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Resumo 

 

Hummel LAB. Avaliação da expressão gênica de CSNK2A1 e CSNK2B em leucemia 
linfoblástica aguda de células precursoras B. 2016. Monografia (Bacharel em 
Biomedicina) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Introdução: A leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B (LLA-CPB) 
corresponde a 85% das LLAs pediátricas, sendo caracterizada por alterações 
cromossômicas primárias utilizadas na estratificação de risco, além de alterações 
adicionais, como deleções no gene Ikaros (∆IKZF1), responsável por orquestrar a 
linfopoese através da regulação de EBF1, RAG1 e outros genes. Dessa forma, as 
∆IKZF1 contribuem para a leucemogênese e também estão associadas a um pior 
prognóstico na LLA-CPB. Como a proteína caseína kinase 2 (CK2) inativa Ikaros, 
estudos propõem que a inibição farmacológica de CK2 poderia restaurar a função de 
Ikaros e apresentar um efeito antileucêmico em pacientes com ∆IKZF1. Portanto, este 
estudo teve como objetivo compreender o perfil de expressão de CSNK2A1 e CSNK2B 
(CK2), IKZF1 e seus genes-alvo (EBF1 e RAG1) nas LLA-CPB pediátricas. Além disso, 
correlacionamos o perfil de expressão destes genes com o status de IKZF1 e com as 
características clínicas dos pacientes. Metodologia: Foram incluídos três grupos 
(n=24) de acordo com o status de IKZF1 (selvagem, dominante negativo e 
haploinsuficiente), compostos por pacientes com LLA-CPB (2004-2016) <18 anos com 
>30% de blastos. Pacientes com síndromes genéticas foram excluídos. A expressão 
gênica foi avaliada por reação da cadeia da polimerase em tempo real, com o ensaio 
customizado TaqMan Array Plate (CSNK2A1, CSNK2B, EBF1 e RAG1) e SYBR green 
(IKZF1). Os dados foram comparados com o teste estatístico Mann Whitney no 
programa GraphPad Prism 5. Resultados: A maioria dos casos eram meninos (53,3%) 
com idade ao diagnóstico entre 1 e 9 anos (73,3%) e diagnosticados com LLA-comum 
(78,3%). Através da análise de expressão gênica, foi observada uma redução gradual 
da expressão de IKZF1, CSNK2A1 e CSNK2B de acordo com o aumento da idade ao 
diagnóstico dos pacientes. Em relação ao sexo, a mediana de expressão foi maior nas 
meninas do que nos meninos. A expressão de CSNK2A1 foi ligeiramente inferior em 
pacientes com alta leucocitose (≥ 50.000 leucócitos por mm3) (p=0,04). Apesar da 
ausência de significância estatística, a análise integrada de CK2, IKZF1 e seus genes 
alvos mostrou razão de expressão de CK2 e IKZF1 inversamente proporcional à 
expressão de EBF1 e RAG1, concordando com a hipótese de que CK2 inibe Ikaros. 
Conclusão: O estudo mostra que a expressão de CK2 e IKZF1 sofre variações com a 
idade e sexo do indivíduo, sem diferença estatística. Além disso, nossos resultados 
preliminares corroboram com a literatura e sugerem que CK2 pode inibir a ação de 
Ikaros em pacientes com LLA-CPB levando a diminuição da expressão de seus genes 
alvo e ao comprometimento da linfopoese. 
 

Palavras chave: leucemia linfoblástica aguda, células B, deleções de IKZF1, CK2 
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Abstract 

 

Hummel LAB. Evaluation of CSNK2A1 and CSNK2B gene expression in B cell 
precursor acute lymphoblastic leukemia. 2016. Monografia (Bacharel em Biomedicina) 
– Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Introduction: B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) corresponds to 
85% of pediatric ALL. They are characterized by chromosomic alterations used in risk 
stratification, and also additional alterations, such as IKZF1 deletions (ΔIKZF1). This 
gene is responsible for orchestrating the lymphoid development process by regulating 
EBF1, RAG1, and other genes. Thereby, ΔIKZF1 contribute to leukemogenesis and are 
associated to a poor outcome in patients with BCP-ALL. Since casein-kinase 2 (CK2) 
protein inactive Ikaros, studies suggest that a pharmacological inhibition of CK2 can 
restore Ikaros function and have an antileukemic effect. The aim of this study was to 
evaluate the expression of CSNK2A1 and CSNK2B (CK2), IKZF1 and its target genes 
(EBF1 and RAG1) to understand the expression profile of these transcripts in pediatric 
BCP-ALL. In addition, we correlated the expression profile of these genes with the 
IKZF1 status and the clinical characteristics of the patients. Methodology: Three 
groups (n = 24) of patients with BCP-ALL (2004-2016) <18 years with > 30% of blasts 
were included in the study, according to IKZF1 status (wild type, dominant negative and 
haploinsufficient). Patients with genetic syndromes were excluded. The genes 
expression were evaluated by real-time polymerase chain reaction with the custom 
TaqMan Array Plate assay (CSNK2A1, CSNK2B, EBF1 and RAG1) and SYBR green 
(IKZF1). The data were compared through the Mann Whitney statistical test using the 
GraphPad Prism 5 program. Results: Most of the cases were male (53.3%), aged 
between 1 and 9 years-old at diagnosis (73.3%) and with common-ALL (78.3%). The 
gene expression analysis showed a gradual reduction of IKZF1, CSNK2A1 and 
CSNK2B expression according to the increase of the age at the diagnosis of the 
patients. About the gender, the median expression was higher in females than in males. 
CSNK2A1 expression was slightly lower in patients with high leukocytosis (≥ 50,000 
leukocytes per mm3) (p = 0.04). Despite the lack of statistical significance, the 
integrated analysis of CK2, IKZF1 and its target genes showed that CK2 and IKZF1 
expression ratio are inversely proportional to the expression of EBF1 and RAG1, 
agreeing with the hypothesis that CK2 inhibits Ikaros. Conclusion: The study shows 
that CK2 and IKZF1 expression undergoes variations regarding the age and sex of 
individuals, with no statistical difference. In addition, our results corroborate with the 
literature and suggest that CK2 may inhibit Ikaros activity in BCP-ALL patients leading 
to a decrease in their target genes expression and to impairment of lymphoid 
development. 

 
 
 
Key words: acute lymphoblastic leukemia, B-cell, IKZF1 deletions, CK2 
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1. Introdução 

1.1. Hematopoiese 

O processo de formação, desenvolvimento e maturação das células sanguíneas 

é denominado hematopoiese. A medula óssea (MO) é o sítio hematopoiético durante a 

infância e a vida adulta, começando a ter grande importância a partir do último terço (6 

e 9 meses) da gestação (HOFFBRAND; MOSS, 2013). Antes dos 6 meses de 

gestação, a hematopoiese transita entre o saco vitelino, fígado e baço, variando o sítio 

de acordo com o período de gestação, como pode-se observar no quadro abaixo:  

 

Quadro 1. Sítios responsáveis pela hematopoiese 

Locais de Hematopoiese 

Feto 0-2 meses (saco vitelino) 

2-7 meses (fígado, baço) 

5-9 meses (medula óssea) 

De 0 a 2 anos Medula óssea (praticamente todos os 

ossos) 

Adultos Vértebras, costelas, crânio, esterno, 

sacro e pelve, extremidades proximais 

dos fêmures 

 

 A hematopoiese inicia-se a partir de uma célula-tronco pluripotente, que é capaz 

de originar todas as linhagens hematológicas. Em uma pessoa saudável, a célula-

tronco tem capacidade também de autorrenovação, o que permite que a celularidade 

da medula permaneça constante. A formação das diferentes linhagens celulares é 

orquestrada tanto pela ação de fatores de transcrição, quanto por alterações 

epigenéticas que estarão influenciando a expressão de genes importantes para gerar o 

fenótipo daquela célula, direcionando então a diferenciação das linhagens sucessivas 

de acordo com a necessidade do organismo como um todo (HOFFBRAND; MOSS, 

2013). Fatores de transcrição se ligam ao DNA, controlando a transcrição de genes 

específicos que irão exercer sua função, por exemplo, na diferenciação das células, 



2 

 

estímulo da divisão celular ou, até mesmo, na supressão da apoptose. Logo, é 

extremamente importante conhecer e entender o papel dos fatores de transcrição visto 

tamanha influência no processo de hematopoiese.  

As linhagens linfoide e mieloide são responsáveis por produzir os leucócitos, 

também conhecidos como células sanguíneas brancas, as quais compõem o sistema 

imune (Figura 1). A célula-tronco linfoide originará dois tipos de linfócitos, os linfócitos B 

(células B) e linfócitos T (células T), cada qual com suas respectivas funções no 

sistema imune. Além desses dois tipos celulares, a célula-tronco linfoide dará origem à 

célula Natural Killer (NK), cuja principal função é eliminar células anormais do 

organismo. Já a célula progenitora mieloide dará origem a granulócitos (basófilos, 

eosinófilos e neutrófilos) e monócitos, além dos eritrócitos e plaquetas (HOFFBRAND; 

MOSS, 2013). 

 

Figura 1. Célula-tronco pluripotente e diferentes linhagens originadas mediante processo de 

diferenciação celular. CFU: unidade formadora de colônia; BFU: unidade formadora explosiva; 

Baso: basófilo; E: eritróide; Eo: eosinófila; GEMM: granulocítica, eritróide, monocítica, megacariocítica; 

GM: granulócito, monócito; Meg: megacariocítico; NK: natural killer. (HOFFBRAND; MOSS, 2013). A 

figura ilustra as etapas de maturação e diferenciação celular  envolvidas no processo da hematopoiese. 
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A hematopoiese inicia-se a partir de uma célula-tronco pluripotente, que é capaz de originar as linhagens 

hematológicas mielóide e linfóide. Fenótipos de células mais imaturas se encontram no início da 

diferenciação; enquanto que um fenótipo de células mais maduras pode ser observado no fim da 

diferenciação.  

 

Uma pessoa saudável tem a produção normal dos eritrócitos (eritropoese), 

granulócitos (granulopoese), monócitos (mielopoese) e das plaquetas 

(trombocitopoese), de acordo com o bom funcionamento na diferenciação celular 

durante a hematopoiese do indivíduo. Alterações nas etapas de diferenciação e 

desenvolvimento da hematopoiese podem levar ao surgimento da leucemia.  

 

  

1.2. Leucemia linfoblástica aguda pediátrica 

A leucemia é a neoplasia mais comum na infância, correspondendo a 30,2% dos 

tumores nessa faixa etária (YOUNG et al., 2000; MINISTÉRIO DA SAÚDE/INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER, 2016). Trata-se de uma doença clonal que acomete células 

hematopoiéticas e evoluem pelo acúmulo de mutações em um clone, ou seja, uma 

população com um mesmo perfil genético. Essas alterações resultam em 

diversificações genéticas progressivas seguidas por uma seleção natural de subclones 

mutantes dominantes (INABA; GREAVES; MULLIGHAN, 2013).  

A leucemia pode ser classificada como aguda ou crônica, sendo a forma aguda 

mais comum na infância e a crônica em adultos. A leucemia aguda (LA) é caracterizada 

pela rápida proliferação das células neoplásicas imaturas, denominadas blastos, 

presentes tanto na MO quanto no sangue periférico (SP). A LA é definida pela 

infiltração de mais de 20% de blastos na MO ou no SP, podendo ser subclassificada 

através da caracterização imunofenotipica e da identificação de alterações genético-

moleculares específicas da doença. Já a leucemia crônica apresenta uma progressão 

mais lenta, o grau de diferenciação dessas células vai além da fase blástica 

provocando então uma doença linfoproliferativa ou mieloproliferativa (HOFFBRAND; 

MOSS, 2013). 
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A leucemia linfoblástica aguda (LLA) pediátrica tem alto impacto na saúde 

pública, visto que pode afetar a qualidade de vida do paciente por inúmeras décadas. 

Muito ainda se discute sobre o que leva ao surgimento da LLA pediátrica. O que se 

sabe até então é que a causa é multifatorial, com a influência de fatores externos e 

internos. Dentre os fatores externos, exposição à radiação e resposta anormal a 

infecções virais, e até mesmo bacterianas, são exemplos de situações sugeridas como 

de risco para o desenvolvimento da doença (INABA et al., 2013). Já em relação aos 

fatores internos, síndromes genéticas são exemplos de situação que se tem 

comprovado aumento da taxa de risco de a criança vir a desenvolver a doença (INABA 

et al., 2013). Diante deste quadro, estudos cada vez mais aprofundados envolvendo a 

susceptibilidade genética têm sido feitos, para fornecerem maior conhecimento sobre a 

etiologia da doença. 

 

1.2.1. Epidemiologia 

Segundo a base de dados norte-americana Surveillence, Epidemiology End 

Results Program (SEER), a LLA é uma doença típica da faixa pediátrica, com pico de 

incidência em pacientes menores de 20 anos (resultados referentes a casos incidentes 

dentre os anos de 2009-2013; Figura 2), bem como um predomínio de pacientes do 

sexo masculino. Observa-se o mesmo padrão de incidência apresentado na cartilha de 

“Incidência de Câncer no Brasil – Estimativa 2016” disponibilizada pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), onde 5.540 casos novos de leucemia em homens e 4.530 

em mulheres são estimados para o ano de 2016, sendo que o grupo pediátrico 

apresenta pico de incidência.  
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Figura 2. Incidência de novos casos de LLA nos EUA, 2009-2013. A figura mostra a incidência 

de novos casos de LLA atingindo diferentes faixas etárias no período de 2009-2013. A doença apresenta 

maior incidência em pacientes menores de 20 anos, chegando à aproximadamente 57,2% dos casos 

diagnosticados com LLA em todas as faixas etárias, indicando ser a faixa etária de maior prevalência de 

LLA.   

 

Em relação à leucemia pediátrica aguda de células precursoras B (LLA-CPB) 

observa-se um pico de incidência entre 2 e 5 anos de idade (REIS RDE et al., 2016), 

correspondendo a 85% das LLAs pediátricas (PUI; RELLING; DOWNING, 2004). 

Pacientes com LLA-CPB apresentam taxa de cura de 80%, enquanto as recaídas ainda 

ocorrem em 20% dos casos e representam uma importante causa de morbidade e 

mortalidade pela doença (INABA et al., 2013;  PUI et al., 2004). 

 

1.2.2. Aspectos clínicos e diagnósticos 

Pacientes com LLA-CPB, assim como todos os pacientes com leucemia, têm 

como característica a substituição das células sanguíneas normais por leucócitos 

imaturos (blastos) tanto na MO quanto no SP (HOFFBRAND; MOSS, 2013), ou seja, 

ocorre uma parada na maturação das células sanguíneas e estas permanecem na 

forma blástica. O nível de diferenciação dessas células malignas pode ser determinado 

através da análise morfológica do esfregaço sanguíneo visualizado ao microscópio; 

imunofenotípica, por meio da citometria de fluxo, e/ou análise citogenética e molecular. 

O acúmulo de células blásticas leva ao aspecto clínico dominante desta neoplasia: 

Adaptado da base de dados SEER 
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insuficiência da MO, podendo ainda levar alguns pacientes a terem infiltração tecidual. 

A doença é caracterizada pela presença de ao menos 20% de blastos na MO e SP e, 

devido ao acometimento da MO por células imaturas, a criança se torna mais 

suscetível a infecções e se observa quadros recorrentes de sangramento, dores 

ósseas, palidez e fadiga excessiva. 

Apesar do aperfeiçoamento de terapias no tratamento das LLAs pediátricas terem 

elevado a taxa de sobrevida desses pacientes para mais de 90% (MOORMAN, 2016), 

a taxa de recaída chega a 20% dos casos (MULLIGHAN et al., 2009). Logo, estudos 

que visem uma melhora no prognóstico das crianças acometidas por esta neoplasia 

são de grande importância. Na estratificação de risco são levados em consideração os 

aspectos clínicos do paciente com LLA-CPB, dos quais leucometria e idade são os 

mais críticos. De acordo com o National Cancer Institute (NCI), um paciente com mais 

de 50.000 leucócitos por mm3 no SP ao diagnóstico é considerado de alto risco. Já os 

que apresentam leucometria inferior a este valor são tidos como risco padrão. Da 

mesma forma, pacientes menores de 1 ano e maiores de 10 anos são classificados 

como de alto risco e pacientes entre 1 e 10 anos como de risco padrão (SMITH et al., 

1996).  

O sistema French-American-British (FAB) classifica as LLAs em três subtipos 

(L1, L2 e L3), levando em consideração apenas critérios morfológicos das células 

(ROSE-INMAN; KUEHL, 2014). No ponto de vista imunofenotípico, é possível distinguir 

os tipos celulares LLA-B e LLA-T e ainda subclassificar esses tipos celulares pela 

avaliação do estágio maturativo feito por análise de imunofenotipagem através da 

citometria de fluxo, utilizando marcadores específicos para cada linhagem. O Grupo 

Europeu de Classificação Imunológica das Leucemias (EGIL) considera quatro subtipos 

de LLA-CPB, sendo eles: LLA pró-B (B-I: expressam CD79a, CD22 e CD19), LLA-

comum (B-II: expressam CD10), LLA pré-B (B-III: expressão da IgM citoplasmática) e 

LLA-B madura (B-IV: cadeias leves κ ou λ sendo expressas no citoplasma e na 

superfície celular). O subtipo LLA-comum é o que apresenta melhor prognóstico 

(BENE, et  al., 1995).  

Além desses dois critérios, alterações moleculares também são utilizadas como 

biomarcadores com valor prognóstico importante, e ajudam a complementar essa 
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estratificação. Tais biomarcadores beneficiam o paciente, visto que a intensidade da 

terapia pode ser adequada para cada estrato de risco. Em suma, para aumentar a 

chance do sucesso terapêutico nesses pacientes, é preciso conhecer a relação entre 

fenótipo-genótipo na caracterização biológica e na patogênese das leucemias 

pediátricas, além de identificar biomarcadores na evolução natural da leucemia e 

associá-los com a resposta ao tratamento.  

 

 

1.2.3. Alterações citogenético-moleculares. tratamento e aspectos prognósticos 

de pacientes com LLA  

Ainda não se consegue determinar com precisão as causas do desenvolvimento 

da LLA-CPB pediátrica. Inaba e Greaves defendem a teoria de que são necessários 

dois eventos para o desenvolvimento da LLA-CPB. Um primeiro evento deve ocorrer na 

fase pré-natal, em que a célula adquire uma translocação ou alteração numérica, ou 

seja, anormalidades cromossômicas (INABA et al., 2013). Essas alterações de primeiro 

evento são denominadas alterações primárias, que por si só, não são capazes de gerar 

um fenótipo leucêmico, indicando a necessidade de alterações genéticas adicionais 

(MULLIGHAN, 2011;  MULLIGHAN et al., 2007). É preciso que pelo menos um 

segundo evento ocorra, o qual estará presente em apenas uma parcela destas células, 

contribuindo para o surgimento do fenótipo clínico da leucemia (INABA et al., 2013;  

MULLIGHAN, 2011). Logo, o primeiro evento está presente em uma população celular 

(clone celular) e a partir dele, outras alterações precisam ocorrer. Este segundo evento 

(alterações secundárias) ocorre após o nascimento, sendo consequência de alguma 

exposição e/ou anormalidade molecular ou cromossômica adicional adquirida. 

Frequentemente, essas anormalidades se tratam de alterações moleculares mais 

específicas em que se têm deleções ou ganhos de genes ou regiões gênicas 

(MOORMAN, 2016)  

 As alterações primárias são os biomarcadores mais utilizados no diagnóstico, 

exatamente porque virtualmente todas as células leucêmicas contêm essa alteração. 

Alterações de segundo evento são extremamente importantes, pois podem ajudar em 

alternativas prognósticas e terapêuticas, podendo ser utilizadas para redefinir registros 
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de estratificação de risco. Dentre as alterações adicionais recentemente descobertas 

na estratificação de risco, destaca-se a deleção do gene IKZF1, que codifica o fator de 

transcrição Ikaros, essencial na diferenciação de células linfoides (KUIPER et al., 2007;  

MULLIGHAN, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) faz uso dos marcadores citogenético-

moleculares para classificar a LLA-CPB e a dividiu em subtipos genéticos: 

t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL1, rearranjos envolvendo MLL (KMT2A), t(12;21)(p13;q22) 

ETV6-RUNX1, translocações de Imunoglobulina IGH, t(1;19)(q23;p13.3) TCF3-PBX1, 

amplificação intracromossômica do cromossomo 21 (iAMP21), hiperdiploidia (>46 

cromossomos) e hipodiploidia (<46 cromossomos). Os casos que não apresentam 

essas alterações são classificados como leucemias sem anormalidades citogenéticas e 

pertencem a um subgrupo denominado B-other, que inclui um grupo de pacientes 

denominado Ph-like, com perfil de expressão semelhante ao observado no grupo com 

BCR-ABL1, porém, sem essa alteração molecular (MOORMAN, 2012;  VARDIMAN, 

2010). Esses marcadores também são utilizados para a estratificação de diferentes 

grupos de risco para uma melhor estratégia de tratamento dos pacientes como 

ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3. Frequência das alterações citogenético-moleculares em LLA-CPB pediátrica (Adaptado de 

Moorman, 2009). A figura mostra as alterações citogenético-moleculares descritas em LLA-CPB pediátrica, 

divididas de acordo com a estratificação de risco, caracterizadas por meio das diferentes cores utilizadas. As 

frequências com que essas alterações são encontradas podem ser observadas no gráfico. As tonalidades em 

verde correspondem a alterações que conferem bom prognóstico aos pacientes; em azul, alterações 

relacionadas a um prognóstico intermediário e, em vermelho, alterações que conferem um pior prognóstico 

aos pacientes. 
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Essas alterações geralmente estão associadas às características do paciente ao 

diagnóstico, como idade, leucometria e o imunofenótipo. Geralmente essas alterações 

podem estar associadas com a resposta do paciente ao tratamento, por isso a 

identificação de biomarcadores é de grande importância para predizer o prognóstico do 

paciente com LLA-CPB (MOORMAN, 2012). 

O rearranjo mais frequente na LLA-CPB é a translocação t(12;21)(p13;q22), que 

gera a fusão gênica ETV6-RUNX1. Essa alteração acomete cerca de 25% dos casos, 

que geralmente apresentam bom prognóstico e baixo risco de recaída (MOORMAN, 

2016;  PUI et al., 2004). A fusão gênica BCR-ABL1 é resultante da translocação 

t(9;22)(q34;q11), altamente frequente na leucemia mieloide crônica, mas ocorre em 

cerca de 2% dos casos de LLA pediátrica, sendo indicativa de prognóstico 

desfavorável. O gene KMT2A possui vários possíveis parceiros de fusão, por isso é 

considerado um gene promíscuo. Rearranjos envolvendo KMT2A correspondem a uma 

pequena porcentagem das LLAs-CPB quando analisado no geral, já em pacientes 

lactentes (menores de 12 meses), a frequência de rearranjos no KMT2A é encontrada 

por volta de 80% dos casos (MOORMAN, 2016) e em geral estão associados a um pior 

prognóstico. As translocações de imunoglobulina (Ig) envolvem translocações 

específicas em LLA-CPB, como t(8;14)(q24;q32)/IGH@-MYC e t(14;18)(q32;21)/IGH@-

BCL2. Tratam-se de translocações raras na LLA, ocorrendo em maior frequência em 

pacientes adolescentes e jovens adultos e, sendo associadas a um prognóstico 

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

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

está associada a um prognóstico intermediário (MULLIGHAN, 2011;  MULLIGHAN et 

al., 2007). A iAMP21 é uma amplificação que ocorre no braço longo do cromossomo 

21, que é caracterizada pela presença de três ou mais cópias adicionais do gene 

RUNX1. Este tipo de alteração é mais comum em crianças mais velhas com média de 

idade de 9 anos e está associada a baixa contagem de leucócitos e a um pior 

prognóstico. A hiperdiploidia é indicativa de um prognóstico favorável e trata-se da 

anomalia mais prevalente nas LLAs-CPB, acometendo 28% dos casos. Nas 

hiperdiploidias, observa-se mais de 46 cromossomos nos blastos e geralmente os 

cromossomos envolvidos no ganho são: X, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 21 (BHOJWANI; YANG; 
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PUI, 2015;  MOORMAN, 2016;  PAULSSON et al., 2010;  PIETERS; CARROLL, 2010). 

Já a hipodiploidia, caracterizada por menos de 46 cromossomos, é associada a um 

prognóstico desfavorável. Essa anormalidade está presente em aproximadamente 1% 

dos casos de LLA-CPB pediátrica e ainda pode ser subclassificada em quase haploide 

(<30 cromossomos), baixa hipodiploidia (30-39 cromossomos) e alta hipodiploidia (40-

44 cromossomos) (MOORMAN, 2016). 

Os pacientes com LLA são submetidos a um tratamento com três fases, sendo a 

fase de indução a primeira etapa do tratamento. Esta fase visa eliminar as células 

leucêmicas e restaurar a hematopoese normal do indivíduo (o sucesso é atingido por 

96-99% das crianças),. Geralmente essa etapa leva de 4-6 semanas, glicocorticóides 

(predinisona ou dexametazona) são as principais drogas administradas e quase todos 

os pacientes entram em remissão (HUNGER; MULLIGHAN, 2015;  INABA et al., 2013). 

A segunda fase do tratamento é a fase de consolidação que objetiva erradicar 

possíveis células leucêmicas residuais (consolidar a remissão) e evitar que o sistema 

nervoso central seja afetado, podendo durar de 20-30 semanas. Já a terceira etapa 

trata-se da terapia continuada (manutenção), que dura em torno de dois anos durante a 

qual são administrados mercaptopurina diariamente e metrotexato semanalmente, 

ambos por via oral. No geral, as três etapas do tratamento podem durar de 2-5 anos 

(HUNGER; MULLIGHAN, 2015;  INABA et al., 2013).  Se a recaída ocorrer após a 

primeira fase de tratamento, a maioria dos pacientes deve entrar em uma segunda 

remissão, com 50% de chance de cura.  Se a recaída ocorrer durante as demais 

etapas, 50-70% dos pacientes entrarão em numa segunda remissão e somente 20-

30% dos pacientes podem ser curados. Uma vez que o paciente recaia, o protocolo de 

tratamento é revisto, podendo ser aplicado um novo protocolo, bem como a utilização 

de transplantes (HUNGER; MULLIGHAN, 2015). 

 

1.3. O papel de IKZF1 

Algumas das alterações primárias na LLA-CPB já estão inclusas no diagnóstico 

e estratificação de risco dos pacientes e, apesar de serem importantes eventos 

iniciadores no desenvolvimento de leucemia, a sua identificação ainda é insuficiente 

para a compreensão da leucemogênese e estratificação de todos os pacientes. Muitas 
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dessas alterações secundárias acometem genes envolvidos em processos celulares 

importantes, como o desenvolvimento linfoide, o ciclo celular, supressão tumoral, a 

sinalização linfoide e a coativação e regulação da transcrição (MOORMAN, 2012). 

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

composto por 8 éxons, sendo que o primeiro não é codificante. Este gene codifica a 

proteína Ikaros, sendo transcrita dos éxons 2 a 8. A figura 4 traz uma representação 

esquemática dos éxons de IKZF1 e os domínios proteicos por eles codificados. Os 

éxons 4 a 6 do IKZF1 codificam quatro domínios zinc finger, que desempenham a 

função de ligação ao DNA. Para que a proteína se ligue ao DNA e exerça sua função, é 

necessária a presença de pelo menos três dos quatro zinc finger. Já o éxon 8 codifica 

dois domínios zinc finger adicionais, responsáveis por mediar a interação de Ikaros 

com outros fatores de transcrição da família (DAVIS, 2011). Esses domínios são 

também necessários para a homo ou heterodimerização de diferentes isoformas de 

Ikaros.  

 

 

Figura 44. Demonstração estrutural do gene IKZF1. Os números representam os éxons; retângulos 

brancos correspondem aos éxons não codificantes e em rosa a região que codifica a proteína Ikaros. 

Retângulos azul claro são os 4 “zinc-fingers” do domínio de ligação ao DNA e, em azul escuro, os 2 

“zinc-fingers” do domínio de dimerização (Adaptado de RAETZ; CARROLL, 2014). 

.A proteína Ikaros é um dos mais importantes reguladores da linfopoese e, 

através de splicing alternativo, o fator de transcrição Ikaros pode ser encontrado em 

onze isoformas (Figura 5), sendo que cinco delas desempenham a função normal de 

proteínas ativadoras da transcrição (1, 2, 2a, 3, 3a), nos quais o domínio de ligação ao 

DNA e domínio de dimerização se apresentam em sua forma normal. As seis outras 

isoformas resultam nas versões dominante-negativas (DN) de Ikaros (4, 4a, 5, 6, 7 e 8), 

onde pode-se encontrar apenas dois ou mesmo nenhum dos quatro domínios zinc 
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finger. Deleções intragênicas de IKZF1 que levam somente à perda dos domínios de 

ligação o DNA, restando apenas os domínios de dimerização, produzem isoformas DN 

de IKZF1, como o caso da deleção entre os éxons 4-7 (Δ4-7) (MEYER et al., 2013). Por 

outro lado, deleções completas de IKZF1 (Δ1-8) e deleções que ocorrem em sua região 

promotora geram a haploinsuficiência do gene. Ambos os tipos de deleções de IKZF1, 

DN e haploinsufucientes, contribuem para a desregulação da hematopoese e para a 

leucemogênese (MEYER et al., 2013).  

 

Figura 5. Isoformas de Ikaros descritas na literatura. As isoformas Ikaros1, Ikaros 2, Ikaros2a, Ikaros3 e 

Ikaros3a de IKZF1, correspondem às isoformas ativadoras da transcrição; tratam-se de isoformas que 

possuem ao menos 3 domínios zinc finger de ligação ao DNA, o que possibilita então que a ligação 

ocorra.. As seis últimas representações são isoformas que apresentam deleções que levam ao efeito de 

dominância-negativa do gene, nas quais se observa no máximo dois ou até mesmo nenhum dos quatro 

domínios zinc finger. (Adaptado de MEYER et al, 2013). 

  

Deleções de IKZF1 são encontradas em aproximadamente 15% dos casos 

pediátricos de LLA-CPB, mas a frequência varia de acordo com o subgrupo, podendo 

chegar a 80% dos casos BCR-ABL1 positivos (MOORMAN, 2016). As principais 

deleções compreendem os éxons Δ4-7 (23-41%); Δ1-8, referente à deleção completa 

do gene (18-30%) e Δ2-7 (2-3-%); as demais deleções correspondem a 43-74% 

(CHURCHMAN et al., 2015). Essas deleções geralmente levam à perda completa de 

um alelo do gene ou à perda de regiões que codificam seus domínios funcionais, e vão 



13 

 

levar à perda da função normal da proteína. Com a perda da atividade de Ikaros, 

alterações na diferenciação das células precursoras B vão ocorrer, bem como a 

potencial transformação leucêmica dessas células (YOSHIDA; GEORGOPOULOS, 

2014). 

 Desde 2004 nosso grupo tem estudado as deleções de IKZF1 através do ensaio 

de amplificação multiplex dependente de ligação de sondas (MLPA, ensaio P335), 

avaliando além do status de IKZF1, o perfil de número de cópias (CNAs) de outros 

genes (Figura 6), inclusive genes regulados por IKZF1, como PAX5, por exemplo 

(BARBOSA et al., 2015). 

 

Figura 6. Avaliação do número de cópias de genes frequentemente alterados em LLA-CPB 

(Barbosa et al. 2015). Este gráfico mostra uma descrição dos resultados obtidos na avaliação do número 

de cópias pelo ensaio de MLPA SALSA P335. À esquerda estão descritos os genes avaliados no ensaio. 

Tratam-se de genes que são frequentemente alterados em LLA-CPB. Cada coluna cinza é 

correspondente à amostra de pacientes com LLA-CPB com nenhuma alteração no gene, ou seja, o gene 

é encontrado em sua forma selvagem; em vermelho são genes que apresentaram deleções; a cor vede 

se refere a resultados de amplificações.  

 

1.4. Ikaros na hematopoiese e relação com a proteina caseina quinase 2 

Estudos mostraram que IKZF1 é expresso durante todo o processo de 

diferenciação de células B (Figura 7), promovendo a ativação de genes importantes 

durante a maturação da célula B (RAMIREZ; LUKIN; HAGMAN, 2010). Juntamente 
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com IKZF1, outros genes desempenham papel importante neste processo, como é o 

caso de EBF1 (early B-cell factor 1), que atua também na ativação de genes da 

diferenciação (por exemplo, PAX5) e RAG1 (recombination activating gene 1), que é 

altamente expresso na etapa de rearranjo do receptor de célula B. Durante a 

hematopoiese, Ikaros age como ativador ou repressor da transcrição de genes como 

EBF1 e RAG1 através do recrutamento de complexos modificadores da cromatina 

(RAETZ; CARROLL, 2014). 

. 

 

 

Figura 7. Expressão do fator de transcrição Ikaros durante a linfopoiese B. A partir da célula-tronco 

hematopoiética tem-se a progressão celular. A barra sombreada indica o aumento da expressão do gene 

durante o curso da diferenciação. HSCs (células estaminais hematopoiéticas), MPP (progenitor 

multipotente), LMPP (MPP preparado linfóides), ELP (progenitor linfóide precoce), CLP (progenitor 

linfóide comum), ETP (progenitores de linhagem T precoce) (Adaptado de RAMIREZ et al, 2010). 

 

Estudos mostraram que deleções em IKZF1 apresentam forte correlação com o 

aumento da taxa de recaída e diminuição de sobrevida livre de eventos na LLA-CPB 

pediátrica (BOER et al., 2016). A figura 8 é resultado de um trabalho do nosso grupo 

em colaboração internacional demonstrando que independente do tipo de deleção, 

todas as deleções de IKZF1 tem valor prognóstico importante, o que pode modificar a 

estratificação de risco dos pacientes (BOER et al., 2016). 
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Figura 8. Incidência acumulativa de recaída (A) e sobrevida livre de evento (B) de casos com deleção 

em IKZF1 em relação aos casos selvagens (Adaptado de BOER et al, 2015). A figura é resultado de um 

trabalho em colaboração internacional demonstrando que independente do tipo de deleção, os pacientes 

apresentam um aumento da taxa de recaída (A), bem como uma diminuição da taxa de sobrevida livre 

de eventos (B) quando comparados a pacientes com IKZF1 selvagem (curva em azul). Logo, todas as 

deleções de IKZF1 têm valor prognóstico importante, o que pode modificar a estratificação de risco dos 

pacientes. 

 

 Como a ∆IKZF1 está associada a um aumento da taxa de recaída em pacientes 

com LLA-CPB (MULLIGHAN, 2009), novas propostas de tratamento para esse grupo 

de pacientes têm sido desenvolvidas; dentre elas, o reestabelecimento das funções de 

Ikaros. Recente trabalho mostrou que um alvo terapêutico direcionado para a caseína 

kinase 2 (CK2) poderia ser importante para reestabelecer a função de Ikaros. A 

proteína CK2 é composta de um complexo tetramérico com duas subunidades alfa e 

duas betas, codificadas pelos genes CSNK2A1 e CSNK2B, respectivamente. A CK2 

inativa Ikaros pelo processo de fosforilação. Na figura 9, pode-se observar os sítios 

alvos do gene IKZF1 que CK2 age fosforilando. Wang mostrou em seu trabalho que 

uma vez que esses sítios sofrem a ação de fosforilação de CK2, a função de ligação ao 

DNA de Ikaros é comprometida. 
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Figura 9. CK2 e os sítios de fosforilação em IKZF1. Na figura tem-se a representação dos éxons 

codificantes do gene IKZF1 (Ex 2-8) com a presença dos seis domínios zinc finger por eles codificados, 

identificados de F1-F6. Os números acima do gene correspondem às posições dos resíduos de 

aminoáciádos que podem ser fosforilados (P) por CK2. Como consequência da fosforilação, tem-se a 

perda da função de ligação ao DNA conferida a Ikaros Os resíduos que podem ser fosforilados estão 

destacados pelo retângulo vermelho.  

Portanto, estudos sugerem que a inibição farmacológica de CK2 pode então 

restaurar a função de Ikaros e apresentar um efeito anti-leucêmico em pacientes com 

ΔIKZF1 (SONG et al., 2015). Desta forma, este projeto visa estudar a relação entre 

CK2 e IKZF1 na LLA-CPB a partir da avaliação da expressão desses genes e dos alvos 

de IKZF1: EBF1 e RAG1. Partindo do princípio de que CK2 inibe Ikaros, que estimula 

EBF1 e RAG1, nossa hipótese é que, mediante uma baixa expressão fisiológica de 

CK2, a expressão dos genes alvos esteja aumentada, visto que Ikaros não está sendo 

fosforilado, ou seja, não está sendo inativado (Figura 10). Em última análise, a 

identificação de grupos de pacientes com alta expressão de CK2 poderá indicá-los para 

uma intervenção terapêutica com inibidores de CK2. 

 

Figura 10. Interação entre CK2, Ikaros e seus genes-alvo. A figura esquematiza a hipótese do trabalho. 

Partindo do princípio de que CK2 inibe a proteína Ikaros por meio da fosforilação, espera-se que a 

expressão dos genes alvos de Ikaros seja afetada mediante expressão de CK2. Logo, em pacientes que 

apresentem baixa expressão fisiológica de CK2, uma maior expressão de EBF1 e RAG1 é esperada, 

visto que a funcionalidade de Ikaros não estará sendo comprometida. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Investigar a relação entre a expressão gênica de CK2 com IKZF1 e seus alvos 

(EBF1 e RAG1) em amostras de crianças com leucemia linfoblástica aguda de células 

precursoras B. 

 

2.2. Objetivos específicos 

- Otimização dos ensaios utilizados no estudo; 

- Mensurar os transcritos de CK2 e da isoforma dominante positiva de IKZF1, EBF1 e 

RAG1; 

- Correlacionar dados clínico-laboratoriais com a expressão dos genes estudados; 

- Avaliar a relação entre a expressão de CK2 e os genes alvos de IKZF1 (EBF1 e 

RAG1); 

- Identificar os grupos de pacientes que possivelmente poderão beneficiar-se da 

intervenção terapêutica com inibidores de CK2; 
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3.  Metodologia 

3.1. Desenho metodológico do estudo 

O fluxograma da metodologia do estudo seguido de explicação de cada etapa 

está ilustrado na Figura 11. 

 

  

Figura 11. Fluxograma geral do estudo. Partindo de amostras de pacientes diagnosticados com LLA-

CPB, foi feita a extração de RNA de amostras do período de 2004-2016 feita pelo método de Trizol 

(Invitrogen), seguindo o protocolo padrão do fabricante; em seguida, foi feita a avaliação da qualidade do 

RNA, onde a concentração do RNA foi verificada no NanoDrop e sua integridade foi verificada por meio 

de eletroforese em gel de agarose 1%. Foram avaliadas 159 amostras e delas, 60 seguiram no estudo. A 

etapa de avaliação por ensaio TaqMan em placa customizada foi a avaliação da expressão gênica dos 

genes 18s, CSNK2A1, CSNK2B, EBF1 e RAG1. A expressão de IKZF1 foi avaliada pelo ensaio SYBR 

Green (n=29 casos avaliados).  Por fim, a validação dos resultados foi realizada in sílico, utilizando 

informações da base de dados PeCan.  

 

3.2. Casuística 

No estudo foram incluídas amostras de pacientes menores de 18 anos 

diagnosticados com LLA-CPB no período de 2004-2016 com percentual de blastos 

maior ou igual a 30%. Pacientes portadores de síndromes genéticas, como síndrome 
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de Down foram excluídos do estudo. As amostras de pacientes com suspeita de 

leucemia são enviadas ao Programa de Hematologia-Oncologia Pediátrico (PHOP) e 

caracterizadas através de análise morfológica e imunofenotípica. Além disso, análises 

citogenético-moleculares são realizadas para avaliar a presença de alterações 

moleculares recorrentes em LLA-CPB, como por exemplo, a alta hiperdiploidia e a 

presença de translocações com rearranjos gênicos (e.g. ETV6-RUNX1 e BCR-ABL1) 

(POMBO DE OLIVEIRA et al., 2009). 

Alterações adicionais (deleções de IKZF1 e outros genes) são investigadas 

pelos ensaios de MLPA P335 e P202 (Barbosa, et al. 2015). O status de IKZF1 é 

primeiramente avaliado na rotina de trabalho do grupo PHOP pelo ensaio SALSA 

MLPA P335, acompanhado da avaliação do status de outros genes (e.g. CDKN2A/2B, 

PAX5, ETV6), e confirmado pelo ensaio SALSA MLPA P202 (BARBOSA et al., 2015;  

LOPES et al., 2016). Uma vez que o ensaio P335 apresente deleções em IKZF1, 

informações específicas sobre os tipos deleções são obtidas a partir de confirmação 

dos resultados por meio do ensaio P202. Neste ensaio, são utilizadas mais sondas 

específicas para IKZF1; se trata então de um ensaio mais específico para detecção de 

alterações do número de cópias no gene IKZF1. 

 Foram incluídas 72 amostras na coorte do estudo, mas devido à dificuldade de 

preencher o número desejado de casos com deleções em IKZF1, o estudo prosseguiu 

com 60 amostras. A inclusão de amostras no estudo foi realizada com base no status 

de IKZF1, de forma a contemplar dois grupos principais: IKZF1 selvagem (n=24) ou 

deletado (n=48). Dentre os casos com IKZF1 selvagem, foram definidos dois grupos: 

(1) com ausência de CNAs nos demais genes avaliados por MLPA, ou (2) com 

presença de outras alterações adicionais. Entre os casos com deleções de IKZF1, um 

grupo foi constituído de casos com deleções que levam à haploinsuficiência do gene 

(deleções dos éxons 1, 2 e/ou 8) e outro grupo contemplou os casos de deleções que 

geram isoformas dominante-negativas de Ikaros (deleções dos éxons 4, 5 e/ou 6). O 

número de amostras incluídas em cada grupo definido no estudo está representado na 

Figura 12; no grupo de deletados, o número em parênteses corresponde ao número 

real de casos que foram incluídos no estudo.  
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Figura 12. Esquema da seleção de amostras de acordo com status de IKZF1. Foi selecionado o 

número de pacientes que pudesse contemplar cada um dos 4 grupos definidos de acordo com o 

acometimento de IKZF1. No primeiro grupo se enquadram os casos com IKZF1 selvagem (wt), sem 

alterações de número de cópias em genes avaliados por resultados prévios de MLPA P335 e P202; no 

segundo grupo estão casos com IKZF1 selvagem e presença de outras alterações; no terceiro, foram 

incluídos amostras com deleções de IKZF1 associadas com fenótipos dominante-negativos (DN) e, 

quarto grupo, haplonisuficientes. Com isso, foi prevista a inclusão de 72 amostras, mas devido à 

dificuldade para encontrar pacientes dos dois últimos grupos, a análise foi realizada com 60 casos, 

sendo 12 casos do grupo 1 e grupo 2, 13 casos do grupo DN (o número de casos desejado era 24) e 23 

casos do grupo haploinsuficiente (24 casos eram esperados). Com isso, 24 casos foram incluídos no 

grupo selvagem e 36 casos no grupo com deleções de IKZF1.  

 

3.3. Considerações éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional 

de Câncer (CEP#33709814.7.0000.5274 – Anexo II). 
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3.4. Extração de RNA 

A extração de RNA foi realizada utilizando o reagente comercial Trizol 

(Invitrogen), de acordo com o protocolo padrão estabelecido pelo fabricante. O RNA foi 

extraído a partir de amostras de MO dos pacientes incluídos no estudo.  

 

3.5. Avaliação da qualidade e integridade do RNA 

3.5.1. Quantificação de RNA por espectrofotometria 

Os RNAs extraídos foram quantificados pelo método de espectrofotometria 

utilizando o aparelho NanoDrop (Thermo Scientific), onde foi avaliada a concentração 

de RNA na amostra, bem como sua pureza, baseada na razão de densidade óptica em 

260 e 280 nm (DO260/DO280). O RNA apresenta pico de absorbância em 260 nm, logo 

uma amostra de RNA deve apresentar uma curva (em forma de sino) com um único 

pico em 260 nm. Para verificar a qualidade da amostra, a razão de absorbância dos 

comprimentos de onda 260/280 nm é frequentemente utilizada para se avaliar a 

contaminação da amostra por proteínas (absorbância em 280 nm). O grau de pureza 

aceitável está associado à razão com valor maior ou igual a 1,80 (DO260/DO280 ≥ 1,80).  

 

3.5.2. Eletroforese  

A eletroforese trata-se de uma técnica através da qual, mediante a influência de 

um campo elétrico, acontece a separação de partículas de acordo com seu peso 

molecular e sua carga elétrica. O volume correspondente a uma concentração de 

500 ng de RNA foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE 

(Tris-acetato EDTA, pH 8,0) a 5 volts/cm por 40 minutos. Após a corrida, o gel foi 

revelado com brometo de etídio que, por possuir capacidade intercalante na molécula 

de ácido nucléico, é utilizado como um corante fluorescente. Com isso, foi possível 

visualizar as bandas de RNA através da eletroforese em gel de agarose utilizando o 

transiluminador (Universal Hood II – BIO-RAD Laboratories) com luz ultravioleta. O 

RNA íntegro apresenta duas bandas, correspondentes ao RNA ribossomal (rRNA) 28S 

e rRNA 18S. Amostras exibindo rastro abaixo das bandas de rRNA indicam 

degradação e acima delas, pode indicar contaminação por DNA genômico. Amostras 
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de RNA que apresentaram sinais de degradação não foram utilizadas no estudo. Já as 

amostras não degradadas, mas que apresentaram contaminação por DNA genômico, 

foram submetidas a um tratamento com DNase (enzima que degrada DNA), 

reavaliadas e então seguiram na análise. A Figura 13 mostra o padrão observado nas 

amostras de RNA que seguiram no estudo. 

 

 

Figura 13. Avaliação da qualidade do RNA. A integridade do RNA é constatada pela visualização de 

duas bandas correspondentes a RNAs ribossomais. A banda superior é referente ao rRNA 28S e a 

banda inferior, ao rRNA 18S.  

 

3.6. Ensaio TaqMan 

A expressão gênica dos genes 18S, RAG1, EBF1, CSKN2A e CSKN2B foi 

avaliada por ensaio da Applied Biosystems TaqMan® Array Standard, 96-well Plate,  

em placa customizada nas amostras selecionadas de acordo com o tipo de deleção de 

IKZF1.  

 

3.6.1. Princípio do método 

  A reação em cadeia da polimerase (PCR) é um método considerado muito 

importante na biologia molecular, sendo muito utilizado no diagnóstico clínico e na 

pesquisa. Em 1992 esta técnica sofreu grande avanço, pois foi desenvolvida uma 

estratégia para se acompanhar em tempo real uma reação de PCR, sendo possível a 

quantificação da reação por meio de corantes florescentes. Essa fluorescência é 

proveniente da utilização de sondas hidrolíticas ou corantes intercalantes, o que 

depende do ensaio escolhido. 
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  Uma reação de PCR segue três etapas, que diferem na temperatura a que a 

reação é submetida para permitir a: (1) desnaturação da dupla fita de DNA, que 

acontece pela quebra das pontes de hidrogênio, permitindo assim a separação das 

duas fitas; (2) anelamento dos oligonucleotídeos à sequência alvo; (3) extensão da 

sequência alvo pela atividade da Taq DNA polimerase (enzima proveniente de uma 

bactéria de fontes termais, logo, resistentes e estáveis à alta temperatura). 

  O ensaio TaqMan baseia-se na utilização de uma sonda hidrolítica, que é a 

sonda TaqMan. Durante o anelamento, a sonda e o oligonucleotídeo (encontram-se 

liofilizados na placa customizada) se ligam ao cDNA. Enquanto a sonda TaqMan está 

intacta, a energia do fluoróforo (reporter) presente na posição 5’ da sonda é absorvida 

pelo quencher, substância presente na região 3’ da sonda. Então, nessa etapa não é 

detectado sinal fluorescente (Figura 14). À medida que a nova cadeia de ácido nucleico 

é sintetizada pela enzima Taq polimerase, a sonda será clivada pela atividade 

exonuclease da enzima e o reporter será liberado da sonda e sua fluorescência não 

mais absorvida pelo quencher. Com isso, o sinal fluorescente é detectado pelo sensor 

do termociclador. A fluorescência vai ser então proporcional à quantidade obtida de 

produto de PCR durante a amplificação: para cada fita produzida, um fluoróforo é 

liberado no meio.  
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Figura 14. Ensaio TaqMan. A figura exemplifica as três etapas do ensaio TaqMan. (a) Desnaturação: 

dissociação da dupla fita de DNA; oligonucleotídeos, sonda com fluoróforo (R) e quencher (Q) acoplados 

se encontram no meio; toda energia emitida pelo R é absorvida pelo Q. (b) Anelamento: anelamento dos 

oligonucleotídeos e sonda em suas sequências alvo presentes na simples fita. (c) Extensão: enzima Taq 

polimerase (Taq) sintetiza uma nova cadeia; R é liberado no meio e se afasta do Q, permitindo que sua 

energia seja detectada pelo aparelho.    

 

Para a avaliação da expressão gênica pelo ensaio TaqMan, são necessárias as 

etapas de (1) purificação do RNA, (2) síntese de cDNA, (3) verificação da integridade 

do cDNA e (4) amplificação das amostras. Todas essas etapas são de extrema 

importância pois garantem uma melhor eficiência na reação e com isso, maior 

confiabilidade nos resultados. 

 

3.6.2. Escolha do gene de referência  

A escolha do gene 18S como o gene endógeno de referência foi feita mediante 

resultados de análises previamente realizadas por MSc.Thayana Barbosa utilizando os 

programas Genorm e Normfinder. Uma análise comparativa entre os valores de cycle 

threshold (Ct) obtidos para os genes constitutivos 18S, GAPDH, HPRT1 e GUSB foi 

realizada e, por meio da avaliação do desvio padrão dos Ct de cada um, o 18S foi 

indicado pelo Normfinder como o gene mais estável (0,29 de desvio padrão), seguido 

(KOCH, 2004) 
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do GAPDH e GUSB que pela análise de Genorm, obtiveram desvio padrão 0,55. O 

teste foi feito em amostras de pacientes com as mesmas características das amostras 

utilizadas nesse estudo. 

 

3.6.3. Purificação do RNA 

Amostras com RNA íntegro foram purificadas pelo ensaio PureLink RNA Mini Kit 

(Invitrogen), de acordo com o protocolo padrão estabelecido pelo fabricante. O 

mercaptoetanol é o principal reagente nesta etapa. Trata-se de um agente redutor que 

atua desnaturando a estrutura terciária de RNases. Uma vez que o mercaptoetanol age 

desestabilizando enzimas que degradam RNA, o mesmo é preservado. O RNA seguiu 

então para uma nova quantificação e eletroforese para uma reavaliação de sua 

integridade. A Figura 15 mostra o padrão das bandas observadas nas amostras de 

RNA que seguiram no estudo após etapa de purificação. 

 

Figura 15. Verificação da qualidade do RNA purificado. A integridade do RNA é constatada pela 

visualização de duas bandas correspondentes a RNAs ribossomais. A banda superior é referente ao 

rRNA 28S e a banda inferior, ao rRNA 18S. 

 

3.6.4. Síntese de cDNA  

A síntese de cDNA foi feita pela reação da transcriptase reversa (RT, do inglês 

reverse transcriptase). Neste tipo de reação, a enzima trancriptase reversa, também 

conhecida como DNA polimerase RNA-dependente, sintetiza uma cadeia de DNA 

complementar a uma cadeia simples de RNA, denominada cDNA. A síntese do cDNA 

das amostras foi realizada com o ensaio SuperScript VILO MasterMix, segundo 

protocolo do fabricante, com a utilização de 500 ng de RNA.  
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Este ensaio contém uma mistura de reagentes (master mix) contendo todas as 

substâncias necessárias para uma reação de síntese do cDNA: a enzima SuperScript® 

III RT; desorribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs), que são monômeros utilizados na 

síntese; cofatores enzimáticos (Mg2+); inibidor de RNases e o oligonucleotídeo 

iniciador, que nesse caso foram oligonucleotídeos randômicos, compostos por 

oligonucleotídeos com combinação aleatória de bases, sendo então capazes de se 

ligar a caudas não-poli(A) do RNA mensageiro (mRNA) e então dar início à síntese do 

cDNA. Esse princípio é diferente do oligonucleotídeo dT, que é formado por bases 

timina (T) e se ligam apenas à cauda poli(A). Oligonucleotídeos randômicos têm um 

espectro de ligação a mRNAs mais abrangente quando comparado ao oligo dT.  

 

3.6.5.  Verificação da integridade do cDNA  

Para verificar a integridade do cDNA, o mesmo foi então submetido a uma PCR 

convencional, através da qual se pode avaliar qualitativamente a amplificação de 

transcritos específicos. Para essa avaliação, foi analisada a amplificação dos 

transcritos do GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase), um gene 

constitutivo, ou seja, constantemente expresso. O produto da RT-PCR foi avaliado em 

gel de agarose 1,5%. 

Por fim, a quantificação dos transcritos foi feita pelo ensaio TaqMan® Array 

Standard, conforme o protocolo do fabricante. Os oligonucleotídeos desses transcritos 

encontram-se liofilizados na placa e cada linha corresponde a um gene (Figura 16). 

A quantidade de cDNA adicionada em cada poço correspondeu a 9,3 ng e, para 

garantir que todos os poços tivessem a mesma quantidade de cDNA, foi feita uma 

mistura de cDNA e água com DEPC (dicarbonato de dietila), um agente desativador de 

RNAses, antes da adição dos demais reagentes (seguindo protocolo do fabricante). 

Logo, todas as amostras foram submetidas a cálculos de ajuste dessa concentração, 

como segue o exemplo abaixo: 

Amostra: cDNA sintetizado a partir de 500 ng de RNA com um volume final de 

20 uL após síntese do cDNA  Estimativa de cálculo de concentração: 500/20 = 

25 ng/uL 
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Ci: 25 ng/uL 

Cf: 0,93 ng/uL 

Vi: X 

Vf: 90 uL 

 

Onde, Ci é a concentração inicial do cDNA, Cf é a concentração final, Vi volume 

inicial e Vf, o volume final das reações de PCR para a mesma amostra, conforme 

ditado pelo fabricante. Então, no caso desta amostra, foi feita uma solução contendo 

3,4 uL do cDNA e 86,6 uL de água DEPC para então adicionar a Taq polimerase e dar 

prosseguimento ao ensaio segundo o protocolo do fabricante. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 18 sRNA 18 sRNA 18 sRNA 18 sRNA 18 sRNA 18 sRNA 18 sRNA 18 sRNA 18 sRNA 

B RAG1 RAG1 RAG1 RAG1 RAG1 RAG1 RAG1 RAG1 RAG1 

C CSNK2A1 CSNK2A1 CSNK2A1 CSNK2A1 CSNK2A1 CSNK2A1 CSNK2A1 CSNK2A1 CSNK2A1 

D EBF1 EBF1 EBF1 EBF1 EBF1 EBF1 EBF1 EBF1 EBF1 

E FIGNL1 FIGNL1 FIGNL1 FIGNL1 FIGNL1 FIGNL1 FIGNL1 FIGNL1 FIGNL1 

F BTG1 BTG1 BTG1 BTG1 BTG1 BTG1 BTG1 BTG1 BTG1 

G GRB10 GRB10 GRB10 GRB10 GRB10 GRB10 GRB10 GRB10 GRB10 

H CSNK2B CSNK2B CSNK2B CSNK2B CSNK2B CSNK2B CSNK2B CSNK2B CSNK2B 

 

Figura 16. Desenho da placa customizada. A figura corresponde a um mapa da distribuição dos 

transcritos avaliados na placa customizada de 96 poços. Os poços estão representados pelos 

quadrados; os genes correspondentes aos transcritos avaliados estão distribuídos em linhas, cada linha 

é correspondendo a um gene. A aplicação das amostras foi feita por coluna logo, cada coluna é 

correspondente a uma amostra.  

 

3.7. Ensaio SYBR Green 

A expressão de IKZF1 foi feita pelo ensaio SYBR Green PCR Master Mix 

(Promega) utilizando o aparelho Rotor-gene Q (Qiagen). O gene de referência utilizado 

neste ensaio foi o GAPDH e esta etapa foi feita em colaboração com a aluna de 

Ci x Vi = Cf x Vf 

Vi = 3,4 uL de cDNA 
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aperfeiçoamento Bruna Souza. As análises de expressão foram feitas em duplicata 

para cada gene (GAPDH e IKZF1) na mesma amostra. O cDNA foi sintetizado 

seguindo protocolo de síntese utilizado na rotina do laboratório PHOP, no qual se parte 

de uma quantidade inicial de 3.000 ng de RNA com um volume final de 50 uL após 

síntese do cDNA. Dessa forma, ao final da síntese essas amostras ficaram numa 

concentração estimada de 60 ng/uL (cálculo: 3000/50 = 60 ng/uL). 

Para o ensaio SYBR Green propriamente dito, foi adicionado por poço 1,5 uL do 

cDNA sintetizado (90 ng), 1,5 uL do primer de interesse (18S ou IKZF1) e 7,5 uL do 

reagente SYBR Green, seguindo o protocolo do fabricante para um volume final de 

15 uL da reação.  

A etapa de validação dos resultados também será feita por este ensaio. Nesta 

etapa serão utilizadas amostras recebidas no PHOP no período de 2014-2016. Os 

oligonucleotídeos para amplificação dos transcritos de IKZF1, CSNK2A, CSNK2B, 

EBF1 e RAG1 foram desenhados no Primer3 web version 4.0. (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Descrição da sequência dos oligonucleotídios utilizados na análise de 
expressão. 

Gene Nome do oligo Sequência 

IKZF1                E4S 5`-GATGAAGAGAATGGGCGTGC-3` 

IKZF1 E4AS 5`-CATTCATTTTCTCTCCCGAGGC-3` 

CSNK2A     E10S 5' TGGGTTGTATGCTGGCAAGT-3' 

CSNK2A    E11AS          5' -CCCCAGAACCTTGGCTATCC-3' 

CSNK2B    E6S           5' -TACTTCGGCACTGGTTTCCC-3' 

CSNK2B   E7AS 5' -CGAATCGTCTTGACTGGGCT-3' 

EBF1              E13S   5' -TTGCTAACACCTCGGTCCAC-3' 

EBF1 E13AS  5' -GATTGGTGGCTTGTGATGCC-3' 

RAG1    E1S 5' -CAACACTTTGGCCAGGCAG-3' 

RAG1              E2AS 5' -GATCTCACCCGGAACAGCTT-3' 
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3.7.1. Princípio do método 

O ensaio SYBR Green baseia-se na utilização de um corante intercalante, que é 

o corante SYBR Green. O corante se intercala em DNA dupla fita e então emite um 

sinal fluorescente. Em seu estado não ligado, SYBR Green não fluoresce.  

 

Figura 17. Ensaio SYBR Green. A figura exemplifica a ação do corante SYBR Green conforme o 

progresso da reação de PCR. Antes da etapa de desnaturação, a maioria das moléculas do SYBR Green 

estará intercalada na dupla fita de DNA. Durante a desnaturação, a dupla fita se dissocia e o SYBR 

Green não poderá intercalar-se ao DNA, impossibilitando a detecção de fluorescência. Tem-se então a 

etapa de anelamento, onde os oligonucleotídeos se anelam à sequência alvo e é a partir da etapa de 

extensão que, conforme a nova cadeia vai sendo sintetizada, o SYBR Green intercala no DNA dupla fita 

(produto da reação de PCR). Nesse momento, pode-se observar a presença do dobro da quantidade de 

fitas duplas de DNA e a fluorescência proporcional emitida pelo SYBR Green intercalado. Dessa forma, o 

aparelho consegue detectar o aumento da quantidade de produtos de PCR produzidos durante o ensaio.  

 

A fluorescência aumenta então de acordo com a amplificação. Para certificar 

que a amplificação é específica, após a PCR o termociclador permite uma variação de 

temperatura desde 70 ºC até 95 ºC para traçar a curva de melting. A temperatura de 

melting é aquela na qual metade do produto amplificado está no estado anelado e 
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metade no estado desnaturado. Como cada produto tem uma temperatura de melting 

específica, observa-se um único pico se a amplificação foi específica (figura 18).  

 

 

 

Figura 18. Curva de Melting. Padrão não desejado: padrão de curva de Melting indicando 

inespecifidade da reação de amplificação, visto que há mais de um pico. Padrão desejado: padrão de 

curva de Melting indicando especificidade da reação de amplificação, visto que há apenas um pico.  

 

3.7.2. Cálculo dos valores de expressão gênica 

Para avaliar os resultados de expressão gênica, foi utilizado o valor do Fold 

Change (2-∆∆CT). Para isso foram feitos os cálculos dos valores de ΔCT e, em seguida, 

de ΔΔCT, conforme descrito abaixo. 

O valor do CT é o ciclo em que a amostra cruza o limiar (threshold), que deve 

ser traçado no intervalo log-linear da curva de amplificação (figura 19). O CT de cada 

amostra é a base para o cálculo que permite a análise de comparação de expressão 

entre os genes. 

 

ΔCT = CT (gene de interesse) – CT (gene de referência) 
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Figura 19. Curva de amplificação 

 

Acima observa-se as curvas de amplificação de cada amostra. Em vermelho, as 

curvas correspondentes ao gene constitutivo (referência) e as demais curvas 

correspondem às curvas de amplificação dos genes alvo, as quais cada cor 

corresponde a um gene.  

Após o cálculo de ΔCT, foram calculados os valores de ΔΔCT, conforme abaixo: 

 

 Valor de ΔΔCT 

ΔΔCT = ΔCT (gene de interesse) – ΔCT (amostra calibradora*) 

 

*amostra com status de IKZF1 selvagem que apresentou menor variação entre 

os valores de CT em todos os genes estudados. 

 

3.7.3. Análise de valores de expressão gênica de uma base de dados  

Nesta etapa foi utilizada uma ferramenta utilizada para avaliar casos de câncer 

pediátrico, denominada Pediatric Cancer (PeCan) Data. Este banco de dados fornece 

de maneira interativa informações de expressão gênica resultantes de projetos do 

grupo de pesquisa do hospital pediátrico St.Jude e seus colaboradores. Os valores de 

expressão são apresentados em fragmentos por quilobase de transcrição por milhão de 

leituras mapeadas, do inglês FPKM (Fragments Per Kilobase of transcript per Million), 
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através de ensaio de RNA-seq. Os FPKM correspondentes aos genes IKZF1, 

CSNK2A1, CSNK2B, EBF1 e RAG1 foram comparados de acordo com 4 subgrupos de 

LLA-CPB que apresentam alta ou baixa frequência de deleções em IKZF1. Os 

subgrupos ETV6-RUNX1 e lactentes raramente apresentam deleções em IKZF1, 

enquanto os subgrupos BCR-ABL1 e Ph-like têm alta frequência de deleção no gene. 

As análises foram realizadas por meio do programa GraphPad Prism, versão 5.0 

(GraphPad Software Inc.) e resultados com p-valor < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 

 

3.7.4. Análises estatísticas  

A comparação da expressão de IKZF1, CK2, EBF1 e RAG1 além do status de 

IKZF1 foi realizada com o programa GraphPad Prism, versão 5.0 (GraphPad Software 

Inc.) e resultados com p-valor < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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4. Resultados 

4.1. Características demográficas das amostras 

Neste estudo, 159 casos selecionados com LLA-CPB pediátrica passaram pelas 

etapas de avaliação da qualidade/quantidade e com isso obteve-se um número de 60 

amostras viáveis e que atendiam aos critérios de inclusão. A descrição das 

características referentes ao momento do diagnóstico desses casos pode ser 

observada na Tabela 1. Dentre os 60 casos incluídos, a maioria foi diagnosticada com 

LLA-CPB entre 13 e 119 meses de idade (73,3%), bem como uma ligeira 

predominância do sexo masculino (32 meninos e 28 meninas). Em relação à 

leucometria, observa-se que 60% dos pacientes apresentam menos de 50.000 

leucócitos/mm3, bem como uma maioria diagnosticada como LLA comum, 

correspondendo a 78,3% dos pacientes.  

Tabela 1. Demografia e características laboratoriais dos 60 casos de LLA-CPB 

avaliados no Ensaio TaqMan 

   Status de IKZF1 

Variáveis LLA-CPB 

n = 60 

n (%) 

 Selvage

m 

n = 12 

n (%) 

Selvagem com        

CNAs* 

n = 12 

n (%) 

Haploinsuficiente 

n = 23 

          n (%) 

Dominante- 

Negativo 

n = 13 

n (%) 

Idade (meses)
   

    

≤  12 3 (5,0)  2 (16,7) 1 (8,3) - - 

13 - 119 44 (73,3)  8 (66,7) 8 (66,7) 18 (78,3) 10 (76,9) 

≥ 120 13 (21,7)  2 (16,7) 3 (25,0) 5 (21,7) 3 (23,1) 

Gênero       

Masculino 32 (53,3)  8 (66,7) 7 (58,3) 12 (52,2) 5 (38,5) 

Feminino 28 (46,7)  4 (33,3) 5 (41,7) 11 (47,8) 8 (61,5) 

WBC (cels/mm
3
)       

<50.000 36 (60,0)  9 (75,0) 6 (50,0) 15 (65,2) 6 (46,1) 

≥50.000 24 (40,0)  3 (25,0) 6 (50,0) 8 (34,8) 7 (53,9) 

Subtipo       

Pró-B 8 (13,3)  2 (16,7) 2 (16,7) 3 (13,1) 1 (7,7) 

Comum 47 (78,3)  9 (75,0) 8 (66,6) 19 (82,6) 11 (84,6) 

Pré-B 5 (8,3)  1 (8,3) 2 (16,7) 1 (4,3) 1 (7,7) 

*CNA: alterações do número de cópias 



34 

 

4.2. Otimização do ensaio de síntese de cDNA 

 Durante a preparação das amostras para o ensaio TaqMan, foram feitos testes 

visando diminuir tanto a quantidade de Master Mix para síntese de cDNA, quanto a 

quantidade de cDNA utilizada na RT-PCR para avaliação da integridade da amostra, 

referente à amplificação do transcrito constitutivo de GAPDH. 

De acordo com o protocolo padrão, deve-se utilizar 4 uL do master mix para 

síntese de cDNA, bem como 1,5 uL do cDNA sintetizado na reação de RT-PCR para a 

avaliação da integridade do GAPDH. Na Figura 20 está representado o resultado do 

ensaio de otimização dessas reações. Os pocinhos de 1-3 correspondem a reação 

utilizando 100% da quantidade de master mix e 0,8 uL de cDNA; nos pocinhos de 4-6 

por outro lado, foram utilizados 2 uL do master mix para a síntese e 100% (1,5 uL) da 

quantidade de cDNA para a amplificação do gene GAPDH; já nos pocinhos de 7-9 

observa-se o resultado de reações utilizando 50% das quantidades indicadas para as 

reações.  

Observando as bandas correspondentes às diferentes reações, nota-se que as 

bandas correspondentes à redução do volume de reação e cDNA apresentaram 

intensidade semelhante à observada nas diferentes variações do protocolo padrão. 

Considerando que no fim obteve-se um protocolo otimizado em que utilizamos 50% de 

Master Mix e cDNA sugeridos no protocolo padrão, conclui-se que foi obtida uma 

otimização de sucesso.  

 

Figura 20. Otimização do ensaio de síntese de cDNA e RT-PCR do transcrito de GAPDH. CN: controle 

negativo; 1-3: RT-PCR com 0,8 uL de cDNA; 4-6: RT-PCR com 1,5 uL de cDNA e 50% de Master Mix 

para síntese; 7-9: RT-PCR com 0,8 uL de cDNA e 50% de Master Mix para síntese. 
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4.3. Avaliação da expressão gênica de acordo com dados demográficos 

A expressão dos genes de estudo foi avaliada de acordo com idade, sexo e 

leucometria para verificar se essas variáveis influenciam na expressão desses genes. 

No entanto, não foi encontrada nenhuma diferença estatística (Figura 21). Com relação 

à idade ao diagnóstico, a mediana de expressão gênica de IKZF1, CSNK2A1 e 

CSNK2B foi diminuindo com o aumento da idade. Em relação ao sexo, a mediana de 

expressão foi maior nas meninas do que nos meninos. Levando em consideração a 

leucometria, ao se avaliar a mediana de expressão, pode-se ver que pacientes com 

uma menor leucometria (<50.000 cels/mm3) apresentam uma expressão diminuída de 

IKZF1, bem como uma expressão aumentada de CK2. 
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Figura 21. Gráfico da expressão gênica de acordo com a demografia. Avaliação da expressão dos 

genes de estudo de acordo com idade, sexo e leucometria dos pacientes. Idade: com a idade, a 

expressão de ambos os genes foi diminuindo; sexo: meninos apresentaram mediana de expressão 

menor do que meninas para os três genes avaliados; leucometria: pacientes com menor leucometria 

apresentaram uma menor mediana de expressão de IKZF1, enquanto que para CK2, esses mesmos 

pacientes apresentaram uma mediana de expressão maior.  

 

4.4. Expressão gênica entre pacientes com diferentes status de IKZF1 

Como pode-se observar na figura 22, não houve expressão gênica diferencial 

significativa entre pacientes dos quatro diferentes grupos de acordo com o status de 

IKZF1. Vale ressaltar que se tem resultado de expressão de IKZF1 de 29 casos 

distribuídos nos quatro grupos definidos. O resultado observado no gráfico para os 

grupos 1 e 2 são referentes a dados de expressão gênica de 10 e 11 casos 

respectivamente. Como se pode observar, IKZF1 foi de 5-8 vezes mais expresso no 

grupo selvagem (wt) sem outras alterações no número de cópias do que nos demais 

grupos, apresentando mediana de expressão correspondente a 6,995. Já o grupo 2 

(IKZF1 selvagem com outras alterações) apresentou mediana de expressão igual a 

0,8120. As medianas de expressão dos grupos haploinsuficiente e dominante-

negativos foram 1,370 e 1,436, respectivamente.  
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Figura 22. Expressão gênica nos diferentes grupos de IKZF1. As análises não mostraram diferença 

estatística entre os grupos, mas se observa que pacientes com IKZF1 selvagem (wt) tiveram mediana de 

expressão superior aos que tinham deleções (haplo, haploinsuficiente, e DN, dominante negativa), e até 

ao se comparar com o grupo com deleções em outras regiões (IKZF1 wt com CNA), o que não é 

esperado, visto que o gene IKZF1 é selvagem nesse grupo de pacientes. 

 

4.5. Avaliação da relação da expressão de CK2/IKZF1 

A análise integrada da expressão de IKZF1, CSNK2A1, CSNK2B, RAG1 e EBF1 

foi realizada com o grupo 1, composto por pacientes apresentando IKZF1 selvagem e 

nenhuma CNA detectada pelo MLPA. Para essas análises de correlação, foi possível 

avaliar apenas as amostras que se tem resultado de expressão de IKZF1, CSNK2A1 e 

CSNK2B. Os resultados são referentes então a 10 casos. A Figura 22 mostra o padrão 

de expressão dos genes nos quatro grupos distintos. Esses 10 casos foram submetidos 

a uma análise concomitante de CSNK2A1/CSNK2B, IKZF1 e seus genes alvo, e 

dividido em dois grupos: metade das amostras com menor razão de expressão 

(corresponde ao rótulo “baixa” no gráfico) e metade com maior razão de expressão 

(“alta” no gráfico). Em seguida, foram comparadas com a expressão dos genes alvo 

RAG1 e EBF1. Em geral, as amostras em que a razão entre a expressão de CK2 e 

IKZF1 estava abaixo da mediana, os genes alvos apresentaram uma maior expressão; 

bem como, amostras que mostraram expressão de CK2/IKZF1 acima da mediana 

apresentaram uma expressão diminuída dos genes alvo.  
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Figura 23. Expressão de CK2 em relação a IKZF1. Análises de correlação de expressão referentes ao 

grupo 1 (IKZF1 wt sem outras CNA - resultado referente a 10 casos). Trata-se de um grupo que não tem 

interferência das CNA avaliadas pelo ensaio MLPA P335. Logo, a variação de expressão dos genes alvo 

pode ser mais influenciada pelos altos ou baixos níveis de CK2. O “baixa” no gráfico se refere a uma 

baixa expressão de CK2 em relação à expressão de IKZF1; “alta” se refere a alta expressão de CK2 em 

relação à expressão de IKZF1. As medianas são referentes à expressão dos genes alvos (RAG1 e 

EBF1) mediante a alta ou baixa expressão de CK2. O aumento da expressão de CK2 leva à diminuição 

dos genes alvos de Ikaros, bem como sob uma menor expressão de CK2 observa-se um aumento na 

expressão dos genes alvos. 

 

4.6. Avaliação da expressão gênica de uma base de dados 

Como se pode observar na figura 24, a expressão de IKZF1, CSNK2A1 e 

CSNK2B foi diferencialmente significativa (p<0,05) entre os subgrupos com raras 

deleções em IKZF1 (ETV6-RUNX1 e lactentes) e os subgrupos nos quais as deleções 

são frequentes (BCR-ABL1 e Ph-like). O gráfico de IKZF1 demonstra que, de uma 

maneira geral, pacientes que frequentemente apresentam deleções no gene, tem uma 

menor expressão do mesmo. Este fato pode ser visualizado também através dos dados 

brutos das medianas: subgrupo ETV6-RUNX1 apresenta 56,68 de mediana de 

expressão, lactentes com 78,84, BCR-ABL1 com 36,90 e Ph-like apresentando 25,09.  

Os genes CSNK2A1 e CSNK2B também apresentaram distintas medianas de 

expressão para os diferentes subgrupos. O gene CSNK2A1 apresentou o mesmo perfil 

observado no caso de IKZF1, em que o grupo no qual raramente se encontra IKZF1 
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deletado apresentou uma maior mediana de expressão (ETV6-RUNX1: 21,97 e 

lactentes: 22,97) em relação ao outro grupo (BCR-ABL1: 17,20 e Ph-like: 13,21). Por 

outro lado, CSNK2B apresenta medianas estatisticamente diferenciais para ambos os 

grupos, sendo que tais valores são inferiores para os grupos com rara frequência de 

deleções de IKZF1 (2,614 de mediana de expressão para ETV6-RUNX1; 2,631 para o 

subgrupo de lactentes; BCR-ABL1 e Ph-like apresentando 3,342 e 4,361, 

respectivamente). 

 

 

 

 

Figura 24.  Expressão de IKZF1, CSNK2A1 e CSNK2B de acordo com o subgrupo de LLA-CPB. 

Observa-se que o transcrito de IKZF1 está em menores níveis tanto no subgrupo Ph-like quanto no BCR-

ABL1, visto que além de serem grupos que apresentam alta frequência de deleções em IKZF1 a 

expressão de CK2 (CSNK2B) encontra-se aumentada. 

 

 

Análises obtidas a partir do banco de dados PeCan 
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5. Discussão 

Deleção em IKZF1 é uma alteração associada a um prognóstico desfavorável, 

sendo associada com um maior risco de recaídas (BOER et al., 2016). Diante disso, 

alternativas terapêuticas que visam o reestabelecimento das funções de Ikaros são de 

grande relevância. Uma proposta de tratamento começou a ser discutida a partir da 

descoberta de que a inibição de CK2 poderia reestabelecer as funções de Ikaros em 

pacientes com deleções no gene (SONG et al., 2015;  WANG et al., 2014). Nesse 

sentido, o presente estudo teve como objetivo principal avaliar a relação entre a 

expressão de CK2 e os genes alvos de IKZF1 (RAG1 e EBF1) de acordo com o status 

de IKZF1, para avaliar o comportamento da expressão desses genes e sua inter-

relação na LLA-CPB. 

A etapa pré-analítica do presente estudo foi muito importante tendo em vista que 

foram avaliados 159 casos diagnosticados com LLA-CPB e apenas 60 destes casos 

puderam ser incluídos no estudo. O fato de nosso estudo ser retrospectivo e as 

amostras serem provenientes de múltiplos centros podem ser razões para esta perda 

amostral em termos de quantidade e qualidade. Por exemplo, estudo prévio do nosso 

grupo demonstrou que a acurácia do teste de predição de rearranjos do MLL variava de 

acordo com o tempo entre a coleta e o processamento da amostra assim como de 

acordo com o local de origem da mesma (EMERENCIANO et al., 2011).  

Dentre os casos avaliados no estudo observa-se que, de modo geral, eles 

refletem as características gerais das LLA-CPB pediátricas, mais frequentes em 

crianças entre dois e cinco anos de idade e com um predomínio em meninos (REIS 

RDE et al., 2016). Além disso, a maioria dos casos corresponde ao imunofenótipo LLA-

comum. 

A partir dessa etapa, a primeira análise realizada foi avaliação da expressão dos 

genes de acordo com parâmetros sabidamente correlacionados com as características 

clínicas da LLA-CPB, como idade, sexo e leucometria.  A ideia foi verificar o perfil geral 

da expressão dos genes de estudo de acordo com essas variáveis, para avaliar se tais 

características influenciariam nas próximas etapas da análise. Apesar de não ter sido 

encontrada nenhuma diferença estatística, no grupo de pacientes com baixa 

leucometria (WBC <50.000) a expressão de IKZF1 foi menor e observa-se uma 
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mediana de expressão aumentada de CK2 (CSNK2A1 e CSNK2B). Esses dois dados 

sugerem que Ikaros tem uma menor funcionalidade nesses pacientes, tanto por causa 

da redução de sua expressão, quanto pela alta expressão de CK2. Conforme 

demonstrado por Chunhua Song, a proteína CK2 é capaz de fosforilar Ikaros, 

deixando-o inativo e contribuindo ainda mais para reduzir os níveis da proteína Ikaros 

funcionalmente ativa nas células desses pacientes. Indo então ao encontro à nossa 

hipótese, são duas variáveis levando ao mesmo desfecho: a perda da função de Ikaros 

(SONG et al., 2015;  WANG et al., 2014). 

Avaliando o padrão de expressão dos genes IKZF1, CSNK2A1 e CSNK2B nos 

quatro grupos distintos, IKZF1 é o único gene que apresenta alguma variação nos 

grupos. A expressão de IKZF1 foi maior nas amostras de IKZF1 selvagem sem 

nenhuma CNA, porém sem diferença estatística. Pacientes sem CNA possuem os dois 

alelos de IKZF1, logo se espera que seja o grupo que apresente uma maior expressão 

de IKZF1. Como esse grupo não apresenta deleções de IKZF1, provavelmente a 

proteína Ikaros não apresenta alteração na sua funcionalidade, apesar de que 

mutações no gene podem afetar a estrutura da proteína. Ao se falar de deleções, vale 

ressaltar que elas costumam afetar apenas um alelo, o outro se mantém na sua forma 

selvagem. Em relação ao grupo com deleções de IKZF1, espera-se encontrar uma 

menor expressão da isoforma IK1 (transcrito completo) tanto no grupo de deleções que 

levam à haploinsuficiência do gene (grupo 3), quanto nos casos de deleções que levam 

ao seu efeito de dominância negativa (grupo 4). As sequências de oligonucleotídeos 

desenhadas para o gene IKZF1 são correspondentes ao éxon 4. Pelo fato de este éxon 

estar deletado no grupo DN e haploinsuficientes, devido à ausência da sequência alvo 

o anelamento não ocorrerá e se espera uma mediana de expressão diminuída nestes 

grupos de pacientes. Essas desregulações atuam de maneiras diferentes, mas é 

esperado que levem a um mesmo desfecho: uma menor expressão da isoforma 

dominante positiva de IKZF1. Em pacientes com haploinsuficiência do gene pode-se 

dizer que acontece a deleção de um alelo pois é um efeito causado por deleções dos 

éxons 1, 2 e/ou 8 ou deleção completa. Já em pacientes cujas deleções caracterizam o 

efeito de dominância negativa, um dos alelos está produzindo uma isoforma sem a 
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região que codifica os domínios de ligação ao DNA (deleções entre os éxons 4-6) 

(MEYER et al., 2013). 

Em relação ao grupo 2, no qual IKZF1 está em sua forma selvagem, mas há a 

presença de outras alterações no número de cópias, a mediana de expressão se 

mostra inferior aos casos selvagens sem CNAs. É possível que algum dos genes que 

tem CNAs (resultado prévio da análise por MLPA) pode ter papel importante na 

regulação da expressão de IKZF1. Logo, uma vez que este gene regulador de IKZF1 

esteja alterado, esta alteração poderia influenciar indiretamente a expressão de IKZF1.  

Analisando as informações de CNA desse grupo, deleções em genes como CDKN2A e 

PAX5 foram identificadas pela técnica de MLPA. Porém, nenhuma relação regulatória 

desses genes no que diz respeito a IKZF1 está descrita na literatura. CDKN2A faz 

parte de um complexo de genes que atua na regulação do ciclo celular, 

especificamente na transição da fase G1 para S (AGARWAL et al., 2012). O gene 

PAX5 desempenha papel importante no processo de diferenciação das células B, 

sendo fundamental na manutenção da identidade da linhagem, porém não controla a 

expressão de IKZF1 (LANG et al., 2007). Com isso, outra possível justificativa para 

esse resultado pode ser a presença de CNAs em algum gene que age regulando a 

expressão de IKZF1, não detectadas pelos ensaios de MLPA utilizados nesse estudo.  

É importante destacar que o controle da expressão dos genes alvos de Ikaros é 

bastante complexo, visto que sofrem interferência não só das isoformas de Ikaros, mas 

também da ação de CK2 (CSNK2A1 e CSNK2B) (SONG et al., 2015). Por isso, foi 

realizada a análise concomitante de CSNK2A1/CSNK2B, IKZF1 e RAG1 e EBF1, em 

que as razões da expressão de CSNK2A1/IKZF1 ou CSNK2B/IKZF1 indicam a ação de 

Ikaros sobre seus genes alvo. Nessa relação, destacamos o grupo sem alterações 

genômicas adicionais, cuja expressão gênica sofre menor influência das alterações 

características da doença. Obteve-se então casos apresentando baixa e alta razão 

CK2/IKZF1, divididos nesses dois grupos com base na mediana. Em geral, as amostras 

com menor razão entre a expressão de CK2 e IKZF1 apresentaram maior expressão 

de EBF1 e RAG1; bem como, amostras com alta razão de CK2 e IKZF1 apresentaram 

expressão mediana diminuída dos genes alvo, apesar desta diferença não ser 

estatisticamente significante. Vale ressaltar que a alta razão CK2/IKZF1 significa uma 
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alta expressão dos transcritos CSNK2A1 e CSNK2B em relação à expressão de IKZF1. 

Esses resultados vão ao encontro da hipótese do estudo de que, uma vez a expressão 

de CK2 esteja aumentada, o desfecho será um comprometimento da expressão dos 

genes alvos, visto que CK2 atua inibindo a ação de Ikaros por meio da fosforilação.  

Em relação às análises de expressão gênica das informações do banco de 

dados PeCan, pode-se observar que a proteína Ikaros está afetada tanto no subgrupo 

Ph-like quanto no BCR-ABL1, visto que além de serem grupos que apresentam alta 

frequência de deleções em IKZF1, a expressão de CK2 (CSNK2B) encontra-se 

aumentada. Estudos mostram que deleções em IKZF1 estão presentes em 70% de 

pacientes LLA-CPB com a presença do rearranjo BCR-ABL1, conferindo um 

prognóstico não favorável ao grupo (VAN DER VEER, et al. 2014). Este pior 

prognóstico também é apresentado pelo grupo de pacientes Ph-like, no qual IKZF1 se 

encontra deletado numa frequência de 40% (VAN DER VEER et al., 2013) (Van der 

Veer, et al. 2014). Devido ao grande número de casos com deleções em IKZF1 em 

ambos subgrupos, já se era esperada uma menor mediana de expressão nos mesmos.  

A partir desses resultados, ao se pensar na proposta de subgrupos para benefício 

terapêutico com inibidores de CK2, pacientes Ph-like e BCR-ABL1 são sugeridos como 

grupos que provavelmente terão mais benefício por terem mais expressão de CK2. Os 

resultados sugerem que com a utilização de inibidores de CK2, como 

tetrabromobenzotriazol (TBB), seja possível amenizar os efeitos de pior prognóstico 

conferido pela presença de deleções em IKZF1 nesses pacientes. Os resultados de 

expressão gênica obtidos nesse estudo referentes ao grupo com deleções em IKZF1 e 

IKZF1 selvagem, apesar da ausência de significância estatística, são concordantes 

com a análise dos dados de expressão do PeCan. IKZF1 apresenta menor mediana de 

expressão no grupo com deleções, bem como os transcritos CSNK2A1 e CSNK2B  

apresentam mediana de expressão ligeiramente aumentada nesses pacientes. Nossos 

resultados foram então confirmados pelos dados de expressão do PeCan. 

Como ponto fraco do estudo, as análises integradas (relação entre CK2, IKZF1 e 

genes-alvo) não foram concluídas com o número de casos previamente estabelecido, 

pois não foi possível concluir a avaliação da expressão de IKZF1 de 31 casos. Para 

garantir eficiência nos ensaios e confiabilidade nos resultados, as amostras passaram 
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por várias etapas de avaliação de sua qualidade, o que demandou tempo inicialmente 

não previsto. Além disso, não foi possível fazer a análise da expressão de todos os 

genes pelo mesmo método (expressão de IKZF1 foi avaliada por SYBR Green, 

enquanto a expressão dos demais genes por ensaio TaqMan), mas o fato de os genes 

de referência terem sido feitos pelo mesmo ensaio e os resultados de expressão das 

amostras normalizados pelo gene de referência, conferem confiabilidade aos 

resultados.  

Por outro lado, os resultados obtidos até agora sugerem que mediante uma 

baixa expressão fisiológica de CK2, a expressão dos genes alvos aumenta, visto que 

Ikaros não está sendo fosforilado, ou seja, não está sendo inativado por CK2, 

confirmando nossa hipótese inicial. Para confirmar este resultado, será necessário 

aumentar o número de casos avaliados pelos ensaios de expressão, bem como uma 

validação dos resultados. Para viabilizar uma validação dos resultados desse estudo, 

buscamos dados de expressão gênica a partir de base pública para confirmar a 

variação dos níveis dos transcritos estudados nos diferentes subgrupos de LLA-CPB, 

baseado na frequência de deleções de IKZF1 nos mesmos. Além disso, esse trabalho 

tem como diferencial a análise da relação entre a expressão gênica de CK2 e seus 

alvos (EBF1 e RAG1) mediante diferentes acometimentos de IKZF1 em LLA-CPB. E, 

uma vez que se identifique pacientes com alta expressão de CK2, será interessante 

que sejam considerados possíveis alvos para intervenção terapêutica, visando um 

melhor prognóstico para esses pacientes.   
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6. Conclusão 

- Não houve diferença estatística na expressão gênica de IKZF1, CSNK2A e CSNK2B 

de acordo com idade, sexo, leucometria ou tipos de deleção de IKZF1; 

- O grupo de pacientes com baixa leucometria (WBC <50.000) apresenta maior 

expressão dos transcritos de CK2 e é sugerido como o grupo em que os pacientes 

possuem uma menor funcionalidade da proteína Ikaros;  

- Os grupos de pacientes com deleções em IKZF1 apresentam menor expressão do 

gene quando comparados com o grupo IKZF1 sem demais CNAs; 

- A baixa expressão de IKZF1 no grupo selvagem com CNA adicionais sugere que 

genes reguladores de IKZF1 estão alterados nas LLA-CPB e levam à diminuição da 

sua expressão;  

- Os resultados sugerem que pacientes com LLA-CPB que se enquadram nos 

subgrupos Ph-like e BCR-ABL1 podem ter maior benefício mediante uma intervenção 

terapêutica com inibidores de CK2; 

- Os dados são sugestivos de que a expressão conjunta de CK2 e IKZF1 promove a 

regulação de genes alvo de Ikaros (RAG1 e EBF1) na LLA-CPB. 
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8. Anexos 
 

Anexo I: Formulário de inclusão de amostras do PHOP, INCA (Parte I) 
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Anexo I: Formulário de inclusão de amostras do PHOP, INCA (Parte II) 
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Anexo II: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do INCA  
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