
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Nova abordagem técnica no estudo citogenético da 

leucemia linfocítica crónica-B  

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Biotecnologia para as Ciências da Saúde 

 

 

 

Catarina de Jesus Mesquita Valença  

 

 

Orientadora: Doutora Rosário Pinto Leite 

Co-orientadora: Professora Doutora Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018  



 

 



 

I 
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Nova abordagem técnica no estudo citogenético da 

leucemia linfocítica crónica-B  

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Biotecnologia para as Ciências da Saúde 

 

 

 

Catarina de Jesus Mesquita Valença  

 

 

Orientadora: Doutora Rosário Pinto Leite 

Co-orientadora: Professora Doutora Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão 

 

 

Composição do Júri: 

Maria dos Anjos Clemente Pires 

Cecília Maria Gaspar Guedes de Figueiredo e Correia 

Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão  

 

 

Vila Real, 2018



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

DECLARAÇÃO  

Eu, Catarina de Jesus Mesquita Valença, portadora do CC Nº 14781111, estudante do Mestrado 

em Biotecnologia para as Ciências da Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

declaro que esta dissertação de mestrado é resultado da minha pesquisa, trabalho pessoal e das 

orientações da minha orientadora, é uma obra original tendo todas as fontes pesquisadas 

devidamente mencionadas ao longo do texto e apresentadas na bibliografia final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is 

primitive and childlike – and yet it is the most precious thing we have.”  

Albert Einstein 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

AGRADECIMENTOS 

À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na pessoa do magnífico reitor Professor 

Doutor António Fontaínhas Fernandes, pela disponibilidade e facilidades concedidas durante a 

realização deste trabalho. 

Ao Diretor do Departamento da Mulher e da Criança do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, Doutor Osvaldo Moutinho, a possibilidade de realização deste Mestrado, 

disponibilizando os meios e infra-estruturas do Serviço.  

À minha orientadora, a Doutora Rosário Pinto Leite um enorme agradecimento por ter aceite 

ser minha orientadora de dissertação de mestrado, o que me permitiu aprofundar conhecimentos 

na área da genética e aprender técnicas que nunca tinha realizado. Um bem haja por todo o 

empenho, sabedoria e compreensão, pelo rigor científico e sentido crítico que me incutiu. 

À minha co-orientadora, Professora Doutora Isabel O’Neill de Mascarenhas Gaivão, pelos 

ensinamentos transmitidos enquanto minha Professora durante o Mestrado, pela confiança, pela 

disponibilidade, pelo apoio e incentivo prestados. 

À Doutora Marta Souto, ao Doutor Pedro Botelho e à Doutora Regina Arantes por todo o apoio, 

incentivo, disponibilidade em ajudar, entusiasmo e detalhe com que sempre me explicaram as 

coisas, mas acima de tudo pela amizade e pelos bons concelhos. 

À D. Rosa e à D. Lurdes pela simpatia e ajuda prestada.  

À Patrícia Pinho e à Sílvia Lemos, colegas de dissertação, pela amizade, paciência, boa 

disposição, conselhos e companheirismo ao longo de todos estes meses. Agradeço a 

disponibilidade em ajudarem e as horas que despenderam a separar cromossomas comigo.  

À Melani, por toda a amizade e carinho com que prontamente me ouviu e aconselhou.  

À minha madrinha, por todo o apoio e disponibilidade, pela leitura desta dissertação, e acima 

de tudo pelos constantes incentivos. 

Aos meus pais, pelo incentivo, apoio incondicional, compreensão e carinho prestados ao longo 

de toda a minha vida e do meu percurso académico. 

À minha irmã, pela grande amizade e paciência demonstrada, em especial durante a realização 

desta dissertação, e por todos os conselhos.  

Ao Pedro, por todo o amor, carinho e apoio, pela paciência e dedicação incondicional. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

RESUMO 

A leucemia linfocítica crónica B (LLC-B) é a forma de leucemia mais prevalente no hemisfério 

Ocidental, afetando sobretudo indivíduos adultos, com idade superior a 65 anos. É uma doença 

clonal linfoproliferativa, caracterizada pela proliferação anormal e acumulação de linfócitos B 

neoplásicos nos tecidos sanguíneos, órgãos linfáticos e medula óssea. A análise citogenética 

desempenha um papel muito importante no estudo desta patologia, uma vez que a deteção de 

alterações cromossómicas específicas tem implicações prognósticas e terapêuticas. Para a 

análise citogenética destas amostras é necessário a realização de culturas com estimuladores de 

linfócitos B. O estimulador normalmente utilizado para a obtenção de metafases é o 1,2-O-

tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA), que deteta alterações cromossómicas em 40 a 50% dos 

casos por citogenética convencional. Recentemente, novos estimuladores, como o 

oligodesoxinucleótido GpG-DSP30 (DSP30) e a Interleucina (IL-2) foram aplicados às culturas 

celulares com o objetivo de melhorar o número de metafases e a taxa de deteção de anomalias 

cromossómicas. O desenvolvimento de novas técnicas de citogenética molecular, 

nomeadamente a técnica hibridação in situ por fluorescência (FISH), vieram prestar um grande 

contributo para o estudo da LLC-B, permitindo a deteção de anomalias em 80% dos casos.  

O objetivo desta dissertação consiste na implementação do protocolo mais eficaz na 

estimulação das células com LLC-B.  Para atingir os objetivos, foram testados vários 

protocolos, onde se aplicaram dois estimulares (DSP30 e IL-2), com diferentes concentrações, 

isoladamente e em combinação. Foi ainda aplicado, em simultâneo, o estimulador convencional 

(TPA). A combinação dos três estimuladores (TPA/DSP30/IL-2), foi também testada. Para cada 

protocolo foi realizada a citogenética convencional e a FISH. 

As culturas estimuladas com os dois ou os três estimuladores em simultâneo (DSP30/IL-2 (2 

µM; 0,2 µg/mL) ou com TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL)) permitiram a 

obtenção de um maior número de metafases e de metafases com melhor qualidade 

(cromossomas mais alongados e com melhor resolução de bandas), quando comparados com 

as culturas estimuladas só com TPA (20 ng/mL). Verificou-se ainda que a aplicação destes 

estimuladores aumentou a taxa de deteção de alterações cromossómicas, nomeadamente, de 

novos rearranjos e de cariótipos complexos. A técnica FISH, foi útil na deteção de deleções 

submicroscópicas, não detetadas pela citogenética convencional. 
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Em suma, o protocolo para o estudo de doentes com LLC-B deve incluir uma das seguintes 

combinações mitogénicas: DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) ou TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL). O estudo citogenético desta patologia deve abranger a citogenética 

convencional e a FISH, uma vez que estas técnicas desempenham um papel complementar no 

diagnóstico e prognóstico de doentes com LLC-B. 

Palavras-chave: LLC-B; TPA; DSP30; IL-2; alterações cromossómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

ABSTRACT 

Chronic lymphocytic leukemia B (B-CLL) is the most prevalent form of leukemia in the 

Western Hemisphere, primarily affecting adult individuals over the age of 65 years. It is a 

lymphoproliferative clonal disease characterized by abnormal proliferation and accumulation 

of neoplastic B lymphocytes in blood tissues, lymphatic organs and bone marrow. Cytogenetic 

analysis plays a very important role in the study of this pathology, since the detection of specific 

chromosomal alterations has prognostic and therapeutic implications. For the cytogenetic 

analysis of these samples it is necessary to perform cultures with B-lymphocyte stimulators. 

The stimulator commonly used to obtain metaphases is 12-0-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate 

(TPA), which detects chromosomal changes in 40 to 50% of cases by conventional 

cytogenetics. Recently, new stimulators, such as CpG-oligonucleotide DSP30 (DSP30) and 

Interleukin (IL-2) were applied to cell cultures with the aim of improve number of metaphases 

and a rate of detection of chromosomal abnormalities. The development of new molecular 

cytogenetic techniques, namely fluorescent in situ hybridization (FISH), have made a great 

contribution to the study of B-CLL, allowing the detection of anomalies in 80% of the cases. 

The purpose of this dissertation is to implement the most efficient protocol for the stimulation 

of cells with B-CLL. In order to achieve the objectives, several protocols were tested, in which 

two stimulators (DSP30 and IL-2) were applied, with different concentrations, alone and in 

combination. The conventional stimulator (TPA) was also applied simultaneously. The 

combination of the three stimulators (TPA/DSP30/IL-2) was also tested.  For each protocol, 

were performed conventional cytogenetics and FISH. 

The cultures stimulated with the two or three stimulators simultaneously (2 μM, 0,2 μg/mL) or 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL, 2 μM, 0,2 μg/mL) allowed to obtain a greater number of 

metaphases and with better quality (more elongated chromosomes and better band resolution) 

compared to TPA stimulated cultures (20 ng/mL). It was also verified that the application of 

these stimulators increased the rate of detection of chromosomal alterations, namely, of new 

rearrangements and complex karyotypes. The FISH technique was useful in the detection of 

submicroscopic deletions not detected by conventional cytogenetics. 

Summarizing, the protocol for the study of patients with B-CLL should include one of the 

following mitogenic combinations: DSP30/IL-2 (2 μM; 0,2 μg/mL) or TPA/DSP30/IL-2 (20 

ng/mL; 2 μM; 0,2 μg/mL). The cytogenetic study of this pathology should cover conventional 
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cytogenetics and FISH, since these techniques play a complementary role in the diagnosis and 

prognosis of patients with B-CLL. 

Keywords: B-CLL; TPA; DSP30; IL-2; chromosomal alterations. 
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I – INTRODUÇÃO 

1. Contributo da citogenética para o cancro hematológico 

A citogenética é um ramo da genética que tem como objetivo o estudo da morfologia, estrutura, 

número e função dos cromossomas. Compreende a citogenética convencional que tem por base 

a realização de culturas celulares e técnicas de bandeamento para análise de cromossomas e a 

citogenética molecular que recorre essencialmente a técnicas de hibridação in situ por 

fluorescência (FISH) (Chauffaille, 2005; Lawce & Brown, 2017). 

O desenvolvimento de técnicas de cultura celular e a aplicação de técnicas de bandeamento 

permitiram a análise cromossómica de células tumorais. A primeira associação entre anomalias 

cromossómicas e neoplasias hematológicas ocorreu em 1960 quando Nowell e Hungerford 

descobriram em doentes com leucemia miéloide crónica, o cromossoma Philadelphia. Esta 

anomalia foi mais tarde reconhecida como uma translocação recíproca equilibrada entre os 

cromossomas 9 e 22 ( Lorentz, Wieben, Tefferi, Whiteman & Dewald, 2002; Wan, 2014; Kang 

et al., 2016). 

A evolução da citogenética permitiu a identificação e caracterização das anomalias 

cromossómicas específicas das diversas neoplasias, bem como o reconhecimento de alguns 

genes localizados nas regiões envolvidas. De acordo com a literatura, a presença de 

determinadas anomalias cromossómicas provoca alterações na estrutura e no nível de expressão 

de oncogenes e ainda, a perda de função dos genes supressores tumorais localizados nessas 

regiões (Roulston & Le Beau, 1997; Bain, 2001).  

A citogenética é utilizada na prática clínica há mais de 50 anos, sendo um instrumento relevante 

na área da medicina, nomeadamente na hemato-oncologia pois contribui para um maior 

conhecimento das neoplasias hematológicas. A deteção de anomalias cromossómicas presentes 

nas células malignas, tem implicações no diagnóstico, no estádio clínico, no aconselhamento 

genético, na decisão terapêutica, na avaliação da resposta à terapia e no prognóstico (Bain, 

2001; Chauffaille, 2005; Heerema, 2017).  
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2. Citogenética convencional 

A citogenética convencional é a visualização de todo o genoma através da análise do 

cariograma. O cariograma é o alinhamento sistemático dos 22 pares de autossomas homólogos 

e do par de cromossomas sexuais (XX ou XY) presentes numa célula em metafase ou pró-

metafase. A construção do cariograma é feita tendo em conta o tamanho decrescente dos 

cromossomas, a posição do centrómero e o padrão de bandas apresentado por cada um deles. 

Deste modo, os cromossomas são organizados em 7 grupos distintos de A a G (Tabela 1) 

(Schwartz & Wesselschmidt, 2011; Arsham & Shaffer, 2017) .  

Tabela 1 – Nomenclatura básica para cromossomas sem bandeamento (adaptado de ISCN, 2016). 

Grupo A (1-3) 
Cromossomas metacêntricos grandes facilmente distinguidos uns 

dos outros pelo tamanho e posição do centrómero. 

Grupo B (4-5) Cromossomas grandes submetacêntricos. 

Grupo C (6,12,X) 
Cromossomas médios, metacêntricos ou submetacêntricos. O 

cromossoma X assemelha-se aos cromossomas maiores deste grupo. 

Grupo D (13-15) Cromossomas médios, acrocêntricos, com satélites. 

Grupo E (16-18) 
Cromossomas relativamente pequenos, metacêntricos ou 

submetacêntricos. 

Grupo F (19-20) Cromossomas metacêntricos pequenos. 

Grupo G (21-22,Y) 
Cromossomas pequenos, acrocêntricos, com satélites. O 

cromossoma Y não apresenta satélites. 

 

De acordo com o ISCN (International Standing Committee on Human Cytogenetic 

Nomenclature) (2016), “uma banda é definida como a parte do cromossoma claramente 

distinguível dos segmentos adjacentes por parecer escura ou clara através de uma ou mais 

técnicas de bandeamento” (ISCN, 2016). Quando bandeados, cada par de cromossomas 

apresenta um padrão específico de bandas claras e escuras (Barch, Knutsen, & Spurbeck, 1997; 

ISCN, 2016). Este padrão para além de ser essencial na identificação dos cromossomas, permite 

ainda a identificação de alterações presentes nos mesmos (Regateiro, 2003).   

As técnicas de bandeamento podem ser agrupadas em dois grupos distintos (Lawce, 2017):  

• Técnicas básicas: originam um padrão de bandas distribuídas ao longo de todo o 

cromossoma. O bandeamento G, Q e R são exemplos destas técnicas. 
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• Técnicas Seletivas: coram uma banda ou região específica dos cromossomas. 

Exemplos destas técnicas são o bandeamento C, T e NOR.  

A citogenética convencional não permite a deteção de alterações cromossómicas que envolvem 

menos de 4×106 pares de bases, esta limitação foi ultrapassada pelo aparecimento de técnicas 

moleculares (Regateiro, 2003).  

2.1. Culturas celulares 

O estudo de cromossomas através da citogenética convencional requer a presença de células 

em divisão, preferencialmente no estádio de metafase ou pró-metafase, de modo a permitir a 

obtenção de cromossomas classificáveis (Gersen, 2013). Deste modo, é necessário a realização 

de culturas celulares em que haja a proliferação celular num ambiente artificial favorável 

(Hudu, Alshrari, Syahida, & Sekawi, 2016).  

A cultura pode ser efetuada de duas formas (Gus, 2011):  

• Em suspensão: as células proliferam e sobrevivem no meio de cultura, sem aderirem a 

nenhuma superfície. Este tipo de cultura é normalmente efetuado em linfócitos de 

sangue periférico e medula óssea.  

• Em monocamada (monolayer): as células aderem a uma camada de meio e crescem 

sobre ele em camada. Este tipo de cultura é adequado para células epiteliais, do líquido 

amniótico, fibroblastos, entre outras. 

O tipo de cultura celular realizado varia de acordo com o tipo de patologia e das células que se 

pretendem estudar. A análise citogenética pode ser realizada em células que se dividem 

espontaneamente, como é o caso das células da medula óssea, dos gânglios linfáticos, dos 

testículos e das vilosidades coriônicas da placenta, e em células cuja divisão é estimulada em 

cultura através da adição de agentes mitogénicos, como é o caso dos linfócitos B de algumas 

doenças hemato-oncológicas (Lawce & Brown, 2017).  A obtenção de metafases em amostras 

com suspeita  de leucemia linfocítica crónica-B (LLC-B) é difícil, uma vez que os linfócitos B 

não se dividem espontaneamente em cultura, apresentando um baixo índice mitótico in vitro o 

que dificulta a análise de cromossomas metafasicos e a deteção de alterações cromossómicas 

(Holmes et al., 2016). 
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 Agentes mitogénicos na LLC-B  

O estudo genético de anomalias cromossómicas na LLC-B, através da citogenética 

convencional de bandas G (CGC), começou a obter resultados a partir da década de 80 devido 

ao aparecimento de mitogéneos direcionados para as células B: TPA (1,2-O-

tetradecanoilforbol-1,3-acetato), lipopolissacarídeos, Pokeweed, entre outros. Ainda assim, o 

baixo índice mitótico in vitro das células tumorais tem dificultado as análises citogenéticas 

convencionais e por este motivo as anomalias cromossómicas são detetadas em apenas 40-50% 

dos casos (Stilgenbauer, Lichter & Döhner, 2001; Stilgenbauer, Bullinger, Lichter & Do, 2002). 

O TPA é o mitogéneo frequentemente empregue nas culturas de amostras com LLC-B, 

permitindo a deteção de alterações cromossómicas em aproximadamente 40-50% dos casos 

(Struski et al., 2008). Com o intuito de aumentar a taxa de deteção, novos agentes mitogénicos 

foram desenvolvidos e testados, destacando-se o oligodesoxinucleótido CpG-DSP30 (DSP30) 

e a Interleucina-2 (IL-2).  

 TPA 

O TPA ativa a via da proteína quinase C (PKC), esta via está envolvida na diferenciação celular, 

aumentando assim o crescimento celular, proliferação de linfócitos B e T e inibição da apoptose 

(Efremidis, Haubenstock, Holland & Bekesi, 1985; Barragán et al., 2002). Apesar dos avanços 

conseguidos através da utilização do TPA nas culturas celulares, por vezes, o índice mitótico e 

a qualidade das metafases não é satisfatório, impedindo assim a deteção de um maior número 

de anomalias cromossómicas.  

 DSP30 e IL-2 

Os oligodesoxinucleótidos CpG, tal como o DSP30, são oligonucleótidos sintéticos que contêm 

motivos CpG não metilados ou pouco metilados. Estes motivos são reconhecidos pelo TLR9 

(Toll-like receptor 9), recetor expresso pelas células B e pelas células dendríticas plamocitoides. 

Após absorção endossomal, os motivos CpG ativam a via NFkB (Nuclear Factor kappa B) e 

várias cinases, nomeadamente, Akt (anti-apoptotic protein kinase), ERK (extracellular signal-

regulated kinase), JNK (c-Jun N-terminal kinase). Deste modo, o DSP30 aumenta a 

proliferação dos linfócitos B normais e malignos, estimula a produção de citocinas (como a IL-

2 e TNFα) e regula a expressão de antigénios de superfície (CD25 e CD86) (Put et al., 2009;   

Kotkowska, Wawrzyniak, Blonski, Robak, & Korycka-Wolowiec, 2011; Holmes et al., 2016). 

Alguns autores referem que a proliferação é precedida por um aumento da apoptose e que esta 
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limitação pode ser ultrapassada pela adição de IL-2 às culturas. De facto, comparativamente 

com os linfócitos B normais, o DSP30 provoca uma maior expressão da cadeia α (CD25) do 

recetor de IL-2 nos linfócitos B tumorais, resultando num elevado número de recetores de IL-

2 de alta afinidade (Put et al., 2009).  

Os linfócitos B expressam recetores de IL-2, esta citocina demonstrou aumentar a proliferação 

dos mesmo, promove a progressão do ciclo celular e inibe a apoptose. Como o DSP30 aumenta 

a expressão de recetores de IL-2 de alta afinidade nas células tumorais, a combinação de ambos 

pode estimular estas células e permitir a deteção de um maior número de alterações 

cromossómicas (Put et al., 2009;  Karakosta & Manola, 2016).  

O mecanismo de ação do DSP30/IL-2 está representado na Figura 1.  

 

Diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de averiguar a eficácia destes dois 

mitogéneos, DSP30 e IL-2.  Os melhores resultados são obtidos através da combinação 

DSP30/IL-2 na mesma cultura. Put et al., 2009; Liaw et al., 2014, Karakosta & Manola, 2016, 

demonstraram que a estimulação com o DSP30/IL-2 permitiu uma maior taxa de deteção de 

alterações cromossómicas relativamente ao TPA. Diversos estudos revelam ainda, que o uso 

combinado de DSP30/IL-2 aumenta a deteção de anomalias cromossómicas de 40-50% para 

80% (Haferlach, Dicker, Schnittger, Kern & Haferlach, 2007; Dun et al., 2018). 

Figura 1 – Mecanismo de ação do DSP30/IL-2 (adaptado de Zhang & Kipps, 2014). 

DSP30 
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Recentemente, Holmes et al., 2016 realizou um estudo e revelou que a combinação 

TPA/DSP30/IL-2 foi estatisticamente melhor na deteção de alterações cromossómicas 

recorrentes e de novos rearranjos relativamente ao TPA sozinho e à combinação do DSP30/IL-

2 (Holmes et al., 2016).  

 

3. Citogenética molecular – Técnica de hibridação in situ por fluorescência (FISH)  

A FISH é uma técnica relativamente recente, que combina a citogenética convencional com a 

genética molecular. Tem por base a hibridação de sondas de DNA (Ácido desoxirribonucleico) 

complementares a sequências específicas de ácidos nucleicos, presentes em cromossomas 

metafasicos ou núcleos em interfase de material citológico fixado numa lâmina. As sondas são 

marcadas com um fluorocromo ou possuem a capacidade de se associarem indiretamente a ele 

(Figura 2). O microscópio de epifluorescência permite visualizar se a sonda hibridou, uma vez 

que esta emite fluorescência após hibridação com a sequência complementar (Rooney, 2001; 

Fan, 2002; Kannan & Alwi, 2009).  

A baixa deteção de anomalias cromossómicas conseguida nas amostras de LLC-B (sangue 

periférico), através da citogenética convencional foi ultrapassada com o desenvolvimento, no 

início dos anos 90, da técnica FISH. Esta técnica permite a deteção de alterações cromossómicas 

em 80% dos casos, uma vez que não requer necessariamente a observação de metafases e a 

análise é permitida em células que não se encontrem em divisão celular  (interfase FISH) 

(Stilgenbauer et al., 2001; Stilgenbauer et al., 2002). 

Esta técnica tem as vantagens de ser sensível, específica, simples e rápida. Permite a localização 

simultânea de vários alvos devido à possibilidade de utilização de inúmeros fluorocromos 

simultaneamente. No entanto, por se tratar de uma técnica direcionada, não permite a 

visualização global do cariótipo (Put, Michaux & Vandenberghe, 2014).  

3.1. Tipos de sondas 

No mercado existem vários tipos de sondas, que permitem a identificação de cromossomas, 

bandas ou genes específicos. Estas podem ser agrupadas em três grandes categorias: sondas de 

sequência única, sondas de sequência repetitiva e sondas painting (Fan, 2002;  Kolialexi, 

Tsangaris, Kitsiou, Kanavakis & Mavrou, 2005; Lawce & Sanford, 2017).  
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 Sondas de sequência única 

São sondas de sequências de cDNA (complementary DNA), utilizadas para detetar locus 

específicos dos cromossomas. As sequências podem ser génicas, teloméricas e subteloméricas. 

Estas sondas permitem a identificação de deleções e duplicações submicroscópicas, 

translocações, trissomias, monossomias, entre outras.  

 Sondas de sequência repetitiva 

Contêm cerca de 100 a 5000 cópias de uma sequência. Incluem sondas que reconhecem 

sequências de DNA repetitivas (DNA satélite) presentes nos centrómeros e nas regiões 

adjacentes. Estas sondas são normalmente utilizadas para identificar anomalias cromossómicas 

numéricas ou para identificar a origem cromossómica de cromossomas marcadores 

supranumerários.  

 Sondas painting 

São sondas de cDNA ou DNA genómico clonado que reconhecem o todo ou partes do 

cromossoma (braço) em núcleos em interfase ou em metafase. São particularmente úteis na 

identificação de cromossomas marcadores, rearranjos complexos e translocações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática da técnica FISH (adaptado de Lawce & Sanford, 2017). 
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4. Leucemia 

4.1. Introdução 

As leucemias são neoplasias que resultam da proliferação anormal das células sanguíneas, que 

se encontram num estado imaturo da sua formação e desenvolvimento (blastos), e da 

acumulação descontrolada destes percursores na medula óssea (Chiabai, Lins, Pogue & Pereira, 

2012). A proliferação anormal resulta de mutações em genes (proto-oncogenes e genes 

supressores tumorais) envolvidos em processos celulares importantes tais como a proliferação, 

diferenciação e sobrevivência das células (Smith, Marks, & Lieberman, 2005). 

A crescente acumulação de células imaturas clonais (homogéneas) impede a formação de 

células sanguíneas normais (policlonais), como consequência verifica-se uma substituição 

gradual de células normais por células malignas no sangue periférico. As células malignas 

podem ainda invadir os nódulos linfáticos, fígado, baço e outros órgãos vitais (Roulston & Le 

Beau, 1997).  

As leucemias podem ser mielóides ou linfóides de acordo com o tipo de célula que afetam e 

agudas ou crónicas, de acordo com o grau de maturação atingido. As leucemias agudas 

apresentam um curso clínico bastante agressivo, os doentes manifestam subitamente sintomas 

associados à falha do normal funcionamento da medula óssea, sendo rapidamente fatais quando 

não tratadas. Afetam sobretudo blastos indiferenciados ou pouco diferenciados. Por contraste, 

as leucemias crónicas estão associadas a um curso clínico indolente, os sintomas aparecem de 

forma gradual, as células neoplásicas são diferenciadas e numa fase inicial os doentes podem 

não necessitar de tratamento (Roulston & Le Beau, 1997; Schulz, 2005). 

Inicialmente as leucemias eram divididas em 4 grupos, leucemia mielóide aguda (LMA), 

leucemia mielóide crónica (LMC), leucemia linfoblástica aguda (LLA), e leucemia linfocítica 

crónica (LLC). Atualmente e de acordo com o sistema de classificação estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO) a partir de 2008, as neoplasias hemato-oncológicas são 

divididas de acordo com a linhagem que afetam. As neoplasias mielóides compreendem 

doenças mieloproliferativas, doenças mieloproliferativas/mielodisplásicas, síndromes 

mielodisplásicos e leucemia mielóide aguda. As neoplasias linfóides incluem neoplasias das 

células B (ex: LLC-B), neoplasias das células T e NK (natural killer) e linfoma de Hodgkin 

(Swerdlow et al., 2008). 
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4.2. Hematopoiese 

O processo pelo qual ocorre a formação das células sanguíneas é denominado de hematopoiese 

(Seeley et al., 1997). As células sanguíneas formam-se na medula óssea e derivam de uma 

célula-mãe pluripotente, conhecida como célula estaminal hematopoiética, que tem a 

capacidade de se diferenciar dando origem às diferentes linhagens celulares: mielóide e 

linfóide. As células progenitoras mielóides, por sua vez, dão origem aos glóbulos vermelhos, 

glóbulos brancos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, mastócitos, células 

dendríticas) e plaquetas. Os progenitores linfóides originam as células B, T e NK, bem como 

algumas células dendríticas (Figura 3) (Júnior et al., 2010;  Owen, Punt, Stranford & Jones, 

2013). 

 

Os linfócitos são células do sistema imunitário responsáveis pela defesa do organismo contra 

agentes patogénicos, circulam no sangue e na linfa e, também, são encontrados nos tecidos 

Figura 3 – Diagrama representativo da hematopoiese (adaptado de Murphy et al., 2010).  
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linfóides ou órgãos linfóides. Os órgãos linfóides primários, medula óssea e timo, são os 

responsáveis pela sua origem e desenvolvimento, enquanto que os órgãos linfóides secundários 

(gânglios linfáticos, baço e tecidos linfóides dos tratos digestivo e respiratório) são os locais 

onde os linfócitos naïve maduros são mantidos e as respostas imunes adaptativas são iniciadas 

(Murphy, Travers & Walport, 2010; Hoffbrand & Moss, 2013). 

 Linfócitos B 

  Maturação dos Linfócitos B  

O desenvolvimento e maturação das células B é um processo complexo que compreende 

inúmeras fases. Inicialmente a célula percursora linfóide dá origem à célula B progenitora (pró-

B). No núcleo desta célula, têm início os diferentes rearranjos genéticos necessários à produção 

das cadeias pesadas das imunoglobulinas (Kindt, Goldsby, Osborne & Kuby, 2007;  García-

Muñoz, Galiacho & Llorente, 2012). 

A célula pró-B após contactar com as células do estroma, prolifera e diferencia-se numa célula 

percursora de células B (pre-B). O sucesso nos rearranjos genéticos das cadeias leves, que 

ocorrem neste estádio, permite que a célula pre-B evolua para uma célula B imatura, 

caracterizada pela expressão da IgM, à superfície celular (Kindt et al., 2007; Murphy et al., 

2010; García-Muñoz et al., 2012).   

A célula B imatura por sua vez desenvolve-se numa célula B madura que expressa 

imunoglobulinas IgM e IgD à superfície (Figura 4). Neste estádio, as células B maduras 

abandonam a medula óssea e entram na circulação sanguínea onde alcançam a sua maturação 

completa (Kindt et al., 2007; Murphy et al., 2010; García-Muñoz et al., 2012).  

 As imunoglobulinas (Ig) localizadas na superfície das células B, concomitantemente com Ig-α 

ou Ig-β, funcionam como recetores de antigénios específicos e são chamadas de recetores de 

células B (Kindt et al., 2007; Murphy et al., 2010).  
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Figura 4 – Diagrama representativo dos estádios de maturação das células B e respetivas características (adaptado 

de Murphy et al., 2010). 

O anticorpo é composto por quatro cadeias polipeptídicas: duas cadeias leves (L) idênticas e 

duas cadeias pesadas (H) idênticas. Ambas as cadeias possuem uma região variável (VL para as 

cadeias leves das imunoglobulinas e VH para as cadeias pesadas das imunoglobulinas) que pode 

ser composta por uma variedade infinita de diferentes sequências de aminoácidos, formando 

estruturas subtilmente diferentes que permitem que o anticorpo se ligue especificamente a uma 

ampla variedade de antigénios. Além desta região altamente variável, existe ainda uma região 

constante (CL para as cadeias leves das imunoglobulinas e CH para as cadeias pesadas das 

imunoglobulinas) (Kindt et al., 2007; Murphy et al., 2010).  

A região constante da cadeia leve pode ser do tipo kappa (k) ou lambda (λ). A cadeia pesada 

apresenta um de cinco isótipos distintos: gama (𝛾), alfa (𝛼), mu (𝜇), delta (𝛿) e épsilon (휀), estes 

determinam a classe do anticorpo IgG (𝛾), IgA (𝛼), IgM (𝜇), IgD (𝛿) e IgE (휀). A IgG representa 

cerca de 80% das imunoglobulinas totais,  sendo a mais abundante no plasma (Kindt et al., 

2007; Murphy et al., 2010). 

 Ativação e diferenciação dos linfócitos B 

A ativação, proliferação e diferenciação da célula B naïve ocorre nos órgãos linfóides 

periféricos em resposta ao antigénio. Após o contacto com o antigénio, algumas células B 

proliferam e diferenciam-se em plasmócitos produtores de anticorpos. Enquanto que outras 

migram para o folículo linfóide primário e diferenciam-se em células de memória (Kindt et al., 

2007; Murphy et al., 2010; García-Muñoz et al., 2012).  
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O folículo linfóide primário contém células dendríticas foliculares e células B em repouso. As 

células dendríticas foliculares são responsáveis pelo recrutamento de células B naïve e/ou 

ativadas para dentro do folículo. Assim, após exposição da célula B naïve a algum antigénio, o 

folículo primário aumenta de tamanho, dando origem a um folículo secundário, caracterizado 

por possuir um centro germinativo (constituído pelas células B ativadas). No centro germinativo 

ocorrem três importantes eventos de diferenciação das células B:  maturação da afinidade, 

resultante do processo de hipermutação somática (alteração da região variável dos genes da 

imunoglobulina), troca de isotipo, também conhecido como mudança de classe, e formação de 

células B de memória (Kindt et al., 2007; Murphy et al., 2010; García-Muñoz et al., 2012). 

4.3.  Leucemia linfocítica crónica-B 

 Definição 

A LLC-B, é uma doença clonal linfoproliferativa, caracterizada pela proliferação anormal e 

acumulação de linfócitos B neoplásicos nos tecidos sanguíneos, órgãos linfáticos e medula 

óssea. Os linfócitos B neoplásicos apresentam um tempo médio de vida superior ao normal, 

devido à desregulação de alguns mecanismos celulares, nomeadamente, a apoptose  (García-

Muñoz et al., 2012 ;  Koczkodaj, Popek, Zmorzy, Ewa & Filip, 2016;  Scarfò, Ferreri & Ghia, 

2016; Hallek, 2017). 

 Epidemiologia  

A LLC-B afeta sobretudo indivíduos adultos, com idade superior a 65 anos e, é a mais comum 

nos países ocidentais, representando cerca de 25% das leucemias. A taxa de incidência na 

Europa e nos EUA varia entre os 4 a 7 casos por 100.000 residentes anualmente e, tende a 

aumentar com a idade. Os indivíduos asiáticos apresentam menor incidência da doença. A 

média de idade ao diagnóstico situa-se entre os 67 e 72 anos, porém 15% dos pacientes 

diagnosticados têm idade inferior a 55 anos. A proporção entre pacientes do sexo masculino e 

feminino é de 1.5-2:1 (Hallek, 2017;  Strati, Jain & O’Brien, 2018). 

 Origem da LLC-B 

Muito se tem especulado sobre o mecanismo exato que está na base do aparecimento da LLC-

B, no entanto, este permanece desconhecido.  

De acordo com diversos estudos moleculares, verificou-se que os doentes com LLC-B podiam 

possuir genes para a região variável da cadeia pesada das imunoglobulinas (IgVH) mutados ou 
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não mutados. Esta descoberta resultou na divisão dos doentes em dois subgrupos clinicamente 

distinto e levou alguns autores a sugerir que os casos que apresentavam IgVH mutados 

derivavam de células B que foram estimuladas por antigénios e passaram pelos centros 

germinativos. Enquanto que os casos com IgVH não mutados derivavam de células B naïve 

independentes dos centros germinativos. No entanto, esta teoria foi refutada após se ter 

verificado que independentemente do estado mutacional do gene da IgVH, ambos os subgrupos 

apresentavam perfis genéticos homogéneos, sugerindo que ambos têm origem na mesma célula 

(Klein & Dalla-Favera, 2010; Kikushige et al., 2011; Gaidano, Foà, & Dalla-favera, 2012; Karp 

& Giannopoulos, 2013; Queirós et al., 2015).  

No seguimento destas descobertas, os investigadores observaram que as células B de doentes 

com LLC-B apresentavam um perfil genético semelhante ao de células B estimuladas pelo 

antigénio. Assim, surgiu a teoria de que a célula B que está na origem da LLC-B seria uma 

célula B de memória ou uma célula B da zona marginal (podem ser somaticamente mutadas ou 

não) (Karp & Giannopoulos, 2013). 

Atualmente, alguns autores defendem que o evento primário poderá ocorrer nas células 

hematopoiéticas pluripotentes (stem cells), ficando estas mais propensas ao desenvolvimento 

de células malignas. De facto, as stem cells de doentes com LLC-B quando transplantadas num 

modelo de xenoenxerto, conseguiram originar linfócitos B clonais com fenótipo semelhante ao 

da LLC-B (Kikushige et al., 2011; Gaidano et al., 2012; Karp & Giannopoulos, 2013; Zhang 

& Kipps, 2014). 

 Aspetos clínicos 

A LLC-B na maioria dos casos é uma doença assintomática, sendo detetada após a realização 

de um hemograma de rotina. Os doentes sintomáticos geralmente apresentam sintomas B: febre 

de origem indeterminada superior a 38 ºC por mais de 2 semanas sem evidência de infeção, 

perda de peso corporal ≥10% nos últimos 6 meses, suores noturnos por mais de um mês sem 

evidência de infeção. É ainda comum que estes sintomas sejam acompanhados de 

linfoadenopatias palpáveis, esplenomegalias (aumento do volume do baço), adenomegália, 

hepatomegalias (aumento do volume do fígado) e/ou trombocitopenia (contagem de plaquetas 

<100×109/L) (Hoffbrand & Moss, 2013; Scarfò et al., 2016; Rai & Jain, 2016; Hallek, Shanafelt 

& Eichhorst, 2018a; Strati et al., 2018). 
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A evolução da doença pode resultar no aparecimento de complicações tais como: anemia,  

infeções fúngicas e virais (hespes-zoster) (Hoffbrand & Moss, 2013; Rai & Jain, 2016; Strati et 

al., 2018).  

O sistema imunitário debilitado de doentes com LLC-B promove o desenvolvimento de 

citopenias autoimunes (produção de anticorpos contra as células sanguíneas), sendo a mais 

frequente a anemia hemolítica autoimune (AHAI) (destruição de eritrócitos induzida por 

autoanticorpos), seguida da trombocitopenia imune (TI) (destruição de plaquetas induzida por 

autoanticorpos). A neutropenia autoimune (destruição de neutrófilos induzida por 

autoanticorpos) raramente é observada na LLC-B (Elebute & Marsh, 2009; Hodgson, Ferrer, 

Montserrat & Moreno, 2011a; Hodgson, Ferrer, Pereira, Moreno & Montserrat, 2011b; 

Chaudhary & Das, 2014; Molica & Polliack, 2016; Scarfò et al., 2016; Fujita et al., 2017).  

 Morfologia 

A nível morfológico, os linfócitos B característicos da LLC-B são aparentemente maduros, 

pequenos, redondos, idênticos, com pouco citoplasma e cromatina condensada. Apresentam um 

núcleo denso e nucléolos indiscerníveis. Por vezes, o esfregaço sanguíneo revela também a 

presença de imunoblastos1, linfócitos plasmocitóides e manchas de Gumprecht (Ghia & 

Caligaris-Cappio, 2001; Matutes et al., 2007; Nabhan & Rosen, 2014; Oscier et al., 2016; 

Alikhan & Venkataraman, 2018). 

As manchas de Gumprecht frequentemente encontradas no esfregaço sanguíneo de doentes com 

LLC-B são resultantes do défice de vimentina, uma proteína filamentosa responsável pela 

rigidez e integridade dos linfócitos. Nowakowski et al (2009), demonstraram que a presença de 

percentagens elevadas de manchas de Gumprecht, estava relacionada com mutação do gene 

IgVH e com uma maior sobrevida global (Nowakowski et al., 2009). 

 Imunofenótipo  

A observação do imunofenótipo, através da citometria de fluxo, é um método útil para a 

confirmação do diagnóstico de LLC-B, caso haja dúvidas em relação ao distúrbio 

linfoproliferativo em causa. As células da LLC-B co-expressam marcadores celulares de células 

B, nomeadamente, as moléculas CD5, CD19 e CD23. As células leucémicas são negativas para 

o CD10 e apresentam níveis baixos de imunoglobulinas de superfície (na maioria dos casos 

                                                           
1 Células maiores com nucléolo central proeminente (Scarfò et al., 2016). 
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IgM e/ou IgD), CD20, CD43 e CD79b. Além disso, a proliferação linfocítica é monoclonal, 

pois há uma restrição clonal da cadeia leve k ou λ (Swerdlow et al., 2008;  Zenz, Mertens, 

Küppers, Döhner & Stilgenbauer, 2010;  Hoffbrand & Moss, 2013; Hallek et al., 2018a; Hallek 

et al., 2018b; Rawstron et al., 2018).  

A expressão de CD200 e ROR1(receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1) pelas células 

leucémicas demonstrou ser importante na distinção da LLC-B de outras doenças 

linfoproliferativas (Challagundla, Medeiros, Kanagal-Shamanna, Miranda & Jorgensen, 2014; 

Rawstron et al., 2018). 

 Estratificação de risco 

A partir do final da década 60, surgiram vários estudos que demonstraram uma grande 

heterogeneidade no quadro clínico de doentes com LLC-B. A observação de diferentes 

marcadores, com valor prognóstico, conduziram ao desenvolvimento de dois sistemas de 

estádios clínicos: o de Rai (1975) e o de Binet (1981) (Gribben, 2010; Rai & Jain, 2016). 

Os sistemas de estádios Rai e Binet são instrumentos simples e facilmente exequíveis, assentam 

no exame físico e na contagem completa de células sanguíneas. Têm como objetivo a 

estratificação de risco dos doentes e o planeamento de uma estratégia terapêutica: aplicação de 

tratamento versus vigilância, contribuindo assim para um melhor prognóstico da LLC-B (Rai 

& Jain, 2016; Scarfò et al., 2016). 

O sistema de Rai inicialmente proposto, distribui os doentes em cinco estádios: 

• Estádio 0: Linfocitose absoluta (contagem de linfócitos ≥15x109/L no sangue periférico 

e ≥40% na medula óssea). 

• Estádio I: Linfocitose e linfoadenopatia. 

• Estádio II: Linfocitose e hepatomegalia e/ou esplenomegália (aumento do volume do 

fígado e/ou baço). A linfoadenopatia pode estar ou não presente. 

• Estádio III: Linfocitose e presença de anemia (nível de hemoglobina <11g/dL). A 

linfoadenopatia e as organomegalias (hepato e esplenomegalia) podem estar ou não 

presentes. 

• Estádio IV: Linfocitose e trombocitopenia. A linfoadenopatia e as organomegalias 

podem estar ou não presentes (Lorenzi, 2006; Hoffbrand & Moss, 2013; Eichhorst et 

al., 2015). 
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Alguns anos após o seu aparecimento, o sistema de Rai sofreu algumas alterações que 

culminaram na redução dos cinco estádios originais para apenas três. O estádio 0 passou a ser 

considerado de baixo risco, ou seja, associado a um bom prognóstico e cuja sobrevivência 

média de vida é superior a 10 anos. Os estádios I e II são de risco intermédio, estão associados 

a um prognóstico intermédio e a uma sobrevivência média de 7 anos. Por último, os estádios 

III e IV são considerados de alto risco e possuem uma sobrevivência média inferior a 4 anos, 

ou seja, estão associados a um prognóstico desfavorável (Nabhan & Rosen, 2014; Rai & Jain, 

2016;  Scarfò et al., 2016). 

O sistema proposto por Binet, agrupa os doentes em 3 estádios com base na avaliação do 

número de áreas do tecido linfático afetadas - cabeça e pescoço, axila, virilha, baço e fígado - 

e a presença/ausência de anemia e/ou trombocitopenia.  

• Estádio A: Menos de três áreas linfóides envolvidas, ausência de anemia (nível de 

hemoglobina >10g/dL) e trombocitopenia.  

• Estádio B: Envolvimento de pelo menos três áreas linfóides e ausência de anemia e 

trombocitopenia.  

• Estádio C: Anemia e/ou trombocitopenia (Hallek, 2017; Kipps et al., 2017; Hallek et 

al., 2018b). 

O estádio A é considerado de bom prognóstico, o estádio B está associado a um prognóstico 

intermédio e o estádio C a um prognóstico desfavorável, a sobrevivência média é 13, 8 e 2 anos 

de vida, respetivamente (Kipps et al., 2017). 

 Diagnóstico 

A LLC-B é uma doença, na maioria das vezes, assintomática e muitos dos pacientes só tomam 

conhecimento desta através de exames de rotina. Em 1996 o Instituto Nacional do Cancro (NCI) 

publicou diretrizes para auxiliarem o diagnóstico da LLC-B, com o passar dos anos foram feitos 

avanços no conhecimento desta patologia e estas diretrizes foram revistas e atualizadas pela 

Organização Mundial de Saúde (2008) e pelo International Workshop on Chronic Lymphocytic 

Leukaemia (IWCLL) 2008 (Scarfò et al., 2016). 

O diagnóstico da LLC-B pode ser estabelecido através da realização de um esfregaço 

sanguíneo, de um hemograma completo, da contagem diferencial de leucócitos e do 

imunofenótipo (análise de marcadores celulares). Outros exames como a biópsia da medula 

óssea, histologia dos nódulos linfáticos e estudos citogenéticos ou moleculares podem ser 
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necessários para complementar o diagnóstico, auxiliar no prognóstico e na escolha terapêutica 

(Cavenagh & Lister, 2003; Sagatys & Zhang, 2012; Hallek, 2017). 

Para diagnosticar a LLC-B têm de estar reunidos os seguintes critérios: 

• Linfócitos B morfologicamente pequenos e maduros, com citoplasma quase inexistente 

e cromatina condensada; 

• Presença de pelo menos 5×109/L linfócitos B monoclonais no sangue periférico durante 

pelo menos 3 meses; 

• Imunofenótipo com uma população monoclonal de células B, uma vez que há a 

expressão de apenas um tipo de cadeia leve (𝜆 𝑜𝑢 𝜅). Para além disso as células da LLC-

B expressão os marcadores celulares CD5, CD19 e CD23; 

• Níveis baixos de imunoglobulina superficial (IgM ou IgD), CD20 e CD79b;  

• No esfregaço da medula óssea 25% a 95% das células são linfóides;  

• A biópsia da medula óssea pode ou não demonstrar a presença de infiltração linfocítica 

que pode ser nodular (nódulos linfóides sem relação direta com as trabéculas ósseas), 

difusa (infiltração substitui o parênquima medular) ou intersticial (infiltração permeia o 

parênquima medular) (Swerdlow et al., 2008; Hoffbrand & Moss, 2013; Eichhorst et 

al., 2015; Kersting et al., 2016; Hallek et al., 2018b). 

 Alterações citogenéticas frequentes na LLC-B 

Na LLC-B as alterações cromossómicas mais frequentes envolvem deleções e trissomias, 

destacando-se a trissomia do cromossoma 12 e deleções das regiões 13q14, 11q22-q23, 17p13 

e 6q21. As translocações cromossómicas equilibradas recíprocas são raras, contudo podem 

surgir  (Aurran-Schleinitz et al., 2008). 

  Deleção do 13q14 

A anomalia que envolve o braço longo do cromossoma 13, mais comum na LLC-B, é a deleção 

da banda 13q14 (Figura 5). Esta alteração é detetada em cerca de 50% dos casos com LLC-B e 

quando isolada está associada a um prognóstico favorável. As deleções 13q podem ser 

monoalélicas ou bialélicas, no entanto, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas relativamente ao prognóstico nestes dois tipos (Zenz, Mertens, Döhner & 

Stilgenbauer, 2011; Puiggros et al., 2013; Delgado, Vilamor, Lopéz-Guillermo & Campo, 

2016; Boddu & Ferrajoli, 2018). 
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O tamanho da deleção 13q apresenta alguma 

heterogeneidade, por este motivo Ouillette et 

al (2008) e Parker et al (2011) propuseram 

dois marcos de referência anatómicos para a 

categorização das deleções 13q: 1) a minimal 

delected region (MDR) contem o gene 

DLEU2 (que codifica parte do primeiro exão 

de DLEU1), o miR-15a e miR16-1; 2) a maior 

deleção 13q para além de envolver a MDR 

afeta também o gene RB1 (Retinoblastoma-1) 

(está envolvido no controlo do ciclo celular e 

na regulação da transcrição) (Zenz et al, 2011; Puiggros et al., 2014; Yi et al., 2017).  

Doentes com a maior deleção 13q apresentam menor sobrevida global e sem terapêutica 

relativamente a doentes com apenas perda da MDR. O miR15a e o miR16-1 inibem vários genes 

envolvidos na transição G0-G1, impedindo assim o ciclo celular. Inibem também a expressão 

da proteína anti-apoptótica BCL2 (Apoptosis regulator Bcl-2).  Deste modo, doentes com LLC-

B com deleção 13q14 apresentam uma sobre-expressão de BCL2 e, por conseguinte, resistência 

à apoptose. Para além disto, a expressão do miR15a e do miR16-1 diminui a expressão do gene 

supressor tumoral TP53 (Tumor protein p53). A perda destes dois microRNAs, devido à deleção 

13q14, resulta numa maior expressão do gene TP53. Este codifica a proteína p53 que está 

envolvida na regulação do ciclo celular e apoptose, na reparação do DNA, na senescência e na 

angiogénese. Assim, apesar da apoptose se encontrar diminuída devido à sobre-expressão de 

BCL2, a via do p53 reduz o crescimento do tumor (Stilgenbauer et al., 2001; Puiggros et al., 

2013; Degheidy et al., 2013; Pekarsky & Croce, 2015; Fabbri & Dalla-favera, 2016; Braga et 

al., 2017, Rampazzo et al., 2017).   

 Trissomia do cromossoma 12 

A trissomia do cromossoma 12 foi a primeira alteração cromossómica, detetada através da 

citogenética convencional, a ser descrita como prevalente na LLC-B. Atualmente é considerada 

a segunda alteração cromossómica mais frequente, sendo observada em 10-20% dos doentes 

com esta patologia. Esta alteração, geralmente ocorre numa fase inicial da doença e facilita o 

aparecimento de outras alterações cromossómicas, das quais são exemplo, trissomias dos 

cromossomas 18 e 19, deleções recorrentes na LLC-B (14q, 13q, 11q ou 17p) e translocações 

Figura 5 – Ideograma do cromossoma 13 (adaptado de 

Puiggros et al., 2014). 
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no gene da cadeia pesada da imunoglobulina (IgH) (t(14;19)(q32;q13), t(14;18)(q32;q21)). Esta 

alteração, também está associada a mutações no gene NOTCH1 (neurogenic locus notch 

homolog protein 1) e TP53 (Puiggros et al., 2014; Delgado et al., 2016; Boddu & Ferrajoli, 

2018). 

O impacto prognóstico desta alteração 

citogenética foi amplamente discutido, 

inicialmente acreditava-se que estava 

relacionada com um curso clínico mais 

agressivo. Posteriormente foi considerada 

por vários autores, nomeadamente 

Döhner et al (2000), um fator de risco 

intermédio (Matutes et al., 1996; Döhner 

et al., 2000; Puiggros et al., 2014).  

Os genes com potencial relevância, para a 

LLC-B, envolvidos na trissomia do 12 são 

ainda alvo de grandes investigações. Algumas revelaram que genes como o P27, HIP1R 

(Huntingtin Interacting Protein 1 Related), MYF6 (Myogenic Factor 6) e MDM2 (homólogo 

humano do gene mouse double minute 2), localizados ao longo do cromossoma 12, estão 

amplificados em doentes com LLC-B (Figura 6). A sobre-expressão de MDM2, promove a 

degradação da proteína p53 desregulando assim o ciclo celular (Stilgenbauer et al., 2000; 

Stilgenbauer et al., 2002; Puiggros et al., 2014). 

A presença de mutações no gene NOTCH1, bem como a expressão de CD38 ou CD49 em 

doentes com trissomia do cromossoma 12, resulta numa menor taxa de sobrevivência e num 

prognóstico desfavorável para este subgrupo de doentes (Del Giudice et al., 2012; Puiggros et 

al., 2014). 

  Deleção do 6q23 

As deleções que envolvem o braço longo do cromossoma 6 ocorrem numa percentagem 

reduzida (3-6%) de doentes com LLC-B, porém em neoplasias linfóides são frequentemente 

observadas. Esta anomalia surge muitas vezes secundariamente ou no contexto de cariótipo 

complexo. De acordo com a Segunda Reunião Internacional de Trabalhos sobre Cromossomas 

na LLC (IWCCLL – International Working Party on Chromosomes in CLL) as bandas 

Figura 6 – Ideograma do cromossoma 12 (adaptado de 

Puiggros et al., 2014). 
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cromossómicas normalmente envolvidas são 6q15 e 6q23 (Stilgenbauer et al., 2000; 

Stilgenbauer et al., 2002; Wang et al., 2011; Dalsass et al., 2013).  

A análise molecular de diversos subtipos de linfomas malignos contribuiu para a identificação 

de duas regiões frequentemente deletadas: 6q21-q23 e 6q25-q27. Stilgenbauer et al (1999) 

através de sondas para as regiões 6q21 e 6q27 observaram deleções do 6q em 7% dos casos 

analisados com LLC-B, destes a região 6q21 encontrava-se sempre mutada, enquanto que, a 

banda q27 apresentava deleção em um terço das amostras. Dalsass et al (2013) recorrendo à 

técnica FISH demonstraram que para além das regiões previamente enumeradas, a deleção 6q 

pode também ocorrer nas regiões 6q16, 6q23.3, 6q25.2. Este estudo revelou ainda que as bandas 

6q16 e 6q25.2 estavam frequentemente envolvidas na LLC-B. Os autores consideram que a 

deleção da região 6q16 representa um evento genético crítico na progressão da LLC-B 

(Stilgenbauer et al., 2000; Stilgenbauer et al., 2001; Stilgenbauer et al., 2002; Dalsass et al., 

2013).   

A deleção no braço longo do cromossoma 6 em casos de linfomas foliculares non-Hodgkin, 

está associada a um mau prognóstico. Na LLC-B, esta anomalia, não demonstrou nenhum efeito 

a nível de prognóstico (Stilgenbauer et al., 2000; Stilgenbauer et al., 2002). 

  Deleção do 11q22-q23 

A deleção do 11q22-q23 ocorre em cerca de 5-20% dos doentes com LLC-B (Figura 7). É 

frequentemente encontrada em doentes mais jovens e está associada a uma rápida progressão 

da doença, menor sobrevivência global e ausência de mutações no gene IgVH, sendo por este 

motivo considerada um mau fator prognóstico (Zenz et al., 2011; Marasca et al., 2013; Fabbri 

& Dalla-favera, 2016; Boddu & Ferrajoli, 2018). 

Verifica-se uma grande variabilidade 

relativamente ao tamanho da deleção, sendo por 

isso subdividida em dois grupos: grandes 

deleções/clássicas ou pequenas deleções/atípicas. 

As primeiras são as mais comuns, enquanto que as 

segundas são raras e estão maioritariamente 

associadas a mutações no gene ATM (ataxia 

telangiectasia mutated). Relativamente à 

caracterização molecular da região crítica afetada 
Figura 7 – Ideograma do cromossoma 11 

(adaptado de Puiggros et al., 2014). 
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por esta alteração cromossómica, estudos revelam que a MDR compreende as bandas 

cromossómicas 11q22.3-q23.1, onde se encontram localizados os genes ATM  e BIRC3 

(baculoviral IAP repeat containing 3) (Stilgenbauer et al., 2000; Zenz et al., 2011 Puiggros et 

al., 2014; Fabbri & Dalla-favera, 2016).  

O ATM  e o BIRC3 demonstraram ser candidatos promissores a genes supressores tumorais 

(Puiggros et al., 2014). O gene ATM, contribui para a ativação de proteínas envolvidas na 

reparação do dano no DNA, na regulação do ciclo celular e na apoptose. O BIRC3, regula 

negativamente a via de sinalização NF-kB, estando portanto, implicado em diversos processos 

celulares: apoptose, proliferação celular, invasão e metástase, entre outros (Stilgenbauer et al., 

2000; Zenz et al., 2011; Fabbri & Dalla-favera, 2016).  

Segundo Puiggros et al (2014) a mutação no gene ATM  afetou 8-30% dos doentes com LLC 

com a deleção do 11q, enquanto que a mutação no gene BIRC3 apenas foi detetada em 4% dos 

casos. No entanto, esta percentagem aumenta para os 24% em doentes refratários à 

quimioterapia (nomeadamente à fludarabina). Para além disto, descobriram ainda que a 

mutação no gene BIRC3 é frequentemente acompanhada por alterações no gene TP53, o que 

compromete a eficácia de muitos fármacos (Stilgenbauer et al., 2000; Zenz et al., 2011; 

Puiggros et al., 2014; Fabbri & Dalla-favera, 2016). 

 Deleção do 17p13  

As alterações cromossómicas do cromossoma 17, mais frequentemente observadas, resultam 

da perda do braço curto, nomeadamente da banda 17p13.1 (Figura 8). Esta alteração foi detetada 

em 3-10% dos doentes com LLC-B, no entanto, fatores como a progressão da doença e o 

tratamento (quimioterapia refratária), podem elevar esta percentagem para os 30% (Zenz et al., 

2011; Montserrat & Dreger, 2016; Boddu & Ferrajoli, 2018).  

Já na década de 90, com os trabalhos de Gaidano 

et al (1991) e Dohner et al (1997), se verificou 

que o TP53, era um importante gene supressor 

tumoral, localizado na banda 13.1 e que se 

encontrava frequentemente envolvido nas 

anomalias do 17p (Cox & Meek, 2010;  El-

Ghammaz, Abdelwahed, Mostafa & Mansour, 

2015; Aubrey, Strasser & Kelly,  2016). 
Figura 8 – Ideograma do cromossoma 17 (adaptado 

de Puiggros et al., 2014). 
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A deleção 17p13 provoca a perda do gene TP53, no entanto, este pode ainda ser inativado por 

mutações somáticas ou pela sobre-expressão de MDM2. O gene MDM2 tem como função a 

degradação da p53. Doentes com LLC-B apresentam uma expressão elevada de MDM2 em 50-

70% dos casos. A sobre-expressão de MDM2 inibe um elevado número de genes e miRNAS 

dependentes de p53, nomeadamente o miR-34a. A diminuição da sua expressão pode estar 

associada a um curso mais agressivo da doença, uma vez que este miRNA está envolvido na 

regulação da senescência, apoptose e ciclo celular (Zenz, Häbe, Denzel, Mohr & Winkler,  

2009; Asslaber et al., 2010; Puiggros et al., 2014). 

Relativamente ao significado clínico desta deleção, os doentes com del17p13 apresentam um 

prognóstico desfavorável, com menor sobrevida sem terapêutica e global, rápida progressão da 

doença e resistência à terapêutica (Zenz et al., 2009; Zenz et al., 2011; Puiggros et al., 2014; 

Fabbri & Dalla-favera, 2016; Boddu & Ferrajoli, 2018).  

As terapias usualmente utilizadas nos doentes com LLC-B baseiam-se na administração de 

análogos de purinas (Ex. fludarabina) e agentes alquilantes (Ex. clorambucil), cujos 

mecanismos são dependentes do p53. Por este motivo, doentes com deleção 17p13 ou com 

mutação no gene TP53 são resistentes à quimioterapia e têm um tempo de sobrevivência mais 

curto (Stilgenbauer et al., 2002;  Zenz et al.,  2009; El-Ghammaz et al., 2015).  

 Translocações 

As translocações, apesar de não serem específicas na LLC-B, têm sido relatadas em 32-42% 

dos doentes. Por norma, as translocações equilibradas são raras, sendo as translocações não-

recíprocas desequilibradas, as mais frequentes. Na generalidade, apresentam um impacto 

negativo na resposta à terapia e na sobrevivência (Van den Neste et al., 2007; Zenz et al., 2011;  

Puiggros et al., 2014).  

As translocações que envolvem o cromossoma 14, nomeadamente a banda 14q32 que contém 

os segmentos genéticos codificadores da cadeia pesada das imunoglobulinas, foram observadas 

em 7% das amostras com LLC-B. Um dos rearranjos observados é a t(14;19) que envolve o 

locus BCL3 (B cell CLL/lymphoma 3) que codifica uma proteína coactivadora da transcrição, 

presente no cromossoma 19. De acordo com Zenz et al (2011) e Puiggros et al (2014), a t(14;19) 

é uma alteração rara, mas quando detetada está associada à presença de trissomia do 

cromossoma 12, cariótipo complexo, IgVH não mutado, bem como, rápida progressão da 

doença. Outro rearranjo possível é a t(14;18), ocorre entre o gene BCL2, presente no 
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cromossoma 18, e o locus da IgH, presente no cromossoma 14, resultando na sobre-expressão 

do gene BCL2 e consequente, inibição da apoptose. Esta translocação, em doentes com LLC-

B, não demonstrou associação a cariótipos complexos ou a características agressivas da doença 

(Stilgenbauer et al., 2001; Zenz et al., 2011;  Tang, Banks, Sargent, Medeiros & Abruzzo, 2013; 

Puiggros et al., 2014).  

As translocações que envolvem o gene MYC (MYC Proto-Oncogene, BHLH Transcription 

Factor) são observadas em 1% dos casos. A presença de imunoblastos, neste grupo específico 

de  doentes, indica que estas translocações constituem um evento secundário na LLC-B e 

promovem a evolução da doença (Zenz et al., 2011; Puiggros et al., 2014). 

  Cariótipos complexos  

O cariótipo complexo, definido pela presença de três ou mais anomalias cromossómicas, foi 

detetado em 16% dos casos com LLC-B e está associado a fatores de alto risco tais como 

expressão de CD38, IgVH não mutado, deleção no 11q e 17p e mutação no gene TP53. Os 

doentes com cariótipo complexo apresentam resistência à quimioterapia, menor sobrevida sem 

terapêutica e global (Baliakas et al., 2014; Boddu & Ferrajoli, 2018; Rigolin et al., 2018). 

 Mutações génicas 

As técnicas de sequenciamento de última geração contribuíram para a identificação de lesões 

genéticas adicionais na LLC-B, nomeadamente, mutações nos genes NOTCH1 e SF3B1 (Boddu 

& Ferrajoli, 2018).  

 NOTCH1 

O NOTCH1 está localizado no cromossoma 9 na banda q34.3, codifica uma proteína 

transmembranar que regula várias vias envolvidas na indução da diferenciação de progenitores 

hematopoiéticos em células T imaturas e de células B maduras em células produtoras de 

anticorpos. As mutações NOTCH1 estão presentes em aproximadamente 4% dos doentes 

recém-diagnosticados, no entanto esta incidência aumenta para os 30% em doentes 

recidivantes, quimiorefratários ou com trissomia do cromossoma 12 (Zhang & J. Kipps, 2014; 

Scarfò et al., 2016; Boddu & Ferrajoli, 2018).  

Estas mutações diminuem a degradação de NOTCH1, resultando na sua acumulação e numa 

maior atividade.  Por conseguinte, ocorre um aumento da atividade de NF-kB, e 

consequentemente um aumento da proliferação celular e a inibição da apoptose. Doentes com 
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mutações NOTCH1 apresentam taxas de respostas inferiores à quimioimunoterapia e menor 

sobrevida global (Zhang & J. Kipps, 2014; Scarfò et al., 2016). 

 SF3B1 

As mutações no gene SF3B1 (Splicing Factor 3B subunit 1) (localizado no cromossoma 2 na 

banda q33.1) foram detetadas em 9,7% a 15% dos casos com LLC-B. Esta mutação é 

normalmente adquirida durante a evolução clonal e observa-se uma maior incidência em 

doentes com del(11q) (Zhang & J. Kipps, 2014; Boddu & Ferrajoli, 2018).  

O SF3B1 regula o splicing alternativo de genes, responsável pelo controlo da progressão do 

ciclo celular e da apoptose. Mutações no SF3B1 podem aumentar a proliferação e/ou 

sobrevivência de células LLC-B (Zhang & J. Kipps, 2014; Boddu & Ferrajoli, 2018).  

Tal como a mutação NOTCH1, também a mutação SF3B1 está associada a um prognóstico 

adverso, sendo que os doentes com esta mutação apresentam respostas inferiores à 

quimioimunoterapia (refratários à fludarabina), menor duração da remissão da doença e menor 

sobrevida global (Scarfò et al., 2016; Boddu & Ferrajoli, 2018).  

 Biomarcadores de prognóstico na LLC-B 

Os biomarcadores de prognóstico refletem a biologia subjacente e a história natural da LLC-B, 

têm como objetivo prever o curso clínico da doença, auxiliar na decisão terapêutica e prever a 

resposta à mesma. Os marcadores prognósticos validados na LLC-B, com maior importância, 

são: idade, sexo, estádio clínico (Rai e Binet), concentração sérica de Beta 2-Microglobulina 

(β2-M), estado de hipermutação somático do gene IgVH, alterações citogenéticas, entre outros 

(Tabela 2) ( The International CLL-IPI working Group, 2016; Pospisilova &  Doubek, 2017; 

Gaidano & Rossi, 2017). 

De acordo com o The International CLL-IPI working group a idade e o sexo têm um impacto 

prognóstico significativo na sobrevida global.  Doentes com LLC-B com idade superior a 65 

anos e/ou do sexo masculino, apresentam menor sobrevida global. Para além disto, os doentes 

considerados de alto risco no estádio de Rai e Binet (Binet C; Rai III/IV) também apresentaram 

uma menor sobrevida global (The International CLL-IPI working Group, 2016).  
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Tabela 2 - Biomarcadores de prognóstico na LLC-B (adaptado de Hoffbrand & Moss, 2013). 

 

Tendo em conta alguns estudos, concentrações elevadas de β2-M nos estádios inicias da doença, 

estão associadas a uma menor sobrevida sem progressão e a uma menor sobrevida global (The 

International CLL-IPI working Group, 2016; Delgado et al., 2009; Gentile et al., 2009). 

O estado de hipermutação somático do gene IgVH foi considerado um marcador prognóstico 

robusto. Os doentes que possuem genes IgVH mutados, quando comparados com doentes com 

IgVH não mutados, apresentam maior tempo sem tratamento, maior sobrevida sem progressão 

quando tratados com quimioimunoterapia e uma melhor sobrevida global (González-Gascón & 

Marín et al., 2014; The International CLL-IPI working Group, 2016; Pospisilova  & Doubek, 

2017; Gaidano & Rossi, 2017). 

Relativamente as alterações citogenéticas, a deleção do 17p13 e a deleção do 11q22-q23 (ainda 

que em menor frequência) estão associadas a um curso clínico mais agressivo. Os doentes com 

LLC-B e portadores destas alterações isoladamente apresentam uma menor sobrevida sem 

progressão e uma menor sobrevida global. Recentemente, os cariótipos complexos (presença 

de 3 ou mais alterações cromossómicas) demonstraram ter um significado prognóstico adverso, 

uma vez que, diminuíram a sobrevida sem progressão e a sobrevida global de doentes com 

LLC-B  (Pospisilova & Doubek, 2017; Gaidano & Rossi, 2017). 

 Bom Prognóstico Mau Prognóstico 

Idade ≤ 65 anos > 65 anos 

Sexo Feminino Masculino 

Estádio de Rai e Binet Rai 0, I; Binet A Rai II-IV; Binet B, C 

β2-Microglobulina (mg/L) ≤ 3-5 > 3-5 

Genes da VH da 
imunoglubina  

Mutados Não mutados 

Alterações 
cromossómicas 

Deleção 13q 
Deleção 11q ou 17p ou 

Cariótipo complexo 

Tempo de duplicação dos 
linfócitos 

Lento Rápido 
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II - OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

• Implementação do protocolo mais eficaz na estimulação das células com LLC-B. 

Objetivos específicos: 

• Aplicação de dois estimulares (DSP30 e IL-2), com diferentes concentrações, 

isoladamente e em combinação nas culturas celulares, em amostras anonimizadas de 

doentes com LLC-B; 

• Aplicação do estimulador convencional (TPA) nas culturas celulares de amostras 

anonimizadas de doentes com LLC-B;  

• Aplicação da combinação dos três estimuladores (TPA/DSP30/IL-2) nas culturas 

celulares de amostras anonimizadas de doentes com LLC-B; 

• Realização da técnica de bandeamento GTL e da técnica de hibridação in situ por 

fluorescência (FISH);  

• Comparação dos resultados da citogenética convencional, com os obtidos pela FISH. 

• Comparação dos resultados obtidos, com os resultados do protocolo convencional 

(TPA), no que diz respeito ao número e qualidade de metafases, bem como alterações 

cromossómicas detetadas. 
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III – MATERIAL E MÉTODOS  

No decorrer deste capítulo serão enunciados o material e as metodologias utilizadas na 

realização deste trabalho, bem como breves explicações teóricas subjacentes às mesmas. 

1. Material 

Citogenética convencional 

• 25 amostras anonimizadas de sangue periférico com LLC-B; 

• Cultura celular das amostras, utilizando diferentes agentes mitogénicos (TPA, DSP30 e 

IL-2); 

• Aplicação das técnicas de bandeamento GTL (bandas - G obtidas pela ação da tripsina 

e coradas com Leishman) a todas as amostras. 

Citogenética molecular  

Aplicação da técnica FISH em 18 amostras com as sondas: 

• Para a região do gene MYB (6q23) (Zytovision); 

• Para a região do gene ATM (11q22.3) (Zytovision); 

• Centromérica para o cromossoma 12 (Zytovision); 

• Para a região do gene do RB1 (Retinoblastoma 1) (13q14) (Zytovision); 

• Para a região do gene p53 (17p13) (Zytovision). 

2. Métodos 

2.1. Citogenética convencional 

O sangue periférico foi colhido em tubos de heparina-lítio. Após a sua receção no laboratório 

foi iniciada a cultura celular o mais rapidamente possível.  

Desde a colheita até à sua análise, cada amostra é submetida a várias etapas: 

• Cultura celular; 

• Manipulação;  

• Espalhamento; 

• Bandeamento; 

• Análise das metafases e montagem do cariograma.  
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2.1.1. Cultura celular 

A cultura celular consiste na inoculação da amostra num tubo com meio de cultura apropriado 

à sobrevivência das células. Este procedimento é realizado sob condições de assépsia numa 

câmara de fluxo laminar, para evitar a contaminação das amostras por bactérias e do operador, 

por exemplo, por vírus. 

Este trabalho consistiu de 3 fases: Na primeira, foram estudadas 5 amostras e realizadas 5 

culturas por amostra. Uma das culturas foi estimulada com o mitogéneo convencional (TPA 

(20 ng/mL)) e às restantes foram aplicados os estimuladores DSP30 e IL-2, com diferentes 

concentrações, isoladamente e em combinação. Na segunda fase foram analisadas 12 amostras 

e foram efetuadas 2 culturas por amostra, uma com o estimulador TPA (20 ng/mL) e outra com 

a combinação dos dois estimuladores DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). Por último na terceira 

fase, foram estudadas 8 amostras e foram realizadas 3 culturas por amostra: a) TPA (20 ng/mL); 

b) DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) e c) TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL). A 

tabela 3 representa as diferentes culturas celulares e as respetivas concentrações dos 

estimuladores. 

Ao meio de cultura foram adicionadas 6 gotas de amostra e os respetivos estimuladores. Cada 

tubo foi colocado numa estufa a 37 °C e 5% de CO2 durante 48 horas para promover a obtenção 

de células em divisão. Os protocolos são descritos pormenorizadamente em anexo (Anexos I-

VII). 

 
 

Tabela 3 – Diferentes tipos de culturas realizadas e respetivas concentrações nas amostras LLC-B. 
 

Fase Cultura Concentração 

1 

TPA 20 ng/mL 

IL-2 
0,1 µg/mL 

0,2 µg/mL 

DSP30/IL-2 
2 µM; 0,1 µg/mL 

2 µM; 0,2 µg/mL 

22 
TPA 20 ng/mL 

DSP30/IL-2 2 µM; 0,2 µg/mL 

3 

TPA 20 ng/mL 

DSP30/IL-2 2 µM; 0,2 µg/mL 

TPA/DSP30/IL-2 20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL 

                                                           
2 Numa das amostras, foi ainda realizada uma cultura com apenas DSP30 (2 µM). 
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2.1.2. Manipulação 

À medida que decorre o tempo de cultura, o ciclo celular progride. De modo a facilitar a 

identificação e a análise dos cromossomas, a paragem do ciclo celular deve ser efetuada através 

da adição de um inibidor do fuso acromático (Brawn & Lawce, 1997). A manipulação 

compreende ainda o tratamento da amostra com solução hipotónica e posterior adição do 

fixador. 

2.1.2.1. Inibidor mitótico 

O inibidor mitótico mais indicado para a obtenção do efeito desejado é o colcemide. Este é um 

análogo sintético da colchicina, que impede a constituição do complexo centríolo/fibras do fuso 

acromático interferindo com a formação dos microtúbulos. Deste modo, verifica-se a 

interrupção mitótica e a acumulação das células em metafase (Barch et al., 1997).   

Neste trabalho, as amostras foram expostas ao colcemide durante 15 h, na concentração final 

de 10 µg/mL. 

2.1.2.2. Solução hipotónica  

Após a exposição ao colcemide as amostras sofrem um tratamento com solução hipotónica, 

normalmente de cloreto de potássio (KCl) a 0,075M. A solução hipotónica tem concentração 

salina inferior à do citoplasma das células, o que induz a entrada de água para o interior celular 

por osmose. Deste modo, verifica-se um aumento do volume celular, o que facilita a difusão 

dos cromossomas e o processo de espalhamento (Lawce & Brown, 2017).  

Nesta etapa da manipulação o volume de solução, o tempo de exposição e a temperatura, são 

critérios importantes que devem ser tidos em conta, de modo a evitar a fragilização das células 

e a rotura das membranas, com consequente perda de cromossomas (Lawce & Brown, 2017).  

De modo a evitar o choque térmico ao contactar com as células, a solução hipotónica de KCL 

a 0.075M, foi previamente aquecida, a 37°C, na estufa. Posteriormente foi adicionado um 

volume de 10 mL a cada tudo, seguindo-se uma incubação de 15 min num banho a 37°C.  

2.1.2.3. Fixador 

O último passo da manipulação é a adição do fixador, este tem como funções inibir a ação da 

solução hipotónica, interromper todos os processos metabólicos, desidratar e preservar as 

células, uma vez que fortifica as membranas e a cromatina. Além disso, o fixador facilita o 
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contacto do corante com o material genético ao extrair proteínas, entre as quais histonas (Brawn 

& Lawce, 1997; Moore & Best, 2001). 

O fixador habitualmente utilizado é uma mistura de metanol e ácido acético glacial na 

proporção de 3:1, respetivamente. A primeira adição de fixador deve ser efetuada lentamente e 

sob agitação, de modo a evitar a formação de uma massa sólida, informe e castanha. Por outro 

lado, a adição lenta permite também evitar a rutura abruta da membrana celular e melhorar a 

morfologia dos cromossomas (Barch et al., 1997). Durante a fase inicial da fixação dá-se a 

hemólise dos glóbulos vermelhos, a suspensão adquire uma cor acastanhada devido à conversão 

da hemoglobina (vermelha) em hematina (castanha escura) (Keagle & Gersen, 2013).  

Para evitar a contaminação com acetatos, o fixador deve ser preparado pouco tempo antes da 

sua utilização e conservado 4°C (Lawce & Brown, 1997). 

Neste trabalho o fixador foi preparado de fresco e substituído várias vezes (3-5) até se obter um 

sobrenadante totalmente incolor. Após a última lavagem, o sobrenadante foi decantado 

totalmente e procedeu-se ao espalhamento do pellet celular. Não sendo possível a realização 

imediata desta etapa, as amostras foram conservadas no congelador. 

2.1.3. Espalhamento 

Esta técnica consiste na deposição de uma gota do preparado celular sobre uma lâmina de vidro, 

seguida de exposição ao vapor. A tensão gerada durante a queda da gota provoca o 

rebentamento da membrana celular e a libertação dos cromossomas (Brawn & Lawce 1997; 

Verma & Babu, 1995).  

O espalhamento é um passo crítico que requer vários cuidados para a obtenção de metafases 

com a melhor qualidade possível, ou seja, cromossomas razoavelmente dispersos (para evitar 

sobreposições) e compridos, de preferência sem citoplasma, sem detritos e sem agregados 

celulares. Para além disto, um espalhamento adequado permite um correto bandeamento. Deste 

modo, os fatores que devem ser tidos em consideração são: a qualidade e limpeza das lâminas, 

a temperatura e humidade do ambiente, a qualidade e temperatura do fixador, o tipo de cultura 

e manipulação, entre outras (Rooney, 2001; Keagle & Gersen, 2013). A humidade e a 

temperatura devem ser controladas de modo a melhorar a disseminação e morfologia dos 

cromossomas e evitar a presença de citoplasma, resíduos e agregados celulares (Stedum & 

King, 2002).  
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Após o espalhamento segue-se o envelhecimento das lâminas, que contribui para a remoção das 

impurezas e estabilização do pH. O envelhecimento é normalmente feito numa placa de 

aquecimento (Stedum & King, 2002). 

Neste trabalho para cada cultura foram realizadas duas preparações. Após o primeiro 

espalhamento, a lâmina foi visualizada num microscópio de contraste de fase para avaliar a sua 

qualidade e a necessidade de potenciais ajustes, no que diz respeito à diluição da suspensão 

celular (através da adição de fixador) e ao tempo de vapor. Posteriormente, as lâminas foram 

envelhecidas a 54°C overnight (Anexo VIII). 

2.1.4. Bandeamento GTL 

É uma técnica de bandeamento simples, sendo por isso, a mais utilizada no estudo citogenético. 

As lâminas coradas podem ser conservadas durante longos períodos sem que haja deterioração 

(Castedo, Tavares, & Castro, 1985; Benn & Tantravahi, 2001; Regateiro, 2003).  

Neste tipo de bandeamento as amostras são sujeitas a ação da tripsina, uma enzima proteolítica, 

que desnatura as proteínas cromossómicas (expondo o DNA), sendo seguidamente coradas com 

corante Leishman. O tempo de exposição à tripsina é suscetível a variabilidades devido a fatores 

como o tipo e concentração de tripsina, o pH e a temperatura (Barch et al., 1997). 

A análise e classificação dos cromossomas é conseguida através da visualização do tamanho, 

da posição do centrómero e do padrão característico de bandas escuras alternadas com bandas 

claras. As bandas escuras contêm DNA rico em bases de adenina-timina (AT) e pobre em genes, 

enquanto que as bandas claras possuem DNA rico em bases de guanina-citosina (GC) e rico em 

genes (Bickmore, 2001; Regateiro, 2003).  

Neste trabalho, foi realizado bandeamento GTL em todas as preparações. As amostras foram 

submetidas à ação da tripsina (o tempo de exposição é o único parâmetro a variar de amostra 

para amostra), seguidamente efetuaram-se duas lavagens, a primeira com solução salina e a 

segunda com tampão Gurr. Posteriormente as lâminas foram colocadas 5 min no corante 

Leishman. Posteriormente foram realizadas mais duas lavagens uma em tampão Gurr e outra 

em água destilada (Anexo IX).  
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2.1.5. Análise de metafases e montagem do cariograma 

As metafases foram inicialmente observadas ao microscópio ótico (Zeiss Axioskop 40), de 

seguida procedeu-se à captação das suas imagens, através de um sistema de imagem digital 

“Cytovision” (Apply Image), e à respetiva montagem dos cariogramas. Sempre que possível 

foram analisadas 50 metafases por cultura e o cariótipo foi descrito de acordo com a 

nomenclatura ISCN (2016).  

2.2. FISH 

A evolução da técnica FISH, nomeadamente o aparecimento de kits comerciais de sondas 

tornaram esta técnica facilmente exequível e rápida.  Atualmente é utilizada nos laboratórios de 

citogenética, pois permite uma maior sensibilidade e especificidade na deteção de alterações 

cromossómicas. Os passos básicos para a realização desta técnica são: 

• Preparação das lâminas; 

• Preparação da sonda; 

• Desnaturação da sonda e da amostra; 

• Hibridação da sonda com o locus em estudo; 

• Lavagem pós-hibridação; 

• Contraste dos cromossomas; 

• Análise microscópica; 

O protocolo utilizado nas sondas da Zytovision está descrito pormenorizadamente em anexo 

(Anexo X). 

2.2.1. Preparação das lâminas  

As lâminas são preparadas a partir de suspensões celulares obtidas através de técnicas de 

citogenética convencional. A qualidade das preparações é extremamente importante para o 

sucesso da hibridação (Stedum & King, 2002).  

Neste trabalho, a técnica FISH inicialmente foi realizada nas culturas com o estimulador TPA 

e posteriormente nas culturas com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). Por amostra foram 

preparadas duas lâminas, cada uma com duas gotas de suspensão celular para as respetivas 

sondas. As lâminas foram colocadas a envelhecer numa placa térmica a 60ºC, por um período 

de tempo superior a 15 min. 
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2.2.2. Preparação da sonda 

Neste estudo, foram utilizadas 5 sondas comerciais: 

• Para a região do gene MYB (6q23) (Zytovision); 

• Para a região do gene ATM (11q22.3) (Zytovision); 

• Centromérica para o cromossoma 12 (Zytovision); 

• Para a região do gene do RB1 (13q14) (Zytovision); 

• Para a região do gene p53 (17p13) (Zytovision). 

2.2.3. Desnaturação da sonda e da amostra 

Para que haja hibridação é necessário que as cadeias duplas da sonda e da amostra sejam 

submetidas a um processo de desnaturação em separado ou em conjunto. O calor é um método 

que permite tanto a desnaturação da sonda como do DNA-alvo. O último pode também sofrer 

desnaturação através de um tratamento com solução de formamida e SSC a elevada temperatura 

(65ºC a 85ºC) (Rooney, 2001).   

Neste estudo, a desnaturação foi feita pelo calor, as lâminas foram colocadas numa placa 

térmica a 75ºC, durante 10 min. 

2.2.4. Hibridação da sonda com o locus em estudo 

Após a desnaturação segue-se a hibridação, em que a cadeia simples da sonda emparelha com 

a cadeia simples do DNA-alvo (Wilkinson, 1998).  

As lâminas com as sondas foram colocadas numa câmara escura e húmida (para evitar que as 

lâminas sequem) a 37ºC, durante ± 20 h. 

2.2.5. Lavagem pós-hibridação 

A lavagem pós-hibridação tem como função remover a sonda que não hibridou (Montgomery, 

Keitges & Meyne 1997). 

Foram realizadas duas lavagens, uma em SSC a 72ºC e outra em WBB à temperatura ambiente. 

2.2.6. Contraste dos cromossomas 

De modo a ser possível visualizar a cor do sinal emitido pelo fluorocromo da sonda é necessário 

contrastar, ou seja, corar os núcleos e/ou metafases com corantes de cor diferente à 

fluorescência do sinal (Montgomery et al., 1997). 
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O contrastante utilizado neste trabalho foi o DAPI (4’-6-diamidino-2-fenilindol), fluorescendo 

azul após excitação com UV. 

2.2.7. Análise microscópica 

As preparações cromossómicas foram observadas no microscópio de epifluorescência equipado 

com os filtros específicos para os fluorocromos utilizados. Foram observados 200 núcleos por 

sonda e foram apenas captadas imagens de amostras com anomalias, através do sistema Leica 

CW4000 FISH. 
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IV – RESULTADOS  

1. Caracterização da amostra 

Neste trabalho foram analisadas vinte e cinco amostras de doentes com LLC-B, vinte e um 

homens (84%) e quatro mulheres (16%). A faixa etária em que se verificou maior incidência 

foi dos 60 aos 79 anos, sendo a média de idade dos doentes 68,7 anos.  

2. Citogenética convencional 

A citogenética convencional foi realizada nas vinte e cinco amostras anonimizadas, de sangue 

periférico com LLC-B. Para cada cultura fez-se o espalhamento em 2 lâminas e sempre que 

possível foram analisadas 50 metafases por cultura. 

Primeira fase (resultados obtidos em 5 amostras) 

i. Número de metafases  

Na primeira fase foram realizadas 5 culturas por amostra: a) TPA (20 ng/mL); b) IL-2 (0,1 

µg/mL); c) IL-2 (0,2 µg/mL); d) DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL); e) DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 

µg/mL). Relativamente ao número de metafases, obtiveram-se metafases com todos os 

estimuladores (Figura 9 e 10). Na generalidade, as culturas estimuladas com TPA (20 ng/mL) 

e com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) permitiram a obtenção de um maior número de metafases 

(Figura 9): 

• TPA (20 ng/mL): permitiu a obtenção de 50 metafases em 4 amostras (N.º 1, 2, 4 e 5). 

Na amostra 3 só se obtiveram 25 metafases. 

• IL-2 (0,1 µg/mL): o número de metafases foi inferior a 50 metafases em todas as 

amostras. Foi possível obter 40-49 metafases em 2 amostras (N.º 1 e 4) e 20-39 

metafases, também em 2 amostras (N.º 2 e 5). Na amostra 3 o número de metafases foi 

de apenas 4 metafases.  

• IL-2 (0,2 µg/mL): em 2 amostras (N.º 1 e 5) foi possível a obtenção de 50 metafases. 

Em 2 (N.º 2 e 3) o número de metafases foi inferior a 20. Na amostra 4 foi possível obter 

22 metafases. 

• DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL): permitiu a obtenção de 50 metafases em apenas 1 

amostras (N.º 5). Numa amostra (N.º 2) o número de metafases encontrava-se entre 40-



IV.  RESULTADOS 

38 
 

49 metafases. Igualmente, em 1 amostra (N.º 1) foi possível obter entre 20-39 metafases 

e nas restantes 2 (N.º 3 e 4) foram obtidas menos de 20 metafases. 

• DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL): permitiu a obtenção de 50 metafases em 4 amostras 

(Nº 1, 2, 4 e 5). Na amostra 3, permitiu a obtenção de um maior número de metafases 

(40 metafases) comparativamente a todos os outros estimuladores. 

 

  

Figura 9 – Número de metafases analisadas nas diferentes culturas em cada amostra, na primeira fase do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 10 – Metafases observadas com a ampliação de 200x: a) 1 metafase no campo de visão obtida com a 

cultura TPA (20 ng/mL); b) 5 metafases no campo de visão obtidas com a cultura DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL).   
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ii. Qualidade das metafases 

Neste trabalho, foram observadas metafases de qualidade intermédia (era possível contar os 

cromossomas e classificar alguns deles tendo em conta o tamanho e a posição do centrómero – 

cariograma com menos de 400 bandas), de boa qualidade (cromossomas com bandas que 

permitiam a sua classificação – cariograma com 400-500 bandas) e de muito boa qualidade 

(cromossomas com muitas bandas, facilmente classificáveis – cariograma com mais de 500 

bandas) (Figura 11).   

Nas 5 amostras, a percentagem média de metafases com boa qualidade é, respetivamente: a) 

32% com o TPA (20 ng/mL); b) 45,7% com a IL-2 (0,1 µg/mL); c) 44,6% com a IL-2 (0,2 

µg/mL); d) 39,5% com o DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL); e) 57.2% com o DSP30/IL-2 (2 µM; 

0,2 µg/mL) e com muito boa qualidade é, respetivamente: a) 3% com o TPA (20 ng/mL); b) 

5,9% com a IL-2 (0,1 µg/mL); c) 4,7% com a IL-2 (0,2 µg/mL); d) 0,8% com o DSP30/IL-2 (2 

µM; 0,1 µg/mL) e e) 13,3% com o DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) (Tabela 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 11 – Cariogramas da amostra 13, obtidos da cultura com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL), representativos 

de: a) qualidade intermédia (menos de 400 bandas); b) boa qualidade (com 400-500 bandas); c) muito boa qualidade 

(com mais de 500 bandas). 

a) 

c) 

b) 
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Tabela 4 – Classificação da qualidade das metafases obtidas em cada cultura, nas 5 amostras englobadas na 

primeira fase do estudo. 

Legenda: + Qualidade intermédia – cariograma com menos de 400 bandas; ++ Boa qualidade 

– cariograma com 400-500 bandas; +++ Muito boa qualidade – cariograma com mais de 500 

bandas. Valor atribuído pelo sistema de análise citogenética (Leica CW4000Karyo). 

 

 

Amostra 

N.º 

Tipo de cultura 
Número de metafases analisadas: 

+ ++ +++ 

1 

TPA (20 ng/mL) 39  11   

IL-2 (0,1 µg/mL) 13  25  8  

IL-2 (0,2 µg/mL) 27  20  3  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL) 22  3   

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 12  30  8  

2 

TPA (20 ng/mL) 35  15   

IL-2 (0,1 µg/mL) 13  8  1  

IL-2 (0,2 µg/mL) 7  5   

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL) 20  22   

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 15  29  6  

3 

TPA (20 ng/mL) 18  7   

IL-2 (0,1 µg/mL) 2  2   

IL-2 (0,2 µg/mL) 6  7   

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL) 4  4   

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 19  16  5  

4 

TPA (20 ng/mL) 28  16 6  

IL-2 (0,1 µg/mL) 28  17 2  

IL-2 (0,2 µg/mL) 9  10 3  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL) 4  2   

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 7  34  9  

5 

TPA (20 ng/mL) 26  24   

IL-2 (0,1 µg/mL) 15  17  1  

IL-2 (0,2 µg/mL) 27  21  2  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL) 23 25  2  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 16  30  4  
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iii. Alterações cromossómicas detetadas 

Relativamente à deteção de alterações cromossómicas (Tabela 5): 

• TPA (20 ng/mL): detetou alterações cromossómicas em 3 amostras (N.º 1, 2 e 4). 

Comparativamente às outras culturas, na amostra 2, detetou um maior número de 

metafases (82%) com a trissomia 12 enquanto que na amostra 4 apenas identificou uma 

com os rearranjos. 

• IL-2 (0,1 µg/mL): detetou alterações cromossómicas em 2 amostras (N.º 1 e 4).  

• IL-2 (0,2 µg/mL): detetou alterações cromossómicas em 3 amostras (N.º 1, 3 e 4). 

Comparativamente às outras culturas, na amostra 1 detetou um maior número de 

metafases (90%) com a t(6;7)(q25;q22) e a del(11)(q14), em contrapartida na amostra 

3 só identificou uma metáfase com os rearranjos. 

• DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL): detetou alterações cromossómicas em 3 amostras (N.º 

1, 2 e 3). 

• DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL): permitiu a deteção de alterações cromossómicas em 4 

amostras (N.º 1, 2, 3 e 4). Esta cultura identificou, nas amostras 3 e 4, uma maior 

percentagem de metafases com alterações (62,5% e 68%, respetivamente). Nas amostras 

1 e 2 detetou, respetivamente, 70% e 36% das metafases com alterações. 
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Tabela 5 – Cariótipo estabelecido para cada uma das amostras, incluídas na primeira fase do estudo, nas respetivas culturas. 

Amostra 

N.º 
TPA (20 ng/mL) IL-2 (0,1 µg/mL) IL-2 (0,2 µg/mL) 

DSP30/IL-2 (2 µM; 

0,1 µg/mL) 

DSP30/IL-2 (2 µM; 

0,2 µg/mL) 

1 

46,XY,t(6;7)(q25;q22),

del(11)(q14)[42]/46, 

XY[8] 

46,XY,t(6;7)(q25;q22),

del(11)(q14)[43]/46, 

XY[3] 

46,XY,t(6;7)(q25;q22), 

del(11)(q14)[45]/46, 

XY[5] 

46,XY,t(6;7)(q25;q22), 

del(11)(q14)[15]/46, 

XY[10] 

46,XY,t(6;7)(q25;q22), 

del(11)(q14)[35]/46, 

XY[15] (Figura 12) 

2 
47,XY,+12[41]/46,XY 

[9] 
46,XY[22] 46,XY[12] 

47,XY,+12[18]/46,XY 

[24] 

47,XY,+12[18]/46,XY 

[32] 

3 46,XY[25] 46,XY[4] 

47,XY,+12,t(14;18) 

(q32;q21)[1]/46,XY 

[12] 

47,XY,+12,t(14;18) 

(q32;q21)[6]/46,XY[2] 

47,XY,+12,t(14;18) 

(q32;q21)[25]/46,XY 

[15] 

4 
48,XY,+4,del(14)(q24)

,+18[1]/46,XY[49] 

48,XY,+4,del(14)(q24)

,+18[33]/46,XY[14] 

48,XY,+4,del(14)(q24)

,+18[2]/46,XY[20] 
46,XY[6] 

48,XY,+4,del(14)(q24)

,+18[34]/46,XY[16] 

(Figura 13) 

5 46,XY[50] 46,XY[33] 46,XY[50] 46,XY[50] 46,XY[50] 
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Figura 12 – a) 46,XY,t(6;7)(q25;q22),del(11)(q14)[35]/46,XY[15]. Cariograma da amostra 1 obtido por cultura 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). As chavetas evidenciam a translocação entre os cromossomas 6 e 7 (bandas q25 

e q22, respetivamente) e a seta assinala a presença da deleção da região q14-qter do cromossoma 11. b) Idiograma 

dos cromossomas 6, 7 e 11 assinalando os pontos de quebra. 

 

b) 6 7 11 a) 

Figura 13 – 48,XY,+4,del(14)(q24),+18[34]/46,XY[16]. Cariograma da amostra 4 obtido da cultura estimulada 

com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). As setas evidenciam a deleção da região q24-qter do cromossoma 14 e as 

trissomias dos cromossomas 4 e 18. 

14 
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Segunda fase (resultados obtidos em 12 amostras) 

i. Número de metafases 

Na segunda fase deste estudo foram realizadas 2 culturas por amostra, às quais foram 

adicionados os respetivos estimuladores: a) TPA (20 ng/mL), utilizado diariamente na prática 

laboratorial, e b) DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL), por ter proporcionado resultados mais 

promissores na primeira fase do trabalho. Na amostra 6 foi ainda realizada outra cultura com o 

DSP30 (2 µM), para averiguar a sua eficiência quando isolado. Através desta abordagem 

verificou-se que (Figura 14): 

• TPA (20 ng/mL): não permitiu a obtenção de 50 metafases em nenhuma amostra. Em 5 

(N.º 6, 7, 13, 15 e17) obtiveram-se entre 40-49 metafases.  Em 4 amostras (N.º 8, 9, 14 

e 16) observaram-se entre 20-39 metafases. Em 3 amostras (N.º 10, 11 e 12), obtiveram-

se menos de 20 metafases. 

• DSP30 (2 µM): o número de metafases obtido com este estimulador (31 metafases) foi 

inferior ao obtido com os restantes estimuladores (TPA (20 ng/mL) – 43 metafases e 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) – 50 metafases), por este motivo foi apenas testado em 

uma amostra (N.º 6).  

• DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL): permitiu a obtenção de 50 metafases em 5 das amostras 

(N.º 6, 7, 11, 13 e 15). Em 3 amostras (N.º 8, 9, 14) obtiveram-se entre 40-49 metafases. 

Em 3 (N.º 10, 12 e 17) observaram-se entre 20-39 metafases. Na amostra 16 só se 

obtiveram 15 metafases. Comparativamente ao TPA, este estimulador permitiu a 

obtenção de um maior número de metafases em 10 amostras (N.º 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 

13, 14 e 15).  
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Figura 14 – Número de metafases analisadas nas diferentes culturas, em cada amostra, na segunda fase do 

estudo. 

 

ii. Qualidade das metafases 

Relativamente à qualidade das metafases verificou-se que, nas 12 amostras, com o TPA (20 

ng/mL), em média 40,5% das metafases eram de boa qualidade e 1,9% eram de muito boa 

qualidade. O DSP30 (2 µM), apresentou, apenas 29% das metafases com boa qualidade, sendo 

as restantes de qualidade intermédia. Este estimulador foi o que forneceu resultados mais fracos 

no que diz respeito à qualidade das metafases, não tendo sido por isso testado em mais nenhuma 

amostra. Com o DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL), a percentagem média de metafases de boa 

qualidade foi 59,5% e a de muito boa qualidade foi 16,5% (Figura 15 e Tabela 6).  
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a) 

b) 

c) 

Figura 15 – Metafases obtidas com a cultura DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL), representativas de: a) qualidade 

intermédia; b) boa qualidade; c) muito boa qualidade.  
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Tabela 6 – Classificação da qualidade das metafases obtidas em cada cultura, nas 12 amostras englobadas na 

segunda fase do estudo. 

Legenda: + Qualidade intermédia – cariograma com menos de 400 bandas; ++ Boa qualidade 

– cariograma com 400-500 bandas; +++ Muito boa qualidade – cariograma com mais de 500 

bandas. Valor atribuído pelo sistema de análise citogenética (Leica CW4000Karyo). 

 

Amostra 

N.º 
Tipo de cultura 

Número de metafases analisadas: 

+ ++ +++ 

6 

TPA (20 ng/mL) 35 8  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 20 20 10 

DSP30 (2 µM) 22 9  

7 
TPA (20 ng/mL) 36 9  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 14 27 9 

8 
TPA (20 ng/mL) 14 20  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 17 20 11 

9 
TPA (20 ng/mL) 10 10  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 11 31 7 

10 
TPA (20 ng/mL) 5 2  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 10 23 2 

11 
TPA (20 ng/mL) 9 4  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 11 30 9 

12 
TPA (20 ng/mL) 2 1  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 15 10 1 

13 
TPA (20 ng/mL) 19 25 2 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 7 37 6 

14 
TPA (20 ng/mL) 17 14  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 5 28 7 

15 
TPA (20 ng/mL) 23 25 1 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 3 41 6 

16 
TPA (20 ng/mL) 12 12  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL)  9 6 

17 
TPA (20 ng/mL) 18 22 8 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 8 24 5 
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iii. Alterações cromossómicas detetadas 

No que diz respeito à deteção de alterações cromossómicas (Tabela 7 e 8): 

• TPA (20 ng/mL): detetou alterações cromossómicas em 6 amostras (N.º 6, 8, 13, 14, 15 

e 16).   

• DSP30 (2 µM): apesar de ter sido apenas testado em uma amostra, foi eficiente na 

deteção de alterações cromossómicas, permitindo a identificação de 90% das metafases 

com alterações cromossómicas, este valor foi superior ao obtido com o estimulador TPA 

(20 ng/mL) (58%). 

• DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL): detetou alterações cromossómicas em 8 amostras (N.º 

6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 e 17). Comparativamente ao TPA, detetou um clone adicional 

com vários rearranjos nas amostras 8 (add(1)(q21),t(6;10)(q27;q24), 

t(7;12;22)(q11.2;q13;q11.2),del(9)(p22)) e 13 (del(10)(q23),t(9;13)(p10;q10),  

der(14,20)(p10;q10)). As alterações cromossómicas foram mais frequentes nas culturas 

estimuladas com a combinação destes dois estimuladores. 
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Tabela 7 – Cariótipo estabelecido para a amostra 6 nas respetivas culturas. 

Amostra 

N.º 
TPA (20 ng/mL) DSP30 (2 µM) DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 

6 47,XY,+12,del(14)(q24)[25]/46,XY[18] 47,XY,+12,del(14)(q24)[28]/46,XY[3] 47,XY,+12,del(14)(q24)[46]/46,XY[4] 

 

Tabela 8 – Cariótipo estabelecido para cada uma das amostras, incluídas na segunda fase do estudo, nas respetivas culturas. 

Amostra 

N.º 
TPA (20 ng/mL) DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 

7 46,XY[45] 46,XY[50] 

8 
46,XX,t(6;10)(q27;q24),del(9)(p22)[3]/46,XX[31]  

(Figura 16) 

46,XX,t(6;10)(q27;q24),del(9)(p22)[10]/46,idem,add(1)(q21), 

t(7;12;22)(q11.2;q13;q11.2)[2] /46,XX[36] (Figura 17) 

9 46,XY[20] 46,XY,t(11;14)(q13;q32)[3]/46,XY[46] 

10 46,XY[7] 46,XY[35] 

11 46,XY[13] 46,XY[50] 

12 46,XY[3] 46,XY[26] 

13 45,XY,del(10)(q23),der(14;20)(p10;q10)[23]/46,XY[23] 
45,XY,del(10)(q23),der(14;20)(p10;q10)[23]/45,idem,t(9;13) 

(p10;q10)[2]/ 46,XY [25] 

14 
46,XX,+der(1)t(1;14)(p32;q11.2),der(8)t(8;12)(p21;q13), 

del(9)(p13),-14[11]/46,XY[20] 

46,XX,+der(1)t(1;14)(p32;q11.2),der(8)t(8;12)(p21;q13), 

del(9)(p13),-14[36]/46,XY[4] (Figura 18 e 19) 

15 45,X,-Y[3]/47,XY,+12[1]/46,XY[45] 47,XY,+12[22]/ 45,X,-Y[14]/ 46,XY[14] 

16 
46,XY,del(13)(q14)[3]/47,XY,+12[1]/47,XY,del(11)(q21), 

+12,del(13)(q14)[2]/46,XY[18] 

47,XY,+12[2]/46,XY,del(13)(q14)[1]/47,XY,del(11)(q21), 

+12,del(13)(q14)[8]/46,XY[4] (Figura 20) 

17 46,XY[48] 48,XY,+4,+12[7]/46,XY[30] 
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a) 

6 10 

b) 

9 

Figura 16 – a) 46,XX,t(6;10)(q27;q24),del(9)(p22)[3]/46,XX[31]. Cariograma da amostra 8 obtido da cultura 

estimulada com TPA (20 ng/mL). A seta evidencia a deleção da região p22 do cromossoma 9. As chavetas a 

vermelho assinalam a translocação entre os cromossomas 6 e 10 (bandas q27 e q24, respetivamente). b) Idiograma 

dos cromossomas 6, 10 e 9 assinalando os pontos de quebra. 

a) b) 

12 22 

Figura 17 – a) 46,XX,t(6;10)(q27;q24),del(9)(p22)[10]/46,idem,add(1)(q21),t(7;12;22)(q11.2;q13;q11.2)[2]/ 

46,XX[36]. Cariograma da amostra 8 obtido da cultura estimulada com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). As setas 

evidenciam o derivativo do cromossoma 1 com material extra no braço longo e a deleção da região p22 do 

cromossoma 9. As chavetas a vermelho assinalam a translocação entre os cromossomas 6 e 10 (bandas q27 e q24, 

respetivamente). As chavetas a cinzento destacam a translocação entre os cromossomas 7, 12 e 22 (bandas q11.2, 

q13 e q11.2, respetivamente). b) Idiograma dos cromossomas 7, 12 e 22 assinalando os pontos de quebra da 

translocação. 

7 
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Figura 18 – 46,XX,+der(1)t(1;14)(p32;q11.2),der(8)t(8;12)(p21;q13),del(9)(p13),-14[36]/46,XY[4]. Cariograma 

da amostra 14 obtido da cultura estimulada com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). Estão assinalados os dois 

cromossomas 1, mais o derivativo do cromossoma 1 (seta) resultante de uma translocação desequilibrada entre os 

cromossomas 1 e 14 (bandas p32 e q11.2, respetivamente), com perda do cromossoma 14. O derivativo do 

cromossoma 8 resultante de uma translocação desequilibrada entre os cromossomas 8 e 12 (bandas p21 e q13, 

respetivamente) (seta) e a deleção da região p13-pter do cromossoma 9 (seta). 

Figura 19 – Representação, com ideogramas:  a) da translocação desequilibrada entre os cromossomas 1 e 14.    

b) da translocação desequilibrada entre os cromossomas 8 e 12. c) da deleção da banda p13-pter do cromossoma 

9.  

c) 
9 

a) 

1 14 der(1)t(1;14)

(p32;q11.2) b) 

der(8)t(8;12)

(p21;q13) 

8 12 
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11 13 

a) b) 

Figura 20 – a) 47,XY,+12[2]/46,XY,del(13)(q14)[1]/47,XY,del(11)(q21),+12,del(13)(q14)[8]/46,XY[4]. 

Cariograma da amostra 16 obtido da cultura estimulada com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). As setas evidenciam 

a deleção da região q21-qter do cromossoma 11, a deleção da região q14 do cromossoma 13 e ainda a trissomia do 

cromossoma 12. b) Idiograma dos cromossomas 11 e 13, assinalando a deleção da região q21 e q14, 

respetivamente. 
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Terceira fase (resultados obtidos em 8 amostras) 

i. Número de metafases  

Por fim, na terceira fase, para além do TPA (20 ng/mL) e do DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 

foi também testado a combinação dos 3 estimuladores, TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 

µg/mL). Relativamente ao número de metafases obtido através dos diversos estimuladores, 

verificou-se que (Figura 21): 

• TPA (20 ng/mL): permitiu a obtenção de 50 metafases em 3 amostras (N.º 19, 23 e 24). 

Em 2 amostras (N.º 21 e 25) foi possível obter entre 40-49 metafases, no entanto, em 3 

(N.º 18, 20 e 22) o número de metafases foi inferior a 20. Em 4 amostras (N.º 18, 21, 

22, 25) o número de metafases foi inferior ao obtido com os outros estimuladores e em 

uma amostra (N.º 20) o número de metafases foi igual em todas as culturas. 

• DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL): em 5 amostras (N.º 19, 22, 23, 24 e 25) foi possível 

obter 50 metafases. Numa amostra (N.º 21) obtiveram-se entre 40-49 metafases e em 2 

amostras (N.º 18 e 20) o número de metafases foi inferior a 20. 

• TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL): permitiu a obtenção de 50 metafases 

em 6 amostras (N.º 19, 21, 22, 23, 24 e 25). Em uma (N.º 18) foi possível obter entre 

20-39 metafases e na amostra 20 não foi possível obter 20 metafases. Comparativamente 

aos outros estimuladores, na amostra 18 e 21, apresentou um maior número de 

metafases. 
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Figura 21 – Número de metafases analisadas nas diferentes culturas em cada amostra, na terceira fase do estudo. 

 

 

ii. Qualidade das metafases 

A qualidade das metafases foi avaliada em todas as culturas realizadas em cada amostra. De 

acordo com a classificação da qualidade das metafases verificou-se que, nas 8 amostras, o TPA 

(20 ng/mL) permitiu, em média, a obtenção de 58,1% das metafases com boa qualidade e 9,6% 

com muito boa qualidade. Com a combinação dos dois estimuladores, DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 

µg/mL), a percentagem média de metafases de boa qualidade foi 61,5% e de muito boa 

qualidade foi de 19.2%. Já com a combinação dos três estimuladores, TPA/DSP30/IL-2 (20 

ng/ml; 2 µM; 0,2 µg/mL), a percentagem média de metafases de boa qualidade foi 55% e de 

muito boa qualidade foi de 24,6% (Tabela 9). 

Na Figura 22 estão representados os cariogramas de boa qualidade, obtidos nas diferentes 

culturas.   
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a) 

b) 

c) 

Figura 22 – Cariogramas, da amostra 18, de boa qualidade (com 400-500 bandas): a) obtido com a cultura 

estimulada com TPA (20 ng/mL); b) obtido com a cultura estimulada com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL); c) 

obtido com a cultura estimulada com TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL). 
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Tabela 9 – Classificação da qualidade das metafases obtidas em cada cultura, nas 8 amostras englobadas na 

terceira fase do estudo. 

 

Legenda: + Qualidade intermédia – cariograma com menos de 400 bandas; ++ Boa qualidade 

– cariograma com 400-500 bandas; +++ Muito boa qualidade – cariograma com mais de 500 

bandas. Valor atribuído pelo sistema de análise citogenética (Leica CW4000Karyo). 

 

Amostra 

N.º 
Tipo de cultura 

Número de metafases analisadas: 

+ ++ +++ 

18 

TPA (20 ng/mL) 1 5  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL)  10  

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
4 21 3 

19 

TPA (20 ng/mL) 17 30 3 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 8 24 18 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
6 23 21 

20 

TPA (20 ng/mL) 10 7 2 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 4 13 2 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
4 12 3 

21 

TPA (20 ng/mL) 25 20  

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 12 26 9 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
14 26 10 

22 

TPA (20 ng/mL)  10 7 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 25 20 5 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
18 24 8 

23 

TPA (20 ng/mL) 18 29 3 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 10 26 14 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
11 23 16 

24 

TPA (20 ng/mL) 17 29 4 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 5 32 13 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
7 28 15 

25 

TPA (20 ng/mL) 12 26 2 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 6 32 12 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 

µM; 0,2 µg/mL) 
 8 27 15 
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ii. Alterações cromossómicas detetadas 

Relativamente à deteção de alterações cromossómicas (Tabela 10): 

• O TPA (20 ng/mL) detetou alterações cromossómicas em 2 amostras (N.º 19 e 21). A 

percentagem de metafases com alterações cromossómicas nas amostras 19 e 21, foi 

respetivamente, 8% e 11%. 

• O DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) detetou alterações em 3 amostras (N.º 18, 19 e 21). 

Detetou 60%, 16% e 23.4% das metafases com alterações cromossómicas nas amostras 

18, 19 e 21, respetivamente.  

• O TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL), detetou alterações cromossómicas 

em 3 amostras (N.º 18, 19 e 21). Na amostra 18 permitiu a identificação de um clone 

adicional (trissomia do cromossoma 12 em simultâneo com a deleção do cromossoma 

14), não detetado pela combinação dos estimuladores DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL). 

Identificou ainda nas amostras 18, 19 e 21, uma maior percentagem de metafases com 

alterações (78,6%, 20%, 30%, respetivamente), quando comparado com o obtido pelos 

outros estimuladores. 
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Tabela 10 – Cariótipo estabelecido para cada uma das amostras, incluídas na terceira fase do estudo, nas respetivas culturas. 

Amostra 

N.º 
TPA (20 ng/mL) DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 

0,2 µg/mL) 

18 46,XX[6] 46,XX,del(14)(q24)[6]/46,XX[4]  
47,XX,+12,del(14)(q24)[3]/46,XX, 

del(14)(q24)[19]/46,XX[6] 

19 46,XY,del(13)(q14)[4]/46,XY[46] 46,XY,del(13)(q14)[8]/46,XY[42] 46,XY,del(13)(q14)[10]/46,XY[40] 

20 46,XY[19] 46,XY[19] 46,XY[19] 

21 47,XY,+3[5]/46,XY[40] 47,XY,+3[11]/46,XY[36] 47,XY,+3[15]/46,XY[35] 

22 46,XY[17] 46,XY[50] 46,XY[50] 

23 46,XY[50] 46,XY[50] 46,XY[50] 

24 46,XY[50] 46,XY[50] 46,XY[50] 

25 46,XY[40] 46,XY[50] 46,XY[50] 
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3. FISH 

A LLC-B é caracterizada pela presença de anomalias recorrentes, por este motivo neste estudo 

foram aplicadas sondas de sequência única para as regiões 6q23 (MYB), 11q22.3 (ATM), 

13q14 (RB1) e 17p13 (TP53) e a sonda α-satélite para o cromossoma 12. Para cada sonda foram 

analisados 200 núcleos e/ou metafases.  Na análise da FISH, considerou-se uma amostra 

positiva quando a percentagem de núcleos com a alteração cromossómica foi igual ou superior 

a 10%.  

Inicialmente a técnica FISH foi realizada nas culturas estimuladas com TPA (protocolo 

convencional), assim que se verificou que a cultura estimulada com DSP30/IL-2 (2 µM; 0.2 

µg/mL) permitia a obtenção de melhores resultados, a FISH passou a ser efetuada nesta cultura. 

A técnica FISH foi realizada com sucesso em 18 amostras. Esta análise detetou alterações 

cromossómicas em oito amostras (44,4% das amostras) (Tabela 11):  

• a trissomia do cromossoma 12 foi a anomalia mais frequente, tendo sido observada em 

cinco amostras (N.º 2, 3, 6, 16 e 18) (Figura 23).  
 

 

Figura 23 – FISH, em núcleos, com a sonda α-satélite para o cromossoma 12 (vermelho). As setas evidenciam a 

presença de 3 sinais para o centrómero. 
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• a deleção do 11q22.3, foi detetada em duas amostras (N.º 1 e 16) (Figura 24). 
 

 

Figura 24 – FISH com a sonda de sequência única para a região 11q22.3 (verde), nos núcleos observa-se apenas 

um sinal. 

 

 

• a deleção do 13q14, foi observada em duas amostras (N.º 16 e 19) (Figura 25). 
 

 

 

 

Figura 25 – FISH com a sonda de sequência única para a região 13q14 (vermelho), nos núcleos observa-se 

apenas um sinal. 
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• a deleção do 17p13, estava presente em duas amostras (N.º 16 e 25) (Figura 26).  

 

 

Figura 26 – FISH com a sonda de sequência única para a região 17p13 (vermelho), nos núcleos observa-se 

apenas um sinal. 

 

Verificou-se ainda que a amostra 16 apresentava simultaneamente trissomia 12, del(11q22.3), 

del(13q14) e del(17p13). 

Tabela 11 – Resultados obtidos por FISH nas 18 amostras com LLC-B. 

Amostra 

N.º 

Trissomia 

do 12 
del(6q23) del(11q22.3) del(13q14) del(17p13) 

1 Negativo Negativo 
Positivo 

(93,5%) 
Negativo Negativo 

2 
Positivo 

(70,5%) 
Negativo Negativo Negativo Negativo 

3 
Positivo 

(41%) 
Negativo Negativo Negativo Negativo 

4 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

5 – – – – – 

6 
Positivo 

(63.5%) 
Negativo Negativo Negativo Negativo 

7 – – – – – 

8 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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Amostra 

N.º 

Trissomia 

do 12 
del(6q23) del(11q22.3) del(13q14) del(17p13) 

9 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

10 – – – – – 

11 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

12 – – – – – 

13 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

14 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

15 Negativo  Negativo Negativo Negativo Negativo 

16 
Positivo 

(65,5%) 
Negativo 

Positivo 

(75%) 

Positivo 

(91%) 

Positivo 

(12,5%) 

17 – – – – – 

18 
Positivo 

(15,5%) 
Negativo Negativo Negativo Negativo 

19 Negativo Negativo Negativo 
Positivo 

(92,5%) 
Negativo 

20 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

21 – – – – – 

22 – – – – – 

23 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

24 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

25 Negativo Negativo Negativo Negativo 
Positivo 

(35%) 

 

As anomalias cromossómicas detetadas pela citogenética convencional foram confirmadas pela 

FISH, no entanto, esta técnica detetou ainda duas amostras com deleções no braço curto do 

cromossoma 17 (amostra 16 e 25) (Tabela12).  

A análise da citogenética convencional da amostra 15, revelou vinte e duas metafases com 

trissomia 12 na cultura estimulada com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) e uma metáfase na 
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cultura TPA (20 ng/mL). Com a técnica FISH a percentagem de células com esta alteração 

cromossómica foi de 6,5%. Esta percentagem é inferior à estipulada pelo laboratório (10%) 

para se considerar uma anomalia positiva, no entanto este valor deve ser tido em conta, visto 

que a citogenética convencional permitiu a identificação de um grande número de metafases 

com a trissomia do cromossoma 12.  

A amostra 18 apresentou uma percentagem de núcleos com três sinais para o cromossoma 12 

em 15,5% dos núcleos, no entanto, esta anomalia foi apenas detetada na cultura estimulada com 

TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL). 

 

Tabela 12 – Alterações cromossómicas detetadas por Citogenética convencional/FISH. 

Amostra 

N.º 
Citogenética convencional FISH 

1 t(6;7)(q25;q22); del(11)(q14) del(11q22.3) 

2 +12 +12 

3 +12; t(14;18)(q32;q21) +12 

4 +4; del(14)(q24); +18 Negativo 

5 Normal – 

6 +12; del(14)(q24) +12 

7 Normal – 

8 Normal Negativo 

9 t(11;14)(q13;q32) Negativo 

10 Normal – 

11 Normal Negativo 

12 Normal – 

13 
del(10)(q23); der(14;20)(p10;q10); 

t(9;13)(p10;q10) 
Negativo 

14 

+der(1)t(1;14)(p32;q11.2); 

der(8)t(8;12)(p21;q13); 

del(9)(p13); -14 

Negativo 

15 +12; -Y Negativo 
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Amostra 

N.º 
Citogenética convencional FISH 

16 del(11)(q21); +12; del(13)(q14) 
del(11q22.3); +12; del(13q14); 

del(17p13) 

17 +4; +12 – 

18 +12; del(14)(q24) +12 

19 del(13q14) del(13q14) 

20 Normal Negativo 

21 +3 – 

22 Normal – 

23 Normal Negativo 

24 Normal Negativo 

25 Normal del(17p13) 
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V – DISCUSSÃO  

1. Citogenética convencional 

No presente estudo foram realizadas culturas de linfócitos em 25 amostras com LLC-B. Foram 

tomadas as devidas precauções no trabalho laboratorial, não só por se tratar de uma amostra 

biológica humana, com riscos para o operador, como também pela grande probabilidade dos 

meios de cultura sofrerem contaminações, caso as condições de assepsia não fossem cumpridas.  

Neste estudo, a idade média dos pacientes (68,7 anos) foi inferior à relatada nos países 

ocidentais (72 anos) (Hallek et al., 2018a; Strati et al., 2018). Houve uma percentagem elevada 

de doentes do sexo masculino (84%). 

A citogenética convencional providencia uma visão global de todas as anomalias 

microscopicamente visíveis, sem necessitar do conhecimento prévio das regiões afetadas 

(Haferlach et al., 2007; Holmes et al., 2016). No entanto, os linfócitos B encontram-se 

predominantemente em fase G0/G1 do ciclo celular e não se dividem espontaneamente em 

cultura, havendo assim a necessidade de adicionar mitogéneos às culturas celulares. Deste 

modo, é possível aumentar o número de metafases nas culturas e detetar alterações 

cromossómicas (Holmes et al., 2016). Neste estudo foram adicionados diferentes mitogéneos, 

que estimulam os linfócitos B e induzem a sua diferenciação: TPA, IL-2, DSP30, isoladamente 

e em combinação, em diferentes concentrações.  

Relativamente ao número de metafases, na primeira fase do estudo, o maior número de 

metafases (50 metafases) foi conseguido com os estimuladores TPA (20 ng/mL) (80% das 

amostras) e DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) (80% das amostras). No entanto, na segunda fase, 

o TPA não permitiu a obtenção de 50 metafases em nenhuma das amostras, em contrapartida, 

o DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) apresentou um maior número de metafases (50 metafases) 

em 41,7% das amostras. Estes resultados estão de acordo com o descrito na literatura, pois, 

segundo diversos estudos, o TPA ativa diretamente a via da PKC (provavelmente através do 

aumento do Ca2+ citoplasmático). Esta via encontra-se envolvida na diferenciação celular, 

promovendo o crescimento celular e a proliferação de linfócitos B e T. Por outro lado, o DSP30, 

contêm motivos CpG não metilados ou pouco metilados que estimulam os linfócitos B através 

do recetor TLR9. Assim, o DSP30 aumenta a proliferação dos linfócitos B, estimula a produção 

de citocinas (como a IL-2 e TNFα) e regula a expressão de antigénios de superfície (CD25 e 

CD86) (Struski et al., 2008; Put et al., 2009; Holmes et al., 2016). A IL-2 é uma citocina que 
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demonstrou aumentar a proliferação dos linfócitos B, promover a progressão do ciclo celular e 

inibir a apoptose (Put et al., 2009; Karakosta et al., 2016). Put et al (2009), refere ainda que a 

proliferação celular é significativamente maior com a combinação dos dois estimuladores, 

DSP30/IL-2, isto porque o DSP30 aumenta a expressão de recetores de IL-2 de alta afinidade 

nas células B leucémicas, comparativamente às células B normais. De facto, neste estudo apesar 

da IL-2 sozinha providenciar a obtenção de um bom número de metafases, os resultados foram 

ainda melhores com a combinação DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL).  

Na terceira fase do trabalho a maior percentagem de amostras com 50 metafases, foi 

conseguida com a combinação dos três estimuladores, TPA/DSP30/IL-2 (20ng/mL; 2 µM; 

0,2 µg/mL) (75% das amostras).  Seguindo-se a combinação dos dois estimuladores, 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) e por último o TPA (20 ng/mL) (62.5% e 37.5% das amostras, 

respetivamente). 

No que diz respeito à qualidade das metafases, na primeira e segunda fase do estudo, 

verificou-se que a combinação dos dois estimuladores (DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL)) 

permitiu uma maior percentagem média de metafases com boa qualidade (57,2% na primeira 

fases e 59,4% na segunda fase) e muito boa qualidade (13,3% na primeira fase e 16,5% na 

segunda fase), relativamente a todos os outros estimuladores testados, nomeadamente, em 

relação ao TPA. Este apresentou resultados mais fracos no que diz respeito à qualidade das 

metafases, sendo a percentagem média de metafases com boa qualidade: 32% na primeira 

fase do estudo e 40,5% na segunda fase, e a de muito boa qualidade 3% na primeira fase e 

1,92% na segunda fase. Na terceira fase do estudo verificou-se que a combinação dos três 

estimulados, TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL)), obteve uma maior 

percentagem média de metafases com muito boa qualidade (24,6%) relativamente aos 

estimuladores DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) (19,2%) e TPA (20 ng/mL) (9,6%).  

Neste estudo, a aplicação de diversos protocolos às culturas celulares permitiu a deteção de 

alterações cromossómicas em 60% (15) das amostras com LLC-B por citogenética 

convencional. Na primeira e segunda fase do trabalho verificou-se que a combinação 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) permitiu a obtenção de melhores resultados, no que diz 

respeito ao número de amostras com alterações cromossómicas, ao número de metafases com 

anomalias e ainda, permitiu a deteção de clones adicionais não detetados pelos outros 

protocolos. De facto, nestas duas primeiras fases, o DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) aumentou 

a deteção de anomalias cromossómicas (12 amostras) relativamente ao TPA (20 ng/ml) (9 
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amostras). Já Put et al (2009) verificaram no seu estudo que a taxa de deteção de anomalias 

cromossómicas é superior após estimulação com DSP30/IL-2 em comparação com o TPA. 

Liaw et al (2014) também observaram que a estimulação com DSP30/IL-2 aumentou 

significativamente a taxa de deteção de clones e subclones com anomalias quando comparado 

com o TPA. Por fim, Karakosta & Manola (2016) realizaram um estudo em 237 doentes com 

LLC, em cada doente testaram duas culturas, DSP30/IL-2 e TPA, e concluíram que o 

DSP30/IL-2 aumentou a taxa de deteção de clones com anomalias em comparação com o 

TPA.  

Na fase final do trabalho, em 8 amostras, foram testados 3 protocolos: a) TPA (20ng/mL); b) 

DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL); c) TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL). 

Detetaram-se duas amostras com alterações em todas as culturas, sendo as alterações 

cromossómicas mais frequentes nas culturas estimuladas com a combinação dos 3 

estimuladores (TPA/DSP30/IL-2). Numa amostra a combinação dos dois e dos três 

estimuladores (DSP30/IL-2; TPA/DSP30/IL-2) detetaram alterações cromossómicas e estas 

continuaram a ser mais frequentes na cultura estimulada com a combinação dos três 

estimuladores, além disso estes permitiram a deteção de um clone adicional (trissomia do 

cromossoma 12 em simultâneo com a deleção do cromossoma 14). Holmes et al (2016), 

também verificaram que o TPA/DSP30/IL-2 era estatisticamente melhor na deteção de 

alterações cromossómicas, especialmente na deteção de novos rearranjos, em comparação com 

o TPA ou com o DSP30/IL-2. Apesar do número reduzido de amostras no total e com 

alterações, foi claro que num caso foi muito útil a utilização da combinação dos três 

estimuladores. 

Os resultados obtidos neste estudo, refletem a importância da aplicação de novos mitogéneos 

nas culturas celulares, uma vez que estes permitiram aumentar o valor percentual de 

anomalias cromossómicas detetadas por citogenética, de 40-50% para 60% dos casos.   

Relativamente às alterações cromossómicas associadas à LLC-B, a alteração mais recorrente 

foi a trissomia do cromossoma 12, presente em 47% (7) das amostras, seguida da deleção do 

11q23 e do 13q14, ambas presentes em 13% (2) das amostras. Estas incidências estão de acordo 

com o descrito na literatura, visto que através da citogenética convencional, a alteração 

cromossómica mais frequente na LLC-B é a trissomia do cromossoma 12, detetada em 33% 

dos casos, seguida da deleção do 13q14 e da deleção do 11q23, presentes em 15% e 5% dos 

doentes, respetivamente. Estas diferenças podem estar relacionadas com o número reduzido de 
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amostras e com as diferentes características dos doentes em estudo. A trissomia do cromossoma 

12 quando isolada está associada a um prognóstico intermédio, no entanto, alguns autores 

afirmam que é também frequente que surja juntamente com outras anomalias, tais como: 

trissomias dos cromossomas 18 e 19, deleções recorrentes na LLC-B (14q, 13q, 11q ou 17p) e 

translocações no gene da IgH (t(14;19)(q32;q13), t(14;18)(q32;q21)). De facto, neste estudo a 

trissomia do cromossoma 12 surgiu associada a outras anomalias (t(14;18), deleções do 11q, 

13q, 14q e trissomia do cromossoma 4) em cinco casos.  A deleção do 11q23 representa um 

prognóstico desfavorável, os doentes com esta deleção apresentam uma rápida progressão da 

doença e um tempo de vida mais curto. A deleção do 13q14, quando isolada, está associada a 

um bom prognóstico, uma vez que, os doentes respondem bem à terapia (Döhner et al., 2000; 

Puiggros et al., 2014; Boddu & Ferrajoli, 2018)). 

Para além das alterações cromossómicas referidas anteriormente, foram também identificadas 

aneuploidias (perda do cromossoma Y, trissomia do cromossoma 3 e 4) e vários rearranjos 

estruturais que incluíram deleções (del(14)(q24)) e translocações reciprocas (t(6;7)(q25;q22), 

t(14;18)(q32;q21); t(11;14)(q13;q32)).  

Destas anomalias, algumas foram descritas em estudos de LLC-B:  

• a trissomia do cromossoma 3, de acordo com o descrito na literatura é encontrada em 

5-7% dos doentes, sendo considerada a segunda trissomia mais comum na LLC 

(Wong, So, Chan, Kho & Chan, 2002). Wu et al (2013), verificaram que doentes com 

trissomia do cromossoma 3 apresentam um mau prognóstico, com uma sobrevida 

global semelhante à de doentes com cariótipo desfavorável (del(11), del(17) e 

cariótipo complexo) (Wu et al., 2013).  

• a trissomia do cromossoma 12 juntamente com a t(14,18)(q32;q21) foi descrita na 

literatura por alguns autores, no entanto, o significado clínico deste achado continua 

incerto. Tang et al (2013) verificaram que a t(14;18) está associada a uma idade 

relativamente jovem no momento do diagnóstico, genes IgVH mutados, trissomia 12, 

necessidade de quimioterapia e possivelmente, a uma menor sobrevida (Tang et al., 

2013). 

•  a trissomia do cromossoma 12 simultaneamente com a del(14)(24) foi descrita na 

literatura e está associada a uma sobrevida inferior quando comparada com doentes 

com apenas trissomia 12 (Cosson et al., 2014).  
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• a perda do cromossoma Y, segundo karakosta & Manola (2016) é um fenómeno 

relacionado com a idade avançada (Karakosta & Manola, 2016).   

De acordo com Balakias et al (2014) as translocações por si só não influenciam o tempo até 

ao primeiro tratamento, exceto nos casos em que estão enquadradas num cariótipo complexo 

(Baliakas et al., 2014). 

Neste trabalho, 33.3% das amostras com alterações cromossómicas eram cariótipos complexos 

que envolviam vários cromossomas e apresentavam uma variedade de alterações citogenéticas, 

nomeadamente, alterações numéricas e estruturais (amostras 4, 8, 13, 14 e 16). Nas alterações 

numéricas observou-se a monossomia do cromossoma 20 e a trissomia do cromossoma 1 e 

18. Relativamente às alterações estruturais observamos deleções (del(9)(p13); del(9)(p22); 

del(10)(q23); del(14)(q24)), translocações equilibradas (t(6;10)(q27;q24); 

t(7;12;22)(q11.2;q13;q11.2); t(9;13)(p10;q10)), derivativos de cromossomas 

(der(1)t(1;14)(p32;q11.2); der(8)t(8;12)(p21;q13);  der(14,20)(p10;q10)) e material adicional 

de origem desconhecida (add(1)(q21)). 

Destas anomalias, apenas a trissomia do cromossoma 18 foi descrita em estudos de LLC-B. 

É considerada uma alteração cromossómica rara nestes doentes, geralmente, surge isolada ou 

associada à trissomia do cromossoma 12 e 19 ( Dicker, Schnittger, Haferlach, Kern & Schoch, 

2006; Ripollés et al., 2006). Neste estudo a trissomia do cromossoma 18 surgiu associada à 

trissomia do cromossoma 4 e à deleção do braço longo do cromossoma 14. Na literatura não 

se encontrou descrito nenhum caso semelhante. 

Os cariótipos complexos, segundo a literatura mais recente, surgem em 10-15% dos doentes 

com LLC-B e estão associados a um impacto clínico negativo. Estes doentes apresentam 

menor sobrevida global e pior resposta à terapia, incluindo a novos agentes (Rigolin et al., 

2017; Rigolin et al., 2018). Neste estudo verificou-se que os doentes com cariótipos 

complexos, na sua maioria, apresentavam idades superiores a 70 anos.  

Os resultados obtidos neste trabalho comprovam a importância e a necessidade da realização 

da citogenética convencional em doentes com LLC-B. Esta técnica para além de permitir a 

deteção de alterações cromossómicas recorrentes na LLC-B, permite ainda a identificação de 

novos rearranjos e de cariótipos complexos, não detetados pela técnica FISH. Deste modo, a 

citogenética convencional contribui para a identificação precisa de todo o painel de alterações 

cromossómicas presentes em doentes com LLC-B. 
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A deteção de alterações cromossómicas tem implicações no diagnóstico, no estádio clínico, na 

escolha da terapêutica, na avaliação da resposta à terapia e no prognóstico (Bain, 2001; 

Chauffaille, 2005; Heerema, 2017). 

 

2.  FISH 

O desenvolvimento da técnica FISH aliado ao grande painel de sondas disponíveis no mercado 

permitiram não só uma maior deteção de alterações cromossómicas, como também um maior 

conhecimento relativo às mesmas. A FISH tem sido amplamente utilizada no estudo genómico 

de doenças hematológicas. Para além de ser uma técnica simples, rápida e facilmente exequível, 

permite ainda que a análise seja feita em células em interfase ou em metafase, aumentando o 

número de células analisadas e a possibilidade de detetar anomalias cromossómicas, 

nomeadamente anomalias submicroscópicas, não identificadas pelos métodos convencionais 

(Faguet, 2000; Put et al., 2014). Trata-se, portanto, de uma técnica mais sensível. 

O sucesso da técnica depende de múltiplos fatores, deste modo, as sondas foram escolhidas de 

acordo com o que se pretendia estudar, o espalhamento foi realizado de forma criteriosa de 

modo a permitir a obtenção de lâminas com boa qualidade e todo o processo técnico foi 

realizado de acordo com os protocolos otimizados fornecidos pelas sondas. 

Neste trabalho, foram estudadas por FISH as cinco alterações mais frequentes na LLC-B: 

trissomia do cromossoma 12 e deleções das regiões 6q23 (MYB), 11q22.3 (ATM), 13q14 

(RB1) e 17p13 (TP53). A percentagem de casos com alterações cromossómicas obtida através 

da análise FISH foi de 44,4%, este valor não coincide com a percentagem descrita na literatura 

(80%) (Travella et al., 2012). Para além disto, a literatura descreve a del(13q14) como a 

anomalia mais frequente, seguida da trissomia 12, del(11q22.3) e del(17p13). No entanto, neste 

trabalho verificou-se que a ordem de incidências não coincidiu com a observada em outros 

estudos, sendo a trissomia 12 a anomalia mais frequente (27,8%), seguida da del(11q22.3) 

(11,1%), del(13q14) (11,1%) e del(17p13) (11,1%).  De acordo com estas percentagens, 

verifica-se que a incidência da trissomia 12, da deleção do 11q22.3 e da delecção do 17p13 é 

superior ao descrito no artigo de Boddu & Ferrajoli (2018), em que a frequência da trissomia 

12 varia entre os 10 e 20% e a da deleção do 17p13 situa-se entre os 3 e 10%. Estes resultados 

podem ser explicados pelo número reduzido de amostras estudadas e pelos diferentes estádios 

da doença em que cada doente se encontrava. 
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A FISH na generalidade confirmou as anomalias cromossómicas detetadas pela citogenética 

convencional. Verificaram-se discrepâncias em 3 casos:  

• Amostra 16 e 25: A FISH detetou a deleção do 17p13, no entanto, os métodos 

convencionais não possibilitaram a sua identificação, por se tratar de uma anomalia 

submicroscópica.  

• Amostra 15: A citogenética convencional apresentava várias metafases com trissomia 

do cromossoma 12, a técnica FISH apresentou 6,5% dos núcleos com 3 sinais para o 

cromossoma 12, no entanto, este valor encontra-se abaixo do valor cutoff (10%) 

estabelecido pelo laboratório, provavelmente devido à presença de um grande número 

de núcleos normais e à seleção aleatória dos mesmos.  

A FISH revela anomalias cromossómicas restritas a regiões específicas do cromossoma, deste 

modo, e de acordo com o observado neste estudo, não fornece uma visão global do genoma e 

não possibilita a deteção de outras anomalias não específicas, com valor prognóstico para os 

pacientes como é o caso dos cariótipos complexos. A citogenética convencional detetou 4 

amostras com cariótipo complexo, no entanto, a análise por FISH foi normal para todas as 

alterações estudadas.  Assim sendo, a citogenética convencional deve ser realizada em 

simultâneo com a FISH de modo a fornecer informações complementares e um diagnóstico 

mais preciso. 
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VI – CONCLUSÃO  

Ao longo das últimas décadas, a análise citogenética tem desempenhado um papel crucial no 

estudo das doenças hemato-oncológicas, nomeadamente na LLC-B, ao contribuir para um 

melhor conhecimento e compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos na patogénese 

destas doenças. O estudo citogenético permite ao clínico: a) prever a evolução/progressão da 

doença; b) determinar qual o prognóstico do doente; c) decidir qual a terapêutica mais adequada 

e d) monitorizar a doença (Chauffaille, 2005; Swerdlow et al., 2008).  

Na LLC-B a obtenção de metafases não é um processo fácil, por este motivo muitos laboratórios 

optam apenas por realizar a técnica FISH. Neste estudo a aplicação de novos mitogéneos às 

culturas celulares permitiu a obtenção de metafases classificáveis em todas as culturas. Conclui-

se que as culturas estimuladas com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) e com TPA/DSP30/IL-2 

(20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL) permitiram a obtenção de um elevado número de metafases e 

com melhor qualidade (cromossomas mais alongados e com melhor resolução de bandas), 

quando comparados com as culturas estimuladas com TPA (20 ng/mL). Para além disto, 

verificou-se ainda que a aplicação destes estimuladores  aumentou significativamente a taxa de 

deteção de alterações cromossómicas, nomeadamente, cariótipos complexos normalmente 

associados a uma diminuição do tempo para o primeiro tratamento e da sobrevida global dos 

doentes (Travella et al., 2012; Jaglowski et al., 2013). 

A citogenética convencional providenciou uma visão global de todo o genoma de cada 

indivíduo, permitiu detetar alterações cromossómicas típicas da LLC-B e outras alterações não 

recorrentes, sendo que a maioria, não se encontravam descritas na literatura. A técnica FISH 

contribuiu para a deteção de alterações cromossómicas subtis, como é o caso da deleção do 

17p13, não detetadas por citogenética convencional, e para a confirmação dos rearranjos 

detetados pela citogenética convencional. 

O estudo citogenético desta patologia deve abranger a citogenética convencional e a FISH, uma 

vez que estas técnicas desempenham um papel complementar no diagnóstico e prognóstico de 

doentes com LLC-B. 
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ANEXOS 

Anexo I – Protocolo da cultura celular com TPA (20 ng/mL) 

Soluções de trabalho: 

• Meio Karyomax (5 mL por tubo); 

• Colcemide na concentração final de 10 µg/mL; 

• Solução Hipotónica – Cloreto de Potássio 0,075 M;  

• Fixador: 3 partes de metanol e 1 parte de ácido acético. Preparar no dia da manipulação 

e armazenar no congelador; 

• TPA na concentração final de 20 ng/mL. 

Protocolo: 

1. Ao tubo com 5 mL de meio Karyomax adicionar 75 µL de TPA a 20 ng/mL e 

homogeneizar; 

2. Homogeneizar a amostra e com uma seringa de 2 mL adicionar 6 gotas ao tubo; 

3. Homogeneizar, levemente, o tubo; 

4. Abrir ligeiramente o tubo e incubar a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

5. Após 48 horas adicionar 100 µL de colcemide e homogeneizar; 

6. Abrir ligeiramente o tubo e incubar 15 horas a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

7. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

8. Rejeitar o sobrenadante; 

9. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica, previamente 

aquecida a 37ºC; 

10. Incubar 15 minutos no banho a 37ºC; 

11. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

12. Rejeitar o Sobrenadante; 

13. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

14. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

15. Rejeitar o sobrenadante; 

16. Repetir a adição do fixador mais duas vezes; 

17. Decantar totalmente o sobrenadante; 

18. Proceder ao espalhamento. 
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Anexo II – Protocolo da cultura celular com IL-2 (0,1 µg/mL) 

Soluções de trabalho: 

• Meio Karyomax (5 mL por tubo); 

• Colcemide na concentração final de 10 µg/mL; 

• Solução Hipotónica – Cloreto de Potássio 0,075 M; 

• Fixador: 3 partes de metanol e 1 parte de ácido acético. Preparar no dia da manipulação 

e armazenar no congelador; 

• IL-2 na concentração final de 0,1 µg/mL. 

Protocolo: 

1. Ao tubo com 5 mL de meio Karyomax adicionar 500 µL de IL-2 a 0,1 µg/mL e 

homogeneizar; 

2. Homogeneizar a amostra e com uma seringa de 2 mL adicionar 6 gotas ao tubo; 

3. Homogeneizar, levemente, o tubo; 

4. Abrir ligeiramente o tubo e incubar a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

5. Após 48 horas adicionar 100 µL de colcemide e homogeneizar; 

6. Abrir ligeiramente o tubo e incubar 15 horas a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

7. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

8. Rejeitar o sobrenadante; 

9. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica, previamente 

aquecida a 37ºC; 

10. Incubar 15 minutos no banho a 37ºC; 

11. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

12. Rejeitar o Sobrenadante; 

13. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

14. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

15. Rejeitar o sobrenadante; 

16. Repetir a adição do fixador mais duas vezes; 

17. Decantar totalmente o sobrenadante; 

18. Proceder ao espalhamento; 
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Anexo III – Protocolo da cultura celular com IL-2 (0,2 µg/mL) 

Soluções de trabalho: 

• Meio Karyomax (5 mL por tubo); 

• Colcemide na concentração final de 10 µg/mL; 

• Solução Hipotónica – Cloreto de Potássio 0,075 M; 

• Fixador: 3 partes de metanol e 1 parte de ácido acético. Preparar no dia da manipulação 

e armazenar no congelador; 

• IL-2 na concentração final de 0,2 µg/mL. 

Protocolo: 

1. Ao tubo com 5 mL de meio Karyomax adicionar 500 µL de IL-2 a 0,2 µg/mL e 

homogeneizar; 

2. Homogeneizar a amostra e com uma seringa de 2 mL adicionar 6 gotas ao tubo; 

3. Homogeneizar, levemente, o tubo; 

4. Abrir ligeiramente o tubo e incubar a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

5. Após 48 horas adicionar 100 µL de colcemide e homogeneizar; 

6. Abrir ligeiramente o tubo e incubar 15 horas a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

7. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

8. Rejeitar o sobrenadante; 

9. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica, previamente 

aquecida a 37ºC; 

10. Incubar 15 minutos no banho a 37ºC; 

11. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

12. Rejeitar o Sobrenadante; 

13. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

14. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

15. Rejeitar o sobrenadante; 

16. Repetir a adição do fixador mais duas vezes; 

17. Decantar totalmente o sobrenadante; 

18. Proceder ao espalhamento; 
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Anexo IV – Protocolo da cultura celular com DSP30 (2 µM) 

Soluções de trabalho: 

• Meio Karyomax (5 mL por tubo); 

• Colcemide na concentração final de 10 µg/mL; 

• Solução Hipotónica – Cloreto de Potássio 0,075 M; 

• Fixador: 3 partes de metanol e 1 parte de ácido acético. Preparar no dia da manipulação 

e armazenar no congelador; 

• DSP30 na concentração final de 2 µM. 

Protocolo: 

1. Ao tubo com 5 mL de meio Karyomax adicionar 100 µL de DSP30 a 2 µM e homogeneizar; 

2. Homogeneizar a amostra e com uma seringa de 2 mL adicionar 6 gotas ao tubo; 

3. Homogeneizar, levemente, o tubo; 

4. Abrir ligeiramente o tubo e incubar a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

5. Após 48 horas adicionar 100 µL de colcemide e homogeneizar; 

6. Abrir ligeiramente o tubo e incubar 15 horas a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

7. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

8. Rejeitar o sobrenadante; 

9. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica, previamente 

aquecida a 37ºC; 

10. Incubar 15 minutos no banho a 37ºC; 

11. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

12. Rejeitar o Sobrenadante; 

13. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

14. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

15. Rejeitar o sobrenadante; 

16. Repetir a adição do fixador mais duas vezes; 

17. Decantar totalmente o sobrenadante; 

18. Proceder ao espalhamento; 
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Anexo V – Protocolo da cultura celular com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,1 µg/mL) 

Soluções de trabalho: 

• Meio Karyomax (5 mL por tubo); 

• Colcemide na concentração final de 10 µg/mL; 

• Solução Hipotónica – Cloreto de Potássio 0,075 M; 

• Fixador: 3 partes de metanol e 1 parte de ácido acético. Preparar no dia da manipulação 

e armazenar no congelador; 

• DSP30/IL-2 na concentração final de 2 µM e 0,1 µg/mL, respetivamente. 

Protocolo: 

1. Ao tubo com 5 mL de meio Karyomax adicionar 100 µL de DSP30 a 2 µM e 500 µL de 

IL-2 a 0,1 µg/mL, homogeneizar; 

2. Homogeneizar a amostra e com uma seringa de 2 mL adicionar 6 gotas ao tubo; 

3. Homogeneizar, levemente, o tubo; 

4. Abrir ligeiramente o tubo e incubar a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

5. Após 48 horas adicionar 100 µL de colcemide e homogeneizar; 

6. Abrir ligeiramente o tubo e incubar 15 horas a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

7. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

8. Rejeitar o sobrenadante; 

9. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica, previamente 

aquecida a 37ºC; 

10. Incubar 15 minutos no banho a 37ºC; 

11. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

12. Rejeitar o Sobrenadante; 

13. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

14. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

15. Rejeitar o sobrenadante; 

16. Repetir a adição do fixador mais duas vezes; 

17. Decantar totalmente o sobrenadante; 

18. Proceder ao espalhamento; 
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Anexo VI – Protocolo da cultura celular com DSP30/IL-2 (2 µM; 0,2 µg/mL) 

Soluções de trabalho: 

• Meio Karyomax (5 mL por tubo); 

• Colcemide na concentração final de 10 µg/mL; 

• Solução Hipotónica – Cloreto de Potássio 0,075 M.  

• Fixador: 3 partes de metanol e 1 parte de ácido acético. Preparar no dia da manipulação 

e armazenar no congelador; 

• DSP30/IL-2 na concentração final de 2 µM e 0,2 µg/mL, respetivamente. 

Protocolo: 

1. Ao tubo com 5 mL de meio Karyomax adicionar 100 µL de DSP30 a 2 µM e 500 µL de 

IL-2 a 0,2 µg/mL, homogeneizar; 

2. Homogeneizar a amostra e com uma seringa de 2 mL adicionar 6 gotas ao tubo; 

3. Homogeneizar, levemente, o tubo; 

4. Abrir ligeiramente o tubo e incubar a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

5. Após 48 horas adicionar 100 µL de colcemide e homogeneizar; 

6. Abrir ligeiramente o tubo e incubar 15 horas a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

7. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

8. Rejeitar o sobrenadante; 

9. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica, previamente 

aquecida a 37ºC; 

10. Incubar 15 minutos no banho a 37ºC; 

11. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

12. Rejeitar o Sobrenadante; 

13. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

14. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

15. Rejeitar o sobrenadante; 

16. Repetir a adição do fixador mais duas vezes; 

17. Decantar totalmente o sobrenadante; 

18. Proceder ao espalhamento; 
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Anexo VII – Protocolo da cultura celular com TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL). 

Soluções de trabalho: 

• Meio Karyomax (5 mL por tubo); 

• Colcemide na concentração final de 10 µg/mL; 

• Solução Hipotónica – Cloreto de Potássio 0,075 M; 

• Fixador: 3 partes de metanol e 1 parte de ácido acético. Preparar no dia da manipulação 

e armazenar no congelador; 

• TPA/DSP30/IL-2 (20 ng/mL; 2 µM; 0,2 µg/mL). 

Protocolo: 

1. Ao tubo com 5 mL de meio Karyomax adicionar 75 µL de TPA a 20 ng/mL, 100 µL de 

DSP30 a 2 µM e 500 µL de IL-2 a 0,2 µg/mL, homogeneizar; 

2. Homogeneizar a amostra e com uma seringa de 2 mL adicionar 6 gotas ao tubo; 

3. Homogeneizar, levemente, o tubo; 

4. Abrir ligeiramente o tubo e incubar a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

5. Após 48 horas adicionar 100 µL de colcemide e homogeneizar; 

6. Abrir ligeiramente o tubo e incubar 15 horas a 37ºC e 5% CO2, com uma inclinação de 30º; 

7. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

8. Rejeitar o sobrenadante; 

9. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente a solução hipotónica, previamente 

aquecida a 37ºC; 

10. Incubar 15 minutos no banho a 37ºC; 

11. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

12. Rejeitar o Sobrenadante; 

13. Na hotte e sob agitação do vórtex, adicionar lentamente o fixador; 

14. Centrifugar 4 minutos a 2000 rpm; 

15. Rejeitar o sobrenadante; 

16. Repetir a adição do fixador mais duas vezes; 

17. Decantar totalmente o sobrenadante; 

18. Proceder ao espalhamento. 
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Anexo VIII – Protocolo do espalhamento 

1. Agitar no vórtex a suspensão celular; 

2. Em cada lâmina colocar 2 gotas de suspensão celular; 

3. Observar as lâminas ao microscópio em contraste de fase para visualizar o número de 

metafases e avaliar a qualidade do espalhamento; 

4. Para envelhecer as lâminas, colocá-las sobre uma placa térmica a 60ºC, durante uma hora 

e à temperatura ambiente até ao bandeamento. 

Anexo IX – Protocolo do método de bandeamento GTL 

Soluções de trabalho: 

• Solução Salina (NaCl) a 0,9%: Dissolver 9 g de NaCl em 1 litro de água destilada; 

• Solução de tripsina (solução-mãe): Dissolver 1,250 g de tripsina em 100 mL de água 

destilada;  

• Solução de tripsina (solução de trabalho): Adicionar o volume adequado de tripsina da 

solução-mãe a 60 mL de solução salina; 

• Corante Leishman (solução-mãe). Dissolver 0,6 g de corante Leishman em 400 mL de 

metanol. Colocar na placa de agitação, na hotte, durante 48 horas. Deixar repousar 

durante pelo menos 15 dias;  

• Corante Leishman (solução de trabalho). Adicionar 8 mL da solução-mãe de corante a 

40 mL de tampão Gurr;  

• Tampão Gurr. Dissolver uma pastilha de tampão Gurr em 1 litro de água destilada. 

Armazenar no frigorífico, a 4ºC.  

Procedimento: 

1. Colocar a lâmina na solução de tripsina, a 37ºC; Nota: A tripsina é uma enzima 

proteolítica que vai desnaturar as proteínas do DNA, pelo que o tempo de tripsina varia 

para cada caso.  

2. Lavar as lâminas em solução salina e de seguida em tampão Gurr, ambas a 37ºC, para 

parar a ação da tripsina. 

3. Transferir a lâmina para o coplin com corante Leishman (solução de trabalho), à 

temperatura ambiente e incubar durante 5 minutos;  
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4. Lavar a lâmina em tampão Gurr e, posteriormente em água destilada, ambas a 37ºC, de 

modo a remover o excesso de corante;  

5. Secar cuidadosamente as lâminas num papel absorvente; 

6. Observar ao microscópio ótico. 

 

Anexo X – Protocolo da Zytovision  

Soluções de trabalho: 

• Solução Cytology Stingercy wash buffer SSC 

• Solução Cytology wash buffer WBB 

Procedimento: 

a) Envelhecimento da lâmina 

1. Espalhar 2 µL de suspensão celular por gota; 

2. Colocar a lâmina na placa a 60ºC, pelo menos durante 15 minutos; 

b) Preparação da sonda 

3. Vórtex e centrifugar durante 2-3 segundos; 

c) Co-desnaturação da amostra/sonda 

4. Aplicar 1,5 µL da sonda, na área pretendida, cobrir com uma lamela e selar com cola; 

5. Desnaturar a sonda e a amostra, colocando a lâmina numa placa de aquecimento a 

75ºC, durante 10 minutos; 

d) Hibridação 

6. Incubar a lâmina a 37ºC, numa caixa húmida, durante ± 20 horas (preferencialmente 

na estufa); 

e) Lavagem rápida 

7. Retirar cuidadosamente a lamela; 

8. Colocar a lâmina no coplin com a solução de lavagem SSC, a 72ºC, durante 3 

minutos; 

9. Transferir a lâmina para o coplin com a solução de lavagem WBB, à temperatura 

ambiente, durante 1 minuto e 30 segundos; 

f) Contraste 

10. Deixar escorrer a lâmina durante 2 minutos, no escuro; 

11. Aplicar 4 µL de DAPI Dratec Solution; 
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12. Cobrir com uma lamela e guardar no frigorifico a 5ºC durante 15 minutos no mínimo; 

13. Observar os resultados num microscópio de epi-fluorescência. 
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Anexo XI – Poster exposto no 14º Congresso Nacional de Oncologia (27 a 29 de outubro de 

2017) 
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Anexo XII – Poster exposto na 21ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Genética Humana 

(16 a 18 de novembro de 2017) 
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Anexo XIII – Poster exposto nas X Jornadas de Genética e Biotecnologia (7 a 9 de março de 

2018) 
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Anexo XIV – Poster exposto no 25th Porto Cancer Meeting (26 a 27 de abril de 2018) 
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Anexo XV – Poster exposto no 3RD ASPIC International Congress (10 a 11 de maio de 2018) 

 

 

 

 


