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RESUMO 

 

A Leucemia linfoblástica aguda é o tipo mais comum de câncer infantil, constituindo 

cerca de 1/3 de todas as neoplasias malignas em crianças. Entre os quimioterápicos 

utilizados no tratamento da leucemia linfoblástica aguda está o Metotrexato, análogo do 

ácido fólico, e a Mercaptopurina, análogo das purinas, e enzimas relacionadas com 

esses dois fármacos apresentam polimorfismos que resultam em diferentes respostas ao 

tratamento da leucemia linfoblástica aguda. No ciclo dos folatos, a enzima 

metilenotetraidrofolato redutase apresenta, comumente, dois polimorfismos associados 

à suscetibilidade a leucemias e a outras neoplasias. A enzima timidilato sintase 

apresenta um polimorfismo de 2 ou 3 repetições de 28 pares de base, onde a 

identificação dessa região polimórfica é um fator determinante na resposta 

farmacocinética e à toxicidade do Metotrexato. A enzima glutationa s-transferase inclui 

pelo menos sete subfamílias, onde três delas estão associadas com o aumento do risco 

do desenvolvimento de câncer devido à toxicidade do Metotrexato e polimorfismos nos 

genes dessas três subfamílias foram considerados como possíveis fatores de risco para o 

desenvolvimento de leucemia aguda. No metabolismo da Mercaptopurina, uma das vias 

da metabolização ocorre pela enzima tiopurina metiltransferase e polimorfismo no gene 

dessa enzima afeta a atividade enzimática, podendo aumentar o risco de toxicidade e 

ineficácia do tratamento com a Mercaptopurina. O estudo desses polimorfismos que 

envolvem a metabolização desses quimioterápicos pode ser uma estratégia 

farmacogenética determinante para a individualização da terapia e adaptada para cada 

paciente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer 

O câncer é uma patologia cujo início e progressão envolve etapas nos quais o 

DNA acumula uma série de lesões. Essas alterações genéticas afetam diferentes passos 

nas vias que regulam os processos de proliferação celular, diferenciação e 

sobrevivência. Uma ou mais mutações podem ser herdadas ou podem surgir como 

consequência da exposição à carcinógenos ambientais ou a agentes infecciosos (Silva, 

2006).
 
Mutações em oncogenes, genes supressores tumorais e genes de estabilidade 

cromossômica representam, em última análise, o mecanismo responsável pela 

carcinogênese (Vogelstein et al, 2004).  

A classificação do câncer é realizada de acordo com o tipo de célula normal que 

o originou, e não de acordo com os tecidos para os quais ele se disseminou. Portanto, o 

câncer pode ser classificado como carcinoma, sarcoma, linfoma, leucemia, mieloma, 

tumor de células germinativas, melanoma, glioma e neuroblastoma (Almeida et al, 

2005). 

O câncer foi apontado como a primeira causa de mortalidade no mundo, sendo 

os tipos mais comuns no sexo masculino o câncer de pulmão, próstata e bexiga e, entre 

as mulheres, o câncer de mama e câncer de colo do útero, por isso sua prevenção tem 

tomado uma dimensão importante no campo da ciência. No Brasil, o câncer é a segunda 

causa de morte por doença, apenas superada pelas doenças cardiovasculares (Gárfolo et 

al, 2004).  
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As neoplasias humanas mais sensíveis ao tratamento quimioterápico são as que 

exibem alta taxa de divisão celular. Por esse motivo, tecidos que apresentam essa 

característica (medula óssea, folículo piloso e epitélio intestinal) estão mais sujeitos à 

lesão por agentes quimioterápicos. Essa característica também explica a maior parte dos 

efeitos colaterais da quimioterapia: náuseas, perda de cabelo e susceptibilidade maior às 

infecções (Almeida et al, 2005), limitando a utilização desses fármacos. Portanto, a 

compreensão da cinética do ciclo celular é fundamental para o planejamento dos 

esquemas atuais de quimioterapia (Goodman et al, 2010). O ciclo celular e a sua relação 

com alguns antitumorais estão na figura 1. 

 

 

 

 

  

Figura 1: Ciclo celular e a sua relação com alguns antitumorais (adaptado de Almeida 

et al, 2005; Goodman et al, 2010). 

 

Os agentes citotóxicos devem ser utilizados o mais próximo da sua dose máxima 

individual e frequentemente administrado para desestimular um novo crescimento 
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tumoral e maximizar a intensidade da dose, pois cada ciclo da terapia destrói menos que 

99% das células, e é necessário então repetir o tratamento em múltiplos ciclos para 

erradicar as células tumorais (Almeida et al, 2005). 

Nem todos os esquemas terapêuticos são apropriados para todos os pacientes, sendo 

necessário considerar as funções renais e hepáticas, reserva da medula óssea e 

problemas médicos concomitantes. O tratamento da maioria dos pacientes com câncer 

exige interação de múltiplas modalidades de tratamento, como cirurgia e irradiação com 

fármacos (Goodman et al, 2010). Estes fármacos geralmente apresentam uma estreita 

janela terapêutica e, dessa forma, nas doses que precisam ser administrados para que os 

efeitos terapêuticos sejam observados, frequentemente é observada severa toxicidade. 

Toxicidade não é, entretanto, o único complicador do manejo clínico da quimioterapia; 

podem ocorrer também refratariedade ao tratamento, internações para o tratamento de 

intercorrências (especialmente infecciosas) levando ao aumento da incidência de 

ineficácia da quimioterapia. O uso da poliquimioterapia tem por objetivo atingir 

diferentes alvos moleculares e vias intracelulares justamente para reduzir essa 

probabilidade (Reis, 2006). 

As neoplasias mais frequentes em adultos dificilmente ocorrem em crianças. 

Assim, entre menores de 15 anos de idade, diagnosticam-se mais frequentemente 

leucemias, linfomas, tumores do sistema nervoso central e do sistema simpático entre 

outros. O câncer infantil compreende de 0,5% a 3% de todas as neoplasias na maioria 

das populações, estimando-se uma incidência anual de cerca de 200 mil casos em todo o 

mundo. Dentre todas as neoplasias infantis, as leucemias representam as mais 

frequentemente diagnosticadas, sendo responsáveis, na maioria das populações, por 

25% a 35% de todas as neoplasias malignas pediátricas (Braga et al, 2002).  
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1.2. Leucemia Linfoblástica Aguda 

 Leucemia linfoblástica aguda ou leucemia linfóide aguda (LLA) é o tipo mais 

comum de câncer infantil, constituindo cerca de 1/3 de todas as neoplasias malignas em 

crianças (Gurney et al, 1995).  A incidência de LLA dos americanos é 

aproximadamente 3,4 casos por 100.000 crianças com menos de 15 anos, com um pico 

maior de incidência ocorrendo entre 3 e 4 anos de idade (Pedrosa et al, 2002). A LLA é 

caracterizada pela expansão clonal das células leucêmicas na medula óssea, linfonodos 

timo e baço (Mrozek et al, 2009).  

O tratamento da LLA é prolongado, variando de 2 a 3 anos. Os protocolos 

modernos, invariavelmente são constituídos de cinco grandes fases: indução da 

remissão (Pedrosa et al, 2002), onde são utilizados 3 ou 4 drogas (Camitta et al, 1994) - 

os protocolos atuais apresentam remissão completa de 98% a 99% (Pui et al, 1997), 

intensificação-consolidação (é indicada para erradicar as células leucêmicas creditando-

se a essa fase a melhora dos resultados) (Chessells et al, 1995), reindução, prevenção de 

leucemia no sistema nervoso central (normalmente mediante o uso de quimioterapia 

intratecal e radioterapia de crânio) e continuação ou manutenção da remissão (Pedrosa 

et al, 2002).  

O século XX assistiu a um notável progresso não só em relação a um melhor 

conhecimento, mas também quanto ao tratamento de câncer infantil, principalmente as 

leucemias (Marina et al, 1997). Até metade do século passado, as leucemias eram 

consideradas como uma doença fatal (Pedrosa et al, 2002). O desenvolvimento de 

combinações terapêuticas utilizando diversas drogas citotóxicas tem aumentado o 

percentual de cura de crianças com LLA em mais de 80% (Brenner et al, 1999). É 



15 

 

estimado atualmente que 1 a cada 1000 adulto jovem seja um sobrevivente do câncer 

(Pedrosa et al, 2002).  

1.3 Quimioterápicos utilizados na Leucemia Linfoblástica Aguda 

 

São poucas as categorias de fármacos que possuem um índice terapêutico mais 

estreito e com maior potencial de efeitos adversos quanto os agentes antineoplásicos. 

Desta forma, é necessário ter uma compreensão completa de sua farmacologia, bem 

como das interações medicamentosas e efeitos colaterais. Os fármacos são mais efetivos 

quando utilizados em combinação, podendo atuar de forma sinérgica, considerando suas 

interações bioquímicas, desde que seus principais efeitos tóxicos não se sobreponham 

(Goodman et al, 2010). A figura abaixo mostra algumas classes e nomes genéricos dos 

principais agentes quimioterápicos atualmente utilizados no tratamento das doenças 

neoplásicas. 

 

Tabela 1: Classes de agentes quimioterápicos e nomes genéricos (adaptado de 

Goodman et al, 2010). 

Dentre os quimioterápicos atualmente utilizados no tratamento antitumoral, da 

classe dos antimetabólitos, fazem  parte o Metotrexato (MTX) e a Mercaptopurina 

(MP), que pertencem à subclasse dos agentes análogos do ácido fólico e análogos das 

purinas, respectivamente. 
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 O MTX (figura 3) é um agente quimioterápico utilizado desde os anos 50 (Wu 

et al, 2010), indicado para tratar diversos tipos de câncer, tais como câncer de cabeça, 

pescoço, pulmão, mama e LLA (Goodman et al, 2010). Seu mecanismo de ação é bem 

compreendido a nível celular. O MTX atua inibindo competitivamente a enzima 

diidrofolato redutase (DHFR), que reduz o ácido fólico a tetraidrofolato (FH4), inibindo 

também a timidilato sintase. (Wolff et al, 2010). Como efeitos colaterais mais 

frequentes, os quais necessitam maior atenção médica, está melena, hematêmese, 

diarréia e hematúria. Pode eventualmente ocorrer vômitos, anorexia e náuseas. Alopécia 

raramente é relatada (Almeida, 2004). 

 

Figura 2. Estrutura química do metotrexato (adaptado de Almeida, 2004).  

 

A MP (figura 4) está indicada para o tratamento da LLA, granulocítica aguda e 

granulocítica crônica (Goodman et al, 2010).  Agindo como um antimetabólito análogo 

da purina, interferindo na síntese do DNA, com menor efeito sobre o RNA. Vômitos, 

náuseas, anorexia, cefaléia, diarréia, estomatite, hepatotoxicidade são alguns dos efeitos 

adversos que ocorre durante o tratamento, além de ser altamente mielossupressora. 

Muitos efeitos colaterais são inevitáveis e representam a ação farmacológica da droga, 

tais como leucopenia e trombocitopenia (Almeida, 2004). 
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Figura 3. Estrutura química da mercaptopurina (adaptado de Coulthard, 2001).  

 

 

Durante o tratamento farmacológico, podem ocorrer variações na resposta ao 

tratamento. Os pacientes podem não responder, responder de maneira parcial e muitas 

vezes apresentar reações adversas muito intensas ao medicamento. Portanto, os aspectos 

relacionados com essa variação à resposta ao tratamento e reações adversas tão severas 

devem ser estudados (Metzger et al, 2006). Essas variações podem ser decorrentes de 

diferentes fatores, como doenças pré-existentes, farmacodinâmica e farmacocinética do 

fármaco, idade do paciente, fatores ambientais, sociais e genéticos (Shastry, 2006). 

Considerando que fatores genéticos possuem relevância considerável na eficácia e 

segurança do medicamento, a farmacogenética e farmacogenômica vêm sendo bastante 

abordadas e discutidas nos últimos tempos (Metzger et al, 2006). O termo 

farmacogenética foi criado para designar o estudo da variabilidade na resposta aos 

medicamentos, devido à hereditariedade (Silva, 2006), enquanto a farmacogenômica 

estuda, simultaneamente, vários genes e suas interações (Metzger et al, 2006). 

Os principais polimorfismos encontrados nas rotas metabólicas alvo do MTX 

estão relacionados com a enzima timidilato sintase (TYMS) (Krajinovic et al, 2002), 

glutationa s-transferase (GST) e metilenotetraidrofolato redutase (MTHFR) (Imanishi et 

al, 2007). 
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Para a MP, o principal polimorfismo relacionado ao seu metabolismo se dá na 

enzima tiopurina metiltransferase (TPMT) (Zhou et al, 2007). 

A descrição da sequência completa do genoma humano trouxe perspectivas de 

aplicações potenciais das informações do genoma, possibilitando, em um futuro breve, 

o uso da medicação individualizada (Hirata et al, 2006).   

 

2. OBJETIVO 

 

Nesta revisão, abordaremos os principais polimorfismos envolvidos nos alvos 

metabólicos do MTX e na metabolização da MP, quimioterápicos utilizados no LLA, 

seus efeitos na população em tratamento e sua relação com o desenvolvimento de 

neoplasias secundárias. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas como ferramentas de busca as 

seguintes bases de dados: Pubmed, Science Direct, EBSCOhost, SciELO, usando as 

palavras-chaves a seguir: polymorphism genetic, pharmacogenetic, ALL, methotrexate, 

mercaptopurine, toxicity, TPMT, MTHFR, GST, TYMS, entre os meses de agosto a 

novembro de 2010. As referências aqui utilizadas foram selecionadas de acordo com o 

ano de publicação e seu grau de relevância, dando ênfase àquelas dos últimos cinco 

anos. Artigos adicionais também foram referenciados por estarem citadas nessas 

publicações. 
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4. POLIMORFISMOS GENÉTICOS QUE AFETAM AS ROTAS 

METABÓLICAS ALVO DO METOTREXATO 

 

Quando o MTX é administrado em doses iguais, pacientes variam 

consideravelmente suas respostas, reações adversas e toxicidade. Essa diversidade pode, 

de certa maneira, estar associado à variação na sequência do gene envolvido na 

absorção, no metabolismo, na excreção, no transporte e no local de ação do fármaco. 

Entretanto, o impacto desse polimorfismo pode variar dependendo da doença em 

questão e da dose de MTX utilizada no tratamento (Schmiegelow, 2009). 

Vários estudos têm demonstrado polimorfismos nas enzimas que regulam a rota 

de metabolização alvo do MTX. Muitos desses polimorfismos genéticos estão sendo 

ligados à eficácia e segurança do fármaco, mas as evidências ainda não são conclusivas 

(Ghodke et al, 2008). 

 

4.1 Metilenotetraidrofolato  redutase  

 

A MTHFR é a enzima que catalisa a redução do 5,10-metilenotetraidrofolato  

(5,10–THF) para 5-metiltetraidrofolato (5-THF), que é utilizado como doador carbono à 

remetilação da homocisteína em metionina (Giovannetti et al, 2008). 

O gene da MTHFR está localizado no braço curto do cromossomo 1, contendo 

11 éxons. Existem dois polimorfismos mais comuns para esse gene, os quais provocam 

alteração na atividade da enzima codificada. Um desses polimorfismos é C677T, que 

resulta na troca de C por T no nucleotídeo 677 e o outro é A1298C, resultando na troca 

de um A por C no nucleotídeo 1298. Em ambos os casos, a atividade da enzima 
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codificada pelos alelos polimórficos é sempre inferior àquela codificada pelos alelos 

selvagens (Kantar et al, 2009).  

Tanto o polimorfismo C677T quanto A1298C estão associados à suscetibilidade 

a leucemias e outras neoplasias. Mas esses dados ainda são controversos devido ao fato 

que vários estudos, em crianças e adultos, relataram que a toxicidade induzida pelo 

MTX pode ou não estar relacionada ao polimorfismo da via do folato (Costea et al, 

2006; Reddy et al, 2006). No que diz respeito especialmente à LLA, diferentes estudos 

relataram resultados conflitantes. Ambos os polimorfismos foram associados com a 

diminuição da suscetibilidade de LLA em crianças e adultos (Gemmati et al, 2004; 

Franco et al, 2001), enquanto outros autores não sustentam tal associação (Chiusolo et 

al, 2004; Balta et al, 2003). Além disso, o efeito protetor das variantes da MTHFR 

estava presente em crianças que tinham sido suplementadas com ácido fólico durante a 

gestação (Krajinovic et al, 2004). 

Um estudo realizado na Turquia analisou as concentrações séricas de MTX, 

hematotoxicidade, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, após 156 infusões (Kantar et al, 

2009). O grupo de estudo foi composto de 37 pacientes com idade entre 2 a 17 anos, 

onde 20 crianças tinham LLA e 17 apresentavam outra neoplasia maligna.  

Para o polimorfismo C677T do gene da MTHFR, 19 indivíduos (51,3%) tinham 

o genótipo selvagem (CC), 14 indivíduos (37,8%) eram heterozigotos (CT) e 4 (10,9%) 

homozigotos (TT). Para o polimorfismo A1298C, 11 indivíduos (29,7%) tinham o 

genótipo selvagem (AA), 19 indivíduos (51,3%) eram heterozigotos (AC) e 7 (19,0%) 

homozigotos conforme mostra a tabela 1. A distribuição genotípica e a frequência dos 

alelos polimórficos do gene não foi significativa entre os pacientes com LLA e a outra 

neoplasia maligna (p= 0,29 e 0,28 respectivamente). 
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Tabela 2. Distribuição genotípica e frequência do alelo MTHFR C677T e A1298C em 

crianças com LLA e NHL (adaptado de Kantar et al, 2009). 

 

 

MTHFR, metilenotetraidrofolato redutase; LLA, leucemia linfoblástica  

aguda; LNH, linfoma não - Hodgkin.  
 

 Após a administração de doses elevadas de MTX (5g/m
2
), aumento de 9 % nos 

níveis sérico do fármaco foi observado às 24 horas, 42,2% às 36 horas, 46% às 42 

horas, 58,5% às 48 horas e 41,7% às 72 horas, respectivamente (Kantar et al, 2009).  

Para o polimorfismo C677T, os indivíduos que possuíam o polimorfismo ou 

genótipo TT apresentaram aumentos significativos na concentração de MTX às 24 

horas, quando comparado com os indivíduos com genótipo selvagem CC. Níveis de 

MTX foram menores em outros tempos para esse grupo. Durante esse período, os níveis 

de MTX em indivíduos com o polimorfismo A1298C foram constantemente mais 

elevados, sendo significativo após 48 horas (tabela 2). 
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Tabela 3. Níveis séricos de MTX para os genótipos MTHFR 677 CC, CT/TT e 

MTHFR 1298 AA, AC/CC em diferentes tempos (adaptado de Kantar et al, 2009). 

 

 

 

Quanto à toxicidade da terapia, o desenvolvimento de anemia foi observado em 

50,6%, leucopenia em 61,4% e trombocitopenia em 41,0% dos casos, com grau III e IV 

de toxicidade. Neutropenia febril foi registrado em 41,2% dos casos após o tratamento. 

Hepatotoxicidade de grau III e IV foi observada em menos de 10,0% e nefrotoxicidade 

em 1,2% dos casos após o tratamento com MTX. A tabela 3 mostra um resumo do grau 

de toxicidade dos indivíduos com os genótipos polimórficos e selvagens. Para o 

polimorfismo C677T, os indivíduos com o genótipo selvagem CC apresentaram 

trombocitopenia e hiperbilirrubinemia com grau III e IV maior que os indivíduos com 

genótipos CT e TT. O polimorfismo CT e o genótipo TT parecem não causar 

hepatotoxicidade e nem nefrotoxicidade ou frequentes episódios de neutropenia febril. 

Por outro lado, para o polimorfismo A1298C do gene da MTHFR, os indivíduos com o 

polimorfismo AC e genótipos CC tinham mais anemia e trombocitopenia de grau III e 

IV e frequentes episódios de neutropenia febril do que os indivíduos com o genótipo 

selvagem AA. 
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Tabela 4. Genótipos MTHFR C677T e A1298C e graus III/IV de toxicidade (adaptado 

de Kantar et al, 2009). 

 

 

 

Efeitos tóxicos, como estomatite, febre, diarréia e infecções, não foram 

associados com o polimorfismo C677T em indivíduos tratados com 1 ou 5 mg/m
2
 

(Seidemann et al, 2006). Da mesma forma, não foi observado qualquer relação entre o 

polimorfismo C677T e o aumento do risco de desenvolvimento de toxicidade 

relacionado com o MTX em crianças com genótipo heterozigoto ou homozigoto quando 

comparado com crianças com o genótipo selvagem (Kantar et al, 2009). No entanto, 

crianças com genótipo heterozigoto e homozigoto para o polimorfismo A1298C do gene 

MTHFR, apresentaram maior hepatotoxicidade e hematotoxicidade do que aqueles com 

genótipo selvagem, sugerindo que o polimorfismo A1298C está mais relacionado com 

toxicidade induzidas pelo MTX do que o polimorfismo C677T (Kantar et al, 2009). 

 

4.2 Timidilato sintase   

 

A TYMS é uma enzima chave na síntese “de novo” dos nucleotídeos do DNA, 

catalisando a conversão do monofosfato de desoxiuridina (dUMP) para monofostato de 

desoxitimidina (dTMP). A inibição dessa enzima, causa a depleção de trifosfato de 
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desoxitimidina (dTTP), causando dano no cromossomo e, consequentemente morte 

celular (Giovannetti et al, 2008). 

O gene da TYMS está localizado no cromossomo 18. Sequências repetidas em 

tandem, perto da região de iniciação (TSER), foram identificadas e são polimórficas, 

contendo duas (2R) ou três (3R) repetições de 28 pares de bases (Acuña et al, 2006). A 

presença de polimorfismos mostrou influenciar a expressão do gene in vitro e in vivo; 

em crianças com LLA, homozigotos para 3R, mostraram pior prognóstico em 

comparação com a presença de pelo menos um alelo 2R. A identificação desse 

polimorfismo pode ser um fator determinante para prever a resposta farmacocinética e 

toxicidade dos pacientes submetidos ao tratamento com MTX. (Krajinovic et al, 2002). 

Na tabela 4, a frequência alélica e a frequência genotípica da região TSER está 

demonstrada (Marsh et al, 1999).  O estudo foi realizado em amostras de DNA 

genômico de 96 indivíduos caucasianos, 95 indivíduos do sudeste asiático e 96 

chineses, todos saudáveis. 

 

Tabela 5. Frequência alélica e frequência genotípica da região TSER. Adaptado de 

Marsh et al, 1999. 

 

2/2=homozigotos com duas repetições, 2/3= heterozigotos com duas e três repetições, 

3/3= homozigotos com três repetições, n/a= resultados não avaliados, n= número de 

indivíduos analisados. 
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A frequência genotípica e a frequência alélica em caucasianos e indivíduos do 

sudeste da Ásia foram quase idênticas. Em contrapartida, a frequência genotípica foi 

significativamente diferente em chineses e caucasianos, sendo 67% dos chineses 

homozigotos 3R comparado com 38% dos caucasianos (p<0,001). A frequência de 

alelos também foi diferente nas duas populações: alelo 2R constituiu 40% dos 

caucasianos e apenas 18% dos chineses (Marsh et al, 1999). A frequência alélica 

observada em 96 chineses é quase idêntica ao dos 21 japoneses descritos em outro 

estudo (Horie et al, 1995). Isto sugere que há uma relativa frequência alélica estável ao 

polimorfismo TSER entre a população do leste asiático (Marsh et al, 1999). 

Em estudo realizado na Indonésia, a frequência genotípica do TSER foi obtida a 

partir de 71 amostras a partir de células de LLA em crianças (Giovannetti et al, 2008) e 

comparada com 157 amostras de células de LLA em crianças de origem caucasianas, 

publicado em outro estudo (de Jonge et al, 2005). Além disso, amostras de sangue de 44 

crianças indonésias sadias foram analisadas para avaliar se o genótipo seria devido à 

etnia e não uma característica das células de leucemia (Giovannetti et al, 2008).  

A frequência dos genótipos TSER em células de leucemia não foi 

significativamente diferente do grupo controle, embora um número pequeno de 

controles foram analisados.  

Na tabela 5, são listadas as frequências alélicas e comparada com os dados de 

outro estudo já realizado. 

Tabela 6. Polimorfismo TSER em pacientes e população (adaptado de Giovannetti et 

al, 2008). 
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Uma diferença grande foi encontrada nas amostras de celular de LLA entre 

crianças da Indonésia e caucasianos. A frequência do genótipo 3R/3R em crianças 

caucasianas foi de 33,1%, enquanto que, nas amostras da Indonésia, foi de 76,1% 

(p<0,001). O genótipo 2R/2R esteve presente em 1,4% dos pacientes da Indonésia, 

enquanto que, em caucasianos, esteve presente em 21% das amostras e o genótipo 

2R/3R foi observado em 22,5% dos pacientes da Indonésia e 45,9% dos caucasianos 

(Giovannetti et al, 2008).  

Em crianças da Indonésia, uma grande proporção do alelo 3R foi observada, 

especialmente com genótipo 3R/3R. Não há diferença no polimorfismo TSER entre 

crianças caucasianas com LLA e adultos controles. Já a distribuição do genótipo TSER 

nas amostras de LLA da Indonésia foi um pouco diferente das amostras controles, que 

pode ser devido ao número relativamente pequeno de controles (Giovannetti et al, 

2008). 

As crianças da Indonésia são tratadas de acordo com protocolos da prática 

clínica da Holanda. Portanto, é importante levantar a questão se esses polimorfismos 

têm consequências no tratamento da leucemia com o MTX. Embora o genótipo TSER 

tenha sido relacionado com o prognóstico da LLA (Krajinovic et al, 2002), nenhuma 

relação clara entre o genótipo TSER e sensibilidade ao MTX foi encontrado em estudos 

prévios, com 157 crianças caucasianas (Uchida et al, 2004). 

Este estudo fornece evidências de que mais genes devem estar envolvidos na 

homeostase do folato, e que podem desempenhar um papel adicional ao tratamento, 

devendo ser considerados na avaliação da sensibilidade e nos resultados do tratamento 

da LLA com o MTX (Giovannetti et al, 2008). 

A menor incidência de toxicidade foi relatada em pacientes que possuíam a 

enzima TYMS 3R/3R, e isto pode ser atribuído pela relação entre a atividade e os 
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polimorfismos da enzima TYMS, que existe em tecidos normais, mas não em células 

cancerosas, significando que células normais com genótipo 3R/3R têm uma maior 

atividade da TYMS e são menos sensíveis ao MTX. Assim, os pacientes com genótipo 

3R/3R podem ter sido tratados com subdoses no passado, bem como pacientes da 

Indonésia e, possivelmente, pacientes do outros países asiáticos. Os resultados apóiam a 

individualização da prescrição do MTX e as doses devendo variar de acordo com a 

contagem dos glóbulos brancos. Isto é firmado em muitos protocolos de LLA e que 

parece ser esquecido muitas vezes na prática clínica (Giovannetti et al, 2008). 

 

4.3 Glutationa S-transferase  

 

A GST é uma enzima de fase II envolvida na conjugação e detoxificação de uma 

ampla variedade de xenobióticos, incluindo carcinógenos ambientais e agentes 

quimioterápicos por catalisar sua conjugação com a glutationa (Ye et al, 2005; Jazbec et 

al, 2003). É uma família de enzimas citosólicas, altamente expressa em tecidos que 

possuem grande capacidade de detoxificação, como o fígado e os rins (Ophuis et al, 

2006). Em humanos, a enzima GST citosólica inclui pelo menos sete subfamílias 

distintas, denominada de α (A), µ (M), π (P), σ (S), ζ (Z), ω (O), θ (T), baseado na 

diferença sequencial dos aminoácidos (Hayes et al, 2005). Grande variabilidade na 

atividade da enzima foi observada e indivíduos com baixa atividade da GST apresentam 

risco aumentado de câncer de pulmão e câncer de mama, enquanto indivíduos com alta 

atividade da enzima podem ser resistentes à quimioterapia. As enzimas da subfamília 

GSTM1(localizada no cromossomo 1), GSTP1 (localizada no cromossomo 11) e 

GSTT1(localizada no cromossomo 22) (Lo et al, 2007) estão associadas com o aumento 

do risco do desenvolvimento de câncer devido à toxicidade da quimioterapia (Meyling 



28 

 

et al, 2006). Assim, polimorfismos no gene GSTM1, GSTP1 e GSTT1 foram 

considerados como possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de leucemia 

aguda (Ye et al, 2005).  Esses polimorfismos são encontrados em todas as populações. 

O alelo GSTM1*0 (GSTM1 nulo) e GSTT1*0 (GSTT1 nulo) representam deleções dos 

genes GSTM1 e GSTT1, respectivamente, e resultam em perda da atividade da enzima 

(Rebbeck et al, 1997). A transição de A por G no alelo GSTP1 dá origem ao 

polimorfismo Ile105Val, substituição da isoleucina por valina na posição 105 (GSTP1 

Val), que confere atividade reduzida da enzima (Ali-Osman et al, 1997). Aumento da 

frequência de genótipos GSTM1 nulo e GSTT1 nulo têm sido associados a uma série de 

tumores malignos (Johns et al, 2000).   

Uma revisão sistemática e meta-análise foram realizadas no período de Janeiro 

de 1997 até Julho de 2004 para investigar o efeito do polimorfismo da GST e do risco 

de leucemia aguda (Ye et al, 2005). Os resultados demonstraram que a frequência do 

genótipo GSTM1 nulo foi de 32,0% a 53,5% nos asiáticos, 44,1% a 57,8% nos europeus 

e 27,6% a 56,9% nos americanos. A frequência do genótipo GSTP1 Val variou de 

65,2% a 75,4% em europeus e de 65,2% a 68,4% nos americanos.  A frequência do 

genótipo GSTT1 nulo foi 30,2% a 54,0% nos asiáticos, 8,0% a 25,5% nos europeus e de 

13,8% a 31,6% nos americanos. 

O estudo indicou que indivíduos que não possuem os genes GSTM1 e GSTT1 

são mais propensos a desenvolver câncer e um risco moderado de desenvolver LLA do 

que os indivíduos que possuem o gene, o que parece não estar relacionado com o 

genótipo GSTP1. É concebível, então, que o genótipo GSTM1 nulo e GSTT1 nulo 

podem desempenhar um papel na indução da leucemia (Ye et al, 2005).  

Em outro estudo realizado na Eslovênia, o risco do desenvolvimento de 

neoplasias secundárias em crianças em tratamento para leucemia aguda foi avaliado 
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(Jazbec et al, 2003). As proporções dos genótipos GSTM1, GSTT1 e GSTP1 em 

crianças que desenvolveram neoplasias secundárias foram comparadas a um grupo 

controle de crianças que não desenvolveram nenhuma segunda neoplasia durante o 

tratamento à leucemia aguda com base em protocolos idênticos. Foram registrados, no 

Registro de Câncer da Eslovênia, um total de 449 pacientes com leucemia aguda com 

menos de 16 anos, num período de janeiro de 1961 a outubro de 2000. Destes, 16 

pacientes desenvolveram uma segunda neoplasia em 1,76 a 20,4 anos após o 

diagnóstico de leucemia (tabela 6). 

Tabela 7. Características dos 16 pacientes que desenvolveram neoplasias secundárias 

após o tratamento da leucemia e o genótipo da GST (adaptado de Jazbec et al, 2003). 

 

 

 Casos (16 pacientes) e controles (32 pacientes), com diagnóstico, foram 

pareados quanto ao sexo, tempo de observação e idade do diagnóstico. A neoplasia 

secundária mais frequente foi neoplasias do sistema nervoso central (6 casos), seguido 

do linfoma não-Hodgkin (3 casos) linfoma de Hodgkin e leucemia mieloblástica aguda 

(2 casos). Osteosarcoma, fibrossarcoma e carcinoma de células basais foram observados 

em um caso cada.  O genótipo GSTM1 esteve presente em 52% da população do estudo, 

GSTM1 nulo em 48 %, GSTT1 77%, GSTT1 nulo em 23%, GSTP1 Ile/Ile em 42%, 

Ile/Val em 45% e Val/Val em 13%. Na tabela 7, a distribuição dos genótipos GSTM1, 
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GSTM1 e GSTP1 e suas associações com a ocorrência de neoplasias secundárias em 

casos e controles pode ser observada. 

 

Tabela 8. Distribuição dos genótipos GSTM1, GSTT1 e GSTP1 e sua associação com a 

ocorrência de neoplasias secundárias (adaptado de Jazbec et al, 2003). 

 

 

 

 Em geral, não houve diferenças estatisticamente significativas entre a 

distribuição dos genótipos GST em pacientes com neoplasias secundárias em 

comparação ao grupo de pacientes controles pareados. Além disso, na população de 

estudo, a prevalência do genótipo GSTM1 nulo e GSTT1 nulo foi de 48% e 23% 

respectivamente, o que é comparável com a população em geral da Eslovênia, onde o 

genótipo GSTM1 nulo e GSTT1 nulo encontrado são de 54% e 24%, respectivamente 

(Jazbec et al, 2003). Esses resultados também são semelhantes à frequência encontrada 

em pacientes caucasianos com estes genótipos (Chen et al, 1997). A frequência do 

genótipo GSTP1 também é comparável com a população saudável da Eslovênia, sendo 

que o genótipo GSTP1 Ile/Ile é encontrado em 54% dos indivíduos, enquanto que o 

genótipo Ile/Val é encontrado em 44% dos indivíduos e o genótipo Val/Val é 

encontrado em 12% dos indivíduos (Jazbec et al, 2003). Este estudo sugere que os 
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polimorfismos genéticos da GST não acentuam o risco do desenvolvimento de uma 

neoplasia secundária em crianças tratadas para LLA.  

Um estudo realizado com 302 crianças com LLA constatou que 57 delas 

desenvolveram leucemia relacionada com o tratamento ou síndrome mielodisplásica e 

não encontraram nenhuma associação entre genótipos GSTM1 e GSTT1 com doenças 

relacionadas ao tratamento (Woo et al, 2000). Entretanto, um risco aumentado de 

neoplasias hematológicas secundárias induzidas pelo tratamento foi relatado em 

pacientes com carcinoma de mama e com o genótipo GSTM1 nulo e GSTT1 nulo 

(Haase et al, 2002). Portanto, novos estudos, com tamanho de amostra adequado, serão 

necessários para confirmar o papel do polimorfismo da GST no risco do 

desenvolvimento de uma segunda neoplasia (Jazbec et al, 2003). 

 

 

5. POLIMORFISMO GENÉTICO QUE AFETA A ROTA DA 

MERCAPTOPURINA. 

 

 

As tiopurinas são uma família que incluem, entre outros fármacos, a 

mercaptopurina.  São pró-fármacos inativos que requerem sua ativação enzimática para 

exercer sua citotoxicidade.  A ação citotóxica é através da incorporação de nucleotídeos 

de tioguanina (NTG) no DNA (Abraham et al, 2006). Existem três vias principais para 

o metabolismo da mercaptopurina (MP), onde uma se dá pela enzima TPMT. Esta 

enzima está envolvida na conversão da MP em nucleotídeos da MP, que causam a 

inibição da síntese „de novo‟ do DNA (Feng Zhou et al, 2007) e também catalisa a 

metilação da MP, formando metabólito inativo (Maitland, 2006). 
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3.1  Tiopurina metiltransferase (TPMT) 

 

A atividade da enzima TPMT é herdada com traço autossômico codominante 

(Abraham et al, 2006).  Seu gene encontra-se no cromossomo 6, possuindo 10 éxons 

(Feng Zhou et al, 2007) onde codifica 8 proteínas (Abraham et al, 2006).  É uma 

enzima citosólica que catalisa a metilação (inativação) da mercaptopurina, comumente 

utilizada na etapa de manutenção de remissão da LLA. A TMPT exibe polimorfismo 

genético que determina uma distribuição populacional trimodal (figura 5) da atividade 

da enzima medida em eritrócitos, onde 89% dos indivíduos possuem atividade 

enzimática alta (S/S), 11% apresentavam atividade enzimática intermediária (S/M) e 1 

em cada 300 indivíduos não apresentava atividade detectável (M/M) (Reis, 2006). 

 

 

Figura 4. Distribuição populacional da atividade da TPMT (adaptado de Reis, 2006).  

S/S= genótipo homozigoto selvagem; 

S/M= genótipo heterozigoto, onde um dos alelos é mutante 

M/M= genótipo homozigoto mutantes 

 

 

Vários alelos foram identificados para TPMT. Entre os principais encontram-se 

TPMT *2, TPMT *3A, TMPT *3C (TPMT*1, genótipo selvagem). Quase todos os 
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alelos da TPMT resultam de polimorfismos de nucleotídeos simples – SNPs (Feng Zhou 

et al, 2007). O alelo TPMT *3A é o mais prevalente entre caucasianos, enquanto o 

TPMT *3C é o mais comum entre africanos, asiáticos e populações afro-americanas 

(Nagasubramanian et al, 2003). Cerca de 10% da população caucasiana são 

heterozigotos (atividade intermediária) e 0,3% são homozigotos (inativos) para os alelos 

da TPMT e para estes, a terapia com MP pode causar grave toxicidade hematopoiética, 

pois se acumula NTG nesses tecidos, podendo ser fatal (Abraham et al, 2006).  

 

Figura 5. Estrutura química da 6-metilmercaptopurina, nucleotídeo tioguanina. 

 

Em estudos de análise genética para os três principais polimorfismos associados 

à deficiência da TPMT, em um grupo com intolerância a MP, foi demonstrado que 

100% dos indivíduos eram homozigotos. No entanto, pacientes heterozigotos, que 

apresentam tolerância intermediária à mercaptopurina, podem ser tratados com sucesso 

quando administrado uma dose 10 a 15 vezes menor do que a dosagem padrão (Feng 

Zhou et al, 2007).  

A mutação, quando resulta numa expressão reduzida da enzima TPMT, pode 

aumentar o risco de desenvolvimento de um segundo câncer, induzido pela MP. 

Crianças com deficiência na atividade da enzima têm um risco aumentado de 
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desenvolver mielodisplasia secundária ou leucemia mielóide aguda, provavelmente 

associado ao dano no DNA provocado pelo acúmulo de NTG (Abraham et al, 2006). 

Em um estudo realizado na Rússia, com 995 indivíduos, onde 446 foram 

diagnosticados com doença maligna, 55 deles foram identificados como portadores da 

variação alélica na TPMT. Novecentos e quarenta indivíduos apresentaram o genótipo 

selvagem TPMT*1/*1; 45 indivíduos tinham o genótipo TPMT*1/*3A, 8 o genótipos 

TMPT*1/*3C e 2 possuíam genótipo TPMT*1/*2. As variantes encontradas foram 

significativamente maiores em pacientes com malignitude do que comparado com o 

grupo controle (p= 0, 0199), embora esses resultados não sejam justificativas suficientes 

para considerar a existência uma relação ou associação entre o desenvolvimento de 

malignidade e a presença de SNPs na TPMT. Eles devem ser a base para continuar a 

investigação (Samochatova et al, 2009). 

Pacientes com LLA com deficiência na TPMT e tratados com MP podem 

apresentar profunda e duradoura citopenia, complicações infecciosas e interrupções 

prolongadas no tratamento de manutenção, que consequentemente, aumentam os riscos 

de falha na terapêutica. Como alternativa, pode ser administrado doses reduzidas do 

fármaco, sem que ocorra diminuição da eficiência citostática e sem redução da chance 

de cura (Relling, 1999).  A maioria dos pacientes com LLA que possuíam variações na 

TPMT tinham características associadas com melhoria no prognóstico, e recaídas foram 

menos frequentes nesse grupo, embora diferenças não tenham sido demonstradas  

estatisticamente (Samochatova et al, 2009). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O trabalho realizado buscou informações sobre polimorfismos nas enzimas alvo 

da rota metabólica do MTX e do metabolismo da MP, seus efeitos e a sua relação com o 

desenvolvimento de neoplasia secundária na população em tratamento da LLA, que 

apresentam polimorfismos nessas enzimas. A eficácia do tratamento da LLA aumentou 

expressivamente ao longo dos anos, contudo ainda encontra limitações determinas pela 

elevada incidência de toxicidade. Um projeto lançado nos Estados Unidos tem como 

objetivo a identificação de genes cujos produtos possam ser utilizados como alvos para 

a terapêutica seletiva do câncer. A expectativa é que o desenvolvimento de fármacos 

que apresentem elevada especificidade para alvos moleculares, aumentará a eficácia do 

tratamento com a concomitante redução dos efeitos adversos (Reis, 2006). 

No tratamento da LLA encontramos enzimas relacionadas com a resposta, 

sensibilidade e toxicidade ao quimioterápico.  Essas enzimas têm distribuição 

heterogênea na população, onde cada etnia apresenta suas peculiaridades e assim, cada 

indivíduo respondendo de maneiras diferentes ao mesmo tratamento. Os polimorfismos 

encontrados nas enzimas, muitas vezes estão relacionados com a diminuição de sua 

atividade, o que acarreta menor eficiência e prejuízos ao tratamento, podendo provocar 

importante toxicidade e, em alguns casos, o aparecimento de uma segunda neoplasia, 

embora essa associação seja controversa.  

Portanto, os estudos desses polimorfismos podem ser uma estratégia 

farmacogenética determinante, que permitiria aos médicos fornecer um tratamento 

quimioterápico eficaz e adaptado para cada paciente. A individualização da terapia se 

torna bastante promissora para a terapia do câncer, através da escolha do tratamento 

mais adequado e da individualização de doses.  Porém é fundamental observar que 
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muitos genes podem influenciar as respostas aos medicamentos, o que torna bastante 

complexa a tarefa de identificar as variações genéticas que possuem maior relevância na 

eficácia do tratamento. 
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