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Resumo 

 

Existe uma forte associação causal entre o gene de fusão BCR-ABL e a leucemia 

mielóide crónica (LMC). Daí o interesse na compreensão da origem do rearranjo BCR-

ABL, assim como na utilização do BCR-ABL para medir doença residual em doentes 

com LMC. Uma proporção relevante dos indivíduos saudáveis tem ARNm de BCR-ABL 

no sangue periférico. Este facto levanta questões relativas 1) ao desenvolvimento da 

LMC; e 2) ao significado da ocorrência de níveis baixos de transcritos de BCR-ABL no 

sangue periférico de doentes em remissão prolongada (RP) após transplante de células 

estaminais hematopoiéticas (TCEH), a maioria dos quais não sofre recidiva da doença e 

está funcionalmente curada. Em alguns doentes tratados com imatinib, os transcritos de 

BCR-ABL tornam-se indetectáveis, atingindo aquilo a que se convencionou chamar 

resposta molecular completa (RMC). Não é claro se este grau de resposta deve ser 

considerado alcançável por todos os doentes dado que transcritos de BCR-ABL são 

detectáveis em indivíduos saudáveis e em doentes em RP pós-TCEH. Na maioria dos 

doentes tratados com imatinib que atingem RMC a interrupção da terapêutica leva a 

recidiva da doença em poucos meses. Nos doentes que permanecem livres de recidiva 

sem terapêutica, não se sabe se a RMC corresponde à erradicação do clone leucémico. 

Começámos por tentar esclarecer se a positividade para transcritos que se observa em 

indivíduos saudáveis tem origem em células precursoras hematopoiéticas imaturas 

(CD34+), uma tarefa dificultada pela escassez destas células. O sistema experimental 

que utilizámos resultou numa proliferação substancial das células CD34+. Infelizmente 

para o nosso objectivo, esta proliferação acompanhou-se de diferenciação mielóide e de 

diminuição da expressão do BCR-ABL. Abandonámos esta abordagem dado que não 

conseguimos demonstrar que resultasse num aumento da sensibilidade para a detecção 

de hipotéticas raras células CD34+ que fossem BCR-ABL-positivas. 

Em contraste com os transcritos de BCR-ABL, cada fusão genómica de BCR-ABL 

(gBCR-ABL) é, na prática, característica do caso de LMC a que se associa. 

Sequenciámos as  fusões gBCR-ABL de doentes com LMC com o intuito de procurar o 

clone leucémico original em doentes em RP pós-TCEH e em RMC em tratamento com 

imatinib. Para isso desenhámos reacções em cadeia da polimerase (RCP) quantitativas, 

baseadas em ADN, específicas para cada caso, e altamente sensíveis. 
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As sequências de gBCR-ABL foram também utilizadas para tentar entender a génese do 

rearranjo. O estudo das fusões gBCR-ABL (provenientes de casos de LMC p210 e de 

leucemia linfoblástica aguda p190 e p210) não encontrou evidência de “clustering” 

relevante, nem associação significativa com sequências específicas. A única excepção 

diz respeito à menor frequência em regiões repetitivas dos pontos-de-quebra no BCR em 

fusões p210. Este estudo sugere que as fusões p210 e p190 resultam de mecanismos 

diferentes. 

Quanto ao nosso objectivo principal, procurámos perceber melhor a qualidade da 

resposta molecular em doentes tratados com imatinib em RMC e em doentes em RP 

pós-TCEH, usando uma RCP para gBCR-ABL, específica de cada doente. Detectámos a 

fusão gBCR-ABL em 5 de 5 doentes em RMC com imatinib, em amostras negativas para 

transcritos; 4 destes 5 doentes tornaram-se negativos para gBCR-ABL com a 

continuação da terapêutica. Pelo contrário, só detectámos gBCR-ABL em 1 de 9 doentes 

em RP (13 a 27 anos) pós-TCEH, apesar de 8 destes 9 doentes terem tido transcritos 

detectáveis. 

Em conclusão, em doentes tratados com imatinib, a ausência de transcritos não deve ser 

interpretada como sinónimo de desaparição do clone leucémico. Demonstrámos que a 

continuação da terapêutica com imatinib após alcançar RMC pode resultar em 

diminuição da doença residual. Pós-TCEH, encontrámos escassa evidência em favor da 

noção de que os transcritos ocasionalmente detectados nestes doentes resultam do clone 

leucémico original. 


