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RESUMO 
 
 
A leucemia linfocítica crônica (LLC-B) é uma proliferação clonal de linfócitos B maduros 
caracterizada por curso clínico indolente. Biologicamente esta clonalidade é caracterizada 
pela baixa expressão de imunoglobulina de superfície (sIg) com restrição a uma única cadeia 
leve de imunoglobulina, associada a alta expressão do antígeno CD5 e positividade a 
antígenos relacionados a linfócitos B tais como: CD19, CD20 e CD23 e negatividade ao 
FMC7. O perfil imunológico e a análise morfológica das células linfóides são os principais 
meios para o diagnóstico diferencial LLC-B de outras doenças linfoproliferativas crônicas. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o padrão de expressão de uma variedade de antígenos de 
membrana em células leucêmicas procedentes de pacientes com LLC-B. No presente estudo, 
amostras de sangue periférico de 80 pacientes com LLC-B foram analisados por citometria de 
fluxo multiparamétrica juntamente com análises hematológicas de rotina, com um painel de 
anticorpos monoclonais (AcMo): CD45/CD14, CD3/CD19/CD45, CD4/CD8/CD3, 
CD20/CD5/CD3, CD3/CD16-56/CD45, CD2/CD7, FMC7/CD23, CD103/CD22/CD20, 
HLADR/CD38, CD10/CD19, CD1a, CD11b além de IgM/gD, e cadeias leves das 
imunoglobulinas kappa e lambda visando a detecção sIg e do perfil de restrição clonal das 
cadeia leves das imunoglobulinas. Os dados hematológicos foram obtidos a partir do 
analisador hematológico e as análises citomorfologicas em distensão sanguínea coradas pelo 
Leishmann. As amostras deste estudo foram procedentes de 45 homens e 35 mulheres, com 
idade variando entre 55 e 84 anos (média de 65 anos). O hemograma revelou contagem total 
de células branca variando de 10,0-42,0 x 109/l. (média de 50,0 x 109/l) e contagem de 
linfócitos superior a 5,0 x 109/l em todos os casos. As células neoplásicas demonstraram um 
fenótipo característico para LLC-B (CD5+/CD19+/CD20+/HLADR+/CD23+) na maioria dos 
casos, associados à ausência de expressão para marcadores de células T (CD1a, CD2, CD4, 
CD3, CD7, CD8), CD103, CD14 e FMC7. As células leucêmicas da maioria dos pacientes 
expressaram também IgM e IgD de baixa intensidade com predomínio da restrição da cadeia 
leve kappa, na maioria dos casos (59,7%). A presente observação destaca a importância da 
imunofenotipagem para o correto diagnóstico das síndromes linfoproliferativas crônicas e 
sendo o painel de AcMo utilizado capaz de estabelecer a confirmação diagnóstica da B-CLL. 
 
Palavras Chaves: Leucemia Linfócítica Crônica, imunofenotipagem, citometria de fluxo. 
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ABSTRACT 

 

Chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) is a clonal proliferation of mature B lymphocytes 
characterized by indolent clinical course. Biologically this clonallity is characterized by low 
expression of surface immunoglobulin (sIg) with restriction to a single immunoglobulin light 
chain associated with high expression of CD5 antigen and positivity to B cell antigens 
lymphocytes such as CD19, CD20 and CD23 and negativity to FMC7. The immunological 
profile and morphological analysis of lymphoid cells are the main means for the differential 
diagnosis of B-CLL from other chronic lymphoproliferative diseases. The aim of this study 
was to evaluate the expression pattern of a variety of membrane antigens in leukemic cells 
originating from patients with B-CLL. In this study, peripheral blood samples from 80 
patients with B-CLL were analyzed by multiparametric flow cytometry in addition to routine 
hematologic exams, using a panel of monoclonal antibodies (MoAb): CD45/CD14, 
CD3/CD19/CD45, CD4/CD8 / CD3, CD20/CD5/CD3, CD3/CD16-56/CD45, CD2/CD7, 
FMC7/CD23, CD103/CD22/CD20, HLADR/CD38, CD10/CD19, CD1a, CD11b and also 
IgM/gD, kappa and lambda immunoglobulin light chains for the detection of surface 
immunoglobulin and clonal restriction for immunoglobulin light chain. The Hematological 
data were obtained from the hematological analyzer and cytomorphological analysis in blood 
film stained by Leishmann. The study samples consisted of 45 men and 35 women, ages 
ranging from 55 to 84 years (mean 65 years). Complete white blood count showed count 
ranging from 10.0 to 42.0 x 109/l. (mean 50.0 x 109/l) and lymphocytes count greater than 5.0 
x 109/l in all cases. The neoplastic cells displayed B-CLL phenotype 
(CD5+/CD19+/CD20+/HLADR+/CD23+) in the vast majority of the cases, associated to  
failed to stain for T cell markers (CD1a, CD2, CD4, CD3, CD7, CD8), CD103, CD14 and 
FMC7. Leukemic cells of most patients also expressed low intensity of IgM and IgD with 
restricted kappa light chain, in most cases (59,7%). This observation highlights the 
importance of immunophenotyping for correct diagnosis of chronic lymphoproliferative 
syndromes and the panel of MoAb used was sufficient for diagnostic confirmation of B-CLL.  
 
Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, flow cytometry, immunophenotyping. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 As desordens linfoproliferativas crônicas (DLC) são doenças do sistema 

linfohematopoiético que, apresentam características clínicas, morfológicas e imunológicas 

heterogêneas. Trata-se de um grupo de neoplasias resultantes da proliferação clonal de células 

maduras da linhagem linfóide B, T ou Natural Killer. Neoplasias originadas desse sistema 

podem ser complexas e numerosas. De acordo com o grupo cooperativo Franco- Americano 

Britânico (FAB) que classificou as DLPC de células B e T sendo as mais comuns as de 

células B. 

 Atualmente o diagnóstico das doenças linfoproliferativas crônicas vem evoluindo, não 

sendo mais aceitável o diagnóstico puramente morfológico. Nesse contexto a Citometria de 

Fluxo (CF) é importante por ser uma metodologia de ponta e de rápida execução, utilizando 

marcadores celulares denominados (CDs) citados no decorrer deste trabalho, como ferramenta 

de diagnóstico e também como critério de evolução e monitoramento terapêutico. 

 

 
1.1 Revisão da Literatura 

 

 Doenças Linfoproliferativas Crônicas de Células B constituem um grupo heterogêneo 

de neoplasias que têm, em comum, a sua origem a partir da transformação maligna e expansão 

de um único clone de linfócitos B maduros com acometimento da medula óssea, do sangue 

periférico e de outros órgãos linfóides. As DLC-B são classificadas conforme suas 

características morfológicas, citogenéticas, moleculares e, principalmente, imunofenotípicas 

(JOHNSTON et al.1, 1999; D’ARENA et al., 2003). 

 Em 95% dos casos, ocorre a transformação maligna e expansão  de linfócitos B, 

originando as doenças linfoproliferativas crônicas de células B, onde se destacam a leucemia 

linfocítica crônica de células B (LLC-B), a leucemia pró-linfocítica de células B (LPL-B), a 

tricoleucemia (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 (ASTER & KUMAR, 2000). Uma pequena 

percentagem dos casos, menos que 5%, entretanto, envolve linfócitos T monoclonais (REED, 

1998). A Tabela 1 mostra a classificação das doenças linfoproliferativas crônicas.  

 Dentre as doenças linfoproliferativas crônicas, destaca-se a  Leucemia Linfocítica 
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Crônica de Células B (LLC-B)  por ser a mais comum dentre as leucemias de um modo geral, 

sendo o objeto deste estudo.  

 

Tabela 01: Classificação das doenças linfoproliferativas crônicas 
 
DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS CRÔNICAS DE CÉLULAS B 
1) Leucemias Primárias 
Leucemia Linfocítica  Crônica (LLC-B) 
Leucemia Prolinfocítica (LPL) 
Leucemia de Células Pilosas ou “Hairy Cell Leukemia” (HCL) 
Leucemia de Células Pilosas; forma variante (HCLv) 
2) Linfomas não Hodgkin em Fase Leucêmica (LNHL) 
Linfoma Folicular (LF) 
Linfoma de Células do Manto (LCM) 
Linfoma Esplênico com Linfócitos Vilosos (LELV) 
Linfoma Linfoplasmocitóide (Macroglobulinemia de Waldenström) (MW) 
3) Mieloma Múltiplo 
Leucemia de Células Plasmáticas (LCP) 
DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVA CRÔNICA DE CÉLULAS T e NK 
1) Leucemias Primárias 
Leucemia de Linfócitos Grandes e Granulares (LLG): Células T e NK 
Leucemia Prolinfocítica (LPL) 
2) Linfomas não Hodgkin em Fase Leucêmica (LNHL) 
Leucemia de Células T do Adulto ou “Adult T Cell Leukemia” (ATL) 
Síndrome de Sézary (SS) 
Linfoma de Células T Periférico (LCTP) 
Adaptado de RUIZ-ARGÜELLES, GJ. & SAN-MIGUEL, JF 
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2  LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA DE CÉLULAS B 

 

 

2.1 Considerações Gerais 

 

A LLC-B é uma doença linfoproliferativa crônica caracterizada pelo acúmulo de uma 

população de linfócitos monoclonais de tipo B maduros CD5+ no sangue periférico, na 

medula óssea, em órgãos linfóides e em outros tecidos (JOHNSTON, 1999; ROZMAN et al., 

1995). Este acúmulo é resultante da sobrevida prolongada desses linfócitos que estão, na sua 

maioria (95 a 99%), na fase G0 do ciclo celular, ocorrendo o acúmulo destas células por falha 

nos mecanismos de morte celular programada (apoptose), e não por um aumento da atividade 

proliferativa dessas células (REED, 1998; CALIGARIS-CAPPIO et al., 1999; SCHRIEVER 

et al., 2003). 

 Apesar da etiologia dessa doença ainda permanecer pouco esclarecida, admite-se que 

parte do processo de leucemogênese e expansão do clone leucêmico sejam resultantes da 

inibição da apoptose ou morte celular programada 1-5. Dentro deste contexto, vários genes 

foram identificados como regulatórios da apoptose. Destacando-se os genes relacionados com 

a ativação: (membros da família Bcl-2 e supressor tumoral TP53) e de execução (caspases) 

(D’ARENA et al., 2003; SCHRIEVER et al., 2003). 

 O estudo dos mecanismos de apoptose na LLC-B é de grande importância, pois é o 

principal mecanismo afetado na patogênese. Uma contribuição importante no estudo da LLC-

B é o entendimento de como se comporta o mecanismo de apoptose nessas células 

leucêmicas, qual é o papel dos oncogenes e de seus produtos, e como agem os 

quimioterápicos nestas células para assim, se propor terapêuticas mais adequadas e eficazes 

no controle da doença (REED, 1998; SCHRIEVER et al., 2003). 

 A LLC-B é a única doença hematológica maligna cuja freqüência não aumentou entre 

os sobreviventes da bomba atômica e não está associada a exposição  de substâncias tóxicas 

(CALIGARIS-CAPPIO,1999). 

 A LLC-B é a forma de leucemia mais freqüente entre adultos nos países ocidentais, 

sendo uma doença de curso indolente, de caráter crônico que acomete, na maioria dos casos, 

indivíduos idosos que muitas vezes evoluem para o óbito por outras causas não relacionadas à 

própria doença (JOHNSTON, 1999). 

 Pacientes com LLC-B podem apresentar formas distintas de manifestações da doença. 

A maioria deles apresenta uma doença insidiosa, de curso arrastado, com aparecimento de 
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manifestações clínicas após muitos anos do diagnóstico da doença. Outros no entanto 

desenvolvem uma doença de forma agressiva, podendo vir a falecer dentro de dois anos 

(KEATING et al.,2003). 

 Devido a LLC-B ter um caráter bastante heterogêneo em sua apresentação clínica e na 

evolução, diversos estudos têm sido publicados com o intuito de esclarecer melhor o seu 

comportamento biológico e molecular, e, assim, estabelecer parâmetros mais precisos para o 

diagnóstico e prognóstico dos portadores desta doença (D’ARENA et al., 2003). 

 

 

2.2 Histórico da LLC-B 

 

 A identificação da LLC-B como entidade clínica singular ocorreu muitos anos após a 

identificação do primeiro caso de leucemia, em 1827. .Seguiram-se relatos de outros casos de 

leucemia,  em 1845. Mas o primeiro caso provável de LLC estaria incluído em um estudo 

feito em 1846 (HAMBLIN, 2000; RAI et al., 2001). 

 Em 1891, uma técnica de coloração tri-ácida desenvolvida permitiu a separação 

adequada das leucemias. No início do século XX foram publicados os primeiros critérios de 

identificação da LLC em 1903. Nesse período, a LLC ainda estava incluída em um grupo 

heterogêneo de linfomatoses juntamente com o linfossarcoma (HAMBLIN, 2000). 

 Em 1924, foi descrito detalhadamente a história natural e as manifestações clínicas da 

LLC.  Pesquisadores demonstraram que o tratamento com radioterapia não alterava o curso da 

doença. Outras terapêuticas foram introduzidas, como o clorambucil em 1955 e os 

corticosteróides em 1961 (HAMBLIN, 2000). 

 Em 1966, estabeleceram critérios clínicos importantes na sobrevida dos pacientes com 

LLC, enquanto que, simultaneamente, em 1967 foi proposto um método para se avaliar a 

extensão da doença baseado em fatores clínicos como a presença de organomegalias (aumento 

de linfonodos, fígado e baço) e  contagem sangüínea (RAI et al., 2001). 

 Posteriormente, em 1975 Rai e colaboradores estabeleceram um sistema de 

estadiamento, com base em critérios clínicos já estabelecidos, que consistia de cinco estágios 

(0 a IV). Em 1981, Binet descreveu outro sistema de estadiamento que compreendia apenas 

três estágios (HAMBLIN, 2000; RAI et al., 2001). 

 Desde então, diversos relatos têm sido feitos para se estabelecer melhores parâmetros 

prognósticos na LLC, tais como: o tempo de duplicação linfocitária por Rozman em 1984, o 

padrão de envolvimento da medula óssea por, Montserrat em 1986 e a presença de 
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anormalidades genéticas por JULIUSSON em 1990, dentre outros (HAMBLIN, 2000). 

 

 

2.3 Aspectos Epidemiológicos 

 

 A LLC-B é a leucemia mais comum nos países ocidentais, representando cerca de 

30% de todas as leucemias. No Brasil, estima-se que 1.500 novos casos sejam registrados a 

cada ano. Os Estados Unidos, são responsáveis por mais de 5.000 mil mortes por ano 

(MONTSERRAT et al., 1997; SGAMBATI et al., 2001). 

 A incidência mundial é bastante variada e vem decrescendo durante os anos sendo, 

atualmente, menor que 2,5 por 100.000 indivíduos ao ano nos Estados Unidos. Acomete 

principalmente a população caucasiana ocidental com uma incidência que varia de 30 a 40% 

dos casos de leucemias, sendo extremamente rara nos povos asiáticos (5 a 10%) 

(MONTSERRAT et al., 1997; SGAMBATI et al., 2001). 

 Em imigrantes asiáticos a incidência permanece baixa mas em judeus originados do 

leste europeu é maior que em judeus Sephardics nativos numa proporção de 4:1 

(MONTSERRAT et al., 1995; SGAMBATI et al., 2001). 

 A LLC-B acomete mais adultos acima dos 50 anos de idade com mediana ao 

diagnóstico de 65 anos, sendo incomum (10 a 15%) em indivíduos abaixo dos 50 anos e rara 

abaixo dos 30 anos de idade. Esta incidência aumenta progressivamente com a idade 

(ROZMAN et al., 1995; MAURO et al., 1999; YUILLE et al., 2000). A LLC- B compromete 

duas vezes mais o sexo masculino que o feminino (MONTSERRAT et al., 1995). No Brasil, a 

incidência é em torno de 0,8 a 5,0 por 100.000 indivíduos por ano (FARIA et al., 2000). 

 Estudos sugerem um risco duas a sete vezes maior de um indivíduo apresentar uma 

das DLC-B em relação à população geral quando ele possuir um parente em primeiro grau 

com LLC-B. No entanto, a presença desse risco familiar é questionável, já que estudos em 

gêmeos não evidenciaram a presença desse fator, sugerindo sim, uma exposição comum a 

algum fator ambiental (MONTSERRAT et al., 1995; YUILLE et al., 2000; CERNY et al., 

2003). 

 

 

2.4 Etiopatogenia 

 

  A etiopatogenia da LLC-B é desconhecida. Ao contrário de outras leucemias, 
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não há evidências de associação dessa leucemia com exposição à radiação ionizante. Este fato 

foi comprovado em um estudo realizado onde a população foi exposta à radiação decorrente 

da explosão da bomba atômica em 1945, não sendo observado aumento da incidência da 

LLC-B (CALIGARIS-CAPPIO et al., 1999). 

 O benzeno, substância altamente carcinogênica, também não tem relação com a LLC-

B. Entretanto, há um aumento não significativo na incidência da LLC-B em trabalhadores 

rurais e naqueles que lidam com a produção de látex e que estão em contato com o asbesto 

(MONTSERRAT et al., 1995). Poucos trabalhos mostram um aumento na incidência de LLC-

B em fumantes, enquanto que a maioria dos estudos realizados não mostra relação da LLC-B 

com o tabagismo (SGAMBATI et al., 2001). 

 Outros trabalhos sugerem uma relação entre a LLC-B e condições patológicas prévias 

como alergias, infecções crônicas e certas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e o 

lúpus eritematoso sistêmico, porém outros referem não haver qualquer relação com essas 

doenças. Acredita-se que o mecanismo de predisposição à LLC-B ocorra através de uma 

perda crônica da regulação do sistema imunológico, particularmente nos linfócitos B, a cada 

exacerbação dessas doenças autoimunes (SGAMBATI et al., 2001). Contudo, outros fatores 

estão caracteristicamente envolvidos na patogenia da LLC-B, tais como a presença de 

anormalidades cromossômicas e a ativação de oncogenes. As alterações mais comuns e 

importantes encontradas são as que envolvem algumas deleções cromossomais como a 13q14, 

a 11q22-23, a 17p13 e a 6q21 e trissomias dos cromossomos 12, 8 e 3 (AKSENTIJEVICH et 

al., 2003; D’ARENA et al., 2003). Dentre os inúmeros oncogenes que estão implicados na 

patogênese da LLC-B, destacam-se o TP53, o ATM, o MDM-2, o RB1, e o c-myc, todos 

ligados à apoptose (BULLRICH et al., 2001). 

 Recentemente, dois subgrupos da LLC-B foram evidenciados de acordo com uma 

mutação na região variável do gene da cadeia pesada das imunoglobulinas (IgVH). Estes dois 

subgrupos possuem origem e uma historia natural bem distinta, e influenciam diretamente o 

prognóstico e o tempo de sobrevida dos pacientes (KAY et al., 2002). 

 O primeiro subgrupo, que apresenta essas mutações somáticas, é originado de células 

B de memória. As mutações ocorrem com estas células no centro germinativo dos folículos 

secundários e dependem da apresentação de antígenos célula T-dependente. O segundo 

subgrupo não apresenta essas mutações e é originado das células B denominadas naive isto é, 

que não entraram em contato com antígenos (KAY et al., 2002; D’ARENA et al., 2003). 

 Outro fator na patogenia da LLC-B que vem sendo pesquisado é o papel da 

angiogênese que ainda continua controverso. A neovascularização na medula óssea e nos 
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linfonodos dos pacientes com LLC-B baseia-se na produção espontânea pelas células 

leucêmicas de fatores pró-angiogênicos, como o fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) e o fator de crescimento de fibroblastos básico (bFGF), e de fatores anti-

angiogênicos como a trombospondina 1 (TSP-1) (MOLICA, 2001; KAY et al., 2002). 

A angiogênese ocorreria pela maior produção de fatores pró-angiogênicos do que de 

fatores anti-angiogênicos, havendo uma relação entre a produção desses fatores com os 

estágios clínicos da LLC-B. Em estágios iniciais da doença, haveria uma maior produção de 

fatores anti-angiogênicos, enquanto que em estágios mais avançados da doença haveria uma 

maior produção dos fatores pró-angiogênicos (MOLICA, 2001; KAY et al., 2002). 

Outros fatores como a metaloproteinase de matriz (MMP) 9 e 2 ou gelatinases que são 

sintetizadas e secretadas pela células leucêmicas também estão envolvidas na angiogênese. 

Estas moléculas são cruciais na degradação proteolítica de componentes da matriz 

extracelular, como a fibronectina e o colágeno, e favorecem a neovascularização (KAY et al., 

2002). 

 Na angiogênese aumentada na LLC-B, valores de VEGF maiores que a mediana de 

194,8 pg/mL são indicativos de progressão de doença e de pior prognóstico (MOLICA, 2001; 

KAY et al., 2002). 

 

 

2.5 Manifestações Clínicas 

 

 A realização de exames médicos de rotina propiciou a observação do aumento do 

número de pacientes com LLC assintomáticos que são diagnosticados precocemente (60 a 

70%) (MONTSERRAT et al., 1995; ROZMAN et al., 1995). A LLC é diagnosticada 

freqüentemente durante a investigação clínica de outras doenças, ou através de exames de 

rotina que evidenciam uma linfocitose. Já os pacientes sintomáticos na ocasião do 

diagnóstico, geralmente, apresentam sintomatologia inespecífica tais como fadiga e perda de 

peso, com linfadenopatia generalizada, com ou sem esplenomegalia. Em alguns casos a 

doença surge com sintomas mais exuberantes e mais graves como hepato e esplenomegalia 

volumosas e manifestações hemorrágicas (MONTSERRAT et al, 1995; ROZMAN et al, 

1995; JOHNSTON, 1999). 

 A apresentação clínica é bastante heterogênea, variando desde um curso indolente com 

uma sobrevida maior que 12 anos, até um curso rapidamente progressivo, com evolução e 

piora do quadro com complicações hemorrágicas e infecciosas que levam ao óbito 
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(JOHNSTON, 1999). 

 As adenomegalias são móveis, de consistência elástica e acabam por fundirem-se 

formando massas. As principais cadeias ganglionares acometidas são as da cabeça e do 

pescoço, seguindo-se as axilares e inguinais. A esplenomegalia é um sinal comum nos 

pacientes, enquanto que a hepatomegalia é menos freqüente e representa evolução da doença. 

Febre e sudorese noturna são menos comuns no início da doença, e estão geralmente 

associadas a infecções bacterianas (JOHNSTON, 1999). 

 As infecções ocorrem principalmente devido à hipogamaglobulinemia e à disfunção 

de células T na LLC-B. Cerca de 60% ou mais dos pacientes, em estágios mais avançados da 

LLC-B, apresentam hipogamaglobulinemia que é resultado de uma disfunção de células CD5 

não-clonais (MORRA, 1999). 

 As infecções mais comuns, resultantes da hipogamaglobulinemia, são as pneumonias 

bacterianas causadas, principalmente, pelo Streptococcus pneumoniae e pelo Haemophilus 

influenzae. As infecções virais por herpes zoster e herpes simples são características de uma 

fase mais tardia da doença (MONTSERRAT et al, 1995; ROZMAN et al, 1995; JOHNSTON, 

1999; MORRA, 1999). Manifestações menos comuns incluem a infiltração extra linfática na 

pleura, na pele, no sistema nervoso central e a presença de adenomegalias retroperitoniais. Os 

sinais e sintomas de anemia e manifestações hemorrágicas ocorrem em estágios clínicos mais 

avançados (MONTSERRAT et al, 1995; JOHNSTON, 1999). As vasculites, hipercalcemia e a 

síndrome nefrótica são eventos extremamente raros (<1%) (MONTSERRAT et al, 1995). 

 Os fenômenos autoimunes podem ocorrer freqüentemente em até 35% dos pacientes 

com LLC-B. A anemia hemolítica autoimune (AHAI) está presente em 10 a 25% dos casos, e 

resulta da formação de auto-anticorpos quentes da classe IgG decorrentes do uso de agentes 

anti-neoplásicos, particularmente a fludarabina. A trombocitopenia imune é observada em 2% 

dos casos. A aplasia pura de células vermelhas e a neutropenia imune são fenômenos menos 

freqüentes ainda (MONTSERRAT et al, 1995; ROZMAN et al, 1995; JOHNSTON,1999; 

MAURO et al,2000). 

 

 
2.6 Estadiamento 

 

 Os sistemas de estadiamento clínico na LLC-B consistem na melhor forma de se 

compreender o comportamento da doença, como ela se apresenta, e colaboram na 

determinação do prognóstico dos pacientes e na conduta terapêutica a ser seguida 
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(MONTSERRAT et al, 1997). 

 Atualmente, ainda se utiliza na prática clínica, os dois principais sistemas de 

estadiamento da LLC-B: o sistema de Rai elaborado em 1975 que define cinco estágios e é 

largamente utilizado nos Estados Unidos; e o sistema de Binet (1981) que define três estágios, 

e é mais utilizado na Europa. Os parâmetros utilizados para ambas as classificações estão 

descritos nas tabelas 2 e 3, e compreendem as características clínicas e laboratoriais tais como 

a presença de organomegalias, de anemia e de plaquetopenia. Estes sistemas são de fácil 

aplicação clínica e com alto valor preditivo quanto ao tempo de sobrevida dos pacientes. Em 

1987, Rai e colaboradores alteraram sua classificação e reduziram-na para três estágios, visto 

que as curvas de sobrevida dos estágio I e II eram semelhantes e o mesmo aplicava-se para os 

estágios III e IV (ROZMAN et al, 1995; MONTSERRAT et al, 1997; MOLICA, 2001). 

 Outra classificação realizada foi a recomendada pela IWCLL (International Workshop 

on CLL) que é uma associação das classificações de Rai e de Binet (Tabela 4), enquanto que o 

National Cancer Institute (NCI) recomendou em 1996 a utilização da classificação 

modificada de Rai (MOLICA, 2001). 

 Apesar de serem úteis na análise clínica e conduta terapêutica dos pacientes, estes 

estadiamentos falham em muitos casos devido à heterogeneidade da doença, tornando, assim, 

necessária a utilização de outros fatores que determinem melhor o prognóstico desses 

pacientes. 

 

Tabela 2: Sistema de classificação por estágio de Rai modificado na LLC-B 

 

Sistema 
original Aspectos clínicos e laboratoriais 

Rai 
modificado 
Grupo de 

Risco 

Sobrevida 
mediana 
(anos) 

 
0 

 
Linfocitose (> 5.000/mm3) por mais de 4 

semanas 

 
Baixo 

 
14,5 

I Linfocitose + linfonodomegalia Intermediário 7,5 
II Linfocitose + esplenomegalia e/ou 

hepatomegalia 
Intermediário 7,5 

III Linfocitose + anemia (hemoglobina < 11,0 
g/dL) 

Alto 2,5 

IV Linfocitose + plaquetopenia (plaquetas < 
100.000/mm3) 

Alto 2,5 

Retirado e modificado de ROZMAN et al, N Engl J Med 1995; 333 (16): 1052-7. 
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Tabela 3: Sistema de classificação por estágio de Binet na LLC-B 

 

Estágios Aspectos Clínicos 
Sobrevida 
mediana 
(anos) 

 
A 

 
Hemoglobina   10,0 g/dL; Plaquetas   100.000/mm3; menos de 
3 áreas linfóides envolvidas 

 
14 

B Hemoglobina   10,0 g/dL e Plaquetas   100.000/mm3; 3 ou 
mais áreas linfóides envolvidas 

5 

C Hemoglobina < 10,0 g/dL ou Plaquetas < 100.000/mm3 2,5 
Áreas envolvidas: linfonodos cervicais, axilares e inguinais; baço e fígado. 
Retirado e modificado de ROZMAN et al, N Engl J Med 1995; 333 (16): 1052-7. 
 

 

Tabela 4: Sistema de classificação por estágio pela IWCLL 

 

Estágios Classificação Binet (Rai) 
Baixo risco A (0) – A (I) – A (II) 

Risco intermediário B (I) – B (II) 
Alto risco C (III) – C (IV) 

Retirado de MOLICA, In: BD Cheson. Chronic lymphoid leukemias 2001; p. 231-60. 

 

 

2.7 Fatores Prognósticos 

 
 O prognóstico dos pacientes com LLC-B é, na prática clínica, baseado nos 

estadiamentos de Rai e Binet. Entretanto, estes esquemas têm suas limitações na determinação 

do prognóstico, pois os critérios utilizados não consideram outros fatores que seriam mais 

indicativos de progressão da doença. Esses fatores prognósticos incluem os parâmetros 

clínicos, hematológicos, bioquímicos, características da medula óssea, citogenéticos e 

moleculares (CATOVSKY et al 1995; MOLICA, 2001). 

 Dentre os parâmetros clínicos destacam-se a idade e o sexo, onde pacientes com idade 

mais avançada (  55 anos) e do sexo masculino têm um pior prognóstico (MAURO et al, 

1999). O estadiamento clínico é o mais importante fator prognóstico para determinar a 

sobrevida dos pacientes com LLC (CATOVSKY et al, 1995; MAURO et al, 1999). Os 

parâmetros hematológicos mais relevantes são a taxa de hemoglobina, as contagens 

plaquetárias e de linfócitos, a percentagem de prolinfócitos e o tempo de duplicação 
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linfocitária (TDL). A anemia e a plaquetopenia são indicadores de insuficiência medular e 

foram incorporados aos sistemas de Rai e Binet. A hiperleucocitose (leucometria   30.000 

células/mm3) e uma percentagem maior de prolinfócitos também indicam estágio avançado da 

doença e um pior prognóstico (CATOVSKY et al, 1995; MOLICA, 2001). 

 O TDL é um parâmetro simples e válido para o acompanhamento dos pacientes. O 

TDL está relacionado a taxa de proliferação tumoral, e é associado a alguns marcadores com 

o antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA). A superexpressão desse marcador reflete a 

atividade de reparo do ácido desoxirribonucléico (DNA) intrínseco às células leucêmicas, e 

está relacionado à resistência aos quimioterápicos. Outro marcador da atividade proliferativa 

dos linfócitos é o Ki-67 (MOLICA, 1997). Um TDL menor que 12 meses é preditivo de um 

comportamento clínico mais agressivo e sobrevida mais curta, e quando menor que 6 meses é 

indicativo para se iniciar o tratamento clínico. Apesar de classicamente empregado, o TDL 

vem perdendo importância na investigação de fator prognóstico para LLC-B, em parte pela 

longa espera de sua definição, mas também pelo melhor poder preditivo de outros marcadores 

biológicos tais como a imunofenotipagem e estudos moleculares (CATOVSKY et al, 1995; 

MOLICA, 2001; SCHRIEVER et al, 2003). 

 Entre os parâmetros bioquímicos destacam-se os níveis de desidrogenase lática 

(LDH), fosfatase alcalina (FA), ácido úrico, albumina, cálcio,  2-microglobulina ( 2M) e de 

timidino-quinase. Apenas os níveis de albumina e cálcio não se associam de forma 

independente com a sobrevida. Níveis elevados de timidino-quinase maiores que 7,0 U/L e de 

 2M maiores que 4,0 mg/L indicam um pior prognóstico (MOLICA, 2001; KAY et al, 2002; 

SCHRIEVER et al, 2003). 

 Dentre as características da medula óssea duas possuem valor prognóstico: o padrão 

de envolvimento histológico e a intensidade da infiltração linfocitária. São quatro os padrões 

de envolvimento da medula na LLC-B: nodular, intersticial, misto e difuso, que acabam por se 

agrupar em difuso e não-difuso. Pacientes em estágios iniciais de doença com padrão difuso 

têm uma menor sobrevida (mediana de 4 anos) em relação àqueles pacientes com padrão não-

difuso, cuja mediana de sobrevida é de 14 anos. Quanto à intensidade de infiltração, este não é 

um fator prognóstico independente (MAURO et al, 1999; MOLICA, 2001; SCHRIEVER et 

al, 2003). 

 As anormalidades citogenéticas podem ser encontradas em, aproximadamente 85% 

dos pacientes. Um prognóstico pior é observado nos pacientes que apresentam deleção 17p13 

e 11q23. Ao contrário, um melhor prognóstico está associado a pacientes com cariótipo 
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normal, com trissomia do cromossomo 12 e que apresentam deleção 13q14. A presença de 

anormalidades envolvendo o gene TP53 evidencia evolução clínica e transformação para 

síndrome de Richter, resistência aos quimioterápicos e sobrevida encurtada (MOLICA, 2001; 

KAY et al, 2002; AKSENTIJEVICH et al, 2003). 

 Dentre as características imunofenotípicas da LLC-B, o marcador que merece maior 

destaque é o CD23 e a sua forma solúvel (sCD23). Níveis séricos da forma solúvel do CD23 

têm valor preditivo de progressão de doença. A presença de antígenos mielomonocíticos está 

associada ao padrão histológico difuso de comprometimento da medula óssea e a um pior 

prognóstico. A forma solúvel do antígeno CD20 (sCD20) também é detectada no soro e níveis 

altos indicam mau prognóstico (MOLICA, 1997; MOLICA, 2001; LIN et al, 2003). 

 As moléculas de adesão celular como o CD45, o CD44 (proteoglicana) e o CD11c ( 2-

integrina) têm sido associadas a um mau prognóstico. A  2-integrina esta associada ao padrão 

histológico de infiltração medular difuso e ao cariótipo 11q-, enquanto que a análise do valor 

prognóstico do CD44 mostra resultados controversos resultantes de diferentes metodologias 

de estudo empregadas (MOLICA, 1997, MOLICA, 2001). 

 A superexpressão do gene mdr-1 da resistência a múltiplas drogas (MDR) bem como 

do seu produto, a glicoproteína-P (Pgp), está correlacionada com a resistência aos 

quimioterápicos na LLC-B e a um pior prognóstico (MONTSERRAT et al, 1995). 

 A presença de mutação nos genes IgVH e do marcador molecular CD38 têm sido, mais 

recentemente, implicados na evolução clínica dos pacientes com LLC-B. A sobrevida 

mediana para pacientes sem essa mutação varia de 8 a 9 anos e naqueles com mutação é maior 

que 25 anos. A utilização do CD38 como um fator preditivo na análise dos pacientes com ou 

sem mutação IgVH ainda é controversa, pois a expressão do CD38 altera-se em mais de 25% 

dos casos durante a progressão da doença (DAMLE et al, 1999; THUNBERG et al, 2001; 

KAY et al, 2002; SCHRIEVER et al, 2003). 

 Entre os oncogenes, mais de dez estão implicados na etiopatogenia da LLC. Dentre 

estes, destacam-se o gene bcl-2 cuja superexpressão da proteína está diretamente ligada à 

inibição da apoptose, o gene RB1, a superexpressão da proteína do gene c-myc e a mutação do 

gene TP53, que estão relacionados à doença mais agressiva, à resistência às drogas e a uma 

menor sobrevida dos pacientes, inclusive daqueles com mutação do gene IgVH (MOLICA, 

1997). 

 Portanto, estes parâmetros são bastante representativos e podem ser agrupados em dois 

grupos básicos: o primeiro relacionado ao crescimento tumoral e ao potencial de invasividade 
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das células leucêmicas, e o segundo quanto à relação tumor-paciente (Tabela 5) (MOLICA, 

2001). 

 

Tabela 5: Fatores prognósticos na LLC-B 

 

Massa tumoral: Anemia, plaquetopenia, hiperleucocitose, padrão 
difuso de infiltração da medula óssea, níveis 
elevados de LDH,  2M, sCD23, sCD25, 
alterações morfológicas e anormalidades 
cromossômicas e alterações de imunofenotipagem 
(ex: expressão de ZAP-70). 

Índice de progressão de 
doença: 

Aumento de LDH sérico, aumento de atividade 
TK, aumento da angiogenese (ex: níveis elevados 
de VEGF), expressão do antígeno CD36, aumento 
de expressão celular e presença de formas 
solúveis de moléculas de adesão (sDe44, 
sVCAM-1), TDL inferior a 12 meses. 

Patogênese: Níveis sérico aumentados de TNF-�, IL-4, IL-8, 
IL-10, alta expressão de Bcl-2 e CD38, gene IgVH 
não-mutado 

Fatores 
relacionados 

à doença 

Resistência à 
quimioterapia: 

Expressão da proteína p53, relação elevada Bcl-
2/Bax 

Idade avançada 
Estadiamento da doença: estadiamento B e C de Binet e III e IV de Raí. 
Co-morbidades: doenças cardiovasculares, infecciosas, metabólicas. 
Alterações qualitativas e quantitativas da célula T 

Fatores 
relacionados 
ao paciente 

Fenômenos autoimunes. 
OBS: LDH: desidrogenase lática;  2M:  2-microglobulina; sCD23, sCD25: forma solúvel do 
CD23 e CD25; TNF- : Fator de necrose tumoral do tipo alfa), TK-atividade: aumento da 
atividade de timidina kinase, VEGF: Fator de crescimento de endotélio vascular ou vascular 
endotelial growth factor. 
Adaptado de MOLICA, In: BD Cheson. Chronic Lymphoid Leukemia 2001, Cap 12,  p. 231-
60 . 
 

 

2.8 Imunofenotipagem 

 

 O desenvolvimento de anticorpos monoclonais direcionados aos antígenos de células 

hematopoiéticas facilitou enormemente o diagnóstico e a classificação das doenças onco-

hematologicas, além de proporcionar a possibilidade de realização de um prognóstico por meio da 

expressão de antígenos específicos. 

 A imunofenotipagem por citometria de fluxo possibilita a identificação da linhagem 



 33

específica a qual a célula pertence e do estágio de diferenciação celular. Com isso,é possível a 

identificação da origem celular na maioria das doenças onco-hematológicas. O diagnóstico e o 

tratamento da LLC-B apresentaram grandes avanços a partir do estudo imunológico desta 

doença. 

 A diferenciação dos linfócitos B ocorre na medula óssea. Essa diferenciação se dá em 

dois estágios: o inicial, da célula-tronco ao linfócito B maduro; e o terminal, do linfócito B 

maduro ao plasmócito (PARASKEVAS, 1999; GHIA et al, 2001). 

 O linfócito B 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 de CD10 e uma fase tardia com baixa densidade do 

CD10, perda do CD34 e ganho do antígeno CD20. Nesta 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) (PARASKEVAS, 1999; GHIA et al, 2001). 

 O surgimento das sIg indica o amadurecimento do linfócito. Este é o estágio de célula 

B, onde a primeira classe de imunoglobulina a surgir é a IgM. Essas células disseminam do 

fígado fetal para órgãos linfóides periféricos fetais e expressam concomitantemente o 

antígeno CD5. O amadurecimento prossegue com o surgimento de outra classe de 

imunoglobulina, a IgD e daí as outras, IgG, IgA e IgE (PARASKEVAS, 1999; GHIA et al, 

2001). 

 Os linfócitos 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 aparecimento do 

antígeno CD23 (PARASKEVAS, 1999; GHIA et al, 2001). 

 O estágio final da diferenciação terminal ocorre nos órgãos linfóides 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, através de um novo rearranjo do gene da imunoglobulina 

(PARASKEVAS, 1999; GHIA et al, 2001). 

 Com base na aparência morfológica acreditava-se que as células leucêmicas da LLC-B 

fossem as correspondentes malignas dos linfócitos normais do sangue periférico. Entretanto, 

do ponto de vista imunológico há diferenças marcantes entre elas (PARASKEVAS, 1999; 

CALIGARIS-CAPPIO et al, 1999). 
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 Os linfócitos da LLC-B apresentam o fenótipo de célula B madura com algumas 

características particulares. A clonalidade é confirmada pela expressão de uma única cadeia 

leve kappa ( ) ou lambda ( ), na superfície da membrana dos linfócitos que expressam 

fracamente as sIg (MONTSERRAT et al, 1995; GASCOYNE, 2001; KAY et al, 2002). 

 Os linfócitos apresentam antígenos específicos de célula B (CD19 e CD20), antígeno 

CD23 e outros antígenos de células B como o CD21 e o CD24 (MONTSERRAT et al, 1995). 

As células B também expressam o antígeno CD5 na ausência de outros marcadores de células 

T (D’ARENA et al, 2003). O antígeno CD10 não está expresso, enquanto que os antígenos 

CD25 e CD11c são freqüentemente positivos. Os antígenos CD22 e FMC7 são fracamente 

positivos e são negativos na maioria dos casos, em cerca de 40% e 16%, respectivamente 

(GASCOYNE, 2001; KAY et al, 2002). A tabela 6 mostra o painel utilizado na caracterização 

da LLC-B. A expressão do marcador mielomonocítico CD52 também pode ser observada 

(JOHNSTON, 1999; MATUTES, 2002). 

 O antígeno CD79 é uma molécula heterodimérica formada por duas cadeias 

polipeptídicas,   e  , e é responsável pela formação do complexo receptor de célula B (BCR) 

juntamente com as sIg. A cadeia   (CD79b) é expressa em algumas DLC-B tais como os 

linfomas B e a LPL-B. Já, a cadeia   (CD79a) está expressa na LLC-B (CALIGARIS-

CAPPIO et al, 1999; GASCOYNE, 2001; MATUTES, 2002). 

 A expressão do antígeno CD38 é uma característica de linhagem plasmática, mas tem 

sido descrita em mais de 20% dos casos de LLC, está associada às fases mais avançadas da 

doença, e representa um fator de mau prognóstico (DAMLE et al, 1999; DEL POETA et al, 

2001).  

 A diferenciação da linhagem linfóide B encontra-se esquematicamente representada na 

figura 1. 
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 Figura 1: Representação esquemática da diferenciação dos linfócitos B.  
 Na maturação dos linfócitos B, mudanças na expressão de antígenos da linhagem B 
durante a maturação normal. Cinco estágios de maturação são definidos por meio da 
combinação da expressão destes antígenos. Em destaque o estágio maturativo onde ocorre 
transformação maligna para a LLC-B.  
 Adaptado de GUIPAUD et al., 2003 
 

Tabela 6: Painel imunofenotípico usado na leucemia linfocítica crônica-B 

 

Antígenos Expressão Antígenos Expressão 
sIg - / + CD79b - 

CD5 ++ FMC7 - 
CD19 ++ CD11c - / + 
CD20 + CD10 - 
CD22 - / + CD38 - / + 
CD23 ++ CD103 - 
CD25 - / + CD43 + 

“++” forte positivo; “+” fraco positivo; “-/+” negativo ou positivo; “-“ negativo. 

Progenitor B Pré-B precoce Pré-B  Célula-B  Plasmócitos 

HLADR

TdT

CD34 

CD19

CD20

CD21

CD22

CD23
CD24

CD10 (CALLA)

sIg

cIg 

CD38 CD38

CD79a

OBS: TdT  - Terminal deoxi-nucleotidil transferase          
           sIg -   Imunoglobulina de -  superfície    
           cIg   Imunoglobulina citoplasmática 
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 A expressão antigênica dos linfócitos B de portadores de LLC-B encontra-se 

representada na figura 2 e tabela 6. Tendo como base estas informações foi proposto um 

sistema de pontuação (escore) de acordo com a expressão antigênica para diferenciar a LLC-

B de outras doenças linfoproliferativas crônicas enfatizando  a expressão dos antígenos CD5, 

CD23, CD79b ou CD22, e imunoglobulina de superfície (Tabela  7). 

 

 

 Figura 2: Representação esquemática do fenótipo do linfócito B na leucemia 
linfocítica crônica-B 
 As células malignas expressam CD19, HLADR, CD5, CD52, CD20 e CD23. IgM e 
IgD são expressas fracamente. Na maioria dos casos a alta expressão de ZAP-70, estando 
associado com a presença de genes IgVH não mutados. 
 Adaptado de GUIPAUD et al., 2003 
 

IgM

IgD

CD23 

CD5 

CD38 +/-

CD52

CD20

ZA -7

BLyS 

TNF   

IgVH mut/não mut

Genes apoptóticos alterados

Instabilidade genômica

IgM

CD23 

CD5 

CD38 +/-

CD52

CD20

ZAP -70

BLyS 

TNF   

IgVH mut/não mut

Genes apoptóticos alterados

Instabilidade genômica

CD19

CD45 
HLADR

CD21  



 37

Tabela 7 - Sistema de escore para o diagnóstico imunofenotípico da leucemia linfocítica 

crônica de células - B 

Doença CD5 CD23 CD79b FMC7 sIgH Score 

LLC-B + (1) + (1) -/w (1) - /w (1) -/w (1) 4 -5 

LPL-B +/- - + + + 0 -1 

HCL - -/+ + +/- + 0- 1 

LCM + +/- + + + 1-2 

FL - -/+ + + + 0 - 1 

LEZM - -/+ + + + 0 - 1 

OBS:  CD79b (parte do receptor de antígenos para o linfócito B, pode ser substituído pelo 
CD22. 
OBS: (-/w) negativo ou weak (fraca expressão antigênica) 
Adaptado de CATOVSKY D. H Hematol Oncol Clin Am. 2004; 18: 783-794. 
 

 

2.9 Aspectos Citogenéticos 

 

 Desde os primeiros estudos sobre as anormalidades genéticas associadas ao câncer, 

tais como o cromossomo Philadelphia na leucemia mielóide crônica (LMC) e a translocação 

t(8;14) no linfoma de Burkitt, que outros rearranjos cromossomais têm sido caracterizados e 

estudados na LLC-B. A perda de regulação pela justaposição de genes a elementos 

intensificadores dos genes das imunoglobulinas ou com genes receptores de célula T (TCR) 

são os principais mecanismos de ativação de oncogenes (BULLRICH et al, 2001). 

 Outros mecanismos de ativação de oncogenes surgem através de translocações 

responsáveis pela fusão de genes tal como ocorre na LMC, t(9;22) com produção de proteínas 

de fusão como a proteína Bcr-Abl, e na leucemia linfocítica aguda do tipo B, t(1;19) com 

produção da proteína E2a-Pbx 1 (BULLRICH et al, 2001). 

 As translocações como a t(11;14)(q13;q32) e a t(14;18)(q32;q21), que envolvem o 

locus da cadeia pesada da imunoglobulina no cromossomo 14 são características das 

neoplasias de células B, como o LCM e o linfoma folicular, respectivamente, e resultam na 

superexpressão dos proto-oncogenes envolvidos nessas translocações. Embora a proteína Bcl-

2 (18q21) esteja super-expressa em mais de 85% das LLC-B, o rearranjo cromossômico 

correspondente é um evento raro (1 a 4%) (REED, 1998; CALIGARIS-CAPPIO et al, 1999; 

BULLRICH et al, 2001). Anormalidades citogenéticas são encontradas na maioria dos 

pacientes com LLC-B, sendo as mais comuns aquelas que envolvem genes supressores 
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tumorais. A primeira é a deleção do braço longo do cromossomo 13 (del 13q14) que ocorre 

em mais de 75% dos casos, e a segunda é a deleção do braço longo do cromossomo 11 (del 

11q22-23) que ocorre em 19% dos casos. A trissomia do cromossomo 12q ocorre em cerca de 

15 a 30% dos casos. Outras anormalidades encontradas são as deleções 6q21-23 e 17p13, em 

13% dos casos, e as trissomias 8q e 3q (AMIEL et al, 2001; REED et al, 2001; KAY et al, 

2002; AKSENTIJEVICH et al, 2003; D’ARENA et al, 2003; SCHRIEVER et al, 2003). 

 A perda, tanto homozigótica quanto hemizigótica do 13q14, ocorre em cerca de 60 a 

75% dos casos de LLC-B, em 50% no LCM, e em até 40% no mieloma múltiplo, sugerindo 

que essa translocação associada ao gene supressor tumoral, o gene RB1, esteja envolvida na 

patogênese destes tumores. A presença dessa alteração também está relacionada à 

transformação da LLC-B em um linfoma de alto grau, a síndrome de Richter (REED, 1998; 

CALIGARIS-CAPPIO et al, 1999; AMIEL et al, 2001; BULLRICH et al, 2001). 

 A deleção 11q22-23 está envolvida na inativação de um gene supressor tumoral, o 

gene ATM. Esta deleção está associada à rápida progressão de doença e é encontrada em 

estágios clínicos mais avançados da LLC-B, sendo freqüente em pacientes mais jovens. A 

proteína Atm, produto dessa alteração, é responsável pela fosforilação de diversas proteínas 

envolvidas no reparo do DNA tal como a proteína p53 (CALIGARIS-CAPPIO et al, 1999; 

BULLRICH et al, 2001). 

 A trissomia do 12 está associada à doença agressiva e à uma morfologia atípica, o que 

sugere um envolvimento de um ou mais genes nesse cromossomo na progressão da doença, 

no entanto, o mecanismo molecular ainda não está esclarecido. O gene MDM-2 está 

localizado em 12q14-15 e é o mais forte candidato, sendo super-expresso em mais de 30% 

dos casos, principalmente, naqueles com doença avançada. O produto protéico, a proteína 

mdm-2, tem a função de inibir a proteína p53 (REED, 1998; AMIEL et al, 2001; BULLRICH 

et al, 2001). 

 A deleção no braço curto do cromossomo 17 ocorre em 17% dos casos, e é 

acompanhada pela mutação do outro alelo do gene supressor tumoral TP53 e está associada a 

um pior prognóstico e a resistência às drogas. A proteína p53 selvagem ativada induz a 

expressão da p21 envolvida no controle do ciclo celular. A p53 também induz a expressão de 

várias moléculas pró-apoptóticas como o receptor Fas/Apo1/CD95 e a proteína Bax 

(CALIGARIS-CAPPIO et al, 1999; BULLRICH et al, 2001). 

 A mutação da p53, ocorrendo na evolução da LLC-B, pode alterar a sensibilidade das 

células leucêmicas aos sinais apoptóticos induzidos por drogas tal como a fludarabina, 

contribuindo assim para a progressão dos tumores. A indução da proteína Bax é um dos 
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mecanismos relevantes devido a super-expressão da Bcl-2 na LLC-B, pois inibe a ação anti-

apoptótica da proteína Bcl-2 através da formação de heterodímeros. Assim, a resistência aos 

quimioterápicos observada em tumores com mutação do gene TP53 pode estar relacionada à 

perda da regulação da proteína p53 no mecanismo apoptótico Bcl-2/Bax (REED, 1998; 

CALIGARIS-CAPPIO et al, 1999; BULLRICH et al, 2001). 

 As translocações envolvendo o gene bcl-2 t(18q21) e um dos genes das 

imunoglobulinas, tais como o gene da cadeia   (cromossomo 2), cadeia pesada (cromossomo 

14) ou cadeia   (cromossomo 22), ocorrem em poucos casos de LLC-B, embora a expressão 

do seu produto, a proteína Bcl-2, esteja presente em quase todos os casos de LLC-B (REED, 

1998; CALIGARIS-CAPPIO et al, 1999; BULLRICH et al, 2001) 

 A mutação do gene IgVH divide a LLC-B em dois subgrupos, pela presença ou 

ausência da mutação, e representa um indicador prognóstico significativo na evolução clínica 

dos pacientes. O subgrupo com mutação do gene IgVH tem mais que 2% de mutações 

somáticas e possui um prognóstico melhor que o subgrupo não-mutado, com menos de 2% de 

mutações, ambos têm diferenças significativas estruturais na molécula BCR (DAMLE et al, 

1999; BULLRICH et al, 2001; KAY et al, 2002). 

 A família de proto-oncogenes myc está envolvida em muitos tipos de neoplasias. Os 

membros dessa família funcionam como fatores transcricionais, e através de uma determinada 

seqüência-alvo promovem a progressão do ciclo celular, a imortalização da célula e bloqueio 

na diferenciação de algumas linhagens celulares. Entretanto, apesar dos avanços no estudo do 

oncogene c-cmyc, o mecanismo de ação do seu produto, a proteína c-Myc, ainda permanece 

controverso, e em alguns pontos até desconhecido. Já foi demonstrado que o c-myc é efetivo 

na ativação transcricional e, paradoxalmente, tem um papel na apoptose (BULLRICH et al, 

2001). 

 

 

2.10 Diagnóstico 

 

 O diagnóstico da LLC-B é feito na maioria das vezes por ocasião da realização de um 

hemograma de rotina quando é evidenciada uma linfocitose absoluta, ou pelo aparecimento de 

linfonodomegalias. 

 No diagnóstico laboratorial dessa leucemia, é tradicionalmente estabelecida a presença 

de linfocitose persistente com contagens maior ou igual que 5.000/mm3. Observações com 
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relação à morfologia devem ser consideradas, devendo os linfócitos serem de pequeno tamanho 

e com aspecto morfológico de linfócitos maduros, exibindo cromatina nuclear condensada sem 

evidência de nucléolos e caracteristicamente acompanhado de restos nucleares ou manchas de 

Gumprecth (ROZMAN et al, 1995; CHESON et al, 1996; MONTSERRAT et al, 1997). 

 A International Workshop on CLL (IWCLL) e o National Cancer Institute (NCI) 

propuseram critérios para o diagnóstico da LLC-B (Tabela 8 ) que incluem características 

clínicas e laboratoriais com poucas diferenças entre os dois critérios. Os critérios propostos 

pela IWCLL são: linfocitose maior que 10.000/mm3 no sangue periférico, comprometimento 

da medula óssea com mais de 30% de linfócitos, e caracterização dos linfócitos periféricos 

como células B através dos marcadores moleculares de superfície. O NCI estabeleceu os 

seguintes parâmetros: linfocitose maior que 5.000/mm3 no sangue periférico, caracterização 

dos linfócitos periféricos com marcadores moleculares de superfície de células B (CD19, 

CD20 e CD23) mais o antígeno CD5, menos que 55% de células atípicas no sangue 

periférico, e linfocitose maior ou igual 30% na medula óssea (ROZMAN et al, 1995; 

CHESON et al, 1996; MONTSERRAT et al, 1997). 

 

Tabela 8: Comparação entre os critérios diagnósticos do NCI e do IWCLL 

 

Variável NCI IWCLL 
   
Linfocitose (x 109/L) > 5;   1 marcador de célula 

B (CD19, CD20, CD23) + 
CD5 

  10; fenótipo B ou 
envolvimento da medula 
óssea 

Células atípicas (%) < 55 Não determinado 
Duração da linfocitose Não determinado Não determinado 
Linfócitos na medula óssea (%)   30 > 30 
Estadiamento Rai modificado, 

correlacionado com Binet 
IWCLL 

IWCLL: International Workshop on CLL; NCI: National Cancer Institute. 
Retirado e modificado de CHESON et al, Blood 1996; 87 (12): 4990-7. 
 

 

2.11 Tratamento 

  

 O tratamento da LLC-B é focado no controle da doença e seus sintomas ao invés da 

cura. A LLC é tratada pela quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, ou transplante de 

medula óssea. Os sintomas são as vezes tratados cirurgicamente por exemplo no caso do 
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aumento do baço pode-se fazer a esplenectomia. Desta forma a intervenção terapêutica é feita 

de acordo com o estadiamento clínico dos pacientes e leva em consideração alguns fatores 

como a idade de acometimento, o curso clínico geralmente indolente e a possibilidade de 

toxicidade terapêutica além de dados da imunofenotipagem (KAY et al, 2002). 

 Embora geralmente considerada incurável, a LLC-B progride lentamente na maioria 

dos casos. Pacientes com LLC-B na maioria dos casos levam uma vida normal e ativa por 

muitos anos e em alguns casos por décadas, razão pela qual muitas vezes a doença não é 

tratada nos estágios iniciais desde que a intervenção nestes casos não tragam uma sobrevida 

maior e nem melhorem a qualidade de vida (MONTSERRAT et al, 1997; KAY et al, 2002; 

SCHRIEVER et al, 2003). 

 Desta forma, nos pacientes assintomáticos em estágio de baixo risco (Rai 0, ou Binet 

A) a conduta baseia-se na observação clínica, e a terapêutica só deve ser instituída quando 

houver progressão da doença (MONTSERRAT et al, 1997; KAY et al, 2002). Esta progressão 

está associada a diversos aspectos, tais como a evolução do quadro clínico com perda de peso, 

febre, fadiga extrema, sudorese noturna, anemia e trombocitopenia, infecções de repetição 

pela hipogamaglobulinemia, presença de citopenias autoimunes e organomegalias maciças 

(MONTSERRAT et al, 1997; KAY et al, 2002). O aumento da contagem linfocitária maior 

que 30.000 células/mm3 com tempo de duplicação linfocitária (TDL) menor que 12 meses e a 

presença de fatores considerados como de mau prognóstico tais como morfologia linfocitária 

atípica, altos níveis de desidrogenase lática (LDH), beta 2 microglobulina ( 2M) e CD23 

solúvel (sCD23) além de dados da imunofenotipagem tais como, alta expressão dos antígenos 

CD38, e ZAP-70 ou baixa contagem de células T aliadas a ausência de mutação do gene IgVH 

e presença de anormalidades cariotípicas são pontos importantes com relação a decisão do 

início do tratamento (Tabela 5). Entretanto, apesar da presença dessas anormalidades, os 

pacientes não se beneficiam do tratamento precoce (MONTSERRAT et al, 1997; KAY et al, 

2002). 

 Antes de analisar o tratamento a ser instituído, é importante que o diagnóstico seja 

confirmado. Devem ser excluídas doenças que, clínica ou laboratorialmente, possam se 

assemelhar à LLC-B, como o linfoma de célula do manto (que também expressa 

concomitantemente CD20 e CD19 com CD5), a tricoleucemia, a macroglobulinemia de 

Waldenström, a leucemia prolinfocítica e a leucemia linfocítica de grandes linfócitos 

granulosos, tanto de fenótipo T, quanto NK (RUIZ-ARGÜELLES, SAN-MIGUEL, 1996; 

SWERDLOW et al, 2008). 

 Cerca de 1% de casos com morfologia mais variável, mas muitas vezes indistinguível 
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da LLC-B, expressam marcadores T (CD4 e CD7) e têm rearranjo clonal de genes de 

receptores de célula T. Estes pacientes têm freqüentemente lesões cutâneas, sobrevida mais 

curta e mínima resposta à quimioterapia. A nova classificação da OMS para doenças 

linfoproliferativas inclui estes casos entre as leucemias prolinfocíticas T (SWERDLOW et al, 

2008). 

 Os agentes alquilantes como o clorambucil têm sido o tratamento de escolha inicial 

para os pacientes com LLC-B sintomática. O clorambucil é utilizado por via oral na dose de 

0,4 a 0,8 mg/kg a cada 2 semanas, ou diariamente na dose de 0,1 mg/kg. Os dois esquemas 

apresentam a mesma eficácia, mas o regime intermitente produz menos efeitos colaterais. O 

clorambucil reduz bem a linfocitose e a esplenomegalia, melhorando a anemia e a 

plaquetopenia. É bem tolerado, e não apresenta os usuais efeitos colaterais de outros agentes 

alquilantes como a alopecia e a intolerância gástrica. O clorambucil induz taxas de resposta de 

até 40%, mas remissão completa em apenas em 3% dos pacientes (CATOVSKY et al, 1995; 

ROZMAN et al, 1995; MONTSERRAT et al, 1997; SCHRIEVER et al, 2003). 

 Atualmente, os análogos das purinas, como a fludarabina, a cladribina e o pentostatin, 

constituem as drogas mais eficazes no tratamento da LLC-B, e são as drogas mais estudadas 

pelos pesquisadores com obtenção de resultados bastante promissores. 

 A fludarabina é um análogo fluorinado da vidarabina com um grupo fosfato ligado ao 

anel de arabinose. É transportada para o interior da célula sob a forma de 9- -D-

arabinofuranosil-2-fluoroadenina (F-ara-A) sendo fosforilada no seu metabólito ativo, a F-ara-

ATP.  A F-ara-ATP age na inibição da síntese do DNA e da síntese de RNA (ácido 

ribonucléico). Quatro enzimas estão envolvidas durante a inibição da síntese do DNA: a 

ribonucleotídeo redutase, a DNA primase, a DNA polimerase e a DNA ligase I. A F-ara-ATP 

constitui um substrato para a enzima DNA polimerase sendo incorporada nas cadeias de DNA 

impedindo a duplicação e o reparo do DNA, efeito que também é semelhante na inibição da 

ribonucleotídeo redutase pela redução da concentração de nucleotídeos intracelulares. A 

fludarabina é única entre os análogos das purinas que inibe a síntese de RNA através de sua 

incorporação ao RNA mensageiro (mRNA). A incorporação da fludarabina ao mRNA resulta 

na interrupção da transcrição prejudicando a síntese protéica. Este é o principal mecanismo de 

ação da fludarabina contra as células quiescentes da LLC-B que resulta na apoptose 

(CATOVSKY et al, 1995; BERGMANN, 1997). 

 Embora o análogo a fludarabina tenha mostrado resposta superior ao do clorambucil 

como terapia primária, não há evidência que o uso incial da fludarabina melhora totalmente a 

sobrevida, e alguns médicos preferem reservar a fludarabina na reincidência da doença. 
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 O CD20 é um antígeno de superfície exclusivo da linhagem B. O rituximab, um 

anticorpo monoclonal anti-CD20, está indicado no tratamento dos linfomas indolentes e é 

utilizado na LLC-B na dose de 375 mg/m2 IV, uma vez por semana, durante 4 semanas. Os 

efeitos colaterais mais freqüentes são bem tolerados e assemelham-se a um quadro gripal. O 

índice de resposta em pacientes com LLC-B não tratados é em torno de 65%, enquanto que 

nos pacientes previamente tratados é cerca de 50%. Na terapia com rituximab, dois 

mecanismos explicam a menor atividade da droga em pacientes com LLC-B em relação a 

outros tumores de linhagem B: os níveis séricos altos de CD20, e a super-expressão da 

proteína Bcl-2. Sendo assim, o rituximab está mais indicado como coadjuvante em esquemas 

terapêuticos. Estudos recentes indicam que o rituximab está indicado em pacientes com 

trombocitopenia auto-imune e AHAI associadas à fludarabina (HEGDE et al, 2002; KAY et 

al, 2002; SCHULZ et al, 2002; AKSENTIJEVICH et al, 2003; LIN et al, 2003; 

MAVROMATIS et al, 2003). 

 O antígeno de superfície CD52 está expresso na maioria dos linfócitos maduros B e T, 

normais ou neoplásicos. O anticorpo monoclonal anti-CD52, Campath-1H, é preconizado em 

pacientes resistentes à fludarabina. É utilizado na dose de 30 mg IV, 3 vezes na semana, por 

12 semanas. O Campath-1 é eficiente na redução da leucometria, mas falha na redução das 

linfonodomegalias e na doença extranodal. O índice de resposta global é de 40%, mas a taxa 

de remissão completa chega a pouco mais de 7% nos pacientes refratários. Como terapia de 

primeira linha, produz uma resposta global em 89% dos pacientes, com índice de remissão 

completa de até 33%. Os efeitos colaterais mais comuns são febre e calafrios durante a 

primeira infusão, e linfopenia prolongada com aumento de infecções oportunistas (KAY et al, 

2002; AKSENTIJEVICH et al, 2003; MORETON et al, 2003; MAVROMATIS et al, 2003). 

 Opções de quimioterapia combinada são eficazes contra a  doença recém 

diagnósticada  e doença em recaída. Recentemente, testes têm demonstrado que combinações 

com análogos da fludarabina com ciclofosfamida produz melhores indíces de resposta e uma 

sobrevida maior que outros simples agentes. O principal problema nesses esquemas é a intensa 

mielossupressão com conseqüente diminuição das doses administradas e até interrupção do 

esquema (BERGMANN, 1997; FREWIN et al, 1999; RUMMEL et al, 1999; RAI et al, 2000; 

KAY et al, 2002; ROBAK et al, 2002; SCHULZ et al, 2002; AKSENTIJEVICH et al, 2003; 

LIN et al, 2003; SCHRIEVER et al, 2003). 

 O transplante de medula óssea (TMO) alogênico é raramente usado como primeira 

linha de tratamento para LLC-B, devido a seu risco. Há um interesse aumentado na redução do 

uso de transplante de medula óssea alogênico, que oferece uma probalidade de cura para 
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seletos pacientes com doadores compatíveis. 

 Novas opções terapêuticas vêm sendo estudadas tais como: o flavoperidol que reduz 

níveis da proteína Bcl-2 in vitro; o depsipeptideo; a briostatina-1 que age como um ativador da 

proteína quinase C; os inibidores da angiogênese; assim como outros anticorpos monoclonais. 

Dentre os anticorpos monoclonais destacam-se: o apolizumab (Hu1D10), anti-cadeia-  do 

HLA-DR, que induz apoptose por um mecanismo diferenciado dos demais anticorpos 

monoclonais; o IDEC-152, anticorpo monoclonal anti-CD23, que acentua a apoptose induzida 

pelo rituximab; o IDEC-114, anticorpo monoclonal anti-CD80; o epratuzumab, anticorpo 

monoclonal anti-CD22; o bevacizumab, anticorpo monoclonal anti-VEGF, potencial inibidor 

da angiogênese; a BL22, uma imunotoxina anti-CD22; e a radioimunoterapia com o Y-90-

ibritumomab tiuxetano e o I-tositumomab. Recentes avanços na tecnologia molecular vêm 

proporcionando formas terapêuticas cada vez mais específicas para as neoplasias em geral, 

inclusive para a LLC-B. Outro alvo que vem sendo estudado é a tirosina quinase ZAP-70 que 

se encontra aumentada em até 5 vezes nos pacientes com ausência da mutação do gene IgVH 

(KAY et al, 2002; LIN et al, 2003; MAVROMATIS et al, 2003; SCHRIEVER et al, 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Caracterizar imunologicamente pacientes com suspeita de LLC-B através da 

imunofenotipagem por citometria de fluxo, empregando um painel de anticorpos monoclonais 

específicos para doenças linfoproliferativas crônicas. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

  Estabelecer a freqüência de LLC-B em amostras de pacientes com suspeita de 

doenças linfoproliferativas crônicas encaminhadas ao Hemocentro Dalton Barbosa 

Cunha –HEMONORTE. 

   Adaptar um painel de anticorpos monoclonais específicos para DLPC de modo 

que possibilite a caracterização da LLC-B de acordo com o padrão de escores 

proposto para o diagnóstico diferencial para doenças linfoproliferativas crônicas de 

células B (demonstrado na tabela 7). 

  Aplicação dos métodos de detecção de marcação de antígenos de superfície e 

intracitoplasmáticos por citometria de fluxo. 

   Aplicação do teste kappa/lambda visando a distinção entre um processo 

neoplásico (monoclonal) e um processo reacional que é de natureza policlonal. 
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4 CASUÍSTICA E METODOLOGIA 

 

 

4.1 Seleção das Amostras de Pacientes 

 

 A seleção dos pacientes para o estudo foi efetuada durante o período de 2 anos  e 

realizada no Laboratório de Hematologia do Hemocentro Dalton Barbosa Cunha - 

HEMONORTE. 

Foram coletadas amostras de 151 pacientes com histórico de linfocitose persistente 

com a seguinte distribuição: 80 casos de LLC-B, 13 DLPC-T (4 ATLL, 3 SS, 6 PLL-T), 2 

MM, 4 HCL, 48 LNH-B em fase leucêmica e 4 LPLP-B. 

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

últimos incluíam o hemograma, contagem de plaquetas e imunofenotipagem celular por 

citometria de fluxo, cujo painel encontra-se na  (Tabela 9). Destes foram selecionados para o 

presente estudo apenas os 80 casos  de  LLC-B. 

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

deram entrada no Laboratório de Hematologia. Durante a coleta das amostras foram anotados 

dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos pacientes ou por análises dos 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. 

 

 
4.2 Metodologia 

 

4.2.1 Hemograma e Estudo Citomorfológico 

 

 Estudos citomorfológicos 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 40 e, posteriormente, com objetiva de 100. 

Na avaliação morfológica de distensão do sangue periférico (SP), procedeu-se a contagem 

específica de leucócitos, além das observações de alterações morfológicas adicionais, tais 

como presença de células atípicas, pro-linfócitos e restos nucleares, comumente observadas 

em distensões sanguíneas de portadores de LLC-B. 
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 O sangue periférico dos pacientes foi coletado em frascos à vácuo marca “vacutainer” 

com EDTA potássico para hemograma rotineiro. A leucometria foi realizada no analisador 

hematológico e a contagem diferencial em distensões de sangue periférico após coloração pelo 

leishmann. 

 

 4.2.2 Imunofenotipagem 

 

 A imunofenotipagem foi realizada por citometria de fluxo em um aparelho FACS-

calibur da Becton Dickson, utilizando-se um painel  de AcMo, diretamente conjugados com 

fluorocromos, como o isotiocianato de fluoresceína ou FITC do inglês fluorescein 

isothiocyanate e / ou Phicoeritrina (PE) e / ou proteína do chlorophyll de Peridinin (PerCP). 

Dessa forma, com fluorescências verde, laranja e vermelha, respectivamente, possibilitando a 

dupla ou tripla marcação em uma única etapa  (imunofluorescência direta), possibilitando a 

identificação de antígenos relacionados a células T e precursores (CD1a, CD2, CD3, CD4, 

CD5, CD7 e CD8), linfócitos B e precursores (CD10, CD19, CD22, CD23, CD20, anti-IgM, 

IgH, IgD e cadeia leves das imunoglobulinas, kappa e lambda), além de antígenos de 

linhagem não específica (CD45, HLADR, CD25, CD38, FMC-7, ZAP-70, CD103, CD138) 

(Tabela 9). 

 

4.2.3 Marcação de Antígenos de Superfície 

 

 A reação de imunofluorescência direta foi realizada em 50 microlitros ( L) de 

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

incubadas com 20  L de AcMo específico por 30 minutos no escuro, à 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 este período, a suspensão celular foi centrifugada por 5 minutos a 

1500 g, o sobrenadante desprezado e o sedimento resuspenso em PBS e novamente 

centrifugado a 1.500 g em centrifuga EXELSA BABY II 206- BL marca FANEM por 5 

minutos, sendo esta última etapa realizada mais 2 vezes consecutivas. Ao final desta etapa, o 

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

ao abrigo da luz, sob refrigeração, até o momento da leitura e análise. 

 Para a realização do teste  /  procedeu-se inicialmente a incubação da suspensão 
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celular em soro humano do grupo sanguíneo AB previamente inativado e diluído na 

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

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

anticorpos anti   e anti  .  

 Em todos os casos analisados, foram utilizados um controle de auto-fluorescência 

inespecífica com um conjugado IgG marcado com fluorocromos (Gama 1FICT / gama 2PE - 

Becton Dickinson). A leitura e as análises foram realizadas em um citômetro de fluxo 

(Fluorescence Activated Cell Analyser - Facs-can da Becton Dickinson, San-Jose, Ca, USA), 

utilizando-se o software cell quest, com aquisição de 20.000 eventos, tendo como parâmetros 

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

também em escala linear, que determina a complexidade e granulosidade celular, além de 

FL1, FL2 e FL3 em escala logarítmica que detectam as fluorescências: verde, laranja e 

vermelha, ou seja, a reação antígeno anticorpo conjugado ao FICT, PE e PerCP, 

respectivamente. 

 

4.2.4 Marcação de Antígenos Intracitoplasmáticos 

 

 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 o antígeno ZAP-70PE, o qual foi conjugado juntamente com o 

antígeno CD22FITC (Becton Dickinson´s FACS lysing ) para a permeabilização celular. 

 Cerca de 50 L de amostra de suspensão celular de SP 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 g 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 1.500g. 

 Após o descarte do sobrenadante, o sedimento foi homogeneizado e adicionado sobre 

o mesmo 10 L do AcMo ZAP-70 e anti CD22, 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 g por 5 minutos, 

desprezado o sobrenadante e o sedimento ressuspendido e submetido a mais uma lavagem 

com solução de PBS/Tween-20. Após o descarte do sobrenadante, ao sedimento final foi 
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adicionado 1 mL de solução de formaldeído diluído a 1% em PBS (Formaldeído PA / Vetec, 

Brasil) e estocado na geladeira ao abrigo da luz até o momento da leitura e análise no CF. 

Para cada amostra foi utilizado um tubo controle de marcação inespecífica, 

empregando-se para tal, imunoglobulina inespecífica conjugada ao FITC diluída conforme as 

especificações do fabricante. 

 

4.2.5 Leitura e Análises 

 

 A leitura e as análises foram realizadas em um citometro de fluxo (FACScalibur da 

Becton e 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 conjugado 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 (Figura 3). 

 As imunofenotipagens foram consideradas positivas quando mais que 25% de células 

leucêmicas reagiram contra os antígenos B relacionados CD45 e HLADR. No caso dos 

antígenos CD38, CD25 e ZAP-70, Linfócitos T e células NK, além das cadeias pesadas e 

leves das 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 foram devidamente observadas nos histogramas emitido pelo citometro 

para posterior auxílio na interpretação dos resultados. 
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Tabela 9:  Anticorpos monoclonais empregados neste estudo 

 

ANTÍGENOS RELACIONADOS A LINFÓCITOS T e B 
ANTICORPOS ESPECIFICIDADE MARCA 

COMERCIAL 
CD3/CD19/CD45 Linfócitos T e B Becton-

Dikinson 
CD4/CD8/CD3 Linfócitos T e subpopulações Becton-

Dikinson 
CD103/CD22/CD20 Antígeno relacionado a Hairy Cell / 

Linfócitos B 
Becton-

Dikinson 
CD3/CD16-

56/CD45 
Linfócitos T / Células Natural 

Killer / Leucócitos 
Becton-

Dikinson 
CD22 Linfócitos B e precursores Becton-

Dikinson 
CD23 Linfócitos B  Becton-

Dikinson 
CD79a Linfócitos B e precursores Becton-

Dikinson 
CD10 Antígeno Comum da Leucemia 

Linfóide Aguda 
Becton-

Dikinson 
CD20 Linfócitos B e precursores Becton-

Dikinson 
CD2 Linfócitos T e precursores Becton-

Dikinson 
CD7 Linfócitos T e precursores Becton-

Dikinson 
CD5 Linfócitos T e precursores Becton-

Dikinson 
CD1a Timócitos Corticais Pharmigen 

CADEIAS LEVES E PESADAS DAS IMUNOGLOBULINAS 
ANTICORPOS ESPECIFICIDADE MARCA 

COMERCIA
L 

Ant i- IgH Cadeia pesada das 
imunoglobulinas 

Pharmigen 

Anti - IgD Cadeia pesada delta das 
imunoglobulinas 

Pharmigen 

Anti - IgM Cadeia pesada mü das 
imunoglobulinas 

Pharmigen 

Anti - IgG Cadeia pesada gama das 
imunoglobulinas 

Pharmigen 

Anti-Kappa Cadeia leve kappa das 
imunoglobulinas 

Becton-
Dikinson 

Anti-Lambda Cadeia leve lambda das 
imunoglobulinas 

Becton-
Dikinson 
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OUTROS 
ANTICORPOS ESPECIFICIDADE MARCA 

COMERCIAL 

ZAP-70 Proteína kinase expressa em 
linfócitos T e células NK 

Becton-
Dikinson 

FMC-7 
Antígeno relacionado a células 

B  com ausência de expressão na 
LLC-B 

Becton-
Dikinson 

CD138 Antígeno relacionado à Mieloma 
Multiplo 

Becton-
Dikinson 

CD38 Antígeno relacionado à ativação 
celular 

Becton-
Dikinson 

CD25 Receptor para IL-2 Becton-
Dikinson 

HLADR Antígeno de 
histocompatibilidade de classe II 

Pharmigen 

CD45/CD14 Antígeno Leucocitário 
comum/Monócitos 

Becton-
Dikinson 

Fonte: Direta  

 

 Para melhor caracterização do perfil imunofenotípico na LLC-B e sua distinção para 

outras DLPC, foi proposto a montagem de um painel combinando os diferentes AcMo, de 

acordo com a especificidade e conjugação dos mesmos: 

 

 Tubo 1: Controle isotípico 

 Tubo 2: CD45FITC / CD14PE  

 Tubo 3: CD3FITC / CD19PE / CD45PerCP 

 Tubo 4: CD4FITC / CD8PE / CD3 PerCP 

 Tubo 5: CD103FITC / CD22PE / CD20 PerCP 

 Tubo 6: CD3FITC / CD16-56PE / CD45 PerCP 

 Tubo 7: CD20FITC / CD5PE 

 Tubo 8: FMC-7FITC / CD23 PE 

 Tubo 9: HLADRFITC / CD38PE 

 Tubo 10: CD22FITC / ZAP-70PE (intracitoplasmático) 

 Tubo 11: Anti-kappaFITC / CD19PE 

 Tubo 12: Anti-lambdaFITC / CD19PE 

 Tubo 13: Anti-IgMFITC / anti-IgDPE 

 Tubo 14: Anti- IgHFITC 

 Tubo 15: Anti- IgGFITC 

 Tubo 16: CD138 PE 
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 Tubo 17: CD25FITC 

 Tubo 18: CD2FITC / CD7PE/ CD3 PerCP 

 Tubo 19: CD1aPE  

 Tubo 20: CD10 

 

4.2.6 Análises Estatísticas 

 

Para comparação das variáveis como análises da expressão dos antígenos, 

empregou-se o teste do qui-quadrado ( 2) corrigido pelo Fisher exato, em que se 

utilizaram os valores de avaliação da associação da expressão desses marcadores e 

fatores prognóstico para as leucemias. 

Para melhor caracterização da expressão dos referidos antígenos foram 

confeccionados gráficos de dispersão do tipo Box-Plot e de correlação linear através do 

software estatístico Statistic Pack for Social Sciences (SPSS for Windows versão 17.0; 

Copyright ® SPSS, INC.) 
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Figura 3: Perfil imunofenotípico de um caso de leucemia linfocítica crônica de células B 
 
A) Histograma de espalhamento luminoso do tipo FSC e SSC, com “gate” na região R1 com 
destaque correspondente a população linfóide; B) “Dot plot” mostrando dupla marcação com 
controle de marcação inespecífica; C) “Dot plot” demonstrando dupla marcação com forte 
expressão do CD19 e negatividade ao CD3; D) Baixa intensidade de expressão da cadeia 
pesada das imunoglobulinas; E) Expressão da cadeia leve kappa; F) Negatividade de cadeia 
leve lambda; G) “Dot plot demonstrando dupla marcação com forte expressão do CD5 e 
negatividade ao CD7; H) “Dot plot” demonstrando dupla marcação com expressão ao 
HLADR e negatividade ao CD3; e I) “Dot plot” demonstrando dupla positividade ao CD22 e 
ao CD23. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características Gerais dos Pacientes 

 

 Na Tabela 10 são agrupados os dados demográficos dos 80 portadores de LLC-B, 

investigados e virgem de tratamento, com relação ao sexo, faixa etária e cor da pele. 

Observou-se nestes casos, o predomínio de indivíduos do sexo masculino e de etnia branca. 

Em relação à faixa etária, a idade dos pacientes investigados foi de 65,48 ± 10,91 anos, com 

predomínio de indivíduos na faixa etária dos 65 anos. 

 

Tabela 10: Características dos pacientes quanto ao sexo, faixa etária e cor da pele 

 

Características N % 

           Sexo   
Masculino 45 56,3 
Feminino 35 43,8 

Faixa etária (anos)   
< 50 2 2,5 

50 – 59 16 20,0 
60 – 69 42 52,5 
≥ 70 20 25,0 

Cor da pele   
Branca 79 98,7 

Não-branca 1 1,3 
Fonte: Direta 

 

 

5.2 Parâmetros Hematológicos dos Pacientes Analisados 

 

 Na Tabela 11 estão resumidos os dados laboratoriais dos pacientes investigados, com 

informações referentes à leucometria, contagem global de linfócitos no sangue periférico, 

contagem de plaquetas, determinação do hematócrito e dosagem de hemoglobina. Observou-

se predomínio de pacientes com leucometria elevada na maioria dos casos, com predomínio 

de casos com valores na faixa compreendida entre 10.000 a 30.000/mm3 correspondendo a 
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65% dos casos, seguido pelo grupo de pacientes com contagens variando entre 30.000 a 

50.000/mm3 em 18,8% do total dos pacientes. Em relação à determinação da linfocitose no 

sangue periférico, constatou-se linfocitose absoluta acima de 5.000/mm3 em todos os 

pacientes investigados, com predomínio de casos na faixa de 10.000 a 30.000/mm³ 

correspondente a 69,2% dos casos. 

 Observações com relação à morfologia também foram devidamente avaliadas, 

constatando a presença de linfócitos de pequeno tamanho e com aspecto morfológico de 

células maduras, com cromatina nuclear condensada sem evidência de nucléolos. (Figura 4). 

 

 

 
 
Figura 4. Distensão de sangue periférico de um portador de LLC-B onde aparece contagem 
aumentada do número de linfócitos maduros e eventuais presença de pro-linfócitos. 
 

 

 A avaliação da anemia, determinada pelos níveis de hematócrito e dosagem de 

hemoglobina, assim como a contagem de plaquetas representam o grau de comprometimento 

da medula óssea por células leucêmicas, representando desta forma um importante dado 

laboratorial da evolução clínica destes indivíduos. Desta forma, observou-se que pacientes 

com níveis de hematócrito na faixa de 30 a 40% correspondiam à maioria dos casos 
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investigados, representando 96,2% dos casos. Em relação à dosagem de hemoglobina, 

observou-se predomínio de casos com valores na faixa compreendida entre 10 a 12 g/dL, 

correspondendo a 75,6% dos casos. 

 No tocante a contagem de plaquetas, observou-se predomínio do número de plaquetas 

acima de 100.000/mm3 na maioria dos casos. 

 

Tabela 11: Distribuição dos principais parâmetros hematológicos 
 

Parâmetros N % 

Leucócitos (/mm3)   
< 10000 1 1,3 

10000 – 30000 52 65,0 
30000 – 50000 15 18,8 

> 50000 12 15,0 
Linfócitos (/mm3)   

< 5000 0 0,0 
5000 – 10000 10 12,8 
10000 – 30000 54 69,2 
30000 – 50000 12 15,4 

> 50000 2 2,6 
Hematócrito (%)   

< 30 1 1,3 
30 – 40 75 96,2 

> 40 2 2,6 
Hemoglobina (g/dL)   

≤ 10 4 5,1 
> 10 – 12 59 75,6 

> 12 15 19,2 
Plaquetas (/mm3)   

< 100.000 5 6,4 
100.000 – 149.000 37 47,4 

≥ 150.000 36 46,2 
Fonte: Direta 
 
 
 Os parâmetros laboratoriais anteriormente descritos encontra-se distribuídos na tabela 

12 de acordo com o sexo dos pacientes investigados, mostrando não haver correlação 

estatisticamente significativa entre os parâmetros hematológicos e o sexo. 
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Tabela 12: Distribuição dos parâmetros hematológicos segundo o sexo 
 

Sexo 
Masculino Feminino Parâmetros 

N % N % 
P – valor 

Leucócitos (/mm3)      
< 10000 0 0,0 1 2,9 

10000 – 30000 32 71,1 20 57,1 
30000 – 50000 8 17,8 7 20,0 

> 50000 5 11,1 7 20,0 

0,397 

Linfócitos (/mm3)      
< 5000 0 0,0 0 0,0 

5000 – 10000 7 15,9 3 8,9 
10000 – 30000 30 68,2 24 70,6 
30000 – 50000 6 13,6 6 17,6 

> 50000 1 2,3 1 2,9 

0,801 

Hematócrito (%)      
< 30 1 2,3 0 0,0 

30 – 40 41 93,2 34 100,0 
> 40 2 4,5 0 0,0 

0,300 

Hemoglobina (g/dL)      
≤ 10 4 9,1 0 0,0 

10 – 12 32 72,7 27 79,4 
≥ 12 8 18,2 7 20,6 

0,196 

Plaquetas (/mm3)      
< 100000 2 4,6 3 8,8 

100000 – 149000 21 47,7 16 47,1 
≥ 150000 21 47,7 15 44,1 

0,740 

1 – Teste Qui-quadrado de Pearson                                                                         Fonte: Direta 
 

 

5.3 Perfil Imunofenotípico por Citometria de Fluxo 

 

5.3.1 Caracterização da Linhagem das Células Envolvidas na Leucemogênese 

 

 Os dados referentes à reatividade dos AcMo empregados neste trabalho encontram-se 

discriminados na tabela 13, com valores máximo, mínimo, media e mediana para cada 

marcador celular utilizado. A reatividade para maioria dos antígenos relacionados aos 

linfócitos B, ao HLADR e forte expressão antigênica para o antígeno leucocitário comum 
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(CD45) que aliada à negatividade ou baixa reatividade aos marcadores relacionados á células 

T, caracterizaram desta forma inicialmente uma doença linfoproliferativa crônica de células B 

(LLC-B) (Figuras 5, 6). 

 Conforme demonstrado na tabela 13 e figura 5, o emprego do antígeno CD45 apesar 

de inespecífico tem utilidade na caracterização inicial das doenças onco-hematológicas, em 

parte por mostrar-se fortemente expresso nas DLPC, servindo inicialmente como critério para 

diagnóstico diferencial entre uma linfoproliferação crônica de uma leucemia aguda, que se 

caracteriza por exibir baixa intensidade de expressão para este antígeno. Outra utilidade 

prática do emprego deste AcMo  no painel para caracterização destas doenças seria a exclusão 

de uma doença não hematológica a qual é negativo para este antígeno, razão pela qual esse 

marcador tem sido denominado  de “marcador guia”. Constatou-se desta forma positividade 

com contagens acima de 40% na maioria dos casos, com valores mínimo, máximo, média e 

mediana de 50%, 99%, 95% e 97% respectivamente. 

 A expressão do antígeno de histocompatibilidade de classe II (HLADR) por sua vez 

mostrou-se igualmente presente com forte expressão antigênica na maioria dos casos, sendo 

observado um percentual de células positivas de 42%, 96%, 78% e 80% representando os 

valores mínimo, máximo, média e mediana respectivamente (Tabela 13 e Figura 5). A 

utilidade deste marcador se dá pelo fato do mesmo se expressar fortemente durante toda a 

ontogenia dos linfócitos B, sendo sua expressão mais raramente observada na DLPC-T. 
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Tabela 13: Níveis de expressão dos marcadores celulares utilizados nos pacientes 
investigados 
 

Expressão 
AcMo Nº 

Testados Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) Média (%) Mediana 

(%) 
ANTÍGENOS RELACIONADOS A LINFÓCITOS B 

CD19 80 70 93 90 81 
CD20+/CD5+ 80 0 98 69 70 
CD22 80 0 93 50 60 
CD23 77 2 92 60,45 67 
CD20+/CD5- 80 0 67 9,8 5 
FMC7 80 0 56 6.94 8 
Anti-IgH 65 0 90 45,3 67 
Anti-IgD 65 0 90 20 40 
Anti-IgM 65 0 90 19,3 40 
Anti-Kappa 62 0 89 28 45 
Anti-Lambda 62 0 97 9,9 6 

ANTÍGENOS RELACIONADOS A LINFÓCITOS T 
CD3 80 0 31 4,7 4 
CD7 80 0 56 6,5 2 
CD20-/CD5+ 80 0 35 1,3 5 
CD3+/CD4+ 80 0 24 4,8 4 
CD3+/CD8+ 80 0 26 4,3 3 
CD2 80 0 14 1,4 8 
CD16-56 80 0 4 0,2 1 
CD1a 80 0 0 0 0 

OUTROS MARCADORES CELULARES 
CD45 80 50 99 95 97 
HLADR 80 42 96 78 80 
CD38 80 0 92 13,2 7 
CD25 80 0 72 7,3 4 
ZAP70 45 0 26 1,64 5 
CD10 80 0 0 0 0 
CD14 80 0 0 0 0 
CD138 80 0 0 0 0 
CD103 80 0 0 0 0 
CD11b 80 0 0 0 0 
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Figura 5: Representação gráfica da expressão dos antígenos CD45 e HLADR 
 
OBS: A (s) figura (s) em estrela (*) corresponde aos casos com valores extremos. As figuras 
em ponto (•) representam os casos com valores externos e os números correspondem aos 
casos analisados como externos ou extremos. O eixo X corresponde ao antígeno investigado e 
o eixo Y corresponde ao percentual de positividade para o anticorpo analisado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD45 HLADR
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Figura 6: Representação gráfica da expressão dos antígenos CD19, CD22, células B1 
(CD5/CD20), CD23 e FMC7. 
 
OBS: A (s) figura (s) em estrela (*) corresponde aos casos com valores extremos. As figuras 
em ponto (•) representam os casos com valores externos, os números correspondem aos casos 
analisados como externos ou extremos. O eixo X corresponde ao antígeno investigado e o 
eixo Y corresponde ao percentual de positividade para o anticorpo analisado. 
 

 

 Desta forma, corroborando com estas afirmativas, as figuras 7 e 8 demonstram a 

correlação fortemente positiva entre a expressão do HLADR e os anticorpos monoclonais 

direcionados aos antígenos linfóides presentes na LLC-B, tais como: CD19, CD22, CD23 e 

Células B1 (CD20+/CD5+). 

 

CD19 CD22 CD5/CD20 FMC7 
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Figura 7: Análise da correlação linear entre a expressão do antígeno HLADR com os 
antígenos CD 19 e o CD22. 
 
OBS: No eixo X encontra-se discriminados os valores em percentual do antígeno HLADR e 
no Y valores em percentual para o antígeno CD19 (Figura 7A) e CD22 (Figura 7B).  
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Figura 8: Análise da correlação linear entre a expressão do antígeno HLADR com as células 
B1 (CD20+/CD5+) e o antígeno CD23. 
 
OBS: No eixo  X encontra-se discriminados os valores em percentual do antígeno HLADR e 
no Y valores em percentual para os antígenos CD20+/CD5+ (Figura 8A) e CD23 (Figura 8B). 
 

 A expressão de antígenos relacionados a células T e NK estiveram ausentes ou com 

baixa expressão na maioria dos casos, sendo, porém observados alguns casos com valores 

extremos de expressão (maior que 30%), prevalecendo à expressão dos antígenos Pan-T CD7 

com dois casos com expressão antigênica de 35% e 56%; CD3 com 4 casos e o CD5 na 

ausência do antígeno B relacionado (CD5+/CD20-) também em 2 pacientes. CD2, CD4 e 

CD8 e NK estiveram presentes, porém com valores menos expressivos. Não sendo observado 

expressão do antígeno CD1a em nenhum caso (Tabela 13, Figura 9). 
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Figura 9: Representação gráfica da expressão dos marcadores linfóides para células T e 
natural killer. 
 
OBS: A (s) figura (s) em estrela (*) correspondem aos casos com valores extremos. As 
figuras em ponto (•) representam os casos com valores externos. Os números correspondem 
aos casos analisados como externos ou extremos. O eixo X corresponde aos anticorpos 
monoclonais e o eixo Y corresponde ao percentual de positividade para os referidos 
anticorpos. 
 

 

5.3.2 Diagnóstico Diferencial da Leucemia Linfocítica Crônica de Células B 

 

 O emprego do painel de AcMo utilizado nesse estudo, conseguiu estabelecer 

satisfatoriamente o diagnóstico diferencial da LLC-B, com valores dos escores maior ou igual 

a 4 de acordo com os critérios de diagnóstico estabelecido para o diagnóstico diferencial das 

doenças linfoproliferativas crônicas de células B conforme discriminação da tabela 13. 

 Para a distinção da LLC-B de outras doenças linfoproliferativas crônicas de células B 

torna- se necessário o seguimento do cálculo dos escores de pontuação que devem ser 

CD16- CD1CD3 CD4 CD CD7 CD2 CD5 CD16-56 CD1a 
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medidos de acordo com o grau de pontuação para cada marcador (Catovsky et al (2004), 

tornando possível o diagnostico diferencial da LLC-B de outras doenças relacionadas tais 

como a LPL-B, HCL, LCM e do LF,  para tal tornou-se necessário o emprego de AcMos 

capazes de identificar os seguintes antígenos: i) Célula B1 (CD5+/CD20+/CD3-), ii) CD23, 

iii) CD79b e /ou CD22 fracamente expresso, iv) FMC7 negativo ou fracamente expresso além 

de v) cadeia pesada de imunoglobulina que deve ser fracamente expressa ou negativa (Tabela 

7). A expressão dos antígenos CD5 e o CD23 apresentaram individualmente pontuação +1, e 

o CD79a, FMC7 e sIgH negativo ou fracamente presente +1 individualmente. Observou-se na 

amostragem investigada pontuação de escore igual a 5 em 35 casos (43,75%) e de 4 em 45 

amostras (56,25%). Em uma amostra constatou-se cálculo de pontuação do escore igual a três, 

abaixo, portanto do estabelecido para caracterização da LLC-B, sendo neste caso o 

diagnóstico estabelecido  também  pela análise citomorfológica,  por tratar-se de um caso com  

fenótipo atípico com expressão negativa do antígeno CD5 e  com o FMC7 fortemente 

positivo, não tendo sido possível neste caso caracterizar a monoclonalidade nem a expressão 

das cadeias pesadas das imunoglobulinas (Tabela 14). 
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Tabela 14: Cálculos dos escores empregados na caracterização imunofenotípica dos pacientes investigados 
 

CASO 
nº CD22 FMC7 CD23 CD5 sIg ESCORE

CASO
nº CD22 FMC7 CD23 

 
CD5 IgH ESCORE

# 01 (+) (-) NR (+) (+) 4 #41 (+) (-) (+) (+) (+) 4 
# 02 (+) (-) NR (+) (+) 4 #42 (-) (-) (+) (+) (-) 4 
# 03 (+) (-) NR (+) (+) 4 #43 (+) (-) (+) (+) (-) 4 
# 04 (+) (-) (-) (+) (+) 4 #44 (-) (+) (+) (-) NR 3 (*) 
# 05 (+) (-) (-) (+) (+) 4 #45 (-) (-) (+) (+) NR 4 
# 06 (+) (-) (-) (+) (+) 4 #46 (+) (-) (+) (+) (+) 4 
# 07 (+) (-) (-) (+) (+) 4 #47 (-) (-) (+) (+) (+) 4 
#08 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #48 (-) (-) (+) (+) (+) 4 
# 09 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #49 (+) (+) (+) (+) (+) 4 
# 10 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #50 (+) (-) (+) (+) (+) 4 
# 11 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #51 (+) (-) (+) (+) (+) 4 
# 12 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #52 (+) (+) (+) (+) (+) 4 
# 13 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #53 (+) (+) (+) (+) (+) 4 
# 14 (+) (+) (+) (+) (+) 5 #54 (-) (+) (+) (+) (+) 4 
# 15 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #55 (+) (+) (+) (+) (+) 4 
# 16 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #56 (+) (+) (+) (+) (+) 4 
# 17 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #57 (+) (-) (+) (+) (+) 5 
# 18 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #58 (+) (-) (+) (+) (+) 5 
# 19 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #59 (+) (-) (+) (+) (+) 5 
# 20 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #60 (+) (-) (+) (+) (+) 5 
# 21 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #61 (+) (-) (+) (+) (+) 5 
# 22 (+) (+) (+) (+) (-) 4 #62 (-) (+) (+) (+) (+) 4 
# 23 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #63 (+) (+) (+) (+) (+) 4 
# 24 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #64 (+) (-) (+) (+) (+) 4 
# 25 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #65 (+) (+) (+) (-) (+) 4 
# 26 (-) (-) (+) (+) (+) 5 #66 (+) (-) (+) (+) (+) 4 
# 27 (+) (-) (+) (+) (+) 5 #67 (+) (-) (+) (+) (+) 4 
# 28 (-) (-) (+) (+) (+) 5 #68 (-) (-) (+) (+) NR 4 
# 29 (-) (-) (+) (+) (-) 5 #69 (-) (-) (+) (+) NR 4 
# 30 (-) (-) (+) (+) (-) 5 #70 (-) (-) (+) (+) NR 4 
# 31 (-) (-) (+) (+) (-) 5 #71 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 32 (-) (-) (+) (+) (-) 5 #72 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 33 (-) (-) (+) (+) (-) 5 #73 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 34 (-) (-) (+) (+) (-) 5 #74 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 35 (-) (-) (+) (+) (-) 5 #75 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 36 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #76 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 37 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #77 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 38 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #78 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 39 (-) (-) (+) (+) (+) 5 #79 (+) (-) (+) (+) NR 4 
# 40 (+) (-) (+) (+) (-) 5 #80 (+) (-) (+) (+) NR 4 

OBS: NR (Não realizado); (+) Positivo (-) Negativo 
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Para uma melhor diferenciação da LLC-B de outras doenças relacionadas, outros 

marcadores também foram adicionados ao painel de AcMo tais como o antígeno CALLA ou 

CD10 ( comumente  expresso em LLA pré-B mas que também se expressa no LF), o CD103 

(expresso na HCL), o CD138 (expresso no MM ou LCP) e o CD11b (também expresso na 

maioria dos casos de HC e MM), sendo estes marcadores negativamente expressos em todos 

os casos de analisados (Tabela 13). 

Os anticorpos direcionados contra as cadeias pesadas das imunoglobulinas (IgH), IgM 

(cadeia pesada mü) e IgD (cadeia pesada delta) por se expressarem na maioria dos casos de 

LLC-B, também foram incluídos no painel proposto. Desta forma pode-se observar células 

com dupla expressão IgM+/IgD+ na maioria dos casos investigados (Figuras 10 e 11). 

 

 

 
 

Figura 10: Representação gráfica da expressão das imunoglobulinas: IgH para cadeia pesada, 
imunoglobulina M (IgM) e imunoglobulina D (IgD). 
 

 

 

IgD IgH IgM
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Figura 11: Análise da correlação linear entre a expressão das cadeias pesadas das 
imunoglobulinas IgM e IgD 
 
OBS: No eixo X encontram-se discriminados os valores em percentual da expressão da cadeia 
pesada das imunoglobulina IgM e no eixo Y valores em percentual da expressão da cadeia 
pesada da imunoglobuina IgD. 
 

 

Adicionalmente foi empregado na maioria dos casos a investigação da expressão das 

cadeias leves das imunoglobulinas Kappa ( ) ou Lambda ( ) que apesar de não serem 

específicas no diagnóstico da LLC-B, são úteis na distinção entre uma neoplasia maligna 

(monoclonal) de uma policlonal (reacional) de uma linfocitose, sendo considerada 

monoclonalidade os casos quando a relação entre a expressão das duas cadeias é maior ou 

igual a 5 (CUNHA et al 2003). 

 O teste  /  foi realizado em 62 amostras sendo observado o predomínio de células 

com fenótipo  + - correspondendo a 37 casos (59,7%) contra 06 casos (9,7%)  - +, não 

sendo detectada restrição para nenhuma cadeia leve em 19 casos (Figura 12 e Tabela 15). 
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Figura 12: Representação gráfica da expressão das cadeias leves kappa e lambda das 
imunoglobulinas. 
 
OBS: A (s) figura (s) em estrela (*) corresponde aos casos com valores extremos. As figuras 
em ponto (•) representam os casos com valores externos. Os números correspondem aos casos 
analisados como externos ou extremos. O eixo X corresponde as cadeias leves de 
imunoglobulinas (Kappa e Lambda) e o eixo Y corresponde ao percentual de positividade 
para as mesmas kappa e lambda, observando-se predomínio de casos com restrição clonal 
para cadeia leve kappa. 
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Tabela 15: Caracterização da monoclonalidade determinada pela aplicação do teste 
Kappa/Lambda 
  

Casos 
nº     

Relação
 /  

Fenótipo Casos 
nº 

     

Relação 
K/L 

Fenótipo

#01 55 1 55/1  + - #41 30 1 30/1  + - 
#02 60 1 60/1  + - #42 0 0 IND IND 
#03 57 2 28/1  + - #43 NR NR NR NR 
#04 76 12 6,3/1  + - #44 NR NR NR NR 
#05 45 9 5/1  + - #45 NR NR NR NR 
#06 40 1 40/1  + - #46 56 5 11,2/1  + - 
#07 67 6 11/1  + - #47 46 6 7,7/1  + - 
#08 89 10 8,9/1  + - #48 55 5 11/1  + - 
#09 0 0      IND IND #49 30 5 6/1  + - 
#10 0 0      IND IND #50 45 6 7,5/1  + - 
#11 35 2 17,5/1  + - #51 40 10 4/1  + - 
#12 0 0 IND IND #52 87 8 10.9/1  + - 
#13 0 0      IND IND #53 NR NR NR NR 
#14 60 1 60/1  + - #54 0 0 IND IND 
#15 3 87 3/29  - + #55 0 60 1/60  - + 
#16 6 1 6/1  + - #56 0 0 IND IND 
#17 30 5 6/1  + - #57 35 1 35/1  + - 
#18 6 8 0,75/1 NR #58 67 1 67/1  + - 
#19 10 1 10/1  + - #59 0 0 IND IND 
#20 1 1 1/1 NR #60 0 0 IND IND 
#21 0 0 IND IND #61 0 0 IND IND 
#22 12 89 1/7,4  - + #62 76 6 12,6/1  + - 
#23 6 62 1/10,3  - + #63 55 8 6,9/1  + - 
#24 0 0 IND IND #64 1 8 1/8  - + 
#25 0 0 IND IND #65 65 6 10,8/6  + - 
#26 60 1 60/1  + - #66 65 6 10.8/6  + - 
#27 60 2 30/1  + - #67 35 5 7/1  + - 
#28 60 1 60/1  + - #68 1 97 1/97  - + 
#29 0 0 IND IND #69 0 0       IND IND 
#30 0 0 IND IND #70 2 60 1/30  - + 
#31 NR NR NR NR #71 0 0 IND IND 
#32 NR NR NR NR #72 45 1 45/1  + - 
#33 NR NR NR NR #73 30 1 30/1  + - 
#34 NR NR NR NR #74 35 1 35/1  + - 
#35 NR NR NR NR #75 55 1 55/1  + - 
#36 NR NR NR NR #76 NR NR NR NR 
#37 0 0 IND IND #77 NR NR NR NR 
#38 0 0 IND IND #78 NR NR NR NR 
#39 25 2 12,5/1  + -  #79 NR NR NR NR 
#40 0 0 IND IND # 80 NR NR NR NR 
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OBS: NR (Não realizado),  +/ - (restrição para cadeia leve kappa);  -/ + (restrição para 
cadeia leve lambda), IND (indeterminado). 
 

5.3.3 Marcadores Adicionais 

 

 Marcadores adicionais também foram investigados em alguns casos, destacando-se a 

pesquisa do antígeno ZAP-70, CD38 além do receptor para IL-2 (CD25). Apesar destes 

antígenos não estarem diretamente relacionados com diagnóstico quando expressos indicam 

ao médico evolução clínica desfavorável, sendo considerados expressivos quando a contagem 

de células positivas estiverem acima de 30% (Tabela 13 e Figura 10). 

 

 
Figura 13: Representação gráfica da expressão dos antígenos CD25, ZAP-70 e CD38. 
 
OBS: A (s) figura (s) em estrela (*) corresponde aos casos com valores extremos. As figuras 
em ponto (•) representam os casos com valores externos. Os números correspondem aos casos 
analisados como externos ou extremos. O eixo X corresponde ao anticorpo monoclonal 
investigado e o eixo Y corresponde ao percentual de positividade para o anticorpo analisado 
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6 DISCUSSÃO 

 

 As doenças linfoproliferativas crônicas (DLPC) com expressão leucêmica são 

neoplasias hematológicas caracterizadas pela proliferação e acúmulo de linfócitos 

aparentemente maduros, com transformação maligna, os quais envolvem linfócitos B e T e 

células NK (FALCÃO, 1999; CAVALCANTI JÚNIOR, et al, 2001; SWERDLOW, et al 

2008). 

 A LLC-B é uma doença de maior prevalência no idoso, sendo mais prevalente em 

indivíduos na faixa etária entre 64 e 70 anos, caracterizada pelo acúmulo de linfócitos B no 

sangue periférico, medula óssea e órgãos linfóides secundários (ROZMAN C and 

MONTSERRAT E, 1995; GHIA P and CALIGARIS-CAPPIO, 2001). 

 A citometria de fluxo é atualmente o meio de investigação mais utilizado no estudo 

destas leucemias onde recursos tais como o emprego de AcMos com especificidade para 

antígenos distintos e conjugados a diferentes tipos de fluorocromos, possibilitam a 

identificação de diferentes antígenos em uma única célula, levando a uma melhor 

caracterização imunológica da população celular envolvida na leucemogênese,  sendo a 

caracterização imunofenotípica o principal objetivo do presente estudo. (CAVALCANTI 

JÚNIOR et al 2001). 

 É sabido que células da LLC-B diferem dos linfócitos B normais pela forte expressão 

aberrante do antígeno pan-T CD5, associada a forte expressão do antígeno CD23 e a baixa 

expressão de CD79b, CD20 e de um único subtipo de cadeias leves de imunoglobulinas. A 

caracterização deste perfil imunológico típico das células da LLC-B é atualmente conhecido 

graças a disponibilidade de painéis de AcMo que quando analisados em um citômetro de 

fluxo dotado de capacidade de leitura para três ou quatro diferentes tipos de fluorocromos  

possibilita a identificação de diferentes antígenos em uma mesma célula, caracterizando assim 

um   padrão  imunofenotípico dos linfócitos B da LLC-B. 

 A LLC-B é caracterizada pelo acúmulo de uma população clonal de linfócitos B 

morfologicamente maduros, porém imaturos em termos funcionais. Imunologicamente, tais 

linfócitos lembram células B presentes na zona do manto dos folículos linfóides secundários 

expressando fracamente imunoglobulina de superfície (sIg), CD22 e CD79b. Outros 

marcadores importantes e freqüentemente encontrados são CD5 (marcador de célula T, mas 

que se expressam de forma aberrante nestas leucemias), CD21, CD43 e antígenos pan B tais 

como CD19, CD20 e CD23. A alta expressão dos antígenos CD5, CD23 e a baixa expressão 

de sIg são achados patognomônicos no diagnóstico da LLC-B diferenciando-a de outras 
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DLPC-B como a HCL e a LPL-B que apresentam baixa ou ausência de expressão de CD5 e 

Igs de alta intensidade antigênica (REED, 1998; CALLIGARIS-CAPPIO & TERRY, 1999; 

KEATING et al., 2003). 

 Geralmente, as Igs presentes são do tipo IgM e /ou IgD, raramente IgG ou IgA 

(HASHIMOTO et al., 1995). Essas imunoglobulinas quase sempre possuem uma atividade de 

auto-anticorpos e freqüentemente comportam-se como um fator reumatóide (BORCHE et al., 

1990). Os baixos níveis de expressão das Igs são encontrado apenas em linfócitos B normais 

que sofreram anergia através da interação com os antígenos próprios. Além disso, células B 

normais CD5+, encontradas na periferia dos centros germinativos da zona do manto dos 

folículos linfóides, freqüentemente produzem auto-anticorpos naturais de baixa afinidade e 

polireativos (CALLIGARIS-CAPPIO, 1999). 

 Essas similaridades geraram a hipótese de que a LLC-B é uma malignidade de uma 

subpopulação de células B CD5+ anérgicas e auto-reativas originária da  região da zona do 

manto dos linfonodos e voltadas para a produção de auto-anticorpos naturais e auto-reativos. 

A capacidade de produzir esses anticorpos pode provocar uma vantagem na sobrevivência 

dessas células porque a interação das Igs auto-reativas com seus antígenos próprios tem 

mostrado prevenir a apoptose (KOBAYASHI et al., 1993). 

 O emprego de diferentes AcMo direcionados a antígenos de diferenciação celular foi 

utilizado no presente trabalho onde a combinação em um único tubo de: 

CD20FITC/CD20PE/CD3PERCP; CD103FITC/CD20PE /CD22PERCP, CD3FITC/CD19PEy/CD45PERCP; 

FMC7FITC/CD23PE; IgMFITC/IgDPE, dentre outros quando feito em cima da janela da área de 

linfócitos (gate) possibilitou estabelecer um perfil imunofenotípico classicamente descrito dos 

linfócitos da LLC-B, viabilizando a aplicação do sistema de escores proposto originalmente 

por CATOVSKY e colaboradores (2004), no diagnóstico diferencial da LLC-B de outras 

DLPC-B e que pode ser aplicada no presente trabalho conforme dados obtidos da tabela 13. 

 Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram inicialmente um perfil 

caracterizado pela expansão anormal de células com fenótipo de linfócitos B maduros: 

CD19+/CD22+/CD20+/FMC-7-/HLADR+, com fraca expressão de IgHs /  + na maioria dos 

casos (Tabelas 13-15 e Figuras 5-9). 

 A LLC-B é a leucemia mais comum nos países ocidentais, representando cerca de 

30% de todas as leucemias. No Brasil, estima-se que 1.500 novos casos sejam registrados a 

cada ano. Nos Estados Unidos, ocorre  mais de cinco mil mortes por ano. A LLC-B atinge 

principalmente pacientes de idade madura, e caminha geralmente de forma benigna, embora a 

velocidade de progressão seja muito variada (FALCÃO, 1999). 
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 O diagnóstico é frequentemente demorado devido à falta de sintomas especificos, 

sendo muitas vezes diagnósticada por um hemograma rotineiro, caracterizado pela presença 

de linfocitose e infiltração da medula óssea ou ambos, juntamente com as características da 

morfologia e imunofenótipo. 

 A LLC-B é a única doença hematológica maligna cuja freqüência não aumentou entre 

os sobreviventes da bomba atômica e não está associada a exposição de substâncias tóxicas. 

Evidências sugerem uma susceptibilidade genética para o desenvolvimento dessa doença 

(CALLIGARIS-CAPPIO, 1999). 

 O microambiente parece desempenhar um papel de extrema importância na 

manutenção dessas células malignas. Alguns achados sugerem que a estimulação antigênica e 

o microambiente estão envolvidos na gênese da doença e indicam que a inter-relação entre a 

célula maligna e o microambiente influenciam decisivamente em sua progressão 

(CALLIGARIS-CAPPIO, 2003). Linfócitos TCD4+ e células estromais parecem desenvolver 

um papel central no favorecimento da proliferação, bem como na inibição da apoptose 

(CALLIGARIS-CAPPIO, 2003). Um fato que sugere a participação das células T no 

desenvolvimento e manutenção da LLC é a indução in vitro da expressão da proteína anti-

apoptótica survivina através da estimulação da célula B via CD40. O CD40 é uma proteína de 

membrana e faz parte da superfamília de receptores dos fatores de necrose tumoral (TNFR), 

sendo expresso nas células B, células dendríticas e monócitos (GREWAL & FLACELL, 

1998). O CD40-ligante (CD40L) é um membro da família dos fatores de necrose tumoral 

(TNF) expresso por linfócitos T ativados. A estimulação do CD40 inibe a apoptose e estimula 

a proliferação (CALLIGARIS-CAPPIO , 2003). 

 Pacientes com LLC-B podem apresentar formas distintas de manifestação clínica da 

doença. A maioria deles apresentam uma doença insidiosa, de curso arrastado, com 

aparecimento de manifestações clínicas após muitos anos do descobrimento da doença. 

Outros já desenvolvem uma forma agressiva logo após o diagnóstico, podendo vir a falecer 

dentro de dois anos (IBRAIM et al., 2001). 

 A LLC-B é tipicamente uma doença de idosos, a qual se caracteriza por apresentar 

linfocitose persistente, sendo esta mais comum em estágios mais avançados da doença e 

também à presença de linfoadonopatia, hepatoesplenomegalia e eventualmente, severa 

deficiência funcional da medula óssea, a qual pode ser avaliada indiretamente por dados 

contido no hemograma tais como dosagem de hemoglobina e contagem de plaquetas 

(CALLIGARIS-CAPPIO, 2003). 

 Na nossa casuística a população analisada apresentou uma mediana de idade de 65 
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anos, era em sua maioria formada por pacientes do sexo masculino (65,1%) e de cor branca 

com 77,8% dos casos (Tabela 9). 

 A morfologia celular de distensão de filme sangüíneo apresenta um padrão mais 

uniforme (monotonia celular), com predomínio de linfócitos de aspecto morfológico maduro e 

de pequeno tamanho, com núcleo de cromatina densa e citoplasma finamente basofílico. 

Nestas leucemias, pode ser ainda observado um pequeno percentual de pro-linfócitos (10%) e 

restos nucleares de linfócitos que se romperam na confecção da distensão sangüínea 

(CAVALCANTI JÚNIOR, et al 2001; CALLIGARIS-CAPPIO, 2003,STETLER  et al,2001). 

 Apesar de no presente estudo não ter sido possível obter dados referentes aos 

estadiamentos clínicos da doença, foi possível no entanto constatar  a presença de leucometria 

elevada às custas de linfócitos  em todos os casos analisados, valendo a pena salientar que este 

achado laboratorial é muitas vezes o primeiro e único dado que chama a atenção do médico 

para um possível quadro de LLC-B. 

 No presente trabalho além da super-expressão dos antígenos pan-B: CD22, CD19, 

CD23 e CD20 o padrão de expressão do FMC7 (negativo na maioria dos casos), CD103 

(negativo) e CD138 (negativo) que associado a negatividade ou baixa expressão dos antígenos 

relacionados a células T possibilitaram uma caracterização imunofenotipica dos casos de 

LLC-B e a exclusão de outros casos de DLPC (Tabelas 12 e 13). 

 Desta forma, podemos afirmar que a combinação inicial obtida nos tubos contendo: i) 

CD3FITC/CD19PE/CD45PERCP  e ii) CD3FITC/CD16-56PE/CD45PERCP possibilitaram a distinção 

entre três grupos de doenças linfoproliferativas crônicas, distribuídos de acordo com a 

expressão antigênica: CD19 expresso na linhagem B, CD3 na linhagem T e CD16-56 para 

células NK. Adicionalmente o padrão de expressão do antígeno CD45 contido no tubo: 

CD45FITC/CD14PE possibilitou  a distinção entre doenças de natureza aguda (LLA) ou crônica 

da linfocitose em face do padrão de expressão do antígeno CD45 com expressão antigênica 

fraca ou negativa nas LLA e forte na DLPC. 
 A combinação CD103FITC/CD20PE/CD22PERCP possibilitou a exclusão dos casos de 

HCL que são CD103+/CD22+/CD20+. Nos casos de LLC-B o fenótipo observado foi 

CD103-/CD22+/CD20+. 

 A combinação CD10/CD19 possibilitou a distinção entre a LLC-B (CD10-/CD19+) do 

linfoma folicular que são imunofenotipicamente CD10+/CD19+. 

 A combinação FMC7Fitc/CD23PE fortalece o diagnóstico da LLC, graças à ausência de 

expressão do FMC-7 e forte expressão do antígeno CD23 na maioria dos casos. 

 A negatividade ao CD138 afastou o diagnóstico do MM que quando diagnósticado 
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também se caracteriza pela forte expressão do antígeno CD38, CD16-56 e expressão de 

imunoglobulinas intracitoplasmática (CAVALCANTI JUNIOR et al, 2001; SWERDLOW et 

al 2008). 

 A restrição da expressão das cadeias leves das imunoglobulinas   ou   (teste  / ) foi 

demonstrada em 43/61 amostras testadas. Destas (59,7) observou-se  monoclonalidade para 

cadeia leve   e 9,7% para  .(Tabela 14 e Figura 9) estando estes achados condizentes com o 

descrito na literatura que preconiza predomínio de casos com restrição a cadeia leve   na 

maioria dos estudos (ARAÚJO CUNHA et al, 2003, SWERDLOW et al 2008). Em 20 

amostras de LLC-B não foi possível caracterizar nenhuma  cadeia leve de superfície. Segundo 

a literatura este fenômeno pode ocorrer como resultado de defeitos a nível molecular devido a 

alterações na expressão gênica dessas proteínas em alguns casos de LLC-B, podendo também 

ocorrer em outros tipos de DLPC-B (KALLEEM et al 2000 ; ARAÚJO CUNHA et al, 2003). 

 Entretanto este fenômeno não ocorre somente em células neoplásicas. Subgrupos de 

células B normais do centro folicular nos órgãos linfóides secundários, assim como raros 

casos de hiperplasia folicular em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida 

(AIDS) também podem apresentar perda de expressão de ambos os tipos de cadeias leves das 

imunoglobulinas (KALLEEM et al 2006). 

 No entanto, para melhor diferenciação da LLC-B de outras DLPC, é importante 

também levar em consideração outras características peculiares de cada entidade, levando em 

conta além da imunofenotipagem a análise citomorfológica do sangue periférico e medula 

óssea e características clinicas. A LPL é caracterizada por uma leucometria elevada, 

esplenomegalia volumosa e linfoadonopatia. A célula leucêmica predominante é o pro-

linfócito com contagens superiores a 50% (usualmente maior que 70%). Células com núcleo 

redondo, apresentando um nucléolo proeminente de cromatina moderadamente condensada. 

Imunologicamente estas leucemias podem ser do tipo B ou T. As LPL-B caracterizam-se por 

expressão fortemente positiva para sIgs e reação negativa ao CD5 ou fracamente positiva na 

maioria dos casos, FMC7 positivo, reagindo também com AcMo que identificam células B 

tais como o CD19, CD20, CD21, CD22 e CD23 dentre outros (CAVALCANTI JÚNIOR, et 

al 2001; SWERDLOW, et al 2008). 

 Cerca da metade dos casos de LPL-T apresentam característica morfológica 

semelhante à LPL-B, entretanto, o formato nuclear pode ser mais irregular, podendo, em 

alguns pacientes, as células leucêmicas serem menores, apresentando também uma maior 

relação núcleo / citoplasma. O fenótipo mais comum é CD2, CD3, CD5, CD7, CD4 positivo e 
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CD8 negativo, sendo mais raramente observado células CD4-/CD8+ ou células duplamente 

positivas CD4+/CD8+ (CAVALCANTI JÚNIOR, et al 2001; STETLER  et al, 2001; 

SWERDLOW, et al 2008). 

 A principal característica morfológica da HCL é a presença de células linfóides com 

projeções citoplasmáticas pilosas e irregulares (linfócitos pilosos ou “hairy cells”). São 

usualmente indivíduos pancitopênicos, cursando com esplenomegalia acentuada e 

linfoadenopatia moderada. A medula óssea encontra-se geralmente infiltrada, apresentando 

nestes casos, fibrose, dificultando desta forma a realização da punção.Imunologicamente as 

células leucêmicas da HCL expressam altos níveis de sIgs monoclonal, sendo também 

fortemente reativas ao CD19, CD22, CD25, e ao HLADR e negativas ao CD5 sendo o seu 

marcador mais específico o CD103. (CAVALCANTI JÚNIOR, et al 2001; SWERDLOW, et 

al 2008). 

 Como o próprio nome sugere o linfoma esplênico de células vilosas (LELV) é um 

linfoma predominantemente esplênico, com linfoadenopatia moderada. A contagem de 

leucócitos circulantes varia de normal a ligeiramente elevado, às custas de linfócitos 

anormais, com núcleo de forma ovalado ou circular, cromatina levemente condensada 

exibindo um pequeno nucléolo. O volume do citoplasma é variável, moderadamente 

basofílico, com pequenas projeções vilosas, localizadas em um ou ambos os pólos da célula. 

A imunofenotipagem revela um fenótipo de célula B madura, com expressão de CD19, CD20, 

CD22 e CD23 e FMC7, aliada a forte expressão de sIg, sendo negativo ao CD5, CD25 e 

CD38 (CAVALCANTI JÚNIOR, et al 2001 SWERDLOW, et al 2008). 

 A macroglobulinemia de Waldenström (MW) consiste em uma proliferação 

monoclonal de células linfóides B secretoras de imunoglobulina do tipo M (IgM), 

apresentando características imunofenotípicas intermediárias entre a LLC e LCP, com 

positividade ao CD19, CD22, sIgM, cIgM e CD38, apresentando também altos níveis de IgM 

no soro  (CAVALCANTI JÚNIOR,et al 2001, SWERDLOW, et al 2008). 

 As DLC-T, são neoplasias pós-timicas caracterizando-se, portanto, pelo fenótipo 

“terminal deoxytidyl transferase” (TdT) e CD1a negativos, aliado a positividade para um ou 

mais marcadores de células T. Nestas neoplasias, entretanto, a imunofenotipagem tem um 

valor diagnóstico limitado, decorrente principalmente do fato de não existir um marcador 

imunológico de clonalidade para proliferação de células T e, portanto, algumas alterações 

reativas (não clonais) de células T podem exibir expressões antigênicas similares a uma DLC-

T. Esta dúvida é facilmente resolvida por análises moleculares utilizando a reação em cadeia 

da polimerase ou “polymerase chain reaction” (PCR) ou pelo “sowtern blotting” 
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(CAVALCANTI JÚNIOR,et al 2001, SWERDLOW, et al 2008). 

 Entretanto, informações adicionais devem ser observadas, através da expressão de 

fenótipos aberrantes tais como: CD4+/CD8+, CD4-/CD8-, baixa densidade antigênica do 

CD3, além de perdas de antígenos T, tais como o CD2, CD3, CD5, e o CD7 (CAVALCANTI 

JÚNIOR, et al 2001, SWERDLOW, et al 2008). 

 A morfologia celular da leucemia de linfócitos grandes e granulares (LGL) é 

caracterizada pela presença de grandes linfócitos de citoplasma abundante, levemente 

basofílico com um pequeno número de grânulos azurófilos e núcleo redondo ou ovalado e 

ligeiramente excêntrico. A imunofenotipagem destas leucemias se caracteriza pela reatividade 

ao CD3, CD5, CD7 e CD8 nos casos T e reatividade ao CD16 e CD56 nos casos de LGL de 

células NK (CAVALCANTI JÚNIOR, et al 2001; SWERDLOW, et al 2008). 

 A síndrome de Sezary (SS) cursa com linfócitos com contorno nuclear irregular e de 

aspecto cerebriforme. Imunologicamente estes linfócitos são CD2+, CD3+, CD4+, CD5+, 

sendo negativo ao CD7 e ao CD8 (CAVALCANTI JÚNIOR, et al 2001; SWERDLOW, et al 

2008). 

 A ATL é uma DLC de células T, resultante de uma expansão clonal de linfócitos 

maduros que sofreram transformação neoplásica após infecção pelo retrovírus HTLV-I. A 

doença pode se apresentar como linfoma ou uma fase leucêmica, a qual geralmente apresenta 

um curso clínico muito agressivo (SWERDLOW, et AL 2008). Os sinais clínicos da doença 

na fase leucêmica são: linfoadenopatia, hipercalcemia, hepatoesplenomegalia e elevada 

leucometria às custas de células linfóides que apresentam núcleo com contorno irregular 

(Flower Cells). A imunofenotipagem mostra um fenótipo de células T com reatividade ao 

CD2, CD3, CD4, CD25, CD38 e negatividade ao CD8 (CAVALCANTI JÚNIOR, et al 2001; 

SWERDLOW, et al 2008). 

 Estudos de imunofenotipagem celular por citometria de fluxo são indispensáveis ao 

diagnóstico de LLC-B, servindo atualmente também como importante ferramenta de 

avaliação prognóstica para estas leucemias, por meio da investigação da expressão de 

antígenos tais como o CD38 e Zap-70 dentre outros, estando os altos níveis de expressão 

desses marcadores nos linfócitos B da LLC-B e freqüentemente associados a pacientes com 

prognóstico desfavorável, independente do estádio clínico (SWERDLOW, et al 2008). 
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7 CONCLUSÕES 

 

  A imunofenotipagem por citometria de fluxo, a partir das medidas de dispersão 

frontal da luz (FSC) associada com a característica de tamanho celular (SSC) das 

células analisadas que aliadas ao padrão de expressão do antígeno CD45 

identificou inicialmente as células neoplásicas da DLPC possibilitando a exclusão 

das leucemias agudas. 

 

  O emprego do painel de AcMos proposto mostrou-se útil no diagnóstico 

imunológico da LLC-B, possibilitando a distinção desta leucemia de outras 

entidades relacionadas. 

 

  A Avaliação conjunta da expressão dos antígenos CD5, CD22, CD23, CD19, 

CD20 e cadeias pesadas das imunoglobulinas IgM e IgD aliadas a negatividade ao 

FMC7 forneceram informações importantes para a confirmação do diagnóstico da 

LLC-B. 

 

  O teste de restrição das cadeias leves das imunoglobulinas demonstrou a presença 

de monoclonalidade em 67% dos casos analisados com predomínio da expressão 

da cadeia leve Kappa ( )  corroborando com a  literatura. 
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ANEXO 
 
Comitê de ética: Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 
humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL- Protocolo 083/07). 
 

 
 


