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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. População

Para a realização do presente trabalho experimental foram utilizadas amostras

biológicas provenientes de indivíduos com LNH residentes na região Norte de Portugal,

admitidos e tratados no Departamento de Onco-Hematologia (COV) do Instituto

Português de Oncologia do Porto – Dr. Francisco Gentil, E.P.E. com o anticorpo

monoclonal rituximab, entre Maio de 1999 e Julho de 2005.

Todos os pacientes foram submetidos a imunoterapia com rituximab, em

combinação com diversos esquemas de quimioterapia (CHOP, ESHAP, HCVAD, MINE, TT,

DHAP, FC, FND – ver quadro 9), em monoterapia ou em manutenção/consolidação, quer

em primeiras linhas, como em linhas subsequentes.

Para a análise de polimorfismo FcγRIIa-131H/R foram processadas amostras

biológicas de 64 doentes, com uma idade mediana de 55 anos (21-83 anos), sendo 33

(51,6%) do sexo masculino e 31 (48,4%) do sexo feminino. Os doentes foram

agrupados de acordo com a classificação clínica em 2 grandes grupos: LNH indolentes e

agressivos. O grupo dos linfomas indolentes incluiu 30 linfomas foliculares e um doente

com linfoma linfoplasmacítico. O grupo dos linfomas agressivos incluiu 25 linfomas

difusos de grandes células B, 6 linfomas de células do manto e 2 linfomas de Burkitt.

Trinta e um doentes (48,4%) apresentavam linfomas indolentes e 33 doentes (51,6%)

apresentavam linfomas agressivos. O linfoma folicular e o linfoma difuso de grandes

células B correspondiam, como acontece na população em geral, aos dois principais

tipos histológicos presentes, com 30 (46,9%) e 25 doentes (39,1%), respectivamente. O

quadro 9 apresenta as variáveis clínico-patológicas recolhidas na altura do tratamento,

as quais foram interpretadas de acordo com a classificação de REAL/WHO e de Ann

Arbour.
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Quadro 9. Características clínico-patológicas dos doentes com LNH analisados

relativamente ao polimorfismo FcγRIIa-131H/R

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO NÚMERO DE DOENTES (%)

SEXO (N=64)
Feminino 31 (48,4%)
Masculino 33 (51,6%)
TIPO HISTOLÓGICO (N=64)
Linfoma Folicular 30 (46.8%)
Linfoma Difuso de Grandes Células B 25 (39.1%)
Linfoma de Células do Manto 6 (9.4%)
Linfoma de Burkitt 2 (3.1%)
Linfoma Linfoplasmacítico 1 (1.6%)
ESTADIO (N=64)
IVA 33 (51.6%)
IIIA 11 (17.2%)
IA 6 (9.4%)
IIIB 5 (7.8%)
IVB 3 (4.7%)
IIA 3 (4.7%)
IB 2 (3.1%)
IIB 1 (1.5%)
REGIME TERAPÊUTICO (N=64)
R-CHOP 19 (29.7%)
R-ESHAP 18 (28.1%)
R monoterapia (manutenção/consolidação) 13 (20.2%)
R-HCVAD 5 (7.8%)
R-MINE 4 (6.3%)
R-TT 2 (3.1%)
R-DHAP 1 (1.6%)
R-FC 1 (1.6%)
R-FND 1 (1.6%)
LINHA DE TRATAMENTO (N=64)
1ª linha 18 (28.1%)
Manutenção/consolidação 7 (10.9%)
2ª linha 25 (39.1%)
3ª linha 11 (17.2%)
4ª linha 3 (4.7%)
Número Total de Doentes 64 (100%)

R - Rituximab; CHOP – Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina e Prednisolona; ESHAP –
Etoposido, Metilprednisolona, Citarabina e Cisplatina; HCVAD – Ciclofosfamida, Dexametasona,
Doxorrubicina e Cisplatina; MINE – Mesna, Ifosfamida, Mitoxantrona e Etoposido; TT – Topotecano e
Pcalitaxel; DHAP – Dexametasona, Citarabina e Cisplatina; FC – Fludarabina e Ciclofosfamida; FND –
Fludarabina, Mitoxantrona e Dexametasona.
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Todas as amostras biológicas de sangue periférico utilizadas foram recolhidas

após consentimento informado dos doentes, de acordo com o protocolo de Helsínquia,

em tubos contendo EDTA e deram entrada no Laboratório de Oncologia Molecular do

Instituto Português de Oncologia do Porto – Dr. Francisco Gentil, E.P.E. para estudo

genético.

3.2. Processamento das amostras

O DNA genómico utilizado no decorrer do trabalho experimental foi isolado a

partir de células nucleadas de sangue periférico, recorrendo-se para tal à técnica mista

“salting-out-clorofórmio” (Mullenbach, Lagoda et al. 1989), a qual se passa a descrever:

1- A cerca de 10 ml de sangue foram adicionados 40 ml de uma solução

hipotónica de AKE (Anexo I), tendo como objectivo provocar a lise celular. Os tubos

foram suavemente agitados e em seguida incubados a 4ºC durante 30 minutos.

2- Após o período de incubação, as amostras foram centrifugadas (Sigma

IK15®), a 2000 rpm, durante 10 minutos a 4ºC.

3- O sedimento obtido no passo anterior foi ressuspenso em 50 ml de AKE,

procedendo-se a uma nova centrifugação a 2000 rpm, durante 10 minutos a 4ºC.

4- O sedimento obtido foi, neste ponto, ressuspenso em 50 ml de PBS (Anexo I)

e sujeito a uma nova centrifugação, seguindo as condições anteriores.

5- O sobrenadante obtido desta terceira centrifugação foi desprezado e o

sedimento utilizado para a extracção de DNA genómico.

3.3. Extracção do DNA

6- Ao sedimento obtido na etapa anterior, adicionaram-se 4 ml de solução SE

(Anexo I) e agitaram-se as amostras no vórtex.

7- Seguidamente adicionou-se SDS (Gibco BRL 5525UA), para uma

concentração final de 1%, e proteinase K (Boehringer Mannheim 745723) para uma
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concentração final de 200µg/ml. Incubaram-se as amostras durante 12 horas a 55ºC,

para se obter uma degradação proteica completa.

8- Após o período de incubação foi adicionado 1 ml de NaCl 6M previamente

aquecido, de modo a obter uma concentração final de 1.2M. Este passo teve como

objectivo a precipitação das proteínas (salting-out).

9- Para a separação das proteínas foi adicionado clorofómio (Merck

1124451000), de modo a obter uma proporção de 1 amostra: 1 de clorofórmio.

Colocaram-se as amostras em agitação suave durante 30 minutos.

10- As amostras foram, em seguida, centrifugadas a 2500 rpm, durante 10

minutos a 4ºC. O sobrenadante (fase orgânica, contendo as proteínas precipitadas) foi

desprezado. À fase aquosa (contendo o DNA) adicionou-se isopropanol (Panreac

cod131090), na proporção 1:1, levando à precipitação do DNA.

11- O DNA foi recolhido e lavado com etanol (Merck 1009831000) a 70% (p/v).

Após a evaporação do etanol, o DNA foi dissolvido em água bidestilada esterilizada.

12- As amostras foram armazenadas a 4ºC ou –20ºC, consoante o tempo de

armazenamento previsto.

3.4. Amplificação do DNA por PCR

Para análise do polimorfismo FcγRIIa-131H/R, o DNA obtido foi amplificado

com recurso à técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) e os alelos polimórficos

analisados por RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), tendo por base o

protocolo descrito em 1996 por Jiang et al (Jiang, Arepally et al. 1996). A reacção de

PCR serviu para amplificar de forma rápida, fácil e selectiva um fragmento específico

do DNA de cada um dos indivíduos que constituem a amostra em estudo. Esse

fragmento, com 337bp, é o resultado da amplificação das sequências de DNA

delimitadas pelos 2 primers utilizados no PCR.
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As condições de reacção do PCR foram, para cada reacção, num volume final de

50μl: 2 μg de DNA genómico, 1 U de Taq DNA polimerase (Mbi Fermentas # EP0401)

e respectivo tampão de reacção 1X, 1,5mM de MgCl2 (Mbi Fermentas), 0,2mM de 2’-

dinucleosídeos-3’-trifosfato (dNTP’s) (Mbi Fermentas #R0192) e 0,3μM de cada um

dos primers (Invitrogen) :

Primer 1: 5’-GGAAAATCCCAGAAATTCTCGC-3’

Primer 2: 5’-CAACAGCCTGACTACCTATTACGCGGG-3’

As condições de amplificação foram as seguintes: um passo inicial de

desnaturação a 94ºC durante 3 min, seguido de 35 ciclos compostos por um passo de

desnaturação (94ºC 15seg), um passo de emparelhamento (55ºC 30seg) e um passo de

extensão (72ºC 40seg). O passo de extensão final foi efectuado a 72ºC durante 7 min.

Para a realização destas reacções foi utilizado um termociclador programável

(Biometra).

3.5. Visualização e identificação dos produtos de PCR

Para confirmação da amplificação dos fragmentos de DNA pretendidos, os

produtos de PCR foram corridos em gel de agarose a 2% (p/v), corados com brometo de

etídio (10mg/ml) - Electroforese. Para a preparação dos géis foi usado tampão TBE

(Anexo I), que foi também usado como tampão de electroforese. Foram aplicados 15μl

de cada amostra, misturadas com Loading Dye (tampão de aplicação) em cada poço

(Gibco BRL 10816-015). A visualização das bandas nos géis foram realizadas com o

aparelho Image Master VDS (Pharmacia Biotech).

3.6. Digestão dos produtos de PCR por RFLP

O polimorfismo FcγRIIa-131H/R foi analisado com recurso à enzima de

restrição Bsh1236I (MBI Fermentas #ER0922) e ao respectivo tampão, segundo

indicações fornecidas pelo fabricante. As enzimas de restrição reconhecem sequências
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específicas de DNA em cadeia dupla, tipicamente constituídas por sequências de 4 ou 6

nucleotideos. É importante salientar que a sequência reconhecida pela enzima Bsh1236I

é 5’...CG↓CG...3´/3’...GC↑GC...5’. Foram usados 15 µl de produto de PCR para um

volume total de 50 µl. A incubação foi realizada a 37ºC durante 12 horas (overnight).

3.7. Análise dos produtos de RFLP

A análise dos produtos obtidos após a digestão dos fragmentos de DNA em

estudo com a enzima Bsh1236I, foi feita com recurso a electroforese em gel de agarose

3.5% (p/v), corados com brometo de etídeo. Os alelos FcγRIIA-131H e FcγRIIA-131R

apresentam-se sob a forma de 2 bandas digeridas de, respectivamente, 337 bp e 316 bp,

visualizadas num aparelho Image Master VDS (Pharmacia Biotech), conforme ilustrado

na figura 12.

Figura 12. Resultado da digestão dos produtos de PCR-RFLP com a enzima de restrição

Bsh1236I para análise do polimorfismo FcγRIIa-131H/R, exemplificando os diferentes

genótipos obtidos: M - marcador de 100bp; 1,4,5,6 – genótipos heterozigóticos HR, 2,3

– genótipos homozigóticos HH, 7 – genótipos homozigóticos RR.

3.8. Análise estatística

A análise estatística dos resultados obtidos foi efectuada recorrendo-se ao

programa informático SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences –

Versão 13.0, SPSS Inc, 2004).
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A comparação das frequências obtidas para os diferentes grupos em estudo e

respectivas respostas ao rituximab de doentes com LNH foi realizada com recurso ao

teste do χ2 e quando o número de indivíduos em análise era inferior a cinco foi utilizado

o teste exacto de Fisher. O valor de p obtido pelo teste de χ2 ou pelo teste exacto de

Fisher foi considerado estatisticamente significativo quando inferior a 0.05.

Para a obtenção de curvas de probabilidade de sobrevivência após tratamento

com rituximab de doentes com LNH foi utilizado o método estatístico de Kaplan–Meier

e o teste de Log Rank para a comparação entre as curvas de sobrevivência.

3.9. Definições

As características clínico-patológicas, assim como a resposta à terapêutica com

rituximab da população estudada foram conseguidas através de consulta a todos os

processos clínicos dos doentes incluídos no estudo. A classificação dos LNH dos 64

indivíduos analisados quanto ao polimorfismo FcγRIIa-131H/R efectuou-se de acordo

com a classificação de REAL/WHO. O sistema de classificação de Ann Arbour foi

utilizado para o estadiamento (Carbone, Kaplan et al. 1971). O IPI e FLIPI foram

utilizados para definir subgrupos com diferentes factores prognósticos dos doentes com

linfoma agressivo e linfoma indolente (1993; Solal-Celigny, Roy et al. 2004).

As respostas à terapêutica com rituximab foram avaliadas de acordo com exame

físico e determinação imagiológica de TAC (tomografia axial computorizada) e seriadas

de acordo com critérios internacionais padronizados (Cheson, Horning et al. 1999). A

resposta global ao rituximab foi considerada como sendo a soma das Respostas

Completas (RC), Respostas Completas não confirmadas (RCu) e Respostas Parciais

(RP). Os pacientes que fizeram rituximab em monoterapia, em esquemas de

manutenção/consolidação, foram excluídos da taxa de resposta ao rituximab (dado que

podiam já estar em resposta completa após a quimioterapia).
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Como sobrevivência global foi considerado o período de tempo entre o início do

tratamento com rituximab (dia 1 do 1º ciclo) e a data de morte ou a última observação

ao doente. Sobrevivência livre de doença foi considerada como o intervalo de tempo

entre o início do tratamento com rituximab e a ocorrência de um evento (progressão ou

morte) ou a data da última avaliação clínica do doente (caso não tenha havido recidiva)

(Cheson, Horning et al. 1999).


