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As síndromes mielodisplásicas (SMD) são um grupo de doenças clonais das 

células progenitoras hematopoiéticas pluripotentes, caracterizadas por hematopoiese 

ineficaz, displasia em uma ou mais linhagens celulares mielóides, citopenias periféricas, e 

aumento do risco de desenvolvimento de leucemia mielóide aguda.  

Embora nenhuma anomalia cromossómica seja patognomónica das SMD, a 

análise citogenética constitui parte integrante na caracterização destas doenças, 

fornecendo informações importantes para o diagnóstico e definição do prognóstico. Nos 

doentes com SMD as anomalias cromossómicas permitem confirmar a clonalidade da 

doença, identificar categorias clínicas e biológicas específicas, estratificar os doentes em 

categorias de prognóstico, prever a probabilidade de progressão para leucemia mielóide 

aguda e a sobrevida global, fazer o diagnóstico diferencial, e seleccionar os doentes que 

podem beneficiar de terapias inovadoras. Além disso, o estudo citogenético sequencial 

da medula óssea dos doentes, em diferentes estádios da doença, possibilita a avaliação 

da eficácia do tratamento através da monitorização do tamanho do clone neoplásico 

anormal.  

As anomalias cromossómicas clonais ocorrem em 30-50% dos doentes com SMD 

primária e em 95% dos casos de SMD secundária. As alterações cromossómicas mais 

comuns asssociadas às SMD incluem: deleção do braço longo do cromossoma 5, 

monossomia 7, deleção do braço longo do cromossoma 7, trissomia 8, deleção do braço 

curto do cromossoma 17, e deleção do braço longo do cromossoma 20. Contudo, uma 

grande proporção de doentes (30 a 50%) apresenta cariótipo normal no diagnóstico. 

Neste grupo de doentes, extremamente heterogéneo do ponto de vista biológico, a 

evolução clínica é frequentemente imprevisível.  

As técnicas de citogenética convencional e a hibridação in situ com fluorescência 

constituem os métodos mais frequentemente utilizados na detecção das anomalias 

cromossómicas nas SMD. Segundo alguns investigadores, a eventual incapacidade de 

divisão apropriada in vitro do clone anormal dificulta a detecção das anomalias 

cromossómicas pelas técnicas de citogenética convencionais, pelo que esta metodologia 

pode subestimar a frequência destas alterações genéticas. De acordo com o proposto por 

alguns investigadores, os clones ocultos não detectados por citogenética convencional 

podem estar envolvidos na progressão dos casos de SMD com cariótipo normal para 

leucemia aguda. Assim, a detecção destas anomalias ocultas exige a aplicação de 

metodologias mais sensíveis, tais como a hibridação in situ com fluorescência em células 

interfásicas. De facto, alguns estudos de FISH detectaram a presença de anomalias 

ocultas em casos de SMD sem alterações cromossómicas.  

O presente estudo teve como principal objectivo avaliar a eficácia da técnica de 

hibridação in situ com fluorescência, na detecção das anomalias cromossómicas mais 
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comuns (-5/5q-, -7/7q-, +8, 20q-) num grupo de doentes com SMD com cariótipo normal. 

Com o painel de sondas de FISH utilizado, não foram detectadas anomalias citogenéticas 

clonais nos doentes com cariótipo normal, tendo sido apenas detectadas anomalias nos 

casos com cariótipo anormal, confirmando os resultados obtidos por citogenética 

convencional. A técnica de FISH detectou uma anomalia adicional apenas num doente, 

nomeadamente trissomia 8, o qual apresentava um cariótipo anormal com deleções 5q- e 

7q-. Apenas nesse caso foi observada discrepância entre os resultados do cariótipo e 

FISH. Contudo, a análise de FISH apenas contribuiu para a redefinição das anomalias 

observadas no cariótipo, tendo o risco citogenético permanecido inalterado, dado que a 

anomalia do cromossoma 7, observada no cariótipo deste doente, é factor independente 

de mau prognóstico.  

Os resultados deste estudo sugerem que as análises de FISH têm uma utilidade 

limitada nos casos de SMD com cariótipo normal. De facto, diferentes estudos de FISH 

em doentes com SMD com cariótipo normal têm demonstrado benefícios adicionais 

variáveis. De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, a maioria das 

anomalias cromossómicas é detectada por técnicas de citogenética convencional, pelo 

que na prática clínica a estratégia de estudo mais sensata consiste na realização, sempre 

que possível, das análises citogenéticas convencionais nos doentes com SMD. A técnica 

de FISH deve ser realizada apenas quando o resultado da citogenética convencional é 

inconclusivo ou em casos de insucesso da cultura. Em conclusão, as técnicas de 

citogenética convencional (cariótipo) e molecular (FISH) devem ser encaradas como 

complementares na caracterização genética das síndromes mielodisplásicas. 
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Myelodysplastic syndromes (MDS) are a heterogeneous group of clonal diseases 

of pluripotent hematopoietic progenitor cells, characterized by ineffective hematopoiesis, 

dysplasia in one or more myeloid cell lineages, peripheral blood cytopenias, and 

propensity to evolve into acute myelogenous leukemia.  

Although MDS have no pathognomonic chromosomal abnormality, cytogenetic 

analysis is an integral part of disease evaluation and provides important diagnostic and 

prognostic information. In patients with myelodysplastic syndromes, the chromosomal 

abnormalities confirm the clonality of the disease, identify peculiar biological and clinical 

entities, allow stratification of prognosis, predicting the likelihood of progression into acute 

myeloid leukemia and overall survival, and provide fundamental help not only in making a 

differential diagnosis, but also in introducing patients to innovative therapeutic options. 

Moreover, sequential cytogenetic assessment of the patient‟s bone marrow at different 

stages of the disease can provide information about the effectiveness of treatment by 

monitoring the size of neoplastic aberrant clone. 

Clonal chromosome aberrations can be detected in 30–50% of primary MDS and 

95% of secondary MDS cases.The most common aberrations in MDS are: deletion of the 

long arm of chromosome 5, monosomy of chromosome 7, deletion of the long arm of 

chromosome 7, trisomy 8, deletion of the short arm of chromosome 17, deletion of the 

long arm of chromosome 20. Nevertheless, a large proportion of MDS patients (30 to 

50%) present normal karyotypes at diagnosis. In this group, which is highly 

heterogeneous from a biological standpoint, outcome is often unpredictable. 

Conventional cytogenetic techniques and fluorescent in situ hybridization are the 

most commonly used methods to detect chromosomal abnormalities in MDS. Some 

investigators have stated that the frequency of chromosomal abnormalities is 

underestimated with conventional techniques because the aberrant clone does not 

proliferate well in vitro, reducing the possibility of detection. It has also been proposed that 

hidden clones not detected by conventional cytogenetics might be involved in the 

progression to acute leukemia of MDS cases with a normal karyotype. Therefore, other 

more sensitive approaches, such as interphase fluorescent in situ hybridization, would be 

required for detection of occult aberrations. In fact, some FISH studies have detected 

occult defects in chromosomally normal MDS. 

The main purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of 

fluorescence in situ hybridization (FISH) in detecting the most chromosomal abnormalities 

(-5/5q-, -7/7q-, +8, 20q-) in a group of MDS patients with normal karyotype. Using our 

FISH panel probes, clonal cytogenetic abnormalities were not detected in cases with 

normal karyotypes. FISH revealed abnormalities in only cases with abnormal karyotypes, 

confirming conventional cytogenetic findings. It detected an additional abnormality in only 
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one patient, namely trisomy 8, who presented an abnormal karyotype with deletions 5q- 

and 7q-. Only this case showed discrepancies between FISH and karyotype results. 

However, FISH analysis only led to the finding of abnormalities in other chromosomes, 

MDS cytogenetic risk stratification was not altered as chromosome 7 abnormality, 

presents in this patient karyotype, by itself connotes poor prognosis. 

Our findings suggest that FISH testing has limited utility in MDS with normal 

karyotypes. In fact, different studies performing FISH in MDS patients with normal 

karyotypes have obtained conflicting results, concerning possible additional benefits of 

this molecular cytogenetic approach. The results of this study indicate that the most 

chromosomal abnormalities were detected by conventional cytogenetic techniques. Thus, 

in clinical practice it may be prudent to perform conventional cytogenetic analysis 

whenever possible in patients with MDS. FISH can be used in patients with MDS 

whenever conventional chromosome studies are unsuccessful or inconclusive. In 

conclusion, conventional (karyotype) and molecular (FISH) cytogenetic techniques should 

be viewed as complementary tools in genetic study of myelodysplastic syndromes. 
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As síndromes mielodisplásicas (SMD) são um grupo de doenças clonais das 

células progenitoras hematopoiéticas caracterizadas por citopenia(s), displasia em uma 

ou mais linhas celulares mielóides, hematopoiese ineficaz, e aumento do risco de 

desenvolvimento de leucemia mielóide aguda (LMA) (Brunning et al., 2008c). 

A percentagem de doentes que progride para LMA varia substancialmente 

consoante o subtipo de SMD. Embora a maioria das SMD seja caracterizada pela 

falência progressiva da medula óssea, o curso biológico em alguns doentes é prolongado 

e indolente com uma incidência muito baixa de evolução para LMA (Brunning et al., 

2008c).  

 

 

1. Epidemiologia das síndromes mielodisplásicas 

 

1.1 - Incidência    

Anualmente nos Estados Unidos da América (EUA) são diagnosticados mais de 

10 000 novos casos de SMD tendo estas síndromes uma taxa de incidência estimada em 

cerca de 4 novos casos por 100 000 habitantes por ano de acordo com o Programa 

Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) (Ma et al., 2007).  

A incidência de SMD varia com a idade, sexo e raça (Ma et al., 2007). As SMD 

são a neoplasia hematológica mais comum em idosos com mais de 80 anos (Jädersten e 

Hellström-Lindberg, 2008; Hamblin, 2009). Dados do SEER entre 2001 e 2003 indicam 

que o risco de SMD aumenta com a idade, tendo sido aproximadamente 86% dos casos 

de SMD diagnosticados em indivíduos com mais de 60 anos de idade, sendo a idade 

média ao diagnóstico de 76 anos (Ma et al., 2007). Entre indivíduos com idade superior a 

70 anos a taxa de incidência de SMD é superior a 20 novos casos por 100 000 habitantes 

por ano (Brunning et al., 2008c). A taxa de incidência nos homens é significativamente 

maior do que nas mulheres (4,5 vs. 2,7 por 100 000 habitantes por ano) (Ma et al., 2007). 

Considerando os grupos raciais, a taxa de incidência de SMD é mais elevada nos 

indivíduos caucasianos (Ma et al., 2007; Hamblin, 2009).  

Em Portugal, segundo dados do Registo Oncológico da Região Norte (RORENO), 

no ano 2005 a taxa de incidência das síndromes mielodisplásicas foi de 1,4 novos casos 

por 100 000 habitantes por ano (1,6 no sexo masculino vs. 1,1 no sexo feminino). A taxa 

de incidência mais elevada foi observada no grupo etário 70 - 74 anos (7,6 novos casos 

por 100 000 habitantes por ano). De acordo com dados do registo oncológico nacional, 



_____________________________________INTRODUÇÃO______________________________________ 

28 

 

em 2001 a taxa de incidência das SMD foi de 1,1 novos casos por 100 000 habitantes por 

ano. 

O envelhecimento da população e uma maior sensibilização para o diagnóstico 

destas patologias, bem como a sobrevida mais prolongada dos doentes submetidos a 

tratamentos de quimioterapia de uma neoplasia primária, contribuem para o aumento 

significativo da frequência das SMD (Chauffaille, 2009). 

 

 

1.2 - Diferenças entre os padrões epidemiológicos nos vários países 

As SMD ocorrem em idades mais jovens nos países não pertencentes à Europa e 

América do Norte. Registos do Zimbabué, Turquia, Índia, Coreia, China, Tailândia e 

Japão sugerem que, nestes países, as SMD não estão maioritariamente confinadas aos 

idosos. Esta diferença pode ser devida ao facto de a população ser globalmente mais 

jovem em África e em muitos países asiáticos do que nos países da Europa e América do 

Norte (Hamblin, 2009). 

A sobrevida dos doentes com SMD é menor na maioria dos países asiáticos do 

que nos países ocidentais. A influência das características clínicas no prognóstico da 

doença é diferente nos países ocidentais e asiáticos. Assim, apesar de a percentagem de 

blastos na medula óssea ser um indicador de prognóstico importante em ambos os 

países, o número e grau de citopenias não parece influenciar o prognóstico da doença 

nos países asiáticos. Estudos realizados com doentes da Coreia do Sul demonstraram 

que estes, quando comparados com os doentes dos países ocidentais, têm maior 

probabilidade de morrer devido à evolução da SMD para leucemia aguda, e menor 

probabilidade de morrer devido a citopenias (Hamblin, 2009). 

Permanece por esclarecer se as diferenças nos padrões epidemiológicos entre os 

países são devidas a factores genéticos, ambientais, ou ambos. 

 

1.3 - Etiologia e Factores de Risco 

As síndromes mielodisplásicas são classificadas como primárias ou de novo e 

secundárias ou relacionadas com a terapia (t-SMD). As SMD primárias constituem a 

maioria dos casos e ocorrem sem um evento prévio, enquanto as SMD secundárias 

desenvolvem-se após um evento mutagénico conhecido (Li et al., 2009). As t-SMD 

podem surgir em qualquer idade, geralmente 4-5 anos depois do início de quimioterapia 

ou radioterapia. A percentagem de anomalias citogenéticas e o risco de transformação 
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em leucemia aguda são significativamente mais elevados nas t-SMD do que nas SMD 

primárias. Uma pequena proporção de doentes com SMD, cerca de 4-5%, pode 

desenvolver transformação blástica em locais extramedulares (sarcoma granulocítico), 

particularmente na pele, estando esta evolução associada a mau prognóstico (Naeim et 

al., 2008). 

Os estudos epidemiológicos têm identificado consistentemente diversos factores 

de risco: tabaco, exposição ao benzeno e outros solventes orgânicos, agentes químicos 

agrícolas (pesticidas, herbicidas e fertilizantes), radiações ionizantes, sexo masculino, e 

história familiar de neoplasias hematológicas, nomeadamente, existência de um familiar 

em primeiro grau afectado (Aul et al., 1995; Strom et al., 2005; Jädersten e Hellström-

Lindberg, 2008; Brunning et al., 2008c). Algumas doenças hematológicas, tais como 

anemia de Fanconi, disqueratose congénita, síndrome de Shwachmann-Diamond e 

síndrome de Diamond-Blackfan estão também associadas a um risco aumentado de 

SMD (Brunning et al., 2008c). Adicionalmente, a exposição a drogas citotóxicas, em 

particular agentes alquilantes e inibidores da topoisomerase II ou a radiações 

terapêuticas, está associada a um risco muito aumentado de desenvolvimento de t-SMD 

(Aul et al., 1995; Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008). 

 

2. Patogénese das síndromes mielodisplásicas 

 

A patogénese destas doenças é complexa e envolve mecanismos genéticos, 

epigenéticos e imunomediados.  

 

As SMD são doenças clonais das células progenitoras hematopoiéticas iniciais ou 

células estaminais (Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008). O desenvolvimento das SMD 

é um processo que envolve provavelmente múltiplos passos, no qual um evento genético 

inicial nas células estaminais leva ao aparecimento de um clone anormal precursor de 

células hematopoiéticas disfuncionais e morfologicamente displásicas (Hirai, 2003; Naeim 

et al., 2008). Segundo um dos modelos da patogénese molecular das SMD propostos, 

uma célula estaminal adquire sucessivas anomalias genéticas que levam à 

transformação maligna e expansão clonal. As mutações iniciais nas células estaminais 

podem causar bloqueio da diferenciação levando à displasia, enquanto defeitos 

subsequentes afectam a proliferação das células mielóides causando expansão clonal 

das células aberrantes e LMA (Look, 2005).  

 



_____________________________________INTRODUÇÃO______________________________________ 

30 

 

Ao contrário de outras neoplasias hematológicas caracterizadas por alterações 

cromossómicas equilibradas, tais como translocações recíprocas e inversões, as quais 

resultam em mutações dominantes e activação de oncogenes, as SMD estão geralmente 

associadas a anomalias cromossómicas desequilibradas. Muitas das anomalias 

cromossómicas recorrentes nas SMD levam à perda de material genético e consequente 

inactivação de genes supressores tumorais. Os genes supressores tumorais controlam o 

crescimento celular e/ou morte celular programada através da regulação do ciclo celular, 

reparação de danos no ADN e apoptose. Segundo o modelo de Knudson, ou “teoria dos 

dois eventos”, é necessário ocorrer a perda de função de ambos os alelos para o fenótipo 

maligno se manifestar (Fearon, 2002). A perda de função do gene pode ocorrer por perda 

ou deleção, mutações pontuais ou pelo silenciamento transcripcional via metilação dos 

elementos controladores do gene (Olney e Le Beau, 2002). Um exemplo clínico que 

ilustra este princípio é o desenvolvimento de SMD ou LMA após terapia citotóxica (t-SMD 

e t-LMA, respectivamente). O período de latência relativamente longo entre o tempo de 

exposição e a disfunção medular é compatível com o mecanismo dos dois eventos. Estes 

doentes podem ter inicialmente dois alelos normais no locus do gene supressor tumoral, 

um dos quais é mutado em resultado da terapia. Subsequentemente, a perda do segundo 

alelo pode levar ao desenvolvimento de leucemia. Alternativamente, os indivíduos que 

desenvolvem t-LMA podem ter herdado um alelo mutado e a exposição posterior a 

terapia citotóxica induzir uma mutação no segundo alelo, desencadeando o processo 

tumoral (Olney e Le Beau, 2002). Num modelo alternativo, a perda de apenas uma cópia 

do gene pode resultar na redução do nível de um ou mais produtos génicos críticos 

(haploinsuficiência) contribuindo para o início ou desenvolvimento da doença (Olney e Le 

Beau, 2002; Li et al., 2009). 

 

A doença neoplásica resulta da ruptura do equilíbrio normal entre a proliferação 

celular, a diferenciação e a sobrevivência das células. O processo complexo de morte 

celular-apoptose desempenha um papel importante na manutenção da homeostasia 

normal através da remoção das células imaturas e dismórficas (Olney e Le Beau, 2002). 

Um dos paradoxos associado às SMD consiste na presença simultânea de citopenias 

periféricas, das três linhagens celulares (granulocítica, eritróide e megacariocítica), e 

medula óssea hipercelular (Olney e Le Beau, 2002). Nas SMD as citopenias periféricas 

resultam do aumento da apoptose nas células progenitoras hematopoiéticas (Jädersten e 

Hellström-Lindberg, 2008). Os passos iniciais da patogénese das SMD envolvem danos 

no ADN das células estaminais pluripotentes, o que conduz ao desenvolvimento de um 

clone mielodisplásico, o qual apresenta crescimento preferencial relativamente às outras 

células hematopoiéticas. A proliferação celular na medula óssea aumenta originando uma 
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medula hipercelular. Contudo, estas células não se diferenciam de modo apropriado o 

que leva ao aumento da taxa de apoptose. Assim, apesar de a medula se apresentar 

hipercelular a quantidade de células maduras que transitam da medula para o sangue 

periférico é reduzida, originando citopenia. De facto, estudos bioquímicos e 

imunofenotípicos demonstraram um aumento na proliferação de todas as linhagens de 

células hematopoiéticas, particularmente da linhagem mielóide. No entanto, não se sabe 

se o defeito que produz a hiperproliferação e displasia das células hematopoiéticas 

resulta directamente na apoptose ou se a apoptose é a resposta homeostática 

compensatória a esta hiperproliferação (Olney e Le Beau, 2002). De acordo com alguns 

investigadores, a progressão da doença é acompanhada por um declínio na apoptose e 

aumento dos níveis da proteína anti-apoptótica BCL-2 nas células progenitoras da 

medula óssea em subtipos de SMD mais avançados, tais como AREB (anemia refractária 

com excesso de blastos) (Naeim et al., 2008). Os factores que contribuem para o 

aumento da apoptose nos estádios de desenvolvimento iniciais das SMD podem ser 

alterações genéticas e/ou alterações no microambiente da medula (Naeim et al., 2008). 

Ao contrário do gene BCL-2, que é um factor anti-apoptótico, o gene MYC é um regulador 

pró-apoptótico e parece desempenhar um papel importante na patogénese das SMD nos 

estádios iniciais. Outros genes podem apresentar níveis alterados nas SMD, incluindo 

genes reguladores do ciclo celular, factores de crescimento e genes da angiogénese, 

genes dos receptores da tirosina cinase, genes imunorreguladores das citocinas e genes 

reguladores da metilação do ADN (Naeim et al., 2008). 

Cerca de 10% dos doentes com SMD apresentam doenças autoimunes o que 

sugere que a falência da medula óssea nas SMD pode ser mediada pelo sistema 

imunitário (Naeim et al., 2008). 

Apesar de a ineficácia da hematopoiese nas SMD afectar predominantemente a 

linhagem mielóide, a linhagem linfóide geralmente do tipo células B pode ocasionalmente 

estar envolvida, sendo a evolução nos estádios mais tardios, para leucemia aguda 

linfoblástica ou bifenotípica (Naeim et al., 2008).  
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3. Caracterização clínico-patológica e genética das síndromes 

mielodisplásicas 

 

O diagnóstico das SMD é baseado numa abordagem clínico-patológica 

multidisciplinar que inclui análise patológica cuidada do sangue periférico e medula 

óssea, estudos de imunofenotipagem, análise citogenética e estudos de genética 

molecular (Naeim et al., 2008).  

 

3.1 - Características clínico-patológicas 

 

Os doentes com SMD apresentam tipicamente anemia, podendo, no entanto, em 

casos raros apresentar infecções, hemorragias ou sintomas autoimunes (Brunning et al., 

2008c).  

As análises morfológicas são efectuadas para determinar a percentagem de 

mieloblastos e a presença ou ausência de anomalias citológicas específicas na medula 

óssea e no sangue periférico (Malcovati e Nimer, 2008). A medula óssea é geralmente 

hiper- ou normocelular, e numa minoria dos casos, aproximadamente 10%, hipocelular 

(Brunning et al., 2008c). Nos aspirados de medula óssea dos doentes com SMD é 

observada displasia uni- ou multilinhagem, a qual é definida como a presença de 

alterações displásicas em pelo menos 10% dos precursores de uma linha celular 

(Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008).  

As características morfológicas das SMD incluem, geralmente, medula óssea com 

alterações megaloblásticas, megacariócitos atípicos, hiperplasia eritróide, maturação 

anormal nas séries mielóides e aumento de blastos ou sideroblastos em anel. As 

características do sangue periférico podem incluir monocitose, células mielóides ou 

eritróides imaturas em circulação, anomalia de Pelger-Huët, neutrófilos hipogranulares 

com núcleo hiposegmentado, plaquetas grandes e macrocitose (Nimer, 2008; Malcovati e 

Nimer, 2008). Nas biopsias de medula óssea destes doentes pode também ser 

observada apoptose intramedular excessiva (Hirai, 2003).  

 

 

3.2 - Características citogenéticas   

O cancro é uma doença genética caracterizada por alterações genómicas, ao 

nível génico, cromossómico, ou de ambos. As neoplasias podem desenvolver-se a partir 

de uma predisposição genética constitucional (isto é, herdada) seguida de mutações 
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somáticas adquiridas, ou de uma acumulação de mutações somáticas que levam ao 

desenvolvimento do fenótipo neoplásico. Muitas destas alterações, umas 

citogeneticamente visíveis, outras crípticas (submicroscópicas), são características de 

uma doença ou subtipo particular. As alterações cromossómicas características fornecem 

informação quanto ao diagnóstico, prognóstico e/ou tratamento para muitos cancros 

sendo por isso verdadeiros biomarcadores do cancro humano (Keen-Kim et al., 2008). 

Os dois tipos principais de anomalias citogenéticas associadas ao cancro humano 

são: ganho ou perda total de cromossomas (aneuploidia), ou de partes de 

cromossoma(s) (aneuploidia parcial), e rearranjos aparentemente equilibrados 

(translocações ou inversões). Estas anomalias cromossómicas causam tipicamente um 

sobrecrescimento celular, através da sobreexpressão/activação de um oncogene ou da 

deleção de um gene supressor tumoral. A aneuploidia cromossómica é extremamente 

comum no cancro e pode ser primária ou secundária. Os ganhos cromossómicos (totais 

ou parciais) resultam tipicamente na sobreexpressão de um oncogene. As perdas 

cromossómicas (totais ou parciais) resultam na deleção (ou diminuição da actividade) de 

genes supressores tumorais. Os rearranjos equilibrados incluem translocações e 

inversões e alteram a função normal de genes críticos envolvidos no crescimento celular 

normal ou na diferenciação, resultando num processo anormal. As translocações e 

inversões geralmente levam ao desenvolvimento tumoral através da fusão de dois genes 

resultando numa expressão aberrante. Definida como a perda de uma das contribuições 

parentais para a célula, a perda de heterozigotia pode ser causada por deleção, troca 

génica, recombinação mitótica ou perda de um cromossoma. Quando a segunda cópia do 

gene (tipicamente um gene supressor tumoral) é inactivada por outros mecanismos, tais 

como mutações pontuais ou hipermetilação, o processo tumoral é desencadeado (Keen-

Kim et al., 2008). 

Nas SMD têm sido descritas diversas alterações citogenéticas recorrentes, cuja 

detecção pode facilitar o diagnóstico, prognóstico, follow-up e tratamento dos doentes, no 

entanto, nenhuma anomalia cromossómica é patognomónica destas doenças (Malcovati 

e Nimer, 2008). As anomalias cromossómicas ocorrem em quase metade dos casos de 

SMD de novo (30-50%), enquanto nas SMD secundárias estas alterações são 

observadas em cerca de 95% dos casos (Naeim et al., 2008). À excepção da deleção 5q, 

nenhuma anomalia cromossómica está especificamente associada a qualquer subtipo de 

SMD (Naeim et al., 2008). A frequência das anomalias citogenéticas aumenta com a 

gravidade e risco de transformação leucémica, sendo de 15-20% nos subtipos de 

síndromes mielodisplásicas AR (anemia refractária) e ARSA (anemia refractária com 

sideroblastos em anel) e de 75% nos subtipos AREB (anemia refractária com excesso de 
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blastos) e AREB-T (anemia refractária com excesso de blastos em transformação). Os 

clones anormais podem evoluir com a progressão da doença e desaparecem tipicamente 

com o decorrer do tratamento, indicando remissão da doença (Olney e Le Beau, 2002). 

As deleções cromossómicas são as anomalias mais comuns nas SMD de novo ou 

secundárias sendo observadas em quase 50% dos doentes. As deleções são geralmente 

intersticiais e ocorrem frequentemente nos cromossomas 5q, 7q, 20q, 11q, 13q, 12p e 

17p. As monossomias, trissomias e translocações desequilibradas são as segundas 

anomalias mais frequentes, ocorrendo em 15% dos doentes. As monossomias mais 

comuns nas SMD envolvem os cromossomas 5, 7 e Y. Embora as translocações 

equilibradas sejam alterações relativamente comuns em doenças mielóides, 

nomeadamente na LMA, são muito raras nas SMD (Keen-Kim et al., 2008; Haase, 2008).  

As alterações cromossómicas mais comuns associadas às SMD incluem deleção 

do braço longo do cromossoma 5 [del(5q) ou 5q-], monossomia 5 (-5), deleção do braço 

longo do cromossoma 7 [del(7q) ou 7q-], monossomia 7 (-7), trissomia 8 (+8), deleção do 

braço curto do cromossoma 20 [del (20q) ou 20q-], ausência do cromossoma Y (-Y), 

deleção do braço curto do cromossoma 17 [del (17p) ou 17p-], deleção do braço longo do 

cromossoma 13 [del(13q) ou 13q-], deleção do braço curto do cromossoma 12 [del(12p) 

ou 12p-], deleção do braço longo do cromossoma 11 [del(11)(q23) ou 11q-], anomalias do 

cromossoma 3 e trissomia 21 (+21) (tabela 1) (Cherry et al., 2003; Keen-Kim et al., 2008; 

Skonieczka et al., 2009).  
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Tabela 1 - Anomalias cromossómicas recorrentes nas SMD  

 Anomalias Frequência 

SMD primárias -5/5q- 10-20% 

 +8 10% 

 -7/7q- 5-10% 

 -Y 10% 

 17p- 7% 

 20q- 5% 

 t(11q23) 5-6% 

 Cariótipos complexos 10-20% 

   

SMD secundárias -5/5q- ou -7/7q- 90% 

 +8 

t(11q23) 

Cariótipos complexos 

10% 

3% 

90% 

(adaptado de Olney e Le Beau, 2002) 

 

 Deleção do braço longo do cromossoma 5 

As deleções intersticiais no braço longo do cromossoma 5 (5q-) são as alterações 

citogenéticas mais frequentes nas SMD (Haase, 2008). A incidência da deleção 5q ou 

monossomia 5 é 10-20% nas SMD de novo e 40% nas SMD secundárias (Keen-Kim et 

al., 2008). 

As características clínico-patológicas associadas à deleção intersticial 5q- incluem 

anemia refractária, macrocitose, hipoplasia eritróide, trombocitose frequente e 

dismegacariopoiese (Kanehira et al., 2009). 

O tamanho da deleção no cromossoma 5q é altamente variável mas a região 

mínima de deleção, com um tamanho de 1,5Mb, situa-se entre as bandas 5q31 e 5q33. 

As deleções 5q33 associam-se a um fenótipo de SMD mais ligeiro, enquanto as deleções 

5q31 estão associadas a subtipos de novo e secundários que exibem um curso mais 

agressivo (Naeim et al., 2008).  
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O braço longo do cromossoma 5 tem genes que codificam para muitos factores de 

crescimento hematopoiéticos e receptores dos factores de crescimento incluindo as 

interleucinas IL-3, IL-4, IL-5, IL-9 e GM-CSF. Os estudos de mapeamento genómico da 

região mínima de deleção identificaram cerca de 40 genes, nomeadamente genes 

supressores tumorais, reguladores de transcrição, citocinas e factores de crescimento 

(Hirai, 2003; Naeim et al., 2008; Keen-Kim et al., 2008). O envolvimento de genes 

supressores tumorais, tais como CCTNNA1, IRF-1, EGR1, SPARC e RPS14, devido à 

deleção 5q podem contribuir para o início das SMD ou induzir a transformação leucémica 

(Li et al., 2009). 

O prognóstico das deleções 5q isoladas é geralmente favorável, sendo rara 

nestes casos a progressão para LMA (10%) e verificando-se uma sobrevida média entre 

os 53 e 146 meses. Os doentes com SMD com 5q- associada a anomalias 

cromossómicas adicionais (com excepção da perda do cromossoma Y) têm prognóstico 

desfavorável e uma sobrevida significativamente mais curta (Haase, 2008; Kanehira et 

al., 2009). 

 

A síndrome 5q-, descrita pela primeira vez por Van den Berghe em 1974, é 

caracterizada citogeneticamente pela deleção isolada do cromossoma 5q e é mais 

frequente no sexo feminino. Do ponto de vista morfológico, caracteriza-se por anemia 

refractária macrocítica, megacariócitos displásicos, plaquetas normais ou elevadas e 

leucocitopenia ligeira. A evolução clínica é habitualmente benigna e longa com um risco 

muito baixo de transformação leucémica (Hirai, 2003; Haase, 2008). 

 

 Deleção do braço longo do cromossoma 7 e monossomia 7 

A monossomia 7 é a segunda anomalia cromossómica mais frequente nas SMD 

(Haase, 2008). Segundo Keen-Kim et al., a deleção 7q- e a monossomia 7 ocorrem como 

anomalias cromossómicas isoladas em cerca de 15% dos casos. Estas anomalias são 

mais comuns nos casos de SMD secundárias, ocorrendo em mais de 60% dos doentes, 

sendo por isso consideradas um evento secundário na patogénese da doença (Keen-Kim 

et al., 2008). As anomalias 7q-/-7 estão presentes em todos os subtipos de SMD, embora 

sejam muito mais comuns nas formas avançadas. Esta anomalia é encontrada em 30% 

dos casos de SMD dos subtipos AREB/AREB-T e em apenas 5% dos casos de AR com 

cariótipo anormal (Desangles, 1999). 
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Os doentes com monossomia 7 têm uma idade média inferior à dos doentes com 

5q- e, clinicamente, caracterizam-se por citopenias refractárias graves e propensão para 

infecções graves (Haase, 2008).   

Na deleção 7q estão identificadas pelo menos duas regiões comuns de deleção 

distintas: a banda 7q22 e as regiões mais teloméricas 7q31-32 e 7q36 (Haase, 2008).   

Embora os genes no cromossoma 7 responsáveis pelo fenótipo das SMD não 

tenham sido ainda identificados, foi identificada uma região crítica em 7q22.1 com genes 

supressores tumorais de LMA e múltiplos genes em 7q22-31.1 que desempenham um 

papel importante na leucemogénese (Hirai, 2003). Os genes candidatos são: ASNS em 

7q21.3-q22.1, ACHE, EPO, PLANH1 em 7q22 e MET em 7q31.2-31.3 (Desangles, 1999). 

Os doentes com deleções nas regiões 7q31 a 7q36 têm uma resposta inferior à 

quimioterapia e uma sobrevida mais curta do que os que apresentam deleções na região 

7q22 (Naeim et al., 2008). Contrariamente ao que ocorre na deleção 5q-, na monossomia 

7 as anomalias adicionais não têm impacto na evolução, dado que esta anomalia mesmo 

quando isolada confere um mau prognóstico (Desangles, 1999; Hirai, 2003; Haase, 

2008). 

A monossomia 7 é a anomalia cromossómica mais comum na medula óssea dos 

doentes com síndromes constitucionais (ex. anemia de Fanconi, neurofibromatose tipo II 

e neutropenia congénita severa) que predispõe para doenças mielóides (Naeim et al., 

2008). Mais recentemente, foi descrita a síndrome da monossomia 7 pediátrica 

caracterizada por esplenomegalia, leucocitose, trombocitopenia, predominância no sexo 

masculino (aproximadamente 4:1) e prognóstico desfavorável (Olney e Le Beau, 2002; 

Keen-Kim et al., 2008). 

 

 Deleção do braço longo do cromossoma 20 

A deleção do braço longo do cromossoma 20 ocorre em cerca de 5% das SMD de 

novo e 7% das SMD secundárias (Naeim et al., 2008). A deleção 20q- está 

frequentemente associada a outras anomalias citogenéticas, tais como deleção 5q-, 

trissomia 8, trissomia 21 e deleções ou translocações envolvendo o braço longo do 

cromossoma 13 (Bilhou-Nabera, 2000). 

Morfologicamente, esta anomalia está principalmente associada a displasia das 

linhas eritróide e megacariocítica (Hirai, 2003; Olney e Le Beau, 2009).  
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As deleções são sempre intersticiais e embora a região crítica se situe entre as 

bandas 20q11.2 e 20q12, as deleções podem ser mais abrangentes (Naeim et al., 2008).  

Neste locus estão mapeados vários genes supressores tumorais, tais como, 

TPO1, PLC1, HNF4, ADA (Bilhou-Nabera, 2000; Hirai, 2003). 

Os doentes com deleção 20q- como anomalia isolada pertencem à categoria de 

baixo risco das SMD (AR e ARSA) com sobrevida prolongada (média de 45 meses), 

enquanto os doentes que apresentam esta deleção como parte de um cariótipo complexo 

(3 ou mais anomalias) têm um prognóstico mais desfavorável e uma sobrevida média de 

9,6 meses (Hirai, 2003; Naeim et al., 2008; Olney e Le Beau, 2009). 

 

 Trissomia 8 

A trissomia 8 ocorre em 10% dos casos de SMD estando frequentemente 

associada aos subtipos ARSA e AREB (Naeim et al., 2008). Cerca de 5-10% das SMD 

com trissomia 8 são secundárias (Huret, 2007). 

A trissomia 8 é provavelmente um evento secundário mesmo quando é anomalia 

isolada ou não é conhecida a anomalia primária, podendo nestes casos ter ocorrido 

eventos crípticos primários, tais como translocações, deleções ou mutações (Huret, 

2007).  

A trissomia 8 aparece como anomalia isolada em 55-65% dos casos, em 

cariótipos simples com alterações em 20% dos casos, e em cariótipos complexos em 

25% dos casos (Huret, 2007). 

A progressão para LMA pode ocorrer em cerca de metade dos casos com 

trissomia 8 isolada e a sobrevida média nestes casos é de cerca de 1,5-2 anos (Huret, 

2007). 

 

 Perda do cromossoma Y 

A perda do cromossoma Y é observada em cerca de 10% dos doentes com SMD 

(Naeim et al., 2008).  

O significado clínico e biológico da perda do cromossoma Y é ainda 

desconhecido. Esta alteração genética não tem sido apenas observada em doenças 
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malignas mas também em fenómenos associados ao envelhecimento, ocorrendo em 

cerca de 7% dos homens idosos sem doença hematológica. Assim, a ausência do 

cromossoma Y isoladamente não define um processo neoplásico e não permite o 

diagnóstico de SMD. No entanto, quando a doença está identificada por meios clínico-

patológicos, esta anomalia isolada confere ao doente um prognóstico favorável (Olney e 

Le Beau, 2009).  

 

 Deleção do braço curto do cromossoma 17 

A deleção do braço curto do cromossoma 17 é uma anomalia rara nas SMD de 

novo (aproximadamente 7%), ocorrendo mais frequentemente nas SMD secundárias 

(Naeim et al., 2008). 

Esta anomalia cromossómica não engloba apenas simples deleções mas também 

translocações desequilibradas, isocromossoma 17q e, raramente, monossomias. Apesar 

desta heterogeneidade, todas as anomalias do braço curto do cromossoma 17 acima 

mencionadas levam à perda de um dos alelos do gene TP53 (localizado em 17p13.1). A 

mutação ou deleção submicroscópica do outro alelo TP53 ocorre em 70% dos doentes e 

causa inactivação do gene (Naeim et al., 2008). 

Do ponto de vista morfológico, a deleção 17p- está associada a displasia da 

linhagem granulocítica (Olney e Le Beau, 2002).  

Esta alteração associa-se a sobrevida curta e resistência ao tratamento (Olney e 

Le Beau, 2002). 

 

 Deleção do braço curto do cromossoma 12 

As deleções intersticiais ou translocações equilibradas envolvendo a banda 12p13 

são observadas em 5% dos doentes com AREB e AREB-T. Geralmente, estes doentes 

são incluídos na categoria de risco intermédio. Contudo, estudos recentes sugerem que 

os doentes com anomalias da banda 12p13 têm uma evolução clínica semelhante à dos 

doentes incluídos na categoria de baixo risco (Keen-Kim et al., 2008). 
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 Rearranjos do cromossoma 3 

Os rearranjos do cromossoma 3, tipicamente translocações ou inversões, ocorrem 

em 2-5% dos doentes com SMD. Frequentemente em casos de SMD com rearranjos do 

cromossoma 3 são observadas anomalias adicionais no cariótipo, nomeadamente, -7/7q- 

e 5q- (Keen-Kim et al., 2008).  

As alterações do cromossoma 3 associam-se a uma sobrevida curta e resposta 

pobre à quimioterapia (Keen-Kim et al., 2008). 

 

 Rearranjos 11q23 

As alterações em 11q23 (locus do gene MLL) são encontradas em 5% dos 

doentes com SMD. Em 5-10% dos casos de SMD de novo com rearranjos 11q23 são 

observadas anomalias adicionais no cariótipo (ex. rearranjos do braço longo do 

cromossoma 3) (Naeim et al., 2008). 

 

 Cariótipo complexo 

Os cariótipos complexos são observados em cerca de 20% dos doentes com SMD 

primária e em mais de 90% dos doentes com SMD secundária (Olney e Le Beau, 2009). 

De acordo com critérios internacionais, as anomalias cromossómicas complexas 

nas SMD definem-se pela ocorrência simultânea de 3 ou mais anomalias independentes. 

As anomalias complexas resultam de um processo de acumulação sequencial de 

anomalias, designado por evolução do cariótipo (Haase, 2008). A evolução citogenética 

inclui o aparecimento de um clone anormal em casos onde anteriormente tinham sido 

observadas apenas células normais, progressão de um único clone para clones múltiplos, 

ou ocasionalmente, aparecimento de clones anormais não relacionados. Os clones 

anormais podem incluir anomalias adicionais adquiridas com a progressão da doença e 

tipicamente desaparecem com a remissão da doença após tratamento (Olney e Le Beau, 

2009). 

A evolução natural das SMD caracteriza-se geralmente por um de três cenários 

clínicos: (1) agravamento progressivo da pancitopenia com aumento do número de 

blastos na medula (o cariótipo permanece estável); (2) curso clínico relativamente estável 

seguido de uma mudança abrupta com transformação leucémica evidente, tipicamente 
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com alteração do cariótipo com ganho de clones secundários e cariótipos complexos; ou 

(3) curso clínico estável durante muitos anos sem alterações significativas no número de 

blastos e cariótipo estável (Olney e Le Beau, 2009).   

Nas SMD a evolução do cariótipo está associada a transformação em leucemia 

aguda em cerca de 60% dos casos e sobrevida reduzida, particularmente para aqueles 

doentes que evoluíram num curto período de tempo (menos de 100 dias) (Olney e Le 

Beau, 2009). 

 

 Cariótipo normal 

Entre 30 a 50% dos doentes com SMD apresentam cariótipo normal. No entanto 

este grupo de doentes é muito provavelmente geneticamente heterogéneo. Diversos 

factores técnicos, bem como a ocorrência de anomalias genéticas a nível molecular 

indetectáveis pela metodologia citogenética standard, podem impedir a detecção de 

células geneticamente anormais. Apesar desta heterogeneidade, estes casos são 

importantes na determinação do prognóstico, dado que os doentes com cariótipo normal 

constituem um grupo de risco favorável, com sobrevida média de 3,8 anos (Olney e Le 

Beau, 2009). 

 

 

As anomalias cromossómicas nas SMD resultam da perda ou ganho de 

cromossomas inteiros ou de segmentos grandes dos braços dos cromossomas, pelo que 

se torna difícil identificar os genes específicos associados ao fenótipo destas doenças. 

Diversas mutações pontuais, deleções ou alterações epigenéticas têm sido observadas 

em oncogenes, genes supressores tumorais e factores de sinalização. As mais 

frequentes são as mutações pontuais no gene NRAS (15-20% dos casos de SMD), 

duplicações em tandem no gene FLT3 (5% dos casos), metilação do promotor do gene 

p15 (30-50% dos casos), mutações de deleção e inactivação do gene TP53 (5-10% dos 

casos) e mutações missense no gene RUNX1(AML1). No entanto, embora estes achados 

possam ter implicações importantes para o conhecimento da patogénese e progressão 

das SMD, estas anomalias não são ainda usadas como alvos de diagnóstico (Naeim et 

al., 2008). 
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Em conclusão, as SMD mostram uma profunda heterogeneidade, não só ao nível 

morfológico e clínico mas também na apresentação genética (Haase, 2008).   

 

3.3 - Diagnóstico diferencial 

A presença de mielodisplasia não é, por si só, evidência definitiva de uma doença 

clonal. O problema major no diagnóstico das SMD consiste em determinar se a presença 

de mielodisplasia é devida a uma doença clonal ou a outros factores.  

Diversos factores podem causar alterações mielodisplásicas: deficiências 

nutricionais de vitamina B12 e ácido fólico, exposição a metais pesados, particularmente 

arsénio, exposição a certos agentes tóxicos (drogas usadas em quimioterapia e 

benzeno), infecções virais e doenças hematológicas congénitas (Brunning et al., 2008c; 

Naeim et al., 2008; Malcovati e Nimer, 2008; Olney e Le Beau, 2009). Algumas doenças 

hematológicas congénitas, tais como anemia diseritropoiética congénita, podem provocar 

displasia nas células eritróides; a infecção pelo parvovírus B19 pode estar associada à 

presença de eritroblastos megaloblastóides; alguns agentes quimioterapêuticos podem 

provocar displasia marcada nas células da linhagem mielóide; o factor de crescimento 

granulocitário induz alterações morfológicas nos neutrófilos, tais como hipergranularidade 

e hipolobulação nuclear, e níveis elevados de blastos no sangue periférico (9-10%) em 

doentes sem evidência de LMA ou SMD; a hemoglobinúria paroxística nocturna pode 

também apresentar características semelhantes às SMD; os casos de SMD com medula 

óssea hipocelular podem constituir dificuldades no diagnóstico diferencial com a anemia 

aplástica (Brunning et al., 2008c). A leucemia de células em cabeleira, a leucemia das 

células natural-killer e as citopenias causadas pelo vírus da imunodeficiência humana 

podem mimetizar clinicamente as SMD e devem ser excluídas através de uma avaliação 

cuidada da medula óssea (Malcovati e Nimer, 2008). 

Assim, é extremamente importante ter em consideração a história clínica do 

doente e as doenças não-clonais como possíveis etiologias na avaliação dos casos de 

mielodisplasia, particularmente dos que não apresentam aumento do número de blastos 

(Brunning et al., 2008c). A determinação do clone citogeneticamente anormal pode 

constituir uma informação determinante no estabelecimento do diagnóstico de SMD 

(Olney e Le Beau, 2009). 
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4. Classificação das síndromes mielodisplásicas 

 

 A complexidade da patogénese e a heterogeneidade do prognóstico das SMD 

acentuam a importância da existência de um sistema de classificação da doença que 

permita prever a sobrevivência dos doentes e a probabilidade de transformação em LMA 

(Mufti et al., 2008). Além disso, os sistemas de estadiamento são fundamentais para a 

precisão do diagnóstico e subsequente selecção da terapia. A classificação morfológica 

das SMD baseia-se, principalmente, na percentagem de blastos na medula óssea e 

sangue periférico, no tipo e grau de displasia e na presença de sideroblastos em anel 

(Brunning et al., 2008c).  

Os esquemas de estadiamento e diagnóstico das SMD têm evoluído 

significativamente ao longo das últimas décadas. O desenvolvimento de critérios de 

diagnóstico ocorreu pela primeira vez em 1974-1975 por um grupo de hematologistas que 

integravam o Grupo Cooperativo FAB (French-American-British). Este sistema de 

classificação baseava-se na percentagem de blastos e nos aspectos morfológicos das 

células do sangue periférico e da medula óssea. De acordo com o sistema de 

classificação FAB, os doentes com SMD podiam ser divididos em 5 subtipos diferentes: 

1) anemia refractária (AR), 2) AR com sideroblastos em anel (ARSA), 3) AR com excesso 

de blastos (AREB), 4) AREB em transformação (AREB-T), e 5) leucemia mielomonocítica 

crónica (LMMC) (Ma et al., 2007; Mufti et al., 2008). Apesar de ter sido um importante 

instrumento na determinação do prognóstico dos doentes, este sistema de classificação 

apresentava diversas limitações, dado que as características clínicas dos doentes dentro 

do mesmo grupo eram muito variáveis.  

Em 2001, a OMS (Organização Mundial de Saúde) propôs um novo sistema de 

classificação no sentido de aperfeiçoar os critérios de diagnóstico e melhorar a definição 

do prognóstico. O esquema da OMS é baseado no sistema FAB mas define com mais 

precisão cada subtipo pelo uso de critérios específicos de atribuição de displasia a uma 

ou mais linhagens das células da medula óssea (Malcovati e Nimer, 2008). No sistema de 

classificação proposto pela OMS foram introduzidas diversas alterações, a saber:  

- o limiar da percentagem de blastos necessária para diagnosticar LMA foi diminuído de 

30% para 20%, eliminando assim a categoria AREB-T, redefinindo-a como LMA;  

- a categoria LMMC foi reclassificada como uma categoria da patologia 

mielodisplásica/mieloproliferativa;  

- os doentes com menos de 5% de blastos na medula óssea com deleção isolada 5q- 

foram incluídos na categoria síndrome 5q-;  

- foi introduzida uma nova entidade, citopenias refractárias com displasia de múltiplas 

linhagens (CRDM);  
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- os doentes com AREB foram divididos em duas categorias com base na percentagem 

de blastos na medula óssea;  

- foi introduzida uma nova categoria, designada SMD inclassificável, a qual inclui os 

doentes com displasia significativa de uma única linhagem, mas sem outros critérios de 

classificação (Olney e Le Beau, 2002; Mufti et al., 2008; Jädersten e Hellström-Lindberg, 

2008). Assim, a classificação da OMS inclui 8 categorias: 1) AR, 2) ARSA, 3) citopenia 

refractária com displasia de múltiplas linhagens (CRDM), 4) CRDM com sideroblastos em 

anel (CRDM-SA), 5) AREB-1, 6) AREB-2, 7) SMD associada à deleção 5q isolada, e 8) 

SMD inclassificável (tabela 2) (Ma et al., 2007). Estas categorias podem ser divididas em 

dois grupos de risco com base no curso clínico e taxa de sobrevida. Os grupos de baixo 

risco incluem a AR com ou sem sideroblastos em anel e a síndrome 5q-. A CRDM e a 

AREB são consideradas categorias de risco elevado (Naeim et al., 2008). 

Em Setembro de 2008, a OMS actualizou a classificação com o objectivo de 

reduzir os doentes inclassificáveis e tornar as categorias mais precisas. No novo sistema 

de classificação foram definidas três categorias de citopenia refractária com displasia 

unilinhagem (CRDU): anemia refractária (AR), neutropenia refractária (NR) e 

trombocitopenia refractária (TR); e as citopenias refractárias com displasia multilinhagem 

com ou sem sideroblastos em anel não são categorizadas como grupos separados dado 

que têm essencialmente o mesmo prognóstico (tabela 2) (Jädersten e Hellström-

Lindberg, 2008). 
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Tabela 2 - Classificação das SMD da OMS 2008  

SUBTIPO Sangue periférico Medula óssea 

Citopenias refractárias com 

displasia unilinhagem (CRDU) 

-anemia refractária (AR) 

-neutropenia refractária (NR) 

-trombocitopenia refractária (TR) 

Unicitopenia ou bicitopenia Displasia unilinhagem; ≥10% das 

células da linhagem afectada são 

displásicas 

Blastos raros (<1%) ou ausentes <5% blastos 

 <15% precursores eritróides são 

sideroblastos em anel 

 

Anemia refractária com 

sideroblastos em anel (ARSA) 

Anemia, eritrócitos anormais Apenas displasia eritróide 

Blastos ausentes <5% blastos 

 ≥15% sideroblastos em anel 

 

Citopenia refractária com displasia 

multilinhagem (CRDM) 

Citopenia (s) Displasia em ≥10% das células em 

duas ou mais linhagens mielóides 

Blastos raros (<1%) ou ausentes <5% de blastos 

Monócitos <1×10
9
/L +/-15% de sideroblastos em anel 

Ausência de corpos de Auer Ausência de corpos de Auer 

 

Anemia refractária com excesso 

de blastos -1 (AREB-1) 

Citopenias Displasia uni ou multilinhagem 

<5% de blastos 5-9% blastos 

Ausência de corpos de Auer Ausência de corpos de Auer 

Monócitos <1×10
9
/L 

 

Anemia refractária com excesso 

de blastos -2 (AREB-2) 

Citopenias Displasia uni ou multilinhagem 

5-19% de blastos 10-19% de blastos 

Corpos de  Auer +/- Corpos de Auer+/- 

Monócitos <1×10
9
/L  

 

 

SMD associado à deleção 5q- 

isolada 

 

Anemia 

Megacariócitos normais a 

aumentados com núcleo 

hipolobulado 

Contagem de plaquetas normal ou 

aumentada 

del(5q) isolada 

Blastos raros (<1%) ou ausentes <5% de blastos 

Ausência de corpos de Auer Ausência de corpos de Auer 

 

 

SMD inclassificável 

 

Citopenias 

Displasia em <10% das células em 

duas ou mais linhas celulares 

mielóides 

Blastos raros ou ausentes (<1%) <5% de blastos 

Ausência de corpos de Auer Ausência de corpos de Auer 

(adaptado de Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008) 
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 Citopenia refractária com displasia unilinhagem 

A citopenia refractária com diplasia unilinhagem (CRDU) compreende 10-20% de 

todos os casos de SMD e afecta principalmente os adultos com idade média de 60-70 

anos. Este subtipo engloba as SMD que se apresentam como anemia refractária (AR), 

neutropenia refractária (NR) e trombocitopenia refractária (TR). A grande maioria dos 

casos são AR sendo a NR e TR doenças raras (Brunning et al., 2008b). 

A anemia refractária (AR) pertence ao grupo de baixo risco e é caracterizada por 

anemia, displasia da linhagem eritróide e baixa percentagem de blastos na medula óssea 

e no sangue periférico. O grau de displasia nos precursores eritróides varia e pode incluir 

alterações megaloblásticas, alterações na morfologia do núcleo, vacuolização 

citoplasmática e hemoglobinização anormal. A medula óssea é muitas vezes hipercelular 

e apresenta, frequentemente, predominância de eritrócitos. A quantidade de mieloblastos 

é inferior a 5% na medula óssea e inferior a 1% no sangue periférico. Os sideroblastos 

em anel, se presentes, correspondem a menos de 15% dos precursores eritróides. O 

desenvolvimento de displasia em múltiplas linhagens celulares e/ou o aumento da 

percentagem de células blásticas são sugestivos de progressão da doença (Naeim et al., 

2008). 

As anomalias genéticas são observadas em 0-50% dos casos de anemia 

refractária. As diversas anomalias cromossómicas clonais observadas não são 

específicas sendo, no entanto, úteis no estabelecimento do diagnóstico de AR. As 

anomalias geralmente associadas à AR incluem del(20q), +8 e anomalias do 5 e/ou 7 

(tabela 3) (Brunning et al., 2008b).  

 

 Anemia refractária com sideroblastos em anel   

A anemia refractária com sideroblastos em anel (ARSA) representa 3-11% dos 

casos de SMD. Ocorre principalmente nos indivíduos mais velhos com idade média entre 

60 a 73 anos e tem uma frequência semelhante nos homens e nas mulheres (Hasserjian 

et al., 2008a).  

A ARSA é uma SMD de baixo risco caracterizada por anemia, displasia 

morfológica na linhagem eritróide e presença de 15% ou mais de sideroblastos em anel. 

As linhagens não eritróides não apresentam displasia significativa. Os mieloblastos não 

estão presentes no sangue periférico e representam menos de 5% da totalidade de 

células da medula óssea. Tal como na AR, o grau de displasia eritróide varia e pode 
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incluir alterações megaloblásticas, alterações na morfologia dos núcleos, vacuolização 

citoplasmática e hemoglobinização anormal (Naeim et al., 2008; Hasserjian et al., 2008a). 

Em 5-20% dos casos de ARSA são observadas anomalias cromossómicas clonais 

e, quando presentes, envolvem tipicamente um cromossoma isolado (tabela 3) 

(Hasserjian et al., 2008a).  

 

 Citopenia refractária com displasia multilinhagem  

A citopenia refractária com displasia de múltiplas linhagens (CRDM) ocorre nos 

indivíduos mais velhos sendo a idade média ao diagnóstico de aproximadamente 70 

anos. O pico da incidência nos homens é 70-74 anos e nas mulheres 75-79 anos. A 

CRDM representa aproximadamente 30% dos casos de SMD e apresenta uma ligeira 

predominância no sexo masculino. A citopenia refractária com displasia multilinhagem 

com sideroblastos em anel (CRDM-SA) representa 10-15% dos casos de SMD (Brunning 

et al., 2008a). 

A CRDM é caracterizada pela presença de displasia em 2 ou mais linhagens 

hematopoiéticas e respectivas citopenias. Pelo menos 10% das células precursoras em 

duas ou mais linhagens mostram alterações displásicas. A medula óssea é geralmente 

hipercelular e contém menos de 5% de mieloblastos. Ocasionalmente, podem estar 

presentes blastos no sangue periférico. Verifica-se ausência de monocitose. Podem estar 

presentes sideroblastos em anel mas correspondem a menos de 15% dos precursores 

eritróides. Quando os sideroblastos em anel correspondem a 15% ou mais dos 

precursores eritróides a SMD é incluída na categoria CRDM-SA (Naeim et al., 2008; 

Brunning et al., 2008a). 

As anomalias citogenéticas clonais, tais como trissomia 8, deleção 7q-, 

monossomia 5, deleção 5q- e deleção 20q-, bem como cariótipos complexos, são 

encontradas em 0-50% dos doentes com CRDM (Brunning et al., 2008a). 

 

 Anemia refractária com excesso de blastos 

A anemia refractária com excesso de blastos (AREB) representa cerca de 30-40% 

dos casos de SMD e geralmente afecta doentes com mais de 50 anos (Naeim et al., 

2008; Orazi et al., 2008b). 
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A AREB é caracterizada por displasia em múltiplas linhagens e aumento dos 

mieloblastos (5-19%) na medula óssea e/ou sangue periférico (1-19%). Pelo menos 10% 

das células precursoras, em duas ou mais linhagens hematopoiéticas, apresentam 

alterações displásicas. A medula óssea é geralmente hipercelular com desvio à esquerda 

e apresenta percentagem aumentada de blastos (5-19% das células da medula óssea). A 

biopsia de medula óssea é hipocelular em 0-15% dos casos. Os aspirados de sangue 

periférico mostram displasia em múltiplas linhagens, desvio à esquerda mielóide e 

presença de 1-19% de mieloblastos. Não se observa monocitose. Com base nas 

diferenças na sobrevida e incidência de evolução para LMA são distinguidas duas 

categorias de AREB: AREB-1 e AREB-2. O subtipo AREB-1 refere-se ao grupo de 

doenças que apresentam 5-9% de blastos na medula óssea e/ou menos de 5% de 

blastos no sangue periférico. A doença é classificada como AREB-2 se os blastos da 

medula óssea são 10-19% da totalidade das células e/ou existem 5-19% de blastos no 

sangue periférico (Naeim et al., 2008; Orazi et al., 2008b).  

Uma percentagem variável de casos de AREB (30-50%) tem anomalias 

citogenéticas clonais, incluindo +8, -5, del(5q), -7, del(7q) e del(20q) (tabela 3). Neste 

subtipo de SMD podem também ser observados cariótipos complexos (Orazi et al., 

2008b).  

 

 Síndrome 5q- 

A SMD associada à anomalia cromossómica isolada del(5q) ou síndrome 5q- é 

considerada um subtipo de SMD de baixo risco, o qual afecta mais frequentemente as 

mulheres, com uma idade média de 67 anos. Esta síndrome representa cerca de 10% 

dos casos de SMD (Hasserjian et al., 2008b; Naeim et al., 2008).  

A síndrome 5q- é caracterizada por anemia refractária, geralmente macrocítica, 

com número de plaquetas normal ou elevado, leucopenia ligeira e presença de 

numerosos micromegacariócitos na medula óssea. As biopsias de medula óssea são 

geralmente hipercelulares com predominância de células mielóides, pequenos 

megacariócitos com núcleos mono- ou hipolobulados e menos de 5% de blastos. Os 

precursores eritróides apresentam muitas vezes alterações displásicas. No sangue 

periférico é observada macrocitose, leucopenia ligeira e, ocasionalmente, blastos (Naeim 

et al., 2008). 

Quando ocorre uma anomalia citogenética adicional, à excepção da perda do 

cromossoma Y, o caso é incluído noutra categoria (Hasserjian et al., 2008b).  
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 SMD inclassificável 

Este termo é recomendado pela OMS para designar os casos que não têm 

características próprias que permita classificá-los numa categoria bem definida (Naeim et 

al., 2008). A incidência desta doença é desconhecida (Orazi et al., 2008a). 

Os doentes desta categoria geralmente mostram alterações displásicas nas 

linhagens megacariocítica e granulocítica acompanhadas de granulocitopenia e 

trombocitopenia. A medula óssea é frequentemente hipercelular, mas pode ser normo- ou 

hipocelular. Não há evidência do aumento de blastos (Naeim et al., 2008). 

Se durante o curso da doença se desenvolverem características de um subtipo 

específico, o caso deve ser reclassificado. Nos casos de diagnóstico de SMD 

inclassificável é desconhecida a percentagem de doentes que evoluem para LMA, bem 

como a sobrevida da doença (Orazi et al., 2008a).  

 

Tabela 3 - Incidência das anomalias cromossómicas nos subtipos de SMD  

SUBTIPO Alterações comuns Frequência (%) 

AR del(5q) 

-7 

+8 

50 

10-15 

20 

 

ARSA +8 

del(5q) 

del(11q) 

del(20q) 

30 

25 

10 

10-15 

 

AREB -5/del(5q) 

-7/del(7q) 

+8 

35-40 

30-35 

20 

(adaptado de Naeim et al., 2008) 
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Outros tipos de SMD 

 SMD secundárias ou relacionados com a terapia (t-SMD) 

As t-SMD constituem cerca de 10-15% do total de casos de SMD. O 

desenvolvimento de SMD após quimioterapia citotóxica e/ou radioterapia tem sido 

intensivamente investigado. O intervalo entre o início da terapia e o desenvolvimento da 

SMD varia e depende do tipo, duração e dose do(s) agente(s) terapêutico(s). Na maioria 

dos estudos este período situa-se entre 1 a 8 anos, com uma média de 5 anos. As 

manifestações patológicas das t-SMD são, em geral, semelhantes às síndromes 

mielodisplásicas primárias, excepto na frequência mais elevada das seguintes 

características: 1) variantes de risco elevado, 2) fibrose na medula óssea, 3) medula 

óssea hipocelular, 4) formas inclassificáveis, 5) anomalias cromossómicas (tabela 4), e 6) 

transformação para leucemia aguda (Naeim et al., 2008). 

 

Tabela 4 - Frequência das anomalias cromossómicas nas SMD primárias e secundárias  

Anomalia cromossómica SMD primária (%) SMD secundária (%) 

5q- 10-20 20 

Monossomia 7 10-15 30-50 

Trissomia 8 15 10 

17p- 3 10 

(adaptado de Naeim et al., 2008) 

 

 SMD pediátricas 

As SMD são raras nas crianças, representando cerca de 3-5% das doenças 

hematológicas clonais pediátricas. As SMD pediátricas podem ter uma apresentação 

diferente das SMD nos adultos, particularmente as categorias com menos de 5% de 

blastos. A neutropenia e trombocitopenia são observadas mais frequentemente do que a 

anemia. A taxa de aberrações citogenéticas nas SMD de baixo risco é mais elevada nas 

crianças (cerca de 65%) do que nos adultos (20-30%), sendo a monossomia 7, uma das 

anomalias mais frequentes. A maioria dos casos pertence à categoria de síndromes 

mielodisplásicas/mieloproliferativas, particularmente os doentes com menos de 5 anos. 

Importa realçar que a displasia hematopoiética observada nas crianças pode dever-se 
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frequentemente a outros factores, tais como, infecções, doenças metabólicas e 

deficiências nutricionais (Naeim et al., 2008).   

 

 SMD hipocelular 

As SMD hipocelulares representam cerca de 5-10% dos casos de SMD. Esta 

variante está geralmente relacionada com a terapia e associa-se frequentemente a uma 

pancitopenia mais severa. A hematopoiese displásica distingue SMD hipocelular de 

aplasia da medula óssea e a quantidade de blastos inferior a 20% separa esta entidade 

das leucemias agudas. Nos aspirados de sangue periférico e/ou amostras de medula 

óssea são observadas células mielóides e eritróides e, frequentemente, megacariócitos 

anormais (Naeim et al., 2008).   

 

5. Prognóstico das síndromes mielodisplásicas 

O sistema de determinação do prognóstico das SMD mais amplamente usado foi 

desenvolvido por Greenberg et al. em 1997 e designa-se por IPSS (Índice Internacional 

de Prognóstico). Com base na percentagem de blastos na medula óssea, no número de 

citopenias e no cariótipo, o IPSS define 4 categorias de risco que distintamente prevêem 

a sobrevida e o risco de evolução para LMA: baixo, intermédio-1 (int-1), intermédio-2 (int-

2) e alto risco (tabela 5) (Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008). 

O IPSS classifica os doentes em 3 categorias citogenéticas: 1) os doentes com 

cariótipo normal, perda do cromossoma Y, 5q- ou 20q- como anomalias isoladas são 

classificados na categoria de baixo risco; 2) os doentes que apresentam anomalias 

estruturais ou perda do cromossoma 7 e/ou cariótipos complexos com 3 ou mais 

anomalias são classificados na categoria de alto risco; e 3) os doentes que apresentam 

outras anomalias, tais como trissomia 8, são incluídos no grupo de risco intermédio 

(tabela 5) (Cherry et al., 2003).  
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Tabela 5 - Índice Internacional de Prognóstico (IPSS) para SMD  

Score  0 0,5 1,0 1,5 

V
a
ri

á
v
e
l 
d

e
 p

ro
g

n
ó

s
ti

c
o

 

     

Número de 

citopenias
a
 

0-1 1-2 - - 

Cariótipo
b
 Bom Intermédio Mau  

Blastos na medula 

óssea (%) 

<5 5-10 - 11-20 

Score total  Grupo de risco Sobrevida 

média (anos) 

Evolução 

para LMA em 

25% (anos) 

0  Baixo 5,7 9,4 

0,5-1,0  Intermédio-1 3,5 3,3 

1,5-2,0  Intermédio-2 1,2 1,1 

≥2,5  Alto 0,4 0,2 

a
 Citopenias: nível de hemoglobina <100g/L, contagens de plaquetas <100x10

9
L

-1
 e contagens absolutas de neutrófilos <1,8x10

9
L

-1
                                                                                                                                                                         

b
Cariótipo: bom-normal, anomalias isoladas: -Y, del(5q), del(20q); mau-complexo ou anomalias cromossoma 7; intermédio-outras anomalias 

(adaptado de Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008)
 

 

A taxa global de transformação em leucemia aguda depende do subtipo de SMD, 

da presença ou ausência de anomalias cromossómicas e do tipo de anomalias (Naeim et 

al., 2008). A sobrevivência associada às SMD é baixa, com uma taxa de sobrevida aos 3 

anos de apenas 35%. Os doentes do sexo masculino e doentes mais velhos têm uma 

sobrevivência significativamente menor. A sobrevivência associada às SMD varia com o 

subtipo clínico (tabela 6). Os doentes com displasia unilinhagem têm uma evolução mais 

favorável comparativamente aos doentes com displasias multilinhagem (Ma et al., 2007; 

Hamblin, 2009).  
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Tabela 6 - Taxa de sobrevida e transformação em leucemia mielóide aguda das SMD de acordo 

com os subtipos da classificação da OMS  

Subtipo de SMD Sobrevida média (anos) Evolução para LMA (%) Índice IPSS  

(% em cada categoria) 

 

 

AR 

 

 

5,7 

 

 

7,5 

Baixo (57) 

Intermédio-1 (33) 

Intermédio-2 (10) 

Alto (0) 

 

 

ARSA 

 

 

5,7 

 

 

1,4 

Baixo (96) 

Intermédio-1 (4) 

Intermédio-2 (0) 

Alto (0) 

 

 

Síndrome 5q- 

 

 

9,7 

 

 

8 

Baixo (61) 

Intermédio-1 (30) 

Intermédio-2 (9) 

Alto (0) 

 

 

CRDM 

 

 

2,7 

 

 

10 

Baixo (55) 

Intermédio-1 (40) 

Intermédio-2 (5) 

Alto (0) 

 

 

CRDM-SA 

 

 

2,6 

 

 

13 

Baixo (56) 

Intermédio-1 (36) 

Intermédio-2 (8) 

Alto (0) 

 

 

AREB-1 

 

 

1,5 

 

 

21 

Baixo (0) 

Intermédio-1 (33) 

Intermédio-2 (55) 

Alto (12) 

 

 

AREB-2 

 

 

0,8 

 

 

34,5 

Baixo (0) 

Intermédio-1 (0) 

Intermédio-2 (25) 

Alto (73) 

 (adaptado de Naeim et al., 2008) 



_____________________________________INTRODUÇÃO______________________________________ 

54 

 

As alterações cromossómicas são fortes indicadores de prognóstico 

independentes (tabela 7). Cerca de 50% dos doentes que apresentam alterações 

cromossómicas progridem para LMA, enquanto apenas 12% dos doentes com 

citogenética normal sofrem transformação leucémica. Na generalidade, as SMD 

relacionadas com a terapia (t-SMD) são clinicamente muito mais agressivas do que as 

SMD primárias e esta característica reflecte-se nos cariótipos. Pelo menos 80% dos 

doentes com t-SMD têm clones cromossomicamente anormais na medula e, na vasta 

maioria dos casos, estes clones contêm anomalias múltiplas. Os cariótipos complexos 

estão associados a um prognóstico extremamente desfavorável (tabela 7) (Naeim et al., 

2008). 

 

O IPSS classifica as anomalias raras (não complexas) no grupo do cariótipo de 

risco intermédio, fazendo deste grupo uma categoria heterogénea. Haase et al. avaliaram 

recentemente o impacto prognóstico das anomalias do cariótipo em 2124 doentes com 

SMD tendo identificado anomalias pouco frequentes com prognóstico favorável [+1/+1q, 

t(1q), del(5q), t(7q), del(9q), t(11q), del(12p), del(15q), t(15q), -21, -X, -Y], intermédio 

[rearranjos 3q, -5, del(7q), -7, +8, del(11q), t(11q23), +19, cariótipo complexo com mais 

de 3 anomalias] e desfavorável [t(5q), cariótipo complexo com 4 ou mais anomalias] 

(Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008). 
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Tabela 7 - Prognóstico das anomalias cromossómicas nas SMD 

Tipo de anomalia Cromossoma Prognóstico 

Numérica -5 

-7 

+8 

+13 

+14 

+15 

+21 

Bom 

Mau 

Intermédio 

Estrutural der(1;7)(q10;p10) 

t(3;21)(q26;q22) 

ins(3;3)(q26;q21q26) 

inv(3)(q21q26) 

del(5)(q12-q31 or q31-35) 

t(6;9)(p23;q34) 

del(7)(q22) 

del(11q) 

del(12)((p11p13) 

del(13)(q12q14) 

iso(17q) 

del(20)(q11q13) ou 

del(20q)(q11.2) 

idic(X)(q13) 

 

 

 

 

Bom 

 

Mau 

 

 

 

Mau 

 

Cariótipo normal  Bom 

Cariótipo complexo 3 ou mais anomalias Mau 

(adaptado de Naeim et al., 2008) 
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O índice internacional de prognóstico (IPSS) é actualmente o gold standard na 

avaliação do risco dos doentes com SMD. Contudo, este sistema não considera a 

influência da dependência de transfusões de eritrócitos ou da displasia multilinhagem no 

prognóstico (Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008). Malcovati et al. desenvolveram, em 

2007, um sistema de índice prognóstico (WPSS) com base nas categorias da 

classificação da OMS, nos grupos de risco do cariótipo e na necessidade de transfusão 

de eritrócitos (Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008). Em contraste com os 4 grupos de 

risco identificados pelo IPSS, o WPSS estratifica os doentes com SMD em 5 categorias 

de risco diferentes: muito baixo (score=0), baixo (score=1), intermédio (score=2), alto 

(score=3-4) ou muito alto (score=5-6) (Malcovati e Nimer, 2008). O modelo WPSS estima 

a relação entre as variáveis medidas repetidamente durante o follow-up da doença, 

fornecendo uma informação prognóstica dinâmica ao longo do curso clínico (Malcovati e 

Nimer, 2008). Assim, é possível estabelecer o prognóstico de um dado doente durante o 

curso da doença, inclusive no momento da progressão, enquanto o IPSS é apenas válido 

para estabelecer o prognóstico no momento do diagnóstico (Jädersten e Hellström-

Lindberg, 2008). De acordo com este modelo, um doente é classificado num grupo de 

risco no momento do diagnóstico e permanece nesse grupo enquanto o score não se 

alterar. Se o doente progredir, a categoria do WPSS altera de acordo com os resultados 

do score e o doente é seguido, subsequentemente, pelo novo grupo de risco (Malcovati e 

Nimer, 2008). 

 

6. Tratamento das síndromes mielodisplásicas 

 

Apesar de todos os avanços, as SMD não têm ainda tratamento eficaz e capaz de 

produzir respostas duradouras. Actualmente, a única terapia efectiva disponível para as 

SMD é o transplante de células progenitoras hematopoiéticas (Naeim et al., 2008). No 

entanto, a idade avançada de grande parte dos doentes e a inexistência de dadores 

compatíveis em alguns casos impossibilita, na maioria das vezes, a realização deste 

tratamento (Kasner e Luger, 2009).  

 

Até há poucos anos o tratamento para as SMD limitava-se aos cuidados paliativos 

e de suporte, excepto em casos de doentes mais jovens com dador compatível, os quais 

podiam ser submetidos a alotransplante de células progenitoras hematopoiéticas (Kasner 

e Luger, 2009). Ao longo da última década foram desenvolvidos novos tratamentos e 

continuam a ser investigados novos agentes terapêuticos. As novas terapêuticas são 

eficazes em subgrupos específicos pelo que a selecção e aplicação apropriada dos 
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novos tratamentos depende de um diagnóstico correcto para que possam ser 

optimizados os benefícios terapêuticos de modo a terem algum impacto na sobrevivência.  

 

A impressionante heterogeneidade da doença complica a decisão, não só da 

escolha da melhor opção terapêutica, mas também da altura adequada para a 

intervenção. Para diversos grupos de doentes, a terapia apropriada é clara. Os doentes 

com mais de 70-75 anos, que apresentam comorbilidades graves e optam por não 

realizar terapias agressivas devem ser tratados com o melhor cuidado de suporte 

disponível, incluindo transfusões de eritrócitos, factores de crescimento e, eventualmente, 

quelantes de ferro. Por outro lado, os doentes que são potenciais candidatos para 

transplante devem ser referenciados para um centro especializado para avaliação. No 

entanto, a maior parte dos doentes situa-se entre estes dois grupos, pelo que a escolha 

da melhor terapia para estes doentes é mais complexa e depende de diversos factores, 

incluindo a estratificação do risco e considerações sobre a qualidade de vida (Kasner e 

Luger, 2009). 

 

Actualmente, estão aprovados pela FDA (US Food and Drug Administration) 3 

agentes terapêuticos para o tratamento das SMD: azacitidina, decitabina e lenalidomida. 

A azacitidina e decitabina têm demonstrado respostas clínicas semelhantes e conferem 

melhoria na sobrevida global dos doentes com SMD. Estes dois agentes terapêuticos 

inibem as metiltransferases do ADN, as enzimas responsáveis pela manutenção de um 

padrão específico de metilação com citosinas na célula. Estudos realizados in vitro 

demonstraram que o tratamento das células tumorais com inibidores das 

metiltransferases promove a inversão na metilação aberrante do promotor, e 

concomitantemente a reexpressão dos genes transcripcionalmente silenciados (Gore e 

Hermes-DeSantis, 2008). A lenalidomida é uma terapia aplicada aos doentes com SMD 

de baixo risco com deleção 5q-, contudo, o tratamento acarreta um risco elevado de 

desenvolver neutropenia e trombocitopenia e requer monitorização cuidada (Jädersten e 

Hellström-Lindberg, 2008).   

 

A identificação de potenciais alvos moleculares leva ao desenvolvimento de 

terapias dirigidas mais eficazes que podem alterar a história da doença e estender a 

sobrevida. Actualmente, estão em investigação diversas drogas para o tratamento de 

SMD de baixo risco, incluindo análogos da trombopoietina e drogas epigeneticamente 

activas (Jädersten e Hellström-Lindberg, 2008).  
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Este estudo teve como objectivos: 

 

1 - Caracterizar o padrão de anomalias cromossómicas num grupo de doentes com 

diagnóstico clínico de síndrome mielodisplásica primária; 

 

2 - Avaliar a contribuição da citogenética molecular, nomeadamente da hibridação in situ 

com fluorescência em interfases, na detecção de anomalias cromossómicas em doentes 

com cariótipo normal ou com insucesso de cultura celular; 

 

3 - Comparar a frequência de anomalias cromossómicas nos doentes com diagnóstico 

clínico de síndrome mielodisplásica primária provisório e definitivo. 
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1. Material 

Neste estudo foram utilizadas amostras de medula óssea de doentes com 

diagnóstico provisório ou definitivo de síndrome mielodisplásica primária. A amostra 

utilizada foi constituída por uma série consecutiva de casos recebidos pelo laboratório, 

para efeitos de diagnóstico genético de síndrome mielodisplásica, no período de Abril de 

2005 a Setembro de 2009. 

Os aspirados medulares foram acondicionados em tubos ou seringas com 

heparina e entregues no laboratório para processamento até 48 horas após a colheita. 

Um total de 102 amostras foi analisado por técnicas de citogenética convencional, 

após cultura celular, e destas, 72 amostras foram analisadas pela técnica de citogenética 

molecular, hibridação in situ com fluorescência (FISH).  

Foram adicionadas ao estudo 5 amostras de sangue periférico de dadores 

saudáveis, as quais constituíram os controlos negativos utilizados para determinar os 

cutoffs associados às análises de FISH.  

 

 

2. Métodos 

2.1 - Citogenética convencional 

As células de medula óssea foram cultivadas a 37ºC, numa atmosfera de 5% de 

CO2. Foram realizadas culturas sem mitogénios de 24 ou 48 horas e culturas de 24 horas 

sincronizadas. O meio de cultura utilizado foi RPMI-1640[Gibco®], com soro fetal de 

bovino[HyClone®] e antibiótico penicilina+estreptomicina [Biological Industries®]. A sincronização das 

culturas efectuou-se com soluções de metotrexato [Fauldexato®] e timidina [Sigma-Aldrich®], e para 

a inibição do fuso acromático, para obtenção de células em metafase, utilizou-se a 

solução Colcemid® [Gibco®]. Os procedimentos de hipotonização e fixação das células após 

cultura, extensão das lâminas e coloração dos cromossomas com bandas GTL (bandas 

G – Tripsina – Leishman) foram efectuados segundo os métodos standard e protocolos 

de rotina utilizados no laboratório. 

Sempre que possível, foram analisadas no mínimo 20 metafases para cada 

doente em microscopia óptica. O cariótipo foi descrito de acordo com os critérios 

internacionais do ISCN – 2005 (International System for Human Cytogenetic 

Nomenclature). A captura e análise das imagens foram efectuadas com uma câmara 
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fotográfica acoplada ao microscópio (Cooled CCD – Charged Couple Device – Camera) e 

o sistema de análise CytoVysion (Applied Imaging International, Newcastle Upon Tyne), 

respectivamente. 

 

2.2 - Citogenética molecular  

A técnica de FISH foi efectuada nas suspensões de células interfásicas de medula 

óssea em fixador de Carnoy, obtidas por técnicas de citogenética convencional, e 

armazenadas a -20ºC. Esta metodologia engloba três passos principais: pré-hibridação, 

hibridação e pós-hibridação. Em cada lâmina foi colocada uma gota da suspensão 

celular. As lâminas foram submetidas a um tratamento pré-hibridação numa solução 

2xSSC[QBiogene®] e, subsequentemente, desidratadas numa série de soluções de etanol de 

concentração crescente (70%, 85% e 100%). Após a aplicação da sonda, as lâminas 

foram submetidas a um processo de co-desnaturação (80ºC durante 3 minutos) e a 

hibridação realizou-se numa câmara húmida a 37ºC, “overnight”. As lavagens pós-

hibridação efectuaram-se em soluções de SSC com Tween20 [Sigma-Aldrich®]. A solução 

contrastante utilizada foi meio de montagem para fluorescência com DAPI [Vector®]. As 

lâminas foram analisadas num microscópio de fluorescência equipado com filtros 

apropriados para os diferentes fluorocromos (FITC, Texas Red e DAPI). 

No estudo de FISH foram usadas sondas específicas para as anomalias 

cromossómicas recorrentes mais comuns em SMD: -7/7q-, -5/5q-, +8, 20q-. O painel de 

sondas utilizado foi constituído pelas seguintes sondas comerciais:  

- sondas single-color: CEP 8 SpectrumGreen (VysisTM) para o centrómero do 

cromossoma 8 (locus D8Z2) e LSI D20S108 SpectrumOrange (VysisTM) para a região 

20q12 (tabela 8);  

- sondas dual-color: LSI EGR1 SpectrumOrange/D5S23:D5S721 SpectrumGreen 

(VysisTM) para as regiões 5q31 e 5p15.2, respectivamente; D7S486 

SpectrumOrange/CEP 7 SpectrumGreen (VysisTM) para a região 7q31 e centrómero do 

cromossoma 7 (locus D7Z1), respectivamente (tabela 8). 

A interpretação dos padrões de hibridação obtidos foi efectuada com base nas 

descrições do produto fornecidas pelo produtor (VysisTM). As células foram consideradas 

monossómicas quando apresentavam apenas um sinal para sequência específica do 

locus e para a sequência controlo; células com um sinal para a sequência específica do 

locus e dois sinais para a sequência controlo foram consideradas com deleção do 
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locus/gene; a observação de três sinais para a sequência específica era indicativa da 

presença de célula com trissomia. 

Para cada doente foram analisados 100 células interfásicas por sonda, segundo 

as recomendações da ACC-2003, e os resultados foram descritos de acordo com os 

critérios internacionais do ISCN-2005. A captura e análise de imagens foram efectuadas 

recorrendo a uma câmara fotográfica acoplada ao microscópio (Cooled CCD – Charged 

Couple Device – Camera) e ao sistema de análise CytoVision (Applied Imaging 

International, Newcastle Upon Tyne), respectivamente.  

 

A técnica de FISH foi realizada nos linfócitos (células interfásicas) do sangue 

periférico de dadores saudáveis. Foram analisadas 100 células por sonda de cada dador. 

Os valores dos cutoffs da FISH em células interfásicas para a identificação das 

respectivas anomalias foram calculados através da soma de 2 desvios-padrão à média 

da percentagem de células anormais obtidas em linfócitos normais. As percentagens dos 

valores de cutoff obtidas foram: monossomia 7/ monossomia 5 = 2,7%, trissomia 8 = 

1,6%, deleção 5q = 2%, deleção 7q = 2,2%, deleção 20q = 5% (tabela 8). 

 

Tabela 8 - Sondas do painel de FISH utilizado, e respectivos cutoffs 

Anomalia 

cromossómica  

Sonda de FISH 

utilizada (Vysis
TM

) 

Loci de 

hibridação 

Cutoffs 

Deleção Trissomia Monossomia 

5q-/-5 EGR1/D5S23:D5S721 5q31/5p15.2 2%  2,7% 

7q-/-7 D7S486/D7Z1 7q31/7cen 2,2%  2,7% 

+8 D8Z2 8cen  1,6%  

20q- D20S108 20q12 5%   
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3. Análise de dados 

1) Descrição do padrão de anomalias cromossómicas obtido por citogenética 

convencional e molecular (FISH);  

2) Comparação dos resultados obtidos neste estudo com os dados referidos na 

literatura; 

3) Comparação dos resultados obtidos por citogenética convencional e molecular; 

4) Comparação da frequência de anomalias cromossómicas nos doentes com 

diagnóstico provisório e definitivo. 
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1. Análises de citogenética convencional (cariótipo) e molecular (FISH) 

O grupo de doentes incluídos neste estudo foi constituído por 56 homens e 46 

mulheres, com idades compreendidas entre 1 e 87 anos, sendo a idade média ao 

diagnóstico de 64,3 anos (tabela 10). O diagnóstico de síndrome mielodisplásica foi 

definitivo em 16 dos 102 doentes (15,7%) e provisório em 86 dos 102 doentes (84,3%) 

(tabela 10). 

As técnicas de citogenética convencional permitiram obter o cariótipo de medula 

óssea em 87 doentes (85,3%), dos quais 74 doentes apresentaram cariótipo normal, 10 

doentes cariótipo simples e 3 doentes cariótipo complexo (tabela 10). Em 15 casos 

(14,7%) não foi possível obter resultado por insucesso da cultura celular (tabela 10). 

Entre os 87 doentes com resultado de citogenética convencional, 13 casos apresentaram 

anomalias cromossómicas, sendo neste estudo a frequência de doentes com alterações 

citogenéticas de 14,9%. A deleção do cromossoma 5 constituiu a alteração 

cromossómica mais frequentemente observada, estando presente em 6/13 doentes com 

anomalias no cariótipo (46,1%) (tabelas 9 e 10; gráfico 1). A deleção 5q- foi observada 

como anomalia isolada em 3/6 doentes com esta alteração cromossómica (tabela 10). A 

segunda anomalia mais detectada no cariótipo envolveu o cromossoma 7, a qual foi 

observada em 4/13 doentes (30,2%) (tabelas 9 e 10; gráfico 1), incluindo 3 doentes com 

monossomia 7 e um doente com deleção 7q- (tabela 10). A perda do cromossoma Y foi 

observada em 1/13 doentes (7,7%) e trissomia 8 em 1/13 doentes (7,7%) (gráfico); nos 

restantes doentes foram detectadas anomalias envolvendo os cromossomas 2, 3 e 11, 

nomeadamente deleções, translocações equilibradas e desequilibradas, numa proporção 

de 7,7% (tabelas 9 e 10; gráfico 1). Em 3/13 doentes (23,1%) foi detectada a presença de 

um cariótipo complexo (tabela 10; gráfico 1). 

 

 Gráfico 1 - Proporção de anomalias cromossómicas obtidas por citogenética convencional 
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As frequências de cada uma das anomalias cromossómicas detectadas por 

citogenética convencional na série de doentes estudada estão descritas na tabela 

seguinte. 

 

Tabela 9 - Proporção e frequência das anomalias cromossómicas detectadas por citogenética 

convencional 

Anomalia cromossómica Casos (n) Proporção (%) Frequência (%) 

5q- 6 46,1 6,9 

-7/7q- 4 30,2 4,6 

+8 1 7,7 1,1 

-Y 1 7,7 1,1 

Rearranjos cromossoma 

3 

1 7,7 1,1 

Rearranjos 11q 1 7,7 1,1 

Outras anomalias 1 7,7 1,1 

 

A técnica de FISH em células interfásicas foi realizada em 72 doentes, dos quais 

55 doentes apresentavam cariótipo normal, 9 doentes tinham cariótipo anormal e 7 

doentes sem resultado do cariótipo por ausência de crescimento celular (tabela 10). O 

painel de sondas de FISH utilizado permitiu detectar anomalias em 6/72 doentes (8,3%). 

A anomalia mais frequentemente observada por FISH foi a deleção do braço longo do 

cromossoma 5, a qual foi detectada em 3/72 doentes (4,2%). Em 2/72 doentes (2,8%) foi 

observada ausência dos dois loci estudados para o cromossoma 7, sugerindo a presença 

de monossomia 7. A presença de trissomia 8 foi detectada em 2/72 doentes (2,8%). Num 

doente (1,4%) foi observado um padrão de hibridação compatível com a presença de 

deleção da região 7q31. 

Dos 16 doentes com diagnóstico definitivo, 4 doentes tinham cariótipo anormal 

(25%) e em 9 dos 86 doentes com diagnóstico provisório foram observadas anomalias 

cromossómicas (10,5%). 
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Tabela 10 - Dados clínicos dos doentes e respectivos resultados de citogenética convencional 

(cariótipo) e molecular (FISH) 

 

 
Doente 

 

 
Idade(anos)/ 

Sexo 

 
 

Diagnóstico 

Resultados de citogenética convencional e molecular 

 
Cariótipo 

FISH 

5q- -7/7q- +8 20q- 

        

1 62/M Definitivo 45,XY,-7[9]/46,XY[21] - +
(b) 

(14%) 

- - 

2 67/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

3 85/F Provisório -
(a)

 - - - - 

4 48/M Definitivo 46,XY[30] - - - - 

5 80/M Provisório -
(a)

     

6 46/M Provisório -
(a)

 - - - - 

7 66/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

8 54/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

9 73/F Provisório -
(a)

     

10 73/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

11 69/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

12 79/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

13 81/M Definitivo 46,XY[30] - - - - 

14 64/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

15 53/M Definitivo 46,XY[30]     

        

16 79/M Definitivo 47,XY,+8[9]/46,XY[13]   - - + 
(33%) 

- 

17 72/M Provisório 46,XY[20] - - - - 

        

18 71/M Provisório 44~46,XY,del(5)(q14q34), 
dic(15;20)(p11.2;q13.3), 
-18,del(21)(q21q22),+22,?dmin[17]/ 
43~44,idem,hsr(12)(p13),-17,-22[7]/ 
46,XY[6] 

        

19 77/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

20 62/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

21 77/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

22 81/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

        

23 85/F Provisório 46,XX,del(5)(q14q34),-7, 
-18,+2mar[10] 

  

        

24 52/M Definitivo 46,XY[30]     

25 68/F Provisório 46,XX[25]     

26 62/F Provisório 46,XX[24] - - - - 

27 7/M Provisório -
(a)

     

28 86/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

29 44/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

30 48/M Definitivo 46,XY[30] - - - - 

(a)
Ausência de crescimento celular; 

(b) 
Monossomia 7 (-7) 
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Doente 

 
 

Idade(anos)/ 
Sexo 

 
 

Diagnóstico 

Resultados de citogenética convencional e molecular 

 
Cariótipo 

FISH 

5q- -7/7q- +8 20q- 

        

31 78/M Definitivo 46,XY[20]     

32 70/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

        

33 63/F Provisório 46,XX,del(5)(q15q33)[27]/ 
46,XX[3]  

+ 
(77%) 

- - - 

        

34 55/F Provisório 46,XX[20]     

        

35 69/M Provisório 46,XY,del(11)(q23)[30]  - - - - 

        

36 70/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

37 6/F Provisório 46,XX[30]     

        

38 64/M Provisório 46,XY,del(5)(q21q34)[8]/ 
46,XY[8]  

+ 
(65%) 

- - - 

        

39 67/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

40 1/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

41 81/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

42 61/M Provisório -
(a)

 - - - - 

43 79/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

44 66/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

45 57/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

46 65/M Definitivo -
(a)

     

47 66/M Provisório 46,XY[24] - - - - 

48 85/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

49 67/M Provisório -
(a)

 - - - - 

50 67/M Provisório -
(a)

 - - - - 

51 76/M Provisório 46,XY[30]     

52 49/M Provisório 46,XY[30]     

53 69/M Definitivo 45,X,-Y[4]/46,XY[26] - - - - 

54 76/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

55 5/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

56 53/M Definitivo -
(a)

     

57 77/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

58 81/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

59 68/M Provisório 46,XY[30]     

60 58/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

61 77/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

(a)
Ausência de crescimento celular 
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Doente 

 
 

Idade(anos)/S
exo 

 
 

Diagnóstico 

Resultados de citogenética convencional e molecular 

 
Cariótipo 

FISH 

5q- -7/7q- +8 20q- 

        

62 74/F Provisório 46,XX[20]     

        

63 59/F Definitivo 46,XX,t(3;5)(q25;q34)[18]/ 
46,XX[2] 

- - - - 

        

64 63/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

65 69/F Provisório -
(a)

     

66 81/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

67 66/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

68 78/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

69 87/F Definitivo 46,XX[30] - - - - 

70 57/F Provisório 46,XX[30]     

71 59/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

72 83/F Provisório 46,XX[30]     

73 65/F Definitivo 46,XX[27]     

74 65/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

75 48/F Provisório 46,XX[30]     

        

76 64/F Provisório 46,XX,del(5)(q13q33)[20]/ 
46,XX[10] 

   

        

77 72/F Provisório 46,XX[30]     

78 74/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

79 64/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

        

80 71/F Provisório 44~46,XX,del(5)(q14q34), 
del(7)(q22q34)[14]  

+ 
(74%) 

+
(c)

 
(82%) 

+ 
(28%) 

- 

        

81 79/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

82 81/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

83 66/F Provisório -
(a)

 - - - - 

84 59/F Definitivo 46,XX[30] - - - - 

85 79/F Provisório 46,XX[30]     

86 72/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

87 83/M Provisório -
(a)

 - - - - 

88 68/M Provisório 46,XY[20] - - - - 

89 67/M Provisório 46,XY[20]     

        

90 64/M Provisório 45,XY,-7[18]/46,XY[12]  - +
(b)

 
(57%) 

- - 

        

91 62/F Provisório 46,XX[29] - - - - 

(a)
Ausência de crescimento celular; 

(b) 
Monossomia 7 ou -7; 

(c)
Deleção do locus 7q31 ou 7q- 
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Doente 

 
 

Idade(anos)/ 
Sexo 

 
 

Diagnóstico 

Resultados de citogenética convencional e molecular 

 
Cariótipo 

FISH 

5q- -7/7q- +8 20q- 

        

92 80/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

93 67/F Provisório -
(a)

 - - - - 

94 26/F Provisório 46,XX[30]     

95 70/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

96 15/M Provisório 46,XY[30]     

97 51/F Provisório 46,XX[25] - - - - 

        

98 10/F Provisório 46,XX,der(2)t(1;2)(q21;q35)[14]/ 
46,XX[2]  

 

        

99 68/M Provisório 46,XY[30] - - - - 

100 54/M Definitivo 46,XY[30] - - - - 

101 55/M Provisório -
(a)

     

102 84/F Provisório 46,XX[30] - - - - 

(a) 
Ausência de crescimento celular 

 

 

As figuras seguintes representam alguns exemplos dos diagnósticos genéticos 

obtidos neste estudo pelas técnicas de citogenética convencional e FISH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cariótipo com trissomia 8 (a) e imagem de FISH em célula interfásica, com as sondas 

CEP 8 e LSI D20S108, exibindo a mesma anomalia (b) (doente #16). 

 

 

 

a) 
b) 

 D8Z2 

 D20S108 
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Figura 2 – Cariótipo com a deleção del(5)(q15q33) (a) e imagem de FISH em células interfásicas, 

com a sonda LSI EGR1/D5S23:D5S721, exibindo a mesma anomalia (b) (doente #33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cariótipo com monossomia 7 (a) e imagem de FISH em células interfásicas, com a 

sonda LSI D7S486/D7Z1, exibindo a mesma anomalia (b) (doente #90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Imagens de FISH em células interfásicas, com as sondas LSI EGR1/D5S23:D5S721, 

LSI D7S486/D7Z1, LSI D20S108 e CEP8, com deleção 5q (a), deleção 7q (b) e trissomia 8 (c) 

(doente #80). 

 

a) 

 D7Z1 

 D7S486 

b) 

a) 
b) 

 D5S23:D5S721 

 EGR1 

 D5S23:D5S721 

 EGR1 

a) 

 D7Z1 

 D7S486 

b) 

 D8Z2 

 D20S108 

c) 
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Figura 5 – Cariótipo com translocação t(3;5)(q25;q34) (a) (doente #63) e cariótipo com deleção 

del(11)(q23) (b) (doente #35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Cariótipo complexo exibindo dois clones com diversas anomalias numéricas e 

estruturais (doente #18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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2. Comparação entre os resultados obtidos por citogenética convencional e 

molecular 

 

As análises de citogenética molecular (FISH) nos 55 doentes com cariótipo normal 

não revelaram a presença de anomalias citogenéticas (tabelas 10 e 11).  

Os resultados da técnica de FISH nos 6 doentes com cariótipo anormal, com 

anomalias detectáveis pelo painel de sondas de FISH utilizado, confirmaram as 

anomalias observadas no cariótipo. Num dos doentes com cariótipo anormal observou-se 

discrepância dos resultados de citogenética convencional e molecular, tendo sido 

observada na análise de FISH uma anomalia adicional, nomeadamente trissomia 8, não 

detectada no cariótipo (tabelas 10 e 11). A pesquisa por FISH de anomalias nos doentes 

com cariótipo anormal, com anomalias indetectáveis pelo painel de sondas utilizado, não 

revelou a presença de anomalias adicionais (tabelas 10 e 11). 

Nos 7 doentes sem resultado de citogenética convencional por insucesso da 

cultura celular o resultado da técnica de FISH foi normal. 

 

 

Tabela 11 - Comparação dos resultados da citogenética convencional e FISH 

 Citogenética molecular 

(FISH) 

Normal Anormal 

C
it

o
g

e
n

é
ti

c
a
 c

o
n

v
e
n

c
io

n
a
l 

(c
a
ri

ó
ti

p
o

) 

 

 

                                             Normal  

 

 

55* 

 

0* 

 

Anormal /Anomalias detectáveis
a 

 

 

7** 

 

8** 

 

Anormal/Anomalias indetectáveis
a 

 

 

3** 

 

0** 

a
Anomalias citogenéticas detectáveis/indetectáveis pelo painel de sondas de FISH utilizado(-5/5q-, -7/7q-, +8, 20q-)                                                    

* nº de casos **nº de anomalias        
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1. Considerações metodológicas 

Os estudos de citogenética convencional identificam clones de anomalias 

cromossómicas nas amostras de medula óssea da maioria dos doentes com doenças 

hematológicas. Contudo, um resultado citogenético normal pode ser obtido por múltiplas 

razões, tais como dificuldade em obter aspirados medulares adequados, preparações de 

má qualidade devido a um aspirado medular limitado, dificuldades técnicas durante o 

processamento das amostras, enviesamento na análise das metafases, erro de 

amostragem, mutações crípticas/submicroscópicas, falta de células neoplásicas em 

divisão ou um cariótipo verdadeiramente normal (Ketterling et al., 2002; Naeim et al., 

2008). A falta de células neoplásicas, devida à eventual incapacidade de divisão 

apropriada in vitro do clone displásico, dificulta a detecção de anomalias cromossómicas 

pelas análises de citogenética de rotina de 20-25 metafases. Geralmente, o cariótipo é 

insuficiente para detectar uma linha celular representada por menos de 5% de células 

anormais, se forem analisadas menos de 50 metafases. Importa ter em conta que a 

análise detalhada de 50 metafases nas neoplasias hematológicas é raramente possível 

(Skonieczka et al., 2009). As análises citogenéticas estão, nestes casos, limitadas a 

outras células não-neoplásicas ou não são exequíveis devido à completa falta de células 

em divisão (Ketterling et al., 2002; Bernasconi et al., 2003). 

Contrariamente à citogenética convencional, as análises de hibridação in situ com 

fluorescência não dependem de células em divisão e podem ser realizadas em núcleos 

interfásicos. Esta potencialidade permite não só analisar um elevado número de células, 

mas também identificar pequenos clones de células anormais não detectáveis por 

citogenética convencional, os quais podem ter um papel importante na progressão da 

doença. Além disso, a análise de FISH é também uma técnica adequada para detectar 

anomalias submicroscópicas, especialmente deleções, indetectáveis por citogenética 

convencional (Rigolin et al., 2001; Bernasconi et al., 2003). Na maioria dos casos com 

deleções crípticas o estudo de FISH em metafases mostrou que o tamanho das deleções 

se encontrava abaixo do poder de resolução da análise citogenética convencional. Alguns 

casos de neoplasias mielóides com cariótipos aparentemente normais, quando 

analisados por FISH, mostraram a presença de um clone minor com deleções 

submicroscópicas (Rigolin et al., 2001). Outra vantagem dos estudos de FISH consiste na 

combinação desta técnica com técnicas de citologia e/ou imunohistoquímica na avaliação 

do padrão citogenético de populações celulares específicas, no sentido de monitorizar os 

efeitos da terapia e detectar doença residual mínima (Naeim et al., 2008).  
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A técnica de FISH apresenta, no entanto, algumas limitações. A FISH avalia 

alterações específicas, com base numa selecção de sondas, em vez do conjunto 

completo de cromossomas, possibilitando apenas a identificação de alterações marcadas 

por sondas moleculares rigorosamente definidas, complementares às estruturas do 

genoma seleccionadas (Skonieczka et al., 2009). As sondas disponíveis para a prática 

clínica não permitem avaliar todas as anomalias recorrentes de interesse e a 

variabilidade nas anomalias citogenéticas (com rearranjos complexos ou diferenças nos 

pontos de quebra) podem não ser detectadas pelas sondas convencionais (Olney e Le 

Beau, 2009). 

 

2. Diagnóstico citogenético das síndromes mielodisplásicas - padrão de 

anomalias cromossómicas obtido por citogenética convencional e 

molecular 

Actualmente, a relevância biológica e clínica da análise citogenética na 

caracterização das SMD é indubitável. Nos doentes com SMD as anomalias 

cromossómicas permitem não só confirmar a clonalidade da doença, mas também 

estratificar os doentes em subgrupos de prognóstico. Além disso, a abordagem 

citogenética sequencial da medula óssea do doente em diferentes estádios da doença 

pode fornecer informações sobre a eficácia do tratamento, através da monitorização do 

tamanho do clone neoplásico (Rigolin et al., 2001; Bernasconi et al., 2003; Skonieczka et 

al., 2009).  

A determinação do padrão de anomalias citogenéticas numa série de doentes 

com diagnóstico de síndrome mielodisplásica constituiu um dos objectivos deste estudo. 

O grupo de doentes estudado apresentava uma idade média ao diagnóstico inferior ao 

descrito na literatura (64,3 anos vs. 76 anos). A maior predominância de doentes do sexo 

masculino (M:F=56:46) está de acordo com os dados epidemiológicos publicados que 

referem uma incidência de SMD mais elevada nos homens. 

As anomalias citogenéticas detectadas neste estudo estão em concordância com 

as anomalias cromossómicas recorrentes observadas nos doentes com SMD. A anomalia 

mais frequente foi a deleção 5q-, o que está de acordo com o descrito na literatura, no 

entanto a frequência obtida foi inferior à observada noutros estudos (6,9% vs. 10-20%) 

(Olney e Le Beau, 2002; Haase, 2008). À semelhança de outros estudos publicados as 

anomalias do cromossoma 7 foram as segundas alterações cromossómicas mais 

observadas. As outras anomalias cromossómicas isoladas observadas neste estudo 
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foram trissomia 8, ausência do cromossoma Y, rearranjo do cromossoma 3, deleção 

11q23 e rearranjo do cromossoma 2. A frequência destas anomalias foi inferior à relatada 

noutros estudos. Em 3 doentes foram observados cariótipos complexos com diversas 

anomalias estruturais e numéricas. 

Globalmente, neste estudo a citogenética convencional detectou anomalias 

cromossómicas numa percentagem inferior à descrita na literatura (14,7% vs. 30-50%) 

(Naeim et al., 2008). Importa realçar que a frequência de anomalias citogenéticas nos 

doentes com diagnóstico definitivo de SMD foi de 25%, enquanto a frequência de 

anomalias nos casos com diagnóstico provisório foi de apenas 10,5%. Este facto sugere 

que em alguns dos doentes com diagnóstico provisório, a suspeita de SMD poderá não 

ter sido confirmada, o que terá contribuído para a baixa frequência de alterações 

citogenéticas obtida. Um dado que reforça esta possibilidade é o facto de 36% dos 

doentes com diagnóstico provisório terem idade inferior a 65 anos. De acordo com um 

estudo publicado recentemente por Buckstein et al., cujo objectivo foi avaliar a 

prevalência de SMD em doentes com citopenias de etiologia desconhecida, a prevalência 

destas patologias é superior nos doentes com mais de 65 anos. 

No presente estudo a frequência de doentes sem resultado do cariótipo por 

insucesso da cultura celular foi de 14,7%. Esta percentagem é semelhante à obtida 

noutros estudos de citogenética convencional em SMD, tais como no estudo realizado 

por Romeo et al., no qual a frequência de casos com insucesso da cultura celular foi de 

15%. 

No diagnóstico, 30-50% dos doentes com SMD apresentam cariótipo normal 

quando estudados por citogenética convencional. Contudo, estes doentes constituem um 

grupo heterogéneo do ponto de vista biológico e a sua evolução é muitas vezes 

imprevisível (Naeim et al., 2008). O estudo realizado por Rigolin et al. mostrou que 

apenas 28,7% dos doentes analisados com cariótipo normal preenchiam os critérios para 

a atribuição do grupo de baixo risco pelo IPSS, enquanto a maioria dos doentes foram 

classificados no grupo de risco intermédio-1 ou intermédio-2 (Rigolin et al., 2001). 

Nas SMD, a presença de um cariótipo normal é um factor de melhor prognóstico 

relativamente à presença de qualquer alteração numérica ou estrutural. Deste modo, a 

ausência de anomalias na análise citogenética clássica pode resultar num atraso na 

terapia citostática ou numa terapia menos agressiva. Contudo, a falta de anomalias no 

cariótipo nem sempre significa que estas estão ausentes. Assim, é importante definir 

indicadores biológicos que permitam uma melhor caracterização dos doentes com 
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cariótipo normal e que possibilitem a identificação dos doentes com SMD com cariótipo 

normal em risco elevado de progressão para LMA.  

A identificação por FISH de anomalias típicas das SMD pode ajudar à confirmação 

do diagnóstico clínico. 

De acordo com Rigolin et al., um resultado de FISH positivo associa-se a uma 

percentagem mais elevada de blastos na medula óssea, a um subgrupo de SMD de risco 

elevado e a uma categoria do IPSS de risco elevado. Assim, os doentes com SMD com 

resultado de FISH positivo apresentam um risco mais elevado de progressão para LMA 

comparativamente aos doentes cujos resultados de FISH são negativos. No global, os 

resultados obtidos por estes autores mostram que a análise de FISH pode ser útil na 

investigação dos doentes com SMD no diagnóstico quando é observado um cariótipo 

normal (Rigolin et al., 2001). 

Neste estudo a análise de FISH não identificou anomalias cromossómicas em 

nenhum dos casos com carótipo normal ou sem resultado por insucesso da cultura 

celular, tendo esta técnica detectado anomalias apenas em doentes com cariótipo 

anormal. O painel de sondas de FISH utilizado permitiu detectar anomalias em 8,3% dos 

doentes. A anomalia mais frequentemente observada por FISH foi a deleção do braço 

longo do cromossoma 5. As outras anomalias detectadas por FISH foram monossomia 7, 

deleção do braço longo do cromossoma 7 e trissomia 8. A eventual presença, neste 

estudo, de doentes com suspeita de SMD não confirmada constitui a explicação mais 

provável para a baixa frequência de anomalias detectadas por esta técnica.  

 

3. Potencial contributo da citogenética molecular (FISH) no estudo das 

síndromes mielodisplásicas 

De acordo com Bernasconi et al. as anomalias ocultas ocorrem em cerca 15% dos 

doentes com SMD com cariótipo normal, e são clinicamente relevantes dado que 

permitem identificar uma fracção de doentes com cariótipo normal com evolução clínica 

desfavorável. 

Estudos iniciais de FISH mostraram que alguns casos de SMD com cariótipo 

normal ou com anomalias clonais, à excepção de trissomia 8 e monossomia 7, tinham 

trissomia 8 e/ou monossomia 7 ocultas (Cherry et al., 2003). Contudo, estudos 

desenvolvidos por outros autores concluíram que a taxa de detecção da monossomia 7 

oculta por métodos de citogenética convencional e FISH em células interfásicas era 
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semelhante e que a monossomia 7 oculta é menos comum do que o sugerido 

inicialmente. Além disso, de acordo com estes estudos, a monossomia 7 oculta não 

comporta o mesmo peso prognóstico da monossomia 7 diagnosticada em metafases 

(Cherry et al., 2003).  

Os diferentes estudos realizados com o objectivo de avaliar a capacidade da 

técnica de FISH para detectar anomalias ocultas, em doentes com SMD com cariótipo 

normal, têm demonstrado benefícios adicionais variáveis. Alguns estudos têm 

demonstrado que a citogenética convencional e molecular (FISH) detectam anomalias 

cromossómicas nos doentes com SMD/LMA com uma frequência semelhante, e 

concluem que a citogenética convencional é uma excelente técnica para identificar a 

maioria das anomalias cromossómicas comuns, enquanto a FISH em células interfásicas 

ou metafásicas tem uma utilidade limitada. Pelo contrário, outros estudos demonstraram 

que a FISH tem a potencialidade de identificar clones minor de populações celulares num 

número significativo de doentes com cariótipo normal (Bernasconi et al., 2003). 

No estudo realizado por Skonieczka et al. a técnica de FISH permitiu detectar 

alterações cromossómicas (deleção 5q31, deleção 17p13 e monossomia 7) ausentes por 

citogenética convencional em 30,3% dos doentes. Este estudo permitiu concluir que as 

técnicas de citogenética convencional e a FISH, com um painel de sondas específicas 

para as anomalias com significado prognóstico nas SMD, devem ser usadas 

simultaneamente no estudo genético das SMD, de modo a melhorar a eficácia do 

diagnóstico, permitir uma melhor categorização dos doentes de acordo com o 

prognóstico, bem como uma melhor selecção da terapia. Rigolin et al. analisaram por 

FISH 101 doentes com SMD com cariótipo normal, recorrendo a um painel de sondas 

moleculares específicas para as anomalias dos cromossomas 5, 7, 8 e 17. Estes autores 

encontraram alterações em 17,8% dos doentes. As anomalias detectadas por FISH foram 

mais frequentes nos doentes com percentagem de blastos na medula óssea mais 

elevada. Estas anomalias detectadas apenas por FISH estavam também associadas a 

uma taxa de progressão para LMA mais elevada, e consequentemente a um pior 

prognóstico. Assim, neste estudo a detecção de anomalias por FISH permitiu identificar 

um grupo de doentes com cariótipo normal caracterizados por um prognóstico inferior. 

Romeo et al. analisaram 40 doentes com SMD por citogenética convencional e FISH com 

um painel de sondas específicas para as anomalias -5/5q-, -7, +8, rearranjos 11q23 e -Y. 

A análise dos resultados permitiu identificar 4 doentes com anomalias ocultas observadas 

apenas por FISH. Panani e Pappa estudaram a incidência de trissomia 8 nos doentes 

com SMD primárias utilizando técnicas de citogenética convencional e FISH, tendo 

detectado por FISH a presença de trissomia 8 oculta, não detectada no cariótipo, em 10% 
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dos casos. Bernasconi et al. detectaram anomalias citogenéticas por FISH em 15,8% dos 

doentes com cariótipo normal estudados. Neste estudo, os autores analisaram a 

sobrevida, mortalidade e taxa de progressão para LMA dos doentes, tendo demonstrado 

que os doentes com padrões de anomalias citogenéticas anormais detectados por FISH 

apresentavam uma sobrevida global e sobrevida livre de recaída inferiores, 

comparativamente aos doentes com resultados de FISH normais. As taxas de 

mortalidade e progressão para LMA foram também superiores nos doentes com 

resultados de FISH anormais. 

 

Por outro lado, Ketterling et al. analisaram 32 doentes com SMD primária com 

cariótipo normal usando sondas de FISH para detectar as anomalias −5/5q−, −7/7q−, 

17p−, +8, 12p−, 13q−, 20q−, +21 e 11q−/+11/t(11;?). Apenas num doente foi encontrada 

uma anomalia oculta (13q-). O estudo de Cherry et al. concluiu que a técnica de FISH em 

células interfásicas é aproximadamente tão sensível como a análise citogenética 

convencional, podendo esta técnica de citogenética molecular ser uma ferramenta útil de 

estudo apenas quando a análise cromossómica não é possível. Mallo et al. realizaram um 

estudo com o objectivo de detectar pela técnica de FISH a presença da deleção 5q- em 

casos sem evidência desta anomalia por cariótipo, tendo observado a presença da 

referida deleção apenas em casos com cariótipo anormal com o cromossoma 5 

envolvido, e em casos sem metafases ou com cromossomas de má qualidade 

morfológica. Pinheiro e Chauffaille realizaram um estudo prospectivo de FISH em células 

interfásicas de doentes com SMD, tendo obtido apenas um ligeiro benefício da FISH 

comparativamente às técnicas de citogenética convencional. 

 

A avaliação das vantagens e desvantagens do cariótipo e FISH na detecção das 

anomalias -5/5q-, -7/7q-, +8, 20q- em 102 doentes com diagnóstico, provisório ou 

definitivo, de SMD, bem como do contributo da técnica de FISH na detecção de 

anomalias ocultas, constituíram objectivos deste estudo.  

Os resultados do presente estudo estão em concordância com os resultados 

obtidos por Ketterling et al. e Cherry et al., ou seja, um resultado normal da análise 

cromossómica está associado a um resultado normal por FISH. Nos 72 doentes com 

resultado de citogenética convencional (normal e anormal) estudados também por FISH, 

apenas um doente com cariótipo anormal apresentou uma anomalia detectada apenas 

por FISH. O doente #80 (tabela 10) constituiu o único caso no qual foi identificada por 

FISH uma anomalia oculta (trissomia 8 em 28% das células). O facto de esta anomalia ter 

sido detectada numa percentagem de células inferior à das outras anomalias observadas 
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(5q- e 7q-) sugere que se trata de um clone minoritário. Dado que apenas foi possível 

analisar 14 metafases, o clone com trissomia 8 poderia, muito provavelmente, estar 

abaixo do limiar de detecção da citogenética convencional, constituindo este facto a 

explicação mais provável para a não detecção desta anomalia no cariótipo. Outra 

explicação possível para este achado reside na má qualidade das metafases obtidas, o 

que poderá ter dificultado a identificação da referida anomalia. Importa realçar que este 

achado não teve qualquer relevância clínica, dado que o doente seria, 

independentemente do resultado de FISH, incluído na categoria citogenética de risco 

elevado, devido à presença no cariótipo da deleção 7q-. 

 

Todos os doentes com resultado de citogenética normal tiveram resultados de 

citogenética molecular também normais, e nos doentes com anomalias no cariótipo 

detectáveis pelo painel de sondas de FISH utilizado os resultados do estudo de FISH 

confirmaram as anomalias obtidas por citogenética convencional. De um modo geral, no 

presente estudo a técnica de FISH não melhorou significativamente a resolução do 

diagnóstico citogenético convencional.  

 

De acordo com Rigolin et al. os doentes com SMD de risco elevado têm maior 

probabilidade de apresentar um clone anormal detectado apenas por FISH em células 

interfásicas do que os que têm SMD de risco baixo. Os resultados de um estudo recente 

realizado por Yang et al. demonstraram que os estudos de FISH são apenas informativos 

nos casos de SMD com insucesso da cultura celular e nos casos de SMD com cariótipo 

normal de risco intermédio ou elevado, tendo uma utilidade limitada nos casos com 

cariótipo normal e características morfológicas de SMD de baixo risco ou em casos com 

cariótipo anormal.  

 

Atendendo aos resultados dos estudos de Rigolin et al. e Yang et al., outra 

explicação plausível para a baixa frequência de anomalias cromossómicas obtida neste 

estudo consiste no facto de a maior parte dos doentes incluídos poderem, eventualmente, 

ter subtipos de SMD de risco baixo. Por outro lado, contrariamente ao observado no 

estudo de Yang et al., no presente estudo a técnica de citogenética molecular não 

detectou a presença de anomalias cromossómicas nos casos com insucesso da cultura 

celular. Este resultado deve-se, muito provavelmente, ao reduzido número de casos sem 

crescimento celular analisados por FISH associado à baixa frequência de anomalias 

cromossómicas observada. 
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Os resultados deste estudo indicam, na série de doentes estudados, que a 

sensibilidade da citogenética convencional e FISH na detecção de anomalias 

cromossómicas clinicamente relevantes entre os doentes com SMD é semelhante. 

As técnicas de citogenética utilizadas no estudo das SMD apresentam vantagens 

e limitações, sendo a combinação das técnicas a estratégia que conduz a um diagnóstico 

mais preciso.  

Dado que a quase totalidade das anomalias cromossómicas observadas neste 

estudo foi detectada por citogenética convencional, os resultados obtidos demonstram 

que esta técnica tem uma importância crucial na detecção da vasta maioria das 

anomalias cromossómicas recorrentes, pelo que este método deve continuar a ser parte 

integrante dos procedimentos de diagnóstico genético das SMD. Embora apresentem 

diversas potencialidades, as técnicas de citogenética molecular são, comparativamente à 

citogenética convencional, métodos mais dispendiosos pelo que devem ser utilizados 

apenas quando o resultado da citogenética convencional é inconclusivo ou em casos de 

insucesso da cultura.   

Assim, a melhor estratégia de estudo genético dos doentes com SMD, visando a 

optimização da relação custo/benefício, consiste na aplicação sequencial das técnicas de 

citogenética convencional e molecular, devendo estas ser encaradas como 

complementares na caracterização genética das síndromes mielodisplásicas. 
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