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Resumo 

Leucemias congênitas são extremamente raras, apresentam-se geralmente 

como uma doença agressiva com um prognóstico ruim. Este trabalho é um relato de 

estudo citogenético em um recém-nascido do sexo feminino, diagnosticado com 

leucemia mieloide aguda aos 20 dias de vida. Foi realizada análise citogenética de 

aspirado de medula óssea por meio do cariótipo e de FISH, encontrando as 

seguintes alterações citogenéticas: deleção do braço longo do cromossomo 7, 

amplificação do gene ETV6 e ausência de rearranjo do gene MLL. A deleção do 

cromossomo 7 e ausência de envolvimento do gene MLL, bem como a amplificação 

do gene ETV6 são eventos raros  relacionados as leucemias neonatais. 

 

Introdução 

Leucemias neonatais são extremamente raras, apresentam-se geralmente 

como uma doença agressiva com um prognóstico ruim1. Casos de leucemia 

congênita ocorrem em menos de cinco em 1 milhão de nascidos vivos, e 80% dos 

casos são de leucemia mieloide aguda. Leucemia congênita linfoide aguda é rara e 

geralmente pertence à linhagem de células B. Alguns casos (cerca de 5%) 

apresentam o fenótipo de leucemia aguda bifenotípica ou mista2. 

Aproximadamente 70% das leucemias congênitas estão associadas tem 

anormalidades cariotípicas. O gene mais comumente envolvido é o MLL. Este gene 

está envolvido na produção e desenvolvimento de precursores hematopoiéticos. 

Rearranjos do gene MLL estão associados com um mau prognóstico4. As 

translocações mais comuns envolvendo o gene MLL são: t(4;11) e  t(11;19) em LLA 

e a t(9;11), t(6;11) e t(11;19) em LMA. A Leucemia congênita pode estar associada 

com a trissomia do 21, Síndrome de Turner, mosaicismo para trissomias dos 

cromossomos  9 e 73. 

O estudo da citogenética humana desempenha um papel importante no 

diagnóstico, prognóstico e no monitoramento de tratamento das leucemias em geral. 

O cariótipo convencional feito através do pareamento dos cromossomos homólogos 

auxilia na detecção de anormalidades numéricas e estruturais nas células. Muitas 

vezes a citogenética convencional pode ser complementada com estudos de FISH 

(Hibridação in situ por fluorescência) que define uma técnica pelo qual se realiza a 

hibridação de duas fitas de DNA complementares, que permite identificar a 

presença, ausência, quantidade ou localização de segmentos cromossômicos 



específicos, regiões cromossômicas e sequências únicas de DNA ou genes 

específicos através de sondas de DNA marcadas por fluorocromos.  

 

Objetivo 

Relatar um caso de leucemia mieloide aguda congênita com alterações 

citogenéticas raras. 

 

Metodologia 

Realizado estudo citogenético convencional de medula óssea pela técnica de 

bandamento G modificado. Estudo complementado com a técnica de FISH, 

utilizando sondas: LSI D7S486/CEP7, LSI ETV6(TEL)/RUNX1 (AML1) e LSI MLL DC 

Break apart. Os procedimentos técnicos de utilização das sondas foram realizados 

seguindo as recomendações do fabricante. A análise do cariótipo e do FISH foi 

descrita de acordo com as normas do Sistema Internacional de Nomenclatura de 

Citogenética Humana (ISCN-2009).  

 

Desenvolvimento 

Recém-nascida , com 20 dias de vida atendida no Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas-FMUSP tendo o diagnóstico de LMA confirmado através de 

estudo morfológico e imonofenotípico da medula óssea. Amostra de aspirado de 

medula óssea encaminhada para o Laboratório de Citogenética do Serviço de 

Hematologia do Hospital das Clinicas de São Paulo para estudo do cariótipo 

convencional, sendo complementado com a técnica de FISH. 

   

Resultados Preliminares 

Em todas as 20 metáfases analisadas foi visualizada a deleção do braço 

longo do cromossomo 7. Sendo que em 16 dessas observou-se um possível 

rearranjo envolvendo a região do braço curto do cromossomo 12 (gene ETV6). O 

cariótipo modal foi: 46,XX,del(7)(q11.2)[4]/46,idem,?t(12;?)(p13;?)[16]. O estudo 

complementado com FISH, utilizando sonda D7S486/CEP7 mostrou presença de 

deleção do braço longo do cromossomo 7 em 85,5% dos núcleos interfásicos 

analisados. Foi realizado outro estudo com sonda LSI ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) o 

qual mostrou a presença de 3 a 4 sinais do gene ETV6(TEL), significando a 

amplificação desse gene em 72% dos núcleos interfásicos analisados. A pesquisa 



de rearranjo MLL foi feita com a sonda LSI MLL que se mostrou negativo para a 

presença de rearranjo ou deleção envolvendo esse gene. A deleção do cromossomo 

7  e ausência de envolvimento do gene MLL, bem como a amplificação do gene 

ETV6 são eventos raros  relacionados as leucemias neonatais de acordo com 

achados da literatura. A paciente encontra-se em tratamento e continuará sendo 

acompanhada quanto ao desfecho do caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cariótipo da paciente com deleção parcial do braço longo do cromossomo 7. 46,XX,del(7)(q11.2).  
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