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1. RESUMO
As alterações cromossômicas estruturais (translocações, deleções, rearranjos 

e alterações numéricas) acometem com frequência uma das doenças 

oncohematológicas mais importantes: as leucemias, que muitas vezes estão ligadas 

a mutações em duas classes especificas de genes, os supressores tumorais e 

os oncogenes, que são capazes de alterar a normalidade do ciclo, maturação 

e diferenciação celular contribuindo assim para o processo da leucemogênese. 

Neste trabalho foram comparadas as alterações cromossômicas presentes nas 

leucemias a fim de compreender os mecanismos genéticos envolvidos. Através do 

estudo molecular é possível mapear e detectar alterações genômicas de uma célula 

maligna, possibilitando a compreensão dos mecanismos da leucemogênese.
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2. INTRODUÇÃO
As células têm papel e função definidos em nossos organismos e seu ciclo celular 

deve ocorrer de maneira ordenada, entretanto algumas alterações são capazes de 

originar uma proliferação desordenada dessas células, que de acordo com Klug et 

al, (2010) uma das anomalias fundamentais em todas as células cancerosas é a 

perda do controle da proliferação celular na qual perdem a sua característica original 

e seu limiar de crescimento. Segundo Conte et al (2000) a proliferação anormal 

das células pode gerar subpopulações de células filhas alteradas geneticamente 

que podem contribuir na aquisição da malignidade. Esse processo chamado 

carcinogênese é conhecido pela formação do câncer . 

 Entre os diversos tipos de câncer, destacamos as neoplasias hematológicas, 

sendo a mais incidente as Leucemias, estas compõem um grupo de interesse 

hematológico, conhecido popularmente como “câncer no sangue”. (KAUFFMAN; 

HELITO, 2007)

“De um modo geral, as leucemias podem ser divididas em: leucemias agudas, onde 

o infiltrado medular demonstra a predominância de blastos e leucemias crônicas, 

onde existe uma maior proporção de células diferenciadas (maduras).“ (Oliveira, 

2003). Podendo ser da linhagem mielóide ou linfóide. 



Duas classes de genes (supressores tumorais e proto-oncogenes) quando alterados, 

muitas vezes estão relacionadas à modificações estruturais nos cromossomos, como 

deleções, translocações, rearranjos e alterações numéricas. Em alguns tipos de 

leucemias, as translocações envolvendo cromossomos diferentes parecem estimular 

a ação de oncogenes localizados nos pontos de quebra (breakpoints) ou próximos a 

elas, cujo resultado final é o aparecimento de neoplasia. (LORENZI, 2006).

A leucemia mielóide crônica foi a primeira descoberta que associava uma neoplasia 

a uma alteração cromossômica, esta se faz em  95% dos pacientes. A doença é 

associada a uma alteração genética, o Cromossoma Philadelphia (Ph), que resulta 

de uma translocação entre os cromossomos 9 e 22 e leva à formação do gene bcr-

abl. (ANDRADE, 2008).

As Leucemias merecem atenção especial, pois apesar de ser uma doença curável, 

é o câncer que mais atinge jovens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) no estado de São Paulo no ano de 2014, há uma estimativa de 5,63 casos 

para cada 100 mil homens e 4,69 casos para cada 100 mil mulheres. Sendo 

assim, enfatizamos a importância de estudar tais mutações, a fim de entender os 

mecanismos desse tipo de câncer e isolar os genes de importância biológica.

 A variedade dessas alterações genéticas levará nosso trabalho á um estudo 

comparativo dentro das diferentes classificações, possibilitando o conhecimento dos 

mecanismos envolvidos.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL 
Comparar as alterações cromossômicas estruturais presentes nas leucemias.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Avaliar e compreender os mecanismos genéticos das leucemias;

b) Analisar os principais genes envolvidos nas alterações cromossômicas.

4. METODOLOGIA
Esse trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica com característica 

exploratória. Segundo Gil (2006), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 



de material já elaborado, constituindo-se em 4 etapas, sendo elas: fontes, coleta 

de dados, análise e discussão dos resultados, onde foram usados 13 livros, com 

os temas nas seguintes áreas: Genética Médica, Biologia Molecular e Celular, 

Hematologia Clínica, Oncologia Clínica e Metodologia Científica, publicados entre 

2000 e 2013 e pesquisa a partir de bancos de dados virtuais como Scielo, Lilacs, 

NCBI, MedLine e PubMed, onde foram obtidos 24 artigos científicos com os temas 

que giram em torno da Citogenética Molecular e Onco-hematologia, publicados entre 

2000 a 2013.

    Por fim, houve a comparação dos dados de autores divergentes a fim de gerar 

discussões e tirar conclusões sobre o tema abordado.

5. DESENVOLVIMENTO
5.1 LEUCEMIAS E OS GENES REGULADORES DO CICLO CELULAR

 O ciclo celular deve controlar a proliferação e sobrevivência das células assim como 

o processo de morte celular programada (apoptose). As sinalizações intracelulares 

permitem que a proliferação e a apoptose ocorram de maneira equilibrada, a 

desorganização desses eventos pode levar a formação do câncer. “É possível que 

os tumores que afetam os tecidos do organismo humano surjam de uma rara célula 

geneticamente anormal, que escapa do programa da apoptose” (BORGES-OSÓRIO; 

ROBINSON, 2013)

Existem duas classes de genes que em sua configuração normal, fazem 
parte do ciclo vital da célula, são os proto-oncongenes e os genes 
supressores de tumor: os primeiros regulam o crescimento celular e a 
diferenciação normal, enquanto os últimos regulam o crescimento anormal, 
inibindo-o. Conjuntamente, alterações nessas duas classes de genes, 
explicam adequadamente a proliferação celular descontrolada observada 
nos cânceres humanos. (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2013)

“Os oncogenes são proto-oncogenes que sofreram mutações e passaram a ter 

ganho de função ou hiperexpressão” (LORENZI, 2006).

Segundo Louro et al, (2002) a mutação, deleção ou inativação desse gene como 

causa da malignidade o define como supressor tumoral, por exemplo o gene p53. 

“Ele é considerado um defensor permanente do DNA, onde seu papel como gene 

supressor de câncer decorre de sua atividade sobre as células com DNA defeituoso 

que é o caso de todas as células cancerosas” (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005).



Praticamente todas as leucemias possuem fatores prognósticos determinados 

por fatores citogenéticos, mais propriamente mutações adquiridas que, uma vez 

detectadas, possibilitam a abordagem adequada do paciente, os quatro tipos 

de leucemias mais comuns são Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), Leucemia 

Mielocítica Crônica (LMC), Leucemia Mielóide Aguda (LMA) e Leucemia Linfóide 

Aguda (LLA) (HAMERSCHLAK, 2008).

5.2 LEUCEMIA LINFÓIDE CRÔNICA
De acordo com os dados publicados,e Krober et al (2002), aberrações 

cromossômicas são encontradas em 80% dos casos de LLC quando detectadas por 

hibridação in situ fluorescente (FISH).

 A trissomia do cromossomo 12 é a anormalidade mais freqüente na LLC, alguns 

autores como Lorenzi, (2006), e Valero-Gonzalez e Omar, (2013), descrevem a 

região específica sendo +12q.

Há hipóteses que a trissomia desse cromossomo pode ativar um proto-oncogene 

dominante. “Neste cromossomo são regulados onco-genes como cdk2, cdk4, stat6, 

apaf-1, envolvidos no ciclo celular e apoptose.” (VALERO-GONZALEZ; OMAR, 

2013).

Observamos também a deleção do cromossomo 13. “Há diferentes pontos de 

quebra no braço logo do cromossomo 13, sendo mais freqüente a região 13q14, 

onde se localiza o gene rb1 (retinoblastoma).” (CHAUFFAILLE, 2005). Este é um 

gene supressor tumoral e de acordo com Valero-Gonzalez e Omar, (2013),  esse 

gene é deletado em apenas 30% dos casos, assim, em sua maioria ele permanece 

ativo e intacto, capaz de exercer sua função. 

A deleção do cromossomo 17 é encontrada em 10-15% dos casos conforme 

Nascimento et al, (2006), e Valero-Gonzalez e Omar, (2013). Essa deleção acontece 

na região 13p do cromossomo 17, onde está localizado o gene supressor tumoral 

p53 conforme afirmado por Lorenzi, (2006) e Chaufaille, (2005).

A deleção do cromossomo 11, região 11q22-23 é descrita na literatura de 12-25% 

nos casos de LLC, Nascimento et al, (2006), sobre o mesmo ponto de vista de 

Chauffaille, (2005), afirma que na região onde acontece essa deleção está presente 



o gene atm (supressor tumoral), que age como protetor da integridade do genoma, 

controlando o ciclo celular e ativando o reparo de DNA, sendo assim, sua deleção 

acarreta na proliferação celular dos clones anormais.

Além disso, outra translocação t(14;18)(q32q21) citada por Louro et al, (2002), induz 

uma expressão aumentada do oncogene bcl-2 encontrado no ponto de quebra 

18q21. Apesar de ser um oncogene, o bcl-2 quando superexpresso não aumentava 

a proliferação celular, porém demonstrou-se como um forte inibidor apoptótico, 

aumentando a resistência celular aos mecanismos que induzem a morte. 

5.3 LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA
Em relação a incidência dos cariótipos alterados em LMA, o estudo de Pelloso et 

al, (2003), relata que a taxa desse tipo de cariótipo é de 80% e de acordo com os 

valores encontrados na literatura as taxas variam de 65%-95%. 

A translocação dos cromossomos 8 e 21, é descrita por Lorenzi, (2006), e Pelloso et 

al, (2003), como a região específica t(8;21)(q22;q22). De acordo com o que afirma 

Louro et al, (2002), essa alteração transloca o gene aml1 com o gene eto, resultando 

na oncoproteina AML1-ETO, que é essencial na regulação de genes necessários 

para o desenvolvimento hematopoiético normal.

A translocação dos cromossomos 15 e 17, ocorre nas regiões 15q22 onde é 

encontrado o gene pml, e na região 17q21 onde encontra-se o gene rar, ambos 

proto-oncogenes, que justapostos, formam um oncoproteína de fusão PML-RARα ( 

CABRERA et al, 2001).

“A oncoproteína PML-RARα atua, interrompendo o processo de 
diferenciação das células mielóides, bloqueando a maturação no estágio 
de promielócitos, o que pode ser um dos primeiros passos no processo de 
leucemogênese.” (LEAL et al, 2008).

O cromossomo Philadelphia, produto da translocação dos cromossomos 9 e 22 

(t(9;22)), de acordo com Pelloso et al, (2003), é um achado relativamente raro em 

Leucemia Mielóide Aguda, em seu estudo foram encontrados 18,1% dessa alteração 

nos cariótipos dos pacientes com LMA.

Em vista do que foi dito por Louro et al, (2002) e Lorenzi, (2006), há translocações 

e deleções que afetam a região 11q23, sendo a mais comum a translocação t(9;11)



(p22;q23), onde está localizado o gene mll, capaz de fundir-se com outros genes 

determinando o fenótipo da leucemia causada, e assim formando aberrações 

protéicas. Cabrera et al, (2001), diz em seu estudo, que essa alteração é encontrada 

em 41% dos casos de LMA, semelhante aos 40% descritos na literatura, sendo a 

sua maioria LMA-M5. 

5.4 LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA
A Leucemia mielóide crônica (LMC) foi a primeira doença oncológica associada 

a uma anomalia genética. Demonstrou-se que essa alteração cromossômica era 

resultado de uma translocação recíproca e balanceada entre os braços longos 

dos cromossomos 9 e 22, t(9;22)(q34;q11), sendo denominado cromossomo 

Philadelphia (Ph) (BOLLMANN; GIGLIO, 2011). 

De acordo com Barboza et al, 2000, Hamú et al, 2007 e Lorenzi, 2006, o 

cromossomo Ph está presente em 90% dos casos de LMC. Já, Bollmann e Giglio, 

2011 afirmam que essa alteração apresenta-se em 95% dos pacientes. 

O cromossomo Ph apresenta uma fusão gênica denominada bcr/abl. Essa 

sequência híbrida de DNA é resultante da união do proto-oncogene abl, presente 

no braço longo do cromossomo 9, e do gene bcr presente no braço longo do 

cromossomo 22 (HAMÚ et al, 2007).

Segundo Bollmann e Giglio, 2011, o gene resultante bcr-abl codifica uma proteína 

de fusão com atividade tirosina quinase ativada, que causa: aumento da proliferação 

celular, diminuição da apoptose, desregulação da citoadesão celular havendo 

liberação prematura de células mieloides na circulação e aumento da instabilidade  

genética responsável pela progressão de doenças. Ainda vale ressaltar, que de 

acordo com Hamú et al, (2007), há depleção de nutrientes o que compromete a 

diferenciação e maturação das células das linhagens eritrocíticas e linfocíticas da 

medula óssea.

5.5 LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA
As principais anomalias genéticas encontradas na LLA são as translocações, dentro 

dessas, Farias; Castro (2004) e Lorenzi (2006), afirmam que a mais incidente em 

LLA de crianças é a t(12;21) (p13;q22), que representa de 20 a 30 % dos casos 

conforme literatura, ela envolve o genes tel e aml-1, que segundo relatado por Louro 



et al ( 2002) parece que essa fusão causa desequilíbrio funcional da proteína AML1, 

necessária para a hematopoiese normal.

Na t(4;11)(11q21;23), que está presente de 60 a 70% das LLA de lactantes menores 

de 1 ano, há rearranjo do oncogene mll situado na região 11q23 com o oncogene 

af4 que se encontra na região 4q21 codificando proteínas responsáveis pela 

regulação transcricional. Na região 11q23 também encontramos os genes da família 

et,  envolvidos no controle da proliferação celular e processo tumoral (FETT-CONTE 

et al, 2000).

Segundo Louro et al (2002), entre os casos de LLA com imunofenótipo pré-

B, há incidência de 20 a 25% dos casos da t(1;19)(q23;p13.3), que conforme 

apresentados em estudo de Farias; Castro (2004),  a fusão do gene e2a do 

cromossomo 19 com o gene pbx1 do cromossomo 1,forma um gene hibrido e2a/pbx, 

responsável por codificar fatores transcricionais essenciais para linfopoese normal e 

regulação do desenvolvimento da célula B.  

Para Louro et al (2002) e Lorenzi ( 2006)

A translocação (8;14)(q24;32), causa a ativação do proto-oncogene myc 
através da justaposição com o gene da cadeia pesada das imunoglobulinas. 
Assim, acredita-se que a super-expressão de myc, após a translocação 
descrita, causa a quebra do equilíbrio dinâmico entre ativação e inibição, 
com a conseqüente indução maligna, que por fim, acabam por alterar a 
proliferação e a diferenciação das células linfóide.

Translocações envolvendo o cromossomo 10 desregulam o gene hox-II, sendo 

elas t(10;14)(q24;q11) e t (7;10)(q35;q24), que possivelmente afetam as cascatas 

metabólicas intracelulares inibindo a apoptose de linfócitos-T, causando a 

transformação maligna. (LOURO et al, 2002).

Ainda relacionado aos linfócitos-T, a t(1;14)(p33;q11), é responsável pela 

desregulação da expressão normal do oncogene tal-1, responsável por codificar 

proteína que contribui para leucemogênese (FARIAS;CASTRO,2004). 

Inicialmente identificada em pacientes com leucemia linfóide crônica, a translocação 

recíproca dos cromossomos 9 e 22, t (9;22)(q34;q11) ocorre em 3 a 5% de crianças 

e 30 a 40% de adultos com LLA, como afirma Farias; Castro (2004) e Louro et al 

(2002).



6. RESULTADOS
Dentro das leucemias linfocíticas agudas, as principais alterações com mecanismos 

conhecidos são as translocações entre os cromossomos 12 e 21; 4 e 11; 1 e 19; 8 

e 14; 10 e 14; 7 e 10 e 9 e 22. Já na leucemia mielóide aguda, foram observadas 

alterações cromossômicas tais como translocação entre os cromossomos 8 e 21; 15 

e 17; 9 e 11; e 9 e 22.

 Na leucemia linfóide crônica, podemos destacar a trissomia do cromossomo 12, 

deleção do braço longo do cromossomo 17, deleção do cromossomo 13 e 11 e 

translocação envolvendo a região do braço curto do cromossomo 14. O cromossomo 

Philadelphia, produto da translocação do cromossomo 9 e 22, é marcador específico 

da Leucemia Mielóide Crônica, mas também aparece no cariótipo de pacientes com 

LMA e LLA.

Quadro 1 - Principais alterações cromossômicas estruturais nas leucemias mediante os fatos 
expostos na literatura, 2000 a 2013.

Fenótipo Alterações cromossômicas Produto ou genes envolvidos

  (+12q) Oncogenes - cdk2, cdk4, stat67

  del(13q14) Supressor tumoral - Gene rb125

LLC del(11q22-23) Supressor tumoral - Gene atm17

  del(17p13) Supressor tumoral - Gene p5319

  t(14;18)(q32q21) Oncogene - bcl-222

  t(8;21)(q22;q22) Oncoproteína - AML1-ETO20 21 24

  t(15;17)(q22;q21) Oncoproteína PML-RARα e p21 18 19

LMA t(9;11)(p22;q23) Gene mll 5 19 20 

  t(12;21) (p13;q22) TEL/AML-1 9 11 20 

  t(4;11)(11q21;23) MLL-AF4 8 11

  t(1;19)(q23;p13.3) E2A/PBX1 9 11 20 

LLA t (8;14)(q24;32) Proto-oncogene – MYC-IgH 11 19 20 

  t(1;14)(p33;q11) Oncogene - tal-1 9

  t(10;14)(q24;q11); t(7;10)(q35;q24) Gene hox-II 20

LMA; LMC; LLA t(9;22)(q34;q11) Cromossomo Ph – gene bcr-abl 3 9 12 19 24

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encontramos uma variabilidade de alterações cromossômicas que são capazes 

de ativar oncogenes ou inibir genes supressores tumorais interferindo no controle 



da proliferação celular, cada uma, portanto contribui de alguma forma para o 

desencadeamento do processo leucemogênico. O estudo dessas alterações permite 

então acompanhar a persistência das remissões e cura, assim como as recidivas 

nas leucemias em geral. 
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