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INTRODUÇÃO
A Anemia de Fanconi (AF) é uma doença autossômica recessiva caracterizada por pancitopenia progressiva, anomalias congênitas e predisposição ao desenvolvimento de
neoplasias secundárias. Devido a grande variabilidade fenotípica já reconhecida dessa patologia, o diagnóstico clínico pode tornar-se difícil em alguns casos. O teste
citogenético com diepoxibutano (DEB) é o método clássico para o diagnóstico da AF, o qual revela a presença da instabilidade cromossômica.

OBJETIVOS

RESULTADOS

1) Estudo das quebras cromossômicas em pacientes com suspeita de AF;
2) Avaliar a importância deste estudo em pacientes que apresentam aplasia
sem anormalidades fenotípicas consistentes com AF

medular

Freqüência das Alterações Fenotípicas e Hematológicas

CASUÍSTICA E MÉTODOS
Casuística. 41 pacientes com alterações clínicas consistentes com AF e/ou anormalidades
hematológicas, principalmente anemia aplástica, ou ainda irmãos de afetados. Do total geral foram
identificados 12 pacientes com teste de DEB positivo, dos quais 10 puderam ser avaliados. A
mediana desses pacientes ao diagnóstico foi de 9,5 (4-12) anos.
Metodologia. cultura celular de sangue periférico (colhido em heparina) estimulada com
fitohemaglutinina, com e sem agente indutor de quebras cromossômicas (DEB), na concentração final
de 0,1µg/ml, adicionado a cultura após as primeiras 24 horas de incubação. As culturas foram
colhidas após 72 horas e seguiu-se com a preparação cromossômica standart. Para leitura, foi
utilizado o critério descrito por Auerbach11, onde soma-se 1 evento para a presença de fragmentos,
quebra de cromatídes irmãs e quebra cromossômica e, 2 eventos para alterações do tipo
cromossomos em anel, dicêntricos, figuras radiais e rearranjos complexos (figura 1).

Figura 1: Critério para a leitura do teste
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AF - Alterações cromossômicas induzida pelo DEB
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Cromossomo em anel; 2 cromossomo dicêntrico; 3 fragmento cromossômico; 4 “gap”de cromatíde;
5 quebra de cromatíde; 6 “gap”de cromossomo; 7 quebra de cromossomo; 8 figura triradial; 9 figura quadriradial;
10 rearranjos cromossômicos.
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DISCUSSÃO
É fato, que o desconhecimento do amplo espectro de anomalias associadas com AF é responsável pela demora do diagnóstico dessa doença e de
que, mesmo pacientes adultos com pancitopenia devem ser submetidos a teste para detecção de fragilidade cromossômica, já que o início das
manifestações hematológicas pode ser tardio. Apesar do pequeno número de pacientes analisados neste estudo, o número de pacientes que
apresentavam alterações hematológicas vai de encontro ao reportado na literatura 2, onde foi reportada aplasia medular em 69% (140/202) dos
pacientes estudados. Encontramos também semelhança na freqüencia das anormalidades fenotípicas descritas, à exceção da menor incidência
de pigmentação de pele (33% nesta casuística vs 64% por Giampietro3). Portanto, o teste de DEB deve ser indicado em todo os pacientes jovens
que apresentam aplasia medular mesmo na ausência de alterações fenotípicas sugestivas de AF.
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