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RESUMO 

 

 

Os transtornos linfoproliferativos crônicos (DLPC) são doenças do sistema linfoide 
caracterizadas pela proliferação anormal de linfócitos maduros que acometem 
células B, linfócitos T e células NK. O objetivo do estudo foi demonstrar a 
relevância da imunofenotipagem por citometria de fluxo em pacientes portadores de 
linfocitose prolongada e/ou alterações citomorfológicas compatíveis com doenças 
linfoproliferativas. Neste estudo foram avaliados 460 pacientes (244 homens e 216 
mulheres) com DLPC. Foram analisados por citometria de fluxo com um painel de 
anticorpos monoclonais constituído por CD3, CD4, CD5, CD8, CD10, CD19, CD22, 
CD23, CD25, CD38, CD45, CD16/CD56, HLADR e cadeias leves e pesadas de 
imunoglobulinas. Foram também investigadas informações referentes à idade, ao 
gênero dos pacientes e aos dados laboratoriais como: leucometria, análise 
citomorfológica, contagem de plaquetas e determinação da hemoglobina. Os 
resultados demonstraram 398 casos de doenças linfoproliferativas crônicas B e 62 
de DLPC de célula T. As doenças linfoproliferativas B apresentaram a seguinte 
distribuição: 253 casos de leucemia linfocítica crônica (LLC), 42 casos de mieloma 
múltiplo (MM), 37 casos de linfoma não Hodgkin em fase leucêmica (LNH), 17 
casos de leucemia pró-linfocítica B (LPL-B), 15 casos de linfoma de células do 
manto (LCM), 12 casos de leucemia de células plasmáticas (LCP), 9 casos de 
linfoma de Burkitt (Linf B), 8 casos de leucemia de células vilosas (LCV), 3 casos de 
linfoma esplênico de células vilosas (LECV), um caso de linfoma folicular (LF) e um 
de macroglobulinemia de Waldenströn (MW). As doenças de origem T/NK foram: 
23 casos de linfoma de células T periféricas (LCTP), 14 casos de leucemia pró-
linfocítica T (LPL-T), 10 casos de leucemia de grandes linfócitos T granulares (LGL-
T), 9 casos de leucemia de células T do adulto (LCTA), 5 casos de Síndrome de 
Sezary (SS) e um caso de leucemia de grandes linfócitos NK granulares (LGL-NK). 
Em conclusão, o uso do painel de anticorpos monoclonais combinado à análise 
citomorfológica cuidadosa mostrou-se essencial no diagnóstico e classificação 
imune das doenças linfoproliferativas crônicas. O presente estudo foi aprovado pelo 
CEP — HUOL sob número 356/09. 
 
Descritores: Transtornos linfoproliferativos crônicos, imunofenotipagem, sistema 
imune, linfoma. 
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ABSTRACT 

 

 

Chronic lymphoproliferative disorders (DLPC) are lymphoid system diseases 
characterized by the abnormal proliferation of mature lymphocytes that affect B 
cells, T lymphocytes and NK cells. The aim of the study was to demonstrate the 
relevance of immunophenotyping by flow cytometry in patients with prolonged 
lymphocytosis and / or cytomorphological changes compatible with 
lymphoproliferative diseases. In this study 460 patients (244 men and 216 women) 
with DLPC were evaluated. Were analyzed by flow cytometry with a panel of 
monoclonal antibodies consisting of CD3, CD4, CD5, CD8, CD10, CD19, CD22, 
CD23, CD25, CD38, CD45, CD16/CD56, and HLADR heavy and light chains of 
immunoglobulins. It also examines information regarding age, gender of patients 
and laboratory data as leucocytes, cytomorphological analysis, platelet count and 
hemoglobin determination. The results showed 398 cases of chronic 
lymphoproliferative disorders and 62 of DLPC B cell lymphoproliferative diseases T. 
B showed the following distribution : 253 cases of chronic lymphocytic leukemia 
(CLL), 42 cases of multiple myeloma ( MM ), 37 cases of lymphoma non- Hodgkin 
lymphoma in leukemic phase (NHL) , 17 cases of pro- B lymphocytic leukemia ( B -
PLL), 15 cases of mantle cell lymphoma (MCL ), 12 cases of plasma cell leukemia ( 
PCL), 9 cases of lymphoma Burkitt (Linf B), 8 cases of leukemia villous cells ( LCV), 
3 cases of splenic lymphoma with villous cells (LECV), a case of follicular lymphoma 
(LF) and a Waldenströn macroglobulinemia ( MW). The diseases source NK / T 
were 23 cases of peripheral T cell lymphoma (LCTP), 14 cases of T pro- 
lymphocytic leukemia (T -PLL), 10 cases of leukemia T of large granular 
lymphocytes (LGL -T) 9 cases of leukemia cells of adult T (LCTA), 5 cases of 
Sezary syndrome (SS) and a case of large granular NK leukemia (LGL -NK) 
lymphocytes. In conclusion, the combined use of the monoclonal antibody panel 
careful cytomorphological analysis was shown to be essential in immune diagnosis 
and classification of chronic lymphoproliferative disorders. This study was approved 
by the IRB - HUOL under number 356 / 09. 
 
Keywords: Chronic lymphoproliferative disorders, immunophenotyping, immune 
system lymphoma.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças linfoproliferativas crônicas (DLPC) representam um grupo de 

neoplasias do sistema linfo-hematopoiético que apresentam características clínicas, 

morfológicas e imunológicas heterogêneas. Constituem proliferações clonais de 

natureza maligna de células maduras do sistema imune, com diferentes 

comportamentos clínicos, fatores prognósticos e características epidemiológicas, 

podendo envolver linfócitos B, T e células Natural Killer (NK) (20-22). 

Trata-se de neoplasias que acometem geralmente pessoas com idade 

superior a 50 anos, podendo ocasionalmente ocorrer em pessoas mais jovens, 

afetando mais homens que mulheres na proporção de 2:1, proporção esta que 

tende a decrescer com o aumento da faixa etária (22). 

Nessas doenças é importante a distinção entre DLPC primárias e a fase de 

leucemização dessas entidades, sendo usualmente designadas por leucemias ou 

linfomas leucemizados quando predomina a sua expressão no sangue periférico 

(SP) e/ou na medula óssea (MO), ou simplesmente linfomas, quando predomina 

infiltração dessas células nos órgãos linfoides secundários ou outros tecidos (25). 

A denominação “crônica”, consagrada pela caracterização de doenças 

indolentes ou assintomáticas, induz ao erro, pois algumas DLPC incluídas nessa 

designação têm um comportamento clínico agressivo e evolução rapidamente fatal. 

Podendo também se pensar o mesmo, para o termo “linfoproliferativas”, empregado 

na classificação dessas neoplasias, pois na maioria dos mecanismos envolvidos na 

sua patogênese, consistem fundamentalmente na inibição da apoptose e não numa 

proliferação celular descontrolada como observada nas leucemias agudas (25). 

Todas elas apresentam, no entanto, uma característica comum: o fenótipo 

maduro de células linfoides, independentemente das características morfológicas 

sugestivas de “maturidade” ou de “imaturidade” e do curso clínico menos ou mais 

agressivo (25). 

Não é possível a abordagem das DLPC sem um entendimento claro dos 

conceitos de “clonalidade”, “neoplasias” e “malignidade”, já que existe um 

paralelismo entre eles, ou seja, os processos neoplásicos são de uma forma geral 

monoclonais e potencialmente malignos, enquanto os processos reacionais 

constituem expansão do tipo policlonal ou oligoclonal e portanto clinicamente 
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benignos. Desta forma, quando relatamos as DLPC, é importante se referir ao 

conceito de “monoclonalidade”, ou seja, de que os linfócitos expandidos têm origem 

numa célula comum e, portanto, partilham o mesmo tipo de rearranjo genético que 

codificam para o receptor de células T ou “T-Cell Receptor” (TCR) no caso das 

DLPC de células T ou para as imunoglobulinas (Igs) no caso das DLPC de células 

B, que podem ser demonstradas por técnicas de biologia molecular ou 

imunofenotipagem por citometria de fluxo. Isso demonstra que uma resposta imune 

fisiológica se organiza sempre de uma forma policlonal e que uma expansão 

monoclonal é sempre de natureza maligna (22-25). 

Até recentemente, a caracterização dessas neoplasias eram realizadas 

basicamente pela análise descritiva da citomorfologia de distensão de SP, aspirado 

de MO ou imprint de tecidos afetados, tais como linfonodos ou massas tumorais. 

No entanto, em função da similaridade da morfologia, muitas vezes observada 

nessas entidades, sua classificação e consequentemente as escolhas dos 

tratamentos são bastante dificultados, exigindo a confirmação diagnóstica por meio 

de outros procedimentos tais como biopsia, imunofenotipagem, genotipagem dentre 

outros (25).  

Nos últimos anos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza uma 

abordagem diagnóstica dos tumores dos tecidos hematopoiético e linfoide com 

ênfase nos seguintes parâmetros: morfológico, fenotípico e genotípico. No entanto, 

não é necessário e tampouco factível do ponto de vista custo-benefício realizar 

múltiplos testes em todas as amostras (23). 

O diagnóstico hematopatológico dessas entidades é dependente de uma 

combinação de análises citomorfológica e histológica. No entanto, técnicas de 

imunofenotipagem como a citometria de fluxo (CF) e a imuno-histoquímica (IHQ) 

têm trazido informações relevantes ao diagnóstico, como o estágio de maturação 

das populações celulares analisadas, a presença de células com fenótipos 

significativamente anormais, além de avaliar a presença de marcadores associados 

ao prognóstico ou até mesmo marcadores que são alvos terapêuticos (25-28). 

Nos últimos anos, a CF substituiu progressivamente a microscopia de 

imunofluorescência, constituindo hoje o método de referência para a identificação, 

caracterização e quantificação de células neoplásicas das DLPC (26).  

A popularização da CF deve-se a vantagens únicas dessa tecnologia: a sua 



18 
 

 
 

simplicidade, rapidez e capacidade de análise de um grande número de células 

num curto espaço de tempo; a possibilidade de avaliar a expressão antigênica de 

uma forma qualitativa e quantitativa, além da possibilidade de uma avaliação 

multiparamétrica determinada pelo número crescente de anticorpos monoclonais 

(AcMo) e de fluorocromos disponíveis (30). 

Do ponto de vista de diagnóstico, a imunofenotipagem por CF é empregada 

fundamentalmente para identificação e caracterização das células linfoides 

neoplásicas com interesse na classificação das DLPC. Mais recentemente, a 

utilidade da CF tem sido ampliada a outras áreas de interesse clínico que incluem a 

investigação de prognóstico, monitoramento de doença residual mínima após 

tratamento e seleção de pacientes para tratamento-alvo específico (27-30). 

As DLPC mais comuns são as de células B. Entretanto, várias outras 

entidades originárias de células T e NK, embora mais raras, podem atualmente ser 

bem caracterizadas utilizando imunofenotipagem por meio da CF (35). 

 Na caracterização das DLPC de células B, o painel de AcMo deve distinguir 

essas doenças das alterações reativas (não clonais), por meio da demonstração de 

monoclonalidade pela demonstração de um clone com predomínio da expressão de 

um único tipo de cadeia leve das imunoglobulinas (kappa ou lambda), na superfície 

ou por via intracitoplasmática. 

As DPLC de células T são neoplasias de origem pós-tímicas caracterizando-

se, portanto, pelo fenótipo “terminal deoxynucleotidyl transferase” (TdT) e CD1a 

negativos, aliado  à positividade para um ou mais marcadores de linfócitos T (78). 

As DLPC de células NK são entidades raras, caracterizando-se pela 

presença de linfocitose de linfócitos grandes e granulares (LGL) associados com a 

expressão de antígenos relacionados a células NK como o CD16, CD56 e o CD57 

(76,80). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Células do sistema imune 

 

O sistema imune é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que 

em humanos serve para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, inclusive 

o câncer, com a finalidade de se manter a homeostasia do organismo (1). 

Os mecanismos fisiológicos do sistema imune consistem numa resposta 

coordenada dessas células e moléculas diante de agentes infecciosos e outros 

ativadores, levando ao surgimento de respostas específicas e seletivas (memória 

imunológica), podendo também ser induzidas artificialmente, por meio das vacinas. 

Na ausência de um sistema imune funcional, infecções leves podem sobrepujar o 

hospedeiro e levá-lo à morte. Porém, mesmo com um sistema imune funcional, o 

homem pode, por exemplo, adquirir uma doença infecciosa ou um câncer, pois a 

resposta imune específica diante de um agente agressor leva tempo para se 

desenvolver e, além disso, tanto organismos estranhos como células neoplásicas 

desenvolvem mecanismos de evasão para fugir da resposta imune (2). 

As respostas imunes são mediadas por uma variedade de células e por 

moléculas que estas células expressam. Os leucócitos são as células que 

desempenham as principais ações, mas outras células que se encontram nos 

tecidos também participam da resposta imunitária, enviando sinais e recebendo 

estímulos dos leucócitos. 

As células que participam do sistema imunitário se originam na medula 

óssea (MO), onde evoluem para a fase adulta. Nos seus estágios mais precoces, 

as células-tronco diferenciam-se em duas vias, originando células progenitoras 

linfoides e células progenitoras mieloides. Posteriormente, as células progenitoras 

perdem a capacidade de diferenciação, dando origem, cada uma delas, apenas a 

uma linhagem celular. 

A partir da medula, e por meio de vasos sanguíneos, elas migram junto com 

todos os elementos celulares do sangue. As células da linhagem linfoide darão 

origem aos linfócitos B, T e células Natural Killer (NK). As células progenitoras 

mieloides darão origem aos granulócitos, junto às hemácias e às plaquetas(1). 
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As células que derivam do progenitor mieloide e do progenitor linfoide são as 

que mais interessam para o entendimento das ações do sistema imunitário, de 

modo que, nesta revisão, não serão considerados os megacariócitos e os 

eritrócitos. 

A resposta imune é exercida por dois eixos biológicos principais: a imunidade 

inata e imunidade adaptativa, esta última composta por dois eixos biológicos 

principais: a imunidade humoral, que compreende essencialmente a produção de 

anticorpos (Ac), e a imunidade celular, desempenhada pelos linfócitos T. Ambos os 

sistemas dependem dos linfócitos, quer seja na produção de anticorpos, quer seja 

na resposta imune celular. Estas células derivam das células primitivas 

pluripotentes (células-tronco multipotentes) presentes na medula óssea (MO) que 

têm a capacidade de autorrenovação, proliferação e diferenciação (1,3). 

O progenitor mieloide é o precursor dos granulócitos, fagócitos 

mononucleares (macrófagos), células dendríticas e mastócitos do sistema imune. 

Os macrófagos são as células fagocitárias mais relevantes. Estas células são as 

formas diferenciadas dos monócitos sanguíneos, que se encontram 

estrategicamente distribuídos em vários tecidos para dar origem ao sistema 

fagocitário mononuclear (4). 

Os microgliócitos são os macrófagos do cérebro, as células de Kupffer são 

as células reticulares do fígado, os macrófagos alveolares fazem parte do tecido 

pulmonar, entre outros residentes em diferentes tecidos. As funções dos 

macrófagos se caracterizam pela neutralização, ingestão e destruição de partículas, 

incluindo os biopatógenos, além de processo e apresentação de antígenos para os 

linfócitos T (5). 

Nesse contexto, são as células dendríticas as mais especializadas na 

captura e na apresentação de antígenos para os linfócitos T. As células dendríticas 

imaturas migram do sangue para residirem nos tecidos e realizam tanto a 

fagocitose quanto a micropinocitose. Após contato com um patógeno, maturam 

rapidamente e migram para os nódulos linfáticos, onde encontram o ambiente 

adequado para a apresentação de antígenos aos linfócitos T (1). 

Os granulócitos recebem essa denominação por possuírem grânulos em seu 

citoplasma que se coram especificamente por corantes hematológicos tradicionais. 

São também chamados de leucócitos polimorfonucleares, devido às formas de 
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seus núcleos. Existem três tipos de granulócitos, sendo eles os neutrófilos, os 

eosinófilos e os basófilos, todos com um tempo de vida relativamente curto. 

Os neutrófilos, assim como os macrófagos e as células dendríticas, são 

representantes do grupo de células fagocitárias do sistema imunitário inato, mas, 

diferentemente destas células, não apresentam antígenos para os linfócitos T. 

Os neutrófilos são tanto os elementos celulares mais numerosos presentes 

no SP como os mais importantes da resposta imune inata. Os eosinófilos são 

importantes na resposta contra infecções parasitárias ou processos alérgicos. Os 

basófilos tem função provavelmente similar e complementar à dos mastócitos, 

células cujo precursor parece ser comum aos basófilos sanguíneos que, devido a 

semelhanças funcionais, também se diferenciam ao chegar aos tecidos onde 

residem. Eles se localizam principalmente à margem dos vasos sanguíneos e 

liberam mediadores que agem nas paredes vasculares quando ativados (1). 

 

 

2.1.1 Linfócitos  

 

Os linfócitos maduros constituem 20-40% dos glóbulos brancos do sangue 

periférico. Circulam continuamente e são capazes de migrar para espaços 

tissulares e órgãos linfoides, servindo como ponte entre diferentes estruturas do 

sistema imunitário (3,6,7).  

As populações de linfócitos B, T e células NK são diferentes quanto à sua 

função, mas de difícil identificação do ponto de vista morfológico, tornando a 

imunofenotipagem por CF um método fundamental para distinção destas células, 

bem como de sua contraparte maligna. Adicionalmente, a expressão diferencial de 

determinados marcadores celulares de diferenciação tem sido utilizada para 

delinear estágios de diferenciação e de ativação celular, além de identificar distintos 

subtipos funcionais de linfócitos (1,3). 

Os LT são células capazes de reconhecer estruturas polipeptídicas por meio 

de um complexo macromolecular CD3/receptor clonal de célula T (CD3/TCR), 

enquanto os LB exercem o reconhecimento via imunoglobulinas de superfície 

celular. Embora as estruturas de reconhecimento das células NK não sejam 

totalmente conhecidas, sabe-se que elas expressam proteínas associadas à 
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linhagem T (CD2 e CD8), e ainda moléculas específicas ou relacionadas, como o 

CD16, o CD56 e o CD57, além de expressarem moléculas de adesão como o 

CD11b e CD11c (8,9).  

 

 

2.1.2 Linfócitos B (LB) 

 

Os linfócitos B (LB) se formam na medula óssea e circulam, migrando depois 

para os órgãos linfoides secundários, tornando-se células efetoras após ativação 

por antígeno. Durante essa fase do desenvolvimento os LB iniciam o rearranjo da 

sua cadeia pesada de Ig (células pró-B), produzem a cadeia pesada (células pré-

B), expressam o receptor de células pré-B na superfície celular (células pré-B 

tardias), completam o rearranjo das cadeias leves e expressam IgM de superfície 

(células B imaturas) e IgM e IgD na superfície celular (células B maduras), reagem 

com o respectivo antígeno (tornando células B ativadas) gerando posteriormente 

linfócitos B de memória e células produtoras de anticorpos ou plasmócitos (10). 

 O LB expressa inicialmente o antígeno CD19 que é restrito à linhagem B, 

com expressão do HLA-DR e do antígeno CD34. Segue-se então o aparecimento 

do antígeno CD10. A expressão do CD10 distingue duas fases no desenvolvimento 

da célula B: uma fase inicial caracterizada por alta densidade do CD10 e uma fase 

tardia com baixa densidade do CD10, perda do CD34 e ganho do antígeno CD20. 

Nessa segunda fase, algumas células exibem cadeias  citoplasmáticas (c) 

significando diferenciação para o estágio de célula pré-B. As células pré-B são bem 

caracterizadas por apresentarem c e ainda não apresentarem imunoglobulinas de 

superfície (sIg). O estágio final da diferenciação terminal ocorre nos órgãos linfoides 

periféricos e é caracterizado pela mudança de classe, com perda da IgM de 

superfície e aquisição de outros isotipos, tais como a IgG e IgA, por meio de um 

novo rearranjo do gene da imunoglobulina (11). 

 Os LB maduros são caracterizados pela expressão de novos antígenos 

restritos à célula B, como o CD21 e o CD22, que estão presentes em linfócitos em 

repouso. A ativação dos linfócitos implica na perda desses antígenos e da IgD, com 

concomitante surgimento do antígeno CD23. 

Durante todo esse processo podemos caracterizar os tipos celulares e 
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estudar a progressão do desenvolvimento dos LB pela expressão de marcadores 

celulares ou antígenos de diferenciação celular (cluster of diferentiation ou CD), 

presentes durante toda a diferenciação, como o CD19, ou específicos de cada 

estágio de diferenciação, como o CD34, CD10, CD22, CD20, CD21, CD24 e o 

complexo CD79a / CD79b dentre outros (12). 

Os LB circulantes correspondem entre 10 e 15% dos linfócitos totais 

circulantes e caracterizam-se pela expressão do CD19 e CD20 e de cadeias leves 

kappa (к) e lambda (λ) das imunoglobulinas. Nunca as duas, entretanto, ocorrendo 

uma relação к/λ de 3:2, ou seja, 60% e 40% para kappa e lambda respectivamente  

(Figura 1) (3,6,13,14). 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática da diferenciação dos linfócitos B, retirado de: Campo E, Swerdlow SH, 

Harris NL, Pileri S, Stein H, Jaffe ES. The 2008 WHO. 

 

 

2.1.3 Linfócitos T (LT) 

 

Os linfócitos T (LT) correspondem a cerca de 70% a 80% dos linfócitos 

circulantes no sangue periférico. No início de seu desenvolvimento, as células pré-T 
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saem da medula óssea numa forma imatura e migram para o timo, onde se tornam 

células T maduras, iniciando depois a circulação para os órgãos linfoides 

secundários. Durante o processo de maturação elas sofrem proliferação, rearranjo 

dos genes do seu receptor (TCR) para gerar uma grande diversidade de 

especificidades antigénicas, e adquirem marcadores de superfície específicos de 

células T (3,6). 

Durante a sua maturação no timo essas células passam a expressar uma 

molécula de ligação a antígenos que é o receptor de célula T (TCR). 

Posteriormente adquirem outros marcadores como o CD3 (inicialmente 

intracitoplasmático), CD1a, CD2, CD5 e CD7. Os estágios do desenvolvimento das 

células T podem ser definidos pelo rearranjo e expressão do TCR e pela expressão 

de CD4 e CD8 que segue a sequência: CD4-/CD8- ou células duplamente 

negativas, CD4+/CD8+ ou células duplamente positivas e finalmente, células 

CD4+/CD8- ou CD4-/CD8+ (8,12). Na fase final de diferenciação celular, pode-se 

distinguir duas subpopulações funcionalmente distintas de linfócitos T, que se 

denominam T-helper (LTh ou TCD4+) e T citotóxicas (LTc ou TCD8+), graças à 

presença do antígeno CD4 e à ausência de CD8 e vice-versa, respectivamente. 

A relação normal de células TCD4/TCD8 é de 2:1, podendo ser alterada em 

condições patológicas tais como nos indivíduos infectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e na mononucleose infecciosa (MI). Dessa forma, 

ocorre inversão da relação TCD4/TCD8 ou presença de células duplamente 

positivas. Esta última condição é observada nas imunodeficiências, doenças 

autoimunes e outras patologias, nomeadamente leucemias e linfomas (Figura 2) 

(3,6,14).  
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Figura 2 - Representação esquemática da diferenciação dos linfócitos T, retirado de: Campo E, Swerdlow SH, 

Harris NL, Pileri S, Stein H, Jaffe ES. The 2008 WHO. 

 

 

2.1.4 Células Natural Killer (NK) 

 

As células NK também se formam na medula óssea, mas pouco se sabe a 

respeito de sua maturação. Caracterizam-se pela expressão de marcadores como 

CD16, CD56 e CD57 e, mais importante, pela ausência de expressão de CD3. 

Representam 10% a 15% dos linfócitos circulantes. 

 

 

2.2 Órgãos Linfoides e a Rede Linfática 

 

Apenas 1% da população total dos linfócitos é encontrada circulando no SP. 

Na sua maioria, os linfócitos são encontrados nos chamados órgãos linfoides. Os 

órgãos linfoides são classificados em primários (ou centrais) e secundários 

(periféricos). 

Os órgãos linfoides são tecidos organizados que contém grandes 

quantidades de linfócitos em um ambiente de células não linfoides. Nesses órgãos, 

as interações que os linfócitos têm com as células não linfoides são importantes, 
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tanto para o desenvolvimento dos linfócitos e o início da resposta imune adaptativa, 

como para manutenção deles. Tais órgãos podem ser divididos em órgãos linfoides 

centrais ou primários, produtores de linfócitos, e órgãos linfoides periféricos ou 

secundários, que desempenham a função de maximizar o encontro entre os 

linfócitos e os produtos processados pelas células apresentadoras de antígenos, 

dando início à resposta imune (1). 

Os órgãos linfoides centrais são a medula óssea e o timo, este último um 

grande órgão localizado na porção superior do tórax. Tanto os linfócitos B como as 

células T surgem na medula óssea, mas apenas os linfócitos B ali se diferenciam. 

Os linfócitos T migram para o timo para sofrer seu processo de diferenciação. Uma 

vez completada sua maturação celular, os dois tipos de linfócitos entram na 

corrente sanguínea, migrando posteriormente para os órgãos linfoides periféricos 

(1). 

Os órgãos linfoides periféricos são especializados na captura do antígeno 

para possibilitar o início das respostas imunes adaptativas. Os microrganismos 

patogênicos podem penetrar no hospedeiro por muitas portas de entrada, 

instalando o processo infeccioso em qualquer sítio, mas o encontro do antígeno 

com os linfócitos acontecerá nos órgãos linfoides periféricos: os nódulos linfáticos, 

o baço e os tecidos linfoides associados às mucosas (15). 

Os linfócitos estão em contínua recirculação entre esses tecidos, para os 

quais o antígeno também é carreado, vindos de locais procedentes de infecções, 

primariamente dentro de células apresentadoras de antígenos ou APC 

(macrófagos, células dendríticas, dentre outras). Dentro dos órgãos linfoides, 

células especializadas, como as APC, apresentam o antígeno para os LT, até então 

células naives (16). 

A rede linfática consiste em um extenso sistema de vasos que coletam o 

líquido intersticial, fazendo-o retornar para o sangue. Esse líquido é produzido 

continuamente pela secreção celular, pela passagem de água e solutos de baixo 

peso molecular através das paredes vasculares que penetram no espaço intersticial 

e por outros fatores de excreção. Ao ser parcialmente drenado para os vasos 

linfáticos, passa a ser chamado de linfa. A linfa flui lentamente pelos vasos 

primários, deságua em linfáticos de calibre progressivamente maior, que 

convergem para o ducto torácico, e desemboca na veia cava superior que, por sua 
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vez, devolve todo o volume para a corrente sanguínea, num fenômeno denominado 

recirculação (17). 

Localizados em pontos de convergência da rede vascular, os nódulos 

linfáticos constituem uma série de órgãos encapsulados em forma de caroço de 

feijão que se distribuem ao longo dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos aferentes 

drenam o fluido dos tecidos e carregam antígenos e células infectadas aos seios 

dos nódulos linfáticos, onde os antígenos são capturados. Os seios são revestidos 

por orifícios minúsculos, que permitem à linfa e ao seu conteúdo atravessarem o 

nódulo linfático e entrarem em contato com os linfócitos. Nos nódulos linfáticos, os 

linfócitos B se localizam em folículos nas áreas corticais, também denominadas 

áreas timo-independentes; as células T são mais difusamente distribuídas em torno 

das áreas paracorticais, também conhecidas como zonas de células T ou áreas 

timo-dependentes. Alguns dos folículos de células B contêm áreas centrais, 

denominadas centros germinativos, onde ocorre intensa proliferação dos linfócitos 

B, após seu encontro com o antígeno específico e células T auxiliares. Por fim, a 

linfa sai por um vaso linfático eferente no lado oposto do nódulo linfático, numa 

região conhecida como hilo. 

O baço encontra-se situado atrás do estômago e filtra o sangue da mesma 

forma como os nódulos linfáticos filtram a linfa e coletam antígenos. Também 

captura e se desfaz de células vermelhas senescentes. A massa principal deste 

órgão é composta pela polpa vermelha e os linfócitos circundam as arteríolas que o 

penetram, formando áreas da polpa branca, cuja região mais interna é dividida em 

uma camada linfoide periarteriolar, contendo principalmente células T revestidas 

por uma coroa de células B. 

A expressão tecido linfoide associado à mucosa – MALT do termo em inglês 

mucosa-associated lymphoid tissue –  é uma descrição geral para os tecidos 

linfoides não encapsulados, que existem nas regiões subjacentes às mucosas. Os 

MALTs se distribuem anatomicamente e seus componentes individuais incluem: I) o 

anel de Waldeyer - anel de estruturas linfoides que circunda a faringe, sendo 

formado pelas tonsilas e adenoides; II) tecido linfoide associado aos brônquios – 

BALT do termo em inglês bronchial-associated lymphoid tissue – constituído por 

agregados linfocitários semelhantes, mas organizados difusamente, que protegem 

o epitélio respiratório; III) tecidos linfoides associados ao intestino  – GALT do termo 
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em inglês gut-associated lymphoid tissues –, os quais incluem os folículos linfoides 

isolados e o apêndice cecal, além de estruturas especializadas do intestino delgado 

como as placas de Peyer e o tecido linfático urogenital (6–8). 

Do ponto de vista funcional, o sistema linfoide pode ser dividido em três 

compartimentos: I) o primeiro compreende um reservatório de células não 

diferenciadas, denominadas de células-tronco multipotentes ou stem cells (SC) que 

darão origem às células-tronco linfoides (CTL), as quais são capazes de 

proliferação e maturação; II) um segundo compartimento consiste nos tecidos 

linfoides centrais ou primários (MO e timo) que controlam o desenvolvimento das 

células linfoides, focos de intensa linfopoese independente de estímulos 

antigênicos; III) o terceiro compartimento inclui os órgãos linfoides periféricos ou 

secundários, onde se observa uma população mista de linfócitos B e T (1,7,8). 

A diferenciação dos linfócitos B e T seguem três diferentes estágios: o 

primeiro ocorre na MO, quando as SC, dependendo de estímulos, se diferenciam 

em células-tronco linfoides (CTL), que são precursoras comuns dos linfócitos B, T e 

das células NK, e em células progenitoras mieloides, ou Unidade Formadora de 

Colônia de Granulócitos, Eritrócitos, Monócitos e Megacariócitos, ou CFU-GEMM, 

do termo em inglês Colony-Forming Unit-Granulocyte, Erythrocyte, 

Monocyte/macrophage, Megakaryocyte (Figura 7) (18).  

Na segunda fase, algumas das CTL migram para o timo onde, sob  influência 

do microambiente tímico, se diferenciam em linfócitos T (LT). Os precursores 

linfoides que permanecem na MO sofrem diferenciação que culminará na formação 

dos linfócitos B (LB). O terceiro e último estágio corresponde à aquisição de 

imunocompetência, o que ocorre em nível de órgãos linfoides secundários (6–8). 

 

 

2.3 Linfocitose 

 

A linfocitose corresponde a um número aumentado de linfócitos circulantes, 

superior a 4,0 x 109/ mm3. Dentre as causas mais comuns de linfocitose destacam-

se: I) linfocitose fisiológica da infância (do nascimento até aos 2 anos);  II) 

infecções, como a tosse convulsa, rubéola, varicela, influenza, e em geral todas as 

doenças exantemáticas da infância. Também o vírus Epstein-Barr, o vírus de 
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Coxsackie, os adenovírus tipos 25 e 12, a toxoplasmose citomegalovírus, ou as 

infecções como brucelose, tuberculose, sífilis secundária, HTLV e as infecções por 

Rickettsias; III) situações adversas como alergias medicamentosas, doença do 

soro, após esplenectomia, doença de Addison, hipopituitarismo, hipertiroidismo e 

em fumantes crônicos, dentre outras; IV) doenças linfoproliferativas crônicas 

(DLPC), destacando-se a leucemia linfocítica crônica (LLC) e os linfomas não 

Hodgkin leucemizados, dentre outras (19).  

 

 

2.4  Doenças linfoproliferativas crônicas 

 

2.4.1 Considerações gerais 

 

As doenças linfoproliferativas crônicas (DLPC) constituem um grupo 

heterogêneo de doenças neoplásicas que tem, em comum, origem a partir de 

células linfoides maduras (periféricas) que podem estar presentes na medula óssea 

ou no sangue periférico, podendo também se infiltrar em outros órgãos como pele e 

órgãos linfoides secundários como linfonodos e baço, dentre outros (20–22). 

Apesar de na denominação de “doenças linfoproliferativas” se enquadrarem 

todas as proliferações linfoides, na prática clínica o termo encontra-se restrito a um 

grupo heterogêneo de neoplasias linfoides que se caracterizam por um acúmulo no 

sangue periférico de linfócitos B, T e NK de aparência madura e função anormal. 

Tais entidades são classificadas conforme suas características morfológicas, 

imunofenotípicas, citogenéticas além de alterações moleculares específicas (20–

22). 

As DLPC podem também cursar com adenopatias e hepatoesplenomegalia. 

Mas em algumas destas patologias dá-se a expressão da doença por meio da 

linfocitose, consequência da fase de leucemização dessas neoplasias (20–22). 

 

 

2.4.2 Classificação 

 

Devido à complexidade considerável do sistema imune, não é surpreendente 
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que os tumores originários desses tecidos sejam numerosos e complexos. Por 

conseguinte, a classificação das doenças tenta identificar as origens de células de 

tumores e sua maturidade aparente.  

A classificação dos cânceres linfoides proposta pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) foi concebida por um processo de desenvolvimento de consenso 

entre líderes internacionais em hematopatologia e oncologia clínica, levando em 

consideração as informações morfológicas, clínicas, imunológicas e genéticas, e 

procura dividir os linfomas não Hodgkin e outros cânceres linfoides em entidades 

clínicas/patológicas que têm relevância clínica e terapêutica (23). 

A classificação da OMS foi atualizada em 2008 baseando-se também em 

critérios morfológicos e imuno-histoquímicos bem definidos e comprovadamente 

associados à elevada concordância interobservadores, havendo também forte 

fundamentação biológica, incluindo-se as mais atuais evidências da genética 

molecular e, em especial, marcada utilidade clínica (OMS 2008). Esse sistema é 

apresentado na Tabela 1 (23,24). 

Esta classificação apoia uma abordagem multiparamétrica ao diagnóstico, 

com identificação citomorfológica, imunofenotipagem e características genotípicas 

que são características de cada entidade. No entanto, não é necessário nem 

factível para executar múltiplos estudos em cada caso. 

Diversos autores têm sugerido a utilização da imunofenotipagem por 

citometria de fluxo aliada à citologia convencional como método rápido e não 

invasivo de diagnóstico alternativo dessas neoplasias (25). 

Trata-se de um método mais preciso baseado no princípio da expressão de 

antígenos de diferenciação celular (marcadores de células) determinado por um 

painel de anticorpos monoclonais (MoAb) no processo de maturação de linfócitos B 

e T/NK (8,14,19,26). Alguns desses marcadores são considerados críticos e, 

portanto, suficientes para determinar a linhagem. No entanto, um painel mais 

extensivo de MoAb pode proporcionar informações mais detalhadas sobre o 

processo leucêmico, podendo também servir para avaliar a expressão de antígenos 

de valor de prognóstico, determinação de clonalidade, podendo também ser usado 

no controle da doença residual mínima durante a terapia (27). 
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2.4.3 Importância da citometria de fluxo no diagnóstico e classificação das doenças 

linfoproliferativas crônicas  

 

A citometria de fluxo (CF) é um processo de análise multiparamétrica 

mediante o qual as características físicas e/ou químicas das células são medidas 

enquanto circulam numa corrente líquida, alinhadas uma a uma em frente a um 

laser. O impacto do laser em cada célula produz sinais que representam diferentes 

parâmetros da célula e que depois são recolhidos por detectores. Estes detectores 

convertem os sinais recebidos em sinais eletrônicos que depois são digitalizados e 

armazenados em suporte informático. Para isso, os citômetros dispõem de um 

sistema hidráulico para a circulação do fluxo contínuo monocelular, de um sistema 

de luz laser que incide sobre as células, de um sistema óptico e eletrônico que 

recolhe a luz dispersada e de um sistema de informática para processar os dados 

(25,28–32). 

Apesar da CF ser uma técnica utilizada em vários autoanalisadores 

hematológicos, o termo restringe-se para os aparelhos que leem e interpretam 

reações em que intervêm substâncias fluorescentes. Os parâmetros medidos 

podem ser relacionados com características intrínsecas da célula, como tamanho e 

complexidade do núcleo e do citoplasma, que são baseados em sinais de 

dispersão, ou parâmetros relacionados com propriedades antigênicas da célula, 

que se baseiam em sinais de fluorescência (19,28,29,31,32). 

Os sinais de dispersão resultam da interação física da luz monocromática 

com uma partícula, como uma célula, que produz uma mudança na direção da luz 

em todas as direções. As características morfológicas fornecidas são o tamanho 

celular, características de membrana, do núcleo e do material granular no interior 

da célula (29,31,32). 

Os sinais de fluorescência devem-se aos fluorocromos. Os complexos 

antígeno-anticorpo são marcados com um fluorocromo que emite luz a determinado 

comprimento de onda quando excitado pela luz do laser (29).  

Entre as várias aplicações da CF encontra-se a imunofenotipagem 

leucocitária, ou seja, a identificação de populações e subpopulações de leucócitos, 

particularmente de linfócitos, tendo como base a expressão de antígenos de 

membrana (25,27,28,33,34). 
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A CF é uma técnica importante no diagnóstico e caracterização de 

neoplasias hematológicas. Ela permite a identificação de células com imunofenótipo 

aberrante, tornando-se uma ferramenta diagnóstica precisa mesmo na ausência de 

sintomatologia clínica (13). 

Cerca de 80% a 85% das DLPC são de linhagem B. Ou seja, ocorre a 

transformação maligna e expansão de um único clone de linfócitos B, originando as 

DLPC de células B, em que se destacam a leucemia linfocítica crônica de células B 

(LLC-B), a leucemia pró-linfocítica de células B (LPL-B), a tricoleucemia ou Hairy 

cell leukemia (HCL) e os linfomas linfocíticos de baixo grau em fase leucêmica 

como o linfoma de células do manto, o linfoma folicular (LF), o linfoma esplênico de 

linfócitos vilosos e o linfoma linfoplasmocitóide ou macroglobulinemia de 

Waldenströn (MW), podendo também ser incluído neste grupo as discrasias de 

células plasmáticas como o mieloma múltiplo (MM) e a sua forma leucêmica ou 

leucemia de células plasmáticas (LCP) (28,35–37). 

Na caracterização das neoplasias da linhagem B, pela sua maior frequência, 

melhor conhecimento dos fenótipos anormais e maior disponibilidade de 

marcadores, a CF é amplamente utilizada. Nas neoplasias de células T, em 

contraste com as B, ainda é difícil identificar fenótipos aberrantes sendo, portanto, 

muitas neoplasias categorizadas como linfomas T não especificados. No entanto, 

quando utilizada em conjunto com outras informações clínicas, análises 

citomorfológicas, colorações citoquímicas, imuno-histoquímicas, análises 

moleculares e citogenéticas, a imunofenotipagem por CF pode auxiliar na 

conclusão do diagnóstico (28,34,36,38,39).  

As DLPC de linhagem B podem ser confirmadas por duas evidências que 

caracterizam a presença de células neoplásicas dessa linhagem: I) presença de 

monoclonalidade para as cadeias leves da imunoglobulina de superfície (Igs) – as 

DLP de linhagem B habitualmente apresentam um único clone derivado de uma 

célula com expressão de um tipo de imunoglobulina, evidenciando pela 

superexpressão de um único tipo de cadeia leve, ou κ ou λ, em contraste com o 

padrão policlonal dos casos de linfocitose reacional que apresentam uma relação 

к/λ normal; e II) expressão de fenótipos aberrantes relacionados a doenças 

específicas, tais como expressão aberrante do antígeno T CD5 na LLC-B. O 

processo neoplásico ocorre em diferentes momentos na maturação do linfócito, 

desenvolvendo diferentes patologias (Figura 3) (28,34,39). 
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Figura 3 - Mecanismos fisiopatogênicos das doenças linfoproliferativas crônicas B, retirado de 
Harwood NE, Batista FD. New insights into the early molecular events underlying B cell activation. 
Immunity  2008;28(5):609–19. 

 

As DLPC de células T são menos frequentes que as DLPC-B e podem  ser 

identificados por imunofenotipagem, tratando-se de neoplasias pós-timicas e 

caracterizando-se pelo fenótipo terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) e CD1a 

negativos, aliado a positividade para um ou mais marcadores de células T. No 

entanto, a caracterização dessas neoplasias é muitas vezes mais difícil de 

identificar do que a de células B neoplásicas, algumas dessas dificuldades 
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relacionadas com a falta de um marcador de clonalidade de células T como 

observado nas DLPC-B. Adicionalmente, a presença de fenótipo aberrante nas 

células T neoplásicas deve ser distinguida da variação imunofenotípica normal, 

observadas em linfocitoses de células de células T não neoplásicas, tais como nas 

infecções virais. 

 As DLPC de células NK são raras com características clínicas e biológicas 

mal definidas, caracterizando-se pela expressão de antígenos relacionados a 

células NK, tais como CD16, CD56, CD57, CD8, além de antígenos compartilhados 

com linfócitos T, tais como o CD2, CD8, granzimas e perfurinas, dentre outros. 

 As Tabelas 1, 2 e 3 mostram resumidamente a classificação das DLPC de 

linfócitos B, T e células NK de acordo com o padrão de imunofenofipagem obtido 

pela CF, seguido de uma breve descrição de cada entidade.  

 

Tabela 1. Classificação da OMS para as neoplasias do tecido linfóide. 

Retirado de PAES et al. (24) 
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Tabela 2. Classificação das doenças linfoproliferativas crônicas 

DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS CRÔNICAS DE CÉLULAS B 

1) Leucemias Primárias 

Leucemia Linfoide Crônica (LLC) 

Leucemia Pró-linfocítica (LPL) 

Leucemia de Células Pilosas ou Hairy Cell Leukemia (LCV) 

Leucemia de Células Pilosas; forma variante (LCVv) 

2) Linfomas não Hodgkin em Fase Leucêmica (LNHL) 

Linfoma Folicular (LF) 

Linfoma de Células do Manto (LCM) 

Linfoma Esplênico com Linfócitos Vilosos (LELV) 

Linfoma Linfoplasmocitoide (Macroglobulinemia de Waldenström) (MW) 

Linfoma de Burkitt (LB) 

3) Mieloma Múltiplo 

Leucemia de Células Plasmáticas (LCP) 

DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS CRÔNICAS DE CÉLULAS T e NK 

1) Leucemias Primárias 

Leucemia de Linfócitos Grandes e Granulares (LLG): Células T e NK 

Leucemia Pró-linfocítica (LPL) 

2) Linfomas não Hodgkin em Fase Leucêmica (LNHL) 

Leucemia de Células T do Adulto ou Adult T Cell Leukemia (LCTA) 

Síndrome de Sézary (SS) 

Linfoma de Células T Periférico (LCTP) 

Baseado em: Ruiz-Argüelles, GJ. & San-Miguel, JF. (40). 
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Tabela 3. Características imunológicas das doenças linfoproliferativas crônicas  

 

Antígenos 

Células – B Células T – NK 

LLC LPL LCV LF LCM LECV MW LB LCP LGL LPL LCTA SS LCTP 

 Antígenos de Células B 

sIg + + + + + + + + +(cyt) - - - - - 

CD10 - - - + - - - -/+ - - - - - - 

CD19 + + + - + + + + - - - - - - 

CD20 + + + + + + + + - - - - - - 

CD21 + + + - + + + -/+ - - - - - - 

CD22 + + + + + + + + - - - - - - 

CD23 + + + + - ? + ? - - - - - - 

CD79b -/+ + + + + + + ? - - - - - - 

CD52 + + + - + + + ? - - - - - - 

CD103 - - +/- - - - - - - - - - - - 

CD138 - - - - - - - - + - - - - - 

CD200 + + + + + + + - - - - - - - 

FMC7 -/+ + + + + + + - - - - - - - 

   Antígenos de Células T e NK 

CD2 - - - - - - - - - + + + + + 

CD3 - - - - - - - - - +(T) + + + + 

CD4 - - - - - - - - - -/+ + + + +/- 

CD5 + -/+ - - + - - - - +(T) + + + + 

CD7 - - - - - - - - - +(T) + -/+ - -/+ 

CD8 - - - - - - - - - +/- +/- - - - 

CD16-56 - - - - - - - - +/- -/+ - - - - 

• • • • TCR - - - - - - - - - -/+ + + + + 

• • •  TCR - - - - - - - - - +/- + + + + 

TCL-1 (cyt) - - - - - - - - - +/- +/- +/- +/- +/- 

Granzima - - - - - - - - - +(cyt) +/- - - - 

Perfurina - - - - - - - - - +(cyt) +/- - - - 

 Outros 

Ciclina-D1 - - - - +(cyt) - - - - - - - - - 

HLA-Dr + + + + + + + + - - - + - - 

CD11b - - + -/+ - -/+ - - - - - - - - 

CD25 -/+ - + - - - + -/+ - -/+ - + - - 

CD38 -/+ - + - - - +/- + + +/- - + - - 

CD45 + + + + + + + + - + + + + + 

Nota: (sIg) Imunoglobulina de superfície; (• • • TCR) Receptor de células T  gama/delta; (• • • • TCR) Receptor 
de células T alpha/beta; (TCL1) Proteína 1A das células T de leucemia/linfoma; (HLA-Dr) Receptor de 
Superfície MHC classe II; (-) ausência da expressão antigênica; (+) presença de expressão antigênica; (-/+) 

antígeno presente em menos de 50% dos pacientes; (+/-) antígeno presente em mais de 50% dos pacientes; 
() expressão antigênica forte; () expressão antigênica fraca; (cyt) presente no citoplasma; (T) Positivo em 
neoplasias T; (?) desconhecido; (LLC) Leucemia linfocítica crônica; (LPL) leucemia pró-linfocítica; (LCV) 
Leucemia de células vilosas; (LF) Linfoma Folicular; (LCM) Linfoma de Células do Manto; (LECV) Linfoma 
esplênico de células vilosas; (MW) Macroglobulinemia de Waldenström; (LB) Linfoma de Burkitt; (LCP) 
Leucemia de Células Plasmáticas; (LGL) Leucemia de grandes linfócitos granulares; (LCTA) Leucemia de 
células T do adulto; (SS) Síndrome Sézary; (LTP) Linfoma de células T periférico. Adaptado de Ruiz-
Argüelles, GJ. & San-Miguel, JF (40). 
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2.5 Doenças linfoproliferativas crônicas de células B 

 

2.5.1 Leucemia linfocítica crônica 

 

 A leucemia linfocítica crônica (LLC) é uma doença de adultos, ocorrendo em 

populações maiores que 35 anos. Embora não se conheça sua incidência 

verdadeira, estima-se que ocorrem aproximadamente 15.100 novos casos por ano 

nos EUA. Representa de 22% a 30% de todos os casos de leucemia, com uma 

incidência global projetada de 5,5 por 100.000 pessoas por ano. Austrália, EUA, 

Irlanda e Itália têm as maiores taxas de incidência. A idade média do diagnóstico 

está entre 64 e 72 anos (41). 

Várias propostas têm sido sugeridas para a origem celular da LLC. Embora 

não haja consenso de qual seja o correspondente celular normal da LLC, o perfil de 

expressão gênica e o de fenótipos de superfície de membrana são identificados 

atualmente nas células patológicas. Não é claro se a célula LLC-B tem um 

precursor simples ou múltiplos precursores, e em que estágio as células normais 

evoluem para LLC. A teoria mais aceita é de que na LLC clones celulares com 

IGHVs mutados não derivam de células B da zona marginal e têm um precursor 

simples, mas ainda faltam algumas peças nesse quebra-cabeça (42,43).  

O quadro clínico da LLC pode ser bastante variado, porém tem se observado 

que o diagnóstico de LLC em pacientes assintomáticos dobrou nos últimos anos, 

atingindo uma média entre 40% e 60%. Isso se deve aos exames sanguíneos de 

triagem realizados com maior frequência e também à melhora nos métodos 

diagnósticos. Os demais pacientes comumente se apresentam com quadro clínico 

inespecífico como linfadenopatia generalizada, hepatomegalia, astenia, perda de 

peso, febre, infecções bacterianas e hemorragias. 

Na CF, estão presentes os seguintes achados: coexpressão do antígeno de 

células T CD5 e dos antígenos de superfície de células B CD19, CD20 e CD 23; 

baixos níveis de imunoglobulinas de superfície, CD20 e CD79b quando comparado 

às células B normais; expressão monoclonal de cadeias leves kappa ou lambda 

(Figura 4 e 5) (44,45). 

Importante ressaltar que o aspirado e a biópsia de medula óssea não são 

essenciais para o diagnóstico. Contudo, podem ajudar a avaliar fatores que 
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contribuem para citopenias como trombocitopenia e anemia, uma vez que estas 

podem estar relacionadas à infiltração da medula óssea. A infiltração pode ser 

difusa ou não difusa e tem ainda valor prognóstico (42,44). 

A citogenética molecular, o conhecimento do status mutacional IgHV e 

IgHV3-21 e da expressão de ZAP-70 e CD38 não são necessários para estabelecer 

o diagnóstico de LLC, mas são dotados de poder prognóstico. O mesmo vale para 

os marcadores séricos CD23, timidina quinase e β2-microglobulina (44). 

 

 

Figura 4 - Perfil imunofenotípico da LLC. 

 

 

Figura 5 - Morfologia de sangue periférico da leucemia linfocítica crônica. 
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2.5.2 Leucemia pró-linfocítica B (LPL-B) 

 

A LPL-B é uma doença de células B, muito rara, correspondendo a menos 

de 1% das DLPC-B (46). Cursa tipicamente com envolvimento esplênico, infiltração 

na MO e SP (47). Por definição, a LPL-B ocorre quando apresenta um percentual 

de pró-linfócitos superior a 55% das células. Acomete principalmente idosos com 

média de idade entre 65 e 70 anos, igualmente em ambos os sexos (48). O 

diagnóstico de LPL-B é feito por biópsia de MO, aspirado medular com estudo por 

citometria de fluxo.  Apresentam o seguinte imunofenótipo: CD20+, CD22+, FMC7+, 

CD79a+, CD5 e CD23, fracamente positivo ou negativo, assim com não expressa 

CD11c, CD103 , CD10 e CD25 (Figura 6) (35,47). 

 

 

Figura 6 - Morfologia de sangue periférico da LPL-B. 
 

 

2.5.3 Leucemia de células vilosas (LCV) 

 

 A leucemia de células vilosas ou Hairy cell leukemia (HCL) é uma doença 

rara, representa 2% dos casos de leucemias com uma média de 600 a 800 novos 

casos ao ano nos EUA. A idade média de diagnóstico é de 52 anos e há uma 

predominância do sexo masculino de 4:1 (49). Com início insidioso e uma evolução 

indolente, o quadro clínico típico dessa doença é de um homem com astenia, 
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anemia, esplenomegalia (geralmente de grande monta), plaquetopenia, 

neutropenia, monocitopenia e um aspirado medular “seco”. O diagnóstico é feito por 

meio do aspirado medular. Na imunofenotipagem as células vilosas se apresentam 

com linfócitos B maduros expressando um ou mais tipos de cadeias pesadas e 

apenas um de cadeia leve (20). Elas expressam antígenos de linfócitos B como 

CD19, CD20 e CD22, mas não CD21; além desses estão presentes: CD11C, CD25 

e CD103 (o CD103, é o marcador mais específico e sensível do HCL, está ausente 

em raríssimos casos (50)). Na imuno-histoquímica, os marcadores HC2, 9C5, 

Anexina A1 e Ciclina D1 são úteis no diagnóstico (Figura 7 e 8) (50). 

 

 

Figura 7 – Morfologia de sangue periférico da LCV. 

 

 
Figura 8 - Perfil imunofenotípico da LCV. 
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2.5.4 Linfoma folicular (LF) 

 

O linfoma folicular (LF) é o segundo LNH-B mais comum e o primeiro dentre 

os linfomas indolentes (51). Nos EUA a incidência do LF entre 1992 e 2001 foi de 

3,8 por 100.000 habitantes, demonstrando predileção pela população branca e 

idosa, em igual proporção entre os sexos. No período estudado, a incidência do 

linfoma folicular aumentou a uma taxa de 1,8% ao ano (41). A história familiar de 

um parente de primeiro grau com LF aumenta em 4 vezes o risco de desenvolver a 

doença (52). O LF é formado por centrócitos (pequenas células clivadas) e 

centroblastos (grandes células não clivadas), em proporções variadas, oriundos do 

centro germinativo. Os linfonodos acometidos geralmente apresentam um padrão 

folicular com sobreposição dos folículos. 

O LF se apresenta inicialmente com uma adenomegalia que comumente 

acomete as cadeias cervicais, axilares, inguinais e/ou femorais, com a 

característica de haver momentos de melhora e piora, porém não há remissão 

completa do quadro. Na imuno-histoquímica pesquisa-se a positividade para: 

CD20, CD5, CD10, BCL-2, BCL-6, CCND1, CD21 e CD23. Apesar de ser um LNH-

B bastante frequente, a forma leucêmica é raramente observada; nessa situação, a 

CF mostra um fenótipo: CD19+, CD20+, CD5-/+, CD23- e CD10+. Também 

pesquisa-se BCL-2+, IgM+ e/ou IgD+ (22). Em situações especiais pode-se realizar 

estudo citogenético ou FISH para t (14;18) e t (8;14) ou suas variantes; pesquisa do 

antígeno Ki-67.  

Estudo molecular em busca do rearranjo da BCL-2 (Figura 9) (22). 

 

 

Figura 9 - Perfil imunofenotípico do LF. 
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2.5.5 Linfoma de células do manto (LCM) 

 

O linfoma de células do manto (LCM) constitui 2% a 10% dos casos de LNH-

B. A incidência do LCM nos EUA variou de 0,51-0,55/100.000 habitantes no ano de 

2000, de acordo com dados do registro nacional americano. Na Europa, um estudo 

que englobou 20 países no começo do século 21 e verificou uma incidência de 

0,45/100.000 habitantes (53). A maioria dos LCM é composta por células B jovens, 

pré-germinativas da zona do manto. Isso pode ser constatado pelo estado não 

mutado do gene da imunoglobulina na maioria dos casos de LCM (54). 

No momento do diagnóstico 70% dos pacientes apresentam doença de 

estágio avançado, 75% apresentam linfadenopatia como manifestação primária e 

25% apresentam manifestações extranodais ao diagnóstico (55). Ele é feito por 

meio de biópsia excisional, que demonstra na imuno-histoquímica presença de: 

CD20, CD3, CD5, CCND1, CD10, CD21, CD23, BCL-2, BCL-6, Ki-67. Como opção 

à imuno-histoquímica há a citometria de fluxo, em que pesquisam-se os seguintes 

marcadores na superfície celular: kappa/lambda com maior frequência de lambda, 

CD19+, CD20+, CD5+/-, CD23/-+, CD10- e mais recentemente a expressão da 

antígeno ciclina D (Figura 10) (22,56,57). 

 

 

Figura 10 - Morfologia de sangue periférico do LCM. 
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2.5.6 Linfoma esplênico de células vilosas (LECV) 

 

Constitui menos de 1% de todos os LNH-B, de 1 a 2% de leucemias linfoides 

indolentes encontrados no exame da medula óssea e até 25 por cento de 

neoplasmas de células B de baixo grau, compreendendo a maioria das leucemias 

crônicas e linfomas de células B do baço (58). 

O LELV ocorre a uma idade média de 65 a 70, sendo rara antes dos 50 

anos. Acomete todas as raças e localizações geográficas. A incidência varia de 

acordo com etnia; a incidência em brancos é aproximadamente o dobro das outras 

raças. Não há predominância de gênero (58). 

Imunofenotipicamente, apresenta positividade para Ig de superfície +/-, 

CD19+, CD20+/-, CD22+, CD11c+/-, CD24+, CD25+, HLA-DR+ e CD45+. A 

negatividade ao CD103 é útil para a diferenciação com a HCL, sendo também 

caracteristicamente negativo para o CD5, CD10, CD23 (Figura 11) (57). 

 

 

 Figura 11 - Morfologia de sangue periférico do LECV. 
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2.5.7 Linfoma linfoplasmocítico / macroglobulinemia de Waldenström (MW) 

 

Na classificação da OMS, linfoma linfoplasmocítico (LPL) e 

macroglobulinemia de Waldeström (MW) são considerados sinônimos, definidos 

como neoplasia de pequeno linfócito B, plasmocitoide, usualmente envolvendo 

medula óssea, linfonodos e baço com presença de proteína sérica monoclonal 

(IgM), levando muitas vezes à síndrome de hiperviscosidade ou  crioglobulinemia 

na maioria dos casos (59). 

A OMS também enfatiza que o diagnóstico de MW é essencialmente de 

exclusão. O cutoff sugerido para MW varia de 0,5 g/dL a 3g/dL de proteína 

monoclonal sérica, sendo, entretanto, observados casos de pacientes com 

concentrações abaixo de 0,5 g/dL com sintomatologia. Segundo alguns autores, 

apenas o pico monoclonal de IgM é o  suficiente para  confirmação do diagnóstico 

(60–62). 

O LPL/MW é caracterizado por reatividade para CD19, CD20, CD22, CD24, 

CD38 e HLADR; reação negativa para CD5, CD10, CD23, e Ciclina D1 (35,61,63). 

 

 

2.5.8 Linfoma de Burkitt (Linf B) 

 

Descoberto em 1958 por Burkitt, conhecido inicialmente como sarcoma que 

envolve a mandíbula em crianças africanas. 

Pacientes com linfoma de Burkitt apresentam massas tumorais que crescem 

rapidamente e muitas vezes têm evidência de lise tumoral espontânea, com níveis 

séricos elevados de lactato desidrogenase (LDH) e ácido úrico. O tempo de 

duplicação do tumor é muito curto (aproximadamente 25 horas). 

Três formas clínicas distintas de LB são reconhecidas: endêmica, esporádica 

e associada à imunodeficiência (64). Embora sejam histologicamente idênticas e 

tenham um comportamento clínico semelhante, há diferenças na epidemiologia, 

apresentação clínica e características genéticas entre as três formas. 

A forma endêmica (africana) apresenta-se como tumor ósseo facial, 

mandíbula, em 50 a 60 por cento dos casos. Envolvimento primário do abdômen é 

menos comum. O tumor primário pode se disseminar para locais extranodais, 
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incluindo o mesentério, ovário, testículo, rim, mama e meninges. Envolvimento 

primário dos gânglios linfáticos periféricos, mediastino e baço são incomuns. O 

envolvimento da medula óssea está presente em menos de 10 por cento dos 

pacientes no momento da apresentação inicial, mas é uma complicação comum de 

doença recorrente resistente ou tratamento. 

A forma não endêmica (esporádica) tem geralmente uma apresentação 

abdominal, na maioria das vezes com a doença em massa e ascite, que envolve o 

íleo terminal, estômago, ceco e/ou mesentério, rim, testículos, ovários, mama, MO 

ou sistema nervoso central (SNC). Os sintomas apresentados podem incluir 

aqueles relacionados à obstrução intestinal ou sangramento gastrointestinal, muitas 

vezes imitando apendicite aguda. A linfadenopatia, se presente, está geralmente 

localizada. O envolvimento da MO e SNC ocorre em aproximadamente 30 e 15 por 

cento dos casos, respectivamente, no momento da apresentação inicial, mas são 

complicações comuns da doença recorrente resistente ou tratamento (64).  

As células, caracteristicamente, apresentam citoplasma escasso, vacuolados 

e expressam a imunoglobulina de superfície (Ig) do tipo de IgM e as cadeias leves 

de imunoglobulina (kappa mais frequentemente do que lambda ), expressão de 

antígenos associados a linfócitos B e a células CD19+, CD20+, CD22+, CD79a+, 

marcadores associados centro-germinal (CD10+ e BCL-6), assim como HLA-DR, 

com  negatividade ao CD43, CD43, CD5 e CD23 e TdT (Figura 12 e 13) (23,57). 
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    Figura 12 - Morfologia sangue periférico do linfoma de Burkitt. 

 

 

 

    Figura 13 - Perfil imunofenotípico do linfoma de Burkitt. 
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2.5.9 Mieloma múltiplo (MM) 

 

O mieloma múltiplo é a segunda neoplasia hematológica mais frequente, 

correspondendo a 1% de todas as doenças malignas hematológicas, com 

incidência aproximadamente de 4 por 100 mil. Nos Estados Unidos, 

aproximadamente 19.290 casos novos foram estimados para 2008 e 10.690 

morreriam em 2008 de mieloma múltiplo (58). 

Há pouco conhecimento sobre a incidência e os aspectos clínicos do 

mieloma múltiplo na América Latina. No Brasil, por exemplo, a incidência do 

mieloma múltiplo é praticamente desconhecida, uma vez que a doença não 

aparece nas estimativas anuais fornecidas pelo Instituto Nacional do Câncer- INCA 

(21). 

Em estudo recente, Hungria et al. avaliaram o perfil do mieloma em 16 

instituições brasileiras. Dos 1.112 pacientes avaliados, no período de 1998 a 2004, 

havia 49,7 % do sexo feminino e 50,3 % do sexo masculino, com idade mediana de 

60,5 anos, sendo que a maioria dos pacientes apresentava doença avançada (65).  

A causa do mieloma ainda não é bem estabelecida. A taxa de mortalidade 

por mieloma aumentou em países industrializados nas décadas de 1960 e 1970. 

Dados da American Cancer Society mostram um aumento de 82% da doença entre 

1950 e 1980, período que coincide com o momento em que vários fatores de risco, 

como produtos químicos, foram lançados no meio ambiente (66). 

Os critérios mínimos para o diagnóstico consistem em medula óssea com 

presença de mais de 10% de plasmócitos neoplásicos,e pelo menos um dos 

seguintes achados: presença de proteína M no soro ( geralmente > 3g/dL) e/ou na 

urina; e presença de lesões ósseas líticas (Figura 14) (67). 

 O estudo de CF em aspirado da medula óssea, apesar de não ser 

obrigatório, valida os achados morfológicos, apresenta marcadores prognósticos e 

serve para acompanhamento dos pacientes no controle da doença (68). 

Caracteristicamente apresentam CD38+ (69% dos casos), CD 138+ (> 62 % dos 

casos), CD38/+CD138+ (>62 % dos casos) e marcadores de células NK na maioria 

dos casos. A expressão de imunoglobulinas de superfície geralmente é negativa, 

mostrando-se presente, entretanto, no interior das células (Figura 15) (56,57,69). A 

presença de células plasmáticas no SP é rara e, quando presente, corresponde à 
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forma leucemizada da entidade, denominada de leucemia de células plasmáticas 

(LCP). 

 

 

          Figura 14 - Morfologia do mieloma múltiplo (medula óssea). 

 

 

      Figura 15 - Perfil imunofenotípico do mieloma múltiplo. 
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2.6 Doenças Linfoproliferativas crônicas de células T (DLPC-T) 

 

 

2.6.1 Leucemia pró-linfocítica T (LPL-T) 

 

A LPL-T acomete cerca de 2% das doenças linfoproliferativas crônicas (46), 

principalmente indivíduos com idade superior a 65 anos.  Pacientes com ataxia 

telangiectasia têm maior frequência da doença (70). Usualmente apresentam 

leucometria superior a 100.000/mm3, hepatoesplenomegalia, linfoadenopatias 

generalizadas, anemia e trombocitopenia. 

Na morfologia as células apresentam um tamanho intermediário com 

citoplasma escasso, seu núcleo usualmente é convoluto com cromatina frouxa e 

pequeno nucléolo. As células expressam fortemente o CD5 e os marcadores CD2, 

CD3 e CD7, com expressão variável dos antígenos CD4 e CD8, sendo observadas 

células CD4-/CD8- em 60% dos casos, CD4+/CD8- em 25% dos casos e CD4-

/CD8+ em 15% dos pacientes A coexpressão CD4 e CD8 é praticamente exclusiva 

da LPL-T. De modo geral, em 90% dos pacientes observam-se anormalidades 

envolvendo o cromossomo 14 (Figuras 16 e 17) (71). 

 

    Figura 16 - Morfologia de sangue periférico de LPL-T. 
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    Figura 17 - Perfil imunofenotípico de LPL-T. 

 

 

2.6.2 Leucemia de grandes linfócitos granulares (LGL-T) 

 

LGL representa 2 a 5% das doenças linfoproliferativas crônicas na América 

do Norte e até 6% das doenças linfoproliferativas crônicas na Ásia. A incidência nos 

Estados Unidos foi estimada em cerca de um em cada 10 milhões de pessoas (46). 

É uma doença clonal caracterizada pela presença de linfócitos grandes 

granulares no SP e MO, esplenomegalia e citopenias, sendo mais comum a 

neutropenia. 

A idade média de início dessa leucemia é de 60 anos, sem predileção 

masculina ou feminina. Apenas 10 por cento dos pacientes têm menos de 40 anos 

de idade; é rara em crianças (72). 

A característica proeminente da LGL é de ser uma leucemia associada  a 

outras doenças em 40 por cento dos casos, especialmente artrite reumatoide e 

outras doenças hematológicas (73).  

Apresenta imunofenótipo típico para CD3+, CD16+, CD56-, CD57+, CD4-(-

/+), CD8+. CD45+, CD2+, CD5+/-, CD7+/-, CD57+, CD94+/-, TCR αβ+, TCR ϒδ-, 

granzima +/-, perfurina+/-  (Figura 18 e 19) (57). 
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      Figura 18 - Morfologia de sangue periférico de LGL-T. 

 

 

      Figura 19 - Perfil imunofenotípico de LGL-T. 
 

 

2.6.3 Linfoma cutâneo / síndrome de Sézary 

 

Os linfomas cutâneos são proliferações linfocitárias malignas primárias da 

pele. Ao contrario dos linfomas sistêmicos ou nodais, em que o linfócito B é mais 



52 
 

 
 

frequentemente envolvido, na pele predominam os linfomas cutâneos de células T 

(74).  

A micose fungoide é um tipo especifico de linfoma cutâneo em que é 

marcante o epidermotrofismo. Acomete principalmente indivíduos entre 55 e 60 

anos, com predomínio do sexo masculino. Nos casos linfomas T cutâneos, a 

expressão de um fenótipo aberrante, ou seja, perda de expressão de marcadores 

celulares presentes em linfócitos normais (CD2, CD3, CD4 ou CD5), contribui para 

o diagnóstico da doença (57). Embora a perda do CD7 não seja específica dos 

linfomas cutâneos, podem ocorrer também em dermatoses inflamatórias benignas. 

 A Síndrome de Sézary é caracterizada pela tríade: eritrodermia, 

linfoadenopatia generalizada e células T neoplásicas (células de Sézary) na pele, 

linfonodos e sangue periférico.  

Atualmente, para o diagnóstico de síndrome de Sézary, a Sociedade 

Internacional para Linfomas Cutâneos recomenda que haja um ou mais dos 

seguintes critérios presentes em sangue periférico: demonstração de clonalidade 

das células T por métodos moleculares ou citogenéticos; número absoluto de 

células de Sézary circulantes igual ou superior a 1.000/mm3; presença de 

anormalidades imunofenotípicas nas células CD3 (relação CD4/CD8≥ 10, células 

CD4+/CD7- ≥ 40%, célula CD4+/CD26- ≥ 30%; perda de um ou mais antígenos de 

células  T maduras (CD2, CD3 ou CD5) (Figuras 20 e 21) (75). 

 

 

Figura 20 - Morfologia de sangue periférico da SS. 
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Figura 21 - Perfil imunofenotípico da SS. 

 

 

2.6.4 Leucemia/linfoma de célula T do adulto (LCTA) 

 

A leucemia/linfoma de células T do adulto (LCTA), é uma doença 

linfoproliferativa associada à infecção pelo retrovírus HTLV-1. Pode-se manifestar 

sob a forma de quatro variantes clínicas: forma aguda (leucêmica), crônica, 

linfomatosa e indolente (76).  

É uma doença endêmica em áreas com alta prevalência na população de 

infecção pelo HTLV-1, como Sudeste do Japão, Ilhas do Caribe, América do Sul, 

incluindo nordeste e sudeste brasileiros, norte do Irã e determinadas regiões da 

África Central. 

A LCTA se desenvolve em cerca de 1 a 5 % dos indivíduos soropositivos, 

habitualmente após  mais de  duas décadas de persistência viral. Ocorre em adulto, 

idade mediana de 55 anos, com discreta predominância entre homens. 

As células neoplásicas da LCTA expressam fenótipo CD3+, CD4+ e CD8- 

CD2+ e CD5+. Ocorre intensa expressão de IL-2 (CD25+) nas células linfomatosas 

(57,76). Ocorre rearranjo clonal dos genes do TCR e a determinação da integração 

clonal dos genes HTLV-1 é encontrada em todos os casos; é útil na diferenciação 

entre linfoma/leucemia de células T do adulto — variantes crônicas e latente — e 
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MF/SS, pois naqueles casos apresentações dermatológica, histológica e 

imunofenotípica podem ser indistinguíveis da micose fungoide (Figuras 22 e 23) 

(57,76). 

 

 

Figura 22 - Morfologia de sangue periférico da LCTA. 

 

 

Figura 23 - Perfil Imunofenotípico da LCTA. 
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2.6.5 Linfoma de célula T periférico (LCTP) 

 

Representa aproximadamente 10% de todos os linfomas não Hodgkins. A 

incidência é maior nos países asiáticos, possivelmente relacionados à alta 

prevalência do vírus HTLV tipo 1 e Epstein-Barr.  Apresenta-se usualmente em 

adultos, com linfoadenopatia generalizada, frequente envolvimento de pele, baço e 

medula óssea. (77) 

 Não apresenta imunofenótipo característico. Expressa variavelmente 

antígenos T ( CD3+/-, CD2+/-, CD5+/-, CD7+/-)  e não expressa antígenos B 

(CD19-, CD20-). Na maioria dos casos ocorre perda do CD5 ou CD7. A expressão 

do CD4 e CD8 é variável.  A maioria desses tumores expressa apenas o CD4, 

raramente CD4-/CD8 (74,78). 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

 

A classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para as 

neoplasias linfoides é baseada nos aspectos morfológicos, imunofenotípicos e 

citogenéticos. Entretanto, nem todos os serviços apresentam as condições técnicas 

e financeiras recomendadas para classificarem as neoplasias de acordo com os 

padrões supracitados. 

A análise morfológica isolada, apesar de imprescindível, apresenta 

limitações técnicas. Ocorre uma importante subjetividade, o que exige profissionais 

qualificados. 

A citometria de fluxo é uma técnica relativamente fácil que possibilita 

diagnóstico rápido e objetivo. Aliada a uma boa análise morfológica, permite a 

identificação de células com imunofenótipo aberrante, tornando-se, portanto, uma 

ferramenta diagnóstica precisa, mesmo na ausência de sintomatologia clínica. 
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4 OBJETIVOS  

 

 

4.1 Geral 

 

Demonstrar a relevância da imunofenotipagem por citometria de fluxo em 

pacientes com linfocitose prolongada e/ou alterações citomorfológicas compatíveis 

com doenças linfoproliferativas, visando à detecção precoce destas. 

 

 

4.2 Específicos 

 

4.2.1. Implantar no Hemocentro Dalton Cunha, com participação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, um banco de dados de pacientes portadores de 

doenças hematológicas malignas, com finalidade epidemiológica e de pesquisa; 

 

4.2.2. Demonstrar os aspectos imunofenotípicos das doenças linfoproliferativas 

crônicas no Rio Grande do Norte; 

 

4.2.3. Propor a criação um painel de AcMo para o diagnóstico de discrasias de 

células plasmáticas (mieloma múltiplo e/ou leucemia de células plasmáticas); 

 

4.2.4. Comparar os achados encontrados com os observados na literatura. 
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5 CASUÍSTICA E METODOLOGIA 

 

 

5.1 Seleção das amostras de pacientes 

 

Este é um estudo quantitativo, descritivo de amostra de conveniência. 

A seleção dos pacientes para o estudo foi efetuada durante o período de 

setembro de 2009 a janeiro de 2014, no Laboratório de Hematologia do 

Hemocentro Dalton Barbosa Cunha - HEMONORTE.  

Foram coletadas amostras de 460 pacientes (244 homens e 216 mulheres). 

Critério de inclusão: pacientes com histórico de linfocitose persistente e/ou 

alterações citomorfólogica no sangue periférico ou medula óssea sugestivas de 

uma neoplasia do sistema linfo-hematopoiético. Critérios de exclusão: pacientes 

portadores de linfocitoses benignas, doenças hematológicas benignas e leucemias 

agudas. 

 O diagnóstico dessas doenças baseou-se em critérios clínicos e laboratoriais. 

Estes últimos incluíam o hemograma, contagem de plaquetas e imunofenotipagem 

celular por citometria de fluxo, com um painel de anticorpos monoclonais para a 

caracterização de doenças linfoproliferativas crônicas (Tabela 4). 

 Informações a respeito dos pacientes foram obtidas no momento em que as 

amostras deram entrada no Laboratório de Hematologia do HEMONORTE. Todos 

os pacientes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Durante a 

coleta das amostras foram anotados dados demográficos, clínicos e laboratoriais 

dos pacientes ou analisados prontuários arquivados no arquivo médico do 

HEMONORTE. Um modelo pré-definido para a coleta de dados incluiu etnia, sexo, 

idade, dosagem de hemoglobina, contagem de plaquetas, leucometria global e 

contagem diferencial dos leucócitos. 

 Em algumas patologias foi procedida a coleta de aspirado de medula óssea 

para análises citomorfológicas e exames de imunofenotipagem. Para esse 

procedimento foram incluídos pacientes com suspeita de mieloma múltiplo (MM), 

leucemia de células vilosas ( LCV), e leucemia de células T do adulto (LCTA).  O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes sob o número 356/09. 



59 
 

 
 

5.2 Métodos 

 

 

5.2.1 Teste de viabilidade celular 

 

Células mononucleares foram incubadas em solução de azul de trypan 

(Merck, USA) a 0,5% em solução salina tamponada com fosfatos (PBS, pH 7,4) 

(phosphate buffered saline, Sigma Chemical Co, St. Louis, CA, USA), na proporção 

de 9/1. Após homogeneização, a mistura foi observada ao microscópio ótico com 

objetiva de 20x, sendo descartadas as amostras com viabilidade inferior a 80%. 

 

 

5.2.2 Hemograma e estudo citomorfológico 

 

O sangue periférico dos pacientes foi coletado em frascos a vácuo da marca 

Vacutainer® com EDTA potássico para hemograma rotineiro.  

Estudos citomorfológicas de distensão de SP e/ou MO dos pacientes foram 

realizados após coloração pelo Leishman. As lâminas depois de coradas foram 

examinadas no microscópio ótico, inicialmente com objetiva de 40x e, 

posteriormente, com objetiva de 100x. 

Na avaliação morfológica de distensão do SP, procedeu-se a contagem 

específica de leucócitos no sangue periférico, além das observações de alterações 

morfológicas adicionais, tais como presença de células atípicas, pró-linfócitos, 

restos nucleares e células vilosas, dentre outras. 

Parâmetros hematológicos tais como leucometria, determinação das 

concentrações de hemoglobina e contagem de plaquetas foram realizadas no 

Analisador Hematológico (Micros 60-ABX, USA). 

 

 

5.2.3. Imunofenotipagem 

 

As amostras de sangue periférico ou de medula óssea foram submetidas à 

imunofenotipagem por citometria de fluxo, utilizando-se um painel de AcMo 
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diretamente conjugado com fluorocromos como o isotiocianato de fluoresceína ou 

FITC, do inglês fluorescein isothiocyanate,  ou phycoerythrin (PE) e/ou peridinin 

chlorophyll protein (PerCP), correspondentes às fluorescências verde, laranja e 

vermelha respectivamente, possibilitando a dupla ou tripla marcação em uma única 

etapa. 

Para análise de amostras procedentes de sangue periférico, utilizou-se a 

mesma amostra colhida para o hemograma rotineiro. Quando o material analisado 

foi medula óssea, utilizou-se para tal aspirado de medula óssea em seringa 

previamente heparinizada (Liquemine-Roche). 

A imunofenotipagem foi realizada por citometria de fluxo utilizando-se um 

painel de anticorpos monoclonais (AcMo) (Becton Dickinson, San José, CA, USA) 

específico para DLPC. Tabela 4 

 

 

5.2.3.1 Marcação de Antígenos de Superfície 

 

A reação de imunofluorescência foi realizada em 50 microlitros (μL) de 

suspensão de células totais (MO e/ou SP) previamente homogeneizadas, as quais 

foram incubadas com 20 μL de AcMo específico por 30 minutos ao abrigo da luz em 

temperatura ambiente. Após esta etapa, a suspensão foi novamente 

homogeneizada e acrescentada à mesma, cerca de 2 mililitros (mL) de solução de 

lise, havendo nova incubação por mais 10 minutos no escuro à temperatura 

ambiente. Após esse período, a suspensão celular foi centrifugada por 5 minutos a 

1.500 rotações por minutos (RPM), o sobrenadante desprezado e o sedimento 

ressuspenso em PBS e novamente centrifugado a 1.500 RPM por 5 minutos, sendo 

esta última etapa realizada mais 2 vezes consecutivas. Ao final da etapa, o 

sedimento foi então ressuspenso em 1mL de solução de PBS/ formaldeído a 1% e 

estocado ao abrigo da luz, sob refrigeração, até o momento da análise. Para cada 

amostra foi utilizado um tubo controle de marcação inespecífica, empregando-se 

para tal, imunoglobulina inespecífica conjugada ao FITC, PE e Pcyp diluídos 

conforme as especificações do fabricante. 
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5.2.3.2 Investigação de cadeias leves das imunoglobulinas 

 

Para investigação das cadeias leves das imunoglobulinas (teste • appa • • 

ambda • • • • procedeu-se inicialmente incubação da suspensão celular em soro 

humano do grupo sanguíneo AB previamente inativado e diluído na concentração 

de 2% em PBS, por 20 minutos a 37ºC. Após esse procedimento, foi realizada uma 

lavagem da suspensão celular com PBS, procedendo-se em seguida a incubação 

com os anticorpos anti-kappa e anti-lambda. 

 

 

5.2.3.3 Marcação de antígenos intracitoplasmáticos e nucleares 

 

Por se tratar de antígenos cujos epítopos se encontram localizados no 

citoplasma, foi necessária a prévia permeabilização celular, possibilitando dessa 

forma o direcionamento e reatividade do AcMo para os seguintes antígenos: TdT e 

ZAP-70, perfurina, granzima-B, TCL1 e ciclina-D. Para este procedimento foi 

utilizado o protocolo, empregando solução de lise (Becton & Dickinson´s FACS 

lysing solution, San José, CA, USA) para a permeabilização celular. 

Cerca de 50μL de amostra de suspensão celular de SP e/ou MO por tubo foi 

incubada com solução de lise previamente diluída a 10% em água destilada por 10 

minutos à temperatura ambiente, seguido de uma centrifugação a 1.500 RPM por 7 

minutos, descarte do sobrenadante e homogeneização do sedimento. Após 

ressuspender o sedimento em 2 mL de solução de Tween-20 diluído a 0, 5% em 

PBS (Tween-20 / BHD, England), esta mistura foi centrifugada 2 vezes a 1.500 

RPM. 

Após o descarte do sobrenadante, o sedimento foi homogeneizado e 

adicionado ao mesmo 10μL do AcMo anti-p53, seguida de uma incubação por 30 

minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Após esta etapa, o sedimento 

foi homogeneizado em 2 mL de solução de PBS/Tween-20, seguida de 

centrifugação a 1.500 RPM por 5 minutos, desprezado o sobrenadante e o 

sedimento ressuspenso e submetido a mais uma lavagem com solução de 

PBS/Tween-20. Após o descarte do sobrenadante, ao sedimento final foi 

adicionado 1 mL de solução de formaldeído diluído a 1% em PBS e estocado na 
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geladeira ao abrigo da luz até o momento da leitura no citômetro de fluxo. 

 

 

5.2.3.4 Leitura e Análises 

 

As análises foram realizadas em um citometro de fluxo (FACS calibur da 

Becton & Dickinson), utilizando-se o programa Cell Quest, com aquisição de 10.000 

eventos, levando-se em conta os parâmetros Forward Scatter (FSC) em escala 

linear, que avalia o tamanho celular, Side Scatter (SSC) também em escala linear, 

o qual avalia a complexidade e granulosidade celular, FL1, FL2 e FL3 em escala 

logarítmica, que detectam a fluorescência verde e laranja, ou seja, a reação 

antígeno-anticorpo conjugada ao FICT, PE e PerCP respectivamente. 

Os resultados foram fornecidos na forma de histogramas em percentagem 

da população celular com reação positiva ou negativa e intensidade de 

fluorescência. 

As imunofenotipagens foram consideradas positivas quando mais de 25% de 

células leucêmicas reagiram contra os antígenos B relacionados a CD45 e HLADR. 

No caso das antígenos CD38, CD25 e ZAP-70, linfócitos T e células NK, além das 

cadeias pesadas e leves da imunoglobulinas, os resultados foram levados em 

consideração independente nos níveis de expressão. 

Os resultados foram fornecidos na forma de histogramas em percentagens 

da população celular com reação positiva ou negativa. Avaliação de intensidade de 

expressão também foi devidamente observada nos histogramas emitidos pelo 

citômetro para posterior auxílio na interpretação dos resultados. 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 Classificação imunológica (imunofenotipagem) 

 

A classificação das DLPC determinada pelo resultado da imunofenotipagem 

seguiu os critérios estabelecidos pelas tabelas 1, 2 e 3. Dos 460 pacientes com 

DLPC analisados, 398 casos (86,52 %) foram categorizados como DLPC de 

linfócitos B (DLPC-B) e 62 (13,48%) de linfócitos T e células NK ou DLPC-T/NK 

(Tabela 5). 

O diagnostico e a classificação das DLPC-B foram baseados na reatividade 

das células mononucleares aos vários AcMo direcionados a antígenos B 

relacionados, associados a forte expressão antigênica ao antígeno leucocitário 

comum (CD45) (Tabela 4). Adicionalmente aos resultados obtidos pela 

imunofenotipagem, a classificação desse grupo de doenças foi complementada por 

uma avaliação cito-hematológica de SP e/ou aspirado de MO corados pelo MGG, 

constatando a presença de 253 pacientes com LLC-B, 17 LPL-B, 8 LCV, um com 

LF leucemizado, 15 com LCM, 3 com LECV, um caso com MW, 42 com MM, 12  

pacientes com LCP, 9 com linfoma de Burkitt leucemizado e, por fim, 37 casos 

classificados como DLPC-B não especificado, sendo categorizados como linfomas 

não Hodgkin em fase leucêmica (LNH-B) (Tabela 5). 

O diagnóstico e a classificação das DLPC-T/NK foram baseados na forte 

expressão antigênica ao CD45, negatividade ao CD1a e TdT e reatividade a um ou 

mais antígenos relacionados a linfócitos T e células NK, também complementados 

pela análise citomorfológica de aspirados do SP e/ ou MO. 

Neste grupo, 11 casos apresentaram características citomorfológicas de 

linfócitos grandes e granulares (LGLT). No padrão de imunofenotipagem destes 11 

pacientes constatou-se a presença de 10 casos de LGL-T (CD2+, CD3+, CD7+, 

CD5+, CD8+, TCR a/b+, TCL-1+) e um caso LGL-NK (CD16+, CD56+, CD8+), 

constatando também a expressão de granzima e perfurina nestes 11 casos. 

Observou-se também a presença de 14 casos de LPL-T, 9 casos de LCTA, 5 casos 

de SS/MF e 23 casos de LCTP (Tabela 5). 
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6.2 Dados Demográficos 

 

As Tabelas 6 e 7 mostram resumidamente os dados relacionados ao gênero 

e faixa etária dos pacientes acometidos por DLPC-B e DLPC-T/NK, 

respectivamente. 

Do total dos 460 casos analisados, 52,39% eram pacientes do sexo 

masculino e 47,61% do sexo feminino. Nas DLPC-B a distribuição dos casos em 

relação ao sexo foi de 244 pacientes do sexo masculino e 216 do sexo feminino. 

Nas DLPC-T/NK constatou-se a presença de 29 homens e 33 mulheres.  

Nas DLPC-B, a faixa etária variou de 5 a 100 anos. Nas LLC-B, a variação 

foi de 46 a 94 anos com mediana de 62 anos. Na LPL-B observou-se variação de 

51 a 100 anos e mediana de 76 anos. Na LCV e LCVv a faixa etária variou de 50 a 

78 anos com mediana de 67 anos e 70 a 78 anos com mediana de 76 anos, 

respectivamente. Nos únicos pacientes com LF leucemizado e MW constatou-se 

idade de 59 e 71 anos, respectivamente. No LCM a oscilação da faixa etária e 

mediana das idades foi de 50 a 90 anos com mediana de 77 anos. No LECV 

observou-se variação da faixa etária de 61 a 69 anos. No MM e MM/LCP observou-

se variação da faixa etária de 44 a 100 anos e 60 a 100, respectivamente, e 

mediana de idade de 67 anos para ambas as entidades. No LB leucemizado a faixa 

etára foi de 5 a 57 anos e mediana de idade de 27 anos. Nos casos de LNH 

leucemizado, observou-se variação de 36 a 87 anos com mediana de 60 anos.  

Nas DLPC-T/NK, a faixa etária variou de 30 a 89 anos. Na LGL-T observou-

se variação de 30 a 77 anos e mediana de 63 anos, O paciente com LGL-NK tinha 

idade de 45 anos.  Na LPL-T a variação da faixa etária foi de 35 a 73 anos com 

mediana de idade de 58 anos. Nos pacientes com LCTA observou-se variação de 

31 a 76 anos com mediana de 35 anos. Na MF/SS constatou-se variação da faixa 

etária de 60 a 71 anos e mediana de 68 anos. Nos casos de LCTP a faixa etária e 

mediana de idade dos pacientes foi de 30 a 89 anos com mediana de 55 anos.  

 

 

6.3 Parâmetros hematológicos 

 

Os parâmetros hematológicos das DLPC-B também estão resumidos na 
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tabela 6, constando de leucometria, contagem absoluta de linfócitos, contagem de 

plaquetas e dosagem de hemoglobina no sangue periférico. 

Na LLC, a leucometria mostrou-se variável com contagens oscilando entre 

6.9 e 420 x 109/L, com mediana de 64.0 x 109/L, leucometria ≤ 10 x 109 /L foi 

constatada em 11 casos, variando entre 10 e 50 x 109/L em 175 casos e acima de 

50 x 109/L em 67 casos. Valores da contagem global de linfócitos variaram entre 

5.1 e 350 x 109/L, com mediana de 22 x 109/L, predominando casos com contagens 

oscilando entre > 10 até 50 x 109/L (n= 169), seguido por níveis de linfócitos > 50 x 

109/L (n= 47) e ≤ 10 x 109/L (n=37). Na contagem de plaquetas observaram-se 

contagens ≤ 100 x 109 /L em 16 casos, entre > 100 e 150 x 109/L em 88 casos e 

acima de 150 x 109/L em 149 casos. Níveis de hemoglobina, ≤ 10g/dL foram 

observadas em 47 casos, oscilando entre 10 e12 em 153 casos e maior que 12g/dL 

em 53 casos. 

Nos pacientes com LPL-B, a leucometria variou de 10 a 50 x 109/L e > 50 x 

109/L em 7 e 10 casos, respectivamente.  

Valores da contagem global de linfócitos e pró-linfócitos variaram entre 18.5 

e 201.0 x 109/L, com mediana de 22 x 109/L, predominando casos com contagens 

oscilando entre > 10 até 50 x 109/L (n= 7), seguido por níveis de linfócitos > 50 x 

109/L (n= 10). Nestas leucemias a contagem de pró-linfócitos estava acima de 55% 

em todos os casos. A contagem de plaquetas ≤ 100 x 109/L e oscilando entre >100 

a 150 x 109/L foi observada em 4 e 13 casos, respectivamente. Observou-se níveis 

de dosagem de hemoglobina ≤ 10.0 g/dL, variando entre > 10.0 e 12.0 g/dL e acima 

de 12.0 g/dL em 4, 10 e 3 casos, respectivamente. 

Os pacientes com LCV e LCVv cursaram com leucopenia e leucocitose, 

respectivamente. Na LCV, a leucometria variou entre 2.0 a 4.5 x 109/L com media 

de 2.500 x 109/L. Na LCVv, valores mínimo, máximo e mediana para este 

parâmetro foram de 14.7 x 109/L, 43.0 x 109/L e 22.0 x 109/L. A contagem global de 

linfócitos <10 x 109/L, variando entre 10.000 e 50.000 x 109 /L, foi observada em 

todos os casos de LCV e LCVv, respectivamente. Contagem de plaquetas < 100.x 

109 /L foi observada em todos os casos de LCV e LCVv. Níveis de hemoglobina ≤ 

10.0 g/dL, variando entre > 10.0 e 12.0 g/dL , foram observados em 3 casos e 1 

caso de LCV e em 3 e 1 respectivamente. 

O paciente com LF leucemizado apresentou os seguintes parâmetros 
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hematológicos: leucometria na faixa de 10 a 50 x 109/L, contagem de linfócitos 

também na faixa de 10 a 50 x 109/L, contagem de plaquetas >150 x 109 /L e 

dosagem de hemoglobina <10g/dL. 

Os pacientes com LCM apresentaram hiperleucocitose (leucometria > 50 x 

109/L) associada com contagem global elevada de linfócitos em todos os casos. A 

contagem de plaquetas nas faixas de ≤100 x 109 /L e > 150 x109 /L foi observada 

em 1 e 14 casos, respectivamente. Níveis de hemoglobina ≤ 10g/dL foram 

observados em 6 casos, >10-12 d/dL em 4 casos > 12g/dL em 5 casos. 

Os três pacientes com LECV apresentaram os seguintes parâmetros 

hematológicos: leucometria na faixa de 10 a 50 x 109 /L em 2 casos, contagem 

global de linfócitos também na faixa de 10 a 50 x 109 /L, também em 2 casos, 

contagem de plaquetas ≤ 100 x 109 /L  em 2 casos e superior a 150 x 109 em um 

paciente. 

O paciente com MW apresentou os seguintes parâmetros hematológicos: 

WBC e contagem absoluta de linfócitos >50 x 109 /L, contagem de plaquetas dentro 

dos limites de normalidade e dosagem de hemoglobina faixa de > 10.0 g/dL. 

Os pacientes com MM apresentaram leucopenia e linfopenia em todos os 

casos. Contagem de plaquetas <100 x 109 /L foi observada em um paciente, 

oscilando entre >100 a 150 x 109/L em 34 pacientes e > 150 x 109/L em 3 casos. 

Níveis de hemoglobina ≤ 10.0 g/dL e variando entre > 10.0 e 12.0 g/dL foram 

observados em 13 e 29 casos, respectivamente. 

A variante leucêmica do MM (LCP), WBC≤ 10 x 109/L foi constatada em 5 

casos, > 10 e 50 x 109/L em 4 casos e > 50 x 109 /L em 3 casos. Contagem de 

linfócitos <10 x 109/L foi observada em todos pacientes, sendo observada, 

entretanto, a presença de células plasmáticas neoplásicas com contagem mínima 

de 10% e máxima de 70%. Contagem de plaquetas <100 x 109 /L foi observada em 

7 pacientes, oscilando entre >100 a 150 x 109/L em 3 pacientes e > 150 x 109/L em 

2 casos. Todos os pacientes apresentaram nível de hemoglobina igual ou inferior a 

10.0 g/dL.  

Os pacientes com Linf B leucemizado apresentaram leucometria nas faixas 

de >10 a 50x109/L e >50 109/L, em 6 e 3 casos, respectivamente acompanhada de 

contagens de linfócitos atípicos de >10 a 50 x 109/L e >50 x 109/L, também em 6 e 

3 casos, respectivamente. Contagem de plaquetas de 100 a 150x 109/L foi 
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observada em 5 casos e superior a 150 x 109 em 4 casos.  A dosagem de 

hemoglobina ≤ 10.0 g/dL foi observada em todos os casos. 

Os pacientes com LNH leucemizados apresentaram leucometria nas faixas 

de ≤10 x 109/L e >10 a 50 x 109/L em 11 e 26 casos, respectivamente. A contagem 

de linfócitos < 10 x 109/L e variando entre 10.000 à 50.000 x 109/L foi constatada 

em 17 e 20 casos, respectivamente. A contagem de plaquetas ≤100 x 109/L foi 

observada em 6 pacientes, variando entre >100 a 150 x 109/L em 11 casos e >150 

x 109/L em 20 casos. Níveis de hemoglobina ≤10.0 g/dL, variando entre > 10.0 e 

12.0 g/dL e acima de 12.0 g/dL foram detectados em 6, 19 e 12 casos 

respectivamente. 

De acordo com os dados resumidos na tabela 7,  dos pacientes com LGL-T, 

8 apresentaram WBC nas faixas de ≤ de 10 a 50 x 109/L e 2 na faixa de >10.0  a 

50.0 x 109/L. A contagem de linfócitos na faixa de ≤ de 10 x 109/L foi detectada em 

3 casos, na faixa >10 a 50 x 109 /L em 6 casos e > 50 x 109/L em um caso. A 

contagem de plaquetas ≤100 x 109/L e >100 a 150 x 109/L foi observada em 4 

casos cada e > 150 x 109/L em 2 pacientes. 

Níveis de hemoglobina ≤10.0 g/dL e variando entre > 10.0 e 12.0 g/dL foram 

detectados em 3 casos cada e 4 casos superior a 12 g/dL. 

O paciente com LGL-NK apresentou os seguintes parâmetros 

hematológicos: leucometria e contagem absoluta de linfócitos na faixa 

compreendida entre >10 a 50 x 109/L, contagem de plaquetas na faixa de >100 a 

150 x 109/L e dosagem de hemoglobina > 10.0 g/dL. 

Nos pacientes com LPL-T, a leucometria oscilou entre 10 a 50 x 109 /L e > 50 

x 109/L em 10 e 4 casos, respectivamente. As contagens de linfócitos mostraram-se 

nas faixas de 10 a 50 x 109/L e > 50 x 109/L em 12 e 02 casos, respectivamente. A 

contagem de plaquetas ≤100 x 109/L e oscilando entre >100 a 150 x 109/L foram 

observadas em 3 e 11 casos, respectivamente. Observou-se níveis de dosagem de 

hemoglobina ≤ 10.0 g/dL, variando entre > 10.0 a 12.0 g/dL e acima de 12.0 g/dL 

em 4 e 5  casos, respectivamente. 

Os pacientes com LCTA apresentaram leucometria variando na faixa de 10 - 

50 x 109/L e > 50 x 109/L em 7 e 2  casos, respectivamente, As contagens de 

linfócitos mostraram-se nas faixas de 10  a 50 x 109 /L e > 50 x 109 /L em 7 e 2 

casos, respectivamente. A contagem de plaquetas ≤100 x 109/L foi observada em 1 
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caso, >100 a 150 x 109/L em 1 caso e > 150 x 109/L em 7 casos. Observou-se 

níveis de hemoglobina ≤ 10.0 g/dL, variando entre > 10.0 a 12.0 g/dL e acima de 

12.0 g/dL em 1, 6 e 2 casos, respectivamente. 

Os pacientes com MF/SS apresentaram nas faixas de WBC de >10 x 109/L e 

10 a 50 x 109/L em 3 e 2 casos, respectivamente. A contagem de linfócitos na faixa 

de > 10 x 109/L e 10 a 50 x 109/L foi observada em 4 casos e em 1 caso 

respectivamente. A contagem de plaquetas na faixa de >100 a 150 x 109/L foi 

detectada em todos do pacientes. Todos os pacientes apresentaram dosagem de 

hemoglobina na faixa de > 10.0 a 12.0 g/dL. 

Os pacientes com LCTP leucemizado apresentaram leucometria nas faixas 

de ≤ 10 x 109/L e >10 a 50 x 109/L em 6 e 17 casos, respectivamente. A contagem 

de linfócitos < 10 x 109/L e variando entre 10.000 a 50.000 x 109 /L foram 

constatadas em 17 e 6 casos respectivamente. A contagem de plaquetas nas faixas 

de ≤ 100 x 109 /L e >100 a 150 x 109/L foi observada em 10 e 13 casos, 

respectivamente. Níveis de hemoglobina ≤ 10.0 g/dL, variando entre > 10.0 a 12.0 

g/dL e <12.0 g/dL foram detectados em 5, 5 e 13 casos, respectivamente. 

 

 

6.4 Citomorfologia 

 

Alterações citomorfológicas características de cada entidade observada nas 

análises de distensões sanguíneas de SP e/ou MO coradas pelo MGG também 

foram devidamente registradas. 

A maioria das DLPC-B diagnosticadas foram categorizadas como LLC-B. 

Nas análises citomorfológicas de distensão de SP dessa leucemia, observou-se 

predomínio de linfócitos pequenos, com núcleo redondo, cromatina densa e 

citoplasma escasso. A presença de restos celulares (manchas de Gumprecht) na 

distensão de SP também foi um achado comum dessa leucemia. 

Na LPL B, observou-se contagem de pró-linfócitos ≥ 55%, caracterizadas 

como células de tamanho médio, com diâmetro duas vezes maior que o pequeno 

linfócito tipicamente observado na LLC-B. Nessas células, a cromatina nuclear 

apresenta-se moderadamente condensada, com contorno nuclear uniforme e 

presença de um nucléolo proeminente na região central. O citoplasma apresentou-
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se relativamente escasso e levemente basofílico, sem grânulos. 

Na LCV e LCVv observou-se presença de linfócitos de tamanho 

intermédiário ou grande, com quantidades moderada de citoplasma pálido azul-

acinzentado, com bordas irregulares serreadas e com projeções citoplasmáticas 

delgadas em formato de cabelo. O núcleo mostrou-se redondo, oval, em forma de 

ferradura ou ligeiramente dobrado e, com frequência, tem localização excêntrica na 

maioria dos casos. A cromatina mostrou distribuição uniforme, moderadamente 

grosseira ou pontilhada, com presença de um ou mais nucléolos pequenos. 

Os linfócitos do paciente com LF leucemizados mostraram-se heterogêneos 

de pequeno para médio tamanho, com núcleo de contorno irregular na maioria dos 

casos. 

Os linfócitos dos pacientes com LECV caracterizaram-se por apresentarem 

projeções citoplasmáticas curtas em um polo da célula. 

Os linfócitos observados nos pacientes com LCM caracterizaram-se por 

apresentarem um padrão heterogêneo de pequeno e médio, com núcleo de 

contornos irregulares, cromatina frouxa e nucléolos pouco visíveis. 

No paciente com MW, na distensão sanguínea foram visualizadas células 

atípicas com morfologia linfoplasmocitária. 

No MM, a medula óssea apresentou contagem de células plasmáticas 

anormais ≥ 10%. Nos pacientes com a variante leucêmica desta entidade 

(MM/PCL) observou-se presença dessas células no SP. 

No exame citológico do LB observou-se presença de células atípicas, de 

grande tamanho, citoplasma basofílico, vacuolado, núcleo redondo, cromatina 

frouxa com nucléolos proeminentes, sendo também observada grande quantidade 

de mitoses. 

Na maioria dos pacientes com LNH-B leucemizado, observou-se linfócitos 

atípicos com acentuado polimorfismo de forma e tamanho, com presença de 

células de pequeno e médio tamanho, com núcleo de contornos irregulares, 

cromatina frouxa e nucléolos pouco visíveis. 

Alterações citomorfológicas de pacientes com DLPC-T/NK também foram 

constatadas e devidamente registradas. Na LGLT os linfócitos no sangue periférico 

apresentaram-se de tamanho médio a grande com citoplasma abundante, 

levemente basofílicos, contendo grânulos azurófilos, com núcleo periférico na 
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maioria das vezes. Nesses casos, o diagnóstico diferencial entre LGL-T e NK 

ocorreu após a imunofenotipagem por CF. 

Nos casos de LPL-T, observaram-se células atípicas de tamanho médio e 

citoplasma basofílico com "blebs" ou projeções ocasionais. O nucléolo é redondo 

ou oval algumas com núcleo cerebriformes. 

Nos casos de LCTA, os linfócitos apresentaram acentuado polimorfismo com 

núcleo polilobulado característico e aspecto de trevo ou flor (flower cell). 

No sangue periférico dos pacientes com MF/SS observou-se presença de 

linfócitos atípicos de pequeno a médio tamanho, com núcleo irregular, algumas de 

aspecto cerebriformes, e nos pacientes com LCTP observou-se linfócitos que 

apresentaram acentuado polimorfismo de forma e tamanho.  

 

 

6.5 Exames adicionais 

 

A sorologia para o vírus linfotrópico de células T humanas foi realizada em 

todos os casos de DLPC-T/NK, sendo reagente nos pacientes com LCTA. 

Dosagens de cálcio sérico e desidrogenase lática (LDH) foram realizadas em 

todos os pacientes com LCTA, mostrando níveis elevados em todos os casos.  

Pesquisa de beta2microblobulina (β2-MG) sérica e teste de imunofixação 

foram realizados nos MM e LCP. Níveis de β2-MG mostraram-se elevados em 

todos os casos, e imunofixação demonstrou monoclonalidade para cadeia leve 

kappa ou lambda. No paciente portador de MW foi detectada imunofixação com 

detecção de IgM. 

Pacientes com imunofenotipagem sugestiva para LCM e LF leucemizado 

foram confirmados pela biopsia de linfonodo e pesquisa citogenética. Os pacientes 

com LM leucemizado foram confirmados pela presença de t (11; 14) e t (1;12) e LF 

leucemizado pela t (14;18) (q32;q21).  

Em todos os pacientes foram realizados aspirados de medula óssea para a 

análise citomorfológica e  imunofenotipagem por citometria de fluxo. 

Nos pacientes portadores de linfoma de Burkitt , LCM e LF foram  realizados 

biópsia ganglionar e estudo imuno-histoquímico para confirmação do diagnóstico. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A amostra selecionada encontra-se distribuída uniformemente em relação ao 

sexo. Quanto à idade, nota-se um predomínio de indivíduos nas faixas etárias 

superiores a 60 anos, com mais da metade dos casos na faixa dos 70 aos 79 anos. 

Todos os indivíduos apresentam valor absoluto de linfócitos superior a 4000, que é 

o limite inferior considerado padrão para linfocitose. Os valores de hemoglobina e 

plaquetas acompanham a literatura atual (1-3).  

A CF é uma ferramenta de diagnóstico amplamente utilizada em meio 

laboratorial, nomeadamente para pesquisa de monoclonalidade e 

imunofenotipagem linfocitária. De acordo com a literatura, a linfocitose é um critério 

importante de estudo por citometria de fluxo para exclusão ou diagnóstico de 

doença linfoproliferativa (2,3,7,15,21,22,29,30). 

Neste momento, no nosso serviço, o estudo de linfocitoses por CF é feito 

rotineiramente, e sempre que é detectada uma linfocitose suspeita em um 

hemograma de rotina, prossegue-se com a imunofenotipagem. 

Este estudo endossa o protocolo multiparamétrico para o diagnóstico das 

doenças linfoproliferativas, baseado em análises morfológicas, imunofenotípicas, 

citogenéticas e/ou moleculares, conforme a necessidade do caso. Essa é a 

recomendação da OMS, que foi atendida no presente estudo. Salienta-se não ser 

custo-efetivo a realização de múltiplos exames dispendiosos que não acrescentam 

informações ao pronto diagnóstico e planejamento terapêutico do paciente 

(13,19,25,30). 

Utilizando o painel de anticorpos apresentado, foi possível o diagnóstico 

baseado nos critérios morfológicos e imunofenotípicos em todos os pacientes 

atendidos no nosso serviço. Dessa forma, valida-se a técnica como ferramenta 

objetiva e rápida na definiçãodo diagnóstico, igualmente observado na literatura. A 

imunofenotipagem por citometria de fluxo é recomendada para esclarecimento 

diagnóstico de diversas situações tais como: citopenias, especialmente bicitopenia 

ou pancitopenia; linfocitoses, que foram objeto especialmente neste estudo, assim 

como monocitoses, eosinofilias; células atípicas ou blásticas em sangue periférico 

ou medula óssea (13, 21, 23, 35-37). 
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As plasmocitoses medulares e gamopatias monoclonais têm sido uma 

preocupação dos diversos centros, decorrente de sua alta prevalência. É, pois, 

esse o motivo que leva os centros a implementar pesquisas com objetivo de 

detectar novos marcadores, monitorar resposta ao tratamento, incluindo progressão 

e doença residual mínima (35,79). 

Na literatura, as neoplasias de células T e NK são descritas como de baixa 

frequência. Em conjunto perfazem apenas cerca de 12% do total de DLPC, com 

uma variação geográfica significativa. Neste estudo observamos que 398 casos 

(86,5 %) apresentaram fenótipo de doenças linfoproliferativas B e 62 casos (13,48 

%) dos pacientes apresentaram doenças linfoproliferativas T e NK, em 

concordância com as incidências globais de 87,3% e 12,7%, respectivamente 

(1,7,23,27,32,35,37,51,79). 

A leucemia linfocítica crônica representa 253 casos neste estudo. É a 

leucemia mais comum no ocidente, responsável por um terço dos novos casos. É 

uma doença heterogênea na sua evolução, de início insidioso, na maioria das 

vezes assintomática, em que a linfocitose isolada pode ser a apresentação inicial. A 

identificação do fenótipo clonal (LLC, linfocitose clonal benigna) é imprescindível 

para separarmos as linfocitoses não clonais, decorrentes de quadros infecciosos e 

outros (40,42–44,46,47). 

O segundo grupo mais frequente é o dos pacientes portadores de mieloma múltiplo, 

9,3% (42 casos), com mediana de idade de 67 anos. Essa doença acomete 

indivíduos principalmente na sétima década, com apresentação clínica usual de dor 

óssea e anemia. O estudo de citometria de fluxo não consiste em uma 

recomendação obrigatória para esses pacientes. Entretanto, no nosso serviço, 

estamos realizando-a com o intuito de identificar fatores que possam demonstrar 

importância prognóstica e monitoramento de terapia, objeto de uma linha de 

pesquisa. Contudo, a CF é mandatória no reconhecimento de leucemia de células 

plasmáticas, utilizada para o diagnóstico dos 12 pacientes da amostra. Trata-se de 

uma condição grave, com mortalidade elevada. A macroglobulinemia de 

Waldenström, ou linfoma linfoplasmocítico, é uma forma rara, observada em um 

paciente do presente estudo (27,65–67,69).   

Os linfomas não Hodgkin constituem um heterogêneo grupo de doenças 

linfoproliferativas que acometem principalmente indivíduos idosos e, 
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eventualmente, crianças. O diagnóstico primário de LNH é realizado pela biópsia 

ganglionar. Entretanto, na fase avançada da doença, pode apresentar invasão 

medular (51,53). 

Observamos 15 pacientes (3,21 %) com linfoma de células do manto. É uma 

doença de células B jovens, pré-germinativas da zona do manto, que em 70% dos 

casos se apresenta de forma avançada (51,54). 

As doenças linfoproliferativas T representam 62 dos pacientes estudados, 

sendo 23 casos de linfoma de células T periférico; 14 casos de LPL-T, 9 casos de 

LCTA; 5 de SS, 10 pacientes com LGL-T e um paciente com LGL-NK. Embora seja 

um grupo menor de doenças, esse é o de maior divergência nos imunofenótipos 

(71,72,75,80).  

Estudos epidemiológicos têm contribuído significativamente para o 

entendimento da patogênese dessas neoplasias, em que fatores genéticos, raciais 

e ambientais estão envolvidos. 

 Este é o primeiro estudo descritivo das doenças linfoproliferativas crônicas 

em nosso estado. 
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8 CONCLUSÕES  

 

 

De acordo com os resultados deste trabalho pode-se concluir que: 

 

A citometria de fluxo, uma técnica amplamente utilizada em meio laboratorial, 

é uma ferramenta efetiva no estudo das linfocitoses e na caracterização 

imunofenotípica das doenças linfoproliferativas crônicas; 

Não obstante, a citometria de fluxo é uma forma rápida e segura para a 

pronta definição da doença e início do tratamento quando necessário; 

A leucemia linfocítica crônica constitui o principal imunofenótipo observado. 

É, portanto, necessário que seja objeto de estudo isolado no que diz respeito a 

fatores prognósticos; 

Foi implantado um painel de anticorpos monoclonais para o diagnóstico de 

pacientes portadores de mieloma múltiplo, com objetivo de caracterizar o 

imunofenótipo e acompanhamento de pacientes em tratamento; 

É recomendada a implementação do estudo protocolado das linfocitoses 

prolongadas encontradas em hemogramas de rotina; 

Um banco de dados de pacientes portadores de hemopatias malignas no 

diagnosticadas no Hemocentro Dalton Cunha - HEMONORTE foi estruturado. 
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9 PERSPECTIVAS 

 

 

Dar continuidade ao estudo de doenças linfoproliferativas crônicas, em 

especial nos pacientes portadores de leucemia linfocítica crônica, em doutoramento 

junto ao Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

Formalizar a parceria interinstitucional do Hemocentro Dalton Cunha com a 

UFRN, em especial no processo de pós-graduação na área de Hematologia. 
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Tabela 4:  Painel de anticorpos monoclonais 
 
Tubo 

Nº 

FICT 

AcMo 

PE 

AcMo 

PerCP 

AcMo 

 

Interpretação 

01 IC/IgG1 IC/IgG1 IC/IgG1 Controle isotípico de marcação inespecífica 

02 CD3 CD19 CD45 Distinção entre neoplasias T e B 

03 CD4 CD8 CD3 Linfócitos T helper e citotóxico 

04 CD3 CD16-56 CD45  Células T e Natural Killer 

05 CD103 CD22 CD20 Distinguir neoplasia linfoide B. Hairy Cell Leukemia 

CD103+/CD20+/CD22+ 
06 CD19 CD5 CD3 Distinguir neoplasia linfoide B. Leucemia Linfocítica Crônica: 

CD5+/CD19+ 
07 CD19 CD200 CD45 Distinguir neoplasia linfoide B. Leucemia Linfocítica Crônica: 

CD200+ 
08 FMC7 CD19 CD45 Distinguir neoplasia linfoide B. Leucemia Linfocítica Crônica: 

FMC7+/CD19+ 
09 • • • TCR • • • TCR CD3 Células T maduras, em associação com sCD3 

10 CD10 CD19 CD45 Distinguir neoplasia linfoide B. Linfoma Folicular: CD10+/CD19+. 

11 CD38 CD138 CD45 Identificação de Células Plasmáticas. Mieloma Múltiplo 
CD38+/CD138+ 

12 
13 
14 
15 

CD19 
CD45RA 
CD45RO 

IgM 

CD79b 
CD19 
CD19 
IgD 

CD45 
CD3 
CD3 

CD19 

Distinguir neoplasia linfoide B. Leucemia Linfocítica Crônica: 
CD79b-/+ 

Células B e T naive 
Células B e T de memória 

Distinguir neoplasia linfoide B. Leucemia Linfocítica Crônica: 
IgM/IgD fraco 

16 
17 
18 

anti-  
CD2 

HLADR 

anti-  
CD7 

CD25 

CD19 
CD3 
CD3 

Kappa/Lambda: restrição de cadeia leve das imunoglobulinas 
Distinguir neoplasia linfoide T. Sindrome de Sezary: CD7- 

Células T ativadas 

19  
20 
21 
22 
23 

 Perfurina 
Ciclina D- 

 
 

CD19 

Granzima 
 

nu TdT 
cyt TCL-1 
cyt Zap-

70 

CD3 
 
 
 

CD3 

Grazimas e perfurinas: Células Citotóxicas 
Distinguir neoplasia linfoide B. Linfoma do manto: Ciclina D+ 
Terminal deoxinucleotidil Transferase: Células progenitoras 

Neoplasias de Células T 
Marcador prognóstico para leucemia linfocítica crônica 

 
Nota: (Ags) antígenos; (sIg) imunoglobulina de superfície; (• • • TCR) Receptores de células T gama/delta; (• • •  
TCR) Receptores de Céllas T alfa/beta; (TCL-1) Proteína 1A da Leucemia/Linfoma de células T do adulto; (HLA-
Dr) Receptor MHC classe II; (nu) nuclear; (cyt) citoplasmático. 



85 
 

 
 

Tabela 5: Subgrupos de doenças linfoproliferativas no estudo 

Doenças Linfoproliferativas Crônicas Nº (%) 

Total de Doenças Linfoproliferativas Crônicas B 398 (86,52) 

Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) (*) 

Mieloma Múltiplo (MM) 

Linfoma Não Hodgkin em fase leucêmica 

Leucemia Pró-linfocítica B (LPL-B) 

Linfoma de Células do Manto (LCM) 

Leucemia de Células Plasmáticas (LCP) 

Linfoma de Burkitt (Linf B) 

Leucemia de Células Vilosas (LCV) 

Leucemia de Células Vilosas Variante (LCV-V) 

253 (55,00) 

42 (9,31) 

37 (8,03) 

17 (3,70) 

15 (3,26) 

12 (2,61) 

09 (1,96) 

04 (0,87) 

04 (0,87) 

Linfoma Esplênico De Células Vilosas (LECV) 

Linfoma Folicular (LF) 

Macroglobulinemia de Waldenström (MW) 

03 (0,26) 

01 (0,22) 

01(0,22) 

Total de Doenças Linfoproliferativas T e NK 62 (13,48) 

Linfoma de Células T Periférico (LCTP) 

Leucemia Pró-linfocítica T (LPL-T) 

Leucemia de Grandes Linfócitos T granulares (LGLT) 

Leucemia de Células T do Adulto (LCTA) 

Síndrome de Sézary (SS) 

Leucemia de Grandes Linfócitos NK granulares (LGL-NK) 

 

23 (5,00) 

14 (3,04) 

10 (2,17) 

09 (1,96) 

05 (1,09) 

01 (0,22) 

 

Total de Doenças Linfoproliferativas Crônicas 460 (100) 
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Tabela 6. Características dos pacientes com Doenças Linfoproliferativas Crônicas B. 

 

Resultados 

LLC 

N= 253 

LPL-B 

N= 17 

LCV 

N= 04 

LCVv 

N= 04 

LF 

N= 01 

LCM 

N= 15 

LECV 

N= 03 

MW 

N= 01 

MM 

N= 42 

LCP 

N= 12 

LB 

N= 09 

LNH 

N= 37 

Masculino 

Feminino 

141 

112 

11 

06 

01 

03 

02 

02 

01 

( - ) 

10 

05 

02 

01 

( - ) 

01 

15 

27 

02 

10 

09 

( - ) 

21 

16 

Idade 
Min - Max 
(Med) 

 
48 - 94 
(62) 

 
51 - 100 
(67) 

 
50 - 78 
(67) 

 
70 - 78 
(76) 

 
59 

 
50 - 90 
(77) 

 
61 - 69 ( - 
) 

 
71 

 
44 - 100 
(67) 

 
60 - 100 
(67) 

 
05 - 57 
(27) 

 
36 - 87 (60) 

Leuco (x 
10

9
/L) 

≤ 10 
>10 - 50 

> 50 

 
011 
175 
067 

 
( - ) 
007 
010 

 
004 
( - ) 
( - ) 

 
( - ) 
004 
( - ) 

 
( - ) 
001 
( - ) 

 
( - ) 
003 
012 

 
( - ) 
002 
001 

 
( - ) 
( - ) 
001 

 
042 
( - ) 
( - ) 

 
005 
004 
003 

 
( - ) 
006 
003 

 
011 
026 
( - ) 

Lin (x 10
9
/L) 

≤ 10 
>10- 50 

> 50 

 
037 
169 
047 

 

( - ) 
008 
009 

 

004 
( - ) 
( - ) 

 

( - ) 
004 
( - ) 

 

( - ) 
001 
( - ) 

 

( - ) 
007 
008 

 

( - ) 
002 
001 

 

( - ) 
( - ) 
001 

 

042 
( - ) 
( - ) 

 

012 
( - ) 
( - ) 

 

( - ) 
006 
003 

 
017 
020 
( - ) 

Plt (×10
9
/L) 

 ≤100 
>100 - 150 

>150 

 
016 
088 
149 

 
004 
013 
( - ) 

 
004 
( - ) 
( - ) 

 
004 
( - ) 
( - ) 

 
( - ) 
( - ) 
001 

 
001 
( - ) 
014 

 
002 
( - ) 
001 

 
( - ) 
( - ) 
001 

 
001 
034 
007 

 
007 
003 
002 

 
( - ) 
005 
004 

 
006 
011 
020 

Hb (g/dL) 
≤10.0 

>10 - 12 
>12 

 
047 
153 
053 

 

004 
010 
003 

 

003 
001 
( - ) 

 

001 
003 
( - ) 

 

( - ) 
001 
( - ) 

 

006 
004 
005 

 

001 
002 
( - ) 

 

( - ) 
001 
( - ) 

 

013 
029 
( - ) 

 

012 
( - )  
( - ) 

 

009 
( - )  
( - ) 

 

006 
019 
012 
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Tabela 7. Características dos pacientes com Doenças Linfoproliferativas Crônicas 

T e NK. 

 

Resultados 

LGLT 

N=10 

LGLNK 

N=01 

LPLT 

N=14 

LCTA 

N=09 

MF/SS 

N=05 

LCTP 

N=23 

Masculino 

Feminino 

05 

05 

( - ) 

01 

08 

06 

03 

06 

03 

02 

10 

13 

Idade 
Min - Max(Med) 

 
30 - 77 (63) 

 
45 

 
35 - 73 (58) 

 
31 - 76 (35) 

 
60 - 71 (68) 

 
30 - 89 (55) 

Leuco (x 10
9
/L) 

≤ 10 
>10 - 50 

> 50  

 
( - ) 
08 
02 

 
( - ) 
01 
( - ) 

 
( - ) 
10 
04 

 
( - ) 
07 
02 

 
03 
02 
( - ) 

 
06 
17 
( - ) 

Lin (x 10
9
/L) 

≤ 10 
>10- 50 

> 50 

 
03 
06 
01 

 
( - ) 
01 
( - ) 

 
( - ) 
12 
02 

 
( - ) 
07 
02 

 
04 
01 
( - ) 

 
17 
06 
( - ) 

Plt (×10
9
/L) 

≤ 100 
>100 - 150 

>150 

 
04 
04 
02 

 
( - ) 
01 
( - ) 

 
03 
11 
( - ) 

 
01 
01 
07 

 
( - ) 
05 
( - ) 

 
10 
13 
( - ) 

Hb (g/dL) 

<10.0 

>10 - 12 
>12 

 
03 
03 
04 

 
01 
( - ) 
( - ) 

 
04 
05 
05 

 
01 
06 
02 

 
( - ) 
05 
( - ) 

 
05 
05 
13 
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