenção de atingir RC ou outro tipo de tratamento



Evolução clínica (RC, SG, SLR, mortalidade precoce, refratariedade)ɸ

9.2.5 Definição de algumas variáveis em estudo
¥

A expressão do antígeno CD34 foi considerada positiva quando presente em mais de

de 20% das células blásticas da medula óssea analisadas ao diagnóstico 11.
ƾ

LMA secundária foi definida como qualquer citopenia persistente e anterior ao

diagnóstico, bem documentada, de etiologia desconhecida e com duração superior a 6 meses,
ou evolução para LMA quando ocorrer no contexto de uma SMD diagnosticada anteriormente
ou neoplasia mieloproliferativa, ou se ela ocorreu após qualquer tratamento anterior com
quimioterapia para a outra doença neoplásica 19. Todos os outros casos foram definidos como
LMA de novo.
ɸ

Os critérios para a definição de RC foram contagens normais de GL, neutrófilos e

plaquetas e ausência de células blásticas no sangue periférico; mielograma mostrando medula
óssea com porcentagem inferior a 5% de blastos no D35; e ausência de leucemia
extramedular. Falhas na remissão foram classificadas como (i) óbito precoce, definido como
óbito por qualquer causa que ocorra entre o diagnóstico e a normalização das contagens de
células no sangue periférico ou (ii) LMA refratária, definida como a incapacidade de alcançar
RC após o segundo curso de indução devido à doença persistente (>5% de células blásticas na
medula óssea no D35 da terapia de indução). SLR foi definida como o período de tempo entre
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a RC até a recaída ou óbito por qualquer causa, e a SG como o período a partir do diagnóstico
da LMA até o óbito ou último contato.

9.2.6 Desfechos do estudo
a. Mortalidade precoce
b. Clearance precoce de blastos na medula óssea avaliado no D15
c. Remissão Completa
d. Sobrevida Livre de Recidiva
e. Sobrevida Geral
f. Refratariedade

9.3 Metodologia

9.3.1 Amostras biológicas e testes moleculares
9.3.1.1

Extração de DNA e RNA

Foram usadas como material primário neste estudo amostras de DNA e RNA extraídas
de leucócitos de sangue venoso e medular colhidas ao diagnóstico, em EDTA (ácido
etilenodiaminotetracético), utilizando o reagente TRIzol® (Invitrogen) ou kits comerciais (Life
Technologies Corporation, Carlsbad, USA), seguindo rigorosamente as instruções dos
fabricantes. O cDNA usado na reação em cadeia da polimerase após transcrição reversa (RTPCR) foi obtido utilizando a enzima MMLV (Life Technologies Corporation, Carlsbad, USA).
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9.3.1.2

Quantificação de ácidos nucléicos e síntese de cDNA

Para mensurar a concentração de ácidos nucléicos, alíquotas de 2 l de cada amostra
foram submetidas à leitura da densidade ótica a 260 nm (DO260) utilizando-se um
espectrofotômetro Biophotometer (Eppendorf). Nesse comprimento de onda, os ácidos
nucléicos apresentam absorbância máxima de radiação UV, de modo que as concentrações
foram estimadas por meio da relação 1U de A260 = 40 g de RNA/mL e 1U de A260 = 50 g
de DNA/mL. A razão entre as absorbâncias a 260 e 280 nm (A260/A280) foi considerada como
indicativo de pureza das amostras, uma vez que a leitura a 280 nm (DO280) permite estimar a
contaminação com proteínas. Foram utilizadas preparações apresentando razão A260/A280
entre 1.7 e 2.0.
Uma vez extraído e quantificado, o RNA total foi utilizado para a síntese de cDNA
com o kit High-Capacity cDNA Archive Kit (Applied Biosystems, USA), seguindo as
instruções do fabricante.
9.3.1.3

Pesquisa de mutações do gene IDH1

A pesquisa das mutações do gene IDH1 foi realizada parcialmente no Erasmus
University Medical Center, Rotterdam, Holanda. As amostras de cDNA coletadas durante o
período de 2004 a 2010 foram transportadas para o Laboratório de Biologia Molecular da
Erasmus University Medical Center para a análise do gene IDH1. Inicialmente, as amostras
foram validadas para análise após serem testadas para o gene constitutivo PBGD
(Porphobilinogen deaminase) por PCR em tempo real (ABI Prism 7500 Real Time PCR
System), usando células das linhagens SKOV3 e HL60 como controles e primers descritos
anteriormente 225. Portanto, as amostras coletadas entre os anos 2004 a 2010 foram analisadas
pela pesquisadora através da reação de sequenciamento descrita por Abbas et al
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, como

indicado abaixo:
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A pesquisa das mutações no gene IDH1 foi determinada por amplificações de cDNA
usando os primers FW1-IDH1 cDNA WAVE 5'-CTTCAGAGAAGCCATTATCTG-3' e
REV2-IDH1 cDNA WAVE 5'-TCACTTGGTGTGTAGGTTATC-3'. Todas as reações de
PCR foram realizadas a uma temperatura de 60°C, na presença de trifosfato de
desoxinucleósido 25 mM, 15 pM de primers, 2 mM de MgCl2, Taq polimerase, e 1X tampão
(Invitrogen). As condições de amplificação foram como se segue: 1 ciclo de 5 minutos a
94°C, 30 ciclos de 1 minuto a 94°C, 1 minuto a 72°C, e um ciclo de 7 minutos a 72°C. Em
seguida, os produtos de PCR foram enviados para sequenciamento utilizando o sequenciador
da ABI-PRISM3100 (Applied Biosystems). Os produtos de PCR foram seqüenciados com o
primer FW-IDH1 cDNA WAVE (IDH1 R132) (Tabela 6).
As amostras coletadas entre os anos 2010 a 2013 foram analisadas no Laboratório de
Hematologia Molecular do HC/UFMG, pela mestranda Nathália Gomide Cruz, utilizando a
reação descrita a seguir:
Para o sequenciamento da região do exon 4 do gene IDH1 foi feita uma reação de PCR
prévia para amplificação da região de interesse, utilizando-se o par de primers IDH-F e IDHR, gerando um produto de 420 pb, como descrito por Patel et al
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. A cada um dos primers

foi adicionada uma "cauda" M13, a fim de criar sítio de ligação para os oligonucleotídeos a
serem utilizados na reação de sequenciamento, deixando livre a sequência alvo amplificada.
As sequências dos oligonucleotídeos estão apresentadas na Tabela 6. Para a mistura desta
reação de PCR foram utilizados 20 pM de cada um dos oligonucleotídeos, 0.2 mM de DNTP
de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP e dTTP), 2.0 mM de MgCl2, tampão 10X PCR Buffer e
1.0 U de Taq DNA Polymerase Platinum (Life Technologies Corporation, Carlsbad, USA),
que foram adicionados a 0.75 µg de DNA para um volume final de 50 µL.
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Tabela 6- Sequências dos oligonucleotídeos utilizados nas reações de PCR, RT-PCR e sequenciamento
Genes

Oligonucleotídeos

IDH1

FW1-IDH1 cDNA WAVE CTTCAGAGAAGCCATTATCTG
REV2-IDH1 cDNA WAVE TCACTTGGTGTGTAGGTTATC

IDH1
IDH1
NPM1
NPM1

Sequência (5'-3')

IDH-F

TGTAAAACGACGGCCAGTGTACTCAGAGCCTTCGCTTTCTGC

IDH-R

CAGGAA ACAGCTATGACCGCCAACATGACTTACTTGATCCCC

M13 F

TGTAAAACGACGGCCAGT

M13 R

CAGGAAACAGCTATGACC

FORW6

GTTCTCTTCCCAAAGTGGAAGC

NPM-REV6

ACCATTTCCATGTCTGAGCACC

FORW6

GTTCTCTTCCCAAAGTGGAAGC

REV-B

TTCTTGGCAATAGAACCTGGAC

FLT3-ITD FLT3-11
FLT3-12

Reação
PCR e sequenciamento
PCR
Sequenciamento
RT-PCR
Sequenciamento

GCAATTTAGGTATGAAAG CCAGC
CTTTCAGCATTTTGACGGCAACC

PCR

A desnaturação inicial foi realizada em um ciclo de 95ºC por 7 minutos, seguida de 35
ciclos de desnaturação a 95ºC por 30 segundos, anelamento a 64ºC por 45 segundos e
extensão a 72ºC por 45 segundos. A última etapa consistiu de uma etapa de extensão final a
72ºC por 5 minutos. Foram utilizados os termocicladores Mastercycler®Gradient (Eppendorf,
Hamburg, Germany) e Veriti (Applied Biosystems, Foster City, USA).
Nas reações de sequenciamento, foi utilizado o kit comercial Big Dye®Terminator v3.1
Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster City, USA). Para a preparação da mistura
da reação foram utilizados 1.1 pM de oligonucleotídeo senso ou reverso, tampão de
seqüenciamento 5X e 1.0 µL de Big Dye®, que foram adicionados a 5-10 ng de produto de
PCR purificado, para um volume final de 10.5 µL.
A desnaturação inicial foi realizada em um ciclo de 96ºC por 2 minutos, seguida de 35
ciclos de desnaturação a 96ºC por 20 segundos, anelamento a 50ºC por 15 segundos e
extensão a 60ºC por 45 segundos. A última etapa consistiu de uma etapa de extensão final a
60ºC por 4 minutos. Foram utilizados os termocicladores Mastercycler®Gradient (Eppendorf,
Hamburg, Germany) e Veriti (Applied Biosystems, Foster City, USA).
Os produtos de PCR foram purificados com o QIAquick PCR Purification Kit
(Qiagen, Hilden, Germany) e, em seguida, realizado o sequenciamento no ABI PRISM 3130
Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, USA). As reações de sequenciamento
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foram realizadas utilizando o Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems,
Foster City, USA) de acordo com as instruções do fabricante. As seqüências geradas foram
analisadas usando o software Sequencher 5.1 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, USA).

9.3.1.4

Pesquisa de FLT3-ITD

A pesquisa da duplicação interna em tandem do gene FLT3 foi realizada por PCR
convencional, como parte do protocolo rotineiro do Serviço, no Setor de Biologia Molecular
do Laboratório Central do HC/UFMG.
Foram utilizados primers previamente descritos por Nakao et al
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(Tabela 6) e as

condições da reação foram: desnaturação a 94°C durante 4 minutos, seguida por 35 ciclos de
desnaturação a 94°C durante 40 segundos, hibridação a 63°C durante 40 segundos e extensão
a 72°C durante 90 segundos, com extensão final a 72°C durante 5 minutos.
A presença de FLT3-ITD foi verificada pela presença de banda (s) adicional (is) à de
329 pb, correspondente ao fragmento selvagem

99; 228

. Devido à rotineira utilização dessa

técnica na pesquisa de mutações FLT3-ITD, os resultados visualizados em gel de agarose
foram considerados definitivos, sem a necessidade de validação adicional.
9.3.1.5

Pesquisa de mutações no gene NPM1

As amostras foram testadas para a pesquisa de mutações no gene NPM1 em projeto de
colaboração (pós-doutorado da aluna Juliana Godoy Assumpção e mestrado da aluna Nathália
Gomide Cruz).
Resumidamente, para o sequenciamento dos exons 11 e 12 do gene NPM1 foi
realizada uma reação de RT-PCR prévia para amplificação da região de interesse, usando o
par de primers FORW6, desenhado pelas pesquisadoras, e NPM-REV6, descrito por Ottone et
al (Tabela 6), gerando um produto de 378 pb 228. As condições da reação foram: desnaturação
inicial de 95ºC por 7 minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 95ºC por 30 segundos,
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anelamento a 64ºC por 45 segundos e extensão a 72ºC por 45 segundos e extensão final a
72ºC por 5 minutos.
Os produtos de PCR foram purificados com o QIAquick PCR Purification Kit
(Qiagen, Hilden, Germany) e, em seguida, realizado o sequenciamento no ABI PRISM 3130
Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, USA).
As reações de sequenciamento foram realizadas usando o Big Dye®Terminator v3.1
Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster City, USA), de acordo com as instruções do
fabricante. As seqüências dos primers senso (FORW6) e reverso (REVB) usados estão
descritas na Tabela 6. As condições da reação foram: desnaturação inicial de 96ºC por 2
minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 96ºC por 20 segundos, anelamento a 50ºC
por 15 segundos e extensão a 60ºC por 45 segundos, e extensão final a 60ºC por 4 minutos.
As seqüências geradas foram analisadas usando o software Sequencher 5.1 (Gene
Codes Corporation, Ann Arbor, USA).

9.3.2 Mielograma e Cariótipo
A avaliação de resposta precoce na medula óssea ao tratamento vem sendo adotada
pelo HC/UFMG desde 1998 e é feita pela contagem de blastos na medula óssea obtida no D15
do início da quimioterapia, através do mielograma. Os esfregaços de medula óssea colhidos
ao diagnóstico e no D15 do início da quimioterapia não foram revisados para os fins deste
estudo. A análise citogenética foi realizada utilizando o método padrão reverse hot Giemsa
(RHG)-banding. A definição do clone citogenético e a descrição do cariótipo seguiram a
Nomenclatura do Sistema Internacional de Citogenética Humana
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. Cariótipos foram

rotineiramente analisados no momento do diagnóstico e não foram revistos. Para esta análise,
o risco citogenético foi definido de acordo com os critérios de classificação definidos pelo
MRC 64.
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9.4 Estatística
Foram utilizados o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher para avaliação das
associações não-aleatórias entre as variáveis categóricas e o teste de Mann-Whitney para as
variáveis quantitativas. O desfecho para SG foram óbito ou vivo na última data do seguimento
(censurado), medido a partir da entrada no estudo. Os desfechos para SLR foram recidiva da
doença ou óbito por qualquer causa, medidos a partir da RC. As estimativas da distribuição de
SG e SLR foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier. Modelo de regressão de Cox
(Cox's proportional hazards model) foi usado nas análises uni e multivariada, sendo os
valores de P relatados correspondentes ao Teste de Wald. Todas as comparações estatísticas
usaram valor de P bicaudal. O valor de P utilizado para definir a significância estatística foi
de 0.05.
A análise estatística foi realizada usando o IBM SPSS Statistics Standard
(International Business Machines, Armonk, USA), versão 18.0.
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10 RESULTADOS

10.1 Características dos pacientes
Dos 233 pacientes com diagnóstico de LMA, foram excluídos 52/233 (22.6%) casos
de APL, 31/233 (13.3%) por não apresentarem amostra de medula óssea armazenada no
Laboratório do Serviço e outro paciente devido à falta de dados clínicos essenciais. O grupo
de 31 portadores de LMA não incluídos devido à falta de amostra não apresentava a maioria
dos dados clínicos essenciais, o que tornaria a inclusão desses pacientes desvantajosa às
análises estatísticas. A mediana de idade nesse grupo foi de 73 anos (variação: 19 a 89 anos),
sendo 24/31 (77.7%) pacientes com idade ≥ a 60 anos. Os dados disponíveis para análise
nessa população foram: mediana de GL, de blastos no sangue periférico e de LDH de
5.3x109/L (n = 20), 4.1 x109/L (n = 12) e 739 UI/µL (n = 10), respectivamente. A
classificação FAB foi avaliada somente em três pacientes (um FAB-M2 e um FAB-M4) e, a
citogenética, em 21 casos, sendo 16/21 (76.2%) de risco intermediário e 5/21 (23.8%) de risco
adverso. Dos 23 casos analisados, 5/23 (21.7%) eram LMA de novo e 18/23 (74%) LMA
secundária. A SG dessa população foi de 2.2 meses para 22 portadores com dados disponíveis
para cálculo de sobrevida.
Este estudo avaliou 149 pacientes e os dados demográficos clínicos e laboratoriais
estão detalhados na Tabela 7. A mediana de idade dos pacientes foi de 49 anos, 74/149
(49.7%) eram do sexo masculino e 113/149 (75.8%) tinham LMA de novo.
Um total de 122/149 (81.9%) pacientes receberam quimioterapia com o intuito de
alcançar a RC. Dos 27/149 (18.1%) portadores de LMA que não receberam quimioterapia
com intenção de alcançar a RC, 21/27 (77.8%) não foram tratados porque apresentaram idade
> 65 anos e comorbidades significativas que contra indicaram o tratamento intensivo. Dentre
os 6/27 (22.2%) pacientes com menos de 65 anos, apenas um era de novo LMA e foi a óbito
no dia seguinte ao diagnóstico, devido a condições clínicas precárias. Uma paciente de 17
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anos com LMA secundária à anemia de Fanconi, apresentava comorbidades graves que contra
indicavam o tratamento intensivo. Os outros quatro pacientes (4/27; 14.8%) com LMA
secundária (variação: 51 a 63 anos) apresentaram doenças concomitantes e/ou status
performance igual ou superior a 2 e foram tratados com citarabina em dose baixa (20 mg por
via subcutânea, duas vezes por dia, durante 10 dias), hidroxiureia ou cuidado de suporte. As
razões para a não utilização de quimioterapia intensiva estão detalhadas na Tabela 8.
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Tabela 7- Características pré-tratamento dos portadores de leucemia mielóide aguda (LMA)
Pacientes tratados com
Todos os casos de LMA intenção de alcançar a
(n=149)
Características
RC (n=122)
Idade ao diagnóstico, mediana em anos (variação)
49 (18-84)
43 (18-69)
< 60 anos, n (%)

101 (67.8)

97 (79.5)

≥ 60 anos, n (%)

48 (32.2)

Sexo masculino, n (%)

74 (49.7)
21.5 (0.5-380.2)

25 (20.5)
63 (51.6)
21.5 (0.5-380.2)

147

122

25 (17.0)

21 (17.2)

147

122

11.0 (0-319.4)

10.4 (0.0-319.4)

146

121

GL no SP, mediana x10 9 /L (variação)
Total, n
GL > 100x10 9 /L, n (%)
Total, n
9

Blastos no SP, mediana x10 /L (variação)
Total, n
LDH sérico, mediana UI/µL (variação)

1181 (237-12013)

1255 (237-11205)

127

109

FAB-M0

8 (6.7)

7 (6.6)

FAB-M1

35 (29.2)

31 (29.2)

FAB-M2

36 (30.0)

28 (26.4)

FAB-M4

27 (22.5)

26 (24.5)

FAB-M5

10 (8.3)

10 (9.4)

FAB-M6

2 (1.7)

2 (1.9)

FAB-M7

2 (1.7)
120

2 (1.9)
106

Favorável

11 (9.2)

11 (11.1)

Intermediário

79 (66.4)

66 (66.7)

58 (73.4)
29 (24.4)

22 (22.2)

Total, n
FAB subtipo, n (%)

Total, n
Grupo de risco citogenético, n (%)

Cariótipo Normal
Adverso
Total, n

49 (48.5)

119

99

52 (54,7)
43 (45.3)

45 (55.6)

95

81

113 (75.8)
36 (24.2)

103 (84.4)
19 (15.6)

Antígeno CD34, n (%)
Positivo
Negativo
Total, n

36 (44.4)

Tipo de LMA, n (%)
de novo LMA
LMA secundária

LMA, leucemia mielóide aguda; GL no PB, global de leucócitos no sangue periférico; FAB, French-American-British; LDH, lactato
desidrogenase; Classificação citogenética de risco de acordo com os critérios do MRC 64. A porcentagem do cariótipo normal se
refere ao grupo de risco citogenético intermediário.
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Tabela 8. Características clínicas dos 27 portadores de leukemia mielóide aguda (LMA) eleitos
para o tratamento paliativo
Características

Casos de LMA (n=27)

Idade ao diagnóstico, mediana em anos (variação)

73.7 (17.8-84.0)

< 65 anos, n (%)

6 (22.2)

≥ 65 anos, n (%)

21 (77.8)

Sexo masculino, n (%)
9

GL no SP, mediana x10 /L (variação)

15 (55.6)
19.9 (1.6-335.6)
25

Total, n
9

Blastos no SP, mediana x10 /L (variação)

12.1 (0.0-189.5)
25

Total, n
LDH sérica, mediana UI/µL (variação)

975.5 (431-12013)
18

Total, n
FAB subtipo, n (%)
FAB-M0

1 (7.1)

FAB-M1

4 (28.6)

FAB-M2

8 (57.1)

FAB-M4

1 (7.1)

FAB-M5

0

FAB-M6

0

FAB-M7

0

Total, n

14

Grupo de risco citogenético, n (%)
Favorável
Intermediário
Cariótipo Normal
Adverso

0
13 (65)
8 (40)*
7 (35)
20

Total, n
Tipo de LMA, n (%)
de novo LMA
LMA secundária

10 (37)
17 (63)

NPM1 , n (%)
NPM1 wild-type
NPM1
Total, n

mut

21 (80.8)
5 (19.2)
26

FLT3 , n (%)
FLT3 wild-type
FLT3- ITD
Total, n

19 (82.6)
4 (17.4)
23

IDH1, n (%)
IDH1 wild-type
IDH1
Total, n

mut

14 (100)
0
14

LMA, leucemia mielóide aguda; GL no SP, global de leucócitos no sangue periférico; FAB, French-American-British; LDH,
lactato desidrogenase; Classificação citogenética de risco de acordo como os critérios do MRC 64. *Porcentagem relativa ao
número total de amostras avaliadas em relação à citogenética. NPM1 mut, mutação no gene da nucleophosmin; FLT3-ITD,
duplicação interna em tandem no gene do fms-related tyrosine kinase; IDH1 mut, mutação no gene do isocitrate
dehydrogenase 1.
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10.2 A prevalência das mutações nos genes IDH1 e NPM1 e da FLT3-ITD e
suas associações com características clínicas e laboratoriais

10.2.1 IDH1
A mutação R132 no IDH1 foi encontrada em 7/114 (6.1%) dos pacientes (Tabela 9 e
Anexo 5). Em 35/149 (23.4%) pacientes não se conseguiu amplificar o cDNA
adequadamente. Dentre os 7 portadores de IDH1mut, 6 foram classificados como LMA de
novo, 6 tinham idade inferior a 60 anos, 5 apresentavam CN-LMA e 1 foi classificado como
risco citogenético favorável. A mediana dos níveis de GL e blastos no sangue periférico no
grupo IDH1mut foram de 21.5 x 109/L e 10.9 x 109/L, respectivamente, e a mediana dos
valores séricos de LDH foi de 1181 UI/µL. Um paciente com IDH1mut apresentava,
concomitantemente, o genótipo NPM1mut/FLT3-ITD.

10.2.2 NPM1
O exon 12 do gene NPM1 foi sequenciado na amostra de 144/149 (96.6%) pacientes, e
mutação foi encontrada em 31 (21.5%) delas (Tabela 9). NPM1mut foi detectado em todos os
subtipos FAB, exceto FAB-M0 e FAB-M7. Os portadores de NPM1mut apresentaram valores
significativamente maiores de GL (P = 0.007) e contagens de blastos no sangue periférico (P
= 0.003) ao diagnóstico, quando comparados com pacientes com NPM1 do tipo selvagem. No
entanto, apenas 6/31 (19.4%) dos pacientes apresentou NPM1mut e GL acima de 100.0 x
109/L. Valores séricos de LDH estavam disponíveis em 25/31 pacientes NPM1mut e todos
apresentaram níveis de LDH acima do limite superior do valor de referência (P = 0.007),
embora as medianas dos níveis de LDH entre os grupos mutado e selvagem não tenham sido
diferentes. A maioria dos pacientes NPM1mut apresentavam < 20% de células blásticas que
apresentavam o antígeno CD34 (P < 0.001). A presença de NPM1mut foi associada à CNLMA (18/22, P = 0.001), bem como à FLT3-ITD (P = 0.040), mas não se associou com
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mutações recorrentes no IDH1 (P = 1.000), nem com o subtipo de LMA (de novo ou
secundária, P = 0.105). Os dados citogenéticos estavam disponíveis para 114/149 (76.5%)
pacientes e o NPM1mut foi associado com a categoria de risco citogenético intermediário
(20/22, P = 0.022). Nenhum paciente com NPM1mut foi encontrado no grupo citogenético de
risco favorável.

10.2.3 FLT3
A FLT3-ITD foi avaliada em 144/149 (96.6%) pacientes e 20/144 (13.9%)
apresentaram a ITD (Tabela 9). Não houve associação do status do FLT3 e idade (P = 0.204),
sexo (P = 0.229), LMA de novo ou secundária (P = 0.164), subtipos FAB (P = 0.476), ou com
antígeno CD34 (P = 0.372). Os valores das medianas de GL e blastos no sangue periférico no
grupo FLT3-ITD foram 3 vezes superiores ao do grupo FLT3wild-type (P = 0.008 e P = 0.001,
respectivamente). Níveis de LDH estavam disponíveis para 19/20 (95%) pacientes com FLT3ITD e todos eles apresentaram níveis acima do valor de referência (P = 0.023). Todos os
pacientes FLT3-ITD com citogenética disponível (n = 14) pertenciam ao grupo de risco
citogenético intermediário (P = 0.014). A combinação dos genótipos do FLT3 e do NPM1 foi
observada como se segue: 22/140 (15.7%) eram NPM1mut/FLT3wild-type, 98/140 (70.0%)
NPM1wild-type/FLT3wild-type, 12/140 (8.6%) NPM1wild-type/FLT3-ITD e 8/140 (5.7%) pacientes
apresentavama composição genotípica NPM1mut/FLT3-ITD.
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Tabela 9- Associação entre características pré-tratamento e o status de marcadores moleculares em 149 portadores de LMA
NPM1
Características
Idade ao diagnóstico, mediana em anos (variação)

FLT3

Mutado (n=31)

wild-type (n=113)

52 (22-78)

49 (18-84)

< 60 anos, n (%)

20 (64.5)

80 (70.8)

≥ 60 anos, n (%)

11 (35.5)

33 (29.2)

Sexo masculino, n (%)

11 (35.5)

58 (51.3)
18.0 (0.5-376.0)

Total, n

51.0 (2.2-244.0)
31

Blastos no SP, mediana x10 9 /L (variação)

40.3 (0.0-231.8)

7.8 (0.0-259.4)

GL no SP, mediana x10 9 /L (variação)

Total, n
LDH sérica, mediana UI/µL (variação)
Total, n

0.52
0.16

30

112
1138 (237-12013)
98

34 (24-65)

48 (17-84)

Pǂ
0.49*

6 (85.7)

75 (70.1)

0.67

0.19

1 (14.3)

32 (29.9)

64 (51.6)

0.23

5 (71.4)

53 (49.5)

0.43

20.0 (0.49-380.2)

<0.01*

21.8 (0.8-117.0)

26.2 (0.5-380.2)

0.11*

7

105

1.4 (0.0-75.7)

14.0 (0.0-319.3)

7

104

794 (508-1077)

1278 (237-9596)

6

93

11 (55.0)

89 (71.8)

9 (45.0)

35 (28.2)

7 (35.0)

<0.01* 33.9 (0.9-215.9)

0.27*

wild-type (n=107)

wild-type (n=124)
47 (17-84)

20

P
0.20*

123
8.5 (0.0-319.3)

20

122

1747 (687-8758)

1165 (237-12013)

19

106

0.01ƚ

LDH sérica, n (%)

IDH1
Mutado (n=7)

Mutado (n=20)
51 (20-77)

<0.01* 69.9 (1.8-223.0)

112

1357 (638-9596)
25

P
0.21*

<0.01*

0.06*

0.02ƚ

0

21 (21.4)

0

23 (21.7)

2 (33.3)

15 (16.1)

>618 UI/L

25 (100.0)

77 (78.6)

19 (100.0)

83 (78.3)

4 (66.7)

78 (83.9)

19

106

6

93

25

98
0.11ƚ

Tipo de LMA, n (%)
de novo LMA
LMA secundária

0.16ƚ

27 (87.1)

82 (72.6)

18 (90.0)

4 (12.9)

31 (27.4)

2 (10.0)

1.00ƚ

93 (75.0)

6 (85.7)

83 (77.6)

31 (25.0)

1 (14.3)

24 (22.4)

0.10ƚ

FAB subtipo, n (%)

0.48ƚ

0.26ƚ

0

8 (7.9)

0

6 (7.0)

26 (28.3)

7 (41.2)

28 (27.7)

2(28.6)

25 (29.1)

29 (28.7)

2 (28.6)

23 (26.7)

FAB-M0

0

8 (8.7)

FAB-M1

9 (37.5)

FAB-M2

3 (12.5)

31 (33.7)

5 (29.4)

FAB-M4

8 (33.3)

17 (18.5)

2 (11.8)

25 (24.8)

1 (14.3)

22 (25.6)

FAB-M5

3 (12.5)

7 (7.6)

3 (17.6)

7 (6.9)

1 (14.3)

8 (9.3)

FAB-M6

1 (4.2)

1 (1.1)

0

2 (2.0)

0

2 (2.3)

FAB-M7

0

2 (2.2)

0

2 (2.0)

1 (14.3)

0

24

92

17

101

7

86

Total, n
Antígeno CD34, n (%)
Positivo
Negativo
Total, n

Intermediário
Adverso
Total, n

46 (56.1)

0.64ƚ

3 (14.3)

47 (66.2)

5 (41.7)

2 (40.0)

42 (58.3)

18 (85.7)

24 (33.8)

7 (58.3)

36 (43.9)

3 (60.0)

30 (41.7)

21

71

12

82

5

72

0.02ƚ

Grupo de risco citogenético, n (%)
Favorável

0.37ƚ

<0.01ƚ

0.05*

0.27ƚ

≤618 UI/L

Total, n

0.17*

0.01ƚ

0.30ƚ

0

10 (10.9)

0

11 (11.0)

1 (16.7)

8 (9.3)

20 (90.9)

55 (59.8)

14 (100.0)

62 (62.0)

5 (83.3)

58 (67.4)

2 (9.1)

27 (29.3)

0

27 (27.0)

0

20 (23.3)

22

92

14

100

6

86

LMA, leucemia mieloide aguda; GL no SP, global de leucócitos no sangue periférico; FAB, French-American-British; LDH, lactato desidrogenase; Classificação citogenética de risco de
acordo como os critérios do MRC 64. FLT3 mutado, duplicação interna em tandem no gene FLT3; Valor de P não indicados foram calculados utilizando o teste do qui-quadrado 2sided.*Valores de P foram calculados usando o teste de Mann-Whitney. ƚValores de P foram calculados pelo teste exato de Fisher. Pǂ os números eram demasiado baixos para
análise estatística confiável.
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10.2.4 CN-LMA e subgrupos genotípicos compostos
Uma vez que o principal objetivo da análise destas mutações é refinar o prognóstico
dentre os portadores de CN-LMA, foram avaliadas as possíveis associações nesta população
específica. Foram identificados 58/119 (48.7%) portadores de CN-AML nesta coorte. Neste
subgrupo, NPM1mut, FLT3-ITD e IDH1mut foram encontrados em 18/55 pacientes (32.7%),
9/56 (16.1%) e 5/46 (10.9%), respectivamente (Tabela 10 e Tabela 11).
Valores séricos de LDH estavam disponíveis em 13/18 (72.2%) pacientes NPM1mut e
todos apresentaram níveis de LDH acima do limite superior do valor de referência (P =
0.042), embora as medianas dos níveis de LDH entre os subgrupos NPM1mut e NPM1 wild-type
não tenham sido diferentes. A maioria dos pacientes NPM1mut eram CD34 negativas (P =
0.001). Não houve diferenças nos valores de GL e de blastos no sangue periférico ao
diagnóstico, quando comparados os subgrupos NPM1mut e NPM1 wild-type.
A mediana dos valores da contagem de blastos no sangue periférico no subgrupo
FLT3-ITD foi 4 vezes superior à do subgrupo FLT3wild-type (P = 0.070), embora também não
tenham sido observadas diferenças nos valores das medianas de GL entre esses subgrupos.
Apesar de todos os pacientes FLT3-ITD terem apresentado níveis de LDH acima do valor de
referência, não houve diferenças estatísticas em relação ao subgrupo FLT3wild-type. Não foi
observado nenhum paciente com FLT3-ITD e CN-LMA no subgrupo das LMAs secundárias
(Tabela 11).
Considerando-se

os

subgrupos

genotípicos

compostos,

a

presença

de

NPM1mut/FLT3wild-type foi detectada em 13/54 (24.1%) pacientes, NPM1mut/FLT3-ITD em 4
(7.4%), NPM1wild-type/FLT3-ITD em 5 (9.2%) e NPM1wild-type/FLT3wild-type em 32 (59.3%)
pacientes.

Somente

1/43

(2.3%)

paciente

apresentou

a

composição

genotípica

NPM1mut/IDH1mut.
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Tabela 10- Associação entre características pré-tratamento e o status de marcadores moleculares em 58 pacientes LMA e cariótipo normal
NPM1
Características
Mutado (n=18)
wild-type (n=37)
Idade ao diagnóstico, mediana em anos (variação)
44 (25-78)
49 (17-74)
< 60 anos, n (%)
13 (72.2)
29 (78.4)
≥ 60 anos, n (%)
5 (27.8)
8 (21.6)
Sexo masculino, n (%)
6 (33.3)
14 (37.8)
GL no SP, mediana x10 9 /L (variação)
20.8 (2.2-146.0)
11.3 (0.9-335.6)
Total, n
18
37
Blastos no SP, mediana x10 9 /L (variação)
12.2 (0.0-126.8)
3.9 (0-137.1)
Total, n
17
37
LDH sérica, mediana UI/µL (variação)
1.050 (638-2.838) 1.082 (269-12.013)
Total, n
13
32
LDH sérica, n (%)
≤618 UI/L
0
9 (28.1)
>618 UI/L
13 (100.0)
23 (71.9)
Total, n
13
22
Tipo de LMA, n (%)
de novo LMA
16 (88.9)
24 (64.9)
LMA secundária
2 (11.1)
13 (35.1)
FAB subtipo, n (%)
FAB-M0
0
0
FAB-M1
4 (28.7)
9 (30.0)
FAB-M2
3 (21.4)
10 (33.3)
FAB-M4
3 (21.4)
5 (16.7)
FAB-M5
3 (21.4)
4 (13.3)
FAB-M6
1 (7.1)
1 (3.3)
FAB-M7
0
1 (3.3)
Total, n
14
30
Antígeno CD34, n (%)
Positivo
Negativo
Total, n

1 (8.3)
11 (91.7)
12

16 (64.0)
9 (36)
25

P
Mutado (n=9)
0.69* 44 (27-67)
0.74† 7 (77.8)
2 (22.2)
1.00 2 (22.2)
0.26* 29.4 (1.8-154.0)
9
0.12* 18.5 (0.9-137.1)
9
0.91* 1.081 (687-2.150)
8

FLT3
wild-type (n=47)
47 (18-74)
36 (76.6)
11 (23.4)
20 (42.6)
17.6 (0.9-380.2)
47
4.6 (0.0-319.3)
46
1.053 (269-12.013)
39

0.04†
0
8 (100.0)
8

10 (25.6)
29 (74.4)
39

9 (100.0)
0

33 (70.2)
14 (29.8)

0
2 (25.0)
3 (37.5)
0
3 (37.5)
0
0
8

0
11 (28.9)
10 (26.3)
10 (26.3)
4 (10.5)
2 (5.3)
1 (2.6)
38

4 (57.1)
3 (42.9)
7

14 (45.2)
17 (54.8)
31

P
Mutado (n=5)
0.98* 34 (24-59)
1.00† 5 (100.0)
0
0.46 5 (100.0)
0.22* 2.1 (1.4-75.7)
5
0.07* 1.1 (0.1-75.7)
5
0.17* 794 (578-1.053)
4
0.17†

IDH1
wild-type (n=41)
48 (17-74)
29 (70.7)
12 (29.3)
13 (31.7)
18.1 (0.9-380.2)
40
9.3 (0.0-319.3)
39
1.039 (368-3.796)
34
7 (20.6)
27 (79.4)
34

4 (80.0)
1 (20.0)

31 (75.6)
10 (24.4)

0
1 (20.0)
2 (40.0)
0
1 (20.0)
0
1 (20.0)
5

0
9 (28.1)
7 (21.9)
8 (25.0)
6 (18.8)
2 (6.3)
0
32

0.30*
0.36*

2 (40.0)
3 (60.0)
5

14 (50.0)
14 (50.0)
28

0.24†

0.69†

<0.01†

0.19*

1.00†

0.30†

0.90†

0.06

1.00†

1 (25.0)
3 (75.0)
4
0.09†

0.11†

Pǂ
0.35*
0.30†

1.00†

LMA, leucemia mieloide aguda; GL no SP, global de leucócitos no sangue periférico; FAB, French-American-British; LDH, lactato desidrogenase. FLT3 mutado, duplicação interna
em tandem no gene do FLT3; Valor de P não indicados foram calculados utilizando o teste do qui-quadrado 2-sided.*Valores de P foram calculados usando o teste de MannWhitney. †Valores de P foram calculados pelo teste exato de Fisher. Pǂ os números eram demasiado baixos para análise estatística confiável.
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Tabela 11- Comparação entre o status da mutação nos genes NPM1, FLT3 e IDH1 entre LMA de
novo e LMA secundária.
Todas LMAs de novo LMA LMA secundária
Status mutacional dos genes
(n=149)
(n=113)
(n=36)
P
0.105
NPM1 , n (%)
NPM1 wild-type
mut

NPM1
Tota l , n

113 (78.5)
31 (21.5)

82 (75.2)
27 (24.8)

31 (88.6)
4 (11.4)

144

109

35
0.105

NPM1 in NK-AML, n (%)
NPM1

wild-type

37 (67.3)

mut

NPM1
Tota l , n

18 (32.7)

24 (60.0)
16 (40.0)

13 (86.7)
2 (13.3)

55

40

15
0.164

FLT3 , n (%)
wild-type

FLT3
FLT3- ITD

124 (86.1)
20 (13.9)

93 (83.8)
18 (16.2)

31 (93.9)
2 (6.1)

Tota l , n

144

111

33
0.093

FLT3 in NK-AML, n (%)
wild-type

FLT3
FLT3 -ITD
Tota l , n

47 (83.9)
9 (16.1)

33 (78.6)
9 (21.4)

14 (100.0)
0

56

42

14
ǂ

IDH1, n (%)
IDH1

wild-type
mut

IDH1
Tota l , n

1000
107 (93.9)
7 (6.1)

83 (93.3)
6 (6.7)

24 (96.0)
1 (4.0)

114

89

25
1000ǂ

IDH1 in NK-AML, n (%)
IDH1

wild-type
mut

IDH1
Tota l , n

41 (89.1)
5 (10.9)

31 (88.6)
4 (11.4)

10 (90.0)

46

35

11

1 (9.1)

LMA, leucemia mieloide aguda; NPM1mut, mutação no gene NPM1; FLT3mut, duplicação interna em tandem no gene do
FLT3; IDH1mut, mutação no gene IDH1. Valores de P foram calculados pelo teste exato de Fisher e se referem às
comparações entre o grupo de LMA de novo e LMA secundária. ǂOs números eram demasiado baixos para análise
estatística confiável.
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10.3 Análise da remissão completa, do clearance precoce de blastos na
medula óssea avaliado no D15 de indução e da sobrevida em 122
pacientes tratados com intenção de alcançar RC
As possíveis interações das mutações genéticas identificadas e a evolução clínica
dos pacientes estudados é parte fundamental do estudo. No entanto, a análise da evolução
somente faz sentido em pacientes que receberam tratamento quimioterápico com intenção
de alcançar RC e, consequentemente, têm chance de sobrevida prolongada. Por isso,
analisou-se separadamente o subgrupo de 122 pacientes (122/149; 81.8%) que receberam
quimioterapia de indução com intenção de alcançar RC.
Neste subgrupo, foram identificados NPM1mut, FLT3-ITD e IDH1mut em 26/118
(22.0%), 16/121 (13.2%) e 7/100 (7.0%) pacientes, respectivamente (Tabela 12). A
mediana de idade foi de 43 anos (variação: 18 a 69 anos) e 103/122 (84.4%) tinham LMA
de novo (Tabela 7). Em relação à classificação de risco citogenética e idade <60 anos,
9/11 (81.8%) pacientes do grupo de risco favorável apresentavam idade <60 anos, 50/66
(75.8%) do grupo de risco intermediário e 21/22 (95.5%) do grupo de risco adverso
também tinham idade inferior a 60 anos, embora sem diferenças estatísticas (P = 0.120).

10.3.1 Remissão Completa
Um dos 122 pacientes foi excluído dessa análise devido à falta de dados essenciais
para avaliar RC. Neste subgrupo, 51/121 (42.1%) pacientes atingiram a RC, 53/121
(43.8%) morreram antes ou durante a indução e 17/121 (14.0%) foram refratários ao
tratamento.
Nem o status mutacional do NPM1, FLT3 ou do IDH1, sozinhos ou em
combinação, foram associados com a capacidade de entrar em RC (P = 0.267, P = 0.424,
P = 0.464, respectivamente). Outras variáveis, como a idade (P = 0.265), idade < ou ≥ 60
anos (P = 0.507), LMA de novo versus LMA secundária (P = 0.802), contagem de GL (P
102

= 0.939), subtipos FAB (P = 0.400), categorias de risco citogenética (P = 0.104),
antígeno CD34 (P = 1.000) e níveis de LDH (P = 0.274) não se associaram com a RC.
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Tabela 12- Comparação de características pré-tratamento de 122 portadores de LMA tratados com intenção de atingir a remissão completa (n = 122)
NPM1
FLT3
IDH1
Mutado (n=26) wi l d-type (n=92) P
Mutado (n=16) wi l d-type (n=105) P
Mutado (n=7) wi l d-type (n=93) P ǂ
Idade ao diagnóstico, medi a na em a nos (va ri a çã o)
46 (22-68)
43 (18-69)
0.15* 47 (20-67)
43 (18-69)
0.42* 34 (24-65)
44 (17-67)
0.78*
< 60 a nos , n (%)
20 (76.9)
76 (82.6)
0.57
11 (68.8)
85 (81.0)
0.32 6 (85.7)
73 (78.5)
1.00
≥ 60 a nos , n (%)
6 (23.1)
16 (17.4)
5 (31.2)
20 (19.0)
1 (14.3)
20 (21.5)
Sexo masculino, n (%)
10 (38.5)
45 (48.9)
0.38
6 (37.5)
52 (49.5)
0.42 5 (71.4)
45 (48.4)
0.43†
9
GL no SP, medi a na x10 /L (va ri a çã o)
52.3 (3.1-244.0)
17.6 (0.5-376.0) <0.01* 56.8 (1.8-218.0) 21.3 (0.5-380.2)
0.04* 2.1 (0.8-117.0) 28.2 (0.4-380.2)
0.10*
Total , n
31
112
16
105
7
93
Blastos no SP, medi a na x109/L (va ri a çã o)
43.0 (0.5-231.8)
7.8 (0.0-259.4) <0.01* 22.1 (0.1-215.9) 8.6 (0.0-319.4)
0.02* 1.1 (24.0-75.7) 13.5 (0.0-319.3)
0.15*
Total , n
25
92
16
104
7
92
LDH sérica, medi a na UI/µL (va ri a çã o)
1.365 (638-9.596) 1.212 (237-11.205) 0.29* 1.357 (687-8.758) 1.238 (237-11.205) 0.24* 794 (508-1.077) 1357 (237-9596) 0.03*
Total , n
22
83
15
94
6
85
LDH sérica, n (%)
0.01†
0.07†
0.25†
≤618 UI/L
0
18 (21.7)
0
20 (21.3)
2 (33.3)
13 (15.3)
>618 UI/L
22 (100.0)
65 (78.3)
15 (100.0)
74 (78.7)
4 (66.7)
72 (84.7)
Total , n
22
83
15
94
6
85
Tipo de LMA, n (%)
0.07†
0.46†
1.00†
de novo LMA
25 (96.2)
74 (80.4)
15 (93.8)
87 (82.9)
6 (85.7)
79 (92.9)
LMA s ecundá ri a
1 (3.8)
18 (19.6)
1 (6.3)
18 (17.1)
1 (14.3)
14 (15.1)
FAB subtipo, n (%)
0.11†
0.59†
0.28†
FAB-M0
0
7 (8.9)
0
7 (7.7)
0
5 (6.3)
FAB-M1
9 (39.1)
22 (27.8)
5 (33.3)
26 (28.6)
2 (28.6)
23 (28.8)
FAB-M2
2 (8.7)
24 (30.4)
5 (33.3)
23 (25.3)
2 (28.6)
20 (25.0)
FAB-M4
8 (34.8)
16 (20.3)
2 (13.3)
24 (26.4)
1 (14.3)
22 (27.5)
FAB-M5
3 (13.0)
7 (8.9)
3 (20.0)
7 (7.7)
1 (14.3)
8 (10.0)
FAB-M6
1 (4.3)
1 (1.3)
0
2 (2.2)
0
2 (2.5)
FAB-M7
0
2 (2.5)
0
2 (2.2)
1 (14.3)
0
Total , n
23
79
15
91
7
80
Antígeno CD34, n (%)
<0.01†
0.75†
0.64†
Pos i tivo
3 (15.8)
40 (67.8)
5 (50.0)
40 (56.3)
2 (40.0)
36 (59.0)
Nega tivo
16 (84.2)
19 (32.2)
5 (50.0)
31 (43.7)
3 (60.0)
25 (41.0)
Total , n
19
59
10
71
5
61
Grupo de risco citogenético, n (%)
0.08†
0.03†
0.50†
Fa vorá vel
0
10 (13.0)
0
11 (12.8)
1 (16.7)
8 (10.4)
Intermedi á ri o
16 (88.9)
47 (61.0)
12 (100.0)
54 (62.8)
5 (83.3)
52 (67.5)
Advers o
2 (11.1)
20 (26.0)
21 (24.4)
0
17 (22.1)
Total , n
18
77
12
86
6
77
LMA, leucemia mieloide aguda; GL no SP, global de leucócitos no sangue periférico; FAB, French-American-British; LDH, lactato desidrogenase; Classificação citogenética de risco de acordo
como os critérios do MRC 64. FLT3 mutado, duplicação interna em tandem no gene do FLT3. Valor de P não indicados foram calculados utilizando o teste do qui-quadrado 2-sided.*Valores de P
foram calculados usando o teste de Mann-Whitney. ƚValores de P foram calculados pelo teste exato de Fisher. Pǂ os números eram demasiado baixos para análise estatística confiável.
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10.3.2 Clearance precoce de blastos na medula óssea avaliado no D15 da
indução
Um total de 79/122 (64.7%) pacientes apresentavam amostras de esfregaços de medula
óssea colhidos no D15 do início da quimioterapia de indução para a avaliação precoce do
clearance de blastos. As razões para que a medula óssea não tenha sido avaliada no D15
foram: óbito antes do D15 (24/43; 55.8%), condições clínicas que contra indicaram a
realização do mielograma (9/43; 20.9%) e material inapropriado para a análise (10/43;
23.2%). A RC foi alcançada em 45/79 (57.0%) pacientes e 14/79 (17.7%) comportaram-se
como doença refratária primária.
No D15, 34/79 (43.0%) pacientes apresentavam mais de 5% de blastos no mielograma
e, desses, 16/34 (47.0%) entraram em RC. Somente 22/34 (64.7%) pacientes com mais de 5%
de blastos no mielograma receberam dupla indução com altas doses de Ara-C como descrito
na seção de Materiais e método. Dentre esses 22/34 (64.7%) pacientes que receberam dupla
indução, 9/22 (40.9%) entraram em remissão.
Os outros 12/34 (35.2%) pacientes com mais de 5% de blastos no esfregaço da medula
óssea não receberam dupla indução devido às condições clínicas que contra indicaram o
tratamento, naquele momento. Observou-se que a maioria 9/12 (75.0%) desses pacientes não
entrou em RC.
Neste subgrupo avaliado no D15, foram identificados NPM1mut, FLT3-ITD e IDH1mut
em 18/77 (23.4%), 9/79 (11.4%) e 7/70 (10.0%) pacientes, respectivamente. O status das
mutações nos genes do NPM1, FLT3 (ITD) e IDH1 não se associou ao clearance precoce de
blastos na medula óssea avaliado no D15 quando se usou um ponto de corte de 5% de blastos
no esfregaço (P = 0.175, P = 0.725 e P = 0.452, respectivamente). No entanto, quando usado
o ponto de corte de 10% de blastos no esfregaço no D15, 16/18 (88.9%) pacientes NPM1mut
apresentaram menos de 10% de células blásticas na medula óssea quando comparados com
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39/59 (61.6%) pacientes NPM1wild-type ( P = 0.077). O status das mutações nos genes FLT3
(ITD) e IDH1 não se associou ao clearance precoce de blastos na medula óssea avaliado no
D15, mesmo quando usado o ponto de corte de 10% de blastos (P = 0.432, P = 0.379,
respectivamente). No subgrupo de 32 portadores de CN-LMA que tiveram a medula óssea
avaliada no D15, também não se observaram associações das mutações nos genes NPM1,
FLT3 (ITD) e IDH1 com o ponto de corte de 10% para o clearance precoce de blastos (P =
0.372, P = 0.560 e P = 0.269, respectivamente).

10.3.3 Mortalidade precoce
O total de 53/122 (43.4%) pacientes morreram durante a terapia de indução. A idade
mediana desse grupo foi de 48 anos (variação: 20 a 66 anos) sendo que a maioria (40/53;
75.5%) apresentava menos de 60 anos e LMA de novo (46/53; 86.8%). De acordo com a
análise citogenética disponível para 42 pacientes, 21/42 (50.0%) tinham CN-LMA, 27/42
(64.3%) estavam no grupo de risco intermediário, 11/42 (26.2%) no adverso e 4/42 (9.5%) no
grupo favorável.
Mutações no gene NPM1 foram detectadas em 10/50 (20.0%) pacientes, FLT3-ITD
em 9/53 (17.0%) e IDH1 em 2/39 (5.1%). Trinta e quatro (34/50; 68.0%) casos apresentaram
NPM1wild-type/FLT3wild-type e 7 (7/20; 35.0%) NPM1mut/FLT3wild-type.
O status mutacional dos genes NPM1 e FLT3 (ITD) (P = 0.418, P = 0.662,
respectivamente) e IDH1 não se correlacionou com mortalidade precoce. Não foram
encontradas diferenças entre as medianas de idade (P = 0.078), de contagem de GL (P =
0.381), de blastos no sangue periférico (P = 0.707) e de LDH (P = 0.089) entre o grupo que
faleceu precocemente e o restante dos pacientes. Além disso, idade ≥ 60 anos (P = 0.371),
níveis de GL > 100.0 x 109/L (P = 0.226), LMA secundária (P = 0.619) e grupo de risco
citogenético adverso (P = 0.755) não se associaram com mortalidade precoce, bem como
sexo, classificação FAB, clearance precoce de blastos na medula óssea ou números de ciclos
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de indução. Quando considerado o ponto de corte de 50 anos, foi observada associação entre
idade ≥ 50 anos e mortalidade precoce (P = 0.004).

10.3.4 Análise de sobrevida
As medianas de SG e SLR para os 122 pacientes tratados com intenção de alcançar a
RC foram 3.6 meses (variação: 0.0 a 106.5 meses) e 13.8 meses (variação: 0.6 a 101.1 meses),
respectivamente. As medianas de SG e SLR dentre os pacientes tratados com intenção de
alcançar a RC e que estavam vivos no último contato foram 50.8 meses (n = 18; variação: 9.3
a 106.5 meses) e 49.4 meses (n = 16; variação: 7.9 a 101.1 meses), respectivamente.
Na análise univariada, a idade (P = 0.039; HR = 1.014; 95% IC, 1.001-1.028), idade <
50 anos (n = 72; mediana = 4.7 meses versus idade ≥ 50 anos: n = 46; mediana = 0.8 meses; P
= 0.011; HR = 1.690; 95% IC, 1.129-2.527), níveis de LDH abaixo do dobro do valor de
referência (n = 51; mediana = 4.0 meses versus LDH ≥ 1236 UI/μL: n = 55; mediana = 1.4
meses; P = 0.039; HR = 1.551; 95% IC, 1.023-2.352) foram associados com SG (Figura 21).
A presença de menos de 10% de blastos no mielograma do D15 (P = 0.022; HR =
1.928; 95% IC, 1.098-3.384), alcançar a RC (n = 49; mediana = 21.9 meses versus não
alcançar a RC: n=68; mediana = 0.6 meses; P < 0.001; HR = 0.162; 95% IC, 0.102-0.258) e
as categorias de risco de citogenético baseados nos critérios do MRC (P = 0.032; HR 1.610;
95% IC, 1.042-2.485) também se apresentaram associados à SG (Figura 21). Os pacientes
classificados com citogenética de risco intermediário (n = 65; mediana = 5.2 meses)
apresentaram uma SG melhor quando comparados com o grupo favorável (n = 10; mediana =
2.9 meses) e o grupo de risco adverso (n = 21; mediana = 1.0 meses).
Na análise univariada, níveis de GL > 100.0 x 109/L não se associaram à SG (P =
0.071; HR = 1.588; 95% IC, 0.961-2.624).
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Figura 21. Análise de sobrevida global (SG) de portadores de leucemia mielóide aguda (LMA) quanto às
características clínicas e laboratoriais
(A) SG entre 117 portadores de LMA, que alcançaram ou não a remissão completa (RC) . As curvas de sobrevida
em preto representam casos de LMA que alcançaram a RC; aqueles em vermelho são pacientes que não
alcançaram a RC, respectivamente. (B) SG de 118 pacientes estratificados de acordo com idade de 50 anos, em
preto estão os casos de LMA com < 50 anos de idade; aqueles em vermelho são os com 50 anos ou mais (C) SG
entre 106 pacientes que apresentaram séricos valores de lactato desidrogenase (LDH). As curvas de sobrevida
em preto representam casos de LMA que tinham níveis de LDH < 1236 UI/µL (valor de referência = 618);
aqueles em vermelho são pacientes que tinham níveis de LDH ≥ 1236 UI/µL, respectivamente. (D) SG entre 96
64
pacientes classificados de acordo com grupo de risco citogenético segundo o grupo do MRC . As curvas de
sobrevida em preto representam casos de LMA com risco citogenético favorável; aqueles em vermelho são de
risco citogenético adverso; em verde são os pacientes com risco citogenética intermediários, respectivamente.
O valor log-rank P é indicado por análise de Kaplan-Meier.

Em relação às mutações avaliadas, a mediana de SG foi de 20.8 meses para os
pacientes NPM1mut (26/114; 22.8%) e 2.7 meses para NPM1wild-type (88/114; 77.2 %; P =
0.007; HR = 0.474; 95% IC, 0.275-0.817), independentemente do status FLT3.
Não foi observada diferença na SG entre pacientes com FLT3 wild-type e aqueles com
FLT3-ITD (FLT3 wild-type: n = 101; mediana = 3.0 meses versus FLT3-ITD: n = 16; mediana =
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0.6 meses; P = 0.313) e entre os pacientes com IDH1wild-type e os com IDH1mut (IDH1wild-type: n
= 89; mediana = 4.8 meses versus IDH1mut: n = 7; mediana = 4.0 meses; P = 0.326). De
acordo com os diferentes subgrupos genotípicos compostos para o status dos genes NPM1 e
FLT3, a mediana de SG foi como segue: NPM1mut/FLT3wild-type (n = 20; mediana = 25.2
meses), NPM1mut/FLT3-ITD (n = 6; mediana = 0.8 meses), NPM1wild-type/FLT3-ITD (n = 10;
mediana = 0.6 meses) e NPM1wild-type/FLT3wild-type (n = 77; mediana = 2.9 meses; P = 0.002;
HR = 1.526; 95% IC, 1.166-1.997) (Figura 22).
No grupo do CN-LMA, os pacientes com NPM1mut/FLT3wild-type (n = 11) apresentaram
melhor SG em comparação com todas as outras combinações do status das mutações no
NPM1 e FLT3 (n = 36; P = 0.004; HR = 4.765; 95% IC, 1.664-13.647). Os valores das
contagens do GL superior ou inferior a 100.0 x 109/L, LMA de novo ou secundária,
classificação FAB, CD34 positivo, números de ciclos de indução, valor superior ou inferior a
5% de blastos na medula óssea avaliado no D15, não foram associados com a SG. Não houve
diferença entre as medianas de SG do subgrupo CN-LMA NPM1wild-type/FLT3wild-type/IDH1mut
(n=4, mediana = 1.6 meses) e do NPM1wild-type/FLT3wild-type/IDH1wild-type (n=16, mediana = 3.6
meses; P = 0.685; HR = 1.266; 95% IC, 0.404-3.966).
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Figura 22. Análise de sobrevida global (SG) e sobrevida livre de recidiva (SLR) de portadores de leucemia
mielóide aguda (LMA) quanto às características clínicas e laboratoriais
(A) SG entre 114 portadores de LMA em relação à presença de mutação no gene NPM1. (B) SG entre 117
portadores de LMA em relação à presença de duplicação interna em tandem no gene FLT3. (C) SG 113
pacientes em relação aos compostos genotípos de mutações no NPM1 e FLT3. (D) SLR entre 50 pacientes de
acordo com a presença da mutação NPM1. (E) SG de 47 portadores de cariótipo normal e mutações no NPM1 e
mut
wild-type
FLT3. As curvas de sobrevida em preto representam casos de LMA NPM1 /FLT3
e a curva vermelha
mut
wild-type
wild-type
wild-type
representam NPM1 /FLT3-ITD, NPM1
/FLT3
e NPM1
/FLT3-ITD analisados em conjunto. (F)
SG entre 76 pacientes com análise precoce da medula óssea (MO) no D15 da indução. As curvas de sobrevida
em preto representam casos que apresentaram ≤ 10% de blastos na MO no D15; aqueles em vermelho são os
que tinham > 10% de blastos na MO após tratamento de indução, respectivamente. O valor log-rank P é
indicado por análise de Kaplan-Meier.

A SLR foi associada com idade ≥ 60 anos (n=9; mediana = 7.1 meses versus idade <
60 anos: n=41; mediana = 34.3 meses, P = 0.021; HR = 3.129; 95% IC, 1.185-8.265) e CD34
positivo (P = 0.013; HR = 4.307; 95% IC, 1.368-13.554). SLR não foi associada à LMA de
novo ou secundária (P = 0.111), GL abaixo de 100.0 x 109/L, (P = 0.795), níveis de LDH
abaixo do dobro do valor de referência (P = 0.064), classificação de risco citogenética
baseada nos critérios do MRC (P = 0.366), um ou dois ciclos de indução (P = 0.201) e
clearance de blastos avaliado no D15 usando tanto os pontos de cortes de 5% ou 10% (P =
0.706; P = 0.147, respectivamente). A mediana de SLR para pacientes NPM1mut (n = 14/50;
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28.0%) ainda não foi alcançada, ao mesmo tempo que foi de 15.2 meses para os pacientes
com NPM1wild-type (n = 36/50; 72.0%; P = 0.039; HR = 0.318; 95% IC, 0.107-0.943).
Nenhum dos pacientes com a mutação FLT3-ITD recaiu da LMA até agora, apesar disso, não
houve diferença estatística quando comparado com a SLR dos pacientes sem a mutação ITD
(P = 0.275). Apenas 4/7 (57.1.0%) pacientes IDH1mut encontravam-se em RC, por isso não foi
possível estudar formalmente SLR neste grupo.

Na análise multivariada, a SG foi afetada pela idade (variável contínua), status da
mutação no gene NPM1 e pelo clearance de blastos na medula óssea avaliado no D15 quando
utilizado o ponto de corte de 10%. Essas variáveis se mostaram como fatores de risco
independentes quando consideramos a classificação de risco citogenético baseada no MRC, o
status do FLT3 (ITD), a contagem de GL abaixo de 100.0 x 109/L no sangue periférico e os
níveis de LDH abaixo do dobro do valor de referência (Tabela 13). Na análise multivariada, a
SLR foi afetada pela idade < 60 anos e pelo status do NPM1 como fatores de risco
independentes quando considerados a presença do antígeno CD34 e níveis de LDH abaixo do
dobro do valor de referência (Tabela 13).

Tabela 13- Análise Multivariada para Sobrevida Global e Sobrevida Livre de Recidiva em 122 portadores de
leucemia mielóide aguda tratados com intenção de atingir a remissão completa.
Sobrevida Geral
HR

(95% IC)

Sobrevida Livre de Recidiva
P

HR

(95% CI)

P

NPM1

0.175

(0.051-0.603) 0.006

NPM1

0.019

(0.002-0.222)

0.002

Idade

1.027

(1.002-1.052) 0.031

Idade¤

9.995

(2.508-39.833)

0.001

1.091

(0.521-2.288) 0.817

LDH ∫

1.436

(0.407-4.387)

0.525

GL

1.684

(0.498-5.698) 0.402

CD34

2.792

(0.546-14.288)

0.218

Clearence de blastos na MO no D15 ɸ

3.114

(1.295-7.489) 0.011

Grupo de risco citogenético*
FLT3 -ITD

1.069

(0.435-2.627) 0.885

LDH

∫

¥

1.008
(0.339-2.994) 0.989
NPM1, gene da nucleophosmin; LDH∫, desidrogenase láctica < ou ≥ 1236 UI/µL; GL¥, glogal de leucócitos ≤ ou > 100.0 x 109/L; MO, indica
medula óssea; ɸ Avaliação precoce do clearance de blastos na MO realizada no D15 do início da quimioterapia de indução utilizando-se do
ponto de corte de 10%; *Classificação citogenética de risco de acordo com critérios do MRC 64; FLT3-ITD, duplicação interna em tandem do
gene FLT3; Idade¤ < ou ≥ 60 anos Idade. HR, indica Hazard ratio; IC, indica intervalo de confiança.
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10.4 Análises no subgrupo de 74 portadores de LMA de novo e idade inferior a
60 anos que completaram o tratamento de indução “7+3”
Com a finalidade de melhor comparação com resultados obtidos em ensaios clínicos
internacionais, foi realizada subanálise de 74 pacientes com menos de 60 anos e LMA de
novo que completaram o tratamento de indução proposto. Neste subgrupo, 38/74 (51.4%)
pacientes alcançaram a RC, 26/74 (35.1%) morreram durante a indução (mortalidade precoce)
e 10/74 (13.5%) foram considerados refratários primários.
De acordo com a análise citogenética disponível para 60 pacientes, 32/60 (53.3%)
apresentaram CN-LMA, 40/60 (66.7%) estavam no grupo de risco citogenético intermediário,
13/60 (21.7%) no adverso e 7/60 (11.7%) no grupo favorável. Vinte e oito (28/50; 56.0%)
apresentaram blastos CD34 positivos, 11/74 (14.9%) tinham níveis de GL acima de 100.0 x
109/L, e 30/65 (46.2%) tinham níveis de LDH maior do que duas vezes o valor de referência.
Mutações no NPM1 foram encontradas em 18/73 (24.7%) dos pacientes, FLT3-ITD
em 9/73 (12.3%), e no IDH1 em 5/62 (8.1%) e não estavam associadas com a RC (P = 0.153,
P = 0.308, P = 1.000, respectivamente). Entre 14/72 (19.4%) pacientes com status
NPM1mut/FLT3wild-type, 10/14 (71.4%) alcançaram RC.
Quando se analisou o subgrupo de CN-LMA, as mutações no NPM1 foram
identificadas em 12/31 (38.7%) dos pacientes, FLT3-ITD em 6/32 (18.8%), e no IDH1 em
4/27 (14.8%). Neste grupo, foram identificados os binômios NPM1mut/FLT3wild-type em 9/31
(29%), NPM1mut/FLT3-ITD em 3/31 (9.7%), NPM1wild-type/FLT3-ITD em 3/31 (9.7%), e
NPM1wild-type/FLT3wild-type em 16/31 (51.6%).
Em relação à análise precoce do clearance de blastos na medula óssea, 29/57 (50.9%)
apresentaram > 5% de blastos no D15. A minoria de 20/73 (27.4%) recebeu dupla indução, e
16/74 (21.6%) recidivaram.
A RC não foi associada com idade ≥ 50 anos (P = 0.339), subtipo FAB (P = 0.581),
classificação de risco citogenético (P = 0.623), CD34 positivo (P = 1.000), níveis de GL >
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100.0 x 109/L (P = 0.672), níveis de LDH acima de duas vezes o valor de referência (P =
0.379) e clearance de blastos na medula óssea considerando os pontos de corte de 5% ou 10%
(P = 0.134 e P = 0.412, respectivamente).
A mediana de SG desse subgrupo foi de 6.5 meses e para a SLR, 14.6 meses. As
medianas de SG e SLR que estavam vivos no último contato foram 71.0 meses (n = 16;
variação: 9.3 a 106.5 meses) e 68.6 meses (n = 15; variação: 7.9 a 101.1 meses),
respectivamente. A mediana de SG foi de 39.1 meses para os pacientes NPM1mut (18/71;
25.3%) e 4.0 meses para NPM1wild-type (53/71; 74.6 %; P = 0.005; HR = 0.350; 95% IC, 0.1690.722), independentemente do status FLT3. Não foi observada diferença na SG entre
pacientes com FLT3 wild-type e aqueles com FLT3-ITD (P = 0.592) e entre os pacientes com
IDH1wild-type e os com IDH1mut (P = 0.580). De acordo com os diferentes subgrupos
genotípicos compostos para o status dos genes NPM1 e FLT3, a mediana de SG foi como
segue: NPM1mut/FLT3wild-type (n = 14; mediana = 81.9 meses), NPM1mut/FLT3-ITD (n = 4;
mediana = 79.2 meses), NPM1wild-type/FLT3-ITD (n = 5; mediana = 5.5 meses) e NPM1wildtype

/FLT3wild-type (n = 47; mediana = 28.9 meses; P = 0.002; HR = 1.819; 95% IC, 1.246-

2.654).
Não foram observadas associações com a SG ou SLR considerando o ponto de corte
de 5% (P = 0.067 e P = 0.976, respectivamente). O clearance de blastos na medula óssea >
10% se associou à SG (n = 39; mediana = 12.7 meses; versus ≤ 10% n=16; mediana = 2.9
meses; P = 0.016; HR = 2.237; 95% IC, 1.159-4.307), mas não se associou à SLR (P =
0.177).
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11 DISCUSSÃO

As novas tecnologias nos métodos de diagnóstico, como imunofenotipagem,
citogenética e testes moleculares permitiram que o diagnóstico de LMA e seus subtipos não
seja mais baseado apenas na morfologia celular e citoquímica. Consequentemente, o
diagnóstico tornou-se mais preciso e permitiu classificar os pacientes em diferentes grupos de
risco que definem melhor o prognóstico e as estratégias terapêuticas

37; 71; 72

. Algumas

categorias moleculares de LMA estão agora tão bem definidas que foram alocadas em um
subgrupo específico na classificação da OMS para doenças neoplásicas hematológicas 19; 21. O
melhor exemplo é a APL, caracterizada pela presença do gene de fusão PML/RARα, que é
aceita como uma categoria independente com prognóstico e tratamento distintos das demais
LMA 19; 21.
A identificação de algumas mutações genéticas tem refinado as classificações de risco
e o prognóstico das LMAs

26; 138; 230

. A pesquisa das mutações nos genes NPM1 e FLT3 é de

grande importância para os pacientes do grupo CN-LMA, pois permite a sua categorização
em grupos de risco favorável e intermediário

89; 94

. A combinação genotípica do tipo

NPM1mut/FLT3wild-type, por exemplo, confere aos pacientes um bom prognóstico, enquanto o
tipo NPM1wild-type/FLT3wild-type está associado a um risco intermediário

37

. Neste sentido, o

presente estudo analisou retrospectivamente 149 pacientes adultos com LMA não-APL, não
selecionados por idade, presença de comorbidades, situação socioeconômica, LMA
secundária ou tipo de tratamento, para determinar a freqüência e as associações entre as
alterações moleculares nos genes NPM1, FLT3 e IDH1 e características clínico-laboratoriais
e evolução em único centro de referência brasileiro para o tratamento de LMA.
Durante o período do estudo, foram identificados 233 pacientes com idade superior a
16 anos diagnosticados e tratados em nossa instituição. Destes, 52/233 (22.6%) pacientes
apresentaram APL e foram excluídos. Observou-se uma incidência de APL superior ao
114

relatado na literatura o que, no entanto, está em acordo com a incidência de APL em latinos
previamente descrita 30; 229; 231; 232; 233; 234.
No presente estudo, a mutação no gene do NPM1 foi identificada em 21.5% dos casos
e a FLT3-ITD em 13.9%. Considerando-se apenas os portadores de CN-LMA, 32.7% dos
pacientes apresentavam o NPM1mut e, 16.1%, a FLT3-ITD. Essas frequências foram inferiores
às relatadas pelos ensaios clínicos multicêntricos feitos, em sua maioria, em populações de
origem Européia e Norte Americana: para o NPM1mut, 35% a 45% nos portadores de LMA e
46% a 64% com CN-LMA

235; 236

e, para FLT3-ITD, 25% a 30% na LMA e 28% a 45% na

CN-LMA 174; 235; 236; 237.
A menor freqüência encontrada no nosso estudo pode ser devida, pelo menos em
parte, à inclusão de pacientes com mais de 60 anos e com LMA secundária

236; 238

.

Aproximadamente um terço da população desse estudo (32.2%) tinha idade igual ou superior
a 60 anos. A freqüência de ambas as mutações, FLT3-ITD e NPM1mut, parece ser menor em
pacientes idosos 236 Daver et al relataram freqüência de 14% de FLT3-ITD e 16% de NPM1mut
em pacientes com mais de 60 anos com LMA

95

. Schneider et al mostraram também que a

presença de mutações no NPM1 (de 60% para 40%) e FLT3-ITD (de 50% para 20%)
diminuiu significativamente com o avançar da idade em portadores de CN-LMA

236

.

Curiosamente, na população de estudo, a freqüência do NPM1mut em pacientes ≥ 60 anos foi
maior do que no grupo com idade < 60 anos (38.4% versus 30.9%, respectivamente), porém
sem diferenças estatísticas significativas.
A população deste estudo foi composta por 24.2% de portadores de LMA secundária,
em sua maioria devido à presença prévia de síndrome mielodisplásica ou antecedente
hematológico (dados não mostrados). A FLT3-ITD e as mutações no NPM1 parecem ser raras
em portadores de SMD 95; 100; 239; 240; 241.
Porém, quando analisou-se as mutações no subgrupo mais jovem (< 60 anos), com
LMA de novo e que completou o tratamento inicial da indução (n = 74), as mutações no
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NPM1 foram encontradas em 24.7% do total de pacientes e em 38.7% no grupo de CN-LMA,
e a FLT3-ITD em 12.3% dos pacientes e em 18.8% dos CN-LMA. Portanto, mesmo na
população jovem com LMA de novo, as freqüências de FLT3-ITD e NPM1mut neste estudo
foram mais baixas em relação às descritas em grandes ensaios clínicos 174; 235; 236; 237.
Etnia é uma característica importante, que pode ser responsável por diferenças na
incidência de características biológicas e prognóstico de várias doenças neoplásicas, incluindo
LMA

242; 243; 244; 245

. Diferenças étnicas parecem impactar também a freqüência de mutações

em NPM1 e FLT3, especialmente quando se comparam grupos asiáticos e europeus
248; 249; 250; 251

92; 246; 247;

.

No Brasil, estudo realizado por Velloso et al em 30 portadores de LMA de novo (6 a
94 anos), incluindo 4/30 (13.3%) casos de APL e 5/30 (16.6%) pacientes com menos de 16
anos, mostrou que a freqüência de mutações tanto no gene NPM1 quanto da FLT3-ITD foi de
33.3% 252. No grupo de CN-LMA, as freqüências de NPM1mut e FLT3-ITD foram de 50.0% e
40.0%, respectivamente

252

. Apesar da menor prevalência de NPM1mut e FLT3-ITD em

crianças com LMA (6.5% e 15.0%, respectivamente)

99; 253

, da ocorrência rara de NPM1mut

mas comum da FLT3-ITD (22.0%) em adultos com APL

89; 254

, as freqüências dessas

mutações descritas por Velloso et al foram semelhantes às relatadas em caucasianos 174; 235; 236;
237; 252

.
Lucena-Araújo et al analisaram 169 pacientes Brasileiros com LMA de novo (2 a 91

anos), incluindo 31/169 (18.3%) casos de APL, e encontraram freqüência de NPM1mut de
43.7% entre os portadores de CN-LMA, o que está de acordo com a literatura, mesmo com a
inclusão de pacientes com < 16 anos, o que pode ter subestimado este valor

236; 253; 255

.A

análise do subgrupo de 40 pacientes adultos (15 a 65 anos) com LMA de novo não-APL
identificou a FLT3-ITD em 30.0% dos casos, o que também está de acordo com a literatura
236; 255

.
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Outro estudo brasileiro encontrou FLT3-ITD em 25.0% de 40 pacientes adultos com
LMA de novo (21 a 91 anos). No entanto, a inclusão de 4/40 (10.0%) casos de APL poderia
ser a razão para valores semelhantes aos descritos pela literatura atual, uma vez que esta é
uma mutação recorrente em APL 254; 256.
Um estudo multicêntrico recente da América Latina, realizado no México e na
Colômbia, analisou 138 portadores de LMA (5 a 96 anos), incluindo apenas 4/138 (2.9%)
casos de APL, e mostrou prevalência de 24/138 (17.3%) para FLT3-ITD 257. A prevalência de
FLT3-ITD na coorte descrita por Cuervo-Sierra et al poderia ter sido maior se não tivesse
incluído pacientes com menos de 16 anos de idade 99; 254; 257.
Em 2011, Benício avaliou, em sua dissertação de mestrado, 221 portadores de LMA
de novo, incluindo APL, e idade mediana de 42 anos (15 a 65 anos), atendidos em dois
Hospitais Universitários da região Sudeste do país (81 pacientes provenientes do HC/UFMG e
140 pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo), casuística que inclui parte dos pacientes avaliados no presente
estudo, diagnosticados entre 2001 e 2010. Foi observada uma frequência de mutações no gene
NPM1 e de FLT3-ITD de 16.6% e 28.8%, respectivamente

258

. Já no grupo de CN-LMA, a

freqüência de NPM1mut e de FLT3-ITD foi de 24.6% e 42.3%, respectivamente, sendo, para a
FLT3-ITD, semelhante à descrita na maioria dos estudos 174; 235; 236; 237.
O advento das tecnologias de seqüenciamento forneceu mais eficiência na
identificação das mutação genéticas

259; 260

. Neste estudo, a pesquisa das mutações nos genes

do NPM1 e IDH1 foi feita por sequenciamento e a da FLT3-ITD foi avaliada por PCR
convencional, abordagens semelhantes ao que vem sendo utilizado em outros centros
226; 227; 228

99; 151;

. Então, acredita-se que essas técnicas moleculares não devam ser consideradas

como fonte das reduzidas freqüências encontradas.
A freqüência de 15.7% observada neste estudo para pacientes com o binômio
NPM1mut/FLT3wild-type está em acordo com dados anteriormente relatados 261; 262. Em contraste,
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a freqüência de 5.7% para o NPM1mut/FLT3-ITD é inferior à freqüência de 30% a 60%
encontrada em outros estudos

37; 262

, o que poderia ser resultado das baixas freqüências de

ambas as mutações observadas pelo nosso grupo.
No presente estudo, foram identificadas mutações no gene IDH1 em 6.6% dos
portadores de LMA e 10.9% no grupo com CN-LMA. Em grandes coortes, a mutação no
IDH1 está presente em 6% a 14% dos portadores de LMA de novo e em 10% a 15% com CNLMA

86; 151; 263; 264; 265

. Quando analisou-se as mutações no subgrupo com idade < 60 anos e

com LMA de novo (n = 74), as mutações no IDH1 foram identificadas em 8.1% dos
portadores de LMA e 14.8% com CN-LMA, o que está de acordo com a literatura 151.
NPM1mut foi associado a contagens elevadas de GL e blastos no sangue periférico,
ausência do antígeno CD34, FLT3-ITD, CN-LMA e sobrevida mais longa. A maioria dos
pacientes foram classificados no grupo citogenético de risco intermediário de acordo com a
classificação do MRC e tinham CN-LMA. A associação entre a presença de mutação no
NPM1 e categoria citogenética de risco intermediária foi relatada em diversos estudos,
especialmente para pacientes CN-LMA

89; 266

. O elevado número de GL ao diagnóstico é

considerado fator independente de prognóstico adverso na LMA

37; 267; 268; 269

. A aparente

contradição da associação entre um fator de bom prognóstico (NPM1mut) com um de mau
prognóstico (elevada contagem de GL ao diagnóstico) pode ser consequência da maior
suscetibilidade dos blastos NPM1mut à quimioterapia 104; 270; 271.
O FLT3-ITD foi associado a contagens elevadas de GL e blastos no sangue periférico,
altos níveis séricos de LDH, risco citogenético intermediário. Estes achados corroboram os
resultados de outros estudos 71; 72; 93; 235; 237; 272; 273.
As análises mostraram que as mutações nos genes NPM1, IDH1 ou a FLT3-ITD não
tiveram impacto prognóstico na RC nesta coorte, ao contrário do que é descrito por muitos
grupos para o NPM1mut

37; 85; 92

. Dohner et al não observaram associação de mutações nos

genes NPM1 ou FLT3 como marcadores prognósticos independentes de RC quando testadas
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como variáveis individuais

93

. Curiosamente, 12/20 (60%) pacientes com binômio

NPM1mut/FLT3wild-type alcançaram a RC, mas não houve associação estatística (P = 0.093), o
que pode se dever ao reduzido número de pacientes estudados.
O status mutacional do NPM1, mas não os do FLT3 ou IDH1, foi preditor
independente de SG e SLR para todos os pacientes neste estudo, bem como nas análises de
subgrupos (CN-LMA). A presença de NPM1mut foi associada com melhor SG,
independentemente do status de FLT3. Como esperado, os portadores de CN-LMA e
NPM1mut/FLT3wild-type mostraram melhor SG em comparação com todos os outros genótipos
compostos estudados aqui. Mutações no gene CEBPA não foram avaliadas mas, considerando
a composição genotípica NPM1mut/FLT3wild-type no grupo CN-LMA de risco citogenético
intermediário de acordo com o MRC, seria possível identificar os pacientes com NPM1mut
que, em teoria, apresentariam um prognóstico melhor 37; 85; 138; 237; 274.
Vários estudos demonstraram o impacto significativo do FLT3-ITD e sua associação
com pior prognóstico, com menores SG e SLR e elevadas taxas de recidiva

96; 98; 275

.

Interessantemente, nenhum dos pacientes FLT3-ITD estudados recaiu até agora, apesar desse
número de pacientes ser pequeno (n = 20). A estimativa da proporção de alelos mutantes em
relação aos do tipo selvagem não foi padronizada em nosso laboratório, portanto, não se pode
avaliar se existe uma reduzida razão nesta coorte, proporcionando a fraqueza do impacto
negativo do status FLT3-ITD sobre as mutações do NPM1 106.
O IDH1 não teve impacto sobre os resultados clínicos neste estudo, mas o pequeno
número de pacientes pode ter influenciado a análise. A importância da mutação IDH1 R132
na estratificação de risco dos portadores de LMA ainda é controversa
impacto prognóstico

86; 151; 161; 162; 163; 164

37

, bem como seu

. Até o presente momento, não temos conhecimento

de outro estudo que tenha avaliado a mutação do IDH1 na população brasileira com LMA.
A LMA é uma doença que afeta principalmente adultos mais velhos e a mediana de
idade ao diagnóstico descrita na literatura é de mais de 65 anos

276; 277; 278; 279

. Portanto, o
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grupo de pacientes aqui estudado foi mais jovem (mediana de 49 anos) que o esperado em
relação aos grandes estudos conduzidos em países sócio-economicamente desenvolvidos,
embora semelhante aos descritos por outros estudos brasileiros

255; 280; 281

. Apesar da

modificação da estrutura etária e declínio do ritmo de crescimento da população brasileira
descritos nos últimos anos, com tendência ao aumento da população idosa (> 65 anos), a
população de adultos jovens ainda é a maioria e isso poderia se refletir na mediana de idade
ao diagnóstico de doenças como a LMA 282.
Na análise multivariada, a idade foi identificada como fator independente de SG e
SLR. O ponto de corte para diferenciar pacientes portadores de LMA mais jovens dos mais
velhos é arbitrária e alguns grupos tem escolhido, dentre outros, 60 anos ou mais, 70 anos ou
mais, e até 50 anos ou mais 283; 284. Estudos com base populacional mostraram que as taxas de
sobrevida em três anos foram de apenas 9% a 10% e, em cinco anos, de 3% a 8% em
pacientes com ≥ 60 anos, em comparação com as taxas de sobrevida em cinco anos de até
50% para pacientes mais jovens 81; 210; 211; 279.
Foram demonstradas reduzidas taxas de RC (41.8%) associada à reduzida duração da
remissão e baixas taxas de SG nos 122 casos de LMA tratados com quimioterapia de indução
convencional visando alcançar a RC, independentemente da idade. Isso ocorreu em parte,
devido à elevada taxa de mortalidade precoce (43.4%). A idade ≥ 50 anos foi a única
característica analisada neste estudo que poderia ser um marcador pré-tratamento associado à
mortalidade precoce. A coorte estudada não foi limitada pela idade do paciente e é evidente
que o prognóstico da LMA em idosos é pior devido à presença de resistência a múltiplas
drogas, alta freqüência de cariótipos adversos, freqüência elevada de marcadores moleculares
com impacto desfavorável e várias comorbidades associadas

78; 285; 286

. Porém, considerando-

se apenas os casos de portadores de LMA de novo e < 60 anos de idade que completaram
tratamento de indução (n = 74), a taxa de RC também foi baixa (51.4%) em comparação com
a literatura

35; 287; 288

. As taxas de RC para este grupo mais jovem foram inferiores até às dos
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ensaios clínicos com pacientes idosos, que mostraram valores em torno de 50% 276; 278; 279; 289,
o que pode denotar a gravidade com que os pacientes chegam ao centro de referência.
Pagnano et al avaliaram 61 pacientes brasileiros adultos jovens com LMA de novo e
observaram taxa de RC de 63.6% e recidiva de 30.7%, estimativa de SG em cinco anos foi de
20.5%

281

. Vale lembrar que baixas taxas de RC e menor de sobrevida já foram relatadas em

estudos que compararam pacientes tratados em ensaios clínicos com aqueles tratados “fora”
de protocolos de pesquisa, ou seja, na “vida real” 290. Da mesma forma, estudos populacionais
apresentam dados de sobrevida inferiores aos apresentados nos grandes ensaios clínicos

291

.

Este estudo, que é retrospectivo e que analisou uma população não selecionada de LMA pode
estar mais próximo de estudos da “vida real” do que de ensaios clínicos. As outras possíveis
causas de reduzidas taxas de RC, SG e SLR, extrapolam o objetivo desse estudo embora já
tenham sido descritas previamente pelo nosso grupo

215; 292

. As taxas de mortalidade precoce,

RC, SG e SLR em pacientes brasileiros com LMA não-APL permanecem desconhecidas,
devido à escassez de dados sobre resultados disponíveis para os pacientes tratados dentro e
fora de ensaios clínicos.
Identificaram-se alterações citogenéticas em 61/145 (42.0%) pacientes estudados e,
em 26/145 (17.9%) pacientes, não houve metáfases para análise nas amostras coletadas.
Alterações cromossômicas são detectadas em cerca de 55% dos adultos com LMA e a taxa de
cariotipagem sem sucesso nesses pacientes é de aproximadamente 10%

56; 57; 293

. As

diferenças observadas em relação à literatura podem se dever ao pequeno número de pacientes
estudados, bem como as características biológicas da doença em nossa população e à uma
maior taxa de cariotipagem sem sucesso observada neste grupo. Um aspecto interessante é
que a dificuldade em se obter metáfases para análise citogenética ao diagnóstico parece estar
associada a LMA de pior prognóstico e menores taxas de RC (43.0%) 294. Não foi encontrada
aqui nenhuma associação de pacientes com cariotipagem sem sucesso e RC ou SG (dados não
mostrados). O reduzido número de pacientes provenientes de estudo unicêntrico de população
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não selecionada por idade ou subtipo de LMA, podem ter prejudicado a análise. Dentre os 119
cariótipos analisados, 58/122 (48.7%) foram CN-LMA o que está de acordo com os achados
de grandes coortes de adultos com LMA 64.
Observaram-se diferenças significativas na sobrevida entre os três grupos de risco
citogenéticos definidos de acordo com os critérios do MRC no presente estudo

64

.

Curiosamente, os pacientes do grupo de risco intermediário apresentaram uma SG melhor que
aqueles do grupo favorável. Não houve diferenças em relação à idade entre os 3 grupos de
risco que justificasse a melhor sobrevida do grupo intermediário. Possivelmente, isso
aconteceu por causa das taxas elevadas de mortalidade precoce, que provavelmente
prejudicaram a análise de sobrevida. Quando se analisou o subgrupo de portadores de CNLMA mais jovem (< 60 anos), com LMA de novo e que completaram o tratamento inicial da
indução (n = 74), foi identificado o binômio NPM1mut/FLT3wild-type em 9 pacientes e, de
acordo com a Classificação do LeukemiaNet, seria possível reclassificá-los do grupo de risco
citogenético intermediário segundo o MRC para um grupo de risco favorável.
Em relação aos níveis de LDH, foi descrito neste estudo sua associação com mutações
nos genes do NPM1 e FLT3-ITD, mas não com do IDH1. A literatura mostra associação das
mutações no NPM1 e FLT3-ITD e níveis elevados de LDH, porém não há relatos sobre o
IDH1mut 93; 98. Incrementos no nível de LDH sérico indicam agressividade clínica da LMA per
si e estão relacionados a resultado clínico adverso em relação à SG e SLR

93; 198

. A utilização

desses níveis de LDH (duas vezes o valor de referência) também foi utilizado por Chen et al,
que mostraram associação com SG em idosos com LMA

295

. No nosso estudo, não houve

associação com RC, mortalidade precoce ou SLR, mas quando analisou-se a SG, os pacientes
com níveis de LDH superiores a duas vezes o valor de referência apresentavam pior SG. Na
análise multivariada, entretanto, o nível sérico de LDH ao diagnóstico não apareceu como
variável independente para SG.
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No presente estudo, em 95/149 (63.7%) amostras analisadas, 52/95 (54.7%) foram
consideradas positivas para o CD34. Portadores de LMA CD34 positivas estão associadas a
pior sobrevida 289; 296; 297; 298; 299; 300. Na casuística aqui mostrada, a presença de CD34 se associou
a reduzida SLR somente, em parte, devido ao grande número de mortes durante a indução e
ao número de pacientes incluídos para esta análise.
A avaliação de resposta precoce na medula óssea e/ou sangue periférico é um
importante marcador para sensibilidade ao tratamento

83; 301; 302

. A avaliação precoce da

medula óssea, realizada entre os dias 12 e 17 após o início da terapia de indução, é utilizada
por muitos grupos

35; 36; 271; 303; 304

. O grupo German AML Cooperative Group (AMLCG)

mostrou que o ponto de corte de ≥ 10% de blastos da medula óssea colhida no dia 15 se
associou a uma sobrevida reduzida

35; 36

. Em uma análise de 82 pacientes com menos de 60

anos e com LMA de novo tratados no nosso serviço entre 2001 e 2011, a presença de ≥ 10%
de blastos na medula óssea do D15 foi fator independente para menor SG na análise
multivariada 305. Na população do presente estudo, demonstramos maiores taxas de SG dentre
os pacientes que apresentaram contagens ≤ 10% de blastos na medula óssea avaliada no D15
da quimioterapia de indução, mas nenhuma associação foi encontrada em relação à SLR o
que, em parte, está em acordo com o grupo do AMLCG. Pacientes com > 10% de blastos na
medula óssea avaliada precocemente tiveram 3.1 vezes mais chances de evoluir a óbito do que
pacientes com ≤ 10% de blastos na medula óssea no D15. O status mutacional do NPM1,
FLT3 ou IDH1 não se correlacionou com o clearance de 5% ou 10% de blastos na medula
óssea no D15, mesmo quando avaliado somente o grupo de CN-LMA, como fizeram
Schneider et al

271

. Possivelmente, o pequeno número de pacientes prejudicou as análises

estatísticas.
Uma das limitações deste estudo foi o desenho retrospectivo, que pode proporcionar
viés de seleção dos pacientes. Por exemplo, 31 pacientes não foram incluídos devido à falta de
amostra de medula óssea coletada ao diagnóstico. Este grupo apresentava mediana de idade
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de 73 anos e 74.0% eram LMA secundárias, o que provavelmente elevaria ainda mais o risco
de mortalidade precoce e sobrevida reduzida. O estudo foi realizado em único centro
hospitalar de referência para tratamento de doenças hematológicas do Estado e a população
não foi selecionada pela idade, tipo de LMA, presença de comorbidades, status performance,
condições socioeconômicas, estratégia de tratamento, nem devido à ocorrência de óbito
precoce antes do início da quimioterapia. Não foram revisados para os fins deste estudo os
esfregaços de medula óssea colhidos ao diagnóstico e no D15, bem como a análise
citogenética. Ainda assim, o pequeno tamanho da amostra, dados clínicos e laboratoriais não
essenciais parcialmente incompletos, a alta taxa de mortalidade precoce e as reduzidas taxas
de RC podem ter prejudicado a análise do resultado do tratamento.
Alguns pontos fortes deste estudo precisam ser ressaltados. De nosso conhecimento,
este é o maior grupo de portadores de LMA da América Latina avaliados para as mutações
nos genes NPM1, FLT3 e IDH1 e sua associação com características clínicas ao diagnóstico e
com os resultados do tratamento. Desta forma, o estudo auxilia no conhecimento sobre a
prevalência de mutações genéticas e suas associações em portadores de LMA brasileiros,
visto que a grande maioria das informações de que dispomos baseiam-se, principalmente, em
dados de ensaios clínicos europeus e americanos. É importante salientar sobre a demonstração
de reduzidas taxas de RC e sobrevida e altas taxas de mortalidade precoce em coorte de
portadores de LMA de centro de referência brasileiro contribui como fonte de dados para a
literatura nacional.
Mais estudos em grandes coortes multicêntricos da América Latina são necessários
para elucidar a freqüência e a relevância das mutações nos genes NPM1, FLT3 e IDH1 em
adultos com LMA.
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12 CONCLUSÕES

NPM1mut foi associado a contagens elevadas de GL e blastos no sangue periférico,
ausência do antígeno CD34, FLT3-ITD, CN-LMA. O FLT3-ITD foi associado a contagens
elevadas de GL e blastos no sangue periférico, altos níveis séricos de LDH e grupo risco
citogenético intermediário. Não foram observadas associações do IDH1mut com características
clínico-laboratoriais. Em uma população não selecionada de pacientes portadores de LMA,
mesmo com altas taxas de mortalidade precoce, foi demonstrado o valor prognóstico da
mutação NPM1 como um marcador de sobrevida em LMA, e o mesmo não foi verificado para
a FLT3-ITD nem para o IDH1mut.
Foi demonstrada uma freqüência menor de mutações nos genes NPM1 e FLT3 na
população estudada em comparação com a população caucasiana em todos os subgrupos
analisados. Já a freqüência da mutação no gene IDH1 foi semelhante à dos grandes coortes de
portadores de LMA.
Foram demonstradas reduzidas taxas de RC associada à reduzida SLR e SG nos
portadores de LMA tratados com quimioterapia de indução convencional bem como elevada
taxa de mortalidade precoce.
A avaliação precoce do clearance de blastos na medula óssea mostrou-se ferramenta
útil como preditor de sobrevida em portadores de LMA, porém não foi associada ao status
mutacional do NPM1, FLT3 ou IDH1.
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14.3

Anexo 3

Números de amostras dos pacientes e respectivos locais de mutação no gene DNMT3A
Número

Tipo de

Modificação no

Modificação no

da Amostra

Mutação

Alelo

Aminoácido

1174

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

1747

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

1766

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2177

Missense

c.2651C>T

2181

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2183

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

2185

Deleção Frameshift

c.2409_2478del70

p.Arg803fs

2187

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2188

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2191

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2195

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2198

Missense

c.2309C>T

p.Ser770Leu

2199

Missense

c.2245C>T

p.Arg749Cys

2206

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2225

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2226

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

2229

Missense

c.1904G>C

2231

Deleção In frame

c.2580_2597del18

2234

Missense

c.2312G>A

p.Arg771Gln

2239

Missense

c.1644G>A

p.Met548Ile

2244

Missense

c.2645G>A

2255

Missense

c.2378A>C

2256

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2257

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

2261

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2272

Missense

c.1741T>C

2282

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2283

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2284

Missense

c.1598A>G

p.Tyr533Cys

2289

Missense

c.1640T>A

p.Leu547His

2291

Missense

c.2605G>A

p.Gly869Ser

2296

Missense

c.2141C>G

p.Ser714Cys

2300

Missense

c.2057A>G

p.Asp686Gly

2467

Missense

c.2645G>A

2550

Deleção Frameshift

c.1711delG

2669

Missense

c.2645G>A

p.Ala884Val

p.Arg635Pro
p.Cys861if

p.Arg882His
p.Tyr793Ser

pTrp581Arg

p.Arg882His
p.Ala571fs
p.Arg882His

151

Tipo de

Modificação no

Modificação no

da Amostra

Mutação

Alelo

Aminoácido

2672

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2679

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

2683

Missense

c.2185C>T

p.Arg729Trp

2685

Missense

c.2644C>A

p.Arg882Ser

2687

Missense

c.2644C>T

2689

Missense

c.1627G>T

2692

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2757

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

2771

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

3278

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

3310

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

3311

Missense

c.1741T>A

3321

Missense

c.1994T>G

3331

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

3481

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

3491

Missense

c.2206C>T

4334

Deleção Frameshift

c.2196_2197insT

p.Glu733X

5285

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

5286

Missense

c.2512A>G

5349

Missense

c.2645G>A

5354

Missense

c.1627G>T

5355

Inserção e Deleção Frameshift

c.1656_1663del8+1656_1657insA

5362

Missense

c.1903C>T

5363

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

6239

Deleção Frameshift

c.1872delA

p.Pro624fs

6245

Missense

c.2141C>G

6366

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

6368

Missense

c.2141C>G

p.Ser714Cys

6369

Missense

c.2729C>T

6370

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

6371

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

6374

Nonsense

c.2311C>T

6724

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

6732

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

6734

Missense

c.1903C>T

6952

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

6979

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7057

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7065

In frame

c.1713_1721delTGCCCAGGC

p.Ala571if

7067

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7074

Missense

c.1627G>T

p.Gly543Cys

7075

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7078

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7119

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

p.Arg882Cys
p.Gly543Cys

p.Trp581Arg
pVal665Gys

p.Arg736Cys

p.Asn838Asp
p.Arg882His
p.Gly543Cys
p.Asn552fs
p.Arg635Trp

p.Ser714Cys

p.Ala910Val

p.Arg771X

p.Arg635Trp
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Número
da Amostra

Tipo de

Modificação no

Modificação no

Mutação

Alelo

Aminoácido

7120

Deleção Frameshift

c.2203delT

p.Tyr735fs

7121

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7122

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7124

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

7131

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7144

Missense

c.1628G>T

p.Gly543Val

7145

Nonsense

c.2311C>T

p.Arg771X

7153

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7164

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7167

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

7168

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7172

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

7186

Missense

c.1903C>T

p.Arg635Trp

7188

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7276

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7309

Missense

c.2171A>G

7311

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7313

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

7314

Missense

c.2314T>A

p.Phe772Ile

7316

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

7318

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

7319

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7322

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7327

Missense

c.2578T>C

7328

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7407

Missense

c.2644C>T

p.Arg882Cys

7408

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

7414

Missense

c.2645G>A

p.Arg882His

2541*

Missense

c.2135G>A

p.Asp712Asn

2541*

Missense

c.2353G>A

p.Val785Met

3483*

Missense

c.1502A>G

3483*

Deleção Frameshift

c.2407_2476del70

p.Arg803fs

7324*

Missense

c.1685G>A

p.Cys562Tyr

7324*

Missense

c.2146G>A

p.Val716Ile

7411*

Nonsense

c.1776C>G

p.Tyr592X

7411*

Deleção Frameshift

c.2307_2308insT

p.Ile769fs

p.Tyr724Cys

p.Trp860Arg

p.Asn501Ser

*Um indivíduo tem mais do que uma mutação
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14.4

Anexo 4

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Familiar)

Projetos de pesquisa “Correlação entre alterações genéticas e a evolução
clínico/morfológica imediata pós-quimioterapia em pacientes com leucemia mielóide aguda
de novo” e “Desenvolvimento de metodologia para caracterização e quantificação das
alterações genéticas no gene NPM-1 em pacientes com Leucemia Mielóide Aguda”
Antes de aceitar participar desta pesquisa, é necessário que você compreenda as
explicações a seguir. Esta declaração esclarece o objetivo, procedimentos, benefícios e riscos
durante o estudo. Também estabelece o seu direito de desistir da participação a qualquer
momento.
Seu parente foi admitido no Hospital das Clínicas onde foi realizado o diagnóstico de
Leucemia. Até o momento, quase todos os pacientes com diagnóstico de Leucemia mielóide
aguda recebem o mesmo tipo de tratamento. Recentemente, novos testes vêm sendo descritos
para auxiliar a identificação dos pacientes que apresentam certos tipos de leucemias, sendo a
maioria destes testes realizados no mesmo exame de mielograma que é feito quando se
descobre a doença. A presença de algumas alterações genéticas nesses exames, antes de se
começar a quimioterapia, pode ser capaz de prever como esses pacientes irão evoluir após o
tratamento. No futuro, a presença de algumas alterações genéticas no momento do diagnóstico
poderá determinar qual tipo de tratamento será melhor para cada paciente. Desse modo, as
descobertas dos diferentes tipos de leucemia mielóide aguda podem aumentar o tempo e a
qualidade de vida dos pacientes.
Você está sendo convidado para autorizar a pesquisa que avalia a utilidade das
alterações genéticas na evolução clínica dos pacientes após o início do tratamento
quimioterápico. O objetivo é estudar se a presença das alterações genéticas em pacientes com
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leucemia mielóide aguda consegue identificar rapidamente como esses pacientes irão evoluir
após a quimioterapia.
Seu nome e o nome de seu familiar não serão utilizados, de forma que vocês
permanecerão anônimos durante toda a pesquisa. Você poderá desistir da participação na
pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo algum.
Será utilizada uma parte do material de medula óssea que foi extraída na época do
diagnóstico da leucemia do seu familiar. Não será realizada nenhuma coleta adicional.
Não está previsto nenhum pagamento pela participação nesta pesquisa.
Os custos desse trabalho serão pagos integralmente pelos pesquisadores.

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO

Eu, ____________________________________ abaixo assinado, declaro que após ter sido
convenientemente esclarecido sobre a pesquisa, consinto em participar na qualidade de
responsável pelo paciente _____________________________________, até que eu decida
em contrário.

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de ________.
Ass. do responsável pelo paciente: _______________________________________
Ass. do pesquisador: ____________________________________
Nós responderemos a qualquer questão relativa ao estudo, agora ou em qualquer
momento que for necessário. O telefone de contato é 34099229 (Drª. Sandra Guerra Xavier e
Drª Juliana Godoy Assumpção). Você também poderá consultar o Comitê de Ética em
Pesquisa da UFMG (Avenida Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II, 2o andar, sala
2005. Telefone: 34094592).
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14.5

Anexo 5

Números de amostras dos pacientes e respectivos locais de mutação no gene DNMT3A
Número

Tipo de

Modificação no

da Amostra

Mutação

Alelo

Modificação no
Aminoácido

137

Missense

c.628C>T

p.Arg132Cys

157

Missense

c.629G>T

p.Arg132Leu

329

Missense

c.628C>T

p.Arg132Cys

571

Missense

c.628C>T

p.Arg132Cys

715

Missense

c.629G>A

p.Arg132His

2408

Missense

c.628C>G

p.Arg132Gly

3035

Missense

c.628C>G

p.Arg132Gly
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Anexo 6
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Anexo 7
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