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RESUMO 

Introdução: Gliomas constituem o tumor cerebral primário de origem neuroepitelial 
mais comum, agressivo e fatal em adultos, e caracterizado por padrão anabólico 
acelerado, altamente proliferativo e infiltrativo. O tratamento com quimioterapia 
citotóxica e altas doses de radiação ionizante induzem efeitos secundários de 
instabilidade genômica, mutações somáticas, e alterações epigenéticas relacionadas à 
metilação do DNA. 

Objetivo: Analisar a presença de marcadores moleculares relacionados ao metabolismo 
de ácidos nucleicos e polimorfismos funcionais em enzima da via metabólica do folato, 
considerados críticos nos processos de síntese e metilação do DNA.  

Material e Métodos: A coorte incluiu 154 pacientes com glioma maligno recidivo em 
estágio terminal. Os pacientes foram agrupados conforme a classificação histológica 
(GBM = 104; AA = 36) e localização da lesão tumoral (lobar: n=105; profunda: n=47). 
DNA genômico (gDNA) foi extraído de células sanguíneas periféricas e analisado 
quanto ao percentual de metilação global (n=118), presença de polimorfismos (snps, n = 
96) no gene MTHFR (C677T, rs1801133 e A1298C, rs1801131), e genotipagem 
pareada (n=11) em amostras do gDNA e DNA tumoral. Amostras de soro foram 
utilizadas para dosagem de ácido úrico (n=82) e homocisteína (n=72). Análise 
estatística incluiu testes não paramétricos, análises de correlação de Spearman 
(bivariável e ponto bisserial), teste do Chi-quadrado e análise de loglinear utilizando 
programa SPSS 20.0, com um intervalo de confiança de 95% (p<0,05). 

Resultados e Discussão: 48,8% dos pacientes apresentaram aumento (p<0,001) nos 
níveis de ácido úrico. Todos os pacientes apresentaram homocisteína elevada (8 vezes; 
> 100µM) e 75% (p<0,001) apresentaram hipometilação global do gDNA. Foi 
encontrada uma correlação significativa, negativa e moderada entre os níveis de 
homocisteína e hipometilação global (p=0,041; rho= - 0,369; n=31). 59,4% dos 
pacientes apresentaram pelo menos um alelo mutado para rs1801133 (C677T; 45,83% = 
CT e 13,54% = TT) e 47% apresentaram pelo menos um alelo mutado para rs1801131 
(A1298C; AC = 40,62% e CC = 6,26%). Pacientes com genótipo TT para rs1801133 
(C677T) apresentaram redução significativa (p=0,043) na hipometilação de gDNA, e 
correlação significativa, negativa e moderada (p=0,005; rho= - 0,517; n=28) entre essas 
duas variáveis. A combinação de genótipos CT_AA indicou uma contribuição 
individual forte e significativa (p=0,045, escore Z=2,004) para a metilação do gDNA. 
Pacientes com percentual de metilação até 50% apresentaram diferença entre os 
diplotipos CC_AC e CT_AA (p<0,1) e tendência a menor hipometilação também para o 
diplotipo TT_AA. Foi observada diferença significativa entre localização profunda e 
lobar (p=0,044) e correlação significativa, negativa e fraca (p=0,043; rho= - 0,271; 
n=56) entre a localização profunda e hipometilação global do gDNA com decréscimo 
1,6 vezes no percentual de hipometilação. Estudos de associação genética evidenciaram 
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contribuições individuais fortes e significativas para modelo de hereditariedade aditivo 
(rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z = 4,306 / rs1801131, A1298C: p= 0,005; escore 
Z= 2,799) e dominante (rs1801133, C677T: p=0,011; escore Z = 2,557 / rs1801131, 
A1298C: p=0,065; escore Z=1,848) para ambos os snps, para os homozigotos mutados 
(rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z = - 4,207 / rs1801131, A1298C: p<0,001; escore 
Z= - 4,437) e para a histologia (rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z = - 5,765 / 
rs1801131, A1298C: p<0,001; escore Z = 4,983). Também foi possível evidenciar 
contribuições individuais fortes e significativas para modelo de hereditariedade aditivo 
(rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z = 4,699 / rs1801131, A1298C: p= 0,005; escore 
Z= 2,806) e dominante (rs1801133, C677T: p=0,005; escore Z  = 2,779), para 
homozigotos mutados (rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z  = - 4,019 / rs1801131, 
A1298C: p<0,001; escore Z= - 4,279) e para localização tumoral (rs1801133, C677T: 
p=0,001; escore Z = 3,315 / rs1801131, A1298C: p=0,010; escore Z= 2,593). Foram 
encontradas contribuições individuais fortes e significativas para as combinações de 
genótipo homozigoto duplo mutado para ambos snps (p<0,001; escore Z = - 4,701), 
para os modelos aditivos combinados de ambos os snps (p=0,035, escore Z=2,100); para 
a combinação do genótipo duplo mutado do rs 1801131 (A1298C) tanto com o modelo 
aditivo (p=0,025, escore Z=-2,248) como com o modelo dominante do rs1801133 
(C677T, p=0,006, escore Z=-2,760) e para a histologia (p<0,001, escore Z=9,019).Os 
estudos de associação genética identificaram contribuições individuais fortes e 
significativas para combinação de genótipo homozigoto duplo mutado para ambos snps 
(p<0,001; escore Z = - 5,594), para os modelos aditivos combinados de ambos os snps 
(p<0,001, escore Z=5,425) e para a combinação do modelo dominante do rs1801133 
(C677T) com o modelo aditivo do rs1801131 (A1298C, p<0,001, Z=3,925) e para a 
localização tumoral (p<0,001, escore Z=4,724). A análise pareada entre o gDNA dos 
pacientes e o DNA tumoral evidenciou alterações genéticas no gene MTHFR (63,3%) 
dos pacientes. 

Conclusão: Mesmo após a recidiva tumoral, foi possível identificar diferenças 
significativas no percentual de hipometilação do gDNA de pacientes com glioma 
recidivo, sendo o genótipo TT do rs 1801133 (C677T) e a localização profunda 
variáveis contribuindo significativamente para redução proeminente no padrão de 
hipometilação. Considerando-se a correlação negativa entre metilação global do DNA e 
os níveis de homocisteína, o acompanhamento periódico e análise em conjunto dos snps 
da via do folato devem ser considerados parâmetros indicadores sugestivos de 
progressão / recorrência. A bagagem genética individual em modelos de contraste 
específicos, isolados ou combinados pode fornecer ferramentas para acompanhamento 
dos pacientes com glioma maligno minimizando influências epigenéticas.  

Palavras-chave: glioma, DNA genômico, polimorfismos, MTHFR, homocisteína, 
hipometilação global do DNA, folato, MTHFR, homocisteína, ácido úrico.  
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ABSTRACT 

Introduction: Gliomas are primary neuroepithelial brain tumor most common, 
aggressive and fatal in adults with high proliferative, anabolic pattern, and invasiveness. 
Treatment with cytotoxic chemotherapy and high doses of ionizing radiation induce 
genomic instability, somatic mutations, DNA methylation and epigenetic changes. 

Aim: To analyze the presence of molecular markers related to nucleic acids metabolism 
and genetic polymorphisms in folate metabolic pathway checkpoint enzyme, considered 
critical in the processes of synthesis and DNA methylation. 

Material and Methods: The cohort included 154 patients with recurrent malignant 
glioma at terminal stage. Patients were grouped according to histological classification 
(GBM = 104; AA = 36) and location of the tumor lesion (lobar: n = 105; deep: n = 
47).Genomic DNA (gDNA) was extracted from peripheral blood cells and analyzed for 
global methylation percentage (n = 118), presence of polymorphisms (snps) in the 
MTHFR gene (n = 96; C677T,rs1801133 and A1298C, rs1801131), and paired gDNA 
and tumor DNA genotyping (n = 11).Serum samples were used for determination of 
uric acid (n = 82) and homocysteine (n = 72). Statistical analysis included 
nonparametric tests, Spearman correlation analysis (point-biserial correlation), Chi-
squared test and loglinear analysis using SPSS program 20.0, with a confidence interval 
of 95% (p<0.05). 

Results and discussion: 48.8% of patients had increased (p < 0.001) levels of uric acid. 
Homocysteine showed increase for all patients (8 times; >100µM), and 75% (p < 0.001) 
showed global gDNA hypomethylation. It was found a significant, negative and 
moderate correlation (p = 0.041; rho =-0.369; n = 31) between homocysteine levels and 
global hypomethylation. Patients (59.4%) had at least one mutated allele for rs1801133 
(C677T; 45.83% = CT and TT=13.54%) and 47% showed at least one mutated allele for 
rs1801131 (A1298C; AC = 40.62%; CC = 6.26%). Patients with TT genotype for 
rs1801133 (C677T) showed a significant reduction in gDNA hypomethylation (p = 
0.043), and significant, negative and moderate correlation (p = 0,005; rho = - 0.517; n = 
28) between these two variables. Combination of CT_AA genotypes indicated a strong 
individual and significant contribution (p = 0.045, Z score = 2.004) for gDNA 
methylation. Patients with methylation up to until 50% had a difference between 
CC_AC and CT_AA (p < 0.1) diplotypes and slight hypomethylation also found for 
TT_AA diplotype. A further significant difference (p = 0.044) was observed between 
deep and lobar tumor location, and also a significant, negative and weak correlation (p = 
0.043; rho =-0.0271; n = 56) between tumor deep location and global gDNA 
hypomethylation (1.6 times reduction).Genetic association studies indicated strong and 
significant individual contributions to additive inheritance model (rs1801133, C677T: 
p<0.001; Z score = 4.306/rs1801131, A1298C: p = 0.005; Z = 2.799 score) and 
dominant (rs1801133, C677T: p = 0.011; Z score = 2.557/rs1801131, A1298C: p = 
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0.065; Z = 1.848 score) for both snps and homozygous mutant (rs1801133, C677T: p < 
0.001;Z score= -4.207 / A1298C, rs1801131: p < 0.001 =; Z score =-4.437) and 
histology (rs1801133, C677T: p <0.001; Z score = - 5.765/rs1801131, A1298C: p< 
0.001; Z score = 4.983). It was also possible to observe strong and significant individual 
contributions to the additive inheritance model (rs1801133, C677T: p <0.001; Z score = 
4.699 / rs1801131, A1298C: p = 0.005; Z score = 2.806) and dominant (rs1801133, 
C677T: p = 0.005; Z score = 2.779), to mutated homozygous (rs1801133, C677T: p< 
0.001; Z score = -4.019 / rs1801131, A1298C:p<0,001; Z score =;-4.279), and tumor 
location (rs1801133, C677T: p = 0.001; Z score = 3.315/rs1801131, A1298C: p = 
0.010; Z score = 2.593). Regarding combination of genotypes/contrast models we found 
strong and significant individual contributions to double mutated homozygous genotype 
combinations for both snps(p< 0.001; Z score = - 4.701), for combined additive models 
of both snps (p=0.035, Z score =2.100); for the combination of double mutated rs 
1801131 genotype (A1298C) both with the additive model(p=0,025, score Z=-2,248) 
the dominant model of rs1801133 (C677T, p=0.006, score Z=-2.760), and for histology 
(p<0.001, score Z=9.019). Genetic association studies also identified strong and 
significant individual contributions to double mutate homozygous genotype 
combination for both snps (p<0.001; Z score = - 5.594), for combined additive models 
for both snps (p<0.001, Z score =5.425) and for combination of the dominant model of 
rs1801133 (C677T) with the additive rs1801131 model (A1298C, p<0.001, score 
Z=3.925), and for tumor location (p<0.001, score Z=4.724). Paired analysis between 
patients’ gDNA and tumor DNA showed genetic changes in MTHFR gene in 63.3% of 
patients. 

Conclusion: Even after tumor recurrence, it was possible to identify significant 
differences in the percentage of gDNA hypomethylation among glioma patients, being 
the TT genotype of rs 1801133 (C677T) and deep location variables contributing to 
prominent reduction in pattern of DNA hypomethylation. Considering the negative 
correlation between global DNA methylation and homocysteine levels, periodic 
monitoring and analysis of snps in the folate pathway may help personalized 
intervention for each patient. Analysis of individual molecular characteristics using 
adequate statistic models can be used as strategic tools to reveal and mitigate epigenetic 
influences influencing tumor progression and recurrence. 

Keywords: glioma, genomic DNA, MTHFR polymorphisms, homocysteine, DNA 
hypomethylation, folate, homocysteine, MTHFR, uric acid 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Características gerais do desenvolvimento do glioma maligno 

O câncer é uma doença que envolve mudanças múltiplas e cumulativas no 

genoma afetando os programas de controle da proliferação, diferenciação, senescência e 

morte celular (Hanahan and Weinberg 2011). A crença de que o câncer seja uma doença 

genética somática deve-se ao entendimento que os danos ao DNA nuclear da célula 

seriam a base da transformação de uma célula normal em uma célula potencialmente 

cancerosa com superexpressão de oncogenes e silenciamento de genes supressores 

tumorais(Hanahan and Weinberg 2000; Seyfried, Flores et al. 2013). O processo de 

múltiplas etapas da progressão tumoral em uma célula normal poderia didaticamente ser 

agrupado na aquisição de seis alterações fisiológicas: autossuficiência em sinais de 

crescimento, insensibilidade aos fatores inibitórios do crescimento, evasão de apoptose, 

potencial replicativo ilimitado, indução de angiogênese, invasividade e metástase. Estas 

capacidades adquiridas, consideradas como assinaturas tumorais, ditariam a 

transformação maligna em praticamente todos os tumores humanos (Hanahan and 

Weinberg 2000).  

Com o avanço dos estudos da Oncobiologia, novos marcadores característicos 

do processo tumoral foram propostos, tais como a reprogramação do metabolismo 

energético e a capacidade de evasão dos mecanismos imunes de defesa, sedimentando-

se também a percepção da massa tumoral como uma estrutura tissular complexa e 

dinâmica. O microambiente tumoral é composto por células transformadas embebidas 

na vasculatura e rodeadas por componentes celulares recrutados, tais como células 

imunes inflamatórias (neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, linfócitos e 

mastócitos), células endoteliais, fibroblastos e células progenitoras hematopoiéticas, que 

teriam colaboração ativa na progressão tumoral (figura 1). Este microambiente tumoral 

é muito semelhante àquele presente na resposta inflamatória em processos de 

cicatrização, no qual se observa a promoção da angiogênese, a remodelagem da matriz 

extracelular e a motilidade da célula tumoral (Joyce and Pollard 2009; Kessenbrock, 

Plaks et al. 2010; Hanahan and Weinberg 2011). 
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O microambiente inflamatório tumoral influencia na transformação maligna, 

contribuindo também para a instabilidade genética das células tumorais. Além disso, a 

inflamação relacionada ao câncer (CRI) ajudaria na sobrevivência e proliferação das 

células transformadas; na angiogênese; na metástase; na evasão do sistema imune; na 

resposta reduzida à terapia hormonal e a agentes quimioterápicos (Colotta, Allavena et 

al. 2009). 

Quando avaliada a fisiologia do microambiente tumoral, observam-se algumas 

características que o diferenciam de um tecido normal, no que se refere à vasculatura, 

oxigenação e necrose. A microvasculatura apresenta arborização de novos vasos, para 

suprir as demandas metabólicas da massa tumoral, com fluxo sanguíneo mais vagaroso 

e irregular. Estes vasos apresentam-se tortuosos e com fissuras em suas paredes, com 

regiões de hipóxia entre si; ao contrário da vasculatura normal que apresenta vasos 

sanguíneos relativamente uniformes e regulares, capazes de garantir a oxigenação de 

 

Figura 1 - Microambiente tumoral e seus componentes. BDMC: célula derivada da medula óssea; MDSC: células mielóides supressoras; 
MSC: células tronco mesenquimais; TEM: monócitos que expressam TIE-2 (receptor para angiopoietina 1). (Joyce and Pollard 2009). 
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todo o tecido. O microambiente tumoral apresenta áreas de hipóxia, em decorrência da 

oxigenação irregular com pouca oferta de oxigênio e nutrientes para as células mais 

distais determinando a formação de áreas de necrose (figura 2) (Brown and Giaccia 

1998),e a liberação de fatores pró-inflamatórios tais como citocinas IL1 e HMGB. 

Com isso, a resposta inflamatória subsequente promoverá a neoangiogênese e a 

sobrevivência das células tumorais em função de fatores de crescimento adicionais 

produzidos pelas células imunes recrutadas (Grivennikov, Greten et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra característica marcante no microambiente tumoral é a diminuição do pH 

extracelular. O pH do interstício tumoral é mais ácido que do tecido normal, variando 

entre 5,6 e 7,6, enquanto o pH dentro da célula tumoral é geralmente neutro a levemente 

alcalino (entre 6,9 e 7,4). Isto determina um gradiente de pH reverso que influencia na 

progressão tumoral. Este gradiente parece ser um marcador universal de ativação de 

vias metabólicas que estimulam o crescimento e a proliferação celular. Em condições 

fisiológicas, o aumento do pH intracelular causa um aumento na síntese de proteínas, 

DNA e de RNA, além de aumentar a atividade da fosfofrutoquinase, principal enzima 

reguladora da via glicolítica. Além disso, alterações no microambiente tumoral 

caracterizadas por baixa concentração de glicose e baixa oferta de oxigênio completam 

um cenário importante para a invasividade, supressão imunológica, proliferação celular, 

e eventualmente resistência ao tratamento (Henning, Kraus et al. 2004). 

 

 

Figura 2: Vasculatura de tecido normal e do tecido tumoral (Brown and Giaccia 1998) 
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1.2. Metabolismo tumoral 

Na década de 20, Otto Warburg mostrou que células cancerosas não 

metabolizam a glicose da mesma forma que células normais adultas e diferenciadas. As 

células transformadas utilizam a via glicolítica mesmo na presença abundante de 

oxigênio, com uso reduzido do ciclo do ácido cítrico (TCA). Ocorre o direcionamento 

do piruvato produzido pela glicólise para a formação de lactato, que no meio 

extracelular contribui para a acidificação do microambiente tumoral. Nas células 

normais, verifica-se a oxidação completa do piruvato a gás carbônico (CO2) e água 

(H2O), para a produção de ATP pela via do ciclo do ácido cítrico e da cadeia 

transportadora de elétrons (Levine and Puzio-Kuter 2010; Seyfried, Flores et al. 2014). 

Essa alteração no metabolismo energético descrita por Warburg, também é referendada 

como “fermentação aeróbica”, uma terminologia que visa ressaltar a produção anormal 

de lactato na presença de oxigênio. Isto reforça a idéia da insuficiência da fosforilação 

oxidativa de células tumorais, visto que a produção de lactato é amplamente 

reconhecida como indicador de insuficiência respiratória em sistemas biológicos 

(Seyfried, Flores et al. 2014). 

A estrutura mitocondrial apresenta íntima conexão com seu adequado 

funcionamento. De fato, as principais proteínas da cadeia respiratória encontram-se nas 

cristas mitocondriais que desempenham um papel estrutural essencial na produção de 

energia pela fosforilação oxidativa. Células tumorais apresentam alterações tanto no 

conteúdo como na composição de suas mitocôndrias. No glioblastoma multiforme 

(GBM), as mitocôndrias apresentam estrutura tumefeita com cristólise parcial ou total 

(figura 3) (Seyfried, Flores et al. 2014). 
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O rápido processo de divisão celular verificado nas células tumorais apresenta 

três requisitos básicos: rápida produção de ATP para manutenção do status energético, 

aumento da biossíntese de macromoléculas e fino ajuste do estado redox da célula. 

Além disso, com a progressão tumoral, existe a necessidade de adaptação ao 

microambiente ácido e hipóxia, a qual ativará a expressão do gene de resposta a estresse 

HIF1A, resultando na expressão de proteínas capazes de suportar o crescimento celular 

tais como o transportador de glicose GLUT1 e VEGF (fator de crescimento do endotélio 

vascular) (Cairns, Harris et al. 2011; Dang 2012).  

A utilização da glicólise pelas células tumorais representa uma forma rápida de 

obtenção de ATP, embora menos eficiente que a fosforilação oxidativa em termos de 

unidade de glicose consumida, sendo necessários mecanismos capazes de aumentar a 

captação de glicose para atendimento das necessidades energéticas e metabólicas da 

massa tumoral em desenvolvimento. Além disso, a via glicolítica fornece esqueletos de 

carbono para outras vias de síntese metabólica (Cairns, Harris et al. 2011). Entretanto, o 

processo de adaptação metabólica desenvolvido pelas células tumorais precisa ir além 

do efeito Warburg, tendo em vista as demais necessidades para a progressão tumoral.  

Desta forma o NADPH (fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina), 

que é uma molécula-chave produzida como resultado do metabolismo celular alterado 

nas células tumorais desempenha papel crucial como cofator e poder redutor de várias 

 

Figura 3: Estrutura da mitocôndria em célula normal e de GBM. A: matriz mitocondrial (MXM); B: cristas 
mitocondriais (CM); C: membrana mitocondrial interna (MMI); D: espaço intermembrana (EIM); E: 
membrana mitocondrial externa (MME). Adaptado de Seyfried e colaboradores, 2014. 
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reações enzimáticas. NADPH também apresenta propriedades antioxidantes e constitui 

parte das defesas contra as espécies reativas de oxigênio (ROS) que são geradas em 

grande quantidade pelas células em rápido processo de proliferação.  

Nas células de mamíferos, a conversão do isocitrato a alfa-cetoglutarato (α-KG) 

pela enzima isocitrato desidrogenase (IDH1: citoplasmática e peroxissomos; IDH2: 

mitocondrial) também consiste numa forma de obtenção de NADPH. Mutações 

específicas em IDH1 / IDH2 estão associadas à tumorigênese, sendo considerados 

eventos iniciais frequentes da transformação maligna em gliomas (mutação IDH1 

R132H, gliomas graus II/III e GBMs secundários). Essas mutações são indicativas de 

melhor prognóstico em indivíduos heterozigotos, assumindo assim papel de relevância 

clínica (Yang, Ye et al. 2012). A enzima mutada tem sua atividade catalítica fisiológica 

suprimida, além de apresentar ganho de função com a produção e acúmulo de 2-hidroxi-

glutarato (2-HG), que atua como antagonista competitivo de α-KG. Esta alteração tem 

impacto significativo na regulação de dioxigenases α-KG-dependentes. Dentre elas, as 

DNA hidroxilases da família TET responsáveis pela demetilação dos resíduos de 

citosina no DNA (Yang, Ye et al. 2012).  

O catabolismo do aminoácido glutamina também apresenta papel crucial na 

adaptação metabólica das células transformadas, na medida em que fornece esqueletos 

de carbono para abastecimento do TCA, produz GSH (molécula vital para controle do 

equilíbrio redox celular) e também fornece blocos de construção para a síntese de 

aminoácidos e nucleotídeos (Altman, Stine et al. 2016) (figura4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Papel da glicose e da glutamina no crescimento e proliferação celular. Contribuição da glicose e 
glutamina para a glicólise e ciclo do ácido cítrico (TCA), fornecendo esqueletos de carbono para a 
biossíntese de macromoléculas. NADPH:fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina; PPP: via das 
pentoses fosfato; GSH: glutatião. Adaptado de (Dang 2012).  
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1.3. Metabolismo do ácido fólico - doadores de grupamentos metila  

Folato consiste de termo genérico empregado para designar uma família de 

compostos quimicamente relacionados ao ácido fólico (figura 5a), os quais representam 

diferentes formas da vitamina B9. Esta vitamina em sua forma sintética (ácido fólico, 

folato) é empregada em programas de suplementação alimentar devido à sua maior 

estabilidade e biodisponibilidade. Os folatos presentes naturalmente em alguns 

alimentos (feijão, lentilha, ervilha, espinafre, aspargos, alface) são quimicamente mais 

instáveis que a molécula sintética porque são passíveis de clivagem oxidativa no anel 

pteridina e estão na forma de tetrahidrofolato (THF). Folato, THF e seus derivados 

apresentam em sua cadeia lateral entre 3 e 11 moléculas de ácido glutâmico ligadas por 

ligações peptídicas (figura 5b). Essas formas de folato poliglutamatos são os substratos 

preferenciais da maioria das enzimas dependentes de folato (Suitor and Bailey 2000; 

Basset, Quinlivan et al. 2005; Shane 2008; Jha, Ashokkumar et al. 2015). Folatos 

desempenham papel crucial nos processos fisiológicos de crescimento e replicação 

celular, atuando como doadores e aceptores de grupamentos metila (blocos de um 

carbono) para a síntese de nucleotídeos e metionina, com papel importante na 

manutenção do estado de metilação da célula (Scott, Rébeillé et al. 2000; Ulrich, Robien 

et al. 2002; Shane 2008; Nazki, Sameer et al. 2014). 

Plantas e bactérias são capazes de sintetizar o ácido fólico, mas humanos e 

outros animais não possuem esta capacidade adquirindo essa vitamina na forma de 

poliglutamato a partir da dieta (Basset, Quinlivan et al. 2005; Jha, Ashokkumar et al. 

2015). Folato da dieta, não é capaz de atravessar a membrana celular quando a cauda de 

poliglutamato é maior que três carbonos. Nos mamíferos, a absorção de poliglutamatos 

ocorre no intestino delgado onde a enzima glutamato carboxipeptidase II (GCPII) 

hidrolisa os compostos poliglutamatos formando monoglutamatos (Nazki, Sameer et al. 

2014). A natureza aniônica e hidrofílica desta molécula em pH fisiológico não permite 

sua difusão passiva através da membrana plasmática sendo necessária a ação de 

proteínas carreadoras para viabilizar a captação e o transporte de folato para o interior 

da célula. O ácido fólico, a forma mais estável de folato precisa ser reduzido in vivo a 

di-hidrofolato e tetrahidrofolato pela adição de átomos de hidrogênio ao anel pirazina da 

pteridina nas posições 7 e 8 e 5, 6, 7 e 8, respectivamente (figura 5a). 
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Figura 5a: Estrutura química do ácido fólico (Shane 2008) 

 

 
 

Figura 5b: Estrutura química de THF e moléculas relacionadas (Basset, 2005). 

 

Em mamíferos, existem pelo menos três tipos de proteínas carreadoras de folato: 

 Transportador aniônico transmembrana específico da forma reduzida de 

folato, de distribuição tissular universal (RFC, SLC 19A1); 

 Carreador ligado a resíduos glicosil-fosfatidilinositol com alta afinidade 

por prótons em pH ácido; 
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 Carreador de superfície de membrana, ligado a resíduos de glicosil-

fosfatidilinositol, com alta afinidade ao folato (FR) (Salazar and Ratnam 

2007). 

 

No interior da célula, a forma circulante de folato 5-metiltetrahidrofolato (5-

metil-THF) atua como doador de grupamentos metila para a conversão da homocisteína 

a metionina, pela ação da enzima metionina sintase (MTR), na presença de vitamina 

B12 (cobalamina) como cofator desta reação. A vitamina B12 também pode ser oxidada 

a uma forma inativa e a enzima metionina sintase redutase (MTRR) ativa o complexo 

inativo oxidado vitamina B12-MTR. Em uma etapa seguinte, S-adenosil-metionina 

(SAM), doador universal de grupamentos metila em várias reações celulares (incluindo 

a metilação do DNA), é formado a partir do precursor metionina. O tetrahidrofolato 

(THF) resultante é convertido a 5,10-metilenotetrahidrofolato (5,10-metileno-THF) pela 

ação da enzima serina hidroximetiltransferase (SHMT), o qual consiste de um 

intermediário crítico no metabolismo do folato. 5,10-metileno-THF pode ser 

direcionado para a síntese de timidina pela ação da enzima timidilado sintase (TS) para 

a síntese de purinas ou ainda, seguir para a síntese de metionina pela catálise 

irreversível realizada pela enzima metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR). 

TS atua na transferência de grupamentos metila de 5,10-metileno-THF para 

deoxiuridina monofosfato (dUMP), formando como produtos dihidrofolato (DHF) e 

deoxitimidina monofosfato (dTMP). A enzima dihidrofolato redutase (DHFR) regenera 

o THF a partir do DHF formado na etapa anterior. 5,10-metileno-THF e THF podem 

seguir para a síntese de purinas pela inclusão de resíduo formil. Algumas enzimas-chave 

no metabolismo do folato são consideradas para finalidades terapêuticas no câncer, 

doenças autoimunes e infecção por microorganismos (bactérias, fungos e protozoários). 

A figura 6 ilustra o metabolismo do folato e as alças regulatórias para a síntese de DNA 

(Ulrich, Robien et al. 2002; Nazki, Sameer et al. 2014).  

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Metabolismo do folato, com alças reguladoras para síntese de DNA e transulfuração.  

Substratos identificados em rosa e enzimas em amarelo. A: adenosina; ATP: adenosina tri-fosfato; B6: vitamina B6; B12: vitamina B12; C: 

citosina; CBS: cistationina beta-sintase; CH3: grupamento metila; DHF: dihidrofolato; DHFR: dihidrofolato redutase; dTMP: deoxitimidina 

monofosfato; dUMP: deoxiuridina monofosfato; FPGS: folato-poliglutamato sintase; hFR: receptor de folato humano; G: guanina; Hcys: 

homocisteína; GCP II: glutamato carboxipeptidase II; GSH: glutatião reduzido; MTHFR: 5,10-metilenetetrahidrofolato redutase; MTR: 

metionina sintase; MTRR: metionina sintase redutase; RFC: carreador de folato reduzido; SAH: S-adenosilhomocisteina; SAM: S-

adenosilmetionina; T: timidina; THF: tetrahidrofolato; TS: timidilato sintase, U: uracila; X: vários substratos para metilação. Adaptado de 

(Ulrich, Robien et al. 2002; Toroser and Sohal 2007; Vitvitsky, Mosharov et al. 2013; Nazki, Sameer et al. 2014). 
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Homocisteína é um aminoácido que contém enxofre e não participa da síntese de 

proteínas, estando na interseção das vias metabólicas da metilação e da transulfuração. 

Este aminoácido não é proveniente da alimentação e sua única fonte biológica é a partir 

da metionina. A hiperhomocisteinemia está associada a um maior risco de 

desenvolvimento de doença cardiovascular e de alguns tipos de câncer, além de ser 

potencial indicativo de estresse oxidativo. A oxidação da homocisteína aumenta 

produção de radicais livres que causam danos no endotélio e no DNA, podendo levar a 

mutações (tais como nos genes RAS e P53) associadas à carcinogênese (Keshteli, 

Baracos et al. 2015). Vários fatores contribuem para a manutenção dos níveis 

circulantes de homocisteína, incluindo fatores genéticos. Polimorfismos e outras 

alterações genéticas em componentes e em enzimas-chave do metabolismo de 

grupamentos metila , tais como polimorfismos funcionais no gene MTHFR (rs 1801133, 

C677T e rs 1801131, A1298C) podem impactar significativamente nos níveis 

plasmáticos de homocisteína, no padrão de metilação e síntese de DNA (Xu and Chen 

2009; Li, Dai et al. 2015). 

  

1.4. Alterações epigenéticas e metilação do DNA  

Epigenética aborda as mudanças hereditárias na expressão de genes durante a 

divisão celular, sem que sejam verificadas alterações na sequência primária do DNA. 

Essas alterações ocorrem na célula tanto em condições fisiológicas como em processos 

patológicos aberrantes, notadamente no câncer. Em mamíferos, os mecanismos 

envolvidos na regulação da expressão de genes incluem a metilação do DNA; 

metilação, acetilação e fosforilação de histonas e atividade de RNAs não codificantes 

(Feinberg 2001; Tang and Ho 2007; Nagarajan and Costello 2009; Johnson, Warmoes et 

al. 2013).  

Com relação à metilação do DNA, o genoma de mamíferos apresenta a 

hipermetilação como padrão em condições fisiológicas. Acredita-se que este padrão 

tenha finalidade de manter a integridade do DNA, garantindo o estado reprimido da 

cromatina e inibindo a expressão gênica. A adição de grupamentos metila ocorre em 

regiões específicas do DNA, nos dinucleotídeos citosina - guanina (ilhas CpG), 

geralmente associadas às regiões promotoras dos genes, numa reação catalisada pela 

ação de DNA-metil-transferases (DNMTs)(Weber and Schübeler 2007). Esta 
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modificação epigenética reversível também apresenta padrão tecido específico, ou seja, 

regiões específicas do genoma apresentam marcadas diferenças no padrão de metilação 

conforme o tecido em estudo, sugerindo o envolvimento da metilação com o controle 

transcricional tecido-específico e na diferenciação celular (Rakyan, Down et al. 2008). 

Contudo, são verificadas similaridades entre os padrões de metilação global de 

diferentes tecidos de um mesmo indivíduo, sinalizando o potencial papel da influência 

genética no percentual de metilação global do DNA. De forma interessante, ao se 

conduzirem as mesmas comparações dos níveis de metilação global entre tecido 

tumoral, sangue e / ou tecido normal de um mesmo indivíduo, observou-se a reprodução 

das anormalidades do padrão de metilação decorrente da transformação maligna nos 

diferentes tecidos avaliados, para diferentes neoplasias, incluindo glioma de alto grau 

(Yang, Hu et al. 2010; Barciszewska, Nowak et al. 2014).  

Anormalidades na metilação do DNA observadas no câncer consistem de 

eventos precoces deste processo e são descritos basicamente por hipometilação global, e 

hipo ou hipermetilação de ilhas CpG nas regiões promotoras de genes específicos. 

Acredita-se que a hipometilação (global e específica em ilhas CpG) esteja associada à 

indução da ativação de proto-oncogenes e à instabilidade cromossômica, ao passo que a 

hipermetilação local indica uma marcada conexão com o silenciamento de genes 

supressores tumorais(Das and Singal 2004; Hervouet, Debien et al. 2009; Nagarajan and 

Costello 2009). 

Além do clássico silenciamento de genes supressores tumorais por 

hipermetilação, verifica-se que genes relacionados ao controle do ciclo celular, ao 

reparo do DNA, à invasividade tumoral e resposta a fatores de crescimento também 

apresentam silenciamento por hipermetilação (Jones and Baylin 2007; Dumitrescu 

2012; Suzuki, Maruyama et al. 2012; Ma, Wang et al. 2013).O mecanismo de 

silenciamento de genes por hipermetilação também foi demonstrado para o gene que 

codifica a enzima cistationa-beta-sintase (CBS) em câncer coloretal (CRC). Esta enzima 

participa do metabolismo do folato, na etapa de transulfuração da homocisteína, 

importante na produção de cisteína, glutatião e taurina (compostos que previnem o dano 

celular causado pelo ataque de espécies reativas). O desequilíbrio redox resulta na 

inibição de apoptose, morte celular por necrose, resposta inflamatória e 

desenvolvimento tumoral(Zhao, Li et al. 2012). 
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A enzima MGMT (O6-metilguanina DNA-metiltransferase) é responsável pela 

remoção de resíduos alquilantes mutagênicos e citotóxicos ao DNA. Sabe-se que ocorre 

o silenciamento do gene MGMT por hipermetilação em sua região promotora, com 

conseqüente perda da expressão e da atividade da enzima. Do ponto de vista clínico, 

esta alteração epigenética acarreta mudança na sensibilidade a drogas alquilantes, 

especialmente em gliomas, carcinomas de cólon e linfomas(Esteller, Hamilton et al. 

1999). 

 

1.5. Classificação dos gliomas malignos 

Os gliomas podem ser classificados sob diferentes categorias, tendo por base: i) 

semelhança histológica apresentada pelo tumor em comparação com a respectiva célula 

glial normal; ii) presença de lesões prévias e iii) diferentes assinaturas genéticas e 

moleculares. Esses parâmetros sugerem diferentes perfis de prognóstico, progressão 

tumoral, resposta ao tratamento e sobrevida dos pacientes (Kleihues and Ohgaki 1999; 

Louis, Ohgaki et al. 2007; Verhaak, Hoadley et al. 2010; Louis, Perry et al. 2016). 

Em 2007, a Organização Mundial da Saúde (OMS) revisou dados clínicos e 

morfológicos para definir e graduar diferentes tipos de GBM (Louis, Ohgaki et al. 

2007), harmonizando os critérios de classificação de tumores do sistema nervoso central 

e padronizando a terminologia aceita e empregada em diferentes países para a condução 

de estudos clínicos e epidemiológicos. Este sistema de graduação fundamenta-se em 

quatro aspectos histológicos: atipia nuclear, mitoses, proliferação endotelial e necrose 

(Daumas‐Duport, Scheithauer et al. 1988). Neste contexto, de acordo com a linhagem 

histologicamente comprometida, os gliomas são agrupados em astrocítico, 

oligodendroglial, ependimal e oligoastrocítico.  

Em relação aos tumores astrocíticos, de acordo com a OMS, é possível a 

identificação de nove subtipos tumorais de acordo com a escala de malignidade 

(variando de I a IV): tumores de grau I (astrocitoma pilocítico e astrocitoma 

subependimal de células gigantes); tumores de grau II, caracterizados basicamente por 

atipia celular (astrocitoma pilomixóide, astrocitoma difuso, xantoastrocitoma 

pleomórfico); tumores de grau III, além da atipia e atividade mitótica (astrocitoma 

anaplásico); e tumores de grau IV, que apresentam além das características anteriores, 
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proliferação da microvasculatura e/ou necrose (glioblastoma multiforme, glioblastoma 

de células gigantes e gliosarcoma) (Louis, Ohgaki et al. 2007). 

A presença ou ausência de lesões prévias também permite a distinção de dois 

subtipos principais de GBM (Kleihues and Ohgaki 1999; Ohgaki and Kleihues 2009), a 

saber: 

a) primário (ou de novo) - em geral acometendo indivíduos com idade média de 62 

anos, apresentando história clínica de curta duração (menos de três meses para 

mais de 60% dos casos), sem sinais clínicos ou histopatológicos de lesão 

maligna precursora. Representa a maior parte dos GBMs (mais de 90%); 

b) secundário - GBM originado a partir de astrocitoma difuso de baixo grau (OMS 

grau II) ou astrocitoma anaplásico (OMS grau III), acometendo primariamente 

adultos jovens (idade média de 45 anos). É a forma menos frequente dos GBMs, 

e com relação ao tempo de progressão do tumor, são observados tempos médios 

de 5,3 anos (grau II para grau IV) e 1,4 anos (grau III para grau IV). 

A metodologia de classificação adotada até então tem a limitação de não fornecer 

dados objetivos quanto ao processo de diagnóstico, ressaltando-se a importância da 

busca de biomarcadores com relevância clínica (Verhaak, Hoadley et al. 2010). Nesse 

sentido, em 2016 foi realizada a revisão da classificação de tumores do sistema nervoso 

central pela Organização Mundial de Saúde (2007 CNS WHO). Nesta nova 

classificação foram incorporados marcadores genotípicos aos padrões fenotípicos já 

estabelecidos para fins de diagnóstico integrado, com o intuito de fornecer um 

diagnóstico mais acurado, melhoria no manejo do paciente e determinações mais 

precisas de prognóstico e resposta ao tratamento (Louis, Perry et al. 2016). A proposta 

da classificação atual dos gliomas agrupa em: i) gliomas difusos infiltrativos (tanto para 

os de origem astrocitária como oligodendroglial) compreendendo as entidades tumorais 

com presença ou ausência de mutações no gene que codifica a enzima isocitrato 

desidrogenase (IDH) como marcador molecular crucial no ponto de vista clínico 

(Verma, Mohan et al. 2016); ii) outros tumores astrocíticos e iii) outros gliomas. Os 

critérios histológicos de graduação dos gliomas (I a IV) foram mantidos nesta revisão da 

OMS, tendo em vista que a caracterização genotípica de alguns tumores do sistema 

nervoso central ainda não está completamente definida, como no caso de gliomas 

difusos pediátricos (Korshunov, Ryzhova et al. 2015).  
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1.6. Potencial translacional das alterações metabólicas em glioma 

Ao se considerar o cenário de diagnóstico tardio, pobre prognóstico mesmo após 

as limitadas opções terapêuticas para pacientes com glioma, acrescentando-se também 

um quadro de recidiva e resistência aos tratamentos estabelecidos, faz-se necessária a 

busca de marcadores moleculares capazes de complementar o diagnóstico mais acurado 

e também de indicar resistência nesta patologia devastadora. Adicionalmente, gliomas 

de alto grau apresentam natureza difusa e infiltrativa no parênquima cerebral, não 

permitindo ressecção cirúrgica total, nos casos em que a cirurgia possa ser realizada. A 

heterogeneidade molecular da massa tumoral, sua natureza dinâmica resultante de sua 

interação com o microambiente que a circunda representam também um grande desafio 

para a coleta de amostra representativa em biópsia, procedimento invasivo que não 

fornece aplicações práticas para fins de acompanhamento da evolução clínica do 

paciente.  

Neste contexto, destacam-se os marcadores moleculares, bioquímicos, genéticos 

e epigenéticos, que possam ser detectados em amostra biológica representativa do 

processo de transformação maligna, de fácil acesso (por exemplo, células do sangue 

periférico ou saliva) e que possam preferencialmente ser identificados nos estágios 

iniciais da doença. Esses biomarcadores representam importantes ferramentas também 

para fins de acompanhamento clínico-laboratorial dos pacientes, sugerindo intervenções 

específicas e personalizadas conforme as características mapeadas nos exames 

laboratoriais, em um dado momento da evolução clínica de cada paciente.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Investigar marcadores bioquímicos (ácido úrico, homocisteína), genéticos 

(polimorfismos funcionais do gene MTHFR) e epigenéticos (metilação global do 

gDNA) relacionados ao metabolismo de grupamentos metila, em amostra de sangue 

periférico, em glioma.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 Dosar os níveis plasmáticos de ácido úrico no grupo de pacientes com glioma 

recidivo; 

 Dosar os níveis plasmáticos de homocisteína nos pacientes com glioma recidivo; 

 Analisar o nível de metilação global no gDNA de células sanguíneas de 

pacientes com glioma recidivo; 

 Avaliar a relação entre o padrão de metilação global do gDNA e os níveis de 

homocisteína em pacientes com glioma recidivo; 

 Correlacionar o padrão de hipometilação global do gDNA e os níveis de 

homocisteína em pacientes com glioma recidivo; 

 Determinar a presença de polimorfismos (snps) funcionais no gene MTHFR (rs 

1801131 - A1298C; rs 1801133 - C677T) no gDNA de células sanguíneas de 

pacientes com glioma recidivo; 

 Avaliar a associação entre hipometilação global do gDNA e genótipos de snps 

funcionais do gene MTHFR em pacientes com glioma recidivo; 

 Analisar a influência da combinação de genótipos de snps funcionais do gene 

MTHFR na metilação global do gDNA em pacientes com glioma recidivo; 

 Verificar a associação entre a hipometilação global do gDNA e combinação de 

genótipos de snps funcionais do gene MTHFR em pacientes com glioma 

recidivo; 

 Verificar associações entre hipometilação global do gDNA e a localização do 

glioma; 

 Verificar a associação entre hipometilação global do gDNA e a classificação 

histológica tumoral; 
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 Verificar a associação entre genótipos de snps funcionais do gene MTHFR e a 

classificação histológica do glioma; 

 Verificar associação entre genótipos e modelos de contraste dos snps em estudo 

e a classificação histológica do glioma; 

 Verificar associações entre combinações de genótipos e modelos de contraste 

dos snps em estudo e a classificação histológica do glioma; 

 Verificar associação entre genótipos e modelos de contraste dos snps em estudo 

e a localização tumoral; 

 Verificar associações entre combinações de genótipos e modelos de contraste 

dos snps em estudo e a localização do glioma; 

 Comparar a genotipagem do gDNA de células sanguíneas e do DNA tumoral de 

pacientes com glioma recidivo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O protocolo de estudo clínico foi aprovado previamente pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP registro 9681 no. 25000.009267/2004-25) e Comitê de Ética 

da UFF (CAAE no. 0085.0.258.000-08) estando em conformidade com diretrizes 

definidas na Declaração de Helsinki. Antes da inclusão no protocolo, com anuência do 

médico especialista pessoal e responsável,os pacientes e seus representantes legais 

assinaram termo de consentimento para doação de material e adesão ao Estudo Fase I/II 

do tratamento com o monoterpeno álcool perílico (POH) para avaliar a eficácia 

terapêutica de sua administração intranasal. Como critério de inclusão ao protocolo de 

uso do POH, os pacientes elegíveis tinham diagnóstico definitivo de glioma maligno, já 

tendo passado por tratamentos convencionais usados na terapia anticancer (cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia) específica para glioma maligno. Todos os pacientes 

incluídos eram considerados em estágio terminal recebendo somente tratamento 

sintomático paliativo. POH foi fornecido aos pacientes pelo Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e formulado pela 

Farmácia Universitária - UFF para uso por via inalatória de acordo com patente 

internacional (US Patent Application 20040087651 May 6, 2004), e brasileira 

PI0107262-5, com aprovação pela ANVISA. 

 

3.1. População de estudo 

Estudo transversal realizado com material biológico coletado no período de março de 

2005 a setembro de 2012 de pacientes com glioma maligno recidivo, referenciados de 

diferentes serviços de Neurologia do país, e que foram incluídos no protocolo do Estudo 

Fase I/II do tratamento com o monoterpeno POH. As análises foram efetuadas no 

Laboratório de Patologia Celular da UFF sendo assumida a veracidade dos parâmetros 

clínicos, radiológicos e histopatológicos definidores do diagnóstico inicial dos pacientes 

descritos em prontuários que foram disponibilizados pelo médico especialista e o 

paciente após a inclusão no estudo. 

Neste estudo foram incluídos 152 pacientes maiores de 18 anos (40% mulheres, média 

de idade no diagnóstico ± desvio padrão = 54 ±2,7 anos, faixa de 20 a 86 anos; 60% 

homens, média de idade no diagnóstico ± desvio padrão = 52±2,1 anos, faixa de 19 a 86 

anos), Karnofsky ≥ 70% e mulheres grávidas ou amamentando foram consideradas 
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inelegíveis. Os pacientes foram estratificados em grupos de acordo com sua 

apresentação clínica no momento do diagnóstico inicial e laudo histopatológico (GBM 

68,4%, com média de idade de 55 anos ± 15 anos; astrocitoma anaplásico – AA 23,7%, 

com média de idade de 44 ± 16 anos, p=0,003, gráfico 1).O grupo em estudo também 

foi estratificado quanto à localização tumoral, sendo agrupados na localização lobar 

(69,1% dos pacientes) para os tumores com lesão na região supratentorial do lobo 

cortical, frontal, temporal, parietal, e occipital (Da Fonseca, Silva et al. 2009; Adamson, 

Rasheed et al. 2011), e tumores profundos (30,9% dos pacientes) com lesão localizada 

em substância cinzenta profunda (tálamo, hipotálamo, núcleos da base) (Bakshi, 

Benedict et al. 2002; Da Fonseca, Silva et al. 2009; Vercellino, Masera et al. 2009; da 

Fonseca, Simao et al. 2011; Moller, Dieleman et al. 2015). As características 

demográficas e o gráfico com distribuição das idades dos pacientes são mostrados na 

tabela 1 e no gráfico 1.  

 

 

Tabela 1: Características demográficas 
 

   
Sexo (n=152) n (%) 
Masculino 92 60 
Feminino 60 40 
Apresentação Clínica(n=140) n (%) 
GBM 104 68,4 
Astrocitoma Anaplásico (AA) 36 23,7 
Idade(n=149)  Média Desvio Padrão 
GBM 55  ± 15 anos 
Astrocitoma Anaplásico (AA) 44  ± 16 anos 
Localização Tumoral (n=152) n (%) 
Lobar 105 69,1% 
Profunda 47 30,9% 



 

 

43 

 

 
Gráfico 1: distribuição das idades por classificação histológica dos gliomas 

 

3.2. Obtenção de amostras 

O sangue periférico foi obtido por punção venosa e coletado em tubo estéril contendo 

EDTA (Becton & Dickson – BD, Brasil) sendo adicionados 2 ml de soro fisiológico 

estéril e 3 ml de Histopaque® (Sigma- Aldrich Brasil LTDA) seguido de centrifugação a 

baixa rotação (150xg) por 15 min em centrífuga de bancada (Sorvall®EconoSpin 

modelo 120011, The  Du Pont Company Biotechnology Systems Division, 

Wilmimngton, USA). A nuvem de leucócitos na interface dos líquidos (Buffy Coat) foi 

transferida para tubo estéril, lavada com meio RPMI (Sigma-Aldrich Brasil LTDA) e 

centrifugada em baixa rotação (150xg/ 15 min). Foi adicionado ao botão de células 1 

mL de soro fetal bovino (Gibco®- Invitrogen, Auckland, Nova Zelândia) contendo 10% 

de DMSO (Sigma- Aldrich Brasil LTDA), transferindo-se o material para criotubos, 

mantendo-o congelado em nitrogênio líquido, até o momento da extração do gDNA dos 

pacientes. Amostras de tecido tumoral foram cedidas em blocos de parafina para a 

extração de DNA associado ao tumor.  

Para a obtenção do soro dos pacientes, o sangue periférico obtido por punção venosa foi 

coletado em frascos estéreis, sem anticoagulante, contendo gel-soro (Becton & Dickson 

– BD, Brasil), sendo o sangue centrifugado a 250xg/ 15 min em centrífuga de bancada 

(Sorvall). As amostras de soro, límpidas e isentas de hemólise foram estocadas a -20°C 

até o momento do uso.  
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3.3. Extração de gDNA a partir de células sanguíneas (BuffyCoat)  

A obtenção de gDNA a partir de células sanguíneas periféricas foi realizada utilizando-

se o kit de extração de DNA QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Alemanha, CatNr: 

51106), conforme instruções fornecidas pelo fabricante e diagrama esquemático na 

figura 7. 

De acordo com esta metodologia, após a lise celular e estabilização do DNA, ocorre 

adsorção seletiva do ácido nucléico à membrana de sílica, e no decorrer do processo, 

mediante o uso de tampões específicos, ocorrea remoção de impurezas e de inibidores 

(cátions divalentes, proteínas) da reação em cadeia da polimerase (PCR). A eluição com 

água ou com tampão de eluição que acompanha o kit fornece o gDNA pronto para 

aplicações subseqüentes em PCR. As células foram descongeladas, centrifugadas a 

150xg por 15 minutos, depois lavadas em tampão fosfato (PBS 1XpH 7,4) estéril e em 

seguida ressuspensas e homogeneizadas em 300 µl do mesmo tampão estéril e retiradas 

alíquotas de 200 µl para a extração do DNA. Foram adicionados à amostra de suspensão 

celular 20 µl de proteinase K e 200 µl de tampão de lise. Após homogeneização, a 

mistura reacional foi incubada a 56°C por 10 min em bloco de aquecimento (Vortemp 

56, Labnet, EUA). Ao final desta etapa, as amostras foram centrifugadas rapidamente 

14.000xg para remoção de gotas nas tampas dos frascos (Centrifuge 5410, Eppendorf, 

Hamburg, Alemanha), sendo adicionados a cada tubo 200 µl de etanol 96% (Tedia, 

Brasil). Após homogeneização e centrifugação, transferiu-se a mistura para as colunas 

de separação que acompanham o kit, centrifugando-se a mistura a 6.000xg por 1 min 

(Centrífuga Universal 320R, Andreas Hettich GmbH, Tuttlingen, Alemanha). O filtrado 

foi descartado e a coluna contendo o DNA de interesse transferida para tubo coletor 

limpo, adicionando-se então 500 µl de tampão de lavagem (AW1). Uma nova etapa de 

centrifugação foi realizada a 6.000xg por 1 min – o filtrado foi descartado e a coluna foi 

novamente transferida para tubo coletor limpo, e adicionado 500 µl de tampão de 

lavagem (AW2) à membrana, seguindo-se centrifugação a 20.000xg por 3 min. O 

filtrado foi descartado e nova etapa de centrifugação foi realizada (20.000xg / 1 min). 

Na etapa final, a coluna foi transferida para novo tubo coletor limpo, adicionando-se em 

seguida 200 µl de tampão AE, aguardando-se 1 min em temperatura ambiente seguido 

de centrifugação final em 6.000 xg por 1 min. O eluato final foi coletado e armazenado 

em microtubo devidamente identificado. O gDNA extraído foi quantificado por 
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fluorimetria (Qubit Quant-iT dsDNA BR Assay kit, Invitrogen do Brasil) conforme 

instruções do fabricante, e as amostras foram armazenadas a -20°C até o momento do 

uso. Eletroforese em gel de agarose a 1% foi realizada para verificara integridade do 

DNA. 

 

 
 

 

 

 

 

3.4. Extração de DNA a partir de amostras de tecido tumoral 

 

A obtenção de DNA associado ao tumor, a partir de blocos parafinados foi realizada 

utilizando-se o protocolo descrito no kit de extração de DNA QIAamp DNA FFPE 

Tissue kit (Qiagen, Alemanha, CatNr: 56404), conforme instruções fornecidas pelo 

fabricante e diagrama esquemático na figura 8. 

Lise da amostra 

Ligação DNA à membrana de sílica 

DNA purificado 

Lavagem 

Eluição 

 

Figura 7: Fluxo de operações para extração de DNA de células sanguíneas 
(https://www.qiagen.com/us/shop/sample-technologies/dna/dna-preparation/qiaamp-dna-blood-mini-kit/#productdetails) 

https://www.qiagen.com/us/shop/sample-technologies/dna/dna-preparation/qiaamp-dna-blood-mini-kit/#productdetails)
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Figura 8: Fluxo de operações para extração de DNA em blocos parafinados 

(https://www.qiagen.com/no/shop/sample-technologies/dna/qiaamp-dna-ffpe-tissue-kit/#productdetails) 
 

De acordo com esta metodologia, a etapa inicial consiste na remoção da parafina dos 

cortes de tecidos fixados em formol em blocos, pela adição de xileno, seguido de 

incubação à temperatura elevada após digestão com proteinase K e tampão de lise. Esta 

etapa diminui as ligações cruzadas do DNA liberado com o formol, melhorando o 

rendimento do processo de extração. Após a ligação do DNA às membranas de sílica, 

foram realizadas lavagens com tampões que acompanham o kit, para a remoção de 

contaminantes residuais e posterior eluição do DNA adsorvido à coluna, com tampão 

ATE ou água, fornecendo o DNA pronto para aplicações subsequentes em PCR.  

Desta forma, foi removido o excesso de parafina das amostras em bloco no micrótomo 

rotatório manual (Leica modelo RM2125 RT, Leica Biosystems GmbH, Nussloch, 

Alemanha) e em seguida, cortes de 8µm de espessura foram objeto da extração do 

DNA. Desses cortes de interesse, foi realizada a remoção manual do excesso de parafina 

antes da execução do protocolo que acompanha o kit.  

Foi adicionado 1 ml de xileno aos cortes coletados, seguido de agitação em vortex por 

10 segundos (Vortex Mixer Bionex, modelo KMC-1300V, Coréia) e posterior 

https://www.qiagen.com/no/shop/sample-technologies/dna/qiaamp-dna-ffpe-tissue-kit/#productdetails)
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centrifugação a 20.000 xg por 2 min em temperatura ambiente (Centrífuga Universal 

320R, Andreas Hettich GmbH, Tuttlingen, Alemanha). O sobrenadante foi descartado, 

adicionado 1 ml de etanol 96% (Tedia, Brasil) ao pellet, seguido por agitação em vortex 

por 10 segundos e centrifugação de 20.000 xg por 2 min. Procedeu-se a evaporação do 

pellet por incubação a 37°C em bloco de aquecimento (Vortemp 56, Labnet, EUA), 

adicionando-se em seguida ao pellet seco 180 µl de tampão ATL e 20 µl de proteinase 

K. A mistura foi homogeneizada e incubada a 56°C por 60 min e em seguida, por mais 

60 min, a 90°C. O frasco contendo a mistura reacional foi centrifugado (14.000 xg) para 

remoção das gotas nas tampas (Centrifuge 5410, Eppendorf, Hamburg, Alemanha) e 

adicionou-se em seguida 200 µl de tampão AL e 200 µl de etanol 96%, com agitação 

vigorosa em vortex e spin em centrífuga de eppendorf para remoção das gotas na tampa 

do frasco.  

Todo o lisado foi transferido para coluna de separação devidamente identificada, e o 

sistema foi centrifugado a 6.000xg por 1 min à temperatura ambiente. A coluna foi 

transferida para tubo coletor limpo e em seguida, foram adicionados 500 µl de tampão 

AW1 e conduzida nova centrifugação a 6.000xg, por 1 min, à temperatura ambiente. 

Após remoção da membrana para novo tubo coletor limpo, foram adicionados 500 µl de 

tampão AW2 e realizada centrifugação a 6.000xg, por 1 min, à temperatura ambiente. 

Ao final do processo de centrifugação, o filtrado foi descartado e a coluna foi 

transferida para microtubo (1,5 ml) estéril devidamente identificado. Para a eluição do 

DNA da coluna de sílica foram adicionados 100 µl de tampão ATE. O sistema foi 

incubado à temperatura ambiente por 1 min, seguido de centrifugação a 20.000xg por 1 

min à temperatura ambiente, sendo o DNA obtido quantificado por fluorimetria (Qubit 

Quant-iTdsDNA HS Assay kit, Invitrogen do Brasil, CatNr: Q32851) conforme 

instruções do fabricante e as amostras foram armazenadas a - 20°C até o momento do 

uso. 
 

3.5. Eletroforese em gel de agarose a 1% para integridade do gDNA 

Para avaliação da integridade do DNA extraído, foi realizada eletroforese em gel de 

agarose (Sigma-Aldrich, CatNr: A5093) a 1%, utilizando-se o tampão de amostra para 

aplicação das amostras no gel (glicerol 30%; solução de EDTA 500 mM pH=8,0 a 0,2% 

(v/v); azul de bromofenol 0,25%; xileno de cianol 0,25% em água para biologia 
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molecular) e o tampão TBE 1X (solução de EDTA 500 mM pH=8,0 a 4% (v/v), tris 

base 10,8 %, ácido bórico 5,5% em água para biologia molecular), no preparo do gel e 

no tampão de corrida. As bandas de DNA foram visualizadas em sistema de foto 

documentação L-PIX Chemi (Loccus Biotecnologia, Brasil) com filtro específico para o 

agente intercalante Gel Red® (Biotium, Inc.,EUA). 

 

3.6. Análise de polimorfismos de MTHFR (rs 1801131, A1298C; rs 1801133, 

C677T) 

A genotipagem de polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs – Single Nucleotide 

Polymorphisms) foi realizada utilizando o sistema TaqMan®no equipamento de PCR 

StepOne (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA.), no qual as reações são 

caracterizadas pela quantidade da sequência alvo acumulada ao final da reação de PCR, 

embora o programa que acompanhe o equipamento forneça a opção de coleta de dados 

em tempo real para ensaios de genotipagem. Este ensaio (TaqMan® SNP Genotyping 

Assay) é constituído por uma mistura de dois primers para amplificação do 

polimorfismo em estudo e duas sondas alelo-específicas para o polimorfismo de 

interesse, cada uma delas acoplada a um fluoróforo específico (VIC ou FAM), conforme 

cada alelo em estudo. A incorporação de modificações nessas sondas tais como MGB 

(minor groove binder) e NFQ (non fluorescent quencher) permitem o desenho de 

sondas menores, conferindo maior robustez no ensaio de genotipagem (MGB) e maior 

sensibilidade (NFQ). No decorrer da reação de PCR, verifica-se a desnaturação do 

molde de DNA e posterior anelamento dos componentes do ensaio. As sondas ligam-se 

às suas sequências complementares do molde DNA entre os sítios dos primers forward 

e reverse. Na etapa de extensão, a ação da enzima AmpliTaq Gold® DNA Polimerase 

cliva as sondas que estão hibridizadas na sequência alvo, resultando na geração de sinal 

de fluorescência, e indicando quais alelos estão presentes na amostra de DNA.  
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Figura 9: Princípio de genotipagem de snps por PCR com sistema TaqMan® 
(https://www.thermofisher.com/br/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/qpcr-education/how-taqman-
assays-work.html) 
 
Para os polimorfismos em estudo,foram tomadas alíquotas de aproximadamente 5ng de 

amostras DNA, 0,25 μl de TaqMan® Genotyping Master Mix 2X (contendo AmpliTaq® 

Gold DNA Polimerase, dNTPs, tampões e referência passiva ROX) e 5μl de TaqMan® 

SNP Genotyping Assay 40X (específico para cada polimorfismo analisado) em volume 

final de 10 μl de reação. A discriminação alélica foi obtida pela análise do programa 

StepOne software v. 2.3, sob a forma gráfica, na qual o eixo das abscissas (X) 

representa os valores de fluorescência VIC e o eixo das ordenadas (Y) representa os 

valores de fluorescência FAM. Os três possíveis genótipos localizam-se em regiões 

distintas do gráfico, conforme a emissão de fluorescência de cada amostra (figura 10), 

na qual cada ponto representa uma amostra.  

https://www.thermofisher.com/br/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/qpcr-education/how-taqman-
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Para confirmação dos resultados, também foi observada no programa StepOne software 

a curva de amplificação para cada amostra, mostrando a emissão de fluorescência de 

cada fluoróforo representativo de cada alelo (figura 11, A-C). Todas as análises foram 

submetidas ao programa TaqMan®Genotyper Software (v1.3) que fornece tanto o 

gráfico de discriminação alélica como tabela de resultados com a emissão de 

fluorescência referente aos fluoróforos presentes, conforme demonstrado na (figura 12).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 11:Curvas de amplificação, com emissão de fluorescência dos fluoróforos VIC e FAM, 

representando os genótipos VIC/VIC (A), FAM/FAM (B) e VIC/FAM (C) de um SNP. 

 

 

   
(A) (B) (C) 

Figura 10: gráfico de discriminação alélica fornecido pelo programa StepOne software v. 2.3, 

representando as três possibilidades de genotipagem para determinado SNP (homozigoto para 

alelo selvagem: vermelho; heterozigoto: verde ou homozigoto para alelo mutante: vermelho). O 

símbolo em negrito representa o controle negativo.  
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Figura 12: gráfico de discriminação alélica e tabela de genotipagem fornecidos pelo programa 

TaqMan®Genotyper Software (v1.3) , representando os três possíveis genótipos para determinado SNP, 

conforme fluorescência específica emitidas pelas sondas VIC e FAM (homozigoto para alelo selvagem, 

heterozigoto ou homozigoto para alelo mutante). 

 

3.7. Análise da metilação global do gDNA 

 

A quantificação da metilação global do gDNA foi determinada utilizando-se o conjunto 

de reagentes inclusos no Imprint®Methylated DNA Quantification kit (Sigma-Aldrich, 

USA, Cat. Nr: MDQ1). Este sistema utiliza a técnica de ELISA, a qual conforme 

sumarizada na figura 13, fornece o percentual de metilação global do DNA genômico 

numa sequência de quatro etapas analíticas: i) ligação do DNA à placa de leitura; ii) 

adição de anticorpo de captura; iii) adição de anticorpo de detecção e iv) leitura da 

densidade ótica em espectrofotômetro (450 nm). Todos os reagentes necessários estão 

inclusos no kit, incluindo o controle de DNA metilado. O limite de detecção da técnica 

é de 5ng e a quantidade de amostra adicionada pode variar de 10 a 200 ng de gDNA.  
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De acordo com as instruções que acompanham o kit, foram adicionados entre 60 e 75 ng 

de amostras gDNA diluídos em solução de ligação do DNA em um volume final de 30 

µl. A solução de ligação de DNA (30 µl) foi utilizada como o branco da reação e os 

controles de DNA metilado (solução estoque a 50 ng/µl) também foram adicionados à 

placa nas mesmas concentrações que as amostras (1,2 e 1,5 µl em quantidade suficiente 

de solução de ligação para 30 µl). O conjunto foi fechado com filme plástico e incubado 

a 37°C por 60 min, sendo em seguida adicionados 150 µl de solução de bloqueio a cada 

poço e posterior incubação a 37°C por 30 min. Após a incubação, foi removida a 

solução de bloqueio e foram realizadas 3 lavagens com 150 µl de tampão de lavagem 

1X (obtido pela diluição do tampão 10X que acompanha o kit  com água adequada para 

uso em biologia molecular). Na etapa seguinte, foi realizada a captura do DNA metilado 

pela adição em cada poço de 50 µl do anticorpo de captura (diluído no momento do uso 

a 1:1000 em tampão de lavagem 1X), seguido de incubação à temperatura ambiente por 

60 min. Após a incubação, o anticorpo de captura foi removido, a placa foi submetida a 

4 lavagens com 150 µl de tampão de lavagem 1X e foram adicionados a cada poço 50 

µl do anticorpo de detecção (diluído no momento do uso a 1:1000 em tampão de 

lavagem 1X), seguindo-se a incubação por 30 min à temperatura ambiente, ao abrigo da 

Figura13: Etapas do procedimento de quantificação da metilação global do gDNA 

(http://www.sigmaaldrich.com/life-science/epigenetics/imprint-methylated.html). 

http://www.sigmaaldrich.com/life-science/epigenetics/imprint-methylated.html
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luz. O anticorpo de detecção foi removido e em seguida foram realizadas 5 lavagens 

com 150µl de tampão de lavagem 1X. A detecção foi realizada pela adição de 100 µl 

solução de revelação, ao abrigo da luz, por 10 min (neste momento, a solução em cada 

poço adquiriu coloração azulada). Ao final deste tempo, foram adicionados 50µl de 

solução de parada, com mudança da cor da mistura reacional para o amarelo. Foi então 

realizada a leitura da placa a 450 nm, calculando-se o % de DNA metilado, 

considerando-se os valores das absorbâncias das amostras, branco e controles, de acordo 

com a seguinte fórmula:  

 
3.8. Dosagem de ácido úrico 

Realizada por método enzimático, no qual o ácido úrico presente no soro dos pacientes 

é convertido em dióxido de carbono, alantoína e peróxido de hidrogênio pela ação da 

enzima uricase. Em seguida, o peróxido de hidrogênio reage com o DCFS 

(diclorofenolsulfonato) e aminoantipirina pela ação da enzima peroxidase, produzindo 

quinonamina (de cor avermelhada) e água. O kit Urato 160 (Doles, Brasil) foi utilizado 

para a determinação enzimática das concentrações séricas de ácido úrico,mediante 

comparação com padrão de concentração conhecida e leitura da absorbância a 520nm, 

proporcional à concentração de ácido úrico presente na amostra. O kit é composto pelas 

seguintes soluções: padrão de ácido úrico (7 mg/dl), surfactante e mix de tampão e 

enzimas (contendo tampão fosfato 0,1 M pH=7,4; 4-aminoantipirina 0,3mM; DCFS 2 

mM; mínimo de  120 U uricase / litro e 1000 U de peroxidase/ litro após a 

reconstituição). Para cada tubo reacional (branco, padrão e amostra) foram adicionados 

1 ml de tampão e enzimas, 25 µl de padrão (padrão) ou 25 µl de soro dos pacientes 

(amostra), agitando-se levemente e incubando-se em seguida os frascos a 37°C por 10 

minutos para posterior leitura espectrofotométrica. As concentrações de ácido úrico 

foram obtidas, conforme instruções do fabricante, multiplicando-se os valores médios 

das absorbâncias das amostras pelo fator de calibração da reação (F), conforme exemplo 

abaixo: 
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Fator de Calibração da Reação, por lote do produto – F: 

 

F= Média aritmética das leituras=0,236+0,238+0,237 = 0,237 

                                     7  7  

 

                                      F =      7    =      29,54 

                                               0,237 

 

Absorbância média das amostras x F = concentração de ácido úrico em mg/dl 

 

mg/dl = 0,194 x 29,54 = 5,73 mg/dl 

 

3.9. Dosagem de homocisteína 

Formato, a forma mais simples do anion carboxilato é produzido na mitocôndria, como 

resultado da oxidação de moléculas doadoras de grupamentos metila tais como serina. 

Este anion é utilizado na síntese de purinas, timidilato e na remetilação de homocisteína 

a metionina. Os níveis plasmáticos de formato são baixos em condições fisiológicas, 

com leituras entre 33 ± 13 µM (Psychogios, Hau et al. 2011), equivalentes a 0,9 - 2,12 

ng formato/µl. A elevação desses valores pode ser indicativa de hiperhomocisteinemia, 

como resultado de deficiências no processo de remetilação. 

O Formate assay kit (Sigma-Aldrich, Cat. nr MAK059) foi utilizado para a 

determinação enzimática das concentrações plasmáticas de formato, mediante 

comparação com curva padrão de concentrações conhecidas e leitura da absorbância a 

450 nm, proporcional à concentração de formato presente na amostra. O kit é composto 

pelas seguintes soluções: padrão de formato (1mM, após reconstituição com tampão que 

acompanha o kit), mix de substrato e mix de enzima.  

Foram adicionados a cada um dos poços da placa que acompanha o kit (total de 96 

poços) volumes adequados de solução tampão, tanto para a construção da curva padrão 

(nas concentrações de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 nmol de formato/ poço), como para diluição das 

amostras (soro dos pacientes), para volume final de 50 µl. Em seguida, foram 

adicionados 2 µl do mix enzimático (exceto no poço do branco) e 2 µl do mix de 

substrato a cada um dos poços, volumes adequados dos padrões para a construção da 
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curva padrão e 5 µl de soro de cada paciente. Após homogeneização por pipetagem, a 

placa foi incubada ao abrigo da luz a 37°C por 60 min (estufa de incubação Heraeus 

modelo BB16, Heraeus Instruments,GmbH, Hanau, Alemanha). Ao final deste período 

de incubação, foi realizada a leitura da absorbância da placa a 450 nm (Leitora 

automática de microplacas Tp-Reader Thermo Plate, Equipar LTDA, Brasil). As 

concentrações de formato das amostras foram obtidas pelos seguintes cálculos: 

 

C = Sa / Sv, onde: 

 

C Concentração de formato na amostra 

Sa nmol de formato na amostra, a partir da equação da reta da curva padrão 

Sv volume de amostra adicionado ao poço 

46,02 Peso molecular do ácido fórmico 

 

Logo, como exemplo, se a quantidade de formato em nmoles foi de 5,84, conforme 

cálculo da equação da reta construída a partir da curva padrão, e o volume final foi de 

50 µl tem-se 5,84 nmoles / 50 µl = 0,1169 nmol/µl, que multiplicado por 46,02 (peso 

molecular do ácido fórmico), tem-se o total de 5,38 ng de formato /µl.  

De forma a possibilitar a interpretação dos resultados em termos de homocisteína, 

também foi feita a conversão dessas leituras de ng de formato /µl para µM de 

homocisteína, considerando-se os pesos moleculares de formato e da homocisteína 

(46,02 e 135,18, respectivamente). Foram adotados os seguintes valores de corte para 

classificação das leituras deste marcador(Perna, Ingrosso et al. 2003; Refsum, Smith et 

al. 2004): 

 

Fisiológico .................................................................. 5 a 12 µM 

Risco cardiovascular aumentado ................................ 12 a 16 µM 

Hiperhomocisteinemia moderada ............................... 16 a 30 µM 

Hiperhomocisteinemia intermediária ......................... 31 a 100 µM 

Hiperhomocisteinemia severa .................................... Acima de 100 µM 
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Sendo assim, para uma determinação de 13ng de formato/µl, foram realizados os 

seguintes cálculos para a determinação da concentração micromolar (µM – micromoles 

por litro) de homocisteína (Hcys): 

 

135,18 ng Hcys ------- 46,02 ng formato 

x ng Hcys -------- 13 ng formato 

x = 38,18 ng Hcys ---------- 1µl        38,18 mg Hcys ------- 1 litro 

 

38,18mgHcys                    =  0,2898 mmoles / litro 289,8 µM Hcys 

135,18 mg (mmolHcys) 

 

3.10. Análises estatísticas 

O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação de dois 

grupos não pareados de pacientes. Para a comparação de três grupos independentes de 

pacientes foi empregado o teste estatístico de Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de 

comparação múltipla de Dunn. O teste da correlação bivariável de Spearmann foi 

adotado para avaliar a correlação entre a hipometilação global do gDNA de pacientes 

com glioma e os níveis de homocisteína (variáveis contínuas). O teste de correlação 

ponto bisserial de Spearmann foi utilizado para a análise entre variáveis contínuas 

(hipometilação global do gDNA) e variáveis categóricas (genótipos e localização 

tumoral).O teste do χ2 de Pearson foi utilizado para cálculo do HWE. O teste estatístico 

loglinear hierárquico (modelo saturado) foi selecionado para investigar relações 

estatisticamente significativas entre variáveis categóricas de interesse (genótipos dos 

polimorfismos em estudo; modelos de contraste aditivo e dominante; combinações de 

genótipos; combinações de modelos de contraste; localização tumoral e histologia). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS 20.0 e adotaram um 

intervalo de confiança de 95% (p<0,05) (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).  
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4. RESULTADOS 
 

4.1. MARCADORES DO METABOLISMO DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

 

4.1.1. DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 

 

Os nucleotídeos participam de importantes etapas do metabolismo, como derivados da 

hidrólise e catabolismo dos ácidos nucléicos, produzindo açúcares, fosfato, bases 

nitrogenadas. O ácido úrico é um produto do metabolismo das purinas considerado 

importante indicador de alteração no metabolismo de ácidos nucléicos relacionado com 

proliferação e destruição celular(Shimada, Johnson et al. 2009). A dosagem de ácido 

úrico foi realizada em 82 pacientes com glioma. O valor de corte de 6 mg/dl foi 

estabelecido para agrupamento dos pacientes entre leituras fisiológicas (menores que 6 

mg/dl) ou elevadas (maiores ou iguais a 6 mg/dl)(Perez-Ruiz 2009). As médias das 

dosagens nos dois grupos de pacientes são mostradas na tabela 2. Foi observado um 

aumento de duas vezes nos níveis séricos de ácido úrico em 48,8% dos pacientes com 

glioma e uma diferença significativa (p<0,001, Teste de Mann-Whitney) entre os grupos 

de pacientes com leituras fisiológicas e elevadas.  

 

Tabela 2: Dosagem de ácido úrico (mg/dl) em pacientes com glioma 

 N (%) Média ± EP p valor 

Fisiológico 42 (51,2%) 4,14 ± 0,12  

Elevado 40 (48,8%) 8,35 ± 0,55  

Total 82 (100%)  < 0,001** 
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Gráfico 2: Dosagem de ácido úrico (mg/dl) em pacientes com glioma 

 

 

4.1.2. DOSAGEM DE HOMOCISTEÍNA  

 

Uma característica oncogênica importante nos tumores é alteração na metilação do 

DNA geralmente apresentando padrão paradoxal com hipometilação global e 

hipermetilação regional em certos genes(Cartron, Hervouet et al. 2012). Neste contexto 

foi importante determinar os níveis séricos de homocisteína pela sua influência direta na 

via metabólica do folato, um importante doador de grupamentos metila. 

Foi realizada a dosagem de formato em 72 pacientes com glioma. Todos os pacientes 

apresentaram níveis elevados de homocisteína, com média da dosagem de 37,32 ± 2,33 

ng formato/µl, o que corresponde a um incremento de aproximadamente 18 vezes em 

relação à faixa fisiológica estabelecida entre 0,9 - 2,12 ng formato/µl(Psychogios, Hau 

et al. 2011; Zakharov, Kurcova et al. 2015). A conversão das leituras para concentração 

micromolar (µM) de homocisteína evidenciou valor médio de 810,67 ± 50,78 µM. Isto 

representa um incremento de 8 vezes em relação ao valor estabelecido para estado de 

hiperhomocisteinemia severa (acima de 100 µM). 
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Gráfico 3: Dosagem de homocisteína (µM) em pacientes com glioma 

 

4.2. AVALIAÇÃO DA METILAÇÃO GLOBAL DO gDNA EM PACIENTES 

COM GLIOMA 

 

4.2.1. QUANTIFICAÇÃO DA METILAÇÃO GLOBAL 

 

Em seguida foi importante determinar a metilação global do gDNA em células do 

sangue total (buffy coat). O ensaio foi realizado para 118 pacientes com glioma. O valor 

de corte de 100% foi estabelecido para agrupamento dos pacientes com metilação acima 

deste valor (hipermetilados) ou abaixo de 100% (hipometilados). As médias das 

dosagens nos dois grupos de pacientes são mostradas na tabela 3. Foi observada 

diferença significativa entre os grupos de pacientes com glioma (p< 0,001, Teste de 

Mann-Whitney). Aproximadamente 75% dos pacientes apresentaram hipometilação 

global do DNA.  
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Tabela 3: Metilação global do gDNA (%) em pacientes com glioma 

 N (%) Média ± EP p valor 

Hipermetilados(>100%) 29 (24,6%) 139,5 ± 5,47  

Hipometilados(<100%) 89 (75,4%) 44,1 ± 3,11  

Total 118 (100%)  < 0,001** 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 4: Percentual de metilação global do gDNA de pacientes com glioma 
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4.2.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE O PADRÃO DE METILAÇÃO GLOBAL DO 

gDNA E OS NÍVEIS DE HOMOCISTEÍNA EM PACIENTES COM GLIOMA 

Considerando-se que a hiperhomocisteinemia pode ser resultado de comprometimento 

da via de remetilação, foi avaliado o estudo de associação entre os níveis de 

homocisteína e os diferentes perfis de metilação global do DNA genômico dos 

pacientes com glioma. Para isso, um total de 50 indivíduos com resultados pareados de 

homocisteína e metilação global do gDNA foi agrupado em duas categorias conforme o 

padrão de metilação. As médias de metilação global do gDNA e de homocisteína foram 

calculadas nos dois grupos de pacientes e comparadas pelo teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. Não foi observada diferença significativa entre as médias das dosagens 

de homocisteína entre os grupos de pacientes com DNA genômico hipometilado e 

hipermetilado (p=0,873), entretanto as médias do percentual de metilação evidenciou 

diferença significativa entre os dois grupos de pacientes (p<0,001).A inexistência de 

diferenças significativas nos níveis de homocisteína entre os dois grupos de pacientes 

(hipo e hipermetilados) sugere que outros componentes e co-fatores da via do folato 

possam influenciar sua elevação (como por exemplo, níveis de folato, vitamina B12, 

polimorfismos funcionais em outras enzimas desta via metabólica); bem como a 

existência de comprometimentos na via de transulfuração.  

 

Tabela 4: Relação entre o percentual de metilação global do gDNA e níveis de homocisteína 

em pacientes com glioma 

 

 N (%) Médias ± EP 

 % CH3 Global** Hcys (µM) 

Hipermetilados(>100%) 19 (38%) 144,75 ± 7,97  813,73 ± 98,1 

Hipometilados(<100%) 31(62%) 32,30 ± 4,32 805,61 ±80,8 

Total 50 (100%) p< 0,001** p=0,873 
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4.2.3. CORRELAÇÃO ENTRE PADRÃO DE HIPOMETILAÇÃO GLOBAL DO 

gDNA EM PACIENTES COM GLIOMA E OS NÍVEIS DE HOMOCISTEÍNA 

Tendo em vista a ampla faixa de distribuição das taxas de hipometilação global do DNA 

(variando aproximadamente de 3 a 85%), foi estudada uma possível correlação entre 

estes valores e as dosagens de homocisteína, mediante o teste de correlação bivariável 

de Spearman. Foi encontrada uma correlação significativa, negativa e moderada entre 

os níveis de homocisteína e a hipometilação global (p=0,041; rho = - 0,369, n=31, 

gráfico 5). Estes achados reforçam a hipótese da existência de baixos níveis do 

intermediário SAM (S-Adenosil Metionina), um importante doador universal de 

grupamentos metila para reações biológicas (tal como metilação do DNA) e que 

também atua como precursor na síntese de homocisteína.  

 

 
 

 

 

Gráfico 5: Correlação de Spearman entre níveis de homocisteína (µM) e hipometilação global do gDNA 

de pacientes com glioma 
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4.2.4. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS GENOTÍPICAS E ALÉLICAS 

PARA OS POLIMORFISMOS FUNCIONAIS DE MTHFR rs1801133 (C677T), 

rs1801131 (A1298C) CONFORME O PADRÃO DE METILAÇÃO DO gDNA EM 

GLIOMA 

 

A enzima MTHFR ocupa papel chave e regulatório no metabolismo de grupamentos 

metila, uma vez que catalisa irreversivelmente a conversão de 5,10-metileno-THF a 5-

metil-THF, a principal forma circulante de folato que é utilizada como doadora de 

grupamento metila a homocisteína para sua conversão a metionina.  

A redução da atividade enzimática pode resultar em hiperhomocisteinemia e 

hipometilação (Lievers, Boers et al. 2001; Castro, Rivera et al. 2004), achados que 

foram verificados no presente estudo (tabela 3; gráfico 3). Neste contexto, torna-se 

importante avaliar a distribuição genotípica dos pacientes com glioma para os 

polimorfismos funcionais rs1801131 (A1298C) e rs1801133 (C677T) reconhecidamente 

associados à redução na atividade enzimática. A distribuição dos genótipos para os 

polimorfismos (snps) rs1801133 (C677T) e rs1801131 (A1298C) estava em 

conformidade com o equilíbrio de Hardy-Weinberg na amostra em estudo (HWE, p> 

0,05, tabela 5). 
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Tabela 5: Distribuição de freqüências genotípicas e alélicas para rs1801133 (C677T) e 

rs1801131 (A1298C) em pacientes com glioma 

 rs1801133 (C677T)  

Localização: 

Chr1: 11796321 

Tipo de snp: 

Exon4, Ala222Val 

Alelo mutado:  

T 

Genótipos N % 

CC 39 40,63 

CT 44 45,83 

TT 13 13,54 

Total 96 100% 

Alelos N % 

C 
(2CC+CT) 

122 63,54 

T 
(2TT+CT) 

70 36,64 

Total 192 100 

HWE  p valor (χ2) = 0,987 

rs1801131 (A1298C) 

Localização: 

Chr1: 11794419 

Tipo de snp:  

Exon7, Glu429Al 

Alelo mutado:  

C 

Genótipos N % 

AA 51 53,12 

AC 39 40,62 

CC 6 6,26 

Total 96 100 

Alelos N % 

A 
(2AA+AC) 

141 73,44 

C 
(2CC+AC) 

51 26,56 

Total 192 100 

HWE p valor (χ2) = 0,445 
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Foi possível avaliar os diferentes perfis de metilação (hipo ou hipermetilados) do gDNA 

para 68 pacientes que apresentaram resultados pareados para ambos os snps, conforme 

verificado nas tabelas 6 e 7.  

 

Tabela 6: Distribuição das frequências alélicas e genotípicas do rs1801133 (C677T) 

conforme o padrão de metilação global do gDNA em pacientes com glioma  

rs1801133 (C677T) 

Genótipos Hipometilados (<100%) Hipermetilados (<100%) 

 N % N % 

CC 22 36,7 3 37,5 

CT 32 53,3 2 25 

TT 6 10 3 37,5 

Total 60 100 8 100 

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

p = 0,094 (p<0,1) 

Alelos Hipometilados (<100%) Hipermetilados (>100%) 

 N % N % 

C 
(2CC+CT) 

76 63,3 8 50 

T 
(2TT+CT) 

44 37,7 8 50 

Total 120 100 16 100 

OR (95% IC) 0,935 (0,817 - 1,070) 1,615 (0,646 - 4,041) 

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

0,412 

 

A análise estatística para o snp rs1801133 (C677T) não mostrou associação significativa 

entre os genótipos deste polimorfismo e os diferentes perfis de metilação do gDNA 

(p=0,094). Também não foi observada associação significativa entre os alelos e o 

padrão de metilação global do gDNA (p=0,412), dissociando o risco da hipometilação 

conforme os diferentes alelos (valores OR próximos a 1).  
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Tabela 7: Distribuição das frequências alélicas e genotípicas do rs1801131 (A1298C) 

conforme o padrão de metilação global do gDNA em pacientes com glioma  

rs1801131 (A1298C) 

Genótipos Hipometilados (<100%) Hipermetilados (<100%) 

 N % N % 

AA 33 55 5 62,5 

AC 24 40 3 37,5 

CC 3 5 0 - 

Total 60 100 8 100 

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

0,999 

Alelos Hipometilados (<100%) Hipermetilados (>100%) 

 N % N % 

A 
(2AA+AC) 

90 75 13 81,2 

C 
(2CC+AC) 

30 25 3 18,8 

Total 120 100 16 100 

OR (95% IC) 0,750 (0,258 - 2,178) 1,083 (0,838 - 1,401) 

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

0,761 

 

Não foi evidenciada associação significativa entre os genótipos do snp rs1801131 

(A1298C) e os diferentes perfis de metilação do gDNA nos pacientes com glioma 

(p=0,999). Também não foi observada associação significativa entre os alelos e o 

padrão de metilação global do gDNA (p=0,761), dissociando o risco da hipometilação 

conforme os diferentes alelos (valores OR próximos a 1).  
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4.2.5. ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOMETILAÇÃO GLOBAL DO gDNA E 

GENÓTIPOS PARA SNPS FUNCIONAIS DE MTHFR EM GLIOMA  

A análise pareada da metilação global do gDNA e genotipagem para os snps de MTHFR 

mostrou em 88,2% dos pacientes (n=60) uma distribuição ampla dos valores de 

hipometilação (de 5 a 85%)sugerindo influência de variáveis como genótipos e 

localização tumoral na distribuição. Do ponto de vista estatístico, a variável “metilação 

global do DNA” foi tratada como escala (numérica) e as variáveis “genótipos” foram 

classificadas como nominais (categóricas). O teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-

teste de comparação múltipla de Dunn (tabela 8 e gráficos 6 e 7) foi escolhido por se 

tratar de comparação entre grupos independentes.  

Tabela 8: Distribuição do % de hipometilação global do gDNA em pacientes com glioma 

conforme genótipos dos snps rs1801131 (A1298C) e rs1801133 (C677T). 

rs1801133 (C677T) 

 N (%) Média ± EP p valor 

CC 22 (36,7%) 41,03 ± 5,07  

CT 32 (53,3%) 37,28 ± 4,42  

TT 6 (10%) 16,93 ± 5,84  

Total  60  0,043* 

rs1801131 (A1298C) 

 N (%) Média ± EP p valor 

AA 33 (55%) 33,60 ± 4,57  

AC 24 (40%) 42,78 ± 4,43  

CC 3 (5%) 20,55 ± 4,46  

Total 60  0,118 

Pacientes com genótipo TT para rs1801133 (C677T) apresentaram redução 

significativa (p=0,043) na hipometilação global do gDNA quando comparado com o 

genótipo selvagem CC (gráfico 6). Foi verificada uma correlação significativa, 

negativa e moderada entre o genótipo TT e a hipometilação global do DNA (teste de 

correlação ponto bisserial de Spearman, p=0,005, rho = - 0,517, n=28, gráfico 8). Não 

foi verificada diferença significativa entre os diferentes genótipos do snp rs1801131 

(A1298C) e os percentuais de hipometilação do gDNA de pacientes com glioma 

maligno (gráfico 7). 
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Gráfico 6: Comparação entre os diferentes percentuais de hipometilação global do gDNA em pacientes 

com glioma conforme genótipos rs1801133 (C677T). 

 

 
Gráfico 7: Comparação entre os diferentes percentuais de hipometilação global do gDNA em pacientes 

com glioma conforme genótipos rs1801131 (A1298C). 
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Gráfico 8: Correlação ponto bisserial entre genótipos CC (valor 1, eixo X) ou TT (valor 2, eixo X) e o 

percentual de hipometilação do gDNA (eixo Y) em pacientes com glioma conforme genótipos rs1801133 

(C677T), evidenciando correlação significativa, negativa e moderada p=0,005, rho = - 0,517, n=28). 

 

4.2.6. INFLUÊNCIA DA COMBINAÇÃO DE GENÓTIPOS PARA SNPS 

FUNCIONAIS DE MTHFR COM METILAÇÃO GLOBAL DO gDNA 

Sabe-se que tanto homozigotos mutados individualmente assim como a combinação em 

heterozigose para os snps rs1801133 (C677T) e rs1801131 (A1298C) determina 

decréscimo da atividade enzimática (Weisberg, Tran et al. 1998). Desta forma, foi 

importante verificar a influência da combinação dos genótipos para os dois snps em 

relação ao grau de metilação do gDNA nos pacientes com glioma. Os pacientes foram 

agrupados conforme o percentual de metilação (≤50% e >50%gDNA) considerando-se 

as diferentes combinações de genótipos encontradas.Foi realizada análise log-linear 

hierárquica (modelo saturado) para os casos que não apresentaram contagem nula na 

combinação de genótipos para nenhum dos dois grupos. Foi possível verificar uma 

contribuição individual forte e significativa para a combinação dos genótipos CT_AA 

(p=0,045, escore Z=2,004) conforme mostrado nas tabelas 9 e 10. 
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Tabela 9: Combinação de genótipos do gene MTHFR 677_1298 e diferentes padrões de 

metilação global do gDNA nos pacientes com glioma 

MTHFR diplotipo 

677_1298 

≤ 50% CH3 Global 

(de 3,4% a 49,51%) 

> 50% CH3 Global 

(de 51,57% a 192%) 

 N (%) Média ± EP N(%) Média ± EP 

CC_AA 

(Referência) 

6 (18,8%) 23,35 ± 3,20 3 (11,5%) 94,28 ± 24,16 

CC_AC 6 (18,8%) 33,74 ± 3,08 7 (26,9%) 92,13 ± 17,68 

CT_AA 11 (34,4%) 16,36 ± 4,05 10 (38,5%) 75,45 ± 5,94 

CT_AC 9 (28%) 26,32 ±4,84 6 (23,1%) 74,14 ± 13,22 

Total  32 (100%)  26 (100%)  

 

 
Tabela10: saída do programa SPSS para a análise de loglinear dos padrões de metilação e diplotipos 

MTHFR 677_1298. A interação metilação*combinação de genótipos é codificada Metilação*C677A1298 

(coluna Effect); as combinações de genótipos (coluna Parameter) foram codificadas como 1: CC_AC; 2: 

CT_AA; 3: CT_AC; 4: CC_AA (referência); padrões de metilação classificados como 1: Até 50% de 

hipometilação global; 2: Acima de 50% de metilação global (referência). 

 

4.2.7. ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOMETILAÇÃO GLOBAL DO gDNA E 

COMBINAÇÃO DE GENÓTIPOS PARA SNPS FUNCIONAIS DE MTHFR NOS 

PACIENTES COM GLIOMA  

Considerando-se a existência de contagens nulas para a combinação TT_AA e CC_CC 

dos diplotipos MTHFR 677_1298 no grupo de pacientes com percentual de metilação 

acima de 50%e a influência da combinação dos snps para um decréscimo da atividade 

enzimática (Weisberg, Tran et al. 1998), foi realizada nova avaliação da influência 
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desse parâmetro no grupo de pacientes com percentual de metilação até 50% (intervalo 

de 3,4 a 49,51%) para os dois diplotipos. As médias dos percentuais de metilação dos 

diferentes grupos foram comparadas pelo teste estatístico de Kruskall-Wallis, seguido 

do teste de comparação múltipla de Dunn, com um intervalo de confiança de 90%. Os 

resultados obtidos (gráfico 9; tabela 11) mostram uma diferença entre as combinações 

CC_AC e CT_AA (p < 0,1). Contudo foi observada uma tendência na combinação 

TT_AA. 

 

Gráfico 9: Distribuição do % de hipometilação global do gDNA conforme os diplotipos MTHFR 

677_1298 
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Tabela 11: Combinação de genótipos e hipometilação global do gDNA em pacientes 

com glioma 

MTHFR diplotipo 

677_1298 
Frequências % Média ±EP 

CC_AA (Referência) 6 14,6% 23,35 ± 3,20 

CC_AC* 6 14,6% 33,74 ±3,08 

CC_CC 3 7,3% 20,55 ± 4,47 

CT_AA* 11 26,9% 16,36 ± 4,05 

CT_AC 9 22% 26,32 ± 4,84 

TT_AA 6 14,6% 16,94 ± 5,84 

Total 41 100 p = 0,05* 

 

4.2.8. ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOMETILAÇÃO GLOBAL DO gDNA E 
LOCALIZAÇÃO DA LESÃO TUMORAL 

A influência da localização tumoral no percentual de metilação global do gDNA 

também foi avaliada nos pacientes com glioma, tendo em vista a ampla distribuição dos 

valores encontrados no grupo dos pacientes com hipometilação global (de 3,40 a 

97,94%). Do ponto de vista estatístico, a variável “metilação global do DNA” foi tratada 

como escala (numérica) e a variável “localização” foi classificada como nominal 

(categórica). O teste de Mann-Whitney (não paramétrico, tabela 12 e gráfico 10) foi 

considerado o mais adequado por se tratar de comparação entre dois grupos 

independentes. Foi verificada uma diferença significativa entre o percentual de 

hipometilação global do gDNA entre os dois grupos (p=0,044). Foi verificada uma 

correlação significativa, negativa e fraca entre a localização profunda e a 

hipometilação global do DNA (Teste de correlação ponto bisserial de Spearmann 

p=0,043, rho = - 0,271, n=56, gráfico 11). 

 



 

 

73 

 

Tabela 12: Distribuição do percentual de hipometilação global do gDNA em pacientes com 

glioma conforme a localização tumoral 

 

 N (%) Média ± EP p valor 

Profundo 22 (39,3%) 27,45 ± 4,42  

Lobar 34 (60,7%) 43,85 ± 5,13  

Total 56 (100%)  0,044* 

 

 
 

 

 

Gráfico 10: Comparação dos diferentes percentuais de hipometilação global do gDNA em pacientes com 

glioma conforme localização tumoral. 
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Gráfico 11: Correlação ponto bisserial entre localização tumoral lobar (valor 1, eixo X) ou profunda 

(valor 2, eixo X) e o percentual de hipometilação global do gDNA (eixo Y) em pacientes com glioma, 

evidenciando correlação significativa, negativa e fraca; p=0,043, rho = - 0,271, n=56). 

 

 

4.2.9. ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOMETILAÇÃO GLOBAL DO gDNA E 

CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA  

Alterações no padrão de metilação global do DNA genômico consistem de evento 

precoce na transformação maligna e estão associadas à progressão tumoral em diversos 

tumores malignos em humanos (Fraga, Herranz et al. 2004). Adicionalmente, observou-

se uma distribuição heterogênea nos percentuais de hipometilação em pacientes com 

glioma, tornando-se desta forma importante avaliar a relação entre os níveis de 

metilação no grupo de pacientes hipometilados e a classificação histológica dos 

tumores. O teste de Mann-Whitney (não paramétrico, tabela 13 e gráfico 12) foi 

considerado o mais adequado por se tratar de comparação entre dois grupos 

independentes. Não foi observada diferença significativa entre o percentual de 

hipometilação global do gDNA entre os dois grupos de pacientes (p=0,831).  

 



 

 

75 

 

 
 

Tabela 13: Distribuição do percentual de hipometilação global do gDNA em pacientes com 

glioma conforme a histologia tumoral 

 

 N (%) Média ± EP p valor 

AA 17 (28,3%) 37,27 ± 6,81  

GBM 43 (71,7%) 37,78 ± 3,76  

Total 60 (100%)  0,831 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 12: Comparação entre o percentual de metilação global do gDNA em pacientes com astrocitoma 

anaplásico (AA) e GBM (p = 0,831). 
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4.3. ASSOCIAÇÃO ENTRE GENÓTIPOS E HISTOLOGIA TUMORAL 

Tendo em vista o papel das alterações metabólicas no processo oncogênico, bem como a 

relevância da enzima MTHFR no metabolismo de grupamentos metila, foi importante 

avaliar a influência dos diferentes genótipos dos snps funcionais do gene MTHFR na 

progressão tumoral. Para isso, os diferentes genótipos desses snps funcionais foram 

agrupados conforme as diferentes classificações histológicas no momento do 

diagnóstico e conduzido o teste exato de Fisher. Os resultados são mostrados nas tabelas 

14 e 15.  

 
Tabela 14: Distribuição das frequências alélicas e genotípicas do rs1801133 (C677T) 

conforme a classificação histológica dos glioma 

 rs1801133 (C677T) 

Alelos GBM  AA 

 N (%)  N (%) 

C 
(2CC+CT) 

93 65  29 61 

T 
(2TT+CT) 

51 35  19 39 

OR (95% IC) 0,956 (0,803-1,137)  1,142 (0,694-1,879) 

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

0,608 

Genótipos GBM AA 

N (%) N (%) 

CC 30 42 9 38 

CT 33 45 11 46 

TT 9 13 4 16 

Total 72  24   

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

 0,854 

A análise estatística das frequências alélicas para rs1801133 (C677T) não mostrou 

associação significativa entre os alelos e a classificação histológica dos gliomas 

(p=0,608), dissociando o risco da doença com os diferentes genótipos (valores de OR 

próximos a 1). Não foi evidenciada associação entre os genótipos deste polimorfismo e 

os diferentes tipos histológicos de glioma (p=0,854).  
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Tabela 15: Distribuição das frequências alélicas e genotípicas do rs1801131 (A1298C) 

conforme a classificação histológica do glioma 

 

rs1801131 (A1298C) 

Alelos GBM AA 

 N (%) N (%) 

A 
(2AA+AC) 

105 73 36 75 

C 
(2CC+AC) 

39 27 12 25 

OR (95% IC) 1,027 (0,857-1,230) 0,922 (0,521-1,629) 

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

0,852 

Genótipos GBM AA 

N (%) N (%) 

AA 37  51,4 14  58,3 

AC 31  43 8 33,3 

CC 4 5,6 2 8,3 

Total 72  24  

p valor 
(Teste Exato de Fisher) 

0,646 

 

A análise estatística das freqüências alélicas para o rs1801131 (A1298C)não 

evidenciou associação significativa entre os alelos e a classificação histológica dos 

gliomas (p=0,852), dissociando o risco da doença com os diferentes genótipos (valores 

de OR próximos a 1). Não foi evidenciada associação entre os diferentes genótipos 

deste polimorfismo e os diferentes grupos histológicos de glioma (p=0,646).  
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4.4. ESTUDOS DE ASSOCIAÇÃO 

 

4.4.1. ASSOCIAÇÃO ENTRE GENÓTIPOS / MODELOS DE CONTRASTEE 

CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DO GLIOMA 

Estudos de associação genética buscam avaliar se determinada variante está associada 

com a doença. Nesses estudos também é considerado o efeito da presença de uma ou 

duas cópias do alelo polimórfico para incremento de risco (Lewis 2002). Com relação 

ao câncer, estudos familiares de epidemiologia molecular referem os modelos de 

hereditariedade dominante(no qual uma única cópia da variante polimórfica é 

suficiente para aumentar o risco) ou aditivo (onde cada cópia da variante afeta no risco 

de forma aditiva, ou seja, o homozigoto polimórfico apresenta risco dobrado em relação 

ao heterozigoto) como mais prováveis em comparação ao modelo recessivo (Risch 

2001). Neste cenário, embora os resultados prévios deste estudo não tenham 

demonstrado associação entre genótipos dos snps em estudo e a histologia torna-se 

importante avaliar se existe algum relacionamento estatisticamente significativo entre as 

variáveis “modelos de contraste” e “histologia”. Sendo assim, o teste estatístico de 

loglinear hierárquico, modelo saturado (tabelas 16 e 17) foi escolhido para estas 

avaliações(Mackowiak, Browne et al. 1980). 

De acordo com esta análise estatística, verificou-se que o modelo matemático obtido 

para o snp rs1801131 (C677T) foi adequado para a medida de associação, mas não 

evidenciou interações fortes (escores Z) e significativas (p valor) entre os modelos de 

contraste deste polimorfismo e o diagnóstico histológico. Entretanto, foram observadas 

contribuições individuais fortes (escores Z) e significativas (p valor) para os modelos 

dominante CT_TT/CC (Z = 2,557, p= 0,011) e o modelo aditivo 2TT_CT/CC (Z = 

4,306, p<0,001); bem como para o genótipo TT/CC (Z = - 4,207, p<0,001),e para a 

histologia (Z = - 5,765, p<0,001).  
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Tabela 16: Associação entre modelos de contraste para snp rs1801133 (C677T) e a 

classificação histológica do glioma 

rs1801133 (C677T) 

Modelos de 

Contraste 

Frequências 
Interação 

modelo*diagnóstico 

Contribuições 

Individuais 

GBM AA 
p valor 

loglinear 

Z 

loglinear 

p valor 

loglinear 

Z 

loglinear 

2TT _CT / CC 
(modelo aditivo) 

51/30 19/9 0,937 -0,080 < 0,001** 4,306 

CT _TT / CC 
(modelo dominante) 

 

42/30 

 

 

15/9 

 

0,955 0,056 0,011* 2,557 

TT / CC 
(homozigoto) 

9/30 4/9 0,606 -0,516 < 0,001** -4,207 

CT / CC 
(heterozigoto) 

33/30 11/9 0,808 0,243 0,531 0,626 

 

 
Tabela 17: saída do programa SPSS para a análise de loglinear do rs1801133 (C677T) e a classificação 

histológica dos gliomas. A interação modelo*diagnóstico é codificada C677T*Diagnóstico (coluna 

Effect); os modelos (coluna Parameter)foram codificados como 1: 2TT_CT (aditivo); 2: CT_TT 

(dominante); 3: TT; 4: CT; 5: CC (referência); diagnósticos histológicos classificados como 1: GBM, 2: 

AA (referência). 
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Com relação ao snp rs18011313 (A1298C) o modelo matemático utilizado na análise 

loglinear foi também adequado para a medida de associação, mas não evidenciou 

interações fortes (escores Z) e significativas (p valor) entre genótipos deste 

polimorfismo e o diagnóstico histológico. Porém, esta análise permitiu identificar 

contribuições individuais fortes (escores Z) e significativas (p valor) para o genótipo 

CC/AA (Z = - 4,437, p<0,001), para os modelos aditivo 2CC_AC/AA (Z = 2,799, 

p=0,005) e dominante AC_CC/AA (Z = 1,848, p=0,065), e para histologia (Z = 4,983, 

p<0,001) conforme demonstrado nas tabelas 18 e 19:  

 

Tabela 18: Associação entre modelos de contraste do snp rs1801131 (A1298C) e a 

classificação histológica do glioma 

rs1801131 (A1298C) 

Modelos de 

Contraste 

Frequências 
Interação 

modelo*diagnóstico 

Contribuições 

Individuais 

GBM AA p valor Z p valor Z 

2CC_AC / AA 
(modelo aditivo) 

39/37 12/14 0,743 0,328 0,005* 2,799 

AC_CC / AA 
(modelo dominante) 

 

35/37 

 

 

10/14 

 

0,611 0,509 0,065* 1,848 

CC/ AA 
(homozigoto) 

4/37 2/14 0,481 - 0,705 < 0,001** - 4,437 

AC/ AA 
(heterozigoto) 

31/37 8/14 0,466 0,730 0,831 0,406 
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Tabela 19: saída do programa SPSS para a análise de loglinear do rs 1801131 (A1298C) e a classificação 

histológica dos gliomas. A interação modelo*diagnóstico é codificada A1298C*Diagnóstico (Coluna 

Effect). Os modelos (coluna Parameter) foram codificados como 1: 2CC_AC (aditivo); 2: AC_CC 

(dominante); 3: CC; 4: AC; 5: AA (referência) e os diagnósticos histológicos classificados como 1: GBM; 

2: AA (referência). 

 

4.4.2. ASSOCIAÇÃO ENTRE COMBINAÇÃO DE GENÓTIPOS/MODELOS DE 

CONTRASTE E CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DO GLIOMA 

Com base nos resultados significativos obtidos para os genótipos e modelos individuais 

para os snps em estudo, foi realizada a análise de loglinear hierárquica modelo saturado 

para avaliar a associação entre a progressão tumoral e a combinação de diferentes 

genótipos para os snps, bem como diferentes modelos de contraste (tabela 20). Os 

resultados obtidos não forneceram evidências para sustentar a hipótese de que as 

combinações dos diferentes modelos estudados estão associadas com o diagnóstico 

histológico. Contudo os modelos matemáticos fornecidos por estas análises estatísticas 

mostraram-se adequados para medida de associação. Foram evidenciadas contribuições 

fortes e individuais (escores Z) e também significativas (p valor) para a combinação dos 

genótipos TT_CC / CC_AA (Z = - 4,701, p<0,001) e para histologia(Z = 5,890, 

p<0,001); para os seguintes modelos: CT+TT_CC / CC_AA (Z= -2,760, p=0,006) e 

histologia (Z = 8,694, p<0,001); 2TT+CT_CC / CC_AA(Z = - 2,248, p=0,025); 

2TT+CT_2CC+CT / CC_AA(Z = 2,109, p=0,035) e para histologia (Z = 9,019, 

p<0,001) conforme demonstrado abaixo: 
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Tabela 20: Associação entre diplotipos MTHFR 677_1298 e classificação histológica 

dos gliomas 

 

MTHFR diplotipo 

677_1298 

Frequências 
Interação 

modelo*diagnóstico 

Contribuições 

individuais 

GBM AA p valor Z p valor Z 

CC_AA (Referência) 67 23 - - - - 

TT_CC 13 6 0,482 - 0,703 < 0,001* - 4,701 

TT_AC+CC 44 14 0,647 0,458 0,420 0,807 

TT_2CC+AC 48 16 0,756 0,311 0,098 1,655 

CT+TT_CC 46 17 0,730 - 0,345 0,006* - 2,760 

CT+TT_AC+CC 77 25 0,789 0,267 0,225 1,214 

CT+TT_2CC+AC 81 27 0,884 0,146 0,061 1,877 

2TT+CT_CC 55 21 0,689 -0,4 0,025 -2,248 

2TT+CT_AC+CC 86 29 0,824 0,222 0,138 1,485 

2TT+CT_2CC+AC 90 31 0,907 0,117 0,035 2,109 

 

 

 
Tabela 21: saída do programa SPSS para a análise de loglinear da combinação do genótipo TT (rs 

1801133, C677T) com genótipo, e modelos de contraste do rs1801131 (A1298C) e a classificação 

histológica dos gliomas. A interação modelo*diagnóstico é codificada Diagnóstico*modelo (Coluna 

Effect). Os modelos (coluna Parameter) foram codificados como 1: TT_CC; 2: TT_AC+CC; 3: 

TT_2CC+CC; 4: CC_AA (referência) e os diagnósticos histológicos classificados como 1: GBM; 2: AA 

(referência). 
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Tabela 22: Saída do programa SPSS para a análise de loglinear da combinação do modelo dominante 

CT+TT (rs 1801133 - C677T) com genótipo e modelos de contraste do rs1801131 - A1298C) e a 

classificação histológica dos gliomas. A interação modelo*diagnóstico é codificada Associação 

CTTT*PBT(Coluna Effect). Os modelos (coluna Parameter) foram codificados como 1:CT+TT_CC; 2: 

CT+TT_AC+CC; 3: CT+TT_2CC+CC; 4: CC_AA (referência) e os diagnósticos histológicos 

(codificados como PBT) classificados como 1: GBM; 2: AA (referência). 

 

 

 
Tabela 23: saída do programa SPSS para a análise de loglinear da combinação do modelo aditivo 

2TT+CT (rs 1801133 - C677T) com genótipo e modelos de contraste do rs1801131 - A1298C) e a 

classificação histológica dos gliomas. A interação modelo*diagnóstico é codificada Associação 

2TTCT*PBT(Coluna Effect). Os modelos (coluna Parameter) foram codificados como 1: 2TT+CT_CC; 

2: 2TT+CT_AC+CC; 3: 2TT+TT_2CC+CC; 4: CC_AA (referência) e os diagnósticos histológicos 

(codificados como PBT) classificados como 1: GBM; 2: AA (referência). 
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4.4.3. ASSOCIAÇÃO ENTRE GENÓTIPOS INDIVIDUAIS / MODELOS DE 

CONTRASTE ELOCALIZAÇÃO TUMORAL 

Considerando-se os diferentes microambientes entre regiões anatômicas cerebrais, bem 

como a influência genética nas variações epigenéticas de regiões cerebrais 

funcionalmente distintas (Da Fonseca, Silva et al. 2009; Davies, Volta et al. 2012), foi 

importante avaliar a associação entre genótipos / modelos de contraste dos snps 

funcionais de MTHFR (rs1801133, C677T e rs1801133, A1298C) e as diferentes 

localizações da lesão tumoral (lobar / profundo). 

As frequências genotípicas para o snp rs1801133 (C677T) e os modelos de contraste de 

acordo com a localização do glioma são apresentados na tabela 24. 

 

Tabela 24: Distribuição dos genótipos para o snp rs1801133 (C677T) do gene MTHFR 

de acordo com a localização dos gliomas 

rs1801133 (C677T) 

 Localização 

Genótipo Lobar (n, %) Profundo (n, %) 

CC 21 (39,6%) 9 (32,1%) 

CT 24 (45,3%) 14 (50%) 

TT 8(15,1%) 5 (17,9%) 

Total 53 (65,4%) 28 (34,6%) 

CT+TT 32 19 

2TT+CT 40 24 

 

A análise loglinear hierárquica com modelo saturado foi realizada para avaliar a 

associação entre a localização tumoral, genótipos e diferentes modelos de contraste para 

o snp rs1801133 (C677T). Os resultados obtidos não forneceram evidências para 

sustentar a hipótese de que os diferentes modelos estudados estão associados com a 

localização tumoral. Contudo foi possível identificar contribuições individuais fortes 

(escores Z) e significativas (p valor, significância) para o genótipo TT / CC(Z = - 

4,019; p<0,001), para o modelo aditivo 2TT+CT / CC (Z = 4,699; p<0,001), para o 

modelo dominante CT+TT / CC(Z = 2,779; p=0,005) e para a localização tumoral (Z = 

3,315; p=0,001), conforme demonstrado na tabela 25: 
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Tabela 25: saída do programa SPSS para a análise loglinear para o rs1801133 (C677T) e a localização 

tumoral. A interação localização*genótipos é codificada por Localização*C677T Gliomas (Coluna 

Effect). Os genótipos foram codificados como 1: 2TT+CT; 2: CT+TT; 3: TT; 4: CT; 5: CC (referência); 

localização classificada como 1: lobar; 2: profundo (referência). 

 

As frequências genotípicas para o snp rs1801131 (A1298C) e os modelos de contraste 

de acordo com a localização do glioma são apresentadas na tabela 26.  

 

Tabela 26: Distribuição dos genótipos para o snp rs1801131 (A1298C) do gene MTHFR, 

de acordo com a localização dos gliomas 

rs1801131 - A1298C 

 Localização 

Genótipo Lobar (n, %) Profundo (n, %) 

AA 29 (57,7%) 16 (57,1%) 

AC 21 (39,6%) 9 (32,1%) 

CC 3 (2,7%) 3 (10,8%) 

Total 53 (65,4%) 28 (34,6%) 

AC+CC 24 12 

2CC+AC 27 15 

 

A análise loglinear hierárquica modelo saturado foi realizada para avaliar a associação 

entre a localização tumoral, genótipos e diferentes modelos de contraste para o snp 

rs1801131 (A1298C). Os resultados obtidos não forneceram evidências para sustentar a 

hipótese de que os diferentes modelos estudados estão associados com a localização 

tumoral. Contudo, foi possível identificar contribuições individuais fortes (escores Z) e 
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significativas (p valor) para o genótipo CC / AA (Z = - 4,279; p<0,001) , para o modelo 

aditivo 2CC+AC / AA  (Z = 2,806; p=0,005) e para a localização tumoral (Z = 2,593; 

p=0,010). 

 
Tabela 27: saída do programa SPSS para a análise de loglinear para o rs1801131 (A1298C) e a 

localização tumoral. A interação localização*genótipos é codificada por Localização*A1298C Gliomas 

(Coluna Effect). Os genótipos foram codificados como 1: 2CC+AC;  2: AC+CC; 3: CC; 4: AC; 5: AA 

(referência); localização classificada como 1: lobar; 2: profundo (referência). 

 

4.4.4. ASSOCIAÇÃO ENTRE COMBINAÇÃO DE GENÓTIPOS/MODELOS DE 

CONTRASTE E LOCALIZAÇÃO DO GLIOMA 

Com base nos resultados significativos obtidos para os genótipos e modelos individuais 

para os snps em estudo, foi realizada a análise loglinear hierárquica modelo saturado 

para avaliar a associação entre a localização tumoral e a combinação de diferentes 

genótipos e modelos de contraste. Os resultados obtidos não forneceram evidências para 

sustentar a hipótese de que as combinações dos diferentes modelos estudados estão 

associadas com a localização tumoral.  

O modelo matemático obtido nessas análises estatísticas mostrou-se adequado para a 

medida de associação, evidenciando contribuições fortes e individuais (escores Z) e 

significativas (p valor) para a combinação dos genótipos TT_CC / CC_AA(Z = - 5,594, 

p<0,001), para a combinação dos modelos dominante / aditivo CT+TT_2CC+AC / 

CC_AA (Z = 3,925, p<0,001), modelos aditivos 2TT+CT_2CC+AC / CC_AA (Z = 

5,425, p<0,001) e para a localização tumoral (Z = 4,724, p<0,001). 
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Tabela 28 : Associação entre diplotipos MTHFR 677_1298 e a localização da lesão 

 

MTHFR diplotipo 

677_1298 
Frequências 

Interação 

modelo*localização 

Contribuições 

individuais 

Lobar Profundo p Z p Z 

CC_AA (Referência) 50 25 - - - - 

2TT+CT_ CC 43 27 0,844 -0,197 0,220 1,226 

2TT+CT_2CC+AC 67 39 0,875 0,157 <0,001 5,425 

CT+TT_ CC 35 22 0,848 0,192 0,634 - 0,475 

CT+TT_ 2CC+AC 59 34 0,846 0,194 <0,001 3,925 

TT_CC 11 8 0,611 -0,509 <0,001 -5,594 

TT_2CC+AC 35 20 0,862 0,174 0,409 -0,826 

       

 
 

Tabela 29: Saída do programa SPSS para a análise loglinear para a combinação de genótipos e modelos 

de contraste para os snps em estudo e a localização tumoral. A interação localização*combinações é 

codificada por Localização*CombinaçãosnpsGliomas (Coluna Effect); combinações (ColunaParameter) 

codificadas como 1: 2TT+CT_CC;  2:2TT+CT_2CC+AC; 3: CT+TT_CC; 4: CT+TT_2CC+AC; 

5:TT_CC; 6: TT_2CC+AC, 7: CC_AA (referência); localização classificada como 1: lobar; 2: profundo 

(referência). 

 



 

 

88 

 

As tabelas 30 e 31 fornecem um resumo dos achados significativos para os estudos de 

associação de contribuições individuais e modelos de contraste (tabela 30), bem 

como da combinação de genótipos e modelos de contraste (tabela 31) e os parâmetros 

histologia e localização tumoral.  

 
Tabela 30: Valores significativos (p valor) e forças (escore Z) das contribuições individuais e 
modelos de contraste e os parâmetros histologia e localização tumoral 

 Modelos Individuais / parâmetro p valor Escore Z 

rs1801133 

(C677T) 

 

CT+TT (dominante) 0,011 2,557 

2TT+CT (aditivo) < 0,001 4,306 

TT (homozigoto mutado) < 0,001 - 4,207 

 Histologia < 0,001 -5,765 

rs1801133 

(A1298C) 

 

AC+CC (dominante) 0,065 1,848 

2CC+AC (aditivo) 0,005 2,799 

CC (homozigoto mutado) < 0,001 - 4,437 

 Histologia < 0,001 4,983 

rs1801133 

(C677T) 

 

CT+TT (dominante) 0,005 2,779 

2TT+CT (aditivo) < 0,001 4,699 

TT (homozigoto mutado) < 0,001 - 4,019 

 Localização Tumoral 0,001 3,315 

rs1801131 

(A1298C) 

 
2CC+AC (aditivo) 0,005 2,806 

CC (homozigoto mutado) < 0,001 4,279 

 Localização Tumoral 0,010 2,593 
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Tabela 31: Valores significativos (p valor) e forças (escore Z) das contribuições individuais 
das combinações de genótipos e modelos de contraste e os parâmetros histologia e 
localização tumoral 

 

 Combinações 677_1298 / parâmetro p valor Escore Z 

 TT_CC (homozigotos duplamente mutados) < 0,001 - 4,701 

 Histologia < 0,001 5,890 

 

CT+TT_CC (dominante 677_homozigoto mutado 1298) 0,006 - 2,760 

CT+TT_2CC+AC(dominante 677_aditivo 1298) 0,061 1,877 

Histologia <0,001 8,694 

2TT+CT _CC (aditivo 677 _homozigoto mutado 1298) 0,025 - 2,248 

2TT+CT_2CC+AC (aditivo 677 _aditivo 1298) 0,035 2,100 

 Histologia < 0,001 9,019 

 

TT_CC (homozigotos duplamente mutados) < 0,001 - 5,594 

2TT+CT_2CC+AC (aditivo 677 _aditivo 1298) < 0,001 5,425 

CT+TT_2CC+AC (dominante 677_aditivo 1298) < 0,001 3,925 

 Localização < 0,001 4,724 
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4.5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE gDNA E DNA TUMORAL PARA SNPS 

FUNCIONAIS DE MTHFR EM GLIOMA 

 

Considerando-se o acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas no processo de 

transformação maligna, foi realizada a genotipagem pareada dos snps funcionais do 

gene MTHFR (rs1801133, C677T e rs1801131, A1298C) em amostras gDNA e do 

DNA tumoral para 11 pacientes com glioma. Os resultados obtidos são mostrados na 

tabela 32.  

Tabela 32: Resultados pareados para genotipagem de snps funcionais de MTHFR em 
amostras pareadas de gDNA e DNA tumoral em glioma 

 rs1801133 (C677T) rs1801131 (A1298C) 

ID Paciente gDNA DNA tumoral gDNA DNA tumoral 

#15 CC CT AC CC 

#22 CT CT AA AA 

#29 CC CC CC CC 

#46 CC CT CC X 

#50 CT CT AA CC 

#67 CC CT AA AA 

#90 CT CT AC CC 

#104 CT CT AA AA 

#118 CT CT AA AA 

#127 CT CT AC CC 

#129 TT CC AA CC 
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5. DISCUSSÃO 

Vários tipos de tumores já foram identificados no sistema nervoso central, 

porém em adultos, cerca de metade desses tumores são malignos. O prognóstico 

depende de diversos fatores, tais como a idade do paciente, localização e histologia do 

tumor (Adamson 2011). Gliomas representam mais de 36% de todos os tumores 

primários do SNC, mas somentecerca de 2% de todos os casos de câncer, ocupando a 

17ª posição de incidência na população mundial. Apesar de ser uma doença 

relativamente rara, o glioma contribui de forma significativa pela alta morbidade e 

mortalidade (International Agency for Research on Cancer - IARC) (Cloughesy, 

Cavenee et al. 2014) afetando indivíduos na faixa etária de produtividade econômica. 

De fato, no presente estudo os pacientes com idade média em torno de 50 anos 

apresentavam diagnóstico histológico de glioblastoma grau IV - GBM (em torno de 

68% dos pacientes) e predomínio de lesão com localização lobar em aproximadamente 

69%.  

Do ponto de vista clínico, GBM é um dos tumores malignos mais devastadores 

em humanos, sendo também um dos que mais apresenta resistência e refratariedade ao 

tratamento convencional: radioterapia e quimioterapia com drogas alquilantes. GBM 

também não se enquadra como uma doença cirurgicamente tratável porque a alta 

invasividade no parênquima cerebral inviabiliza a ressecção total do tumor 

determinando alta morbidade e sobrevida muito baixa, em média entre 12 e 15 meses 

após diagnóstico e terapia convencional (Cloughesy, Cavenee et al. 2014).  

TMZ, droga alquilante de escolha para quimioterapia em glioma, atravessa a 

BHE após a administração oral sob a forma de prodroga convertida na forma ativa nas 

células tumorais. Entretanto, esta conversão também pode ocorrer na corrente 

sanguínea, o que representa um problema no tratamento, tendo em vista que a forma 

ativa do medicamento não atravessa BHE. Isto exige doses elevadas para seu efeito 

terapêutico resultando em aumento na incidência de eventos colaterais, na toxicidade e 

custos elevados no tratamento, além de manter a baixa expectativa de vida para o 

paciente (Appel, Rowland et al. 2012). A resistência ao tratamento com TMZ está 

associada aos níveis elevados da enzima MGMT no tumor, e a presença do alelo G para 

o snp rs2308327 de MGMT em pacientes com glioma está associada com menor reparo 

e maior lesão ao DNA, especialmente nos leucócitos (Armstrong et al., 2009). 
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Glicocorticóides em altas doses também são utilizados no manejo de pacientes com 

tumor cerebral para redução do edema peritumoral minimizando efeitos colaterais e 

encefalopatia decorrentes da radioterapia (Dietrich, Rao et al. 2011). Contudo, 

glicocorticóide reduz efeitos apoptóticos e a atividade proteolítica induzida por TMZ 

favorecendo a resistência do glioma a drogas alquilantes e radiação ionizante (Das, 

Banik et al. 2004); além de aumentara glicemia e gliconeogênese (Geer, Islam et al. 

2014). Em conjunto esses efeitos vão favorecer a progressão tumoral, tendo em vista 

que glicólise é a principal via metabólica para obtenção de energia nas células tumorais.  

Radio e quimioterapia também são importantes agentes citotóxicos que 

contribuem para amplificar as alterações no microambiente tumoral porque causam 

massiva liberação de íons, ácidos nucleicos, proteínas e seus metabólitos no meio 

extracelular, comprometendo os mecanismos homeostáticos fisiológicos sistêmicos. 

Como consequência desencadeia-se a síndrome da lise tumoral, caracterizada por um 

quadro de hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e uremia (Cairo 

and Bishop 2004). Além disso, o extenso dano tecidual e morte celular decorrente 

dessas estratégias terapêuticas induzem acentuada resposta inflamatória e angiogênese, 

estabelecendo um microambiente imunossupressor com fatores de sobrevivência que 

em conjunto favorecem a recidiva tumoral (Du and Barcellos-Hoff 2013). A irradiação 

induz ativação persistente de TGFβ no microambiente tumoral amplificando a 

inflamação, a angiogênese ea proliferação das células do glioma. Esses compostos 

comprometem os mecanismos homeostáticos fisiológicos amplificando a instabilidade 

genética das células tumorais e regulação de genes indutores de pluripotência incluindo 

anormalidades locus-específica na metilação do DNA associada à instabilidade 

cromossômica, o silenciamento de genes supressores tumorais. Além disso, outras 

alterações epigenéticas como modificações e mudanças na posição das variantes de 

histona também influenciam nas alterações moleculares características do GBM (Das 

and Singal 2004; Hervouet, Debien et al. 2009; Nagarajan and Costello 2009). Este é 

outro importante mecanismo epigenéticode modificação pós-tradução por acetilação, 

metilação, fosforilação, ubiquitinação, sumoilação, ADP ribosilação e biotinação na 

região N-terminal de proteínas histonas. Vale ressaltar que vários tipos de 

alteraçõespodem estar presentes em uma molécula de histona, aumentando a 

complexidade combinatória das alterações epigenéticas (Nagarajan and Costello 2009).  
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No presente estudo, o ácido úrico um importante marcador do catabolismo das 

purinas relacionado com proliferação e destruição celular (Corry, Eslami et al. 2008; 

Shimada, Johnson et al. 2009) apresentou incremento de duas vezes nos níveis séricos 

em 48,8% dos pacientes com glioma em relação ao nível de dosagem fisiológica 

(6mg/dl). O valor de corte estabelecido neste estudo para agrupamento das leituras na 

faixa fisiológica ou elevada foi mais restritivo do que os valores laboratoriais 

rotineiramente aceitos como normais, considerando-se que a deposição tecidual em 

torno de 6,8 mg/dl crítica para formação dos cristais de urato monosódico possui efeito 

inflamatório crônico (Perez-Ruiz 2009). Embora o ácido úrico seja reconhecido como 

importante agente antioxidante em concentrações fisiológicas e importante agente 

neuroprotetor (Heo and Lee 2010) aumentando a sobrevivência de neurônios 

dopaminérgicos, e a produção da enzima glutatiãosintase (GSH) e ativação do fator de 

transcrição Nfr-2 que são importantes reguladores do estresse oxidativo em astrócitos 

(Bakshiet al., 2015). Porém, deve-se considerar suacontribuição deletéria em 

concentração elevada (Strazzullo and Puig 2007) em virtude dos efeitos proinflamatório 

e pro-oxidante do acúmulo de espécies reativas de oxigênio geradas pelo metabolismo. 

A manutenção dos níveis plasmáticos do ácido úrico é influenciada por vários 

fatores (dieta, função renal, nível de estrogênio, medicamentos), e sua elevação também 

pode ser associada à hipertensão, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, disfunção 

renal, síndrome metabólica, o que sugere cautela na sua consideração isoladamente. 

Entretanto, o monitoramento dos níveis circulantes de ácido úrico torna-se muito 

importante na síndrome da lise tumoral (SLT), enquadrada como uma emergência 

oncológica decorrente das alterações metabólicas severas resultantes de destruição 

celular maciça e liberação de componentes intracelulares (Cairo and Bishop 2004; 

Shimada, Johnson et al. 2009). Neste estudo, pouco mais da metade (51,2%) dos 

pacientes avaliados exibiram valores fisiológicos para ácido úrico. Este é um dado 

intrigante considerando-se a relativa homogeneidade amostral integralmente composta 

por pacientes com GBM recidivo em tratamento paliativo de suporte. A 

indisponibilidade de dados referentes à presença de co-morbidades, dieta e medicação 

dos pacientes foi uma limitação deste estudo e inviabilizando uma investigação mais 

profunda das diferenças observadas entre os grupos. 
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 Os níveis de metilação global no DNA são dinâmicos durante o 

desenvolvimento cerebral, inclusivevariandoem certos loci entre diferentes regiões do 

cérebro. A hipometilação global do DNA é suficiente para iniciar a tumorigênese com 

alta frequência (∼80%) no GBM primário devido a alterações no metabolismo de 

grupamentos metila causando intensa demetilação e ativação oncogênica em 

aproximadamente 10 milhões de sítios CpG por célula de glioma.O processo 

oncogênico evidencia alterações epigenéticas nos estágios precoces da doença, 

marcadamente na metilação do DNA, estando também associadas à progressão tumoral 

(Nagarajan and Costello 2009). Neste sentido, o presente estudo avaliou os níveis 

plasmáticos de homocisteína, o padrão de metilação global do gDNA e polimorfismos 

funcionais no gene MTHFR (rs1801131 - A1298C; rs1801131 - C677T).  

Os níveis de homocisteína foram avaliados pela dosagem dos níveis plasmáticos de 

formato. Elevação nos níveis de formato indica hiperhomocisteinemia resultante de 

comprometimento da via de remetilação. Formato é componente do metabolismo de 1 

carbono incorporado ao pool de grupamentos metila sob a forma de 10-formil-

tehtrahidrofolato (Lamarre, Molloy et al. 2012). A maior parte da homocisteína 

disponível no plasma encontra-se ligada por pontes dissulfeto a domínios na albumina, 

cerca de 10 a 20% está dimerizada ou ligada à cisteína e apenas 1% está na forma 

reduzida (Wu and Wu 2002). Os resultados obtidos no presente estudo evidenciaram 

que todos os pacientes exibiram níveis séricos de formato acima do valor estabelecido 

como fisiológico, com incremento em torno de 18 vezes em relação aos valores de 

referência (média de 37,32 ± 2,33 ng formato/µl, para faixa fisiológica de 0,9 - 2,12 ng 

formato/µl) (Psychogios, Hau et al. 2011; Zakharov, Kurcova et al. 2015). A 

concentração média de formato equivale a 811 µM de homocisteína. Este valor 

corresponde a um incremento de 8 vezes no limite máximo (100 µM) estabelecido para 

hiperhomocisteinemia severa em pacientes com desordem metabólica inata rara 

caracterizada por deficiência na atividade enzimática de CBS (cistationinaβ-sintase) e 

vitamina B12, nos quais são observadas dosagens de até 500 µM (Petras, Tatarkova et 

al. 2014). Alguns pacientes(n=20; 28%) com GBM apresentaram um incremento 10 

vezes acimado valor limite de hiperhomocisteinemia severa, com leituras na faixa de 

1,04 a 1,70 milimolar. As dosagens encontradas para este aminoácido no presente 

estudo divergem das previamente descritas para glioma de alto grau (Sciacca, Ciusani et 
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al. 2004), compreendidos por astrocitoma anaplásico (WHO grau II) e GBM (WHO 

grau IV). Uma das possíveis hipóteses para esta discrepância entre os grupos de 

pacientes com glioma de alto grau deve-se às características dos pacientes, todos com 

GBM recidivo, uma variável não citada pelos autores (Sciacca et al., 2004) que 

analisaram grupo de pacientes recém diagnosticados. Além disso, a descrição do 

esquema terapêutico adotado pelo grupo italiano incluiu quimioterapia com nitrosuréia e 

cisplatina, acompanhada de radiação, sem referendar as doses de corticosteróides 

utilizadas para manejo do edema perilesional. Os pacientes selecionados neste estudo 

foram submetidos ao protocolo padrão utilizando TMZ como droga alquilante (Stupp, 

Mason et al. 2005) e também receberam doses muito elevadas de corticosteróides que 

contribuem para a elevação dos níveis de homocisteína possivelmente por depleção dos 

níveis de vitamina B12 e B9 (folato) (Frequin, Wevers et al. 1993; Dietrich, Rao et al. 

2011). Além disso, o metabolismo de homocisteina depende principalmente de fonte de 

vitamina B12 e B9 (folato) das células da glia que têm um estoque limitado, 

necessitando suprimento externo contínuo da dieta (Petraset al., 2014). 

Homocisteína participa de três principais reações metabólicas: remetilação, 

transulfuração (que leva à formação de cisteína e glutatião) e transmetilação (na qual 

SAH recebe um grupamento metila de 5-metil-THF ou de betaína para formar 

metionina). Remetilação é a principal reação capaz de afetar os níveis circulantes de 

homocisteína. Nesta reação, homocisteína é convertida a metionina,tendo 5-metil-THF 

como doador de grupamento metila. A principal enzima responsável pela obtenção de 5-

metil-THF é MTHFR, tendo como co-fator vitamina B12. Desta forma, alterações na 

atividade desta enzima, bem como nos níveis de folato, vitamina B12 e também de 

outras enzimas e cofatores desta via podem resultar em hiperhomocisteinemia (Wu and 

Wu 2002; ÖZKAN, Yardim-Akaydin et al. 2007; Petras, Tatarkova et al. 2014). Outra 

propriedade importante observada no metabolismo deste aminoácido é que a via de 

transulfuração é observada preferencialmente no fígado e nos rins, consistindo numa 

fonte de obtenção de espécies antioxidantes como glutatião e taurina. Desta forma, nos 

demais tecidos onde esta via metabólica é incompleta, tal como no sistema nervoso 

central (o qual também não é capaz de converter homocisteína a metionina utilizando 

betaína como doador de grupamento metila), o acúmulo de homocisteína leva à 

citotoxicidade devido ao aumento do estresse oxidativo, estando associado a doenças 
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neurovasculares e neurotoxicidade (Petras, Tatarkova et al. 2014).Os danos decorrentes 

do aumento nos níveis de homocisteína no sistema nervoso central podem ser 

explicados pelo estímulo de receptores NMDA, promovendo o aumento dos níveis 

intracelulares de cálcio, capazes de levar a dano mitocondrial e apoptose. Além disso, 

também se observam danos ao DNA celular, provavelmente decorrentes do 

comprometimento na metilação e consequente apoptose (Mattson and Shea 2003). 

Também são reportadas propriedades pró-convulsivantes para homocisteína, sendo este 

aminoácido empregado em modelos murinos para indução de epilepsia (Baldelli, Leo et 

al. 2010). Mutações ou polimorfismos em genes-chave no metabolismo de homocisteína 

exercem efeitos epigenéticos como metilação do DNA, remodelamento da cromatina, 

edição de RNAs, RNAs não codificantes(ncRNAs) e microRNAs (miRNAs) (Petras, 

Tatarkova et al. 2014). 

Importante ressaltar que células transformadas são incapazes de converter 

homocisteína em metionina num efeito descrito como dependência de metionina, o que 

também contribui para o aumento do nível circulante de homocisteína. Este efeito é 

observado in vitro em diversos tipos de células tumorais, incluindo glioma (Stern, 

Wallace et al. 1984), onde aumento acentuado de homocisteína coincide com picos 

proliferativos e os declínios com o início da morte celular por apoptose (Sun, Haven et 

al. 2002). Esta propriedade metabólica observada nas células transformadas sugere que 

o monitoramento dos níveis plasmáticos de homocisteína pode ser um bom indicativo 

de evento inicial e precoce da transformação maligna e também da recidiva (Wu and 

Wu 2002; ÖZKAN, Yardim-Akaydin et al. 2007). Contudo, é importante considerar que 

diversos fatores podem interferir nos níveis circulantes de homocisteína, incluindo 

terapias específicas (drogas anti-folato, tamoxifeno, anticonvulsivantes e teofilina); 

determinantes fisiológicos (idade, sexo, função renal); presença de co-morbidades 

(diabetes, hipo ou hipertireoidismo) e estilo de vida (consumo de álcool, dieta, 

tabagismo, prática de exercícios físicos). Neste contexto deve-se ter cautela na avaliação 

isolada dos achados laboratoriais, embora a relevância do acompanhamento deste 

marcador seja de potencial importância na prática clínica(Refsum, Smith et al. 2004).  

Alguns parâmetros metabólicos das células transformadas têm sido usados com 

finalidade diagnóstica por imagem em glioma, como na tomografia de emissão de 

positrons com base no metabolismo tumoral de radioisótopo de carbono em metionina 
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(11C-MET PET). Esta técnica tem sido sugerida como possível método de prognóstico e 

diagnóstico em glioma porque correlaciona o alto potencial proliferativo tumoral com o 

elevado metabolismo de metionina, além de evidenciar as diferenças desta via 

metabólica entre células normais e células transformadas (Kim, Chung et al. 2005; 

Palanichamy, Krishnan et al. 2014; Kobayashi, Mizutani et al. 2017). Exames baseados 

no elevado metabolismo de metionina representam método mais específico para 

diferenciação de áreas com atividade tumoral (recidiva) de áreas com radionecrose e 

áreas inflamatórias (Takenaka, Asano et al. 2014). Outro marcador metabólico chave 

das células transformadas também empregado em diagnóstico por imagem é a colina. O 

aumento de colina seria relacionado ao alto índice proliferativo de tumores cerebrais 

primários. Contudo estudos recentes correlacionam este marcador com infiltrado 

inflamatório e não efetivamente com a alta taxa proliferativa do glioma, achado este que 

revela uma possível falta de especificidade no diagnóstico (Ordidge, Grech-Sollars et al. 

2015). De fato, o metabolismo tumoral diferenciado vem sendo amplamente estudado 

tanto com finalidades diagnósticas (Olivares, Däbritz et al. 2015), como também para 

identificação de diferentes fenótipos de glioma (alto ou baixo grau) em amostras de 

sangue periférico(Zhao, Heimberger et al. 2016), sugerindo novas possibilidades para 

investigação de alvos terapêuticos em GBM (Prabhu, Sarcar et al. 2014). 

Abordagens com base em dietas específicas também são citadas na literatura 

para o manejo de pacientes com glioma, sendo referendadas as dietas cetogênicas e de 

restrição calórica(Abdelwahab, Fenton et al. 2012; Jiang and Wang 2013), 

suplementação com folato(Cartron, Hervouet et al. 2012) e restrição de metionina para 

outros tumores malignos (Agrawal, Alpini et al. 2012). Entretanto, não foram 

encontradas referências na literatura sugerindo monitoramento da homocisteína como 

indicativo de evento inicial da transformação maligna / recidiva ou como auxiliar no 

acompanhamento dos pacientes com glioma maligno, a despeito da potencial relevância 

clínica deste metabólito (Wu and Wu 2002; Refsum, Smith et al. 2004; ÖZKAN, 

Yardim-Akaydin et al. 2007). De fato, os achados na literatura restringiram-se a um 

estudo que avaliou fatores de risco relacionados a eventos de tromboembolismo 

(pulmonar e venoso profundo) em pacientes com glioma de alto grau (Sciacca, Ciusani 

et al. 2004), sendo verificadas dosagens de homocisteína na faixa de 16µM, compatíveis 

com hiperhomocisteinemia moderada.Estes dados de revisão da literatura, bem como os 
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valores extremamente elevados deste metabólito dosadosnos pacientes neste estudo, 

associados ao fato de homocisteínamanter boa estabilidade por longos períodos em 

amostras de soro ou plasma estocadas a - 20°C (Refsum, Smith et al. 2004) podem ser 

sugestivos de futuros estudos em pacientes com glioma, nos quais os níveis de 

homocisteína deveriam ser acompanhados em intervalos periódicos, mediante 

intervenções específicas visando sua diminuição. A associação entre redução dos níveis 

plasmáticos deste marcador com uma possível redução de sintomas específicos tais 

como convulsões, poderia sugerir uma reavaliação quanto àdosagem da medicação anti-

convulsiva empregada na estabilização dos pacientes com melhor prognóstico,ou 

seja,pacientes com glioma de baixo grau. A diminuição da medicação anti-

convulsivapoderia resultar numa redução dos eventos neurocognitivos adversos 

decorrentes, além de reduzirtambém a interação medicamentosa com corticosteróides e 

melhorando qualidade de vida destes pacientes (Koekkoek, Kerkhof et al. 2014). 

Também são reconhecidos os efeitos potencializadores de algumas drogas anti-

epiléticas (tais como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital e primidona) para o 

aumento nos níveis de homocisteína, devido ao aumento do catabolismo e da 

eliminação de folato (Belcastro and Striano 2012). A redução dos níveis de 

homocisteína total também traz benefícios significativos no que diz respeito à 

diminuição do risco de eventos trombóticos associados aos efeitos vasculares 

resultantes do aumento deste metabólito(Köktürk, Kanbay et al. 2011; Fay 2012).  

Alterações no padrão de metilação global do DNA também são descritas como 

evento precoce e característico da transformação maligna, contribuindo para a 

tumorigênese (Cadieux, Ching et al. 2006). Desta forma, foi avaliado o padrão de 

metilação global do gDNA dos pacientes com glioma recidivo, e verificou-se que 

aproximadamente 75% dos pacientes apresentavam hipometilação global no DNA 

genômicocom percentual de metilação inferior a 100 eampla distribuição (variando de 5 

a 85%), embora com diferença significativa em relação ao grupo de pacientes 

comhipermetilação global do DNA.Estes achados são concordantes com os da literatura 

em glioma, caracterizado por hipometilação global do DNA(Paz, Fraga et al. 2003). 

Diversos fatores podem interferir na taxa de metilação global do DNA, tais 

como etnia, estilo de vida (incluindo tabagismo, alcoolismo, exercício físico e dieta) 

idade, sexo, obesidade, autoimunidade,e inflamação(Stenvinkel, Karimi et al. 2007; Na, 
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Hong et al. 2014). Sabe-se também que o padrão de metilação do DNA nas amostras de 

sangue, do tecido tumoral e do tecido perilesional normal pode fornecer subsídios para a 

compreensão dos mecanismos epigenéticos que levam à carcinogênese. Também são 

descritas similaridades no padrão de metilação do DNA em diferentes tecidos saudáveis 

do mesmo indivíduo, sugerindo a influência genética na metilação global do DNA. 

Alteração no padrão de metilação global do DNA tumoral é também replicada em 

células de diferentes tecidos do mesmo indivíduo, incluindo leucócitos. Assim, células 

sanguíneas periféricas podem ser usadas como amostra biológica para determinação do 

padrão demetilação do DNA para fins de diagnóstico inicial, previsão de prognóstico e 

acompanhamento da terapia anti-tumoral, inclusive no glioma de alto grau (Yang, Hu et 

al. 2010; Barciszewska, Nowak et al. 2014; Kuchiba, Iwasaki et al. 2014). É importante 

considerar o isolamento das células sanguíneas periféricas em comparação ao uso do 

sangue total, tendo em vista que diversos fatores podem influenciar na determinação da 

metilação do DNA (Koestler, Christensen et al. 2013; Na, Hong et al. 2014).  

Apesar dos diversos fatores que podem influenciar o padrão de metilação global 

do DNA, os achados para esta alteração epigenética verificados no presente estudo são 

compatíveis com o perfil anabólico acelerado, altamente proliferativo e infiltrativo do 

glioma (Chinnaiyan, Kensicki et al. 2012). Os resultados sugerem a participação de 

grupamentos metila na progressão tumoral devido ao seu papel na regulação da 

expressão gênica (notadamente no silenciamento dos genes supressores tumorais e na 

ativação de oncogenes), na síntese de ácidos nucleicos e proteínas, e também no 

metabolismo de fosfolipídeos, em especial fosfatidilcolina como um importante 

componente das membranas biológicas (Mauro, Martorana et al. 2000). Outro aspecto 

importante da hipermetilação na região promotora para o silenciamento de genes 

específicos em glioma está diretamente relacionado com a resposta ao tratamento. De 

fato, ao se considerar a metilação do gene MGMT evidenciando melhor resposta ao 

tratamento com a droga alquilante para os pacientes que apresentam a metilação desta 

região (Montano, Cenci et al. 2011).  

Sabendo-se que a hiperhomocisteinemia pode ser resultante do 

comprometimento da via de remetilação, foi avaliada a correlação entre estas duas 

variáveis. Não foi verificada diferença significativa entre as concentrações médias do 

aminoácido entre os grupos hipo (<100%) e hipermetilados (>100%) de pacientes com 
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glioma (p=0,873), apesar da diferença significativa no padrão de metilação desses 

grupos de indivíduos (p<0,001). Este resultado esperado reforça a hipótese da existência 

de correlação entre estas variáveis apenas no grupo de indivíduos com padrão de 

hipometilação global do DNA, ao se considerar que a conversão deste aminoácido a 

metionina é dependente, dentre outros fatores, da disponibilidade de grupamentos 

metila. De fato, foi encontrada uma correlação significativa, negativa e moderada 

entre estas variáveis (Teste de correlação de Spearman, rho = - 0,369, p=0,041, n=31), 

corroborando achados da literatura que mostraram forte correlação entre 

hiperhomocisteinemia, hipometilação do DNA e progressão de tumor sólido em modelo 

experimental murino (Pryzimirska, Pogribny et al. 2007) e também pacientes com 

doença renal crônica com baixos níveis de marcadores inflamatórios (Stenvinkel, 

Karimi et al. 2007). Apesar desta correlação, parte dos pacientes com 

hiperhocisteinemia severa (38%) não apresentou hipometilação global do DNA, 

sugerindo que outros fatores podem estar influenciando esta relação, como 

predominância de um perfil tumoral mais inflamatório. De fato processos inflamatórios 

estão associados à hipermetilação global do DNA; embora a existência de alteração em 

componentes e co-fatores da via de metilação, como por exemplo folato e vitamina B12, 

ou comprometimento da via de transulfuração possam também influenciar na metilação 

global do DNA. 

Sabe-se que o decréscimo da atividade da enzima MTHFR pode resultar em 

hipometilação global do DNA e hiperhomocisteinemia (Lievers, Boers et al. 2001; 

Castro, Rivera et al. 2004).Os polimorfismos funcionais rs1801133 (C677T) e 

rs1801131 (A1298C) no gene MTHFR contribuem para a redução na atividade desta 

enzima regulatória da via de remetilação (Weisberg, Tran et al. 1998). No presente 

estudo, não foram encontradas associações significativas entre esses polimorfismos 

funcionais e os grupos de pacientes com hipo e hipermetilaçãono DNA genômico ao se 

considerar um intervalo de confiança de 95% no teste estatístico de Fisher: rs1801131 

(A1298C; p = 0,999), rs1801133 (C677T; p = 0,094). Entretanto, observa-se uma forte 

tendência na contribuição significativa para o snp rs1801133 (C677T,p<0,1), quando 

comparado com o rs1801131 (A1298C) entre os grupos de pacientes hipo e 

hipermetilados. De forma interessante, a análise no grupo de pacientes com padrão de 

hipometilação global do DNA genômico (<100%) evidenciou que o genótipo TT para 
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snp rs1801133 (C677T) contribuiu significativamente para a redução do nível de 

metilação global do DNA desses pacientes (genótipo TT, p=0,043 em comparação ao 

genótipo selvagem CC, evidenciando correlação significativa, negativa e moderada 

(Teste de correlação bivariável de Spearman, rho = - 0,517, p=0,005, n=28), o que não 

foi verificado para snprs 1801131 (A1298C, p=0,118). 

Poucos estudos na literatura avaliam a influência de polimorfismos funcionais de 

MTHFR em tumores malignos primários do sistema nervoso central, sendo restritos a 4 

publicações identificadas em artigos de revisão no ano de 2013, sendo um deles em 

pacientes pediátricos, população na qual a biologia tumoral apresenta-se distinta da 

considerada no presente estudo (Izmirli 2013). Este dado torna-se mais restritivo no que 

se refere à avaliação combinada de diferentes genótipos para dois polimorfismos 

específicos para a via metabólica do folato (análise de diplotipo), sendo restrito a apenas 

uma publicação (Bethke, Webb et al. 2008). 

No presente estudo, a distribuição das frequências genotípicas dos pacientes 

avaliados para o snp rs1801133 (C677T) inicialmente mostrou resultados ligeiramente 

discordantes da literatura, estando o genótipo TT menos frequente (13,54%, tabela 5) 

que o reportado por Cadieux e colaboradores (40%). Este resultado pode ser devido à 

amostragem extremamente reduzida do grupo da Universidade da Califórnia, que 

considerou apenas 10 pacientes com GBM (Cadieux, Ching et al. 2006), hipótese 

reforçada pela comparação dos resultados do presente estudo, com estudo 

epidemiológico molecular multicêntrico que avaliou o risco de glioma associado a 

polimorfismos funcionais em genes do metabolismo de folato (Bethke, Webb et al. 

2008). Mediante esta nova comparação, as frequências dos alelos minoritários 

encontradas neste estudo para ambos os snps avaliados, (MAFs - Minor Allele 

Frequencies) encontram-se dentro da faixa verificada para os cinco centros europeus 

avaliados (resultado obtido para alelo T = 0,36; faixa estudo epidemiológico = 0,23 a 

0,40; resultado obtido para alelo C = 0,27; faixa estudo epidemiológico = 0,27 a 0,31), o 

que fornece uma amostragem ampla para um tumor relativamente raro. A comparação 

de diferentes achados moleculares requer cautela, tendo em vista a heterogeneidade 

racial característica da população brasileira, conforme descrita em recente pesquisa 

domiciliar conduzida em 2015 pelo IBGE, na qual foram identificados 

aproximadamente 45,5% de caucasianos, 45% de pardos e 8,6% de negros. Variações 
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raciais resultam em marcadas diferenças na distribuição genotípica nas populações, 

como verificado, por exemplo, em chineses que apresentam maior frequência dos alelos 

polimórficos para ambos os snps avaliados (Liu, Jiang et al. 2013) e na população sul-

africana, na qual se verifica o inverso(Pegoraro, Chikosi et al. 2004). 

Sendo assim, foi possível identificar nos pacientes com glioma incluídos no 

presente estudo, maior incidência de indivíduos heterozigotos para a mutação C677T 

(rs1801133; CT = 45,83%) em comparação com homozigotos (TT = 13,54%) e 

selvagens para este snp (CC = 40,63%); o que não se confirmou para o polimorfismo 

rs1801131 (A1298C), no qual a frequência dos indivíduos selvagens (genótipo AA = 

53,12%) foi maior que nos demais genótipos (AC = 40,62%; CC=6,26%). A 

comparação das frequências genotípicas obtidas para o rs1801133 (C677T) mostrou-se 

divergente daquela obtida por outro grupo brasileiro para pacientes com astrocitoma (da 

Costa, de Lima et al. 2012), muito provavelmente porque o estudo do grupo nordestino 

incluiu em sua avaliação maior percentual de pacientes com classificação histológica de 

astrocitoma de baixo grau (aproximadamente 54% dos pacientes distribuídos entre 

graus I a III - WHO 2007, sendo encontrada frequência nula para o genótipo TT e 

aproximadamente 61% para o genótipo CT). Ao contrário, o presente estudo incluiu 

exclusivamente indivíduos diagnosticados com GBM recidivo em estágio terminal, 

recebendo tratamento paliativo de suporte, após tratamento padrão estabelecido na 

prática clínica. Outra hipótese que talvez possa explicar esta divergência entre os 

estudos brasileiros consiste na heterogeneidade racial desta população, sugerindo uma 

investigação quanto à ancestralidade dos diferentes pacientes para sua confirmação. Os 

achados do presente estudo corroboram dados da literatura que descrevem o rs1801133 

(C677T) como aquele que exerce maior impacto para o decréscimo da atividade 

enzimática de MTHFR, que em homozigose (TT), resulta numa redução de 70% da 

atividade enzimática (Bezold, Lange et al. 2001). Vale ressaltar a correlação entre este 

genótipo e a hipometilação global do DNA; ao passo que o genótipo CC do rs1801131 

(A1298C) apresenta praticamente a mesma atividade enzimática que o heterozigoto 

C677T, ou seja, uma redução de aproximadamente 35% da atividade enzimática (Rai 

2014).  

Ao se considerar que a combinação em heterozigose para os snps rs1801131 

(A1298C) e rs1801133 (C677T) também resulta em decréscimo da atividade da enzima 
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MTHFR (Weisberg, Tran et al. 1998), avaliou-se a influência da combinação de 

genótipos desses snps no padrão de metilação global do DNA genômico dos pacientes. 

Ou seja, a comparação entre os grupos com percentual de metilação até 50% e acima de 

50%, bem como a avaliação dessas combinações de genótipos apenas no grupo de 

pacientes com padrão de metilação global do DNA genômico abaixo de 50%. Não 

foram encontrados indivíduos homozigotos para ambos os snps, ou seja, pacientes com 

glioma com genótipo combinado TT_CC (diplotipo C677T_A1298C). Este achado 

corrobora dados da literatura referente à raridade da ocorrência deste evento (Kuzelicki, 

Milek et al. 2009). Foi observada uma contribuição forte e significativa para a 

combinação dos genótipos CT_AA (p=0,045, escore Z=2,004, análise loglinear 

hierárquica, modelo saturado) para pacientes com metilação de DNA genômico abaixo 

de 50% em relação aos pacientes com percentual de metilação acima desta faixa. 

Análise em pacientes com padrão de metilação do DNA abaixo de 50% (hipometilados) 

mostrou também uma diferença entre as médias dos percentuais de metilação para 

indivíduos com a combinação dos genótipos CC_AC e CT_AA (teste estatístico de 

Kruskal-Wallis, pós-teste de comparação múltipla de Dunn, com 90% de intervalo de 

confiança, p<0,1). Apesar da ausência de valores significativos para a combinação de 

genótipos TT_AA, foi observado tendência a um maior grau de hipometilação neste 

grupo de pacientes. Estes achados sugerem ser importante aprofundar esta análise num 

grupo maior de pacientes para a confirmação dos achados. 

Considerando-se a topografia do gliomas, foi observada uma correlação 

significativa, negativa e fraca entre a localização profunda e a hipometilação global 

do DNA genômico. O percentual médio de metilação de 27,45 ± 4,42 nos tumores de 

localização profunda contra 43,85 ± 5,13 de percentual médio de metilação nos tumores 

de localização lobar foi um dado inesperado, tendo em vista que a localização profunda 

do glioma está associada a um melhor prognóstico e a hipometilação global do DNA 

genômico a um pior prognóstico (Ramnarayan, Dodd et al. 2007; Da Fonseca, Silva et 

al. 2009). Estudos em amostras biológicas de diferentes regiões do tecido cerebral de 

indivíduos saudáveis evidenciaram um padrão de metilação distinto em regiões 

específicas do DNA, e com diferenças em comparação com gDNA de células do sangue 

periférico (Davies, Volta et al. 2012). Estes achados reforçam o controle epigenético por 

metilação observado na etapa de desenvolvimento celular (células do sistema nervoso 
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central são provenientes do ectoderma, enquanto células sanguíneas são provenientes do 

mesoderma), e também na etapa de diferenciação e especialização celular, ao se 

considerar as diferenças funcionais relacionadas a diferentes regiões anatômicas 

cerebrais (funções motora, sensorial, tarefas de associação) (Davies, Volta et al. 2012). 

Desta forma, marcadores epigenéticos de diferentes regiões anatômicas cerebrais, 

associadas a diferentes microambientes (por exemplo, presença ou não de bainha de 

mielina) poderiam contribuir para diferentes fenótipos tumorais e para distintas 

evoluções clínicas (Madden, Anic et al. 2014). Neste contexto, é importante uma 

investigação no perfil de metilação de genes relacionados aos mecanismos de 

invasividade e de controle do ciclo celular em relação à localização do glioma 

determinando as características de proliferação, invasividade e resistência. A 

identificação na circulação sanguínea de alterações em marcadores epigenéticos 

específicos poderia ser um indicativo precoce de recidiva e/ou progressão tumoral. Tal 

estratégia enfatiza sua possível aplicação no acompanhamento personalizado de 

pacientes com glioma.  

Considerando-se que as alterações no padrão de metilação do DNA são um 

evento precoce da transformação maligna (Nagarajan and Costello 2009), acredita-se 

que esta alteração epigenética seja mais pronunciada em gliomas de alto grau (GBM, 

WHO grau IV) e menos acentuada naqueles com menor malignidade (astrocitoma 

anaplásico - AA, WHO grau III). Sendo assim, para investigar esta hipótese, os 

pacientes do presente estudo, com percentual de metilação global abaixo de 100% 

(hipometilados) foram agrupados conforme a classificação tumoral no momento do 

diagnóstico e as médias dos percentuais de metilação foram comparadas pelo teste 

estatístico de Mann-Whitney. Não foram observadas diferenças significativas no padrão 

de metilação entre estes dois grupos de pacientes (p=0,831). Este resultado sugere que 

possíveis diferenças no percentual de metilação global do DNA dos pacientes com 

glioma maligno devem ser encontradas em gliomas de baixo grau (I e II), sendo menos 

marcantes nos estágios mais avançados da transformação maligna (graus III e IV). 

Adicionalmente, todos os pacientes deste estudo apresentavam evolução clínica para 

GBM estando em estágio terminal após recidiva da doença e refratariedade ao 

tratamento.  
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Diferentes modelos de hereditariedade em estudos de associação genética 

influenciam manifestações patológicas. Estes modelos avaliam o efeito da presença de 

apenas uma cópia ou duas cópias do alelo polimórfico para incremento do risco (Lewis 

2002). Particularmente no câncer, os modelos de hereditariedade dominante (no qual 

uma única cópia da variante polimórfica é necessária para incremento do risco) ou 

aditivo (modelo no qual o homozigoto polimórfico apresenta risco dobrado em relação 

ao heterozigoto) são apontados como os mais prováveis em comparação ao modelo 

recessivo (Risch 2001). Sendo assim, apesar da relativa homogeneidade amostral do 

ponto de vista clínico dos pacientes deste estudo, foi investigada uma possível 

influência dos modelos e combinação dos mesmos na progressão tumoral. Neste 

contexto, foram consideradas as variáveis classificações histológicas e localização 

tumoral no momento do diagnóstico. Estas análises não foram conduzidas em relação ao 

nível de metilação global do DNA em virtude da existência de contagens nulas para o 

genótipo CC do polimorfismo rs1801131 (A1298C), e pelo fato das contagens 

encontradas para os demais genótipos não atenderem às premissas do teste estatístico 

selecionado para a avaliação (loglinear). De fato, os achados do presente estudo 

apontam contribuições individuais fortes e significativas para as variáveis histologia e 

localização tumoral, bem como das variáveis homozigotos mutados isoladamente, 

modelos dominante e aditivo isoladamente para ambos os polimorfismos de MTHFR 

(tabela 30). Sendo assim, embora não possa ser estabelecida uma relação direta de causa 

e efeito entre as diferentes variantes genotípicas e localização ou histologia tumoral, 

todas essas variáveis apresentam papel significativo no processo de progressão do 

glioma maligno, destacando-se a importância da bagagem genética pré-existente à 

gliomagênese, reconhecidamente decorrente de causas multifatoriais e influência 

epigenética.  

A combinação dos modelos de contraste aditivo para ambos os snps e a 

combinação de genótipo homozigoto duplo mutado para ambos os snps mostraram 

contribuição individual forte e significativa em ambos os modelos matemáticos que 

avaliaram uma possível interação destas variáveis com as variáveis localização tumoral 

e histologia (tabela 31). A combinação do modelo de contraste dominante do rs 

1801133 (C677T) também mostrou contribuição individual forte e significativa com o 

modelo aditivo e com o homozigoto mutado do rs 1801131 (A1298C). Não foi 
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encontrada nenhuma combinação significativa com o modelo dominante do rs18011331 

(A1298C), corroborando os dados da literatura que descrevem o rs1801131 (C677T) 

como o polimorfismo funcional com maior impacto no decréscimo da atividade da 

enzima MTHFR. Observou-se também que as variantes polimórficas combinadas dos 

dois snps em estudo apresentam contribuições significativas tanto na histologia como na 

localização tumoral. Embora esta combinação de genótipos seja raramente descrita na 

literatura e não verificada na amostragem de pacientes incluídos neste estudo, há que se 

reconhecer um possível envolvimento das mesmas com progressão tumoral. De fato, ao 

se considerar que indivíduo duplo-mutado para esses snps funcionais de MTHFR teriam 

um maior decréscimo da atividade da enzima MTHFR e, portanto hipometilação com 

consequente maior instabilidade genômica. Por outro lado, é importante considerar que 

o decréscimo da atividade da enzima MTHFR também favorece a síntese de purinas 

com a correta incorporação de timidina ao DNA quando na presença de níveis 

adequados de folato (Kuzelicki, Milek et al. 2009). Desta forma, o papel exato da 

atividade da enzima MTHFR na progressão tumoral sugere a avaliação de outros 

marcadores da via do folato para sua confirmação. Neste contexto, a influência de níveis 

de folato; e outros polimorfismos funcionais em genes desta via, tais como timidilato 

sintase, DHFR, receptores de folato e também de cofatores como vitamina B12, B6. 

Neste cenário, para cada paciente, o balanço entre os efeitos promotores da progressão 

tumoral (hipometilação) e os protetores (síntese de purinas) exercidos pela atividade da 

enzima MTHFR deveriam ser avaliados simultaneamente e em conjunto com outros 

marcadores da via do folato para um melhor mapeamento da doença desde o momento 

do diagnóstico e ao longo de sua progressão. 

Do ponto de vista das alterações genéticas verificadas na transformação maligna, 

foram encontradas diferenças entre a genotipagem pareada (gDNA e DNA tumoral) dos 

dois snps em estudo em 7 dos 11 pacientes (63,6%) com glioblastoma recidivo. Estes 

achados sugerem uma ferramenta importante para acompanhamento da progressão 

tumoral, sempre que houver disponibilidade de coleta de DNA tumoral. Contudo, a 

ausência dessas alterações genéticas no DNA tumoral não garante sua inexistência, 

considerando-se a natureza heterogênea e dinâmica do tumor, que agrega em si mesmo 

diferentes microambientes (diferenças quanto a áreas de necrose, vascularização). 

Acrescentam-se também as limitações para a coleta de amostragem representativa de 
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tecido tumoral no momento da biópsia (tumor invasivo e difuso; risco de lesão de área 

funcional perilesional). Por esta razão sugere-se o isolamento do DNA circulante 

tumoral do sangue periférico para estudos de marcadores moleculares específicos.  

De forma conjunta, os achados do presente estudo sugerem que avaliações 

bioquímicas, epigenéticas e moleculares podem ser utilizadas no momento do 

diagnóstico e no acompanhamento de pacientes com glioma maligno, como ferramentas 

de suporte fornecendo subsídios para intervenções nutricionais específicas e 

individualizadas, ressaltando-se também a natureza reversível da metilação do DNA 

como evento epigenético extremamente crítico no processo da transformação maligna. 

Sendo assim, do ponto de vista bioquímico, seria importante monitorar a função 

hepática (dosagem de aminotrasferases, bilirrubinas, gama-GT / fosfatase alcalina) e 

também a função renal (dosagem de uréia e creatinina) dos pacientes, de forma a avaliar 

os sistemas de metabolização e excreção de co-fatores e metabólitos. Os níveis 

plasmáticos de folato, vitamina B12, vitamina B6 deveriam ser periodicamente 

determinados para identificar eventual carência das vitaminas e influência epigenética 

na transformação e progressão tumoral. Homocisteína surge como potencial indicativo 

de evento inicial da transformação maligna / recidiva do glioma maligno. Importante 

também considerar nesta análise bioquímica do sangue os níveis de ácido úrico, 

potássio, fosfato e cálcio, considerando-se a intensa atividade proliferativa e de lise 

celular decorrentes da transformação maligna que podem resultar em hiperuricemia, 

hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e uremia (Cairo and Bishop 2004), como 

potenciais indicativos de recidiva tumoral. O acompanhamento de marcadores 

inflamatórios (IL6, proteína C-reativa, TNF-α) também poderia fornecer subsídios 

muito importantes para acompanhamento desses pacientes, tendo em vista que a 

inflamação está associada a perfis de hipermetilação global do DNA, provavelmente 

pela ação de IL6 exercendo influência epigenética na regulação gênica de DNA 

metiltransferases e também inibindo por hipermetilaçãoos supressores de sinalização de 

citocinas (SOCS), e como consequência a amplificação da sinalização por IL6 

perpetuando um círculo vicioso em um cenário de inflamação persistente (Stenvinkel, 

Karimi et al. 2007). Sendo assim, pacientes com glioma com elevados índices de 

marcadores inflamatórios, acompanhados de hipermetilação do gDNA global seriam 

fortes candidatos a uma boa resposta ao tratamento com monoterpeno álcool perílico 
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(POH), o qual exerce excelentes funções anti-inflamatória, anti-proliferativa,anti-

angiogênica, anti-oxidante e de controle epigenético (Gomes et al., 2017).  

A análise molecular de polimorfismos funcionais em genes de componentes da 

via de 1 carbono (tais como MTHFR, TS, DHFR, receptores de folato) e da 

transulfuração (CBS) em amostras de DNA proveniente de células sanguíneas do 

sangue periférico poderia identificar alterações e possíveis alvos de intervenções para 

uma eventual reprogramação metabólica dos pacientes e diminuição de derivados 

tóxicos circulantes. Neste sentido, a suplementação com vitamina B6 e B12 poderia ser 

usada como estratégia para a redução dos níveis circulantes de homocisteína: os 

resultados obtidos foram satisfatórios para cerca de 50% dos pacientes com deficientes 

de CBS. Para aqueles que não respondem a suplemento com vitamina B, foi 

evidenciada alguma resposta com suplementação com betaína, visando a diminuição de 

homocisteína circulante pela via da transmetilação (Ji, Tan et al. 2013). A adesão à dieta 

cetogênica também tem sido descrita na literatura em estudos pré-clínicos e em modelos 

animais para controle da progressão do glioma, surgindo como potencial adjuvante à 

terapia padrão com melhora significativa para a qualidade de vida dos pacientes com 

glioma. O princípio dessa estratégia de restrição calórica consiste na inclusão de dieta 

rica em gorduras com baixo índice de carboidratos, diminuindo a disponibilidade de 

glicose para a massa tumoral altamente dependente deste metabólito para sua 

sobrevivência e proliferação. (Varshneya, Carico et al. 2015). Estudos clínicos na 

Alemanha e nos Estados Unidos estão em andamento para melhor definição dos 

parâmetros de segurança, eficácia e tolerabilidade desta abordagem adjuvante em 

pacientes com GBM (Woolf and Scheck 2015). Estudos in vitro e em modelos murinos 

sugerem a dupla depleção de metionina e cistina como uma alternativa bem sucedida 

que afeta o metabolismo tumoral do glioma altamente dependente desses aminoácidos 

para a sobrevivência e proliferação, provavelmente pelo aumento das espécies reativas 

de oxigênio que levam a célula tumoral à autofagia (Liu, Zhang et al. 2015), sugerindo 

esta rota metabólica como uma possível rota terapêutica no manejo de glioma. 

A natureza reversível das modificações epigenéticas indica esta propriedade 

como possível alvo terapêutico. No caso particular de glioma, são reportados vários 

genes específicos que apresentam tanto hipermetilação (reparo de DNA, supressores 

tumorais, proliferação celular, apoptose, supressores da sinalização de citocinas, 
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sinalização Wnt, fatores de transcrição) como hipometilação (genes relacionados à 

metilação do DNA e invasividade). Neste sentido, estudos pré-clínicos e estudos 

clínicos são descritos na literatura para avaliação de novos inibidores de DNA 

metiltransferases e de histona acetilases. Inibidores de histona-deacetilases já tiveram 

seu uso aprovado pelo FDA-USA para determinado tipo de malignidade hematológica, 

e agentes demetilantes já tem seu uso aprovado pela Agência Sanitária Norte-

Americana para malignidades urológicas. (Issa 2007; Maleszewska and Kaminska 

2013). A consulta ao banco de dados de estudos clínicos conduzidos mundialmente 

(www.clinicaltrials.gov) aponta 13 estudos clínicos em andamento ou já concluídos 

para a terapia epigenética de tumores sólidos. No caso específico de glioma, o estudo 

clínico de fase I NCT01700569 avalia administração de ácido folínico para pacientes 

com GBM, previamente submetidos à cirurgia, quimioterapia com TMZ e radioterapia, 

e que não apresentem metilação no gene MGMT. O objetivo deste estudo consiste em 

avaliar a segurança da intervenção com o micronutriente nestes pacientes, dado que 

estudos pré-clinicos mostraram que a administração de ácido fólico foi capaz de 

promover a metilação do gene MGMT, conferindo melhor resposta terapêutica ao 

tratamento com TMZ. O estudo NCT00697879 (fase I) que avalia a segurança do 

inibidor de deacetilase de histona em tumores sólidos excluiu pacientes com tumor 

cerebral primário em função do pobre prognóstico e também da sintomatologia 

neurológica característica destes pacientes, que poderia possivelmente ser fator 

interferente para a avaliação de efeitos neurológicos adversos da terapia em estudo.  

Ao se considerar o câncer como uma doença metabólica caracterizada pelo 

comprometimento da fosforilação oxidativa nas células neoplásicas, conforme 

inicialmente descrita por Warburg na década de 20, percebe-se o estabelecimento de um 

gradiente de pH reverso, associado à ativação de vias metabólicas que estimulam o 

crescimento e a proliferação celular (Henning, Kraus et al. 2004). Acrescenta-se 

também a este cenário o acúmulo de alterações genéticas e epigenéticas, que em 

conjunto vão favorecer a progressão tumoral, conferindo à massa tumoral e ao seu 

microambiente características altamente heterogêneas, dinâmicasque também vão 

favorecer a resistência aos protocolos terapêuticos já estabelecidos. Neste contexto, a 

identificação de características individuais de cada paciente (por exemplo, a 

identificação de polimorfismos funcionais em genes relacionados a vias metabólicas 

http://www.clinicaltrials.gov)
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cruciaispara a progressão tumoral), associados ao monitoramento periódico de 

marcadores metabólicos específicos como os citados no presente estudo podem fornecer 

ferramentas capazes de desenhar estratégias terapêuticas personalizadas para cada 

paciente com glioma maligno, conforme sua evolução clínica, aumentando desta forma 

sua qualidade de vida, principalmente se integradas a um acompanhamento 

multidisciplinar (por exemplo, nutricional), sugerindo possivelmente um cenário no 

qual o glioma maligno passe da condição de doença fatal para uma doença crônica 

controlável.  
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6. CONCLUSÕES 
 
1. Pacientes com glioma (48,8%) apresentaram aumento de duas vezes nos níveis 

séricos de ácido úrico, com uma diferença significativa (p<0,001, Teste de Mann-

Whitney) entre os grupos de pacientes com leituras fisiológicas e elevadas. A 

determinação sérica do ácido úrico é uma ferramenta valiosa para acompanhamento 

periódico do paciente (recidiva, resposta a tratamento) como potencial indicador de 

neuroproteção e do estresse oxidativo devido ao seu papel como DAMP na ativação 

do inflamassoma. 

2. Pacientes com glioma (100%) apresentaram um incremento de 8 vezes nos níveis 

séricos de homocisteína em relação ao estabelecido para hiperhomocisteinemia 

severa (acima de 100 µM). A avaliação periódica deste metabólito no paciente 

(recidiva, resposta a tratamento) é importante em função de suas propriedades pró-

convulsivante e neurotóxica. 

3. Aproximadamente 75% dos pacientes apresentaram hipometilação global do gDNA, 

evidenciando diferença significativa entre os grupos de pacientes com padrão de 

metilação hiper ou hipometilados (p< 0,001, Teste de Mann-Whitney). As alterações 

padrão de hipometilação global do gDNA mesmo após a recidiva tumoral destacam 

a grande importância deste parâmetro epigenético reversível, tendo em vista que 

alterações do DNA tumoral são replicadas nas células sanguíneas, fornecendo desta 

forma uma ferramenta valiosa para acompanhamento periódico do paciente 

(recidiva, resposta a tratamento). 

4. Não foi observada diferença significativa entre as médias das dosagens de 

homocisteína entre os grupos de pacientes com DNA genômico hipometilado e 

hipermetilado (p=0,873). Isto sugere que outros componentes e co-fatores da via do 

folato possam influenciar na sua elevação (por exemplo: níveis de folato, vitamina 

B12, polimorfismos funcionais em outras enzimas desta via metabólica), bem como 

a existência de comprometimentos na via de transulfuração. 

5. Foi encontrada uma correlação significativa, negativa e moderada entre os níveis de 

homocisteína e a hipometilação global (p=0,041; rho = - 0,369, n=31 - teste de 

correlação bivariável de Spearman). Estes achados reforçam a hipótese da existência 

de baixos níveis do intermediário SAM (S-Adenosil Metionina), importante doador 
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de grupamentos metila para reações biológicas (por exemplo, metilação do DNA) e 

também atuando como precursor na síntese de homocisteína. 

6. A distribuição dos genótipos para os polimorfismos (snps) rs1801133 (C677T) e 

rs1801131 (A1298C) mostrou conformidade com o equilíbrio de Hardy-Weinberg 

na amostra em estudo (HWE, p> 0,05). Foi observado que 59,4% dos pacientes 

apresentaram pelo menos um alelo mutado para rs1801133 (C677T; 45,83% = CT e 

13,54% = TT), e para rs1801131 este percentual foi de 47% (A1298C; AC = 

40,62% e CC = 6,26%). Observou-se também maior frequência de homozigoto 

mutado para rs1801133 (C677T, TT=13,54%) em relação ao rs1801131 (A1298C, 

CC= 6,26%). 

7. Não foi encontrada associação significativa entre os genótipos dos polimorfismos 

em estudo e o padrão de metilação do gDNA (p=0,094, rs 1801133; 

p=0,999,A1298C - Teste exato de Fisher). Também não foram encontradas 

associações significativas entre os alelos desses snps e os diferentes padrões de 

metilação do DNA, dissociando o risco da hipometilação conforme os diferentes 

alelos (valores OR próximos a 1).  

8. O genótipo TT para o rs 1801133 (C677T) mostrou uma correlação significativa, 

negativa e moderada com a hipometilação global (p=0,005, rho=-0,517, n=28) 

indicando uma redução significativa na hipometilação global do gDNA dos 

pacientes com glioma maligno em comparação com os demais genótipos desse 

polimorfismo (p=0,043; Teste de Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de 

comparação múltipla de Dunn), não sendo observado para nenhum dos genótipos do 

polimorfismo rs1801131 (A1298C). Estes achados reforçam a importância da 

atividade da enzima MTHFR na metilação do DNA. Entretanto, variáveis como 

outras enzimas regulatórias do metabolismo de um carbono, e indicadores de 

inflamação devem ser considerados conjuntamente para casos isolados, 

principalmente quando o genótipo TT (rs1801133, C677T) está associado à 

hipermetilação global do gDNA.   

9. Verificou-se que a combinação dos genótipos CT_AA (diplotipo 677_1298) dos 

dois snps em estudo (rs1801133, C677T_ rs1801131, A1298C) contribuiu 

individualmente de maneira significativa e forte no modelo matemático que estudou 

sua interação com a variável metilação global do gDNA (p=0,045, escore Z=2,004, 
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análise loglinear hierárquica). Ao se comparar as médias dos percentuais de 

hipometilação dos genótipos combinados, verificou-se uma diferença entre as 

combinações CC_AC e CT_AA (p < 0,1) e uma tendência a valores mais baixos de 

hipometilação para a combinação TT_AA. Esses resultados reforçam os achados 

que descrevem a combinação de genótipos destes snps funcionais no decréscimo da 

atividade da enzima MTHFR, reforçando também a importância da análise conjunta 

de variáveis em comparação com as mesmas isoladas. Importante ressaltar que tal 

avaliação deve ser repetida em amostragem maior de pacientes para sua 

confirmação. 

10. Com relação à localização da lesão, verificou-se uma diferença significativa entre o 

percentual de hipometilação global do gDNA para gliomas com localização 

profunda em relação aos tumores com localização lobar (p=0,044), com um 

decréscimo (1,6 vezes) no percentual de hipometilação. Observou-se uma correlação 

significativa, negativa e fraca entre a localização profunda e a hipometilação global 

do DNA (Teste de correlação ponto bisserial de Spearmann, p=0,043, rho = - 0,271, 

n=56). A correlação da hipometilação global do gDNA com a localização tumoral 

profunda sugere que assinaturas epigenéticas específicas de diferentes 

microambientes podem resultar em diferentes fenótipos, perfil de progressão e 

também de resposta a tratamento. 

11. Não foi observada diferença significativa entre o percentual de hipometilação global 

do gDNA entre os de pacientes com classificação histológica de astrocitoma 

anaplásico (AA) ou de GBM (p=0,831, teste de Mann-Whitney).  

12. Não foi encontrada associação significativa entre os genótipos dos polimorfismos 

em estudo e as diferentes classificações histológicas no momento do diagnóstico 

(p=0,854, rs 1801133; p=0,646, A1298C - Teste exato de Fisher). Também não 

foram encontradas associações significativas entre os alelos desses snps e as 

diferentes classificações histológicas, dissociando o risco da doença dos diferentes 

alelos (valores OR próximos a 1). 

13. A avaliação da presença de uma ou duas cópias dos alelos polimórficos de ambos 

snps no incremento de risco da doença evidenciou contribuições individuais fortes e 

significativas para os modelos aditivo (rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z = 

4,306 / rs1801131, A1298C: p= 0,005; escore Z= 2,799), dominante (rs1801133, 
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C677T: p=0,011; escore Z = 2,557 / rs1801131, A1298C: p=0,065; escore Z=1,848) 

para ambos os snps; para os homozigotos mutados (rs1801133, C677T: p<0,001; 

escore Z = - 4,207 / rs1801131, A1298C: p<0,001; escore Z= - 4,437) e para a 

histologia (rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z = - 5,765 / rs1801131, A1298C: 

p<0,001; escore Z = 4,983).  

14. Os estudos de associação genética também evidenciaram contribuições individuais 

fortes e significativas para modelo de hereditariedade aditivo (rs1801133, C677T: 

p<0,001; escore Z = 4,699 / rs1801131, A1298C: p= 0,005; escore Z= 2,806) e 

dominante (rs1801133, C677T: p=0,005; escore Z = 2,779), para homozigotos 

mutados (rs1801133, C677T: p<0,001; escore Z = - 4,019 / rs1801131, A1298C: 

p<0,001; escore Z= - 4,279), e para localização tumoral (rs1801133, C677T: 

p=0,001; escore Z = 3,315 / rs1801131, A1298C: p=0,010; escore Z= 2,593).  

15. Com relação à combinação de genótipo / modelo de contraste encontrou-se 

contribuições individuais fortes e significativas para as combinações de genótipo 

homozigoto duplo mutado para ambos snps (p<0,001; escore Z = - 4,701), para os 

modelos aditivos combinados de ambos os snps (p=0,035, escore Z=2,100); para a 

combinação do genótipo duplo mutado do rs 1801131 (A1298C) tanto com o 

modelo aditivo (p=0,025, escore Z=-2,248) como com o modelo dominante do 

rs1801133 (C677T, p=0,006, escore Z=-2,760) e para a histologia (p<0,001, escore 

Z=9,019).  

16. Os estudos de associação genética também identificaram contribuições individuais 

fortes e significativas para combinação de genótipo homozigoto duplo-mutado para 

ambos snps (p<0,001; escore Z = - 5,594), para os modelos aditivos combinados de 

ambos os snps (p<0,001, escore Z=5,425) e para a combinação do modelo 

dominante do rs1801133 (C677T) com o modelo aditivo do rs1801131 (A1298C, 

p<0,001, Z=3,925) e para a localização tumoral (p<0,001, escore Z=4,724).  

17. A análise pareada entre o gDNA e o DNA tumoral evidenciou alterações no gene 

MTHFR em 63,3% dos pacientes.Foi possível observar a presença das alterações 

genéticas características da transformação maligna e relacionadas com a natureza 

dinâmica e heterogênea do tumor. 

18. A avaliação conjunta e integrada de indicadores bioquímicos, genéticos e 

epigenéticos de forma personalizada; periódica e continuada pode fornecer subsídios 
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para intervenção multidisciplinar com perspectiva de reverter o glioma da condição 

de uma doença fatal para uma doença crônica administrável 

 

7. PERSPECTIVAS 

Ao se considerar o acúmulo de alterações genéticas, epigenéticas e metabólicas 

associadas à transformação maligna e à recidiva tumoral, de natureza heterogênea e 

dinâmica, bem como a importância de via metabólica do folato como fonte de 

grupamentos metila, torna-se importante avaliar a influência de polimorfismos 

funcionais de outros componentes desta via metabólica (tais como RFC, TS, DHFR), 

bem como dos níveis séricos de seus co-fatores (folato, vitamina B6 e vitamina B12). A 

identificação de associações entre estes parâmetros poderia, dentre outros, avaliar o 

balanço entre a hipometilaçãoglobal do DNA (snps funcionais em MTHFR) e a síntese 

de pirimidinas (snps funcionais em TS), o que também poderia ser correlacionado com 

marcadores específicos de proliferação celular (Ki67); supressão tumoral (p53, p21, 

PTEN) e reparo de DNA (MLH1, MSH6, MGMT) em amostras de biópsia.  

O rastreamento de padrões de hipermetilação de genes específicos como àqueles 

relacionados ao controle epigenético (DNMT), bem como genes relacionados à 

proliferação e à regulação do ciclo celular, apoptose, ao reparo do DNA (MGMT). Este 

mapeamento molecular forneceria uma melhor caracterização dos pacientes, sugerindo 

intervenções específicas e personalizadas para cada caso, compatíveis com os diferentes 

momentos de evolução clínica.  

Estudos posteriores com maior número de pacientes são sugeridos para: i) 

confirmação das tendências verificadas no possível efeito da combinação de genótipos 

de polimorfismos funcionais de MTHFR com padrão de hipometilação global do 

gDNA; ii) avaliação do efeito dos modelos de contraste (isolados e combinados) para a 

hipometilação do gDNA.  

Ao se considerar que mutações no gene IDH são verificadas nos estágios iniciais 

da gliomagênese, estando relacionadas a um perfil de hipermetilação do DNA em GBM 

secundário e a um melhor prognóstico, torna-se importante mapear este marcador 

molecular, como uma ferramenta complementar à classificação histopatológica, ao se 

considerar também que as alterações genéticas verificadas neste subgrupo de pacientes 

estão associadas a outras alterações moleculares (classificação pró-neural, associada a 
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alterações em PDGFRA, TP53) que vão permitir uma melhor caracterização do tumor e 

um melhor manejo do paciente em estágio inicial da doença.  

A identificação na circulação sanguínea de alterações em marcadores genéticos 

relacionados à localização do glioma (topografia); aos mecanismos de invasividade e de 

controle do ciclo celulardeterminando as características de proliferação, invasividade e 

resistência, e alterações em marcadores epigenéticos específicos como indicativo 

precoce de recidiva e/ou progressão tumoral. Tal estratégia enfatiza sua possível 

aplicação no acompanhamento personalizado de pacientes com glioma. De forma 

conjunta, os achados do presente estudo sugerem que avaliações bioquímicas, 

epigenéticas e moleculares podem ser utilizadas no momento do diagnóstico e no 

acompanhamento de pacientes com glioma maligno, como ferramentas de suporte 

fornecendo subsídios para intervenções nutricionais específicas e individualizadas, 

ressaltando-se também a natureza reversível da metilação do DNA como evento 

epigenético extremamente crítico no processo da transformação e progressão maligna. 
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9.ANEXOS 
 

ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO II - LISTA DE PACIENTES 

Registro Iniciais Gênero Idade Diagnóstico 

GBM 05 A.C.M.C.M. F 35 GBM Primário 
GBM 06 D.S.L. F 65 GBM Primário 
GBM 07 P.R.S.S M 55 GBM Primário 
GBM 09 M.A.S.S. M 46 GBM Primário 
GBM 10 A.B.K. M 57 GBM Secundário 
GBM 12 E.M.S M 49 GBM Primário 
GBM 14 S.A.M M 35 GBM Secundário 
GBM 15 F.C.C. M 24 GBM Secundário 
GBM 16 M.L.B. F 54 Oligodendroglioma primário 
GBM 19 E.M.P. M 41 GBM Primário 
GBM 20 Z.C.R. F 51 GBM Primário 
GBM 21 J.M.B.R. M 28 GBM Secundário 
GBM 22 L.M.V.B. F 59 GBM Primário 
GBM 23 C.C.S. F 20 GBM Primário 
GBM 24 E.F. M 35 GBM Primário 
GBM 25 N.R.S. M 67 GBM Primário 
GBM 29 M.H.L.C. F 69 GBM Secundário 
GBM 31 C.H.S.J. M 19 GBM Secundário 
GBM 32 R.R. M 45 GBM Primário 
GBM 33 M.O. M 65 GBM Primário 
GBM 34 C.N. M 33 GBM Primário 
GBM 35 A.C.S.C. M 64 GBM Primário 
GBM 36 M.P.K.P. M 24 GBM Primário 
GBM 37 J.P.F.C.J. M 51 GBM Primário 
GBM 40 S.L.P. F 63 GBM Primário 
GBM 41 V.T.N.V F 33 GBM Secundário 
GBM 43 M.C.A. M 51 GBM Primário 
GBM 44 C.M. F 35 GBM Primário 
GBM 46 D.L.G. F 66 GBM Primário 
GBM 47 L.O. F 81 GBM primário 
GBM 48 J.M.A.B. M 30 GBM Secundário 
GBM 49 M.L.M. M 46 GBM Secundário 
GBM 50 R.M.C. M 36 Oligodendroglioma primário 
GBM 57 A.H. M 76 GBM Primário 
GBM 58 S.A.C. M 65 GBM Primário 
GBM 60 D.A.C.S. F 63 Oligodendroglioma primário 
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Registro Iniciais Gênero Idade Diagnóstico 

GBM 61 E.E.H. M 63 GBM Primário 
GBM 62 S.S.S. F 44 GBM Primário 
GBM 63 D.M.M. F 39 Oligoastrocitoma Anaplásico Grau III 
GBM 64 L.M.A.  M 29 GBM Secundário 
GBM 65 D.A. M 67 GBM Primário 
GBM 67 A.C.V. M 42 GBM Primário 
GBM 68 L.C.S. F 44 GBM Primário  
GBM 69 O.M.C M 67 Oligodendroglioma primário 
GBM 70 E.B. F 24 GBM Primário 
GBM 73 T.A.C. F 54 GBM Primário 
GBM 74 A.R.D. F 72 GBM Primario 
GBM 75 P.M.O. F 28 Oligoastrocitoma Grau II 
GBM 76 O.R. F 73 Oligodendroglioma 
GBM 78 G.R.M. M 78 GBM Secundário 
GBM 80 V.O.B. M 63 GBM Primário 
GBM 86 G.M.S F 77 GBM Primário 
GBM 90 M.J.A. M 71 GBM Primário 
GBM 92 M.C.S.L. F 35 GBM Secundário 
GBM 104 K.C.S.R. F 40 GBM Secundário 
GBM 105 F.A.M. M 50 GBM Primário 
GBM 110 I.T.M. F 66 GBM Primário 
GBM 111 C.S.A. M 22 GBM Secundário 
GBM 113 G.T.F. M 58 GBM Primário 
GBM 115 T.M. M 79 GBM Primário 
GBM 116 F.C.O. M 62 GBM Primário 
GBM 117 M.L.V.V.S. F 65 GBM Primário 
GBM 118 R.A.O. M 57 GBM Secundário 
GBM 119 R.F.R. M 39 GBM Primário 
GBM 120 C.A.L. M 53 GBM Primário 
GBM 122 A.S.J. F 57 GBM Primário 
GBM 123 A.M.S.B. M 44 GBM Secundário 
GBM 125 L.A.P.J. M 52 GBM Secundário 
GBM 126 F.R.M.A. F 50 GBM Secundário 
GBM 127 M.I.R.A. F 47 GBM Secundário 
GBM 128 S.S. M 61 GBM Primário 
GBM 129 M.A.O. F 86 GBM Primário 
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Registro Iniciais Gênero Idade Diagnóstico 
  
  GBM 131 M.C.G.C. F 46 GBM Primário 
  GBM 132 F.B. M 83 GBM Primário 
  GBM 133 A.C.M.U. F 60 GBM Primário 
  GBM 135 A.P.S. M 62 GBM Primário 
  GBM 136 C.L.B.C. M 45 GBM Primário 
  GBM 137 M.I.M.M. F 69 GBM Primário 
  GBM 138 L.P.R. F 66 GBM Primário 
  GBM 139 J.C.S.F. M 53 GBM Primário 
  GBM 140 G.F.C. F 79 GBM Primário 
  GBM 141 E.F.F.L.  F 39 GBM Primário 
  GBM 142 M.C.C.A. F 55 GBM Primário 
  GBM 143 U.M.G. M 60 GBM Secundário 
  GBM 144 L.M.N. M 62 GBM Primário 
  GBM 145 E.S.C.  F 47 GBM Primário 
  GBM 146 D.A.M. F 52 GBM Primário 
  GBM 147 C.R.N. M 52 GBM Primário 
  GBM 148 M.M.C.O. F 75 GBM Primário 
  GBM 150 A.R.D.T. M 46 GBM Secundário 
  GBM 151 C.G.M.R. M 69 GBM Primário 
  GBM 153 A.A.S. M 20 GBM Secundário 
  GBM 154 M.R.S.C.  M 59 GBM Primário 
  GBM 155 C.O.L. M 21 Oligoastrocitoma 
  GBM 156 M.A.L.B. F 48 GBM Secundário 
  GBM 159 V.M.T.S.D. F 42 GBM Primário 
  GBM 160 O.S.C. M 62 Oligoastrocitoma 
  GBM 168 A.E.S.F. M 43 GBM Primário 
  GBM 169 J.L.P. M 59 GBM Primário 
  GBM 170 R.B.F. M 51 GBM Secundário 
  GBM 171 M.A.A.F. F 40 GBM Secundário 
  GBM 172 C.G.A. M 68 GBM Primário 
  GBM 173 H.A.V.M. F 44 Oligoastrocitoma 
  GBM 174 W.R.S. M 30 GBM Secundário 
  GBM 175 I.L.M. F 72 GBM Primário 
  GBM 176 O.R.S. M 42 Oligoastrocitoma 
  GBM 177 C.T.F.G. F 23 GBM Secundário 
  GBM 179 E.A.L.M.S. F   GBM Secundário 
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Registro Iniciais Gênero Idade Diagnóstico 

GBM 181 I.B.V.  F 23 GBM Primário 
GBM 184 C.L.L. F 61 GBM Secundário 
GBM 185 D.N.B.A. M 52 GBM Primário 
GBM 186 N.S.A. M 55 GBM Primário 
GBM 187 R.B.O.C. M 54 GBM Primário 
GBM 188 R.N. M 67 GBM Primário 
GBM 191 O.D.G. F 72 GBM Secundário 
GBM 194 F.L.F. M 54 GBM Secundário 
GBM 195 H.M.F.N. F 58 GBM Primário 
GBM 196 M.D.B.C. F 58 GBM Primário 
GBM 197 J.R.C.P. M 53 GBM Primário 
GBM 198 A.B.N. M   GBM Primário 
GBM 199 E.A.S. M 55 Oligoastrocitoma 
GBM 200 J.T.S.T.N. M 52 GBM Primário 
GBM 201 D.T.M.C.L. F   GBM Secundário 
GBM 202 S.A. M 47 GBM Primário 
GBM 203 L.F.G. M 47 GBM Primário 
GBM 204 A.S.B. M 61 GBM Primário 
GBM 205 C.B.A.R F   GBM Primário 
GBM 206 C.A.S.P. M 63 GBM Primário 
GBM 223 M.A. F 45 GBM Primário 
GBM 224 J.N.P. M 76 GBM Primário 
GBM 231 G.G.C. M 48 GBM Secundário 
GBM 232 T.D.R.V. M 24 GBM Primário 
GBM 233 L.S.C.O. M 67 GBM Primário 
GBM 234 P.L.V. M 55 GBM Primário 
GBM 239 C.J.Q. M 45 GBM Primário 
GBM 241 N.M.P. M 63 GBM Primário 
GBM 242 S.Q.G. M 55 GBM Primário 
GBM 244 A.P.P. F 56 GBM Secundário 
GBM 246 C.J.  M 65 GBM Primário 
GBM 248 M.R.S. M 60 GBM Primário 
GBM 249 B.J.C. M 29 GBM Secundário 
GBM 252 D.R.A. M 49 GBM Primário 
GBM 255 R.O. M 55 GBM Primário 
GBM 257 O.H.S.B. M 37 GBM Primário 
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Registro Iniciais Gênero Idade Diagnóstico 

GBM 258 E.R.S. F 65 GBM Primário 
GBM 259 T.S.N.M. F 68 GBM Primário 
GBM 260 M.E.A. M 39 GBM Primário 
GBM 261 P.F.E. F 34 GBM Primário 
GBM 262 L.S.C. F 48 GBM Primário 
GBM 263 R.C.B. M 58 GBM Primário 
GBM 264 L.M.F. M 67 GBM Secundário 
GBM 267 S.A.A. M 52 GBM Primário 
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ANEXO III: FLUXOGRAMA – METODOLOGIA 

 

 

 


