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RESUMO 

 

Poubel CAP. Identificação de deleções em IKZF1 na Leucemia Linfoblástica 
Aguda de células precursoras B por PCR Multiplex. 2015. Monografia (Bacharel 
em Biomedicina) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 
2015. 
 

A leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B (LLA-cpB) é caracterizada 
por alterações cromossômicas e moleculares que auxiliam no diagnóstico e na 
estratificação de risco dos pacientes. As análises genômicas possibilitam a 
identificação de alterações moleculares adicionais que contribuem para a 
patogênese da LLA-cpB, como as deleções (Δ) em fatores de transcrição 
responsáveis pela regulação do desenvolvimento linfóide de células B. O gene 
IKZF1 codifica o fator de transcrição IKAROS, um dos reguladores principais da 
linfopoiese. Visto que as deleções em IKZF1 têm um papel de predição de 
recaídas, a análise das mesmas pode contribuir para uma melhor estratificação de 
risco terapêutico. Desta forma, foi realizado em nosso grupo um estudo anterior 
que rastreou alterações adicionais em LLA-cpB, incluindo as deleções em IKZF1, 
através da técnica de multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA). 
Embora a técnica de MLPA seja eficaz na identificação das deleções, o custo é 
alto e seus resultados precisam ser validados. Os objetivos deste estudo foram 
caracterizar as deleções encontradas no gene IKZF1 a nível genômico em 
crianças com LLA-cpB, além de implementar a técnica de PCR Multiplex (MP-
PCR) para a identificação das mesmas. Para isso, foram incluídas no estudo 284 
amostras de pacientes com LLA-cpB (idade entre 1-16 anos) diagnosticados no 
período de 2004-2015. A técnica de MP-PCR foi implementada através de duas 
reações (A e B) utilizando iniciadores que permitiram a identificação das deleções 
mais frequentes em IKZF1 (Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7 e Δ4-8). Em seguida, as 
amostras foram sequenciadas utilizando o ensaio comercial BigDye Terminator 
v3.1 Cycle sequencing e o sequenciador automático 3500 (Applied Biosystems). A 
amplificação dos produtos foi realizada com sucesso através da MP-PCR e o 
sequenciamento confirmou a especificidade da reação na detecção das deleções 
que foram propostas (31/284). Foi observado que a técnica de MP-PCR apresenta 
sensibilidade de 92% e especificidade de 75% quando comparada a MLPA na 
detecção das deleções mais comuns. Pode-se concluir que a MP-PCR foi 
implementada com sucesso, mostrando-se eficaz na detecção das deleções Δ2-3, 
Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7 e Δ4-8. 
 
Palavras chave: leucemia linfoblástica aguda, células B, IKZF1, deleções, PCR 
Multiplex. 
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ABSTRACT 

 

Poubel CAP. Identification of IKZF1 deletions in B-cell precursor acute 
lymphoblastic leukemia by Multiplex PCR. 2015. Monografia (Bacharel em 
Biomedicina) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2015. 
 
 
B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (Bcp-ALL) is characterized by the 
occurrence of chromosome and molecular alterations that impact in the diagnosis 
and risk stratification of patients. Genomic analyses allow the identification of 
additional molecular alterations that contribute to the pathogenesis of Bcp-ALL, 
such as deletions (Δ) of transcription factors accounting for the regulation of B 
lymphoid development. The IKZF1 gene encodes IKAROS transcription factor, a 
major regulator of lymphopoiesis. Considering that IKZF1 deletions predict relapse, 
the analysis of those deletions can contribute for a better therapeutic risk 
stratification. Thus, a previous study, performed by our group, screened for 
additional alterations in Bcp-ALL, including IKZF1 deletions, using the multiplex 
ligation-dependent probe amplification (MLPA) approach. Although MLPA is 
efficient in identifying deletions, the cost is high and the results still need validation. 
The aims of the present study were to characterize the IKZF1 deletions at genomic 
level in children with Bcp-ALL, and to establish the Multiplex PCR (MP-PCR) in 
order to identify these deletions. Therefore, were included in this study 284 Bcp-
ALL patients samples (age range 1-16 years) diagnosed between 2004 and 2015. 
MP-PCR was performed with two reactions (A and B) using primers that identified 
the most frequent IKZF1 deletions (Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4 -7 and Δ4-8). Then, the 
samples were sequenced using BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit and 
automated sequencer ABI 3500 (Applied Biosystems). Products amplification was 
successfully performed by the MP-PCR and further sequencing confirmed the 
specificity of the reaction in detecting those commons deletions (31/284). It was 
observed that the MP-PCR has a sensitivity of 92% and specificity of 75% when 
compared to the MLPA approach in detection the most common deletions. In 
conclusion, MP-PCR has been successfully established and proved to be efficient 
in detecting Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7 and Δ4-8 deletions. 
 
 
Key words: acute lymphoblastic leukemia, B-cell, IKZF1, deletions, Multiplex PCR
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CAPÍTULO 1 
Introdução  
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1.1  Hematopoiese Normal 

 

Entende-se por hematopoiese o processo de formação de células 

sanguíneas (eritropoese, mielopoese e trombocitopoese) que pode ocorrer tanto 

no saco vitelino – primeiras semanas de gestação – como também no fígado e no 

baço – durante a vida fetal e semanas após o nascimento. A medula óssea (MO) 

apresenta um papel importante a partir de 6-7 meses de vida fetal na produção 

dessas novas células, no entanto, durante a infância e a vida adulta, esse sítio se 

torna único (HOFFBRAND & MOSS, 2013). 

Este processo inicia-se com uma célula-tronco pluripotente que dará origem 

às diferentes linhagens celulares (HOFFBRAND & MOSS, 2013) (Figura 1). As 

linhagens linfoide e mieloide são responsáveis por produzir as células do sistema 

imune (células sanguíneas brancas ou leucócitos). A célula-tronco linfoide 

originará os linfócitos B (células B) e T (células T), que apresentam funções 

distintas no sistema imune, e a célula Natural Killer (NK), capaz de matar algumas 

células anormais. Já a célula progenitora mieloide pode dar origem a granulócitos 

(basófilos, eosinófilos e neutrófilos) e monócitos, além de células sanguíneas 

vermelhas e plaquetas (MURPHY et al, 2010). 

A diferenciação das linhagens ocorre devido a baixos níveis de fatores de 

transcrição expressos nas células progenitoras, comprometendo-as com as 

linhagens específicas (HOFFBRAND & MOSS, 2013). É de grande importância 

compreender os mecanismos dos fatores de transcrição na hematopoese normal, 

pois este processo servirá como referência para a desregulação da mesma, um 

acontecimento frequentemente observado na leucemogênese (DAVIS, 2011). 
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1.2 Definição de Leucemia 

 

A leucemia é uma doença clonal que acomete células hematopoiéticas e 

evolui pelo acúmulo de mutações dentro de um clone, resultando em 

diversificação genética progressiva seguida por uma "seleção natural" de 

subclones mutantes dominantes (GREAVES, 2002). Essa neoplasia hematológica 

abrange um grupo de doenças na qual a principal característica é o acúmulo 

desses leucócitos malignos na MO e no sangue periférico (SP), substituindo as 

células sanguíneas normais (HOFFBRAND & MOSS, 2013). 

Figura 1. Hematopoiese normal. Diagrama mostrando a célula-tronco pluripotente da medula óssea 

e as linhagens celulares que dela se originam (Mieloide e Linfoide). Baso, basófilo; BFU, unidade 

formadora explosiva; CFU, unidade formadora de colônia; E, eritroide; Eo, eosinófila; GEMM, 

granulocítica, eritroide, monocítica e megacariocítica; GM, granulócito, monócito; Meg, 

megacariócito; NK, natural killer. HOFFBRAND & MOSS, 2013. 
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A leucemia pode ser dividida em dois grupos, aguda e crônica. A leucemia 

aguda (LA) é uma doença agressiva, caracterizada pela rápida proliferação de 

células neoplásicas e uma predominância de células blásticas (blastos ou células 

hematopoiéticas primitivas), acarretando no aspecto clínico dominante desta 

malignidade: insuficiência da MO, embora também costume ocorrer infiltração 

tecidual em alguns casos. A transformação maligna ocorre em células-tronco da 

hematopoese ou em progenitores primitivos onde um dano genético resulta em 

aumento da proliferação, diminuição da apoptose e bloqueio na diferenciação 

celular. A LA é definida pela infiltração de mais de 20% de blastos na MO ou no 

SP, podendo ser também diagnosticada através da identificação de alterações 

genético-moleculares específicas a doença (ONCIU & PUI, 2006; HOFFBRAND & 

MOSS, 2013). Algumas destas alterações estão associadas à estratificação 

prognóstica, escolha da terapia mais adequada e ao monitoramento após o 

tratamento (CHAUFFAILLE & YAMAMOTO, 2014).  

Do outro lado, está a leucemia crônica (LC) que tem uma progressão mais 

lenta e engloba uma variedade de desordens linfoproliferativas e 

mieloproliferativas, em que as células tumorais predominantes mostram graus 

variáveis de diferenciação, além da fase blástica (ONCIU & PUI, 2006; 

HOFFBRAND & MOSS, 2013). 

O nível de diferenciação dessas células malignas pode ser determinado 

através da morfologia visualizada ao microscópio, imunofenotipagem através da 

citometria de fluxo e/ou análise citogenética e molecular. Estes métodos também 

são utilizados para classificar as leucemias de acordo com a linhagem celular 

afetada, linfoide ou mieloide. Portanto, as leucemias são definidas como agudas e 

crônicas que, por sua vez, se subdividem em linfoides ou mieloides (HOFFBRAND 

& MOSS, 2013). 
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1.3 Leucemia Pediátrica 

 

Atualmente, o câncer é a segunda causa de morte infantil. Dentre os novos 

casos, as leucemias são as mais comuns (30,2%), seguidas de tumores do 

sistema nervoso central (SNC) (21,7%) e linfomas (10,9%) (YOUNG et al, 2000). 

Dentre as leucemias pediátricas, a LC é observada por uma frequência 

muito pequena. A leucemia mielóide crônica (LMC) acomete cerca de apenas 2% 

das crianças com leucemia, enquanto a leucemia linfoide crônica (LLC) é 

reportada como extremamente rara entre esses casos. Na LMC, a produção é de 

células mieloides que apresentam aparência madura, porém são defeituosas. Ao 

seu diagnóstico, é preciso identificar a presença do cromossomo Filadélfia (Ph), 

resultante da translocação cromossômica t(9;22)(q34;q11), ou da fusão gênica 

BCR-ABL correspondente. Já a LLC é caracterizada pelo acúmulo de linfócitos B 

ou T maduros, mas que são incapazes de combater as infecções. Estas células, 

aparentemente maduras, encontram-se na MO, SP e gânglios linfáticos, onde 

provocam o aumento das suas dimensões (ONCIU & PUI, 2006; HOFFBRAND & 

MOSS, 2013). 

Em contrapartida, a LA é responsável pela maioria dos casos de leucemia 

pediátrica. A proliferação de mieloblastos em células sanguíneas normais 

caracteriza a leucemia mieloide aguda (LMA), que acomete cerca de 15% dos 

casos de leucemia pediátrica (HOFFBRAND & MOSS, 2013). Do outro lado está a 

leucemia linfoblástica aguda (LLA) com frequência de 75-80% de todos os casos 

de leucemia em crianças, decorrente do acúmulo clonal de linfócitos imaturos 

(blastos) na MO, resultando em uma hematopoese suprimida. (ONCIU & PUI, 

2006; HOFFBRAND & MOSS, 2013). 

A LLA é uma doença altamente heterogênea, com biologia e prognóstico 

distintos (KEBRIAEI et al, 2003), podendo ser dividida em dois subtipos: a LLA de 

células T (LLA-T), encontrada em 15% dos casos; e a LLA de células precursoras 

B (LLA-cpB), com frequência de aproximadamente 85% dos casos (PUI et al, 

2004; MULLIGHAN et al, 2007; HOFFBRAND & MOSS, 2013). O National Cancer 

Institute (NCI) classifica os pacientes com LLA-cpB como de risco padrão ou alto, 
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segundo os critérios de idade e leucometria: pacientes entre 1 ano e 10 anos, ou 

com leucometria ≤50000céls/µL são classificados como de risco padrão; enquanto 

pacientes com idade ≤1 ano ou ≥10 anos, ou com leucometria ≥50000céls/µL são 

classificados como de alto risco (SMITH et al, 1996). As alterações primárias 

recorrentes, que auxiliam nessa estratificação de risco e que apresentam valor 

prognóstico, têm permitido um diagnóstico rápido da doença, levando o paciente a 

indução terapêutica precoce e correta. Tal situação corrobora para a redução das 

taxas de mortalidade (YOUNG et al, 2000). 

 

1.4 Leucemia Linfoblástica Aguda de células precursoras B em crianças 

 

A LLA-cpB é o subtipo mais comum de leucemia pediátrica, com pico de 

incidência entre 2 e 5 anos de idade (PUI et al, 2008; INABA et al, 2013). No geral, 

crianças diagnosticadas com este subtipo leucêmico apresentam um bom 

prognóstico quando comparado a LLA-T, que é considerado um fator de 

prognóstico clínico adverso (ARMSTRONG & LOOK, 2005; INABA et al, 2013; 

OTHMAN et al, 2015). 

Com o avanço no conhecimento, as anomalias cromossômicas recorrentes 

nesta doença foram sendo reconhecidas e a citogenética passou a ser uma 

ferramenta confiável para a estratificação de risco. Essas lesões gênicas 

interferem principalmente na proliferação celular e na diferenciação (PUI et al, 

2008), através do bloqueio de fatores de transcrição hematopoiéticos ou da 

ativação de oncogenes, tornando-se eventos-chave para a leucemogênese 

(MULLIGHAN, 2011). 

Apesar da alta taxa de cura, cerca de 80%, ainda há muitos casos de 

recaída (aproximadamente 25%) (PIETERS & CARROLL, 2010; HARRISON et al, 

2009; MULLIGHAN et al, 2012). 
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1.4.1 Epidemiologia Descritiva 

 

Mesmo com o avanço das pesquisas, é difícil determinar com precisão os 

eventos que levam ao desenvolvimento da LLA-cpB em crianças. O que tem sido 

discutido é que há fatores conflitantes ou isolados que podem conferir um risco 

aumentado para o percurso desta malignidade, como a história reprodutiva 

materna, uso de álcool ou tabaco pelos pais, exposição a pesticidas ou solventes, 

uso de estrógenos e outros (POMBO-DE-OLIVEIRA et al, 2006; PUI et al, 2008). 

Greaves sustenta uma teoria baseada na necessidade de dois eventos para 

que a LLA-cpB se desenvolva (Figura 2). O primeiro evento ocorre ainda no 

período pré-natal, onde são adquiridas anormalidades cromossômicas. Mesmo 

sendo cruciais para a iniciação da leucemia, essas lesões não são suficientes para 

seu desenvolvimento, sendo necessário um segundo evento. Este ocorre através 

de alguma exposição e/ou anormalidade molecular ou cromossômica adicional 

adquirida depois do nascimento. Das crianças acometidas pelo primeiro evento, 

cerca de 1% serão submetidas ao segundo evento, exibindo a leucemia 

clinicamente. Portanto, para o desenvolvimento da leucemia pediátrica faz-se 

necessário uma interação de exposição exógena ou endógena com 

suscetibilidade genética inerente, e um ambiente favorável (BIONDI et al, 2000; 

GREAVES, 2002). Também é discutido que alguns indivíduos que adquiram um 

clone pré-leucêmico no útero, podem ter tido pouca ou nenhuma exposição a 

infecções comuns no início da vida. Dessa forma, o isolamento em ambientes 

extremamente higiênicos, predispõe o sistema imune destes indivíduos a 

respostas aberrantes ou patológicas após a exposição subsequente ou tardia a 

infecções comuns em uma idade proporcional com o aumento da proliferação de 

células linfoides (GREAVES 2006; PUI et al, 2008; GREAVES & MÜSCHEN 

2015). 

À medida que o conhecimento sobre estas anormalidades cromossômicas 

vai se solidificando, ocorre de forma gradual a incorporação das mesmas como 

marcadores citogenéticos-moleculares importantes no diagnóstico da doença. 
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Estes marcadores são usados para definição de subtipo, estratificação de risco e 

prognóstico, direcionando os pacientes para o tratamento correto da doença. 

 

 

1.4.2 Sub-classificação da LLA-cpB segundo a Organização Mundial da Saúde 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde a década de 90 - com 

atualização em 2008, faz uso dos marcadores citogenético-moleculares para 

classificar a LLA-cpB. Dessa forma, foram definidos 7 subtipos genéticos: 

t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL1, rearranjos envolvendo MLL (KMT2A), 

t(12;21)(p13;q22) ETV6-RUNX1, t(5;14)(q31;q32) IL3-IGH@, t(1;19)(q23;p13.3) 

TCF3-PBX1, hiperdiploidia (>46 cromossomos) e hipodiploidia (<46 

cromossomos). Os casos que não apresentam nenhuma dessas alterações são 

subdivididos em um subgrupo denominado outros-B (CHAUFFAILLE & 

YAMAMOTO, 2014; VARDIMAN et al, 2009; MOORMAN, 2012). 

Além disso, a LLA-cpB ainda pode ser classificada de acordo com o estágio 

de diferenciação celular através da imunofenotipagem. O Grupo Europeu de 

Figura 2. Eventos cruciais para o desenvolvimento da leucemia. 1% refere-se a frequência de 

transição entre a pré-leucemia e leucemia clinicamente evidente. Modificado de GREAVES 2006. 
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Classificação Imunológica das Leucemias (EGIL) subdividiu a LLA-cpB em: LLA 

pró-B (CD10-), LLA pré-B (CD10+) e LLA-comum (CD10+), que é a mais 

frequente.  

 

1.5 Perfil Citogenético-molecular da LLA-cpB em crianças 

 

Como visto no item anterior, esse subtipo de LA pode ser caracterizado por 

alterações cromossômicas, incluindo hiperdiploidia e hipodiploidia; ou rearranjos 

cromossômicos (Figura 3), que estão relacionados com características 

específicas, como idade, contagem de leucócitos e imunofenótipo (RAIMONDI, 

2006; HARRISON, 2009). Cerca de 75% dos casos de LLA-cpB apresentam 

alguma dessas alterações detectáveis através das técnicas atuais de diagnóstico 

(MULLIGHAN, 2012). 

 

 

Figura 3. Frequência das alterações encontradas na LLA-cpB. Reproduzido de 

BHOJWANI et al, 2015. 
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No entanto, estas alterações sozinhas não são capazes de gerar um 

fenótipo leucêmico completo, indicando que são necessárias alterações genéticas 

adicionais (MULLIGHAN et al, 2007; MULLIGHAN, 2011). 

 

1.5.1 Alterações Recorrentes rastreadas ao diagnóstico 

 
A fusão gênica, BCR-ABL1, resultante da translocação t(9;22)(q34;q11) 

acomete cerca de 3% dos casos de LLA-cpB pediátrica (MULLIGHAN, 2012). 

Devido a diferentes pontos de quebra no gene BCR, é possível identificar três 

proteínas de fusão: p190 encontrada quase que exclusivamente em LLA-cpB; 

p210 encontrada em casos de LMA e LMC; e p230 que é extremamente rara, 

sendo caracterizada por um curso clínico benigno (MELO, 1996). As proteínas de 

fusão aumentam a atividade da tirosina quinase e dessa forma, ativam várias vias 

de sinalização, aumentam a proliferação e desregulam a diferenciação celular 

(MULLIGHAN, 2012). A presença dessa fusão está associada com idade 

avançada, alta contagem leucocitária e infiltração do SNC ao diagnóstico (CRIST 

et al, 1990); além de pior prognóstico (ARICO et al, 2010). 

O gene MLL (KMT2A) está localizado na região cromossômica 11q23. É um 

gene extremamente promíscuo, podendo ser encontrado de forma rearranjada 

com mais de 80 genes. Os rearranjos de KMT2A acometem cerca de 9% dos 

casos de LLA-cpB pediátrica e 70-80% da leucemia de lactentes (com idade 

inferior a 12 meses) (BHOJWANI et al, 2015; PUI et al, 1995), sendo os mais 

comuns: t(4;11)(q21; q23), envolvendo o gene AFF1 (AF4), t(9;11)(p22;q23), 

envolvendo o gene MLLT3 (AF9), t(11;19)(q23;p13.3) envolvendo o gene MLLT1 

(ENL), t(10;11)(p12;q23) envolvendo o gene MLLT10 (AF10) e t(6;11)(q27;q23) 

envolvendo o gene MLLT4 (AF6). A maioria das alterações estão associadas a um 

mau prognóstico (MEYER, 2006) e, também ocorrem na LMA (5%) e em 85% das 

leucemias secundárias que acometem pacientes tratados com inibidores da 

topoisomerase II (MULLIGHAN, 2012). 
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O rearranjo mais comum na LLA-cpB é a translocação t(12;21)(p13;q22) 

que resulta na fusão gênica ETV6-RUNX1. Essa alteração acomete cerca de 25% 

dos casos e os pacientes, geralmente, apresentam bom prognóstico (PUI et al, 

2004; MOORMAN et al, 2010). ETV6 codifica um fator de transcrição pertencente 

à família ETS, que frequentemente é alvo de rearranjos e mutações não só na 

leucemia, mas também em outras malignidades. Tanto o ETV6, quanto RUNX1 

são necessários para a hematopoiese normal, porém a proteína resultante da 

fusão ETV6-RUNX1 pode alterar a expressão de genes regulados por RUNX1, 

convertendo-o em um repressor transcricional (MULLIGHAN, 2012). Assim como 

outras alterações, esta não é capaz de sozinha induzir a leucemia, portanto, 

eventos genéticos secundários são necessários neste subtipo, como: deleções (Δ) 

dos fatores de transcrição PAX5 e EBF1 e da segunda cópia não rearranjada de 

ETV6. Comparado aos demais subgrupos, as alterações adicionais são mais 

comuns nos pacientes portadores desta fusão gênica (KUIPER et al, 2007; 

MULLIGHAN et al, 2007). 

As translocações cromossômicas envolvendo o IGH@ são raras na LLA-

cpB, a frequência é de aproximadamente 2% e geralmente estão associadas a um 

mau prognóstico. Apesar de sua raridade, essas alterações podem definir 

subgrupos importantes clinicamente e sugerir novas abordagens terapêuticas 

(DYER et al, 2010). A translocação envolvendo a IL3, IL3-IGH@, desregula a 

expressão desta citocina, sendo vista especificamente nos casos de LLA-cpB 

associada a eosinofilia. Isto torna a sua identificação importante para diagnóstico 

diferencial em pacientes com percentagem baixa de blastos na MO e eosinofilia no 

SP (VARDIMAN et al, 2009; DYER et al, 2010) 

A fusão gênica TCF3-PBX1 (E2A-PBX1), resultante da translocação 

t(1;19)(q23;p13) pode estar presente em até 6% dos casos de LLA-cpB pediátrica. 

Os pacientes geralmente apresentam imunfenotipo pré-B e prognóstico variante 

entre intermediário e bom (IACOBUCCI et al, 2012; MOORMAN, 2012). O gene 

TCF3 codifica fatores de transcrição E12 e E47 que são necessários para o 

desenvolvimento linfoide e o gene PBX1 é importante para o desenvolvimento de 

precursores linfoides. A fusão TCF3-PBX1 se liga a proteínas HOX e interfere na 
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hematopoese através da desregulação da expressão gênica controlada por elas 

(MULLIGHAN, 2012). 

A alteração numérica conhecida por hiperdiploidia é definida por possuir 

mais de 46 cromossomos no cariótipo, enquanto que a alta hiperdiploidia é 

definida por mais de 50 cromossomos (CARROLL et al, 2003). Geralmente os 

cromossomos envolvidos no ganho são: X, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 21. Essa anomalia 

é a mais frequente de todas na LLA-cpB pediátrica, acomete cerca de 28% dos 

casos e está associada a um prognóstico favorável (PAULSSON et al, 2010; 

PIETERS & CARROLL, 2010; BHOJWANI et al, 2015). 

Por sua vez, a hipodiploidia é associada a um pior prognóstico. Essa 

anormalidade é caracterizada por menos que 46 cromossomos no cariótipo e pode 

estar presente em 1% dos casos de LLA-cpB pediátrica. A hipodiploidia ainda 

pode ser subclassificada em quase haploide (<30 cromossomos), baixa 

hipodiploidia (30-39 cromossomos) e alta hipodiploidia (40-44 cromossomos) 

(PIETERS & CARROLL 2010; MOORMAN, 2012; MULLIGHAN, 2012; BHOJWANI 

et al, 2015). 

 

1.5.2 Alterações adicionais 

 

O surgimento de tecnologias de análise genômica e sequenciamento de 

última geração aumentou a capacidade de identificar alterações genéticas 

submicroscópicas recorrentes em subtipos de LLA-cpB. Essas alterações 

adicionais acometem, em geral, genes envolvidos em processos importantes 

como o desenvolvimento linfoide (IKZF1, RUNX1, TCF3, EBF1, PAX5, VPREB1 e 

RAG1/RAG2), ciclo celular e supressão tumoral (RB1, CDKN2A, CDKN2B, TP53 e 

PTEN), regulação transcricional (TBL1XR1, CREBBP, BTG1), sobrevivência 

celular e proliferação (ABL1, NRAS/KRAS, JAK2, IL7R e CRLF2), entre outros 

(MULLIGHAN et al, 2007; COLLINS-UNDERWOOD & MULLIGHAN, 2010; 

MOORMAN, 2012; MULLIGHAN, 2012; TIJCHON et al, 2013; BHOJWANI et al, 
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2015). Algumas destas alterações têm funções importantes na leucemogênese, na 

estratificação de risco e/ou na marcação terapêutica (Tabela 1). 

 

 

No que diz respeito ao gene TP53, é sabido que alterações neste supressor 

tumoral são recorrentes na fase de recaída de crianças com LLA. Mutações em 

TP53 estão fortemente associadas a um prognóstico ruim, portanto, a identificação 

dessas lesões é significativa, principalmente, para pacientes considerados de alto 

risco, prevendo falha do tratamento (HOF et al, 2011). 

LLA-SD: Leucemia linfoblástica aguda da Síndrome de Down. LLA BCR-ABL1-like: um dos 

subgrupos classificados como outros-B. (Modificado de MULLIGHAN, 2012) 

Tabela 1. Alterações genéticas submicroscópicas recorrentes na LLA-cpB. 
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O gene CRLF2, localizado na região cromossômica Xp22.3/Yp11.3, é 

responsável por codificar uma proteína receptora para a citocina TSLP 

(linfopoietina estromal tímica). Algumas lesões gênicas podem ocorrer no CRLF2, 

mas dois rearranjos destacam-se na LLA-cpB: P2RY8-CRLF2 e IGH@-CRLF2. Na 

formação da fusão P2RY8-CRLF2, a expressão de CRLF2 passa a ser dirigida 

pelo promotor P2RY8 e na fusão IGH@-CRLF2, esta passa a ser dirigida pelo 

IGH@, consequentemente, ocorre uma desregulação dessa expressão na 

superfície celular. Os sinais mediados pelo CRLF2 desregulado (CRLF2-d) 

resultam na ativação das vias JAK-STAT e assim provocam o aumento da 

proliferação das células B (MULLIGHAN et al, 2009; RUSSELL et al, 2009; DYER 

et al, 2010). A fusão IGH@-CRLF2 varia em torno de 3% dos pacientes 

diagnosticados com LLA, sendo mais comum em adolescentes e adultos jovens 

(DYER et al, 2010), já a fusão P2RY8-CRLF2 representa 5-7% das crianças 

diagnosticadas com LLA-cpB e 50% de pacientes com LLA e portadores de 

Síndrome de Down (MULLIGHAN et al, 2009). Sabe-se que esta fusão confere um 

prognóstico ruim e que a taxa de recaída aumenta de forma significativa (CHEN et 

al, 2012). Em estudo recente, desenvolvido em nosso grupo, foi reforçado que a 

fusão P2RY8-CRLF2 pode estar presente concomitantemente com alterações 

primárias na LLA-cpB, ocorrendo como uma alteração secundária, e com outras 

alterações adicionais, contribuindo para a agressividade da leucemia; além disso, 

foi demonstrado que para o rastreamento desta fusão, a técnica de PCR Multiplex 

(MP-PCR) é eficaz (MACIEL, 2015). 

Através dos estudos de expressão gênica de larga escala também foi 

possível observar que alguns casos classificados como outros-B, apesar da 

ausência de alteração cromossômica primária, apresentavam um perfil de 

expressão gênica semelhante ao observado em pacientes BCR-ABL1-positivo. 

Estes casos foram denominados BCR-ABL1-like e indivíduos assim classificados 

geralmente têm idade inferior a 10 anos e contagem leucocitária superior a 

25x109céls/L, ou seja, são inicialmente incluídos no grupo de risco padrão pelos 

critérios do NCI. Contudo, estes estudos demonstraram que, assim como na LLA-

cpB BCR-ABL1-positivo, a estes pacientes é atribuído um prognóstico ruim (DEN 

BOER et al, 2009; MULLIGHAN, 2012). 
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A caracterização genética destes casos revelou que mais de 80% 

apresentam deleções em genes envolvidos no desenvolvimento de células-B. 

Dentre estes, está o gene IKZF1, que apesar de ser encontrado alterado em 

apenas 15% dos casos de LLA-cpB, é o único com relevância prognóstica 

definida. Deleções em IKZF1 acometem cerca de 70% dos casos BCR-ABL1-

positivo e 40% dos casos BCR-ABL1-like (KUIPER et al, 2007; MULLIGHAN et al, 

2007; DEN BOER, M.L. et al., 2009; MULLIGHAN et al, 2009; MULLIGHAN, 2012; 

BOER et al, 2015).   

 

1.6 O Papel de IKZF1 no Desenvolvimento Normal e na Leucemogênese 

 

O gene IKZF1 está localizado na região cromossômica 7p12.2 e é 

composto por 8 éxons (Figura 4A). Os éxons de 2 a 8 contém a sequência de 

codificação da proteína IKAROS, um dos mais importantes reguladores da 

linfopoese, e através de splicing alternativo, pode gerar onze isoformas deste fator 

de transcrição (Figura 4B). IKAROS apresenta dois domínios em sua estrutura. O 

primeiro é o domínio de ligação ao DNA (DLD), que está localizado na região N-

terminal e consiste em quatro dedos de zinco codificados pelos éxons 4 a 6. Para 

que a proteína se ligue ao DNA e exerça sua função, é necessária a presença de, 

pelo menos, três dos quatro dedos de zinco. O segundo é o domínio de 

dimerização (DD), que é codificado pelo éxon 8 e consiste em dois dedos de 

zinco. Já este domínio é responsável por mediar a interação de IKAROS com 

outros fatores de transcrição (DAVIS, 2011). 
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As possíveis isoformas de IKAROS podem ser: isoformas ativas ou 

isoformas dominante-negativas (DN). As 5 isoformas com capacidade de ativação 

transcricional (1, 2, 2a, 3 e 3a) apresentam tanto o DLD quanto o DD inalterados. 

As 6 isoformas DN (4, 4a, 5, 6, 7 e 8) apresentam o DLD corrompido, com 

composição de 2 ou até nenhum dos 4 dedos de zinco; em contrapartida, o DD 

permanece inalterado, capacitando estas proteínas apenas para a formação de 

dímeros (MEYER et al, 2013; YOSHIDA & GEORGOPOULOS, 2014). Estas 

isoformas são normalmente expressas em baixos níveis a fim de regular a 

atividade das isoformas ativas (REBOLLO & SCHMITT, 2003). 

No primeiro momento do desenvolvimento hematopoiético, IKAROS confere 

um potencial de diferenciação entre as três principais linhagens hematopoiéticas 

(DAVIS, 2011), mas é durante o desenvolvimento linfoide que este fator de 

transcrição é considerado como um dos reguladores principais (Figura 5). IKAROS 

Figura 4. Estrutura de IKZF1 e IKAROS. A) Desenho esquemático do cromossomo 7 com ênfase 

na região 7p12.2 e demonstração estrutural do gene IKZF1, com éxons (em retângulos) e íntrons. 

B) Isoformas de IKAROS descritas na literatura, demonstrando o Domínio de Ligação ao DNA 

(DLD) e o Domínio de Dimerização (DD) (Adaptado de MEYER et al, 2013). 
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se localiza especificamente na heterocromatina peri-centromérica e ali regula a 

expressão gênica, através de fatores remodeladores de cromatina (complexo 

SWI/SNF-ativador e complexo NuRD-repressor) (JOHN & WARD, 2011). Dessa 

forma, ocorre a indução ou a supressão da cromatina que resulta na ativação ou 

repressão dos genes-alvo, respectivamente (SCHWICKERT et al, 2014).  

 

 

Entretanto, na leucemia, IKZF1 pode sofrer alterações que levam a perda 

de sua função normal, como: algumas deleções intragênicas (exemplo: Δ2-7; Δ4-

7), resultando no aumento da frequência de isoformas DN; ou deleções completas 

(Δ1-8) e intragênicas (exemplo: Δ2-8), resultando na haploinsuficiência do gene 

(DAVIS, 2011). A perda da atividade de IKAROS resulta, principalmente, em 

defeitos na diferenciação e na transformação leucêmica das células precursoras 

de B (YOSHIDA & GEORGOPOULOS, 2014). 

 

Figura 5. Expressão do fator de transcrição IKAROS durante a linfopoiese B. Demonstração da 

progressão celular a partir da célula-tronco hematopoiética. A barra sombreada representa o nível 

de expressão do gene durante o curso da diferenciação. Sombreamento mais escuro indica 

aumento da expressão do gene. HSCs (células tronco hematopoiéticas), MPPs (progenitores 

multipotentes), LMPPs (progenitores multipotentes linfóide-mielóide), ELPs (progenitores linfóides 

precoces), CLPs (progenitores linfóides comuns), CMPs (progenitores mielóides comuns), ETPs 

(progenitores de linhagem T precoces) (Adaptado de RAMIREZ et al, 2010). 
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1.7 Relevância de IKZF1 como Marcador prognóstico 

 

Atualmente, a estratificação de risco é baseada principalmente em variáveis 

clínicas, imunofenotipagem, detecção de alterações citogenético-moleculares e de 

resposta precoce à terapia (PUI et al, 2008). No entanto, alguns pacientes que 

apresentam eventos de recaída, não exibem fatores de risco conhecidos no 

momento do diagnóstico e são classificados como risco padrão. 

Através de análises específicas, deleções em IKZF1 mostraram forte 

correlação com o aumento da taxa de recaída e diminuição de sobrevida livre de 

eventos na LLA-cpB pediátrica (Figura 6) (MULLIGHAN et al, 2008; MARTINELLI 

et al, 2009; MULLIGHAN et al, 2009; KUIPER et al, 2010). Estudos prévios onde 

foram incluídos pacientes tratados com os protocolos DCOG e BFM relatam que a 

associação entre o status do IKZF1 e o prognóstico é independente da idade, 

contagem de leucócitos, subtipo citogenético e dos níveis de doença residual 

mínima (DRM); indicando que a detecção de alterações em IKZF1 ao diagnóstico 

pode ser útil na identificação de pacientes com um elevado risco de falha do 

tratamento (MULLIGHAN et al, 2009; KUIPER et al, 2010; DORGE et al, 2013). 

 

 

Figura 6. Incidência acumulativa de recaída (A) e sobrevida livre de evento (B) de casos com 

deleção em IKZF1 em relação aos casos selvagens (Adaptado de BOER et al, 2015). 
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1.8 Métodos utilizados para Identificação de Deleções em IKZF1 

 

A técnica de Hibridização fluorescente in situ (FISH) é habitualmente 

utilizada como uma ferramenta complementar no diagnóstico de anormalidades 

cromossômicas na leucemia, geralmente translocações cromossômicas e as 

alterações no número de cópias (HARRISON et al, 2005). Através desta técnica, é 

possível rastrear deleções em IKZF1, no entanto, requer um trabalho laborioso. 

Além disso, a FISH apresenta uma sensibilidade limitada para a detecção de 

pequenas deleções devido ao tamanho das sondas e a resolução do microscópio 

(SCHWAB et al, 2010). 

Atualmente, a técnica padrão utilizada para detecção de deleções em 

IKZF1 é a Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA). Trata-se de 

uma técnica baseada na reação em cadeia da polimerase em que as sondas 

hibridizadas em uma sequência de DNA alvo específica são amplificadas 

utilizando apenas um par de oligonucleotídeos, permitindo a quantificação 

comparativa de múltiplos alvos (SCHOUTEN et al, 2002). 

Resumidamente, a reação de MLPA pode ser dividida em cinco etapas: 

desnaturação do DNA; hibridização das sondas; reação de ligação; reação de 

PCR; e análise dos fragmentos (Figura 7). Primeiramente, o DNA é desnaturado e 

assim, incubado com uma mistura de sondas de MLPA. Estas são capazes de 

identificar sequências alvo específicas, e hibridizam. As duas partes de uma sonda 

são ligadas por uma enzima, a ligase, e em seguida, os primers PCR (um deles 

marcado com um fluorocromo) amplificam exponencialmente estas sondas, que se 

tornaram uma molécula única contígua. Na etapa final, os produtos de PCR são 

separados por eletroforese capilar em condições desnaturantes e os resultados 

são analisados estatisticamente recorrendo a softwares apropriados (SHEN & WU; 

2009). 
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Em 2015, nosso grupo publicou um trabalho que teve como um dos 

objetivos analisar alterações em genes envolvidos na patogênese da LLA, 

inclusive IKZF1, em uma coorte brasileira de pacientes com LLA-cpB. O 

rastreamento foi realizado através da técnica de MLPA, utilizando dois ensaios 

comerciais: SALSA MLPA P335 ALL-IKZF1 probemix, usado para rastreamento de 

alterações em IKZF1, PAX5, ETV6, RB1, BTG1, EBF1, CDKN2A-CDKN2B, 

Xp22.33); e SALSA MLPA P202 IKZF1 probemix, usado para confirmação, sendo 

mais específico de IKZF1 (região 7p12.2) e regiões adjacentes. As sequências das 

sondas estão listadas no Anexo 1. Nesta coorte foi observado uma frequência de 

19% de deleções em IKZF1 (BARBOSA et al, 2015).  

Embora a técnica de MLPA seja altamente sensível, principalmente para 

detecção de pequenas deleções, os ensaios comerciais apresentam alto custo e é 

necessário um percentual mínimo de 30% de blastos nas amostras. Além disso, 

Figura 7. Desenho esquemático da técnica de MLPA. Essa técnica consiste em 5 etapas: 

desnaturação do DNA; hibridização das sondas (quer sejam comerciais ou não); ligação pela 

enzima ligase; reação de PCR propriamente dita; e por fim, análise dos fragmentos. 
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os resultados encontrados precisam ser validados por uma técnica secundária 

(SCHWAB et al, 2010). 

Diante da relevância da identificação de deleções em IKZF1 ao diagnóstico, 

fez-se necessária a implementação de uma técnica rápida e de custo favorável 

para o rastreamento destas alterações. Em 2013, dois estudos publicaram 

modelos de identificação de deleções em IKZF1 pela técnica de MP-PCR (CAYE 

et al, 2013; MEYER et al, 2013). 

Em Caye et al, foi descrito um modelo de MP-PCR fluorescente específico 

para o ponto de quebra. Primeiramente, foram identificados pontos de quebra 

recorrentes nas deleções de IKZF1 através de aCGH e PCR de longa distância 

(LD-PCR), esta etapa foi importante para o desenvolvimento dos oligonucleotídeos 

utilizados numa única reação de MP-PCR. A MLPA foi utilizada como um método 

de referência para a definição do status de IKZF1. De acordo com este estudo, a 

sensibilidade da MLPA para a detecção de deleções em IKZF1 foi limitada a 50%, 

em contra partida, a MP-PCR foi apta para a mesma detecção com sensibilidade 

reprodutível de pelo menos 10-2, sugerindo que esta técnica pode detectar 

deleções restritas a subclones minoritários (CAYE et al, 2013). 

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os eventos genéticos que 

afetam IKZF1, Meyer et al desenvolveram análises utilizando as técnicas de 

MLPA, LD-PCR e PCR a longa distância invertido (LDI-PCR). Baseando-se nos 

resultados obtidos, um modelo de duas reações de MP-PCR convencional foi 

desenvolvido para simplificar a análise de rotina no diagnóstico das deleções 

genômicas de IKZF1. Porém, não foi possível aplicar o rastreamento de deleções 

com pontos de quebra localizados fora do limite do gene. De acordo com este 

estudo, a combinação das técnicas de MLPA e MP-PCR pode gerar um 

diagnóstico de leitura rápida na identificação de pacientes acometidos por estas 

alterações (MEYER et al, 2013). 

  



22 

 

CAPÍTULO 2 
Objetivos 
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2.1 Objetivo Primário 

 
- Caracterizar as deleções encontradas no gene IKZF1 em crianças com 

diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B. 

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

- Implementar a técnica de PCR Multiplex; 

- Validar as deleções encontradas por MLPA através de PCR Multiplex; 

- Correlacionar os tipos de deleções encontrados com características clinico-

laboratoriais dos pacientes. 
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CAPÍTULO 3 
Material e 
Métodos 
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3.1 Desenho do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em três partes: 1) Implementação da técnica de 

MP-PCR e através da mesma, a validação das deleções identificadas por MLPA; 

2) Rastreamento das deleções em IKZF1; e 3) Implementação da MP-PCR em um 

algoritmo de diagnóstico (Figura 8). 

 

 

Na primeira etapa, foram utilizadas amostras diagnosticadas com LLA-cpB 

no período de 2004-2011, previamente identificadas com deleção em IKZF1 pela 

técnica de MLPA em estudo anterior do nosso grupo (BARBOSA et al, 2015), para 

implementação da técnica de MP-PCR. Aqui também foi realizada a etapa de 

validação das deleções em IKZF1 dessas amostras. As amostras detectáveis pelo 

MP-PCR implementado foram confirmadas pela técnica de sequenciamento e, 

dessa forma, foi realizada uma análise comparativa entre os resultados 

encontrados entre as duas técnicas. 

Na segunda etapa, foram utilizadas amostras diagnosticadas com LLA-cpB 

no período de 2012-2013, que não foram submetidas à MLPA, para rastreamento 

das deleções em IKZF1. As amostras foram submetidas à técnica de MP-PCR e 

Figura 8. Desenho do estudo. 
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os casos amplificados seguiram para o sequenciamento, com a finalidade de se 

identificar o tipo da deleção encontrado. 

Na terceira etapa, utilizando amostras diagnosticadas com LLA-cpB no 

período de 2014-2015, foi implementada a técnica de MP-PCR em um algoritmo 

de diagnóstico já determinado dentro da rotina diagnóstica do laboratório. Os 

casos, primeiramente, foram rastreados pela MLPA P335 para identificar 

alterações em diversos genes. As amostras que apresentaram deleções em IKZF1 

seguiram para confirmação através da MP-PCR (casos detectáveis por MP-PCR) 

ou da MLPA P202 (casos não detectáveis por MP-PCR). O sequenciamento foi 

associado a MP-PCR para identificar o ponto de quebra dos casos que 

amplificaram. 

Todos os resultados apresentados nos três momentos foram compilados e, 

dessa forma, submetidos às análises estatísticas. 

 

3.2 Amostras e critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídas no estudo amostras de pacientes com idade entre 1 e 16 

anos, sem tratamento prévio, diagnosticados com LLA-cpB entre o período de 

2004 a 2015. Pacientes com idade inferior a 12 meses, portadores de síndromes 

genéticas ou amostras com <30% de blastos foram excluídos do estudo (Figura 9). 

O projeto foi devidamente aprovado pelo comitê de ética e pesquisa (CEP) do 

INCA sob o número de protocolo #33709814.7.0000.5274, sob o título de pesquisa 

“Análise genômica de deleções no gene IKZF1 em leucemias linfoblásticas agudas 

infantis” (Anexo 2). 

Foram analisadas amostras de aspirados de MO e/ou SP coletados em 

EDTA, seguindo os procedimentos comuns necessários dentro do Programa de 

Hematologia-Oncologia Pediátrico (PHOP) (POMBO-DE-OLIVEIRA et al, 2009) e 

caracterizadas morfologicamente e imunofenotipicamente como LLA-cpB 
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conforme os critérios de diagnóstico de LLAs previamente descritos (CATOVSKY 

et al, 1991; BENE, 2005). 

 

 

3.3 Extração de DNA  

 

As amostras foram submetidas a técnica de extração de DNA através do 

ensaio comercial QIAmp DNA Mini Blood (Qiagen) de acordo com o protocolo 

descrito a seguir: 

Em tubos de 1,5mL, adicionou-se 20μL da proteinase K, 200μL de amostra 

e 200μL de tampão AL. As misturas foram submetidas ao vórtex e em seguida, 

incubadas a 56°C por 10 minutos no banho seco. Centrifugou-se brevemente 

(spin) os tubos para remover gotas da tampa e então, adicionou-se 200μL de 

etanol (96-100%). As amostras foram misturadas novamente no vórtex e 

centrifugadas brevemente para remover as gotas da tampa dos tubos. 

Cuidadosamente, cada mistura foi transferida para uma coluna QIAamp Mini Spin, 

que está acoplada a um tubo coletor de 2mL. Após esta etapa, centrifugou-se as 

Figura 9. Desenho esquemático do estudo. 
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colunas a 8000rpm por 1 minuto e o líquido filtrado foi descartado. Adicionou-se 

500μL de tampão AW1 a cada coluna QIAamp Mini spin. Centrifugou-se a 

8000rpm por 1 minuto e novamente, o líquido filtrado foi descartado. Adicionou-se 

500μL de tampão AW2 na coluna QIAamp Mini Spin e então, centrifugou-se na 

velocidade máxima (14.000rpm) por 3 minutos. O líquido filtrado foi descartado. 

Esta última etapa de centrifugação foi repetida na velocidade máxima só que por 1 

minuto e tanto o líquido filtrado quanto o tubo coletor foram descartados. A coluna 

QIAamp Mini Spin foi transferida para um tubo de 1,5mL e adicionou-se 15μL de 

tampão AE. Incubou-se à temperatura ambiente (15-25°C) por 1 minuto, e então 

centrifugou-se a 8000rpm por 1 minuto. Esta última etapa foi repetida e assim, o 

DNA foi obtido em volume final de 30μL. 

O DNA de algumas amostras também foi extraído após obtenção de RNAs 

utilizando o reagente comercial TRIzol (Invitrogen), de acordo com o protocolo 

padrão a seguir: após a retirada do RNA, as amostras foram centrifugadas a 

1300rpm por 3 minutos, para que fosse retirado o restante da fase aquosa da 

extração de RNA. Em seguida, adicionou-se 300 L de etanol 100%, misturando 

por inversão. Incubou-se por 3 minutos à temperatura ambiente sempre invertendo 

as amostras. Após este tempo, centrifugou-se à 10000rpm por 5 minutos à 4°C e 

descartou-se o sobrenadante por inversão, pois este é utilizado somente para a 

extração de proteínas. O precipitado formado em cada amostra foi ressuspenso 

com 1000 L de solução de Na3C6H5O7 (Citrato de Sódio) 0,1M em etanol 10%. 

Em seguida, foi feita uma incubação por 30 minutos à temperatura ambiente, 

misturando por inversão periodicamente as amostras. Após a incubação, 

centrifugou-se à 10000rpm por 5 minutos à 4°C. Descartado o sobrenadante, a 

etapa de lavagem com a solução de Citrato de Sódio foi repetida. Após estas duas 

lavagens, descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se o precipitado em 

1000 L de etanol 75%. Incubou-se por 15 minutos à temperatura ambiente, 

misturando por inversão periodicamente, e em seguida centrifugou-se as amostras 

à 10000rpm por 5 minutos à 4°C. Após a centrifugação, o precipitado foi secado, 

para que fosse retirado o máximo de etanol possível presente nos tubos, 

deixando-os abertos à temperatura ambiente. Concluída esta etapa, dissolveu-se 
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o precipitado de cada amostra em 50 l de tampão AE (tampão de eluição) e 

incubou-se por 6 minutos no banho seco à 68°C. Após a incubação, misturou-se 

com a pipeta para que o precipitado fosse dissolvido e centrifugou-se à 12000rpm 

por 10 minutos para que o material insolúvel fosse removido. Em seguida, 

transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo identificado. 

 

3.3.1 Quantificação e Qualidade do DNA 

 

Após obter o DNA, independente do método de extração utilizado, foi 

realizada a quantificação através da leitura no espectrofotômetro NanoDrop1000. 

Primeiro limpou-se o aparelho aplicando 2 L de água por 2-3 minutos. Depois, 

para determinar o branco, aplicou-se 1 L de tampão de eluição, permitindo a 

mensuração das amostras em seguida, utilizando apenas 1µL de cada. A 

concentração do DNA foi dada em ng/ L, sob absorvância medida à 260nm. Para 

verificar a pureza das amostras, foi utilizada a razão de dois comprimentos de 

onda (260 e 280nm). Utilizou-se como valor de referência (260/280) 1,80 a 2,00, 

ou seja, as amostras que se encontraram dentro desta faixa foram consideradas 

como puras e seguiram para a verificação da qualidade do DNA. 

As amostras de DNA foram submetidas a eletroforese em gel de agarose 

com o intuito de avaliar sua qualidade. Em um gel de agarose 0,8% (0,8g de 

agarose em 100mL de TAE) pré-corado com 3µL GelRedTM (Uniscience), aplicou-

se 3µL de cada amostra com 1µL de tampão de corrida. Logo após a corrida 

eletroforética, as amostras foram visualizadas com o auxílio de um transiluminador 

UV E-Gel Imager (Life Technologies) (Figura 10). 
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3.4 Rastreamento de deleções em IKZF1 por MP-PCR 

 

A técnica empregada para o rastreamento de deleções em IKZF1 foi a MP-

PCR descrita previamente por MEYER et al, 2013. Trata-se de uma variante de 

PCR que permite a amplificação de vários alvos de interesse em uma única 

reação utilizando mais de um par de primers. Para a identificação de deleções em 

IKZF1, foram preparadas duas reações, denominadas A e B, de acordo com os 

oligonucleotídeos listados na Tabela 2 (MEYER et al, 2013). A reação A permite o 

rastreamento de deleções que acometem os éxons 2 e 3 (Δ2-3), enquanto que a 

reação B detecta deleções que afetam os éxons 2 a 7 (Δ2-7), 2 a 8 (Δ2-8), 4 a 7 

(Δ4-7) ou 4 a 8 (Δ4-8) (Figura 11). 

 

 

Figura 10. Corrida em gel de agarose 0,8% para avaliação da qualidade do DNA. As amostras 1, 4 

e 5 foram consideradas como de boa qualidade, sendo viáveis para o estudo. Em contra partida, as 

amostras 2 e 3 foram consideradas inviáveis. 
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Figura 11. Desenho esquemático da localização dos oligonucleotídeos no gene IKZF1. Os 

oligonucleotídeos estão indicados por cores respectivas a sua localização no desenho. Os círculos 

vermelhos e verdes presentes no esquema demonstram os hotspots descritos por MEYER et al, 

2013. 

Tabela 2. Lista dos oligonucleotídeos usados para a identificação de deleções em IKZF1. 

Legenda do nome de cada oligonucleotídeos: nome do gene, seguido do local de anelamento (I – 

íntron; E – éxon; 3U – 3-UTR; HS – Hotspot) e da direção da fita (F – direto/ R – reverso). 
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Para as reações de MP-PCR, foram utilizados reagentes disponibilizados 

pelo ensaio comercial Platinum Taq DNA polymerase High Fidelity (Invitrogen), 

nas seguintes concentrações: tampão 1x, 2,5mM de MgSO4, 1U de Taq 

polymerase High Fidelity; além de 0,4µM de cada oligonucleotídeo e 0,2µM de 

dNTP (GE Healthcare). Contudo, foi necessário reunir todos os oligonucleotídeos 

da reação A em misturas, resultando em 3 diferentes misturas: MP-F, contendo 

todos os oligonucleotídeos de sentido direto; MP-R1, contendo oligonucleotídeos 

de sentido reverso numerados ímpares; e MP-R2, com oligonucleotídeos de 

sentido reverso numerados pares. Foram utilizados 200ng de DNA para estas 

reações e o volume final das reações foi de 50µL (Figura 12A). 

Após o preparo, as amostras foram colocadas em um termociclador, 

adotando-se uma estratégia de LD-PCR com ciclagem específica de duração 

média de 13 horas: fase inicial de 93°C por 3 minutos, seguida de 10 ciclos com 

desnaturação em 15 segundos a 93°C, anelamento em 30 segundos a 62°C e 

extensão em 18 minutos a 68°C, a partir daqui, inicia-se então, 32 ciclos com 

desnaturação a 93°C por 15 segundos, anelamento a 62°C por 30 segundos e 

extensão a 68°C por 18 minutos, sendo que nesta última etapa aumenta-se 20 

segundos por ciclo, e então a ciclagem é finalizada com uma fase de extensão de 

68°C por 10 minutos (Figura 12B). 
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Ao final, os produtos derivados da MP-PCR foram visualizados por 

eletroforese em gel de agarose 1,5% pré-corado com 3µL de GelRed™ 

(Uniscience) com o auxílio de um transiluminador UV E-Gel Imager (Life 

Technologies). Foram aplicados 2µL de tampão de corrida e 10µL do produto, 

como também o peso molecular de 1kb: 1µL de peso 1kb, 2µL de tampão de 

corrida e 5µL de água. Os casos positivos tiveram seus produtos ou bandas 

sacadas com um bisturi, armazenados em tubo 0,2mL e 1,5 mL, respectivamente, 

a -20ºC. 

 

Figura 12. Condições dos reagentes e ciclagens utilizados na MP-PCR. A. Reações A e B para 

MP-PCR. MP-F: mix de primer forward (sentido direto). MP-R1: mix de primer reverse ímpar 

(sentido reverso). MP-R2: mix de primer reverse par. B. Esquema da ciclagem. 
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3.5 Sequenciamento 

 

Observado os produtos resultantes da MP-PCR, as amostras positivas ou 

as bandas sacadas foram purificadas utilizando o GFXTM PCR DNA and Gel Band 

Purification Kit (GE Healthcare) de acordo com o protocolo fornecido pelo 

fabricante. 

Uma vez purificados, os produtos foram submetidos à técnica de 

sequenciamento para que a sequência-específica de cada deleção fosse 

conhecida. Para isso, os produtos purificados foram quantificados por eletroforese 

em gel de agarose 2% corado com 3µL de GelRed™ (Uniscience) e, através da 

comparação com o padrão de bandas fornecido pelo marcador Low Mass 

(Invitrogen), determinando assim a quantidade necessária de cada amostra para a 

reação de sequenciamento. 

A reação foi realizada diretamente em placa. Para uma mesma amostra, 

foram necessárias duas reações: direto e reverso, com oligonucleotídeos direto e 

reverso, respectivamente. Os purificados foram distribuídos em poços juntamente 

com 1μL de Ready Reaction kit (Lifetechnologies), 1,5μL de Bigdye sequencing 

buffer 5x (Lifetechnologies) e 1,2μL de cada oligonucleotídeo da reação A na 

concentração de 4µM ou 0,5µL de cada oligonucleotídeo da reação B na 

concentração de 10μM, separados para as reações direto e reverso. Em cada 

reação foi adicionada água estéril, a fim de somar um volume final de 10µL. Para 

fins de controle interno, análise de funcionamento dos reagentes e da técnica, 

também foi realizada uma reação utilizando um controle positivo sintético, o 

pGEM, fornecido pelo fabricante, que consiste em 1μL de Ready Reaction kit 

(Lifetechnologies), 1,5μL de Bigdye sequencing buffer 5x (Lifetechnologies), 4,0μL 

do primer M13 (Lifetechnologies), 1,5μL de pGEM (Lifetechnologies) e 2μL de 

água estéril, resultando, de igual modo, em um volume total de 10μL. Feito isso, a 

placa foi colocada no termociclador Veriti 96 Well Thermal Cycler 

(Lifetechnologies) com a seguinte ciclagem: 40 ciclos de 94ºC por 10 segundos, 

50ºC por 5 segundos e 60ºC por 4 minutos. 
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Após esta ciclagem, foi empregada a técnica de precipitação dos produtos 

da reação de sequenciamento utilizando etanol-isopropanol. A placa contendo os 

produtos da reação de sequenciamento foi centrifugada e em cada poço 

adicionou-se 30μL de isopropanol 75% gelado. Após vortexar por 10 segundos, a 

placa foi mantida em repouso por 15 minutos em temperatura ambiente, ao abrigo 

da luz e em seguida, centrifugada por 45 minutos, a 4000rpm a 4ºC. Descartou-se 

o sobrenadante por inversão em papel toalha. Adicionou-se, então, 50μL de etanol 

75% gelado em cada poço. A placa, então, foi novamente centrifugada, mas agora 

por 15 minutos, a 4000rpm a 4ºC. O sobrenadante foi descartado por inversão em 

papel toalha e em seguida, a placa foi submetida a um “spin” a 600rpm por 1 

minuto. Depois foi colocada em um bloco aquecido a 60ºC por 10 minutos.  

Finalizando todo o procedimento de precipitação, as amostras foram 

ressuspensas com 10μL de Formamida HiDi (Lifetechnologies). A placa foi 

desnaturada por 5 minutos a 95°C, seguido de um resfriamento rápido no gelo. 

Após esta etapa, a placa foi colocada no sequenciador Genetic Analyzer 3500 ABI 

(Lifetechnologies) para a eletroforese capilar. 

Os dados obtidos após o sequenciamento foram avaliados nos programas 

BioEdit Sequence Alignment Editor (Ibis Biosciences) e/ou Mutation Surveyor v 

3.00 (SoftGenetics) com o objetivo de caracterizar as deleções encontradas em 

IKZF1. A análise das sequências foi realizada utilizando como referência a 

sequência genômica do IKZF1 (ENST00000331340) extraída do Ensembl 

(www.ensembl.org). 

 

3.6 Análises Estatísticas 

 

Para avaliar a eficácia da técnica MP-PCR na detecção de deleções em 

IKZF1, foram usados testes de sensibilidade e especificidade. 

O teste de Chi-Square e o teste de Fisher foram usados para avaliar a 

significância estatística da associação entre as variáveis, considerando valores de 

p<0,05 estatisticamente significantes. As análises estatísticas foram realizadas 
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utilizando as seguintes plataformas online: VassarStats 

(vassarstats.net/newcs.html) e/ou GraphPad Software 

(http://graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm).   
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CAPÍTULO 4 
Resultados 
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4.1 Implementação da técnica de MP-PCR 

 

Para implementar a técnica de MP-PCR, foram selecionadas amostras com 

deleções em IKZF1 possíveis de serem rastreadas pela mesma e que foram 

previamente identificadas pela técnica de MLPA (P335/P202) (BARBOSA et al, 

2015). Além disto, amostras apresentando deleções avulsas como, Δ1; Δ4 e 5; 

Δ1-3 e 5; foram utilizadas como teste para confirmar a impossibilidade de 

detecção destes tipos de deleções por MP-PCR. Todas as amostras foram 

submetidas a MP-PCR, de acordo com o protocolo descrito no item 3.4. 

O resultado foi observado através do gel de agarose resultante de corrida 

eletroforética (Figura 13). As amostras positivas apresentaram amplificação de 

uma banda, enquanto que as negativas apresentaram padrão semelhante ao 

demonstrado pelo controle negativo. 

 

 

Observou-se que as amostras selecionadas com deleções detectáveis por 

MP-PCR amplificaram, em contrapartida, o mesmo não ocorreu com as demais 

amostras. Dessa forma, a fim de confirmar os resultados obtidos pela MP-PCR, os 

produtos de PCR dos casos positivos seguiram o protocolo descrito no item 3.5 

para a realização da técnica de sequenciamento. As amostras foram 

Figura 13. Resultado do PCR-Multiplex. Eletroforese em gel de agarose 1,5% demonstrando  

pacientes positivos para a reação B (2 a 4; 6 a 9; 11 e 12; 14 a 17). CN: controle negativo. PM: 

peso molecular. 
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sequenciadas com sucesso, caracterizando as deleções encontradas por MP-

PCR. A análise destes resultados foi apresentada juntamente com os demais 

casos no item a seguir. 

 

4.2 Validação das deleções encontradas por MLPA através da técnica de 

MP-PCR 

 

Uma vez implementada, a técnica de MP-PCR foi utilizada para validar as 

deleções encontradas por MLPA na coorte histórica de casos diagnosticados com 

LLA-cpB no período de 2004-2011 (BARBOSA et al, 2015). Foram incluídos 45 

casos, dos quais 12 apresentavam deleções detectáveis pela MP-PCR e 33 

exibiam outras deleções (Figura 14A). As 12 amostras foram submetidas a reação 

de MP-PCR, juntamente com 4 casos selecionados do grupo com outras deleções 

para teste. Dentre estes, um caso com deleção dos éxons 1 a 7 foi selecionado 

por ter apresentado conflito entre as análises de MLPA P335 e P202. 

Observou-se que dos 16 pacientes avaliados, 12 amplificaram pela MP-

PCR, sendo as amostras submetidas a técnica de sequenciamento. Através 

destes resultados, foi possível analisar alguns casos especiais (Figura 14B). 

Dentre os 12 casos com deleções detectáveis por MP-PCR, apenas um paciente 

com Δ4-7 identificada através da MLPA, não foi detectada. Em contrapartida, o 

caso identificado com Δ1-7 por MLPA, foi positivo por MP-PCR, sendo confirmado 

pelo sequenciamento a presença da Δ2-7, através da identificação dos íntrons 1 e 

8. E como já esperado, não foi possível detectar as demais amostras utilizadas 

para teste por MP-PCR. 
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Para avaliar a utilidade da técnica de MP-PCR, comparamos os resultados 

obtidos através desta técnica com os resultados obtidos por MLPA (Figura 15).  

 

 

Figura 14. Validação das deleções encontradas pela MLPA através da MP-PCR. A. Desenho 

esquemático das etapas realizadas na validação. Δ detectáveis por MP-PCR: Δ2-3; Δ2-7; Δ2-8; 

Δ4-7; Δ4-8. B. Resultado comparativo dos 16 pacientes incluídos na validação entre as técnicas de 

MLPA (sombreado cinza escuro) e MP-PCR (sombreado cinza claro). Gene IKZF1 esquematizado 

no topo da figura com os 8 éxons (retângulos). Círculos em vermelho: éxons deletados. 

Figura 15. Avaliação da utilidade da técnica de MP-PCR. Os resultados obtidos por MP-PCR 

foram comparados com aqueles encontrados pela MLPA. 
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Diante desta análise, foram realizados os testes de sensibilidade e 

especificidade. Para sensibilidade, foi feito o seguinte cálculo: número de casos 

que através da MLPA apresentaram deleções detectáveis por MP-PCR e que no 

MP-PCR foram positivos (n=11); sobre o número total dos casos identificados pela 

MLPA como detectáveis por MP-PCR (n=12). Para especificidade, o cálculo foi 

feito com o número de casos identificados com outras deleções por MLPA e que 

foram negativos por MP-PCR (n=3); sobre o total de casos identificados por MLPA 

como outras deleções (n=4). A técnica de MP-PCR apresentou 92% de 

sensibilidade e 75% de especificidade quando comparada a técnica de MLPA nas 

deleções possíveis de identificação (Δ2-3; Δ2-7; Δ2-8; Δ4-7 e Δ4-8). 

 

4.3 Rastreamento das deleções em IKZF1 

 

Nesta etapa, foram incluídas 150 amostras diagnosticadas com LLA-cpB no 

período de 2012-2013, sem identificação prévia de deleções em IKZF1 e 

obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão descritos no item 3.2. 

Todas as amostras foram submetidas a técnica de MP-PCR para 

rastreamento (Figura 16). Primeiramente, foi realizada a reação B por ser capaz 

de detectar um número maior de deleções. As amostras que não tiveram 

amplificação foram direcionadas para a reação A. A MP-PCR foi capaz de 

identificar, ao todo, 12 amostras com deleção em IKZF1 (8%). Destas, uma foi 

detectada pela reação A, por se tratar de uma Δ2-3. As outras 11 amostras foram 

detectadas pela reação B e seguiram para o sequenciamento, com a finalidade de 

se identificar o tipo de deleção encontrado em cada uma delas. 

As outras 138 amostras, apesar de terem apresentado o padrão negativo 

na MP-PCR, não podem ser classificadas como casos selvagens, ou seja, casos 

sem deleção em IKZF1, mas sim como casos que não apresentaram alguma das 

deleções detectáveis por MP-PCR. 
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Os casos positivos, que seguiram para a realização da técnica de 

sequenciamento, foram sequenciados com sucesso. Na maioria dos casos, 

principalmente Δ4-7, foi possível determinar o ponto de quebra, seguido por uma 

sequência aleatória de preenchimento (Figura 17). 

 

Figura 17. Eletroferograma parcial de um caso com ponto de quebra identificado. Pode-se 

observar quebra no íntron 3 e no íntron 7, ocorrendo a ligação dos mesmos por uma sequência de 

preenchimento (deleção do éxon 4 ao éxon 7). 

Figura 16. Desenho esquemático das etapas realizadas no rastreamento das deleções em IKZF1, 

em uma coorte sem identificação prévia. (*): casos sem deleções detectáveis por MP-PCR. 
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Devido ao tamanho destes amplicons, em alguns casos não foi possível 

identificar o ponto de quebra. Contudo, observou-se pela fita direta o íntron 

anterior ao éxon deletado e pela fita reversa o íntron posterior ao éxon deletado 

(Figura 18). Dessa forma, pôde-se concluir que tipo de deleção ocorreu, tendo 

como parâmetro os oligonucleotídeos envolvidos (Tabela 2) e os íntrons 

identificados. 

 

 

4.4 Algoritmo de diagnóstico 

 

Nesta etapa, o objetivo foi implementar a técnica de MP-PCR dentro de um 

algoritmo de diagnóstico funcionante. Durante o período de 2014-2015, as 

amostras diagnosticadas com LLA-cpB, que preencheram os critérios de inclusão 

Figura 18. Eletroferograma parcial de um caso sem ponto de quebra. O caso apresentado foi 

confirmado por conter a deleção de 4-7 através do sequenciamento das fitas direta e reversa, que 

mesmo não apontando o ponto de quebra, permitiu identificar os íntrons envolvidos na deleção 

(neste caso, os íntrons 3 e 7). 



44 

 

e exclusão do trabalho, foram analisadas de acordo com o esquema demonstrado 

na figura 19. Foram 110 amostras que, primeiramente, foram rastreadas pela 

técnica de MLPA, utilizando o ensaio comercial P335. Dentre estes casos, 21% 

(23/110) apresentaram deleções em IKZF1. Para confirmar esses achados, foram 

separadas as deleções que seriam detectáveis por MP-PCR das demais deleções. 

De 23 casos, 16 seguiram para a confirmação das deleções em IKZF1 através do 

ensaio comercial P202 e 7 seguiram para confirmação através da MP-PCR. Com 

a finalidade de definir o ponto de quebra, estas 7 amostras foram sequenciadas. 

 

 

Em todo o estudo, foram identificados 31 casos com deleção em IKZF1 

através da técnica de MP-PCR (Δ2-3 (n=1), Δ2-7 (n=5), Δ2-8 (n=1), Δ4-7 (n=20), 

Δ4-8 (n=4)). Dentre estes casos, 23 (74%) tiveram o ponto de quebra identificado 

por sequenciamento. As sequências destas amostras foram incorporadas no 

Anexo 3. 

O tamanho dos produtos foi variante entre os tipos de deleção e entre as 

amostras com o mesmo tipo de deleção: Δ2-3/4100pb, Δ2-7/1000-1450pb, Δ2-

8/1650pb, Δ4-7/700-1650pb, Δ4-8/1000-1600pb. 

Figura 19. Desenho esquemático das etapas exercidas no algoritmo de diagnóstico. A técnica de 

MLPA já é utilizada na rotina de diagnóstico, rastreando diversas alterações submicroscópicas. 
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4.5 Características gerais dos pacientes incluídos no estudo 

 

Foram incluídas no estudo 364 amostras de pacientes diagnosticados com 

LLA-cpB (dentro dos critérios de inclusão e exclusão). Comparando os casos de 

acordo com o status de IKZF1, IKZF1 sem deleção (selvagem) e com deleção, foi 

possível observar diferença estatisticamente significante apenas na variável idade 

dentro das características clinico-laboratoriais avaliadas: houve um deslocamento 

de pacientes mais velhos para o grupo com deleção em IKZF1 (18% vs 31%) 

(Tabela 3).  

 

 

Casos sem deleção em IKZF1 foram classificados de acordo com os resultados obtidos apenas 

pela MLPA. Casos com deleção em IKZF1 foram levados em consideração tanto os resultados por 

MLPA como por MP-PCR. O grupo CD10- inclui LLA pró-B e o grupo CD10+ inclui LLA-comum e 

LLA pré-B; As porcentagens foram calculadas com os valores da coluna; o valor de p foi calculado 

utilizando o teste de Chi-Square ou Fisher. 

Tabela 3. Características clinico-laboratoriais dos pacientes diagnosticados com LLA-cpB. 
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Comparando os casos IKZF1 sem deleção (selvagem) e com deleção, 

dentro das alterações citogenéticas-moleculares, foi possível observar diferença 

estatisticamente significativa no grupo TCF3-PBX1, onde pacientes com esta 

fusão gênica não apresenta deleção em IKZF1 (Tabela 4). Além disso, mesmo 

sem significância, foi observada a presença de 18% das deleções em IKZF1 no 

grupo outros-B. 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Características citogenéticas-moleculares dos casos diagnosticados com LLA-cpB 
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4.6 Análise entre as deleções comuns e raras em IKZF1 

 

Das 364 amostras selecionadas, 80 (22%) apresentaram alguma deleção 

no gene IKZF1, por MLPA e/ou MP-PCR. Os pacientes foram separados de 

acordo com o tipo de deleção observado: deleções comuns (n=53;65%) vs 

deleções raras (n=27;35%). Foram considerados como deleção comum os casos 

que apresentaram algum dos seguintes padrões: Δ1-8 (n=21;26%), Δ2-3 

(n=1;1%), Δ2-7 (n=5;6%), Δ2-8 (n=1;1%), Δ4-7 (n=21;26%), Δ4-8 (n=4;5%). Já as 

demais deleções foram determinadas como raras, sendo em sua maioria, 

deleções acometendo únicos éxons. As características clinico-laboratoriais dos 

pacientes com deleção em IKZF1 estão apresentadas na tabela 5.  

 

 

Deleções comuns: Δ1-8, Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7, Δ4-8; Deleções raras: demais deleções; O grupo 

CD10- inclui LLA pró-B e o grupo CD10+ inclui LLA-comum e LLA pré-B; As porcentagens foram 

calculadas com os valores da coluna; o valor de P foi calculado utilizando o teste de Chi-Square ou 

Fisher. 

Tabela 5. Características clinico-laboratoriais dos pacientes com LLA-cpB e deleções em IKZF1. 
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Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre as 

variáveis idade, sexo, leucometria e subtipo de LLA-cpB. Entretanto, é possível 

observar uma discreta diferença nas variáveis idade e sexo entre os grupos. 

Foram encontrados mais pacientes do sexo masculino do que feminino com 

deleções comuns (60% vs 40%) e o inverso é observado nas deleções raras (41% 

vs 59%). Além disso, as deleções comuns se apresentaram mais distribuídas 

entre as faixas etárias (62% vs 38%), enquanto as raras se mantiveram 

concentradas entre 12 e 121 meses de idade (81% vs 19%). 

Do mesmo modo, não houve significância estatística quando estes grupos 

foram comparados dentro das alterações citogenéticas-moleculares (Tabela 6). 

 

  

Tabela 6. Características citogenéticas-moleculares dos pacientes com LLA-cpB e deleções em 

IKZF1. 
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CAPÍTULO 5 
Discussão 
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Neste estudo foi avaliada a presença de deleções em IKZF1 nos pacientes 

diagnosticados com LLA-cpB. Essa alteração está associada a um prognóstico 

desfavorável e a presença de deleções neste gene pode ser considerada um fator 

prognóstico independente de características clinico-laboratoriais apresentadas 

pelos pacientes (MULLIGHAN et al, 2009; DORGE et al, 2012; SCHWAB et al, 

2013). Diante de tal conhecimento, iniciou-se uma busca por tecnologias eficientes 

na detecção de deleções em IKZF1. Em 2010, Schwab et al compararam 

metodologias capazes de identificar as deleções que acometem IKZF1. A técnica 

de MLPA se mostrou ideal para detecção das mesmas, entretanto, seus 

resultados precisam ser confirmados por uma técnica secundária (SCHWAB et al, 

2010). 

Com o objetivo de implementar uma técnica para a detecção mais rápida de 

deleções comuns em IKZF1, optamos pela MP-PCR convencional. Sugerida por 

Meyer et al, esta técnica apresenta uma estratégia mais barata e de maior 

cobertura das deleções quando comparada a MP-PCR quantitativa proposta por 

Caye et al (CAYE et al, 2013; MEYER et al, 2013). 

Durante a implementação da MP-PCR no presente estudo, foi necessária a 

adequação do protocolo proposto por Meyer et al, devido à indisponibilidade dos 

ensaios comerciais utilizados previamente no Brasil. Dessa forma, o protocolo foi 

ajustado para a utilização do ensaio comercial Platinum Taq DNA polymerase 

High Fidelity (Invitrogen), que permite a amplificação de alvos com até 15 kb. 

Quanto as ciclagens, o protocolo foi mantido, utilizando a estratégia de PCR de 

longa distância. 

A MP-PCR foi implementada e validada com sucesso utilizando pacientes 

com deleções previamente identificadas por MLPA (BARBOSA et al, 2015). A 

partir desta coorte, para este estudo, foram excluídos os pacientes com idade 

inferior a 12 meses, por apresentar uma frequência reduzida de deleções em 

IKZF1; assim como pacientes portadores da Síndrome de Down, em que a 

frequência de deleções envolvendo genes reguladores do desenvolvimento normal 

da linhagem linfoide B, como no caso de IKZF1, é extremamente alta 

(HERTZBERG et al, 2010). 
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A coorte utilizada para implementação da técnica de MP-PCR, ou melhor, 

pacientes que foram identificados previamente por MLPA com deleções em IKZF1 

(BARBOSA et al, 2015) puderam ter seus resultados validados através da MP-

PCR. Os resultados obtidos no presente estudo possibilitam que algumas 

limitações apresentadas por esta técnica sejam apontadas. Primeiro, não é 

possível a detecção de deleções envolvendo todo o gene ou que afetam o éxon 1 

de IKZF1, devido ao fato de que o ponto de quebra pode ter ocorrido em genes 

adjacentes (MEYER et al, 2013). Segundo, com exceção da reação A que só 

identifica um tipo de deleção, não é possível identificar por esse método qual o 

tipo de deleção encontrado pela reação B, a não ser pelo acoplamento da técnica 

ao sequenciamento. Terceiro, as deleções raras, ou seja, que envolvem apenas 

um ou mais éxons de forma aleatória, também não são identificadas pela técnica. 

Além disso, foi possível observar um caso de paciente com Δ4-7 

identificado através da MLPA e que não foi detectado pela MP-PCR. Esta 

ocorrência pode ser atribuída a erros de manuseio da amostra durante o processo 

de preparo, a utilização de outra amostra do mesmo caso para análise, ou até 

mesmo a erros da própria técnica de MP-PCR, que por algum motivo consentiu a 

não detecção. Apesar disso, a técnica apresentou ótima sensibilidade e 

especificidade quando comparada a MLPA na detecção das deleções Δ2-3, Δ2-7, 

Δ2-8, Δ4-7 e Δ4-8. Controversas na detecção de alguns casos entre MLPA e MP-

PCR já foram observadas em alguns estudos publicados, entretanto, a eficácia da 

MP-PCR é validada com sucesso em todos eles (CAYE et al, 2013; MEYER et al, 

2013).  

Nossos resultados demonstram que a MP-PCR é capaz de rastrear cerca 

de 40% das deleções descritas em IKZF1 (Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7, Δ4-8). De 

acordo com MEYER et al, essa taxa pode chegar a 50% (MEYER et al, 2013). 

Dessa forma, a MP-PCR é uma técnica que permite a identificação de 

aproximadamente metade dos pacientes com LLA-cpB/IKZF1 deletado, e através 

disso, reduzir custos e tempo de diagnóstico em alguns casos. As demais 

deleções descritas em IKZF1 (Δ1-8 e Δ raras), neste estudo, foram identificadas 

pela técnica de MLPA (aproximadamente 60%). 



52 

 

Através dos resultados demonstrados pela MP-PCR por meio da 

eletroforese em gel de agarose, observou-se uma única banda nas amostras com 

deleção, com variações de tamanho entre as diferentes deleções e até entre os 

mesmos tipos de deleção. Na literatura, há a descrição de pelo menos 4 hotspots 

(HS) em IKZF1: HS1 está localizado no íntron 1; HS2, no íntron 3b; HS3, no íntron 

7; e mais recentemente descoberto, HS4, localizado na região 11kb downstream 

de IKZF1 (MEYER et al, 2013). Os hotspots identificados por este estudo 

corroboram para os já descritos na literatura. No entanto, outros pontos de quebra 

podem ocorrer nos pacientes com essa alteração, sendo estes extremamente 

diversos. O acoplamento da técnica de sequenciamento a MP-PCR favoreceu a 

caracterização das deleções encontradas em cada caso.  

Diante da coorte selecionada, foi possível observar uma frequência de 22% 

dos casos com deleções em IKZF1. No entanto, é esperada uma alteração 

discreta nesta frequência devido a casos não analisados no período de 2012-2013 

pela técnica de MLPA. Neste período, apenas os casos com deleções rastreáveis 

por MP-PCR foram inclusos no cálculo de frequência (12/150) e não se pode 

afirmar que os casos negativos por esta técnica são verdadeiramente negativos, 

ou seja, selvagens. Alguns casos podem apresentar outros tipos de deleções, nas 

quais a identificação pode ser realizada apenas por MLPA. Contudo, a frequência 

calculada até o momento corrobora com relatos anteriores da literatura, em que 

foram observadas frequências semelhantes (15%, 28%, 12% e 19%, 

respectivamente) (MULLIGHAN et al, 2007; MULLIGHAN et al, 2009; DORGE et 

al, 2013; BARBOSA et al, 2015). 

Em relação as características clinico-laboratoriais, nossos resultados 

demonstraram significância estatística na variável idade, onde foi observada uma 

associação do aumento da frequência de deleções em IKZF1 de acordo com a 

idade. Esse resultado corrobora com os achados descritos na literatura; Schwab et 

al demonstraram associação semelhante, assim como observado na frequência de 

deleções em pacientes BCR-ABL1-positivo (SCHWAB et al, 2013). Outra 

diferença observada em nosso estudo é em relação as alterações citogenéticas-

moleculares: nenhum dos casos com a fusão gênica TCF3-PBX1 apresentaram 

deleção no gene IKZF1. Quanto as variáveis sexo, leucometria, subtipo de LLA-
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cpB e outras alterações citogenéticas-moleculares não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas. 

Separando os pacientes com deleção em IKZF1 em dois grupos, comuns vs 

raras, observamos que não há diferença significante entre o tipo de deleção 

encontrada e as características clinico-laboratoriais, assim como observado por 

Schwab et al (SCHWAB et al, 2013) 

A técnica de MP-PCR, propriamente dita, tem potencial para reduzir tempo 

e esforço dentro do laboratório, garantindo a confiabilidade do resultado. Mesmo 

que para sua implementação seja necessário muito planejamento e diferentes 

tentativas de otimização das condições reacionais, assim que validada, a MP-PCR 

pode se tornar uma tecnologia de triagem rápida na rotina clínica de diagnóstico 

(MARKOULATOS et al, 2002). Através do estudo aqui realizado, não foi possível 

confirmar a relação custo-benefício para a MP-PCR implementada, pois análises 

específicas não foram realizadas para dar suporte a isto.  

Entretanto, a utilização de uma abordagem combinada entre as técnicas de 

MLPA e MP-PCR pode ser uma forma eficaz para diagnóstico no rastreamento 

das deleções no gene IKZF1 em pacientes com LLA-cpB (MEYER et al, 2013). 

Com o intuito de utilizar essa abordagem no favorecimento tanto do paciente, 

como do laboratório que fará a análise, fizemos uma proposta de algoritmo de 

diagnóstico na detecção das deleções mais comuns em IKZF1, envolvendo a MP-

PCR convencional implementada neste estudo e a MLPA in house desenvolvida 

em nosso grupo (Lopes, 2015). As amostras diagnosticadas por LLA-cpB seriam, 

primeiramente, rastreadas pela MP-PCR por permitir a detecção da maioria das 

deleções comuns: Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7, Δ4-8. Em seguida, as amostras que 

apresentassem o padrão negativo na MP-PCR, seriam submetidas a técnica de 

MLPA in house, que é capaz de rastrear a deleção completa de IKZF1 (Δ1-8). 

Dessa forma, cerca de 65% (de acordo com a coorte analisada neste estudo) das 

deleções mais comuns poderiam ser rastreadas.  
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CAPÍTULO 6 
Conclusão 
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 De acordo com a análise dos resultados, concluímos que: 

- A MP-PCR foi implementada com sucesso, mostrando-se eficaz na 

detecção das deleções Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7 e Δ4-8 ao diagnóstico na 

prática clínica; 

- Foi possível validar as deleções Δ2-3, Δ2-7, Δ2-8, Δ4-7 e Δ4-8 no gene 

IKZF1 previamente identificadas por MLPA através do MP-PCR; 

- Foi confirmado o aumento da frequência de deleções em IKZF1 de acordo 

com a idade na série de casos brasileiros com LLA-cpB; 

- Não foi observada associação entre as demais variáveis clinico-

laboratoriais avaliadas e a presença de deleções em IKZF1, bem como 

entre os tipos de deleções.  



56 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARICO, M.; SCHRAPPE, M.; HUNGER, S. P.; CARROLL, W. L.; et al. Clinical 

outcome of children with newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive acute 

lymphoblastic leukemia treated between 1995 and 2005. J Clin Oncol. 2010; 

28(31):4755–4761. 

 

ARMSTRONG, S. A.; LOOK, A. T. Molecular Genetics of Acute Lymphoblastic 

Leukemia. J Clin Oncol. 2005. 23:6306-6315. 

 

BARBOSA, T. C.; TERRA-GRANADO, E.; MAGALHÃES, I. M. Q.; NEVES, G. R.; 

et al. Frequency of copy number abnormalities in common genes associated with 

B-cell precursor acute lymphoblastic leucemia cytogenetic subtypes in Brazilian 

children. Cancer Genetics. 2015; 208(10):492-501. 

 

BÉNÉ, M. C. Immunophenotyping of acute leukaemias. Immunol Lett. 2005; 

98(1):9-21. 

 

BIONDI, A.; CIMINO, G.; PIETERS, R.; PUI C. H. Biological and therapeutic 

aspects of infant leukemia. Blood. 2000; 96:24-33. 

 

BHOJWANI, D.; YANG, J. J.; PUI, C. H. Biology of Childhood Acute Lymphoblastic 

Leukemia. Pediatr Clin N Am. 2015; 62:47-60. 

 

BOER, J. M; VAN DER VEER, A.; RIZOPOULOS, D.; FIOCCO, M.; et al. 

Prognostic value of rare IKZF1 deletion in childhood b-cell precursor acute 

lymphoblastic leukemia: an international collaborative study. Leukemia. 2015; 

30(1):32-38. 

 

CAMPOS-SANCHEZ, E.; TOBOSO-NAVASA, A.; ROMERO-CAMARERO, I.; et al. 

Acute lymphoblastic leukemia and developmental biology. Cell Cycle. 2011; 10 

(20): 3473-3486. 



57 

 

 

CARROLL, W. L.; BHOJWANI, D.; MIN, D. J.; RAETZ, E.; et al. Pediatric Acute 

Lymphoblastic Leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2003; 102-

131. 

 

CATOVSKY, D.; MATUTES, E.; BUCCHERI, V.; SHETTY, V.; HANSLIP, J.; 

YOSHIDA, N.; MORILLA, R. A classification of acute leukaemia for the 1990s. Ann 

Hematol. 1991; 62(1):16-21. 

 

CAYE, A.; BELDJORD, K.; MASS-MALO, K.; DRUNAT, S.; et al. Breakpoint-

specific multiplex polymerase chain reaction allows the detection of IKZF1 

intragenic deletions and minimal residual disease monitoring in B-cell precursor 

acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2013; 98(4):597-601. 

 

CHAUFFAILLE, M. L. L. F.; YAMAMOTO, M. Classificação das Leucemias 

Agudas. Citologia, Citoquímica, Imunofenotipagem, Citogenética e Genética 

Molecular. Em: Marco Antônio Zago; Roberto Passetto Falcão; Ricardo Pasquini; 

Nelson Spector; Dima Tadeu Covas; Eduardo Magalhães Rego. (Org.). Tratado de 

Hematologia. 1ª ed. São Paulo Rio de Janeiro; Belo: Atheneu, 2014, v., p. 335-

342. 

 

CHEN, I.; HARVEY, R. C.; MULLIGHAN, C. G.; GASTIER-FOSTER, J.; et al. 

Outcome modeling with CRLF2, IKZF1, JAK, and minimal residual disease in 

pediatric acute lymphoblastic leukemia: a Children’s Oncology Group Study. Blood. 

2012; 119(15):3512-3522. 

 

COLLINS-UNDERWOOD, J. R.; MULLIGHAN, C. G. Genomic profiling of high-risk 

acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2010; 24:1676-1685. 

 

CRIST, W.; CARROLL, A.; SHUSTER, J.; JACKSON, J.; HEAD, D.; BOROWITZ, 

M.; BEHM, F.; LINK, M.; STEUBER, P.; RAGAB, A.; et al. Philadelphia 

chromosome positive childhood acute lymphoblastic leukemia: clinical and 



58 

 

cytogenetic characteristics and treatment outcome. A Pediatric Oncology Group 

study. Blood. 1990; 76(3):489–494. 

 

DAVIS, K. L. Ikaros: master of hematopoiesis, agent of leukemia. Ther Adv 

Hematol. 2011; 2(6): 359-368. 

 

DEN BOER, M. L.; VAN SLEGTENHORST, M.; DE MENEZES, R. X.; et al. A 

subtype of childhood acute lymphoblastic leukaemia with poor treatment outcome: 

a genome-wide classification study. Lancet Oncol. 2009; 10(2):125–134. 

 

DORGE, P.; MEISSNER, B.; ZIMMERMANN, M.; MOERICKE, A.; et al. IKZF1 

deletion is an independent predictor of outcome in pediatric acute lymphoblastic 

leukemia treated according to the ALL-BFM 2000 protocol. Haematologica. 2013; 

98(3):428-432. 

 

DYER, M. J. S.; AKASAKA, T.; CAPASSO, M.; DUSANJH, P.; et al. 

Immunoglobulin heavy chain locus chromosomal translocations in B-cell precursor 

acute lymphoblastic leukemia: rare clinical curios or potent genetic drivers? Blood. 

2010; 115:1490-1499. 

 

GREAVES, M. Childhood leukaemia. BMJ. 2002; 324(7332):283-287. 

 

GREAVES, M. Infection, immune responses and the aetiology of childhood 

leukaemia. Nat Rev Cancer. 2006; 6(3):193-203. 

 

GREAVES, M.; MÜSCHEN, M. Infection and the Perils of B-cell Activation. Cancer 

Discov. 2015; 5(12):1244-6. 

 

HARRISON, C. J.; MOORMAN, A. V.; BARBER, K. E.; BROADFIELD, Z. J.; 

CHEUNG, K. L.; et al. Interphase molecular cytogenetic screening for 

chromosomal abnormalities of prognostic significance in childhood acute 



59 

 

lymphoblastic leukaemia: A UK Cancer Cytogenetics Group Study. Br J Haematol. 

2005; 129:520–530. 

 

HARRISON, C. J. Cytogenetics of paediatric and adolescent acute lymphoblastic 

leukaemia. Br J Haematol. 2009; 144:147–56. 

 

HERTZBERG, L.; VENDRAMINI, E.; GANMORE, I.; CAZZANIGA, G.; et al. Down 

syndrome acute lymphoblastic leukemia, a highly heterogeneous disease in which 

aberrant expression of CRLF2 is associated with mutated JAK2: a report from the 

International BFM Study Group. Blood. 2010; 115(5):1006-1017. 

 

HOF, J.; KRENTZ, S.; VAN SCHEWICK, C.; KÖRNER, G.; et al. Mutations and 

deletions of the TP53 gene predict nonresponse to treatment and poor outcome in 

first relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia. J Clin Oncol. 2011; 

29(23):3185-93. 

 

HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em Hematologia. 6ª ed. 

Artmed, 2013. 

 

IACOBUCCI, I.; PAPAYANNIDIS, C.; LONETTI, A.; FERRARI, A.; et al. 

Cytogenetic and Molecular Predictors of outcome in Acute Lymphocytic Leukemia: 

Recent Developments. Curr Hematol Malig Rep. 2012; 7:133-143. 

 

INABA, H.; GREAVES, M.; MULLIGHAN, C. G. Acute lymphoblastic leukaemia. 

Lancet. 2013; 381:1943-1955. 

 

INCA - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Tipos de 

Câncer. Disponível em: 

<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/leucemia>. 

Acesso em: 22 de Janeiro de 2016. 

 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/leucemia


60 

 

JANKOWSKI, S.; CURRIE-FRASER, E.; XU, L.; COFFA, J. Multiplex Ligation-

Dependent Probe Amplification Analysis on Capillary Electrophoresis Instruments 

for a Rapid Gene Copy Number Study. Journal of Biomolecular Techniques. 2008; 

19:238–243. 

 

JOHN, L. B.; WARD, A. C. The Ikaros gene family: transcriptional regulators of 

hematopoiesis and immunity. Mol Immunol. 2011; 48(9-10):1272-8.  

 

KEBRIAEI, P.; ANASTASI, J.; LARSON, R. A. Acute lymphoblastic leukaemia: 

diagnosis and classification. Best Pract Res Clin Haematol. 2003; 15(4):597-621. 

 

KUIPER, R. P.; SCHOENMARKERS, E. F. P. M.; VAN REIJMERSDAL S. V.; 

HEHIR-KWA, J. Y.; et al. High-resolution genomic profiling of childhood ALL 

reveals novel recurrent genetic lesions affecting pathways involved in lymphocyte 

differentiation and cell cycle progression. Leukemia. 2007; 21:1258-1266. 

 

KUIPER, R. P.; WAANDERS, E.; VAN DER VELDEN, V. H. J.; VAN 

REIJMERSDAL, S. V.; et al. IKZF1 deletions predict relapse in uniformly treated 

pediatric precursor B-ALL. Leukemia. 2010; 24:1258-1264. 

 

LOPES, B. A. Análise genômica de deleções envolvendo os genes COBL e IKZF1 

em leucemias linfoblásticas agudas infantis. 2015. 115 f. Qualificação (Doutorado) 

– Coordenação de Pesquisa, Instituto Nacional do Câncer (INCA), Rio de Janeiro, 

2015. 

 

MACIEL, A. L. T. Rastreamento da fusão P2RY8-CRLF2 em crianças com 

leucemia linfoblástica aguda. 2015. 65 f. Monografia – Instituto Biomédico, 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro. 

2016. 

 

MARKOULATOS, P.; SIAFAKAS, N.; MONCANY, M. Multiplex polymerase chain 

reaction: a practical approach. J Clin Lab Anal. 2002; 16(1):47-51. 



61 

 

 

MARTINELLI, G.; IACOBUCCI, I.; STORLAZZI, C. T.; VIGNETTI, M.; et al. IKZF1 

(Ikaros) deletions in BCR-ABL1–POSITIVE acute lymphoblastic leukemia are 

associated with short disease-free survival and high rate of cumulative incidence of 

relapse: a GIMEMA AL WP Report. Journal of Clinical Oncology. 2009; 

27(31):5202-5207. 

 

MELO, J. V. The diversity of BCR-ABL fusion proteins and their relationship to 

leukemia phenotype. Blood. 1996; 88:2375–2384. 

 

MEYER, C.; SCHNEIDER, B.; JAKOB, S.; STREHL, S.; et al. The MLL 

recombinome of acute leukemias. Leukemia. 2006; 20:777–784. 

 

MEYER, C.; ZUR STADT, U.; ESCHERICH, G.; HOFMANN, J.; et al. Refinement 

of IKZF1 recombination hotspots in pediatric BCP-ALL patients. Am J Blood Res. 

2013; 3(2):165-173. 

 

MOORMAN, A. V.; ENSOR, H. M.; RICHARDS, S. M.; CHILTON, L.; et al. 

Prognostic effect of chromosomal abnormalities in childhood B-cell precursor acute 

lymphoblastic leukaemia: Results from the UK Medical Research Council 

ALL97/99 randomised trial. Lancet Oncol. 2010; 11:429–438. 

 

MOORMAN, V. A. The clinical relevance of chromosomal and genomic 

abnormalities in B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia. Blood Reviews. 

2012; 26:123-135. 

 

MULLIGHAN, C. G.; GOORHA, S.; RADTKE, I.; MILLER, C. B.; et al. Genome-

wide analysis of genetic alterations in acute lymphoblastic leukaemia. Nature. 

2007; 446:758-764. 

 



62 

 

MULLIGHAN, C. G.; MILLER, C. B.; RADTKE, I.; PHILLIPS, L. A.; et al. BCR–

ABL1 lymphoblastic leukaemia is characterized by the deletion of Ikaros. Nature. 

2008; 453:110-115. 

 

MULLIGHAN, C. G.; COLLINS-UNDERWOOD, J. R.; PHILLIPS, L. A.; LOUDIN, 

M. L.; et al. Rearrangement of CRLF2 in B-progenitor and down syndrome 

associated acute lymphoblastic leukemia. Nat Genet. 2009; 41(11):1243–1246. 

 

MULLIGHAN, C. G.; SU, X.; ZHANG, J.; RADTKE, I.; PHILLIPS, L. A. A.; et al. 

Deletion of IKZF1 and Prognosis in Acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 

2009; 360(5):470-480. 

 

MULLIGHAN, C. G. Genomic profiling of B-progenitor acute lymphoblastic 

leukemia. Best Practice & Research Clinical Haematology. 2011; 24:489-503. 

 

MULLIGHAN, C. G. Molecular genetics of B-precursor acute lymphoblastic 

leukemia. J Clin Invest. 2012; 122(10):3407-3415. 

 

MULLIGHAN, C. G. The molecular genetic makeup of acute lymphoblastic 

leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2012; 2012:389-396. 

 

MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Conceitos básicos em Imunologia. In: 

Murphy, K.; Travers, P.; Walport, M. Imunobiologia de Janeway. 7ª ed. Porto 

Alegre: Artmed; 2010. p. 1-38. 

 

ONCIU, M.; PUI, C. H. Diagnosis and classification. In: Pui, C. H. (editor). 

Childhood Leukemias. 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2006. p. 21-

47. 

 

OTHMAN, M. A. K.; MELO, J. B.; CARREIRA, I. M.; RINCIC, M.; GLASER, A.; et 

al. High rates of submicroscopic aberrations in karyotypically normal acute 

lymphoblastic leukemia. Molecular Cytogenetics. 2015; 8:45. 



63 

 

 

PAULSSON, K.; FORESTIER, E.; LILLJEBJÖRN, H.; HELDRUP, J.; et al. Genetic 

landscape of high hyperdiploid childhood acute lymphoblastic leukemia. Pnas. 

2010; 107(50):21719-21724. 

 

PIETERS, R.; CARROLL, W. L. Biology and treatment of acute lymphoblastic 

leukemia. Hematol Oncol Clin N Am. 2010; 24:1–18. 

 

POMBO-DE-OLIVEIRA, M. S.; KOIFMAN, S.; BRAZILIAN COLLABORATIVE 

STUDY GROUP OF INFANT ACUTE LEUKEMIA. Infant acute leukemia and 

maternal exposures during pregnancy. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006; 

15(12):2336-2341. 

 

POMBO DE OLIVEIRA, M. S.; KOIFMAN, S.; VASCONCELOS, G. M.; 

EMERENCIANO, M.; NOVAES, C. O.; BRAZILIAN COLLABORATIVE STUDY 

GROUP OF INFANT ACUTE LEUKEMIA. Development and perspective of current 

Brazilian studies on the epidemiology of childhood leucemia. Blood Cells, 

Molecules, and Diseases. 2009; 42:121–125. 

 

PUI, C. H.; KANE, J. R.; CRIST, W. M. Biology and treatment of infant leukemias. 

Leukemia. 1995; 9(5):762-769. 

 

PUI, C. H.; RELLING, M. V.; DOWNING, J. R. Acute Lymphoblastic Leukemia. N 

Engl J Med. 2004; 350:1535-1548. 

 

PUI, C. H.; ROBISON, L. L; LOOK, A. T. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 

2008; 371:1030-1043. 

 

RAIMONDI, S. C. Cytogenetics of acute leukemias. In: Pui, C. H. (editor). 

Childhood Leukemias. 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2006. p. 

235–71. 

 



64 

 

RAMÍREZ, J.; LUKIN, K.; HAGMAN, J. From hematopoietic progenitors to B cells: 

mechanisms of lineage restriction and commitment. Curr Opin Immunol. 2010; 

22(2):177–184. 

 

REBOLLO, A.; SCHMITT, C. Ikaros, Aiolos and Helios: Transcription regulators 

and lymphoid malignancies. Immunology and Cell Biology. 2003; 81:171–175. 

 

RUSSELL, L. J.; CAPASSO, M.; VATER, I.; AKASAKA, T.; et al. Deregulated 

expression of cytokine receptor gene, CRLF2, is involved in lymphoid 

transformation in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2009; 

114:2688-2698. 

 

SCHOUTEN, J. P.; MCELGUNN, C. J.; WAAIJER, R.; ZWIJNENBURG, D.; 

DIEPVENS, F.; PALS, G. Relative quantification of 40 nucleic acid sequences by 

multiplex ligation-dependent probe amplification. Nucleic Acids Res. 2002; 30:e57. 

 

SCHWAB, C. J.; JONES, L. R.; MORRISON, H.; RYAN, S. L.; YIGITTOP, H.; 

SCHOUTEN, J. P.; HARRISON, C. J. Evaluation of Multiplex Ligation-Dependent 

Probe Amplification as a Method for the Detection of Copy Number Abnormalities 

in B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia. Genes, Chromosomes & 

Cancer. 2010; 49:1104-1113. 

 

SCHWAB, C. J.; CHILTON, J.; MORRISON, H.; JONES, L.; et al. Genes 

commonly deleted in childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: 

association with cytogenetics and clinical features. Haematologica. 2013; 

98(7):1081-1088. 

 

SCHWICKERT, T. A.; TAGOH, H.; GÜLTEKIN, S.; DAKIC, A.; et al. Stage-specific 

control of early B cell development by the transcription factor Ikaros. Nat Immunol. 

2014; 15(3):283-93. 

 



65 

 

SMITH, M.; ARTHUR, D.; CAMITTA, B.; CARROLL, A. J.; et al. Uniform approach 

to risk classification and treatment assignment for children with acute lymphoblastic 

leukemia. Journal of Clinical Oncology. 1996; 14(1):18-24. 

 

STUPPIA, L.; ANTONUCCI, I.; PALKA, G.; GATTA, V. Use of the MLPA Assay in 

the Molecular Diagnosis of Gene Copy Number Alterations in Human Genetic 

Diseases. Int J Mol. 2012; 13:3245-3276. 

 

SHEN, Y.; WU, B. L. Designing a simple multiplex ligation-dependent probe 

amplification (MLPA) assay for rapid detection of copy number variants in the 

genome. Journal of Genetics and Genomics. 2009; 36(4): 257- 265. 

 

TIJCHON, E.; HAVINGA, J.; VAN LEEUWEN, F. N.; SCHEIJEN, B. B-lineage 

transcription factors and cooperating gene lesions required for leukemia 

development. Leukemia. 2013; 27:541–552. 

 

VARDIMAN, J. W.; THIELE, J.; ARBER, D. A.; BRUNNING, R. D.; et al. The 2008 

revision of the World Health Organization (WHO) classification of myeloid 

neoplasms and acute leukemia: rationale and important changes. Blood. 2009; 

114:937-951. 

 

YOSHIDA, T.; GEORGOPOULOS, K. Ikaros fingers on lymphocyte differentiation. 

Int J Hematol. 2014; 100(3):220-229. 

 

YOUNG, G.; TORETSKY, J. A.; CAMPBELL, A. B.; ESKENAZI, A. E. Recognition 

of Common Childhood Malignancies. Am Fam Physician. 2000; 61(7):21442154. 

 

 

  



66 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Sequência das sondas de MLPA 

 

- SALSA MLPA P335 ALL-IKZF1 probemix 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho Gene Posição cromossômica Senso Antisenso

118 ZFY Yp11.31 CTCCAAGATGTTGTTGAAGATGTTGTCATAGAGGAGG ATGTTCAGTGCTCAGATATCTTAGAAGAGGCAGATGTA

124 POR 07q11.23 GGTTGGGCGACGACGATGGGAAGTGA GTGCCCACCCTGCCACCATGATCAGCGCG

130 ABAT 16p13.2 TGCCTCCGGAGAACTTTGTGGAGA AGCTCCGGCAGTCCTTGCTCTCGGTGAGTTCTGG

136 CRLF2 Xp22PAR TCTGACCTGTCCTACGGGGATCTCCTCTA TGAGGTTCAGTACCGGAGCCCCTTCGACACCGAGTGGC

142 IKZF1 07p12.2 TGCAATCAGTGCGGGGCCTCA TTCACCCAGAAGGGCAACCTGCTCCGGCACATCA

148 SHOX-AREA Xp22PAR TACTGCCAATGTGAATGGTGCTGAAAT GAGGAAGCCCTGAGCTAGACTCTTCTGCAGGGTCTTC

153 JAK2 09p24.1 GATTTACAGGTATGCTCCAGAATCACTGACA GAGAGCAAGTTTTCTGTGGCCTCAGATGTTTGGAGCTTTGGAGTGG

160 PAX5 09p13.2 GTGCGGCGTGTCTGGGGACATCTTGTGATG TTGGCGAGAACAGGACATGATCTCACATGGCGAGAAG

166 CSF2RA Xp22PAR TGTTGTCAGTAGGGTCTGTGGTTTCACTTACCA GTAGGTTTTCCGTGCCAGGCTGGGTATTCTAGAAACA

172 PAX5 09p13.2 GCCAGAGGATAGTGGAACTTGCTCATCAA GGTGTCAGGCCCTGCGACATCTCCAGGCAGCTTCG

178 BTG1-AREA 12q21.33 GATGCAAGACACGAACAGAATTGGACTGCACACTAAAAATGT GCATACTTCAACGTTGTACATTTGCCTAGATCACCTTTAAAACA

184 P2RY8 Xp22PAR GGTGACCGTGGCCTTTTACGCAAACA TGTATTCCAGCATCCTCACCATGACCTGTATCAGCGTG

190 BEST1 11q12.3 TGTGGATGAGATGCACCAGGACCT GCCTCGGATGGAGCCGGACATGTACTGGAATAAG

196 ETV6 12p13.2 GAGTTCAGCCTCTTGGAGAGTCTTGGGGAT TGTTGGCACCTAAACAGAATCAGTGACCCGGGTGCTTTGTGGCCAG

202 PAX5 09p13.2 GCTGGAGGTGCTGGACCGCGTGTTTGAGAGGCA GCACTACTCAGACATCTTCACCACCACAGAGCCCATCAAG

208 IKZF1 07p12.2 GCTGATGAGGGTCAAGACATGTCCCA AGTTTCAGGTGAGACCTTATGAGATAGCTGTGTGGGAAGTTCATGAG

214 COL11A1 01p21.1 GGCTTTTACAAATAATACTTTGCCTCCTTAGGGA TTTCAAGGCAAGACCGGCCCTCCTGGGCCAG

220 RB1 13q14.2 GGCATTCCTTTGGACTAAATTCCCCAATTT TTATTGAGTAATGTACTCCTCCCTCATTCTCTGCTTGGCT

226 EBF1 05q33.3 GCAGAGGTTTACATTTTTTAAAAATTTGCTTTCCA GCCCGCCTTGATCTTCTAAGTGCGAGTTCATCGTCTGA

232 BTG1 12q21.33 CCACGAGCGAGCGACAGCTGCAGACCTTCAGCCAG AGCCTGCAGGAGCTGCTGGCAGGTGAGCAGG

238 CDKN2B 09p21.3 GCAGCGGAAAGCCTGTAAGCCTGCAAGCCTGTCTGAGA CTCACAGGAAGGAGGAGCCGACCGGGAATAACCTTCCATACAT

244 ETV6 12p13.2 CGGCTTGCAGCCAATTTACTGGAGCA GGGATGACGTAGCCCAGTGGCTCAAGTGGGCTGA

251 CDKN2A 09p21.3 CACTCGCTCACGGCGTCCCCTTGCCTGGAAAGAT ACCGCGGTCCCTCCAGAGGATTTGAGGGACAGGGTCG

258 SCN1A 02q24.3 GGTCATTTTCCAACATATTCTTAATCTGGGACTGTTCTCCAT ATTGGTTAAAAGTGAAACATGTTGTCAACCTGGTTGTGATGGACCCA

264 IKZF1 07p12.2 CTGTGCGGAGGATTTACGAATGCTTG ATGCCTCGGGAGAGAAAATGAATGGCTCCCACAG

269 IKZF1 07p12.2 CCGAGGATCAGTCTTGGCCCCAA AGCGCGACGCACAAATCCACGTGAGTGTTTTCAA

274 PAX5 09p13.2 CACCGACGCTGACAGGGATGGTGCCTGGT GAGTTTGCACTGTCGGCGTCTCCACAGCAGGCAGCGGACGGGGTTTC

282 PAX5 09p13.2 CTCCGTGACGCAGGTGTCCTCGGTGAGCACGGAT TCGGCCGGCTCGTCGTACTCCATCAGCGGCA

288 IKZF1 07p12.2 GGTGAGCAGACAGGACAGGTGTGCCGCCA CCCAAGTGCCAAGACACAGCAGGGCCAACAACCTG

295 COL5A1 09q34.3 GCAGTCTTCCCAGGAGGGCCTTCCAA GCCGGCTTCTCCCTGCAGGACGGCGGAGG

301 ETV6 12p13.2 GCTGGAAGAAACTTCTTAAATGACCGCGTC TGGCTGGCCGTGGAGCCTTTCTGGGTTGGGG

309 CDKN2A 09p21.3 CCATGTGGGCATTTCTTGCGAGCCTCG CAGCCTCCGGAAGCTGTCGACTTCATGACAAGCATTTTGTG

315 RB1 13q14.2 CAGTTGTGAGTTTTAGACAAGCTAGCTTTTGTGTTG TCTTGGCGGCCATATTTGTAAGAAGGGTGAGAAGTATG

324 FBN1 15q21.1 CGTCAACACTGATGGCTCCTACAGATGTG AATGCTTCCCTGGACTGGCTGTGGGTCTGGAT

330 BTG1 12q21.33 GCCAAGTAAATGATCACTTTATTTGCTAGGGAGG GAAGTCCTAGGGTGGTTTCAGTTTCTCCCAGACATACCTA

337 PAX5 09p13.2 CCAATCTGGCCAGCCCCACCCCTGCTGACATCGGGA GCAGTGTGCCAGGCCCGCAGTCCTACCCCATTGTGACAGGTGAGGG

343 IKZF1 07p12.2 CAAATGGCAGAAGACCTGTGCAAGATAGGATC AGAGAGATCTCTCGTGCTGGACAGACTAGCAAGTAACGTCG

350 IL3RA Xp22PAR CACAGCTGCTTTCAGCGCACACGGGAAGATATCAG AAACATCCTAGGATCAGGACACCCCAGATCTTCTCAACTG

358 RB1 13q14.2 CCAAAGGTTCAACTACGCGTGTAAATTCTACTGCAA ATGCAGAGACACAAGCAACCTCAGCCTTCCAGACCCA

364 BRK1 03p25.3 CAGATATGTCTTGTCGTTCAAGACTTGCAACACTAAAC GAGAAATTGACAGCCCTTGAACGGAGAATAGAGTACATTGAAGC

371 EBF1 05q33.3 CTCCTCGCACATCCCTGGTGTTGTGGAAGTC ACACTGTCCTACAAATCTAAGCAGTTCTGCAAAGGAACACCAG

379 IKZF1 07p12.2 CCTCTCCACCACCTCGGGAGGACAGCA AAGCTCCAAGAGTGACAGAGTCGTGGGTAAGTGG

386 ETV6 12p13.2 CCACATGTCTGAGACTCCTGCTCAGTGTAG CATTAAGGTAAAAATCTTCTCCCCTCCTTCTACGTGGTGG

393 PAX5 09p13.2 CCTCAGCCTCCTGCTCATCCCTCCTTCTTTAG TATCTTTACGAGGAGTCTCACTGGGCTGGTTGTGCTGCAGGCTCCC

400 ETV6 12p13.2 CCTACGCTTCCTCGACGCCACTTCATGTTCCAG TGCCTCGAGCGCTCAGGATGGAGGAAGACTCGATC

409 BTG1-AREA 12q21.33 CCAAAGTGTATATTTCCAGGCAGTGTTGGAAAATGGGA ATGTTCAGGGTGCTAGGACTCTTGTCTCTTTTCTGGATTGCTCTCAG

418 RB1 13q14.2 CGTAGGGGTAACCTTGAAACTTGCCTT TGCCCTCCCTAAATATGGGCAATGGCAGAATATGTTCTTG

427 SIRPA 20p13 CCACCCCTCCCCACCACCTCTCATAAGCACTTTAGGA ACACACAGAGGGTAGGGATAGTGGCCCTGGCCGTCTA

436 EBF1 05q33.3 CCACCACTCCCCAGCAGACCAACTATAACT CCGTCACCACGAGCATGAACGGATACGGCTCT

445 RB1 13q14.2 CAGTAAACATCTCCCAGGAGAGTCCAAATT TCAGCAGAAACTGGCAGAAATGAGTAAGTACTTTTTTCACCTTGTG

454 GALP 19q13.43 CCAATCCAAGAGGAATGTGATGGAGACGTTTGCCAA ACCAGAGATTGGAGGTAAAGCCAGGAAACACAGAAGAGAG

462 EBF1 05q33.3 CCAGTTTCTTCTGAAGCCGATGGCCTCTCGA GAGCTTGGTGGCACACATACTGTGTGAGAATCTCCTTTGAGAC

470 IKZF1 07p12.2 CCAATTGGGGTCTTGAACTCAATTGTGTTTTCTGCAGTT GGTAAACCTCACAAATGTGGATATTGTGGCCGAAGCTA

477 CPOX 03q12.1 CCATGCCTCTTCACTCCAGGATCCAGAATTGAAAG TATCTTGATGTCTTTACCTCTAACTGCCCGGTAAGGAGATAACTCA

484 ETV6 12p13.2 CCACCCCAGGCCATCCGTGGATAATGTGCACCAT AACCCTCCCACCATTGAACTGTTGCACCGCTCCAGGT

493 GBE1 03p12.2 CCTGTTATTTTCATTCTGGACCTAGAGGGA CTCATGATCTTTGGGATAGCAGATTGTTTGCCTACTCCAGGTAGGTACA

502 PEX13 02p16.1 CCATAGACAGCATCAACTGGGCAAGTGGTGAGGATGACCA TGTAGTTGCCAGAGCAGAATATGATTTTGCTGCCGTATCTGAAGAA
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- SALSA MLPA P202 IKZF1 probemix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamanho Gene Posição cromossômica Senso Anti-senso

130 IL4 05q31.1 CTACATTGTCACTGCAAATCGACACCTAT TAATGGGTCTCACCTCCCAACTGCTTCCCCCT

136 COL11A1 01p21.1 TTCCACAGGGAGCAGATGGTGTCA GAGGTCTCAAGGGATCTAAAGGTGAAAAGGT

142 IKZF1 07p12.2 TGCAATCAGTGCGGGGCCTCA TTCACCCAGAAGGGCAACCTGCTCCGGCACATCA

146 IKZF1 07p12.2 GAGCCGGCTGCGGGGCAGGTCGAGCA GGGACCGCCAGCGTGCGTCACCCCAAAGTTTGCGGGGTGGC

154 IKZF1 07p12.2 TCGGACACCGAGAGCAACAACGAGGAGCA GCGCAGCGGTCTCATCTACCTGACCAACCACATCGCCCCGCACG

160 ZPBP 07p12.2 TCATGCTCCATCAAAAGAGTCCACACGTGTTA TGTGTAACGCAACAACTGCGAAATGCTGAACTGATAGACCC

166 COL2A1 12q13.11 TCTGTGGGCACCTCTCATGGTCACTTCCTTCT TGCTCACAGGGTGCCCGAGGCAACGATGG

171 IKZF1 07p12.2 GGAACATAAAGAGCGCTGCCACAACT ACTTGGAAAGCATGGGCCTTCCGGGCACACTGTAC

178 IKZF1 07p12.2 GATTTAACATTGGACGCGACTGAACCCTTTAAACATAAGCCTTTCTAA ACTGGCCTCTCTGTCTTTGACTTTAGTCATTAAAGAAGAAACTAATCACAGTGAA

184 IKZF1 07p12.2 GTAGCATCGTCCTCATGTCCCCACGC TGAGTTTAGTTCTCACCAGCTCTCCTCTCTCCGTCCCAGGAGAACGGCCCTTC

190 SCN5A 03p22.2 GTGGAGCACAGCTGGTTCGAGACA TTCATCATCTTCATGATCCTACTCAGCAGTGGAGCGC

196 IKZF1 07p12.2 GACTTCCTAACGGAAAACTAAAGTGTGATATCTGTGGG ATCATTTGCATCGGGCCCAATGTGCTCATGGTTCACAA

202 IKZF1 07p12.2 CTGACACTGAGTGGCCTCCTGTATTGTTTCTTTCAG CCAGTAATGTTAAAGTAGAGACTCAGAGTGATGAAGAGAATGGGCGTGCCTG

207 IGHD 14q32.33 TGATAACTGGGTACCACCCAACGTCCGTGACTGTC ACCTGGTACATGGGGACACAGAGCCAGCCCCAGAGAACCT

213 IKZF1 07p12.2 GTGATGCTGATGAGGGTCAAGACATGTCCCA AGTTTCAGGTGAGACCTTATGAGATAGCTGTGTGGGAAGTTCATGAG

220 SLC6A5 11p15.1 GGTCTTGAATCTCTTTCCCTTTTGCCTCTCAGG TGTGGAAAGATGCTGCCACTCAGATTTTCTTCTCTTTATCTGCTGC

226 FIGNL1 07p12.1 TCGATATTGCAGGAGTAGAATTTGCTAAAGCCACCATA AAGGAAATAGTTGTGTGGCCCATGTTGAGGCCAGACATCT

231 IKZF1 07p12.2 GGAAGGAAAGCCCCCCTGTAAGCGATA CTCCAGATGAGGGCGATGAGCCCATGCCGAT

236 IKZF1 07p12.2 GAAAAAGGTATATGCATCCCAGCAGAGAAGCACTG GCTCCACCCAGTACCTGCCTCCTCATGCCACCCTCTCAAGCCAAAAG

244 IKZF1 07p12.2 CAATAGCATAGGGGTTCTTTATCTCTCTCTCTTTCTCATATCTTATTAG TATTTTTGCTTTAAACTAAAATCCCTTCCTCTCTTTCTCAGATAACCTGAGGA

250 VKORC1 16p11.2 GGCTGGGTGCGGCTCGCTCTTTGCCTGA CGGGCTTAGTGCTCTCGCTCTACGCGCTGCAC

256 IKZF1 07p12.2 CTTAATTGGGGTCTTGAACTCAATTGTGTTTTCTGCAGTT GGTAAACCTCACAAATGTGGATATTGTGGCCGAAGCTA

262 CDKN2A 09p21.3 TCAGCCTCCGGAAGCTGTCGACTTCATGACA AGCATTTTGTGAACTAGGGAAGCTCAGGGGGGTTACTGGCTTCTCTT

269 IKZF1 07p12.2 CCGAGGATCAGTCTTGGCCCCAA AGCGCGACGCACAAATCCACGTGAGTGTTTTCAA

276 IKZF3 17q12 GTCGGAGGCAAGACACATCAAAGCAGAGAT GGGAAGTGAAAGAGCTCTCGTACTGGACAGATTAGCAAGCAAT

283 IKZF2 02q34 GTAAAGCTAGAAATGCAGAGTGATGAAGAGTGTGAC AGGAAACCCCTGAGCCGTGAAGATGAGATCAGGGGCCATGATGAGGGTA

288 IKZF1 07p12.2 GGTGAGCAGACAGGACAGGTGTGCCGCCA CCCAAGTGCCAAGACACAGCAGGGCCAACAACCTG

296 POMGNT1 01p34.1 CCTCCCTGACGTTTCCCGATCCTACCACTT TGGCATCGTCGGCCTCAACATGAATGGCTACTTTCAC

303 IKZF3 17q12 CCGTTGTCTCATTCGATAGTAGCAGGCCAACC AGTGGAAAGATGAACTGCGATGTGTGTGGATTATCCTGCATCAGCT

312 DDC 07p12.1 CTGACAGAGCCCAGACACCATGAACG CAAGTGAATTCCGAAGGAGAGGGAAGGAGATGGTGGA

319 FBN1 15q21.1 CAACACTGATGGCTCCTACAGATGTG AATGCTTCCCTGGACTGGCTGTGGGTCTGGAT

326 IKZF2 02q34 CCAGGGGAAAAGCTCATGCGATTCAGCTA CCCAGATATTCACTTTGATATGAACTTAACATATGAGAAGGAGGCTG

337 IKZF1 07p12.2 TGCAGAAGACCTGTGCAAGATAGGATC AGAGAGATCTCTCGTGCTGGACAGACTAGCAAGTAACGTCG

346 IKZF2 02q34 CCTCCGTTTATCTTCAGCCCGACATTGTCA CCTCCTCTTTGAGGGGTTAGAAGAAGCTGAGATCTCCCGACAGAGCTGG

356 CDKN2A 09p21.3 CGACTCTCCTCCCTGGGATCCAGTAAACTG ACTCTAAACTTAAAATCTTACCTAAAATCCTGGACCTCAATTCA

364 KIAA0284 14q32.33 CGTGCAGAGCCACGCCTCCTTCACCATCG AGTTTGATGACTGCAGCCCTGGCAAGATGAAGATCAAGGACCATA

373 MIR31 09p21.3 CGAGGCCGGGCGGCGCTTCTG TCCTCCTACTCGGACCCGCAGGTAAGCTGGGAGAGCC

382 DYSF 02p13.2 CGGAGGCTGGACAAGACTGAGAGCAA AATCCCAGCACGAGTGGTGTTCCAGATCTGGGACAATGA

391 IKZF1 07p12.2 CCTCAAAGTCTGGATTTGTGTGGAAAAGGCAG CTCTCACTTGGCCTTGGCGAGGCCTCGGTTGG

400 PYGB 20p11.21 CGACTTGGAGGAACTCGAGGAGATAGAAGAA GATGCTGGCCTTGGGAATGGAGGCCTGGGGAGGCTGG

409 CDKN2B 09p21.3 CCAAGGTGCGACAGCTCCTGGAAGCCGG CGCGGATCCCAACGGAGTCAACCGTTTCGGGAGG

418 IKZF3 17q12 CTCACCTCTGCAACTATGCATGCCAAAGAAGA GATGCGCTCACGGGGCATCTTAGGACACATTCTG

427 MTA1 14q32.33 CCGTCTATTTCCAACTTTGTTGTCCGTAGCCACACAGTCTTA CCAGTGGTATTCTTGGGGTCCCCCTAACATGCAGTGTC

436 EDAR 02q12.3 CCAAAAGACTGCCAAGAATCAAGGCT TTTGTGATATGTCACCGTATGCCTTAGGATGTTCAAGGAGCCAG

445 MTA1 14q32.33 CCTGCCTTGCTGTTACAGACGGCCAA TGGGAACGTGGAGGCCAAAGTGGTGTGCTTCTACC

454 GALP 19q13.43 CCAATCCAAGAGGAATGTGATGGAGACGTTTGCCAA ACCAGAGATTGGAGGTAAAGCCAGGAAACACAGAAGAGAG
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Anexo 2: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
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Anexo 3: Casos com ponto de quebra 
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