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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

O sistema imunológico de cada indivíduo possui mecanismos regulatórios que

visam manter a integridade celular, como por exemplo, a imunidade celular mediada

por células T citotóxicas e células NK e a imunidade hormonal mediada por anticorpos

e pela cascata do complemento. Porém, diferenças genéticas interindividuais, que se

traduzem em determinadas diferenças funcionais através da expressão de determinadas

proteínas que actuam como enzimas ou receptores neste mecanismo de vigilância

imunológica, podem influenciar a história natural do cancro em cada indivíduo.

Foram já identificados vários genes cujas variantes genéticas conferem a um

indivíduo um risco acrescido para desenvolvimento de um determinado tipo de cancro.

Estes polimorfismos, que surgem naturalmente entre elementos de uma população,

podem para além de estar associados por si só a susceptibilidade para cancro,

influenciar a resposta à quimioterapia, na vertente de eficácia e segurança clínica, dado

que podem afectar enzimas metabolizadoras ou transportadoras de fármacos. Mais

recentemente, verificou-se que tais variações genéticas interindividuais poderiam até ser

úteis para identificar subgrupos de pessoas com diferentes respostas a fármacos

utilizados nos tratamentos oncológicos. Tal acontece quando as alterações genéticas

visarem os próprios alvos celulares dos fármacos - receptores - que permitem distinguir

as células neoplásicas das restantes células normais do indivíduo.

O presente estudo corrobora esta hipótese ao encontrar uma associação entre

resposta completa ao fármaco rituximab (um anticorpo monoclonal anti-CD20) e

polimorfismos nos receptores FcγRIIa, intervenientes activos na ligação da imunidade

humoral e celular no combate ao cancro. Tais polimorfismos podem influenciar a taxa

de resposta a fármacos e até estar na origem da resistência a determinada terapêutica



CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

Polimorfismos dos receptores FcγRIIa e resposta a Rituximab em Linfomas Não-Hodgkin
74

antineoplásica. Esta análise de variação genética poderá contribuir para melhor

caracterizar a população de doentes oncológicos candidatos a efectuar terapêutica com

uma determinada droga oncológica, geralmente associada a custos elevados,

contribuindo também para uma optimização dos recursos económicos dispendidos no

tratamento do doente oncológico.

Consoante o perfil genético encontrado num determinado doente consegue-se

predizer uma determinada resposta a um fármaco, o que no caso do rituximab, dado se

tratar do gold-standard no tratamento dos LNH, poderá ser ainda um indicador útil para

a evolução da doença.

Como perspectivas futuras, o próximo passo a dar relativamente a este trabalho é

aumentar a amostragem em estudo, separando tipos histológicos (aqui englobados em

linfomas agressivos e indolentes) e aumentando o tempo de follow-up, na tentativa de

melhor avaliar o papel do polimorfismo na sobrevivência global e livre de progressão.

Também a associação de estudos de outros polimorfismos dos receptores Fcγ seria

interessante, dado se colocalizarem com outros genes de interesse imunológico no

C1q21, 23 e 24, separados no máximo por 200bp.

A perspectiva Farmacogenómica deste estudo não se limita a alertar para que a

consideração do perfil genético dos doentes aquando da decisão terapêutica é um

instrumento de suporte útil com vista a optimizar a terapêutica, preservando a qualidade

de vida do doente. Sublinha também o facto de que variantes alélicas em genes

directamente ligados à resposta a fármacos podem, nalguns casos, justificar a ineficácia

de um tratamento instituído. Os estudos de Farmacogenómica podem ainda contribuir

para a reengenharia de fármacos, ao nível da investigação e desenvolvimento na

Indústria Farmacêutica, de forma a torná-los mais eficazes também para os genótipos

com baixa taxa de resposta. Acreditamos que o estudo dos polimorfismos FcγRIIa,
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assim como de outros polimorfismos genéticos, é fundamental para uma melhor

compreensão do desenvolvimento de determinados tipos de cancro, da susceptibilidade

individual para uma neoplasia, do tipo de resposta a determinadas terapêuticas

oncológicas e para a determinação do perfil genético da população portuguesa.


