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RESUMO

A Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é uma doença maligna em que os mieloblastos 
expandem-se,  acumulam-se  e  suprimem  a  atividade  hematopoética  normal, 
constituindo um grande desafio diagnóstico. Com o advento da imunofenotipagem 
por  citometria  de  fluxo,  o  diagnóstico  dessas  neoplasias  se  tornaram mais  fiéis, 
facilitando o tratamento e o acompanhamento dos pacientes. Foram objetivos deste 
estudo: diagnosticar  e  classificar  as  LMA  com  base  na  imunofenotipagem  por 
citometria  de  fluxo,  com um painel  de  AcMo específico  para  leucemias  agudas; 
estabelecer a frequência de LMA nas amostras de pacientes com leucemias agudas 
encaminhadas ao Departamento de Hematologia do Hemocentro do Rio Grande do 
Norte  –  HEMONORTE;  estabelecer  padrões  de  expressão  antigênica  para  os 
diversos subtipos de leucemias agudas e a sua correlação com os casos recém 
diagnosticados, refratários ao tratamento e recorrência da doença; padronização dos 
métodos de detecção e marcação de antígenos de superfície e intracitoplasmático 
por citometria de fluxo; e observar a freqüência de leucemias agudas com fenótipos 
aberrantes raros. Durante o estudo, foram diagnosticados 351 leucemias agudas, 
sendo 179 (51%) classificadas como LMA e 172 (49%) como LLA, as quais foram 
excluídas do presente trabalho. Das 179 LMA, 92 (51,4%) eram do sexo feminino e 
87 (48,6%) do sexo masculino, com faixa etária variando de 3 a 95 anos de idade, 
com  maior  incidência  em  indivíduos  na  faixa  etária  de  41  a  65  anos. A 
esplenomegalia  foi  o  achado clínico  mais  presente,  perfazendo um total  de  147 
casos  (82,1%),  seguida  da  hepatomegalia  presente  em  132  casos  (73,7%).  Os 
fenômenos hemorragicos foram observado em 55 casos ( 30,7%). A linfoadenopatia 
por sua vez foi constatada em 20 dos 179 casos (11,2%).  Para classificação dos 
subtipos de LMA foi utilizado um painel amplo de anticorpos monoclonais, obtendo 
os seguintes resultados: LMA M0, 02 (1.1%) LMA M1, 40 (22.3) LMA M2, 60 (33.5) 
LMA M3, 22 (12.3%) LMA M4, 10 (5.6) LMA M5, 13 (7.3%) LMA M6 06 (3.4%) e 
LMA M7 01 (0.6%). Foram observados alguns casos com expressão aberrante de 
alguns antígenos tais  como CD7,  CD4, CD19,  CD3,  CD5 e TdT,  O CD7 esteve 
presente em 30 (16,8%) , o CD4 em 5 (2,8%), o CD 3 em 5 (2,8%), o CD19 em 3 
(1,7%),  o  CD5  em  3  (1,7%)  e  o  TDT  esteve  em  7  (3,9%)  casos  de  LMA 
diagnosticados.O CD8 e o CD79a esteve presente em apenas um 1 caso.

Palavras-chave: Citometria de Fluxo. Imunofenotipagem. Leucemia Mielóide Aguda.
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ABSTRACT

The acute  myeloid  leukemia  (AML)  is  a  disease in  which  malignant  myeloblasts 
expand,  build  up  and  suppress  normal  hematopoietic  activity  would  represent  a 
major  diagnostic  challenge.  With  the  advent  of  immunophenotyping  by  flow 
cytometry, the diagnosis of these tumors have become more faithful, facilitating the 
treatment  and monitoring of  patients.  The objectives  of  this  study:  diagnosis  and 
classification of AML based on immunophenotyping by flow cytometry with a panel of 
AcMo  specific  for  acute  leukemias,  set  the  frequency  of  AML  in  samples  from 
patients with acute leukemias sent to the Department of Hematology Blood Center of 
Rio Grande do Norte - HEMONORTE, establish standards of antigen expression for 
different subtypes of acute leukemia and its correlation with  the newly diagnosed 
cases  refractory  to  treatment  and  recurrence  of  the  disease,  standardization  of 
methods  for  detection  and  labeling  of  surface  antigens  by  flow  cytometry  and 
intracytoplasmic  flow,  and observe the frequency of  acute leukemia with  aberrant 
phenotypes rare.  During the study,  351 were diagnosed acute leukemia, and 179 
(51%) classified as AML and 172 (49%) and ALL, which were excluded from the 
present work. Of the 179 AML, 92 (51.4%) were female and 87 (48.6%) were male, 
with ages ranging from 3 to 95 years of ag, with higher incidence in individuals in the 
age group of 41 to 65. Splenomegaly was the clinical finding more present, a total of 
147 cases (82.1%), followed by hepatomegaly present in 132 cases (73.7%).  The 
hemorrhagic events were observed in 55 cases (30.7%).  Lymphadenopathy in turn 
was detected in 20 of 179 cases (11.2%). In order to classify subtypes of AML, we 
used a large panel of monoclonal antibodies, obtaining the following results: AML 
M0, 02 (1.1%) AML M1, 40 (22.3) AML M2, 60 (33.5) AML M3, 22 (12.3%) AML M4, 
10  (5.6)  AML  M5,  13  (7.3%)  AML  M6  06  (3.4%)  and  AML  M7  01  (0.6%).  We 
observed some cases with aberrant expression of some antigens such as CD7, CD4, 
CD19, CD3, CD5 and TdT, CD 7 was present in 30 (16.8%), CD4 in 5 (2.8%), the CD 
3 in 5 (2.8%), the CD19 in 3 (1.7%), the CD5 in 3 (1.7%) and TDT was in 7 (3.9%) 
cases of AML .the CD8 and CD79a was present in only a 1 case.

Keywords: Flow Cytometry. Immunophenotyping. Acute Myeloid Leukemia.
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1.1 HEMATOPOIESE E CÉLULAS DO SISTEMA HEMATOPOÉTICO

O  sangue  contém  diferentes  tipos  de  células.  Apesar  das  diferenças 

morfológicas e funcionais, fortes evidências indicam uma origem comum, a partir de 

uma  célula  precursora  hematopoética  (stem  cell).  A  stem  cell  é  dotada  de 

capacidade  de  auto-renovação  e  diferenciação  gerando  inicialmente  precursores 

comprometido com as diversas linhagem hematopiética culminando com a formação 

dos diferentes tipos de células funcionais do sangue. (figura 1 e 2) (BONDURANT; 

KOURY, 2004).

Ao processo de proliferação, diferenciação e liberação destas células para 

exercerem suas funções biológicas no sangue periférico denomina-se hematopoese. 

Nos humanos este fenômeno inicia-se no saco vitelínico na vida intra-uterina entre a 

sexta a oitava semana (BONDURANT; KOURY, 2004).

No adulto, a hematopiese ocorre principalmente na medula óssea, cavidade 

existente no interior dos ossos, onde a célula progenitora encontra o microambiente 

necessário  para  proliferar-se  e  desenvolver-se.  A  hematopoese  é  um  processo 

contínuo, dada a sobrevida curta da maioria dos tipos celulares sanguíneos. Assim, 

os  granulócitos  sobrevivem  apenas  horas,  as  plaquetas  apenas  alguns  dias 

enquanto alguns tipos de linfócitos podem sobreviver meses. Portanto, é necessário 

um sistema em que, à medida que as células senescentes são eliminadas, células 

novas, funcionantes, venham substituí-las. Tal processo é finalmente regulado, de 

modo  que  as  contagens  de  cada  elemento  celular  permaneçam  relativamente 

constantes em estados de normalidade. Para cada linhagem celular, existem fatores 

específicos  que  promovem  a  proliferação  e  diferenciação  de  acordo  com  as 

necessidades,  bem como fatores  menos específicos,  os quais  atuam em etapas 

mais precoces da diferenciação, quando o precursor ainda não está comprometido 

com determinada linhagem (BONDURANT; KOURY, 2004).
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Figura 1: Diagrama da diferenciação hematopoética. 
Fonte: Koury; Bondurant (1993). 
A  célula  tronco  apresenta  a  capacidade  de  auto-renovação.  A  maioria  das  descendentes  são 
encaminhadas para diferenciação, que, através de estágios, resulta nos elementos figurados maduros 
do sangue periférico.

A partir  da stem cell  derivam duas linhagens primordiais:  série  linfóide e 

mielóide (figura  1).  Cada célula  madura  originou-se a partir  de  precursores  que, 

através de estímulos, adquiriram funções e características específicas. A célula, em 

cada  estágio,  expressa  certas  proteínas  marcadoras.  Os  marcadores  de 

diferenciação  ou  de  grupos  em  diferenciação  “cluster  differentiation”  (CD), 

fundamentais  atualmente  para  o  reconhecimento  das  células  e  seu  estágio  de 

maturação. As células hematopoéticas maduras e seus precursores, originários do 

progenitor  mielóide,  objeto  deste  estudo,  serão  abordados  a  seguir  (BAGBY; 

HEINRICH, 2000).

Eritrócitos: são corpúsculos discóides, bicôncavos, anucleados, repletos de 

hemoglobina  (proteína  responsável  pelo  transporte  dos  gases  respiratórios). 

Apresentam a característica de deformabilidade da membrana, o que permite sua 

passagem pelos capilares. São derivadas dos pró-eritroblastos, células nucleadas 

que normalmente são encontradas apenas no compartimento medular. Apresentam 

vários estágios intermediários como eritroblasto e reticulócito.
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Plaquetas: são fragmentos celulares, medindo 2 a 4 micra de diâmetro, os 

quais contém moléculas necessárias à hemostasia. São derivadas da fragmentação 

do  citoplasma  dos  megacariócitos,  células  de  grande  tamanho  encontradas  na 

medula  óssea.  Derivam,  juntamente  com os eritrócitos,  da  célula  progenitora  de 

eritrócitos e megacariócitos.

Granulócitos:  são  assim  chamados  por  apresentarem  grânulos  em  seu 

citoplasma. Dividem-se de acordo com características de coloração em neutrófilos, 

basófilos e eosinófilos. Originam-se a partir do mesmo precursor dos monócitos, a 

célula progenitora de granulócitos e monócitos.

Neutrófilos:  constituem-se no subgrupo de leucócitos mais abundante no 

sangue periférico  (60-70%).  Subdividem-se,  ao  alcançar  o  sangue periférico,  em 

bastões  e  segmentado  de  acordo  com  a  forma  do  núcleo.  Apresentam  a 

característica  de  migrar  dos  vasos  para  os  tecidos,  onde  desempenham  papel 

central  na  resposta  inflamatória  sendo,  portanto,  importantes  na  defesa  contra 

infecções.

Eosinófilos: são assim chamados por apresentarem grânulos vermelho vivo 

na presença do corante eosina. Normalmente são encontrados em pequeno número 

no sangue periférico, estando aumentado em estados patológicos como infestações 

parasitárias (principalmente por helmintos), estados alérgicos e neoplasias.

Basófilos/mastócitos:  são células encontradas pouco freqüentemente no 

sangue periférico,  sendo mais comuns nos tecidos,  principalmente em torno dos 

vasos sanguíneos e tecido conjuntivo. Produzem muitos mediadores inflamatórios 

como a histamina, interleucina 4, 5, 6, 10 e fator de necrose tumoral.

Monócitos:  compõem o  sistema monocítico-macrofágico,  encontrando-se 

em pequeno número no sangue periférico. Quando se deslocam para os tecidos, 

sofrem  alterações  metabólicas  e  morfológicas,  denominando-se  macrófagos. 

Apresentam as funções de remover  restos celulares,  regular  a função de outras 

células, processar e apresentar antígenos para iniciar a resposta imune. Participam 

de  várias  reações  inflamatórias,  destroem  microorganismos  e  células  tumorais. 

Originam-se da célula progenitora monodendritica, e seu estágio intermediário de 

maturação denomina-se monoblasto.
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1.2 MATURAÇÃO MIELOIDE

A primeira molécula compreendida com a linhagem mieloide a aparecer na 

célula  progenitora  CD34+HLADR+  é  a  enzima  intracitoplasmática  MPO 

(mieloperoxidase). os  CD33, CD13 e  CD117 são os 3 antígenos de diferenciação 

mieloide  que  podem  ser  considerados  os  marcadores  mais  precoces, 

freqüentemente observados juntos na superfície dos blastos mieloides, embora o 

CD117 ainda desapareça nos estágios imaturos da diferenciação. As células ligadas 

à diferenciação mieloide dependem de sinais enviados pelos fatores de crescimento 

hematopoietico no seu microambiente para tonarem-se monócito ou granulócito e 

mais tarde em neutrófilos, basófilos ou eosinofilos. Estas células também expressam 

os antígenos citados acima, ainda que os CD15 e CD65 sejam considerados mais 

característicos dos neutrófilos, enquanto o CD14 é mais específico do monócitos. Já 

os eritroblastos e megacarioblastos não expressam MPO e adquirem antígenos de 

diferenciação específicos muito cedo. A glicoforina é específica dos eritroblastos e 

os megacarioblastos expressam primeiro no citoplasma, e depois na superfície, as 

integrinas  CD41  e  CD61  (BENE,  2005).  A  figura  2  representa  a  presença  dos 

antígenos na diferenciação mieloide.
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Figura 2: Diferenciação mieloide
Fonte: Ruiz-Arguelles; San-Miguel (1996) apud McArtur; Torres-Lopez (1996)
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1.3 LEUCEMOGENESE

A leucemogênese ou transformação leucêmica, é o processo que culmina 

com o desenvolvimento de uma expansão clonal maligna, originária de uma única 

célula  progenitora  sanguínea,  decorrente  de  alterações  genéticas  no  precursor 

hematopoético, nas células afetadas (GREAVES, 2002). Tais alterações genéticas 

induzem a formação de um clone leucêmico que tem como características principais 

a  perda  da  capacidade  de  diferenciação  (parada  maturativa)  que  associada  a 

proliferação  exacerbada,  leva  ao  acumulo  no  ambiente  da  medula  óssea  e 

expressão  no  sangue  periférico.  De  maneira  similar  a  outras  neoplasias,  estas 

alterações genéticas envolvem em geral múltiplos genes responsáveis por funções 

de  controle  no  ciclo  celular,  regulação  da  apoptose  e  atividades  tirozinoquinase 

dente outras (STOCK; THIRMAN, 2000).

O número de mutações seqüenciais necessárias para o desenvolvimento de 

uma leucemia aguda não é conhecido. Pode-se inferir  que a ocorrência de duas 

mutações (excepcionalmente uma), pode culminar no desenvolvimento do fenótipo 

leucêmico.  Discute-se  muito  o  momento  em que  possa  ocorrer  a  transformação 

maligna, sendo a hipótese mais aceita, que no caso da leucemia mieloide aguda 

(LMA) a mutação ocorra a nível de stem cell (GREAVES,1999). 

A  heterogeneidade  observada  na  LMA  é  decorrente  pelo  fato  da 

transformação maligna se manifestar em diversos estágios da linhagem mielóide, 

cada  um  com  marcadores  moleculares  e  características  clinicas  e  biológicas 

específicas. (STOCK; THIRMAN, 2000).

O diagnóstico da LMA baseia-se em dados clínicos e laboratoriais. O quadro 

clínico  definido  com  tríade  leucêmica  se  dar  por  alterações  quantitativas  e 

qualitativas da medula óssea levando a um quadro de falência medular.  Tal  fato 

ocorre devido a infiltração difusa da medula óssea pelo clone leucêmico, levando 

conseqüentemente  a  substituição  dos  elementos  normais  responsáveis  pela 

hematopoiese por células neoplásicas imaturas, levando a um quadro de deficiência 

da  serie  eritoide  (anemia),  da  serie  plaquetaria  (fenômenos  hemorrágicos)  e 

deficiência  de  granulocitos  (infecções  e  quadro  febril).  Os  exames  laboratoriais 

pertinentes serão abordados a seguir:

Mielograma:  exame  citológico  do  aspirado  da  medula  óssea.  Quando  a 

contagem de blastos apresenta-se maior que de 20% (segundo a OMS) ou 30% 
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(segundo a classificação franco-americano-britânica-FAB) é diagnostico de leucemia 

aguda. Características morfológicas dos blastos como a presença de granulações 

são indicativas de acometimento da linhagem mieloide (JAFFE et al, 2001).

Citoquímica:  as  colorações  citoquímicas  são  utilizadas  para  diferenciar 

inicialmente a leucemia linfoblástica aguda (LLA) da leucemia mieloide aguda (LMA) 

e no auxílio da classificação do subtipo FAB das LMA . (BENNETT et al, 1976).

Imunifenotipagem por citometria de fluxo: é uma técnica multiparamétrica 

que permite analisar o tamanho, a complexidade celular e os marcadores celulares 

de diferenciação presente no clone neoplásico, os quais são fundamentais para o 

reconhecimento  da  linhagem  envolvida  no  processo  leucêmico.  Os  marcadores 

imunológicos que identificam uma LMA e a distinguem de uma leucemia linfoblástica 

aguda  (LLA)  incluem  a  reatividade  com  anticorpos  CD13,  CD33,  CD117  e  a 

reatividade  com  anticorpos  que  reconhecem  a  proteína  mieloperoxidase  (MPO) 

(HOFFBRAND; PETTIT, 2001). O estudo das características imunofenotípicas das 

LMAs  possui  também  interesse  de  investigação  clínica.  Entre  estes  podemos 

destacar: 

• Determinar a sensibilidade diagnóstica do imunofenótipo e sua relação 

com os subtipos FAB;

• Examinar  a  relação  entre  expressão  de  antígenos,  subtipos  FAB, 

anormalidades cromossômicas e características clínicas; 

• Avaliar  o  significado  prognóstico  dos  diferentes  achados 

imunofenotípicos  e  comparar  com  outros  fatores  prognósticos, 

especialmente a morfologia e a citogenética; 

• Detectar a doença residual mínima. 

Ademais,  a  classificação  imunofenotípica  tem  importância  diagnóstica  e 

prognóstica em alguns subtipos FAB. Assim, ela é essencial para o diagnóstico das 

LMA-M0 e LMA-M7, sendo auxiliar no diagnóstico das LMA-M3, LMA-M3v, LMA-M4 

e LMA-M5 (MARTINS; FALCÃO, 2000).

Cariotipagem: alterações citogenéticas estão presentes em 55 a 78% dos 

adultos  e  em  79  a  85%  das  crianças  (MITTELMAN;  JOHANSSON;  MERTENS, 

2009)  algumas  alterações  definem  o  diagnóstico  e  constituem  importante  fator 

prognóstico (JAFFE et al, 2001).
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2.1 LEUCEMIAS

2.1.1 Considerações Gerais

O  ano  de  1827  foi  a  data  marco  de  registro  dos  primeiros  casos  de 

leucemias descritos na literatura médica, quando o médico francês Alfred Armand 

Lois Marie Velppeau registrou, numa paciente de 63 anos, doença com sintomas de 

febre,  fraqueza,  cálculos  renais,  hepatomegalia  e  esplenomegalia,  apresentando, 

ainda,  sangue  com  características  que  fugiam  a  normalidade  –  A  especulação 

imediata  de  causa  da  doença  foi  o  aparecimento  de  “corpúsculos  brancos” 

(HUNTLY; GILLILAND, 2005).

Quase  duas  décadas  depois,  mais  exatamente  no  ano  de  1845,  John 

Hughes Bennett médico inglês, fisiologista e patologista, fez a primeira descrição da 

leucemia  como  distúrbio  sanguíneo.  Entretanto  a  primeira  pessoa  a  descrever 

realmente a leucemia como uma doença tenha sido o médico francês Donné Alfred 

(HUNTLY; GILLILAND, 2005).

Na  cidade  de  Edimburgo,  capital  da  Escócia,  Bennett  publicou  um 

documento  intitulado  Processo  de  Hipertrofia  do  Baço  e  do  Fígado,  relatando 

diversos  casos  de  óbitos  de  pacientes  que  apresentaram  esplenomegalia  e 

alterações  de  cor  e  consistência  sanguíneas  –  na  ocasião,  utilizou-se  do  termo 

“leucocythemia”  para  descrever  a  patologia,  voltando  a  utilizá-lo  em  1852  para 

intitular livro que escrevera registrando o primeiro caso de cura que publicara em 

1845 (HUNTLY; GILLILAND, 2005).

O termo leucemia,  porém,  foi  apenas utilizado em 1856 pelo  patologista 

alemão  Rudolf  Ludwig  Karl  Virchow.  Pioneiro  no  uso  do  microscópio  ótico em 

patologia, Virchow descreveu o excesso de glóbulos brancos nos doentes com a 

síndrome clínica relatada por Velpeau e Bennett. Na incerteza da causa da elevada 

presença  dos  glóbulos  brancos  no  sangue,  descreveu  suas  observações 

simplesmente  como  "leucemia",  do  grego "glóbulos  brancos",  para  referir-se  a 

condição analisada. (HUNTLY; GILLILAND, 2005).

Em 1877, Paul Ehrlich desenvolveu uma técnica de coloração que permitiu a 

diferenciação entre os leucócitos normais e anormais – importante avanço para a 

classificação das leucemias (EBSTEIN, 1889 apud LITCHTMAN, 1995).
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Já em 1889, foi introduzido o termo “leucemia aguda” – por Wilhelm Ebstein 

– para diferenciar os casos de progressão rápida dos casos de leucemia crônica 

(EBSTEIN, 1889, apud LITCHTMAN, 1995).

A denominação mielóide foi  criada,  em 1869,  por  Neumann,  o mesmo a 

reconhecer que os glóbulos brancos eram produzidos na medula óssea. Após esta 

descoberta, Mosler descreveu, em 1879, o exame da medula óssea como caminho 

indispensável  para  o  diagnóstico  das leucemias.  E,  finalmente,  em 1900,  Naegli 

reconheceu  o  mieloblasto  como  célula  com  potencial  carcinogênico  (HUNTLY; 

GILLILAND, 2005). 

A medula óssea normal  contém menos de 5% de células blásticas,  com 

proliferação e maturação das séries eritrocitárias, megacariocitárias e granulocitárias 

bem evidentes, apresentando nas leucemias uma substituição difusa dos elementos 

celulares normais por células leucêmicas – estas com processo maturativo lento e 

incompleto (COTRAN, 1994, CAVALCANTI JR, 1995).

Uma  classificação  com  critérios  morfológicos  dos  elementos  celulares 

envolvidos  na  leucemogenese tornou-se  tradicional.  Desta  forma,  a  classificação 

inicial baseada na análise dos esfregaços de medula óssea e/ou sangue periférico 

subdividiram as leucemias em mielóides e linfóides. Outro critério clínico, pautado na 

evolução  da  doença,  classifica  as  leucemias  em agudas  –  aquelas  que  se  não 

tratadas  levam  à  morte  em  semanas  ou  meses,  e  leucemias  crônicas  –  cuja 

ausência  de  tratamento  conduz  à  morte  em  meses  ou  anos  (COTRAN,  1994, 

CAVALCANTI JR, 1995).

As leucemias agudas, caracterizadas por maturação defeituosa, apresentam 

um infiltrado leucêmico constituído basicamente por células blásticas, enquanto as 

leucemias  crônicas  caracterizam-se  por  um  elevado  número  de  células  em 

proliferação, que mantém a capacidade de se diferenciarem em células maduras 

(CAVALCANTI JR, 1995).

As  primeiras  são  ainda  divididas  em  Leucemia  Linfóide  Aguda  (LLA), 

Leucemia  Mielóide  Aguda  (LMA)  e  Leucemia  Bifenotípica  Aguda  (LBA),  e  as 

segundas descritas como  Leucemia Linfóide Crônica (LLC)  ou  Leucemia Mielóide 

Crônica (LMC). A LLC é caracterizada pelo aparecimento de linfócitos maduros no 

sangue,  medula  óssea  e  órgãos  linfóides.  A  maioria  dos  pacientes  com  LLC 

apresenta expansão clonal dos linfócitos com características de células B. Na LMC o 

achado  característico  é  a  predominância  de  células  granulocíticas  em  todos  os 
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estágios de diferenciação no sangue, MO, baço, fígado e outros órgãos (MARTINS; 

FALCÃO, 2000, BENE, 1995).

As  leucemias  agudas  são  neoplasias  que  acometem  a  medula  óssea, 

caracterizadas por uma proliferação anormal das células das diferentes linhagens do 

tecido  hematopoiético  de  progresso rápido  que afetam principalmente  as  células 

hematopoéticas  ainda  não  diferenciadas.  As  leucemias  agudas  representam  um 

grupo  heterogêneo  de  doenças  clonais  de  precursores  hematopoiéticos, 

caracterizadas por anomalias quantitativas e qualitativas decorrentes da proliferação 

desordenada de uma única célula progenitora, tendo como característica principal o 

acumulo de células jovens (blastos) que substituem as células sanguíneas maduras 

causando anemia, infecções e hemorragias como principais sintomas decorrentes 

da redução da produção dos glóbulos vermelhos (hemácias), dos glóbulos brancos 

(leucócitos) e das plaquetas. (SILVA et al, 2006, OLIVEIRA; DINIZ; VIANA, 2004, 

ZALCBERG, 1998).

A inibição da produção das células hematopoéticas normais não ocorre tão 

somente pela ocupação física da medula óssea e competição nutricional por parte 

das células neoplásicas, mas também por secreção de substâncias inibidoras da 

mielopoese (OLIVEIRA; DINIZ; VIANA, 2004).

As manifestações clínicas das leucemias agudas decorrem basicamente de 

dois processos: a inibição da hematopoese pelas células leucêmicas e o efeito das 

infiltrações leucêmicas de diversos órgãos e sistemas – fígado, baço linfonodos, rins 

e sistema nervoso central, (OLIVEIRA; DINIZ; VIANA, 2004, SILVA et al, 2006) que 

apresentam sinais e sintomas geralmente inespecíficos que, quando avaliados em 

conjunto,  pode-se  suspeitar  de  uma  neoplasia  hematológica  (OLIVEIRA;  DINIZ; 

VIANA, 2004).

2.1.2 Etiopatogenia

A  etiologia  das  leucemias  ainda  permanece  obscura,  estando  a  sua 

patogênese relacionada às alterações genéticas, ambientais e imunológicos; assim 

como outros tipos de câncer resultam de mutações no DNA de células somáticas. 

Vários  fatores  ambientais,  agentes  químicos  (pesticidas,  herbicidas,  benzeno, 

borracha,  fumo,  tintas,  derivados  de  petróleo,  óxido  de  etileno)  ou  fármacos 

(cloranfenicol, fenilbutazona, cloroquina), exposição laboral ou acidental à radiação 
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ionizante,  radioterapia,  quimioterapia  no tratamento de neoplasias prévias,  certas 

infecções  virais,  tais  como  EBV,  HIV  e  HTLV-1,  doenças  genéticas,  como  a 

síndrome  de  Down,  bem  como  algumas  doenças  onco-hematológicas,  como 

síndrome mielodisplásica, todos estes fatores podem aumentar o risco de leucemias 

(SILVA et al, 2006).

Uma  teoria  levantada  e  conseqüentemente  bastante  pesquisada  é  a  de 

ocorrência  de  mutação  genética  ainda  no  período  intra-uterino,  existindo  um 

segundo evento após o nascimento, tais como infecções capazes de desencadear a 

doença (GREAVES, 1999).

Em  geral  são  encontradas  várias  alterações  genéticas  nas  células 

leucêmicas. Avaliações moleculares no momento do diagnostico em vários pares de 

gêmeos univitelinos portadores de leucemias linfóide aguda,  com idade variando 

entre dois meses de idade e 14 anos, evidenciaram que a LLA, nestes gêmeos, 

originou-se de mutação com expansão clonal de uma célula em um dos fetos ainda 

na fase intra uterina (FORD et al. 1998).

Estudos utilizando amostras de sangue coletado para o teste do pezinho de 

crianças  que  desenvolveram  leucemia  evidenciavam  a  presença  das  alterações 

cromossômicas já ao nascimento, o que favorece a hipótese da origem pré-natal das 

leucemias agudas (TAUB, 2002).

A  exposição  à  radiação  ionizante  e  sua  correlação  a  leucemogênese, 

também como fator de influência,  ficou bem caracterizada com o surgimento um 

número muito elevado de casos de leucemias diagnosticados após acontecimentos 

de tragédias nucleares, tais como: As bombas de Hiroxima e Nagasaki (no Japão), a 

explosão  da  usina  nuclear  de  Chernobyl  na  Ucrânia  e  mais  recentemente  o 

vazamento  de  Césio  137  em Goiânia  no  Brasil.  A  simples  exposição  radioativa 

também registra maior incidência de leucemias na população jovem, exemplo disto 

ocorreu com os residentes dos arredores da usina nuclear de Sielfield, região leste 

da Inglaterra, onde sem ocorrência de notificação de acidente (CAVALCANTI JR, 

1995, BIZZOZERO et al, 1966, YOSHINAGA et al, 2004).

O vírus linfotropico de células T humana (HTLV) que infecta a célula CD4, é 

o agente etiológico da Leucemia T do Adulto (LCTA), sendo que a doença só se 

manifesta  após  vários  anos  a  infecção.  Desta  forma  os  pacientes  infectados 

enquanto jovens têm maior probabilidade de desenvolver a doença no futuro. Cerca 

de 4 a 6% de pessoas infectadas na infância desenvolvem a doença na fase adulta, 
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enquanto  somente  de  0,5  a  2%  dos  infectados  quando  adultos  evoluem  para 

leucemia. A infecção crônica pelo vírus pode resultar no aparecimento de Leucemia 

de  Células  T  do  adulto.  Quando  a  doença  se  desenvolve  na  forma  aguda,  a 

sobrevida  é  pequena,  de  apenas  cerca  de  13  meses  (CAVALCANTI  JR,  1995, 

CARVALHO et al, 1997, OLIVEIRA, 1997).

A transmissão do HTLV pode ocorrer por transfusões de sangue ou produtos 

hemoderivados  contaminados,  durante  a  amamentação,  pelo  contato  sexual  e 

também pelo uso de seringas contaminadas. No nordeste brasileiro, cerca de 1% 

dos doadores de sangue apresentam sorologia reagente para o HTLV, enquanto em 

São Paulo os números se aproximam de 0,4%. Estatística esta ainda muito elevada 

quando comparada aos valores, por exemplo, dos EUA, algo em torno de 0,0025% 

(CAVALCANTI JR, 1995, CARVALHO et al, 1997, OLIVEIRA, 1997).

O  mecanismo  de  como  este  vírus  atua  na  transformação  leucêmica  é 

bastante controverso. Sabe-se que alguns destes vírus, depois de inseridos no DNA 

da célula hospedeira, vão intervir em pontos críticos do genoma da célula, ativando 

os oncogens, que quando ativados promovem um proliferação anormal, favorecendo 

desta forma o surgimento de clone leucêmico (CAVALCANTI JR, 1995, CARVALHO 

et al, 1997, OLIVEIRA, 1997).

O  vírus  Epstein  Barr  (EBV)  é  outro  agente  infeccioso  considerado 

oncogenico. Pertencente ao grupo dos herpesvírus, este vírus é considerado como 

agente etiológico do linfoma de Burkitt. O EBV infecta os linfócitos B do hospedeiro, 

que passam a se proliferar de modo anormal também favorecendo o surgimento de 

clones geneticamente instáveis (CAVALCANTI JR, 1995).

O  mecanismo  etiopatogênico  dos  produtos  químicos  na  leucemogênese 

permanece  obscuro,  acreditando-se  que  tal  fato  ocorre  por  absorção  destas 

substâncias pela  corrente sanguínea,  e  deposição dos mesmos nos órgãos alvo 

como a medula óssea alterando o microambiente medular induzindo a formação de 

clones anômalos (CAVALCANTI JR, 1995, AUSTIN, DELZELL, COLE, 1988).

Os eventos moleculares responsáveis pela transformação leucêmica ainda 

não estão bem esclarecidos, entretanto o resultado final consiste na proliferação das 

células hematopoiéticas imaturas que perderam sua capacidade de diferenciação 

normal. (GOLDMAN; BEMMET; CECIL, 2001) Por outro lado, a ativação de proto-

oncogenes e mutações em genes supressores tumorais que regulam o ciclo celular 

parecem estar envolvidos na perda do controle da proliferação celular, diferenciação, 
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maturação e morte celular programada (apoptose) (LUZZATTO, 1990, ZALCBERG, 

1998, CAVALCANTI JR, 2004).

A progressão tumoral está intimamente relacionado com a alteração do ciclo 

celular.  Neste nível,  a leucemia é um processo dinâmico decorrente de múltiplas 

etapas onde a célula mutada sofre algumas divisões, produzindo clones de células 

que apresentam a mutação (LUZZATTO, 1990, ZALCBERG, 1998, CAVALCANTI 

JR., 2004).

Desta  forma  novas  mutações  podem  ocorrer  em  cada  estágio  da 

proliferação clonal, até o momento em que uma célula adquire número de mutações 

significativo para ocorrência da transformação maligna. 

O tecido hematopoiético apresenta um pool de células em  diversos estágios 

divisão  e  diferenciação  celular.  A  medida  que  vão  se  diferenciando  perdem  a 

capacidade  de  divisão  celular,  corroborando  com  a  hipótese  que  as  leucemias 

agudas pode estar relacionada com alterações dos oncogenes e genes supressores 

de tumor ainda na fase de células progenitoras (ZALCBERG, 1998; CAVALCANTI 

JR, 2004).

As leucemias, assim como as mielodisplasias, síndromes mieloproliferativas 

e  doenças relacionadas são distúrbios  neoplásicos  do  tecido  hematopoiético.  As 

leucemias são diferentes dos tumores sólidos do ponto de vista de sua evolução, 

uma  vez  que,  para  sua  disseminação,  são  desnecessários  os  mecanismos  de 

angiogênese, ruptura estrutural e de formação de metástase, comuns aos demais. 

Apesar  dessas  diferenças,  elas  se  constituem  em  exemplo  de  ruptura  do 

desenvolvimento normal celular, pois se originam de uma somatória de mutações 

que afetam as células tronco hematopoiéticas (PUI, 1997).

As células expostas a vários agentes capazes de induzir um dano ao DNA 

respondem,  invariavelmente,  com um atraso  no  ciclo  celular.  Após  exposição  à 

radiação ionizante, por exemplo, o atraso transitório observado em G1 e G2 parece 

prover tempo suficiente para que ocorra o reparo ao dano antes que a célula reinicie 

a síntese replicativa (fase S) de DNA e/ou inicie a fase de mitose. Uma falha no 

reparo ao dano do DNA pode resultar  em propagação de lesões mutagênicas e 

contribuir  para  o  acúmulo  progressivo  de  mudanças  genéticas  envolvendo 

transformações neoplásicas (MAGRATH, 1990, CAVALCANTI JR, 2004).
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Numerosos estudos indicam que a proteina   p53 possui um papel central na 

regulação do checkpoint no inicio da fase G1 em resposta ao dano causado no DNA 

de células de mamíferos. Algumas observações sugerem que o checkpoint em G1 

mediado por p53 deve envolver a inativação de genes efetores. Um segundo gene 

cuja expressão é regulada por p53 é o gene p21 CIP1/WAF1; o produto deste gene, 

p21,  inibe  a  atividade  de  cinases  dependentes  de  ciclinas  necessárias  para  a 

transição entre G1 (CAVALCANTI JR, 2004).

O  Instituto  Nacional  do  Câncer  (INCA)  estimou  que,  em  2009,  que  a 

incidência de câncer no Brasil foi de 470.000 novos casos de neoplasias, sendo as 

leucemias responsáveis por 9.540 casos, com maior prevalência no sexo masculino. 

Na região norte do Brasil  as leucemias apresentam uma incidência de 4/100.000 

homens, sendo a quarta neoplasia mais prevalente na região norte do Brasil.  No 

nordeste é o sexto mais prevalente, enquanto que em todo o Brasil as leucemias são 

a nona neoplasia mais prevalente (INCA, 2009).

O crescimento da incidência do câncer está relacionado ao envelhecimento 

da população, presente em todas as camadas sociais, mas em cada uma delas a 

doença apresenta um perfil específico, ora apresentando perfis semelhantes ao dos 

países desenvolvidos, ora semelhantes ao dos países em desenvolvimento, devido 

às dimensões e diferenças do território nacional (INCA, 2009).

2.2 LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (LMA)

2.2.1 Considerações Gerais

As leucemias mielóides agudas (LMA) representam aproximadamente de 15 

a 20% das doenças onco-hematologicas em pacientes infantis e 80% em adultos, 

não havendo diferenças de incidência entre as populações americanas, africanas ou 

caucasianas, sendo bastante freqüentes em países industrializados (DOUER, 2003, 

BENE, 1995).

A  LMA  é  responsável  aproximadamente  1,2%  dos  óbitos  causados  por 

neoplasias na população mundial.  Nos EUA é predominante em adultos do sexo 

masculino,  com  idade  geralmente  acima  de  60  anos  ,  com  apresentação  de 

prognóstico  desfavoráveis  principalmente  em  pacientes  idosos  (DOUER,  2003, 

BENE, 1999), no Brasil observa-se a mesma tendência (INCA, 2009).
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Na infância, a baixa incidência da LMA registra menos de 1/100.000/ano. 

Entre  os  adultos  a  incidência  aumenta  rapidamente  com  a  idade:  variando  de 

1/100.000/ano na quarta década de vida, até aproximadamente 10/100.000/ano nos 

indivíduo  acima  de  70  anos.  A  idade  média  de  diagnóstico  é  de  63  anos, 

representando cerca de 80% de todas as leucemias em adultos, sendo ligeiramente 

mais  comum em indivíduos  do  sexo  masculino,  na  proporção  de  1,3  indivíduos 

masculinos para cada feminino. (SILVA et al, 2006).

Pacientes  com  anemia  de  fanconi  (AF)  tem  grande  predisposição  a 

desenvolver LMA. Pelo menos 10% dos pacientes portadores de AF apresentam 

evolução  para  LMA  e/ou  síndrome  mielodisplásica  (SMD),  com  incidência 

aproximadamente 15000 vezes maior do que observados em crianças não afetadas 

(AUERBACH, 1992).

Crianças com síndrome de Down têm tendência aproximadamente 20 vezes 

maior  de  apresentar  leucemia  comparada  a  crianças  normais,  especialmente  o 

subtipo megacariocitico (Franco – Americano – Britânico – FAB – M7) com pico de 

incidência aos quatro anos de idade (CREUTZIG et al, 1996; JACKSON et al, 1968). 

A  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida  e  a  síndrome  de  Bloom  são 

também doenças que predispõem à LMA (PETERS et al, 1990; SPECTOR; PENY; 

KERSEY, 1978).

2.2.2 Classificação das LMA

Devido a extrema heterogeneidade das entidades englobadas sob a mesma 

denominação,  tanto  no  aspecto  clínico  como  no  comportamento  biológico,  é 

fundamental a utilização de critérios diagnósticos precisos para a sua classificação. 

Recentemente,  métodos  diagnósticos  mais  sofisticados  (imunológicos  e 

moleculares)  redefiniram a classificação das leucemias  de acordo com a origem 

celular, linfóide (B ou T) e mielóides e estagio maturativo. A subclassificação das 

leucemias agudas é necessária no contexto atual para estabelecer um procedimento 

terapêutico apropriado,  definição dos fatores prognósticos e detecção de doença 

residual mínima (SILVA et al, 2006).
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A  heterogeneidade  da  LMA,  assim  como  uma  possível  diferença  de 

comportamento  biológico  de  diferentes  subtipos  desta  entidade  motivou  o 

estabelecimento de uma classificação.

Em 1975, foi proposta uma classificação em seis diferentes subtipos, pelo 

grupo cooperativo Franco-Americano-Britânico (FAB). Esta classificação baseia-se 

em parâmetros morfológicos e citoquímicos. O diagnóstico morfológico da LMA tem 

base  nas  suas  características  nucleares  e  citoplasmáticas  além  do  grau  de 

maturação das células leucêmicas. O grupo FAB propôs os seguintes critérios para 

uniformizar a classificação das LA e torná-la reprodutível: 

1 – Ao menos 30% das células nucleadas da medula óssea são blastos; 

2 – Se existe predomínio de células eritróides (mais de 50% das células 

nucleadas são eritroblastos), ao menos 30% das células não eritróides são blastos; 

3 – Se existem as características da leucemia promielocítica hipergranular 

não é necessário haver 30% de blastos, já que a célula leucêmica é o promielócito.

Em  1985,  com  o  uso  sistemático  da  imunofenotipagem  nas  leucemias 

agudas resultou o reconhecimento de alguns subtipos, cuja identificação não era 

possível apenas pelos critérios morfológicos e citoquímicos. Assim, foram definidos 

dois novos subtipos de leucemias mielóides agudas, que são: LMA, M0, E, LMA, M7. 

(MARTINS, 2000; BENNETT et al, 1990, 1985, 1981, 1976). Tabela 1.

Tabela 1: Classificação FAB* das Leucemias Agudas

Leucemia Linfóide Aguda (LLA)

L1 Leucemia linfóide de blastos pequenos e homogêneos.

L2 Leucemia linfóide de blastos de tamanho variável e heterogêneos.

L3 Leucemia linfóide de blastos grandes com citoplasma vacuolados.

Leucemia Mielóide Aguda (LMA)

M0 Leucemia Aguda Inclassificada (AcMo anti MPO+)

M1 Leucemia mielóide de blastos indiferenciados

M2 Leucemia mielóide típica de blastos diferenciados (pmc e mb)

M3 Leucemia promielocítica hipergranular.

M3v Leucemia promielocítica hipogranular.

M4 Leucemia mielo-monocítica.

M5a Leucemia monoblástica.

M5b Leucemia monocítica (promonócitos e monoblastos)

M6 Eritroleucemia

M7 Leucemia megacarioblástica

FAB: Grupo Cooperativo French, American, British para Estudo das Leucemias Agudas; pmc: pró-

mielócitos; mb:  mieloblastos ; AcMo anti MPO: anticorpo monoclonal anti-mieloperoxidase.
Fonte: Bennett et al. (1976, 1981, 1985, 1990).
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As leucemias mielóides agudas são classificadas pelo grupo FAB (Franco-

Americano-Britânico) conforme mostrado na tabela 1 como leucemia mielobástica 

aguda sem maturação (M1) e com maturação (M2), leucemia promielocítica aguda 

(M3),  leucemia  mielomonocítica  aguda  (M4),  leucemia  monoblástica  aguda  sem 

diferenciação  (M5a)  e  com  diferenciação  (M5b,  eritroleucemia  aguda  (M6¨)  e 

leucemia  megacarioblástica  aguda  (M7).  A  M0  é  leucemia  mielóide  aguda  sem 

maturação e com evidência mínima de diferenciação mielóide (LUSIS, 2000).

A LMA-M0 é caracterizada pela infiltração da medula óssea por no mínimo 

20%  de  células  blásticas,  com  reação  citoquímica  para  mieloperoxidase  (MPO) 

negativa.  Nestas  leucemias  as  células  leucemias  são  blastos  de  pequenos 

tamanhos,  com  cromatina  de  textura  frouxa  e  nucléolo  evidente,  apresentado 

citoplasma agranular, com ausência de corpos de Auer. A imunofenotipagem revela 

uma população  blástica  com positividade  para  no  mínimo um dos  antígenos  de 

linhagem  mielóide;  CD33,  CD13  cCD13  (intracitoplasmático),  ou  CD  11b.  A 

determinação  da  MPO  por  método  imunológico,  microscopia  eletrônica  ou 

quimioluminescência, é geralmente positiva. Os antígenos da linhagem linfóide são 

geralmente negativos. Nestas leucemias é de grande importância a realização da 

imunofenotipagem  como  critério  de  exclusão  da  LLA-L2  (MARTINS;  FALCÃO, 

2000).

A  LMA-M1  é  caracterizada  pela  alta  porcentagem de blastos  na  medula 

óssea, com maturação mínima. Os blastos devem constituir pelo menos 90% das 

células  nucleadas  presentes  na  medula  óssea.  Sendo  geralmente  de  tamanho 

médio para grande, com relação nucleocitoplasmática variável, um núcleo redondo 

ou oval, um ou mais nucléolos, que podem ser pouco aparentes ou evidentes, e 

citoplasma  que  muitas  vezes  podem  conter  bastonetes  de  Auer  (LUSIS,  2000, 

MARTINS, FALCÃO, 2000).

A LMA-M2 é caracterizada pela presença de 20% a 90% de mieloblastos na 

medula  óssea;  a  percentagem  de  células  monocíticas  deve  ser  inferior  a  20% 

diferenciando-a  do  subtipo  M4.  Os  blastos  apresentam  granulação  azurofilas 

citoplasmática com forte reação positiva para MPO determinada pela citoquimica 

e/ou  imunofenotipagem.  As  células  blasticas  apresentam  positividade  para  os 

antígenos da linhagem mielóide: MPO, CD13, CD33, CDw65 alem do Cd117 (ckit), 

podendo apresentar reatividade ao CD 34 fracamente positivo (MARTINS, FALCÃO, 

2000). As reações citoquímicas na LMA-M2 são as mesmas observadas na LMA-

36



M1, embora geralmente mais fortes e com maior incidência de positividade para 

MPO e Sudan black B (LUSIS, 2000).

Na LMA-M3, a célula predominante é um promielócito anormal. Na maioria 

dos casos os mieloblastos representam menos de 30% das células nucleadas da 

medula óssea. O promielócito, célula predominante, são células de grande tamanho, 

citoplasma  abundante  de  tonalidade  azulada  contento  numerosos  grânulos 

vermelhos ou púrpuras grosseiros que podem dificultar a visualização do núcleo. 

Quando se pode discernir a forma nuclear, na maioria dos casos esta se mostra 

reniforme,  dobrada  ou  bilobulada,  com  apenas  um  estreita  ponte  entre  os  dois 

lóbulos. É comum a presença de bastonetes de Auer muitas vezes em forma de 

feixe sendo estas células denominadas de células de fagot Em alguns casos estas 

células  apresentam-se  sem  grânulos  com  o  núcleo  bilobulado  lembrando  uma 

ampulheta  sendo  nestes  casos  denominadas  de  LMA  M3v A  LMA-M3  está 

associada  a  uma  anomalia  citogenética  denominada  translocação  (15,17)  e  a 

distúrbios  de  coagulação  levando  a  um  quadro  hemorrágico  grave.  Nestas 

leucemias as reações de MPO e SBB são fortemente positivas (LUSIS, 2000).

A  LMA-M4  caracteriza-se  pela  presença  de  ambos  os  componentes, 

granulocítico e monocítico, nas células leucêmicas do sangue periférico e da medula 

óssea. Os monócitos e os precursores monocíticos na medula óssea constituem de 

20% a 80% das células. A LMA-M4 apresenta os antígenos de linhagem rnielóide 

CD13 e CD33. Os antígenos de linhagem monocítica CD4, CD14, CD15 e CD11 b 

podem estar expressos em porcentagem variável (MARTINS; FALCÃO, 2000). 

A LMA-M5 é diagnosticada quando 80% ou mais das células não eritróides 

da medula óssea são monoblastos, promonócitos ou monócitos. O subtipo LMA-M5a 

(sem diferenciação)  apresenta  mais  de  80% de  células  grandes,  com cromatina 

frouxa e citoplasma agranular, enquanto que no subtipo LMA-5b (com diferenciação) 

acima de 20% dos blastos apresentam maturação evidenciada pelo contorno do 

núcleo e pela presença de grânulos no citoplasma. Com relação imunofenotipagem, 

o antígeno de linhagem mielóide CD33 é positivo e o CD13, negativo. Os antígenos 

CD14 e  CD15 são  positivos.  É  comum a  expressão  fraca  do  antígeno  CD4.  O 

marcador CD34 geralmente é negativo (MARTINS et al., 2004). Os monoblastos são 

células  grandes,  com  citoplasma  abundante  e  intensa  basofilia,  podendo  ser 

encontrados  finos  grânulos  azurófilos  e  vacúolos.  A  forma  do  núcleo  varia  de 

redonda a convoluta, com um padrão cromatínico delicado e um ou mais nucléolos, 
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que  freqüentemente  são  grandes  e  proeminentes.  Os  bastonetes  de  Auer  são 

bastante incomuns (LUSIS, 2000).

A LMA-M6 é definida quando os eritroblastos na medula óssea constituem 

mais de 50% de todas as células nucleadas e a porcentagem de blastos, entre as 

células não eritróides, for maior que 20% (MARTINS; FALCÃO, 2000). É comum a 

displasia eritróide de grau moderado a acentuado, com os precursores eritróides 

apresentando  características  como  assincronía  núcleocitoplasrnática,  lobulação 

nuclear,  binuclearidade e vacuolização citoplasmática.  Com a coloração PAS, os 

eritroblastos exibem uma positividade difusa ou finamente granular ou em blocos 

(LUSIS,  200O). As  células  blásticas  não eritróides  apresentam positividade para 

antígenos  associados  à  linhagem  mielóide,  como  o  CD13  e  CD33.  As  células 

eritroblásticas  mais  diferenciadas  podem  ser  identificadas  pela  expressão  de 

glicoforina (MARTINS; FALCÃO, 2000). 

A LMA-M7 é definida pela presença de mais de 20% de megacarioblastos 

entre as células nucleadas na medula óssea. Os blastos são de tamanhos variáveis, 

com citoplasma geralmente agranular,  podendo apresentar  protrusões.  A medula 

óssea freqüentemente apresenta aumento das fibras de reticulina, e comumente o 

aspirado é de difícil obtenção. Os marcadores de linhagem rnielóide CD13 e CD33 

freqüentemente  estão  presentes  e  o  diagnóstico  de  LMA-M7  é  definido  pela 

positividade para os antígenos de linhagem megacariocítica; CD41, CD42 ou CD61 

(MARTINS; FALCÃO, 2000). 

Em 2001, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou a ¨classificação 

dos tumores hematopieticos e dos tecidos linfóides¨ tal classificação incorporou as 

novas tecnologias como a imunofenotipagem e a cariotipagem de maneira definitiva, 

mantendo  a  estratificação  por  linhagem celular,  porem incluindo  categorias  com 

alterações citogeneticas (REGO; FALCÃO, 2002). 

Muita  atenção  vem  sendo  dada  para  fatores  que  possam  estimar  a 

sobrevida e a resposta ao tratamento, individualizando a terapia de modo a obter a 

melhor  eficácia/toxicidade.  Nos pacientes  de  bom prognostico  (boa performance, 

jovens, citogenetica e subtipo FAB favoráveis ) as taxas de sobrevida longa podem 

alcançar 60%.Nos de prognostico ruim apresentam sobrevida longa menor que 10% 

(CASSILETH et al,1998)

Vários fatores influenciam o prognostico de determinado paciente com LMA , 

incluindo  idade,  morfologia  da  medula  óssea,  alterações  cromossômicas 
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,parâmetros laboratoriais e até sócios econômicos. Tais fatores são importantes a 

medida em que a heterogeneidade da patologia  indica uma individualização dos 

tratamentos, tendo exemplo típico a leucemia promielocitica,  que evolui  para um 

tratamentobastante diferente das demais, com dramático incremento na sobrevida 

(CASSILETH et al,1998). Os fatores prognósticos mais importantes encontram-se 

descriminado na tabela 2 (MARTINS; FALCÃO, 2000).

Tabela 2: Fatores prognósticos para LMA 

Variáveis Favorável Desfavorável

Idade < 50 anos < 2 anos e > 50 anos

Sexo Feminino Masculino

Leucometria < 25. 000 / mm3 ≥ 100. 000 / mm3

Plaquetas ≥ 100. 000 / mm3 ≥ 50. 000 / mm3

Hemoglobina > 10g / Dl ≤ 10, 0g/Dl

SNC Ausente Presente

Imunofenotipagem:

CD34

HLADR

TdT

Marcadores Linfóides

Ausente

Ausente

Ausente

CD19

Presente

Presente

Presente

CD7

Tipo FAB M3 e M4 M0, M5, M6, M7

Fonte: Cavalcanti Júnior (2004), Martins; Falcão (2000)

2.3 LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

2.3.1 Considerações gerais e classificação morfológica 

A  Leucemia  linfoblastica  Aguda (LLA)  é  causada  pelo  acúmulo  de 

linfoblastos e se destaca como a doença maligna mais comum na infância (PUI, 

2004). 

A  Leucemia  linfoblastica  Aguda (LLA)  foi,  a  princípio,  amplamente 

diagnosticada por  exclusão.  Embora  alguns casos apresentassem características 

citomorfologicas típicas, outros eram classificados como linfóide somente pela não 

apresentação de evidências citológicas ou citoquímicas de diferenciação mielóide, 

razão pela qual muitos autores classificam como leucemia aguda não mieloblástica 

(FALCÃO; REGO, 2002).
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As  LLAs  são  atualmente  classificadas  pelos  aspectos  morfológicos 

associados às características do perfil imunológico das células malignas. O grupo 

FAB classificou as LLAS em três subtipos morfológicos: L1, L2 e L3, com base no 

diâmetro celular, na forma do núcleo, no número e na presença de nucléolos, e na 

quantidade e aspectos tintoriais do citoplasma. (Tabela 3) (CAVALCANTI JR, 1997).

Tabela 3: Classificação morfológica (FAB) da leucemia linfóide aguda
Aspecto Morfológico L1 L2 L3
Diâmetro Celular Predominância  de 

células  pequenas, 
homogêneas

Grandes, heterogêneas Grandes, homogêneas

Cromatina Nuclear Fina ou aglomerada Fina Fina
Forma do núcleo Regular,  pode 

apresentar  fenda  ou 
indentação

Irregular,  podendo 
apresentar  fenda  ou 
indentação

Regular,  redondo  ou 
oval

Nucléolos Indistintos  ou  não-
visíveis

Um ou mais por célula, 
grandes, proeminentes

Um ou mais por célula, 
grandes, proeminentes

Quantidade  de 
citoplasma

Escassa Moderadamente 
abundante

Moderadamente 
abundante

Basofilia 
citoplasmática

Ligeira Ligeira Evidente

Vacúolos 
citoplasmáticos

Variáveis Variáveis Evidente

Fonte: (CAVALCANTI JR, 1997)
L1 = leucemia linfóide aguda tipo L1; L2 = leucemia linfóide aguda tipo L2; L3 = leucemia linfóide 
aguda tipo L3.

2.3.2 Classificação imunológica das LLA

Baseando-se no princípio de que no processo de maturação os linfócitos 

apresentam antígenos de superfície e intracitoplasmáticos, e que algumas destas 

moléculas são perdidas e adquiridas no processo de maturação, diversos autores 

propuseram uma classificação imunológica das LLA, de acordo com a expressão de 

antígenos específicos, podendo, inicialmente, classificar essas leucemias como de 

linhagem  T  ou  B,  de  acordo  com  as  características  imunofenotípicas  dos 

linfoblastos,  sendo  possível  detectar,  além  da  linhagem  celular,  o  nível  de 

diferenciação em que se encontra o processo leucêmico (CAVALCANTI JR, 1997, 

FALCÃO, REGO, 2002).

Quanto à linhagem celular, as LLA são classificadas em LLA de linhagem B 

e  LLA  T.  Aproximadamente  20%  dos  casos  são  de  origem  de  célula  T,  75% 

precursores  de  célula  B,  e  5% de  células  B  maduras  (CAVALCANTI  JR,  1997, 

FALCÃO, REGO, 2002).
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2.3.3 LLA de linhagem B 

As leucemias de linhagem B foram divididas de acordo com os estágios de 

diferenciação normal dos progenitores B na medula óssea, classificando-se em: pró-

B, comum, pré-B e B-maduro. (FALCÃO, REGO, 2002, LUDWING et al., 1998).

A LLA do tipo pró-B representa 5% dos casos pediátricos e 10% dos casos 

de  LLA  em  adultos.  As  células  expressam:  HLA-DR,  Terminal  Desoxinucleotidil 

Transferase (TdT), CD34, CD19 e CD22(c). (FALCÃO, REGO, 2002, LUDWING et 

al., 1998)

A LLA do tipo comum (Calla) expressa CD10, o que causa impacto favorável 

no  prognóstico,  CD22(c),  CD19 e/ou  CD20.  Representa  75% dos casos da  LLA 

infantil  e 50% dos casos em adultos.  (LEE et  al.,  1998,  FALCÃO, REGO, 2002, 

JENNINGS; FONN, 1997) 

A  leucemia  pré-B expressa  cadeia  µ  citoplasmática,  em adição  a  CD19, 

CD20 e CD10, representando, aproximadamente, 15% das crianças com LLA e 10% 

dos  casos  em  adultos.  (LEE  et  al.,  1998,  FALCÃO,  REGO,  2002,  JENNINGS; 

FONN, 1997).

Finalmente, a LLA do tipo B maduro, presente em 2% a 5% de crianças e 

adultos,  apresenta  um  fenótipo  incomum,  caracterizando-se  pela  expressão  de 

cadeias  leves  de  imunoglobulina  na  superfície  de  membrana (sIgm).  Os  blastos 

apresentam  as  mesmas  características  morfológicas  (FAB  L3)  e  translocações 

cromossômicas  associadas  à  célula  maligna  do  linfoma de  Burkitt.  Este  tipo  de 

leucemia  apresenta  prognóstico  desfavorável,  pois  há  elevada  incidência  de 

envolvimento  no  sistema nervoso  central  (SNC),  resposta  deficiente  à  terapia  e 

sobrevida abreviada. (LEE et al., 1998, FALCÃO, REGO, 2002, JENNINGS; FONN, 

1997).

2.3.4 LLA de linhagem T

As LLA de linhagem T dividem-se em três subgrupos, de acordo com os 

antígenos de diferenciação correspondentes aos níveis de diferenciação intratímica 

normal: LLA pré-T, T-intermediário e maduro. Na LLA pré-T, as células expressam 

CD3 no citoplasma, mas não na superfície celular, expressando caracteristicamente 

CD7,  CD2,  CD5  e  TdT.  Na  LLA  do  tipo  T  intermediário,  as  células  passam  a 
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expressar fortemente cCD3, CD2, CD1a e podem co-expressar CD4 e CD8. A LLA 

do terceiro  grupo corresponde aos timócitos medulares,  expressando CD2, CD5, 

CD7, CD3, sendo duplamente positiva para CD4 e CD8. O fenótipo T está presente 

em 25% dos adultos e 15% das crianças com LLA, e ocorre com grande freqüência 

em indivíduos  do  sexo  masculino,  estando associado a  elevada leucometria  por 

ocasião  do  diagnóstico,  massa  mediastínica  e  envolvimento  no  SNC  (KEREN; 

MCCOY;  CAREY,  2001,  CAVALCANTI  JR.,  1997,  JENNINGS;  FONN,  1997, 

CAVALCANTI JR., 2005, PUI; RELLING; DOWNING, 2004).

2.4 LEUCEMIAS BIFENOTÍPICAS AGUDAS

A imunofenotipagem tornou-se importante também para o reconhecimento 

das leucemias bifenotípicas mielóide-linfóide, que diferem das leucemias mielóides 

com marcadores linfóides anômalos. As leucemias bifenotípicas caracterizam-se por 

apresentar  antígenos  de  superfície,  citoplasmáticos  ou  nucleares,  tanto  das 

linhagens linfóides como das mielóides, com critérios diagnósticos definidos. Como 

mostra a tabela 4, o diagnóstico de leucemia bifenotípica é alcançado quando se 

tem dois ou mais pontos para duas linhagens específicas. Este grupo de leucemias 

deve ser tratado como LMA (FALCÃO; REGO, 2002).

Tabela  4:  Critérios diagnósticos para  a  Leucemia  Bifenotípica Aguda  proposto pelo  grupo 
europeu para classificação imunológica das leucemias

Pontos B T M

2 cCd22 cCD3

CD79a anti-TCRα/β MPO*

clgM Anti-TCRγ/8

1 CD10 CD2/CD5 CD13/CD33

CD20 CD8 CD117

CD19 CD10 CD65w

0, 5 TdT CD7 CD14/CD15

CD24 TdT CD64

Fonte: Falcão; Rego (2002)
* demonstração de MPO por qualquer método. 
Obs.: 2 ou mais pontos para duas linhagens qualifica como LA bifenotípica
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2.5 IMUNOFENOTIPAGEM DAS LEUCEMIAS AGUDAS

De um modo geral, o diagnóstico das leucemias agudas tem inicio a partir de 

uma  suspeita  clínica,  e  também,  no  exame  rotineiro  do  sangue  periférico 

(hemograma)  e  da  MO  (mielograma).  Embora  a  analise  citomorfologia  continue 

sendo um ponto fundamental para o diagnóstico, técnicas laboratoriais adicionais, 

incluindo imunofenotipagem, citogenética e estudos de genética molecular tornaram-

se essenciais em alguns casos específicos. Todos esses métodos são ferramentas 

complementares. O uso de tais procedimentos diagnósticos permite a identificação 

do  tipo  de  célula  envolvido  na  leucemogênese,  fundamental  na  orientação  da 

terapêutica  e  no  prognóstico  da  doença  (SILVA  et  al,  2006,  KEREN;  MCCOY; 

CAREY, 2001).

A imunofenotipagem é realizada por meio de anticorpos monoclonais(AcMo) 

marcados com  fluorocromos, que reconhecem epítopos específicos de antígenos 

celulares de superfície e intracitoplasmatico. Os AcMo utilizados são habitualmente 

submetidos  aos  critérios  do  International  Workshop  and  Conference  on  Human 

Leukocyte Differentiation Antigens,  ocasião em que um grupo de laboratórios de 

referência avalia, caracteriza e classifica os anticorpos submetidos a analises . O 

primeiro destes Workshops ocorreu em Paris em 1982 e o sétimo, na Inglaterra, em 

2000. Uma vez aceitos por este colegiado, esses anticorpos recebem a designação 

CD (cluster of differentiation) (SILVA et al, 2006, KEREN; MCCOY; CAREY, 2001).

Cada CD pode ser representado por vários AcMo que reconhecem o mesmo 

antígeno, mas não necessariamente o mesmo epítopo, produzidos por diferentes 

clones de hibridoma. Este fato explica os diferentes resultados obtidos com o uso de 

monoclonais distintos (SILVA et al, 2006, KEREN; MCCOY; CAREY, 2001).

As técnicas empregadas na imunofenotipagem podem ser a citometria de 

fluxo(CF) ou a imunocitoquímica. No diagnostico diferencial das LMAs a importância 

da imunofenotipagem reside, principalmente, na caracterização dos tipos M0 e M7 

de LMA, mas também em alguns casos de M5a, além de auxiliar no diagnóstico dos 

subtipos M3, LMA-M2 e M1 (SILVA, 2006, MARTINS; FALCÃO, 2000).

Quando feita por citometria de fluxo,  a imunofenotipagem é realizada em 

suspensões de células do sangue periférico e/ou da MO. A  Tabela 5 resume os 

principais  marcadores  imunofenotípicos  relacionados  ao  diagnóstico  das  LMAs 

(SILVA, 2006, MARTINS; FALCÃO, 2000)
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 Os principais AcMo capazes de  diagnosticar uma LMA são CD117, CD13, 

CD33,  CD65,  anti-MPO,  CD11c,  CD14,  CD64,  CD41,  CD61.  Os antígenos mais 

frequentemente expressos ao longo da diferenciação mieloide, dentre estes são o 

CD13 e CD33 e, por este motivo, são denominados de antígenos pan-mielóides ou 

antígenos de ampla expressão. O AcMo CD13 é o mais sensível quando usado com 

uma técnica que permita a detecção do antígeno citoplasmático, visto que o mesmo 

aparece  mas  cedo  no  citoplasma  do  que  na  membrana.  (MARTINS;  FALCÃO, 

2000).

As células mieloides menos diferenciadas são identificadas pela expressão 

de CD117, CD34 e HLA-DR, enquanto as mais diferenciadas expressam antígenos 

dependentes da maturação e associados à linhagem celular. Os marcadores CDllc, 

CD14 e CD64 são úteis na identificação de células da linhagem monocítica e o 

CD41 ou CD61 nas células megacariocíticas.  As células eritróides,  por  sua vez, 

apresentam glicoforinas e CD71 na superfície. O diagnóstico imunofenotípico das 

LMAs, é geralmente estabelecido através da presença de antígenos associados à 

diferenciação mielóide,  na  superfície  e/ou citoplasma das células  blásticas,  e  na 

ausência de antígenos linfóides B ou T (BAHIA et al, 2001).

O uso de um painel  de AcMO mais amplo mostra diferentes padrões de 

positividade dentro dos diversos subtipos de leucemias da classificação FAB para 

LMA. Os anticorpos CD13, CD33, CD65 e anti-MPO apresentam pequena diferença 

entre  os  subtipos  FAB,  ao  passo  que  os  outros  anticorpos  apresentam  alguma 

seletividade para células imaturas, para células mais maduras, para diferenciação 

granulocitica ou para diferenciação monocitica. (BAHIA et al, 2001).
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Tabela 5: Principais anticorpos monoclonais usados no diagnostico das leucemias agudas

Anticorp
o

Clone Localização Função

CD 1ª Leu6 T6 BL6 NA1/34 Céls T tímicas, subgrupo de céls. B, 
céls, de Langerhans

glicoproteína 48kD que se liga a 
b2-microglobulina

CD2 LEU5b T11 GF10.  3 
MT910

Todas as céls. T, maioria das NK ligante de LFA-3

CD3 LEU4  T3  UCHT1 
UCHT1

céls T tímicas e maduras estrutura do TCR, transdução de 
sinal

CD4 LEU3a  T4  BL4 
MT310

algs, céls T tímicas, T auxiliadoras, 
monócitos, macrófagos

correceptor  de  MHC  classe  II, 
receptor do HIV

CD5 LEU1 T1 BL1a DK23 céls T maduras e tímicas, subgrupo 
de céls. B

ativação  de  céls.  T,  ligante  de 
CD72

CD7 LEU9 3A1 8H8 DK23 Todas as céls T, céls. NK ativação de céls. T e NK
CD8 LEU2a  T8  B9.  2 

DK25
Subgrupo  de  céls  T  tímicas,  T 
supressora/citotóxica,  subgrupo  de 
NK. 

correceptor do MHC de classe I

CD10 CALLA  J5  ALB1 
SS2/36

Precursor  B  e  céls  B  do  centro 
germinativo;  algumas  céls  T 
tímicas, PMN

endopeptidase neutra

CD13 LEU M7 MY7 SJ1D1 
WM47

céls. Mielóides aminopeptidase N

CD14 LEU  M3  MY4 
RMO52 TÜK4

Monócitos maduros;leve reação em 
algumas céls. B

 

CD15 LEU M1 80H5 CD3-1 céls. mielocíticas e monocíticas antígeno Lewis-X, adesão celular 
e fagocitose 

CD16 LEU 11ª céls NK, granulócitos receptor de IgG, Fc famma RIII
CD19 LEU12  B4  J4.  119 

HD37
céls B precursoras e maduras ativação de céls. B

CD20 LEU16 B1 Bly-1 Bly-
1

céls  B  precursores  tardios  e 
maduros

canal de Ca++. Ativação de céls 
B

CD22 LEU14  B3  SJ10. 
1H11 TO15

céls. B precursoras e maduras molécula de adesão celular

CD33 LEUM9 MY9 P3HL90 
WM54

céls. mielóides e monocíticas molécula  de  adesão  do  ácido 
siálico

CD34 HPAC1 QBEND10 céls. Progenitoras  
CD38 T10 cels.  linfóides  progenitoras  e  céls. 

Plasmáticas
ativação leucocitária

CD41 Pit-1 P2 5B12 Megacariócitos e plaquetas gpIIb/IIIa,  receptor  para 
fibrinogenio/fibronectina

CD45 HLE-1  KC56  J33 
T29/33

pan-hematopoético transdução  de  sinal:  tirosina-
fosfatase

CD56 LEU19 NKH-1 T199 céls. NK e céls. T citotóxicas molécula de adesão celular
CD61 SZ21 Y2/51 megacariócitos e plaquetas GPIIb/IIIa,  molécula  de  adesão 

celular  com  CD41,  receptor  de 
fibrinogênio

CD79a HM57 céls. B precursoras e maduras Mb-1;  transdução  de  sinal  da  Ig 
de superfície para o citoplasma

CD117 c-kit céls. Mielóides precursoras receptor de c-kit
HLA-DR Ia 7. 2 céls  B.  monócitos,  progenitores 

mielóides e céls T ativadas
antígeno  de  apresentação,  MHC 
classe II

IgMm*  céls.  Pré-B
linf B naive

reconhecimento  da  cadeia 
pesada da imunoglobulina M

TdT  céls linfóides imaturas rearranjo de Ig e TCR
Fonte: (SILVA et al, 2006, MARTINS, 2000) 
*cadeia pesada de imunoglobulina; **cadeia leve de imunoglobulina; TCR - receptores de células T; 
TdT-deoxinucleotidil transferase terminal.
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4. OBJETIVOS
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4.1 OBJETIVO GERAL

Diagnosticar  e  classificar  as  LMA  com  base  na  imunofenotipagem  por 

citometria de fluxo com um painel de AcMo especifico para leucemias agudas

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 – Estabelecer o padrão de imunofenotipagem por citometria de fluxo para 

LMA  em  amostras  de  portadores  com  leucemias  agudas  encaminhadas  ao 

Departamento de Hematologia do Hemocentro do Rio Grande do Norte – Hemonorte 

com base no painel proposto.

2 – Determinar padrões de expressão antigênica para os diversos subtipos 

LMA

3 – Observar a presença de LMA com fenótipos aberrantes. 
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5. METODOLOGIA
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5.1 CASUÍSTICA

5.1.1 Seleção das Amostras de Pacientes

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

março de 2004 a dezembro de 2008 e realizada no Laboratório de Hematologia do 

Hemocentro  Dalton  Barbosa  Cunha-Hemonorte  localizado  em  Natal(RN).  Foram 

diagnosticados um total de 351 leucemias agudas, sendo 179 (51%) classificadas 

como LMA e 172 (49%) como LLA.

O  diagnóstico  dessas  leucemias  baseou-se  em  critérios  clínicos  e 

laboratoriais. Estes últimos incluíam o hemograma, mielograma e imunofenotipagem 

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

caracterização da ontogenia de leucemias agudas. 

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

amostras deram entrada no Laboratório de Hematologia. No momento da 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, subtipo 

FAB  para  a  classificação  das  leucemias  agudas,  mielograma,  dosagem  de 

hemoglobina, contagem de plaquetas, leucometria global e contagem diferencial dos 

leucócitos,  além do envolvimento extra-medular da doença (SNC, baço,  fígado e 

gânglios linfáticos, massa mediastinal e infiltração de pele e hipertrofia gengival e 

fenômenos hemorrágicos). 

Considerou-se linfoadenopatia generalizada quando os linfonodos mediam 

mais  que  2  cm  de  diâmetro  e  pertenciam a  mais  de  uma  cadeia  regional  não 

contígua. Considerou-se visceromegalia quando o fígado e/ou baço mediam mais de 

3 cm abaixo do rebordo costal direito e esquerdo respectivamente. A presença de 

massa de mediastino  foi  determinada quando essa alteração torna-se  detectada 

mediante exames radiológicos do tórax com aumento de 1/3 da imagem radiológica 

própria do mediastino. 

Para o diagnóstico laboratorial das leucemias agudas seguiu-se o critério da 

observação da presença de mais de 20% de células blásticas no SP ou no aspirados 

de MO, cuja avaliação morfológica seguiu os critérios adotados pela classificação 

FAB (BENNETT et al, 1976; BENNETT et al, 1981). 
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5.2 MÉTODOS

5.2.1 Hemograma e Estudo Citomorfológico

Estudos  citomorfológicos  de  distensão  de  SP  e  MO  de  pacientes  foram 

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

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

posteriormente, com objetiva de 100x. A avaliação morfologica para as leucemias 

agudas seguiu os critérios do grupo FAB (BENNETT et al, 1976). 

As figuras 3, 4 e 5 representam analise morfológica de aspirado de medula 

óssea   de   corada  pelo  Leishman de  um caso  de  LMA-M2 (figura  3),  LMA-M3 

hipergranular (figura 4) e LMA M3V (figura 5).

O sangue periférico dos pacientes foi coletado em tubos do tipo “vacutainer” 

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

analisador hematológico micros 60(ABX). 

Figura 3: Distensão de aspirado de medula óssea de um caso de LMA M2.
Fonte: Acervo do autor.
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Figura 4: Distensão de aspirado de medula óssea de um caso de LMA M3 (HIPERGRANULAR)
Fonte: Acervo do autor.

Figura 5: Distensão de aspirado de medula óssea de um caso de LMA M3V (HIPOGRANULAR).
Fonte: Acervo do autor.
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5.2.2 Imunofenotipagem

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

mesma amostra colhida para o hemograma rotineiro, quando o material analisado foi 

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

previamente heparinizada (Liquemine-Roche). 

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

imunofenotipagem  por  citometria  de  fluxo  utilizando-se  um  painel  de  AcMo 

diretamente conjugado 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), correspondentes as fluorescências verde, laranja e 

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

etapa.  Na  tabela  6  encontram-se  relacionados  os  anticorpos  monoclonais 

direcionado contra antígenos  das células T e precursores : CD1a, CD2, CD3, CD4, 

CD5, CD7 e CD8, linfócitos B e precursores: CD10, CD19, CD22, CD20 além de 

anti-IgM , antígenos de diferenciação mielóide :CD11b, CD13, CD14, CD15, CD33, e 

anti-mieloperoxidase  ou  MPO,  eritróides:  glicoforina  alfa,  glicoproteínas 

plaquetárias :CD42, CD61 e antígenos de linhagem não específica :CD45, HLADR, 

CD25, CD38 e terminal deoxinucleotidil transferase ou TdT, CD34 e CD117.

5.2.3 Marcação de Antígenos de Superfície

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

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

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

temperatura ambiente. Após esta etapa, a suspensão foi novamente homogeneizada 

e acrescentada à mesma cerca de 2 mililitros (mL) de solução de lise, havendo nova 

incubação  por  mais  10  minutos  no  escuro  à  temperatura  ambiente.  Após  este 

período, a suspensão celular foi  centrifugada por 5 minutos a 2000 rotações por 

minutos (rpm), o subrenadante desprezado e o sedimento resuspenso em PBS e 

novamente  centrifugado  a  1.500  rpm  por  5  minutos,  sendo  esta  última  etapa 

realizada mais 2 vezes consecutivas. Ao final desta etapa, o sedimento foi então 

ressuspenso em 1 mL de solução de PBS/ formaldeído a 1% e estocado ao abrigo 
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da luz, sob refrigeração, até o momento da análise. Em todos os casos analisados, 

utilizou-se  um controle  de  autofluorescência  inespecífica  com um conjugado IgG 

marcado com fluorocromo (Gama 1FICT / gama 2PE - Becton Dickinson). 

5.2.4 Marcação de Antígenos Intracitoplasmáticos e Nucleares

Por  se  tratar  de  antígenos  cujos  epítopos  se  encontram  localizados  no 

citoplasma,  foi  necessária  a  prévia  permeabilização  celular,  possibilitando  dessa 

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

MPO,  sendo  também  necessário  esta  metodologia  na  investigação 

intracitoplasmatica para o CD13 (cCD13), CD22 (cCD22), CD79a e (cCD79a). Para 

este  procedimento  foi  utilizado  o  protocolo  abaixo,  empregando  solução  de  lise 

(Becton  Dickinson´s  FACS  lysing  solution,  San  José  CA,  USA)  para  a 

permeabilização celular (CAVALCANTI JR, 2004).

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

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

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

minutos,  descarte  do  sobrenadante  e  homogeneização  do  sedimento.  Após 

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

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

(CAVALCANTI JR, 2004). 

Após  o  descarte  do  sobrenadante,  o  sedimento  foi  homogeneizado  e 

adicionado sobre  o  mesmo 10µL do AcMo ,  seguida  de  uma incubação por  30 

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

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

1.500 rpm por 5 minutos, desprezado o sobrenadante e o sedimento ressuspendido 

e submetido a mais uma lavagem com solução de PBS/Tween-20. Após o descarte 

do sobrenadante, ao sedimento final foi adicionado 1 mL de solução de formaldeído 

diluído a 1% em PBS e estocado na geladeira ao abrigo da luz até o momento da 

leitura no CF (CAVALCANTI JR, 2004). 

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. 
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A aquisição e análise das amostras foram realizadas em citômetro de fluxo 

de 3 cores FACscScalibur (Beckton Dickinson) em plataforma machintosh (Apple). 

Para  aquisição  e  análise  foi  utilizado  o  programa  Cell  Quest  software  (Beckton 

Dickinson),  empregando  o  eixo  de  dispersão  lateral  (Side  Scatter  –SSC)  com 

aquisição  de  um  total  de  20.000  células,  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 logarítimica que detectam a fluorescência verde , 

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

PerCP respectivamente. Para cada amostra analisada foram empregados controles 

isotípicos de marcação inespecífica, os quais serviram de referencial para calibração 

do citômetro de fluxo. 

As imunofenotipagens foram consideradas positivas por ambas as técnicas 

quando ocorreram mais que 20% de células blásticas positiva os AcMo. 

Os Resultados foram fornecidos na forma de diagrama de dispersão em 

percentagens da população celular com reação positiva ou negativa e intensidade 

de fluorescência, conforme figuras 6, 7 e 8
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Figura 6: Histograma do tipo dot-plot de controle negativo
Fonte: Acervo do autor.

Figura  7:  Histogramas  do  tipo  dot-plot  de  uma  leucemia  M4  (CD14,  CD33,  CD13  e  CD45 
positivos)
Fonte: Acervo do autor.
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Figura  8:  Histogramas  do  tipo  dot-plot  de  uma  leucemia  M1  (CD45,CD34,  CD33,  CD13, 
CD7positivos)
Fonte: Acervo do autor.
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Tabela 6: Anticorpos monoclonais empregados neste estudo

                               Antígenos relacionados a linfócitos T e B

Anticorpos Especificidade Marca comercial

CD3/CD19/CD45 Linfócitos T e B Beckton-Dikinson

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

CD22 Linfócitos B e precursores Beckton-Dikinson

CD79a Linfócitos B e precursores Beckton-Dikinson

CD10 Antígeno Comum da Leucemia Linfóide Aguda Beckton-Dikinson

CD20 Linfócitos B e precursores Beckton-Dikinson

CD2 Linfócitos T e precursores Beckton-Dikinson

CD7 Linfócitos T e precursores Beckton-Dikinson

CD5 Linfócitos T e precursores Beckton-Dikinson

CD1a Timocitos Corticais Pharmigen

IgM Cadeia pesada da imunoglobulina IgM Pharmigen

                  Antígenos mielóides, monocitários, plaquetários e eritróides

Anticorpos Especificidade Marca comercial

CD13 Células mielóides Pharmigen

CD33 Células mielóides Pharmigen

CD15 Granulócitos Pharmigen

CD11b Monócitos e precursores Pharmigen

CD45/CD14 Antígeno Leucocitario Comum / Monócitos Beckton-Dikinson

CD41 Glicoproteína plaquetárias CECON

CD61 Glicoproteína plaquetária CECON

Glicoforina alfa

MPO

Eritrócitos e precurosores

Células mielóides

Beckton-Dikinson

Pharmigen

                                                    OUTROS

Anticorpos Especificidade Marca comercial

CD34 Células progenitoras Pharmigen

CD117 Receptor para C-kit Beckton-Dikinson

TdT Terminal deosinucleotidil Transferase Beckton-Dikinson

CD38 Antígeno relacionado a ativação celular Beckton-Dikinson

HLADR Antígeno de histocompatibilidade de classe II Pharmigen
Fonte: Acervo do autor.

Para melhor caracterização do perfil imunofenotípico das leucemias agudas 

foi necessário a montagem de um painel combinando os diferentes AcMo, de acordo 

com a especificidade e conjugação dos mesmos.
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Painel Inicial – Superfície

Tubo 1: Controle isotípicoFITC / Controle isotípicoPE 

Tubo 2: CD45FITC / CD14PE 

Tubo 3: CD3FITC / CD19PE / CD45Pcyp

Tubo 4: CD4FITC / CD8PE / CD3 Pcyp

Tubo 5: sCD22Fitc

Tubo 6: CD20FITC

Tubo 7: CD117PE

Tubo 8: HLADRFITC / CD34PE

Tubo 9: CD33PE

Tubo 10: sCD13PE

Tubo 11: CD15FITC / CD11bPE

Tubo 12: CD10FITC / CD19PE

Tubo 13: CD79a PE

Tubo 14: CD38 PE

Tubo 15: CD2FITC / CD7PE

Tubo 16: CD1aPE 

Tubo 17: CD41FITC / CD61PE

Tubo 18: Glicoforina alfaPE 

Tubo 219: anti IgMFitc 

Painel Secundário Intracitoplasmático

Tubo 1: Controle isotípicoFITC / Controle isotípicoPE 

Tubo 2: MPOFITC / cCD13PE 

Tubo 3: TdTPE

Tubo 4: cCD3 Pcyp

Tubo 5: cCD22FITC / cCD79aPE

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os  dados  obtidos  nos  ensaios  foram  analisados  através  de  analise 

estatística utilizando o software estatístico Statistic Pack for Social Sciences (SPSS 

for Windows versão 17. 0; Copyright ® SPSS, INC. ,exel e o R.
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O tratamento estatístico neste trabalho teve como objetivo testar hipóteses do tipo:

H0: A proporção de pacientes com um determinado marcador, em um certo 

tipo de Leucemia Mielóide, é igual a zero;

H1: A proporção de pacientes com um determinado marcador, em um certo 

tipo de Leucemia Mielóide, é maior que zero;

Portanto,  a  questão  era  testar  estas  proporções.  Nas  situações  onde  o 

tamanho da amostra era de pelo menos 20 unidades, optou-se por utilizar o teste 

estatístico para proporções:

n

p)p(1

p
Z

−
=

Onde, p foi estimado pela proporção amostral e n é o tamanho da amostra.

Nas situações onde o tamanho da amostra não era suficientemente grande 

para  utilizar  o  teste  paramétrico  acima  optou-se  por  usar  um  procedimento  de 

reamostragem chamado Bootstrap.

Bootstrap

O bootstrap é um método genérico para estimar variabilidade em estatística. 

Ele foi criado por Bradley Efron e tornou-se muito popular na década de 80.

Esta metodologia caracteriza-se pela  amostragem da base de dados.   O 

procedimento consiste no seguinte:

- Toma-se a base de dados do trabalho, que na verdade é uma amostra da 

população real, como sendo uma pseudo-população;

- Calcula-se o estimador da base de dados. No nosso caso a proporção de 

unidades amostrais onde o marcador acusou positivo;

-  Para  conhecer  a  variabilidade  deste  estimador,  realiza-se,  na  base  de 

dados original, uma amostragem de tamanho igual e com reposição. Esta amostra é 

chamada de pseudo-amostra;

- Repete-se o passo anterior um grande número de vezes: 100, 300, 1000 

etc. No nosso caso, foram feitas sempre 1000 simulações;
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Na prática o que se está fazendo com estas pseudo-amostras é simular uma 

situação em que fossem realizadas várias amostras de mesmo tamanho para obter 

várias  proporções  de  positivo,  assim  temos  uma  distribuição  empírica  desta 

proporção.

Para melhor visualização da expressão dos diversos marcadores celulares 

foram confeccionados gráficos do tipo box plot.
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6. RESULTADOS
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6.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PACIENTES

Foram  diagnosticados  351  casos  de  leucemias  agudas,  das  quais,  179 

(51%) classificadas como LMA e 172 (49%) como LLA.

Dos 179 casos de LMA, 92 (51,4%) eram do sexo feminino e 87 (48,6%) do 

sexo  masculino,  critério  este  que,  estatisticamente,  não  apresentou significativas 

diferenças, em decorrência do p-valor alcançado, qual seja, 0,709. Concernente a 

faixa etária da população, analisou-se uma camada, cuja idade variou entre 3 e 95 

anos de idade. (Tabela 8) Neste aspecto, foi  detectado uma maior incidência da 

respectiva LMA nos indivíduos, cuja faixa etária gravita em torno de 41 a 65 anos.

Tabela 7: Frequência de LMA em relação ao sexo

Sexo Frequência %

Masculino 87 48,6

Feminino 92 51,4

Total 179 100, 0
Fonte: Acervo do autor.

Tabela 8: Frequência de LMA por idade

Faixa etária Frequência %

Menor que 10 anos 12 6,7

10 a 20 anos 24 13,4

21 a 40 anos 31 17,3

41 a 65 anos 70 39,1

Maior que 65 anos 42 23,5

Total 179 100, 0
Fonte: Acervo do autor.

6.2 ASPECTOS CLÍNICOS DOS PORTADORES DE LMA INVESTIGADOS

Concernente aos dados clínicos referentes a doença do grupo investigado, 

registre-se  que  a  esplenomegalia  consiste  no  achado  clínico  mais  presente, 

perfazendo  um  total  de  147  casos  (82,1%).  Num  segundo  plano,  verificou-se  a 

presença de hepatomegalia em 132 casos investigados. (73,7%). Já os fenômenos 

hemorrágicos  foi  constatada em 20,  dos  179  casos abordados (11,2%).  Merece 

destacar  que  outros  dados  clínicos,  relacionados  à,  LMA  também  foram 

constatados, embora com menor freqüência, conforme descritos na tabela 9.
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Tabela 9: Dados clínicos encontrados nos portadores de LMA investigados

Dados clínicos Presentes

Nº / (%)

Esplenomegalia 147 (82,1%)

Hepatomegalia 132 (73,7%)

Fenômenos hemorrágicos 55 ( 30,7%)

Linfadenopatia

Infiltração de pele

20 (11,2%)

16 (9,0%)
Fonte: Acervo do autor.

Ao se  analisar  os dados clínicos relacionados com os subtipos  de  LMA, 

foram encontrados os seguintes resultados: A linfoadenopatia foi mais observado  no 

subtipo M2, presente em 09, dos 60 casos, seguido do subtipo LMA M4 constatado 

em 06 casos, das 35 leucemias. Por seu turno, a hepatomegalia restou visivelmente 

constatada no  subtipo  M2,  apontando  44 casos,  dos  60  analisados,  seguida  do 

subtipo LMA M1 apontado em 31 casos, das 40 leucemias investigadas. Enquanto 

isso, a esplenomegalia foi mais encontrado no subtipo M2, presente em 52 casos 

dos 60 analisados, seguido do subtipo LMA M1, constatado em 36 casos, das 40 

leucemias envolvidas no estudo. Já os fenômenos hemorrágicos se mostraram mais 

presentes na LMA M4, em 22 casos, dos 35 analisados, seguido da LMA M3, nas 

quais foram detectados 20 casos, dos 22 pacientes investigados. A infiltração de 

pele foi mais encontrado no subtipo M5,  presente em 07 dos 13 pacientes, seguido 

do subtipo LMA M1, constatada em apenas 04 casos, das 40 leucemias investigadas 

tabelas (10, 11, 12, 13, 14).

Tabela 10: Presença de esplenomegalia segundo os subtipos de LMA

Classificação  FAB Total Presente Percentual

LMA –M0 2 2 100%

LMA –M1 40 36 90%

LMA-M2 60 52 87%

LMA-M3 22 12 54%

LMA-M4 35 30 86%

LMA-M5 13 11 85%

LMA-M6 6 4 67%

LMA –M7 1 0     (--)

Total 179 147
Fonte: Acervo do autor.
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Tabela 11: Presença de hepatomegalia  segundo os subtipos de LMA

Classificação  FAB Total Presente Percentual

LMA –M0 2 2 100%

LMA –M1 40 31 77%

LMA-M2 60 44 73%

LMA-M3 22 11 50%

LMA-M4 35 30 86%

LMA-M5 13 10 77%

LMA-M6 6 4 67%

LMA –M7 1 0     (--)

Total 179 132
Fonte: Acervo do autor.

Tabela 12:  Presença de fenômenos hemorragicos  segundo os subtipos de LMA
Classificação  FAB Total Presente Percentual

LMA –M0 2 0   (--)

LMA –M1 40 3 7,5%

LMA-M2 60 1 1,7%

LMA-M3 22 20 90%

LMA-M4 35 22 63%

LMA-M5 13 8 61%

LMA-M6 6 0     (--)

LMA –M7 1 1     100%

Total 179 55
Fonte: Acervo do autor.

Tabela 13: Presença de linfoadenopatia segundo os subtipos de LMA 
Classificação  FAB Total Presente Percentual

LMA –M0 2 0   (--)

LMA –M1 40 4 10%

LMA-M2 60 9 15%

LMA-M3 22 0   (--)

LMA-M4 35 6 17%

LMA-M5 13 1 08%

LMA-M6 6 0     (--)

LMA –M7 1 0      (--)

Total 179 20
Fonte: Acervo do autor.
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Tabela 14: Presença de infiltração de pele segundo os subtipos de LMA
Classificação  FAB Total Presente percentual

LMA –M0 2 0   (--)

LMA –M1 40 3 7,5%

LMA-M2 60 4 6,7%

LMA-M3 22 O   (--)

LMA-M4 35 2 5,7%

LMA-M5 13 7 54%

LMA-M6 6 0     (--)

LMA -M7 1 0      (--)

Total 179 16
Fonte: Acervo do autor.

6.3 CARACTERÍSTICAS HEMATOLOGICAS DOS PACIENTES INVESTIGADOS

A contagem de plaquetas variou de 10.000 a 208.000/mm³ com média de 

60.000/mm³, apresentando as seguintes variações: i) 26 (14,5%) casos com número 

de plaquetas menor ou igual a 20.000/ mm³, ii)  62 (34,6%) com contagem entre 

20.000 e 50.000/mm³, iii) 77 (43%) com plaquetometria entre 50.000 e 100.000/mm³, 

iiii)  13  (7,3%)  casos  com  número  de  plaquetas  na  faixa  correspondente  entre 

100.000  e  150.000/mm³  e  iiiii).  1  (0,6%)  com contagem  de  plaquetas  acima  de 

150.000/mm3 (Tabela 15).

Tabela 15: Percentual da freqüência do número de plaquetas nos portadores de LMA

N º de plaquetas/mm3 Frequência (%)

< 20.000 ou igual 26 14,5

> 20.000 e ≤  50.000 62 34,6

> 50.000 e  ≤ 100.000 77 43,0

> 100.000 e  ≤ 150.000 13 7,3

> 150.000 1 0,6

Total 179 100, 0
Fonte: Acervo do autor.

Os níveis da dosagem de hemoglobina variou de 3 a 12,0g/dL com média de 

8,0 g/dL. A maior parte das leucemias estudadas 159 (88,8%) apresentou dosagem 

de hemoglobina menor ou igual a 10g/dL e 20 (11,2%) maior que 10g/dL (Tabela 

16).
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Tabela 16: Percentual da dosagem de hemoglobina nos portadores de LMA

Dosagem de hemoglonina Frequência %

≤ 10 g/dL 159 88, 8

> 10 g/dL 20 11, 2

Total 179 100, 0
Fonte: Acervo do autor.

A  contagem  global  de  leucócitos  apresentou-se  elevada  na  maioria  dos 

casos estudados. As contagens máxima, mínima e média foram de 300.000/mm³, 

1.400/mm³  e  74.000/mm³  respectivamente.  Constatou-se  5  (2,8%)  casos  com 

contagem inferior a  5000/mm3, 7 (3,9%) oscilaram entre  5.000 e 10.000/mm3, 11 

(6,1%) variaram entre 10.000 e 20.000/mm3, 46 (25.7%) apresentaram contagem de 

leucócitos entre 20.000 e 50.000/mm3 e a maioria das leucemias diagnosticadas 

110 (61,5%) apresentaram leucometria maior que 50.000 cel/mm3 (Tabela 17).

Tabela 17: Percentual da leucometria nos portadores de LMA

Leucometria Frequencia %

< 5. 000 cel/mm³ 5 2,8

>5.000 e ≤  10.000 cel/mm³ 7 3,9

> 10.000 e  ≤ 20.000 cel/mm³ 11 6,1

> 20.000 e  ≤  50.000 cel/mm³ 46 25,7

> 50. 000 cel/mm³ 110 61,5

Total 179 100,0

Fonte: Acervo do autor.

A contagem relativa (percentual) de células blásticas no sangue periférico 

variou  de  8  a  100%,  com  media  de  78,92%.  Dos  pacientes  estudados  9  (5%) 

apresentaram  contagem  menor  que  30%  de  blastos  no  sangue  periférico,  46 

(25.7%) entre 30 e 70% e a maioria dos casos 124 (69,3) apresentaram mais de 

70% de blastos. (Tabela 18).

Tabela 18: Percentual de blastos no sangue periférico dos portadores de LMA

Contagem relativa de Blastos Frequencia %

Até 30% de blastos 9 5,0

De 30 a 70% de blastos 46 25,7

> 70% de blastos 124 69,3

Total 179 100,0
Fonte: Acervo do autor.
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6.4  FREQUÊNCIA  DOS  SUBTIPOS  DE  LMA  DE  ACORDO  COM  A 

CLASSIFICAÇÃO FAB DO GRUPO INVESTIGADO

Todos os casos do presente estudo foram diagnosticados inicialmente pela 

análise citomorfologica do aspirado da medula óssea (mielograma) constatando-se 

inicialmente a infiltração da MO por células leucêmicas com percentual maior que 

20%. Posteriormente detalhes da analise citomorfologica tais como a presença de 

vacúolos,  corpos  de  Auer  e  presença  de  promielocitos  foram  devidamente 

analisados. Em uma outra etapa, foi realizada a avaliação do subtipo morfológico de 

acordo com o proposto pelo sistema Franco-Americano-Britânico (FAB) e posterior 

correlação com os achados das imunofenotipagens por citometria de fluxo. Desta 

avaliação preliminar observou-se os seguintes resultados: LMA M0, 02(1.1%) LMA 

M1, 40 (22.3) LMA M2, 60 (33.5) LMA M3, 22 (12.3%) LMA M4, 35 (19. 6) LMA M5, 

13 (7.3%) LMA M6 06 (3.4%) e LMA M7 01 (0.6%). (Tabela 19).

Tabela 19: Frequência dos casos diagnosticados de LMA de acordo com a classificação FAB

Tipo FAB Frequência %

LMA-M0 02 (1,1)

LMA-M1 40 (22,3)

LMA-M2 60 (33,5)

LMA-M3 22 (12,3)

LMA-M4 35 (19,6)

LMA-M5 13 (7,3)

LMA-M6 06 (3,4)

LMA-M7 01 (0,6)

Total 179 100,0
Fonte: Acervo do autor.

6.5 IMUNOFENOTIPAGEM DO GRUPO INVESTIGADO. 

Os dados referentes as imunofenotipagens encontram-se discriminados nas 

tabelas numeradas de 20 a 28 e nas figuras numeradas de 9 a 25. Observou-se 

forte reatividade para os antígenos Pan-mielóides: CD13 intracitoplasmático (cCD13) 

e de superfície (sCD13) e CD33 na maioria dos casos investigados, correspondendo 
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a 96,6%, 82,1% e 85,5% respectivamente. A expressão da mieloperoxidase (MPO) 

por sua vez mostrou-se presente em 74,9% do total de casos (tabela 20).

Marcadores de células progenitoras como o receptor  para c-Kit  (CD117), 

CD34 e TdT mostraram-se presentes em 48,6%, 55,3% e 3,9% respectivamente 

(tabela  20).  Marcadores  relacionados  a  diferenciação  celular  tais  como:  CD14, 

CD15,  CD41 e  CD61 e  glicoforina  alfa  estiveram presentes  nas  leucemias  com 

componente monocitário (M4 e M5), LMA com diferenciação (M2 e M3), leucemia 

megacarioblastica e na eritroleucemia respectivamente (Tabelas 23, 24, 25, 26,27 e 

28).

A expressão dos antígenos linfóides e células NK estiveram ausentes na 

maioria dos casos, sendo, porém observados alguns casos isolados com expressão 

aberrante para alguns destes antígenos tais como CD7, CD4, CD19, CD3, CD5 e 

TdT, não sendo no entanto estes casos caracterizados como leucemia bifenotípica. 

O CD 7 esteve presente em 30(16,8%) casos apresentando análise estatisticamente 

significativa com p=0,000, o CD4 em 5(2,8%) apresentando p= 0,011, o CD 3 em 

5(2,8%) apresentando p=0,011 o CD19 em 3(1,7%) apresentando um p= 0,040, o 

CD5  em  3(1,7%)  com  p=  0,040  e  o  TDT  esteve  em  7(3,9%)  casos  de  LMA 

diagnosticados (Tabela 20). O CD8 e o CD79a esteve presente em apenas um caso 

não apresentado valores estatisticamente significativos. O CD1a, CD2, CD20, CD10 

e IgM foram negativo para todos os casos analisados.

Na  tabela  29  encontra-se  registrados  os  valores  máximos,  mínimos  e 

médios da expressão dos marcadores celulares analisados neste estudo. Dentre os 

antigenos mieloides o cCd13 apresentou o maior nível  médio de expressão com 

67,94% seguido do CD33, sCD13 E MPO com os seguintes valores respectivamente 

61,58%, 60,16%, 55,54% podendo ainda estes resultados serem observados nas 

figuras 9,10,11e12 que são a representação gráfica do tipo  Box plot  da associação 

dos níveis de expressão destes marcadores com o subtipos morfológicos das LMAs 

distribuído de acordo com a classificação FAB. Com relação aos marcadores  CD34, 

CD117 E HLADR observou-se as seguintes médias de células positivas: 30,25% 

para o CD34, 39,15 % para o CD117 e 32,45% para o antígeno HLADR .

Ainda na tabela 29 encontram-se também discriminado os níveis médios de 

expressão dos antígenos linfóides, destacando-se o antígeno T CD7 com media de 

9,78%. O CD19 foi entre os marcadores da linhagem B que apresentou maior media 

de níveis de expressão com 2,1%. 
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Tabela 20: Frequência da reatividade dos anticorpos monoclonais utilizados neste estudo

Anticorpo  TOTAL NT Nº(+) (%) P-valor

MPO 179 160 134 74,9 0,000

CCD13 179 179 173 96,6 0,000

CD13 179 179 153 85, 5 0,000

CD33 179 177 147 82, 1 0,000

CD117 179 157 87 48,6 0,000

CD14 179 179 36 20,1 0,000

CD15 179 132 48 26, 8 0,000

G.alfa 179 179 06 3,3 0,001

CD41/61 179 179 01 0,6 0,500

CD34 179 179 99 55,3 0,000

TDT 179 157 07 3, 9 0,001

sCD3 179 179 05 2, 8 0,011

cCD3 179 178 01 0,6 0,500

CD4 179 179 05 2,8 0,011

CD8 179 178 01 0, 6 0,157

CD5 179 172 03 1, 7 0,040

CD7 179 179 30 16,8 0,000

CD10 179 179 - - 0,500

HLADR 179 179 100 55, 9 0,000

CD19 179 179 03 1,7 0,040

sCD22 179 179 03 1,7 0,040

cCD22 179 131 1 0,6 0.500

CD20 179 113 - - 0,500

CD11b 179 172 50 30,0 0,000

CD1a 179 179 0 - 0.500

CD2 179 179 - - 0,500

sCD79a 179   72 1 0,6 0,156

cCD79a 179   64 1 0,6 0,156

CD56/16 179 171 - - 0,500

sIgM 179 147 - - 0,500

cIgM 179 144 - - 0,500

CD38 179 178 35 19,6 0,500
Fonte: Acervo do autor.

s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; (NT): número testado; G.alfa: glicoforina alfa, 
Nº(+)= número de casos positivos,(%)=percentual de casos positivos.
Estatisticamente significativo quando p<0.05
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Tabela 21: Resultados da imunofenotipagem das LMA M0
AcMo  NT  NR (+) %
HLADR 2 0 2 100
sCD13 2 0 1 50
CD33 2 0 2 100
CD34 2 0 1 100
CD14 2 0 0 00
CD15 1 1 0 00
MPO 1 1 1 100
TDT 1 1 0 00
sCD3 2 0 0 00
cCD3 2 0 0 00
CD4 2 0 0 00
CD8 2 0 0 00
CD5 1 1 0 00
CD7 2 0 0 00
CD10 2 0 0 00
CD19 2 0 0 00
sCD22 2 0 0 00
cCD22 1 1 0 00
CD20 1 1 0 00
G.alfa 2 0 0 00
CD11b 1 1 0 00
CD1a 2 0 0 00
CD2 2 0 0 00
sCD79a 1 1 0 00
cCD79a 1 1 0 00
CD56/16 1 1 0 00
Sigm 1 1 0 00
Cigm 1 1 0 00
CD38 2 0 0 00
CD117 1 1 1 00
CD61 2 0 0 00

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade ; G.alfa: glicoforina alfa
OBS.: Não foi realizado o calculo do valor de p devido pequeno número de casos.
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Tabela 22: Resultados da imunofenotipagem das LMA M1
AcMo  NT  NR (+)   % P- valor
HLADR 40 0 22      55 0,000
sCD13 40 0 35   87 0,000
CD33 40 0 30   75 0,000
CD34 40 0 35 87,5 0,000
CD14 40 0 1 2,5 0,155
CD15 28 12 4 14,2 0,015
MPO 35 5 30 86 0,000
TDT 35 5 3 8,57 0,035
sCD3 40 0 1 2,1 0,155
cCD3 40 0 0 00 0,500
CD4 40 0 3 7,5 0,035

CD8 40 0 1 2,1 0,155
CD5 38 2 1 2,6 0,000
CD7 40 0 12 30 0,000
CD10 40 0 0 00 0,500
CD19 40 0 0 00 0,500
sCD22 40 0 1 2,1 0,155
cCD22 30 10 0 00 0,500
CD20 25 15 0 00 0,500
G.alfa 40 0 0 00 0,500
CD11b 38 2 5 13,1 0,008
CD1a 40 0 0 00 0,500
CD2 40 0 1 00 0,155
sCD79a 19 21 0 00 0,500
cCD79a 18 22 0 00 0.500
CD56/16 38 2 0 00 0,500
Sigm 33 7 0 00 0,500
Cigm 33 7 0 00 0.500
CD38 39 1 9 23 0,000
CD117 34 6 20 59 0,000
CD61 40 0 0 00 0,000

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade; G.alfa: glicoforina alfa.
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Tabela 23: Resultados da imunofenotipagem das LMA M2
AcMo  NT  NR (+)  % p-valor
HLADR 60 0 36 60 0,000
sCD13 60 0 54 90 0,000
CD33 60 0 52 87 0,000
CD34 60 0 28 46,6 0,000
CD14 60 0 0 00 0.500
CD15 45 15 16 35,5 0,000
MPO 54 6 48 89 0,000
TDT 53 7 4 7,5 0,018
sCD3 60 0 1 1,6 0,156
cCD3 59 1 0 00 0,500
CD4 60 0 1 1,6 0,156
CD8 60 0 0      00         0,500
CD5 60 0 0      00 0,500
CD7 60 0 10      17         0,000
CD10 60 0 0      00         0,500
CD19 60 0 1     1,6         0,156
sCD22 60 0 1 1,6 0,156
cCD22 44 16 0 00 0,500
CD20 40 20 0 00 0,500
G.alfa 60 0 0 00 0,500
CD11b 60 0 11 18 0,000
CD1a 58 2 0 00 0,500
CD2 60 0 0 00 0,500
sCD79a 26 34 0 00 0,500
cCD79a 22 38 0 00 0,500
CD56/16 60 0 0 00 0,500
Sigm 49 11 0 00 0,500
Cigm 48 12 0 00 0,500
CD38 60 0 16 26,6 0,000
CD117 54 6 25 46 0,000
CD61 60 0 0 00 0,500

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade ; G.alfa: glicoforina alfa.
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Tabela 24: Resultados da imunofenotipagem das LMA M3

AcMo       NT  NR        ( +)          %     p-valor
HLADR 22 0 0 4,5 0,500
sCD13 22 0 20 91 0,000
CD33 22 0 20 91 0,000
CD34 22 0 0 00 0,500
CD14 22 0 0 00 0,500
CD15 16 6 9 56 0,000
MPO 22 0 21 95 0,000
TDT 20 2 0 00 0,500
sCD3 22 0 1                     4,5        0,153
cCD3 22 0 0 00 0,500
CD4 22 0 0          00        0,500
CD8 20 1 0 00 0,500
CD5 22 0 0 00 0,500
CD7 22 0 1 4,5 0,153
CD10 22 0 0 00 0,500
CD19 22 0 0 00 0,500
sCD22 22 0 0 00 0,500
cCD22 19 3 0 00 0,500
CD20 15 7 0 00 0,500
G.alfa 22 0 0 00 0,500
CD11b 22 0 4 18,1 0.013
CD1a 17 5 0 00 0,500
CD2 22 0 0 00 0,500
sCD79a 7 15 0 00 0,500
cCD79a 6 16 0 00 0,500
CD56/16 22 0 0 00 0,500
sIGM 17 5 0 00 0,500
cIGM 16 6 0 00 0,500
CD38 22 0 3 14 0,031
CD117 22 0 22 100 0,000
CD61 22 0 0 00 0,500

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade ; G.alfa: glicoforina alfa.

73



Tabela 25: Resultados da imunofenotipagem das LMA M4
AcMo  NT  NR (+)    %  p-valor
HLADR 35 0 23 65,7 0,000
sCD13 35 0 31 88 0,000
CD33 33 2 27 81,8 0,000
CD34 35 0 19 54,2 0,000
CD14 35 0 21 60 0,000
CD15 28 7 7 25 0,001

MPO 31 4 25 81 0,000

TDT 31 4 1 3,2 0.154
sCD3 35 0 0     00 0.500
cCD3 35 0 0 00 0.500
CD4 35 0 1 3,2 0.500
CD8 35 0 0 00 0.500
CD5 33 2 1 3,0 0,154
CD7 35 0 7 20 0,000
CD10 35 0 0 00 0.500
CD19 35 0 2 5,7 0,072
sCD22 35 0 2 5,7 0,072
cCD22 24 11 1 4,2 0.500
CD20 19 16 0 00 0.500
G.alfa 35 0 0 00 0.500
CD11b 33 2 16 48,5 0,000
CD1a 35 0 0 00 0.500
CD2 35 0 0 00 0.500
sCD79a 11 24 1 09 0,147
cCD79a 9 26 1 11 0,147
CD56/16 32 3 0 00 0.500
sIGM 30 5 0 00 0.500
cIGM 29 6 0 00 0.500
CD38 35 0 6 17 0,003
CD117 31 4 13 42 0,000
CD61 35 0 0 00 0,500

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade ; G.alfa: glicoforina alfa.
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Tabela 26: Resultados da imunofenotipagem das LMA M5

AcMo         NT       NR        (+)         %      p-valor
HLADR 13 0 9 69 0,000
sCD13 13 0 10 77 0,000
CD33 13 0 12 92 0,000
CD34 13 0 3 23 >0,050
CD14 13 0 13 100 0,000
CD15 10 3 6 60 0,000
MPO         11 2 8 73 0,000
TDT 10 3 0 00 0,500
sCD3 13 0 0 00 0,500
cCD3 13 0 0 00 0,500
CD4 13 0 1 7.7 0,148
CD8 13 0 0 00 0,500
CD5 11 2 0 00 0,500
CD7 13 0 0 00 0,500
CD10 13 0 0 00 0,500
CD19 13 0 0 00 0,500
sCD22 13 0 0 00 0,500
cCD22 9 4 0 00 0,500
CD20 9 4 0 00 0,500
G.alfa 13 0 0 00 0,500
CD11b 11 2 10 91 <0,050
CD1a 13 0 0 00 0,500
CD2 13 0 0 00 0,500
sCD79a 7 6 0 00 0,500
cCD79a 7 6 0 00 0,500
CD56/16 11 2 0 00 0,500
sIGM 11 2 0 00 0,500
cIGM 11 2 0 00 0,500
CD38 13 0 1 7,7 >0,050
CD117 10 3 6 60 <0,050
CD61 13 0 0 00 0,500

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade ; G.alfa: glicoforina alfa.
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Tabela 27: Resultados da imunofenotipagem das LMA M6

AcMo  NT  NR       (+)      %       p-valor
HLADR 6 0 0 00 0,500
sCD13 6 0 3 50 >0,05
CD33 6 0 1 17 >0,05
CD34 6 0 1 17 >0.05
CD14 6 0 0 00 0,500
CD15 3 3 1 33 AI
MPO 5 1 1 20 AI
TDT 6 0 0 00 0,500
sCD3 6 0 2 33 0,041
cCD3 6 0 0 00 0,500
CD4 6 0 0 00 0,500
CD8 6 0 0 00 0,500
CD5 6 0 1 17 >0,050
CD7 6 0 0     00          0,500
CD10 6 0 0 00 0,500
CD19 6 0 0 00 0,500
sCD22 6 0 0 00 0,500
cCD22 3 3 0 00 0,500
CD20 3 3 0 00 0,500
G.alfa 6 0 6 100 0,000
CD11b 6 0 0 00 0,500
CD1a 6 1 0 00 0,500
CD2 6 0 0 00 0,500
sCD79a 0 6 0 00 0,500
cCD79a 0 6 0 00 0,500
CD56/16 6 0 0 00 0,500
sIGM 5 1 0 00 0,500
cIGM 5 1 0 00 0,500
CD38 6 0 0 00 0,500
CD117 4 2 0 00 0,500
CD61 6 0 0 00 0,500

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade ; G.alfa: glicoforina alfa.,AI:amostra Insuficiente.
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Tabela 28: Resultados da imunofenotipagem das LMA M7
AcMo  NT  NR (+) %
HLADR 1 0 0 00
sCD13 1 0 1 100
CD33 1 0 1 100
CD34 1 0 1 100
CD14 1 0 0 00
CD15 1 0 0 00
MPO 1 0 0 00
TDT 1 0          0 00
sCD3 1 0 0 00
cCD3 1 0 0 00
CD4 1 0 0 00
CD8 1 0 0 00
CD5 1 0 0 00
CD7 1 0 0 00
CD10 1 0 0 00
CD19 1 0 0 00
sCD22 1 0 0 00
cCD22 1 0 0 00
CD20 1 0 0 00
G.alfa 1 0 0 00
CD11b 1 0 0 00
CD1a 1 0 0 00
CD2 1 0 0 00
sCD79a 1 0 0 00
cCD79a 1 0 0 00
CD56/16 1 0 0 00
sIGM 1 0 0 00
cIGM 1 0 0 00
CD38 1 0 1 00
CD117 1 0 0 00
CD41/61 1 0 1 100

Fonte: Acervo do autor.

NR: não realizado; (+): positivo; (-): negativo; s: marcação de superficie; c: marcação citoplasmática; 
(NT): número testado;(%) :percentual de positividade ; G.alfa: glicoforina alfa.
OBS.: Não foi realizado o calculo do valor de p devido pequeno número de casos.
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TABELA 29: Níveis de expressão dos marcadores celulares nos pacientes investigados

Fonte: Acervo do autor.

AcMo N° Testado
Expressão

Mínimo (%) Máximo (%) Média (%)

ANTÍGENOS RELACIONADOS A CÉLULAS MIELOIDES
CD33 179 0 99 61,58

cCD13 179 0 100 67,94

SCD13 179 0 99 60,16

CD15 132 0 97 17,38

CD14 179 0 99 12,42

CD11B 172 0 95 14,63

CD41/CD61 179 0 50 0,32

G. ALFA 179 0 88 2,80

MPO 160 0 100 55,24

ANTÍGENOS RELACIONADOS A LINFÓCITOS T
CD3 177 0 21 0,25

CD4 179 0 33 1,68

CD8 178 0 32 1,07

CD7 179 0 99 9,78

CD5 171 0 67 1,56

CD2 178 0 47 0,38

CD1A 171 0 0 0,0

ANTÍGENOS RELACIONADOS A LINFÓCITOS B
CD19 179 0 88 2,10

CD22 132 0 67 0,51

SCD22 179 0 66 1,23

CD79A 64 0 58 0,91

CD20 112 0 0 0,0

IGM 143 0 0 0,0

OUTROS MARCADORES CELULARES
CD34 179 0 99 30,25

CD117 157 0 98 39,15

HLADR 179 0 99 32,45

TDT 157 0 99 3,35

CD10 179 0 14 0,28

CD38 178 0 96 12,63
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As representações gráficas do tipo Box plot referente as expressões  dos 

antígenos mieloides cCD13,sCD13,CD33 e MPO nos subtipos de LMA segundo a 

classificação  FAB  encontram-se  representados  nas  figuras  9,  10,  11  e  12 

respectivamente. Observou-se níveis elevados do antígeno CD13 de superfície em 

todos os subtipos de LMA, com resultados mais expressivos na LMA-M3. Nos casos 

de LMA-M6 constatou-se baixos níveis de expressão antigênica. A mesma tendência 

foi observado para os demais antígenos mieloides.

Figura 9: Representação gráfica do tipo Box Plot da associação entre dos níveis de expressão 
do cCD13 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  10:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do sCD13 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  11:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD33 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  12:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do MPO e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Nas figuras 13 e 14 encontram-se representados graficamente os níveis de 

expressão dos antígenos CD34 e CD117 nos subtipos de LMA. A expressão do 

antígeno CD34 mostrou-se  positivo  na  maioria  dos casos estudados com níveis 

elevado de expressão exceto nos casos de LMA-M3, LMA-M6 e LMA-M7 que foram 

negativos  na  totalidade dos casos.  Na LMA-M5 foram negativos  na  maioria  dos 

casos. Valores mais expressivos para o antígeno CD34 estiveram presentes nos 

subtipos LMA-M1 e M0. 

Figura  13:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD34 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Em relação ao receptor para c-KIT ou CD117 constatou-se negatividade nos 

subtipos M6 e M7. Nos demais subtipos apresentou-se positivo destacando-se com 

altos níveis de expressão os casos de LMA-M3 e LMA-M0 (figura 14).

Figura  14:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD117 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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A figura  15  mostra  a  representação  gráfica  dos  níveis  de  expressão  do 

antígeno HLADR nos subtipos de LMA. Em relação a este antígeno foi evidenciado 

positividade com níveis bastante expressivos nos subtipos M0, M1, M2, M4, M5 e 

ausência de expressão em todos os casos dos subtipos M3, M6 e M7.

Figura  15:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do HLADR e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Os níveis de expressão dos antígenos linfóide estão representados também 

nas figuras 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 correspondendo a expressão dos antígenos 

CD7,  CD4,  CD5,  CD19,  CD22,  CD8  e  TDT.  Levando-se  em  consideração  o 

percentual acima de 20% como ponto de corte e portanto, considerando-se acima 

deste  como positivo,  observou-se  na  realidade  ausência  ou  baixa  expressão  na 

maioria  dos  casos.  Sendo,  no  entanto  constatado  casos  isolados  com  valores 

expressivos de positividade e, portanto podendo ser considerados como expressão 

aberrante dos antígenos linfóides. Destacando-se o CD7 que mostrou-se positivo em 

alguns casos de LMA M1, M2 e M4. O CD4 esteve positivo em poucos casos dos 

subtipos M1, M2 e M5. O antígeno CD5, por sua vez, foi positivo somente em alguns 

casos  de  LMA-M1,  LMA-M4 e  LMA-M6.  Já  a  análise  gráfica  do  CD19 detectou 

ausência de expressão na maioria dos casos, com positividade em poucos casos 

dos subtipos M2 e M4. Em relação ao cCD22, somente foi observado positividade 

em poucos casos de M2 E M4. Analisando o gráfico do CD8 foi evidenciado apenas 

um caso positivo  no subtipo LMA-M1 e para o TDT foi  detectado poucos casos 

positivos nos subtipos LMA-M1, LMA-M2 e LMA-M4.
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Figura  16:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD7 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  17:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD4 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  18:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD5 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  19:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD19 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  20:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD22 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.

91



Figura  21:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD8 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  22:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do TDT e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Nas figuras  23,  24  e  25  estão  representados  os  Box-plot  dos  níveis  de 

expressão  dos  antígenos  relacionados  a  maturação  mieloide  monocitária 

CD15,CD14 e CD11b respectivamente.

O antígeno CD15 mostrou-se mais prevalente nos grupos de leucemias com 

diferenciação mieloide como M2, M3, M4 e M5 sendo negativo na LMA-M0, LMA-

M1, LMA-M6 e LMA-M7 (figura 23).

O antígeno CD14 mostrou-se fortemente expresso apenas na M4 e M5 e em 

um caso pontual de LMA-M1 com baixo percentual de células positivas. (figura 24).

A expressão do CD11b predominou nos grupos M4 e M5, sendo no entanto 

observado expressões acima de 20% em 5 casos de M1 e 10 M2. Na M3 apesar de 

predominar casos com expressão negativa ou com baixa expressão detectou-se a 

presença de 3 caso com contagens de CD11b+ acima de 20% (figura 25).
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Figura  23:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD15 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  24:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD14 e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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Figura  25:  Representação  gráfica  do  tipo  Box  Plot  da  associação  entre  dos  níveis  de 
expressão do CD11b e os subtipos de LMA.

OBS.:  As  figuras  em  estrela(*)  corresponde  aos  casos  com  valores 
extremos. As figuras em ponto(•)  representam os casos com valores externos. A 
linha inferior da caixa corresponde ao primeiro quartil, a linha superior corresponde 
ao terceiro quartil  e a linha dentro da caixa corresponde a mediana. Os números 
correspondem  aos  casos  analisados  como  externos  ou  extremos.  O  eixo  x 
corresponde  aos  subtipos  de  leucemias  estudados  e  no  eixo  Y  corresponde  ao 
percentual de positividade para o anticorpo analisado. Considera-se positivo quando 
o percentual encontra-se acima de 20%.
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7. DISCUSSÃO
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DISCUSSÃO:

Embora  ainda  hoje  a  classificação  das  leucemias  agudas  seja  baseada 

essencialmente em analise citomorfologica de distensões sangüíneas e de aspirado 

de medula óssea coradas com corantes hematológicos e em provas citoquímicas, 

novas  metodologias  como  a  citogenética,  biologia  molecular  e  principalmente  a 

imunofenotipagem  por  citometria  de  fluxo  tem  sido  cada  vez  mais  empregada 

trazendo  informações  importantes  não  apenas  em  relação  ao  diagnóstico,  mas 

também no monitoramento do tratamento e avaliação de fatores prognósticos destas 

neoplasias hematológicas (CAVALCANTI JÚNIOR, 1997; BAHIA et al, 2001).

Na  maioria  dos  casos  de  LMA,  os  mieloblastos  podem  ser  facilmente 

diferenciados  dos  linfoblastos  por  coloração  usual.  Essas  células  revelam  uma 

delicada cromatina nuclear, presença de três a cinco nucléolos e delicados grânulos 

azurofilos, mieloperoxidase positivos no citoplasma. Estruturas distintas em formas 

de bastonetes e que se coram de vermelho (corpos de Auer) estão presentes em 

alguns casos (BENNETT J. M. et al, 1976).

A  finalidade  primordial  da  classificação  morfológica  é  de  separar  as 

leucemias  mielóides  das  linfóides,  principalmente  quando  os  blastos  apresentam 

pouca ou nenhuma diferenciação celular (CAVALCANTI JÚNIOR, 1997; BAHIA et al, 

2001).

O grupo FAB (French American British) classificou as leucemias agudas em 

mielóides agudas (LMA) e linfóides agudas (LLA) em subtipos de acordo com as 

características  morfológicas.  Este  grupo  estabeleceu  critérios  de  classificação 

baseado em scores quanto à relação de tamanho do núcleo, citoplasma, presença 

de nucléolos, regularidade de membrana nuclear, características tintoriais do núcleo 

e citoplasma, bem como a presença de vacúolos, granulações intracitoplasmáticas e 

presença de bastonetes de Auer (BENNETT, J. M.  et al, 1976).

A  classificação  FAB  pretendeu  dar  uniformidade  à  nomenclatura  das 

leucemias agudas, estabelecendo padrões a serem seguidos, desde as formas com 

blastos indiferenciados, até aqueles com elementos mais maduros. Desta forma, a 

classificação das LMA foi inicialmente definida de M1 até M6 e as LLA em L1, L2 e 

L3 (BENNETT, J. M. et al, 1976).

Os  critérios  imunológicos  por  sua  vez  são  baseados  na  expressão  de 

antígenos de  diferenciação  celular  presentes  nas distintas  linhagens  que podem 
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estar  ausentes  ou  presentes  nas  diferentes  fases  de  diferenciação  celular.  Tal 

metodologia, fundamental no diagnóstico das hemopatias nos dias de hoje se deu 

graças  a  descoberta  da  tecnologia  de  hibridomas  na  década  de  70  no  século 

passado  possibilitando  o  emprego  de  uma  nova  geração  de  bioreagentes 

denominados  de  anticorpos  monoclonais  (AcMo)  que  juntamente  com  a 

popularização  da  citometria  de  fluxo  revolucionaram  as  técnicas  de 

imunofenotipagem, substituindo com vantagem as técnicas de imunofluorescência 

convencional.

O  estudo  imunofenotípico  das  leucemias  por  citometria  de  fluxo  está 

baseado na identificação de um ou mais antígenos na superfície ou no interior das 

mesmas, as quais se encontram em suspensão. Além da caracterização quanto à 

expressão  destes  marcadores,  a  refração  do  feixe  luminoso  também  fornece 

informações quanto ao tamanho celular graças aos parâmetros  Forward Scater – 

FSC  que  determina  o  tamanho  celular  e  Side  Scatter –  SSC  o  qual  avalia  a 

complexidade ou granulosidade interna  (JENNINGS;  FONN,  1997;  ARGUELLES, 

1998).

Ao  contrario  do  observado  na  LLA  a  imunofenotipagem  nas  LMAs  tem 

importância  conjuntamente  com  a  classificação  FAB  na  identificação  de  células 

leucêmicas  com  ou  sem  diferenciação  celular.  Desta  forma,  vários  AcMo  são 

utilizados  na  caracterização  destas  leucemias,  tais  como o  CD33,  sCD13 e  /ou 

cCD13, CD65, além de anticorpos anti mieloperoxidase (anti - MPO) e receptor para 

C-kit (CD117) dentre outros (CAVALCANTI JÚNIOR, 1997; BAHIA et al, 2001).

O objetivo principal do presente trabalho foi de realizar um estudo em 179 

portadores  de  LMA,  baseado  em critérios  morfológicos  e  de  imunofenotipagem, 

procurando  também  correlacionar  estes  achados  com  parâmetros  clínicos  e 

hematológicos relacionados a leucemias agudas.

Os dados obtidos no presente trabalho demonstraram de um modo geral a 

importância do delineamento de um painel de AcMo, não apenas na caracterização 

imunofenotipica da LMA correlacionado-as com a classificação FAB, mas também 

na diferenciação preliminar entre a LMA e LLA, na distinção entre os subtipos de 

LLA  de  linhagem  T  e  B  por  fim  no  diagnóstico  das  leucemia  bifenotípicas.  A 

combinação dos diferentes tipos de AcMo, tornou-se possível a caracterização da 

maioria dos casos investigados.
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No delineamento  deste  trabalho,  realizamos  inicialmente  o  procedimento 

padrão  diagnóstico  destas  leucemias  com  a  realização  inicial  do  estudo 

citomorfologico  de  distensão  de  SP  e  ou  aspirado  de  MO.  Paralelamente 

procedemos à coleta de informações referentes aos pacientes tais como idade, sexo 

raça além de dados clínicos relacionados com a doença tais com a presença de 

esplenomegalia, linfoadonopatia e fenômenos hemorrágicos dentre outras.

Em uma etapa posterior,  procedemos aos  estudos  de  imunofenotipagem 

com um painel de AcMo que fosse inicialmente capaz de identificar um quadro de 

leucemia  aguda  distinguindo-as  de  uma  doença  linfoproliferativa  crônica  ou  de 

neoplasia não hematológica. 

Tal procedimento foi possível graças inicialmente observação de diferentes 

formas de padrão de expressão para o antígeno leucocitário  comum (CD45) em 

diferentes células do sistema linfohematopoético. Células blásticas muito imaturas 

expressam pequenas qualidades deste antígeno, aumentando a sua intensidade a 

medida que sofrem um processo de amadurecimento. Embora o papel biológico do 

CD45 ainda não esteja bem elucidado, acredita-se ele induza apoptose nos linfócitos 

B normais (KLAUS; SIDORENKO; CLARK, 1996) e que a perda do CD45 contribua 

para um subgrupo funcional e imunologicamente diferente da LLA B com regulação 

alterada do crescimento celular, apoptose, diferenciação e ativação celular. Nestas 

leucemias,  esta  perda  tem  sido  associada  com  uma  excelente  resposta  á 

quimioterapia  com  múltiplas  drogas  (RILEY  et  al.,  2002).  Células  da  linhagem 

graulocitária, por sua vez também aumentam a intensidade de marcação para este 

antígeno. Células da linhagem eritrocitária e megacariocitária por sua vez perdem a 

expressão deste antígeno (RATEL et al, 1998).

Desta forma,  o  padrão de expressão do antígeno CD45 contido  no  tubo 

CD45FITC/CD14PE possibilitou caracterização das leucemias agudas (LLA ou LMA) na 

maioria dos casos em face do padrão de expressão antigênica do antígeno CD45. 

Adicionalmente a presença do AcMo anti  CD14 possibilitou a caracterização das 

leucemias com componentes monocitários como a LMA-M4 e M5 (Tabelas 25 e 26, 

Figura 24), as quais foram confirmadas pela expressão do antígeno CD11b contido 

no tudo CD15FITC/CD11bPE (Tabelas 25 e 26, Figura 25).

Pouco se sabe o valor prognóstico do CD45 na LMA. Mas acredita-se que a 

expressão deste antígeno esteja associada a um fato de prognóstico com menor 
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sobrevida,  talvez  por  conferir  maior  resistência  a  quimioterapia  conforme 

observações de Riley et al (2002) e colaboradores.

A  combinação  obtida  no  tubo  contendo  CD3FITC/CD19PE/CD45PERCP 

possibilitou inicialmente a distinção entre dois grandes grupos de LLAs na maioria 

dos casos graças à forte expressão do antígeno CD19 geralmente expresso nas 

LLAs  de  linhagem  B  e  o  CD3  presente  na  LLAs  de  linhagem  T.  A  análise  e 

interpretação mais cuidadosa dos anticorpos deste tubo possibilitaram também a 

exclusão dos casos de LMA pela ausência ou baixa expressão destes antígenos na 

maioria dos casos (Tabelas 20 e Figuras 19 ).

O CD13 (de superfície e /ou citoplasmático) e/ou CD33 aliados ao AcMo anti 

MPO  foram  suficientes  para  diagnosticar  as  LMAs  na  maioria  dos  casos, 

constatando-se elevado número de células blásticas CD13+ em todos os grupos 

FAB,  com exceção  do  grupo  das  eritroleucemias  (LMA-M6).  O  mesmo  pode-se 

afirmar com relação à expressão do CD33 e MPO, que foram, no entanto negativos 

na  leucemia  megacariocitária  (M7)  e  fracamente  expresso  na  LMA-M6  (Tabelas 

20,27e 28 e Figuras 9, 10 e11).

Tong et al (2009) em um trabalho com 192 portadores de LMA realizado na 

China constataram que os marcadores mielóide mais comumente expressos foram o 

CD13, CD33, MPO e CD117 os quais apresentaram positividade respectivamente de 

96,4%, 9 1,7%, 83,9% e 74,5% corroborando com os nosso dados ,cujos resultados 

foram: 85,5% para o CD13, 82,1% para o CD33, 74,9% para o MPO. Em relação ao 

antígeno CD117,  no entanto,  o  valor  percentual  de células positivas  valor  foi  de 

48,6%  e,  portanto  abaixo  do  apresentado  por  estes  autores.  Tal  fato  se  deu 

provavelmente  pela  maior  quantidade  de  casos  de  LMA  pouco  diferenciadas 

encontrados pelo grupo de Tong (Tabela 20).

A identificação imunológica de casos de LMA com blastos muito imaturos 

(LMA-M0 e M1) é de grande valor no diagnóstico diferencial entre a LLA do tipo L2 

da classificação FAB (BRADSTOCK et al, 1994; TONG et al, 2009). Desta forma, a 

expressão do cCD13 e principalmente AcMo anti-MPO associados a ausência de 

antígenos linfóides são os elementos que melhor definem estes tipos de leucemias 

agudas, visto que em muitos casos observa-se a ausência ou baixa expressão CD33 

e/ou do sCD13 (BRADSTOCK et al, 1994; TONG et al, 2009).

Adicionalmente  a  expressão  de  CD34/HLADR  auxilia  na  caracterização 

fenótipo dessas leucemias assim como o receptor para C-kit (CD117), que também 
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pode estar expresso na LMA e negativo na LLA (BRADSTOCK et al, 1994; TONG et 

al, 2009).

Estas  afirmativas  foram  também  constatadas  no  presente  trabalho  onde 

mediante  a  análise  dos  tubos  contendo  HLADRFITC/CD34PE  e CD117PE  obtivemos 

resultados  condizentes  com  afirmativas  descritas  pelo  grupo  de  BRADSTOCK, 

sendo observado em nosso trabalho 55,3% casos com positividade para o CD34, 

55,9 para o HLADR e 48,6% para o CD117(tabela20), contra 42% para o CD34, 

70% para o HLADR e 48% para o CD117 no estudo realizado por BRADSTOCK e 

colaboradores (BRADSTOCK et al, 1994).

Estes marcadores também foram fundamentais na caracterização dos casos 

de  leucemias  pro-mielocíticas  aguda  (LMA-M3).  A  LMA-M3  tem  características 

clínicas e laboratoriais peculiares e incide em menos de 10% das LMA sendo o seu 

diagnostico é facilmente estabelecido pela análise citomorfológica (BENNETT, J. M. 

et al, 1976). As células apresentam núcleo excêntrico e citoplasma com abundantes 

granulações azurófilas (BENNETT, J. M.  et al, 1976; BENNETT, J. M.  et al, 1976). 

Na forma variante hipogranular (LMA-M3v) as células apresentam núcleo volumoso 

e convoluto e granulação escassa (BENNETT  et al,  1981;  HUNTLY;  GILLILAND, 

2005).

O achado citogenético característico da LMA-M3 é a translocação t (15;17) 

(q22;21).  Na  t(15;17)  ocorre  a  translocação  do  gene  receptor  alfa  para  o  ácido 

retinoico (gene RARA), localizado no cromossomo 17q21, que se justapõe ao gene 

PML (promielocitic leukemia) no cromossomo 15q22, gerando um produto híbrido 

conhecido  como  PML/RARA  responsável  pela  parada  de  maturação  a  nível  de 

promielócitos (CHAUFFAILLE et al, 2006, SANTOS et al, 2004).

As análises realizadas dos pro-mielócitos da LMA-M3 por citometria de fluxo 

demonstra uma alta relação das características físicas dessas células através dos 

sinais de espalhamento luminoso (Forwald Scater ou FSC x  Side Scater ou SSC) 

apresentando  também  elevada  auto-fluorescência.  ORFAL  et  al  (1999) 

demonstraram  que  o  perfil  imunofenotípico  destas  leucemias  (tanto  da  forma 

hiperganular como o da variante) são caracterizadas pela elevada expressão dos 

antígenos CD13, CD33, MPO e CD117, associada a ausência de expressão para o 

CD34 e HLADR (ORFAO et al, 1999; SANTOS et al, 2004), devendo este fenótipo 

associado a presença de infiltração da medula óssea as custas de pro-mielócitos 

leucêmicos e plaquetopenia acentuada no SP (JAFFE et al, 2001).
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Os  pacientes  apresentam  quadro  clínico  e  alterações  laboratoriais 

compatíveis  com a coagulação intravascular  disseminada (CIVD).  Com a terapia 

clássica  para  LMA os  pacientes  freqüentemente  evoluem para  o  óbito  devido  a 

processos hemorrágicos. No entanto, após a instituição do tratamento prévio com o 

ácido  trans-retinoico  (ATRA)  essa  leucemia  passou  a  apresentar  boa  resposta 

terapêutica, tornando-se o subtipo FAB com melhor prognostico clínico (SANTOS et 

al, 2004, HUNTLY; GILLILAND, 2005).

No presente trabalho foram diagnosticados 22 casos de LMA-M3 as quais 

apresentaram  quadro  de  hemorragia  severa  no  momento  do  diagnóstico 

(Tabelas12).  A  analise  citomorfologica  e  de  imunofenotipagem  confirmaram  a 

suspeita  clínica  constatando-se  uma  infiltração  difusa  da  MO  por  pro-mielócitos 

leucêmicos e um imunofenotípico caracterizado por: MPO+; CD13+; CD33+; CD34-; 

HLADR- em todos os casos conforme demonstrado nas figuras 4 a 13 e 15.

Para a caracterização dos demais grupos da classificação FAB das LMAs a 

imunofenotipagem  é  menos  importante,  porém  corrobora  com  os  achados 

morfológicos e em alguns casos com achados clínicos confirmando o diagnóstico.

A  leucemia  mielo-monocítica  (LMA-M4)  é  definida  pela  presença  de 

componente monocítico entre 20% a 80% das células blásticas na medula óssea, 

podendo  apresentar  mais  que  5.000  monócitos  p/mm3 no  sangue  periférico 

(BENNET  J.  M.  et  al,  1976).  Na  variante  eosinofilica  (LMA-M4eo)  observa-se 

associado  um  forte  componente  eosinofílico  anormal  com  diferentes  graus  de 

maturidade. A LMA-M4 apresenta marcação positiva para os antígenos de linhagens 

mielóides CD13 e CD33, assim como para os antígenos de linhagem monocítica 

CD14,  CD15  e  CD11b  (FOON;  TODD,  1986).  Na  forma  variante  LMA-M4eo, 

observa-se adicionalmente a expressão aberrante do antigeno CD2 e nesses casos 

a  análise  citogenética  mostra  uma inversão  do  cromossomo 16  (FOON;  TODD, 

1986). Em comparação com os outros tipos de LMA, os pacientes são mais jovens, 

apresentam  leucocitose  e  organomegalias,  porém,  respondem  favoravelmente  a 

quimioterapia de indução e apresentam um melhor prognóstico.

A LMA-M5 é definida quando 80% ou mais das células não eritroides da 

medula  óssea  são  compostas  por  monoblastos,  promielócitos  ou  monócitos 

(BENNET,  J.  M.  et  al,  1976).  O subtipo  FAB M5a apresenta  mais  que  80% de 

monoblastos,  enquanto  o  subtipo  M5b  apresenta  o  predomínio  de  precursores 

monocitários com diferenciação (pro-monócitos).
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A imunofenotipagem caracteriza-se pela presença de população de células 

blásticas  com  relação  FSC  /  SSC  maior  que  nas  LMAs  M0  e  M1  (STOCK; 

THIRMAN, 2000). O CD33 é positivo. Os antígenos de linhagem monocitária (CD14 

e CD11b) são fortemente positivos, sendo também comum a expressão fraca do 

CD4. O CD34 geralmente é negativo (STOCK; THIRMAN, 2000) tendo sido este 

fenótipo observado no presente trabalho (Tabela 25 e 26).

Pacientes com leucemia monocítica têm maior prevalência de acometimento 

da doença extramedular, com infiltração em gengiva, pele, tubo digestivo e SNC. A 

presença  de  hepatomegalia,  esplenomegalia  e  hiperleucocitose  são  os  achados 

mais freqüentes da LMA-M5 quando comparado a outros subtipos FAB, tendo estes 

achados clinicos sido observados na maioria dos casos diagnosticados como LMA-

M5  onde  contatou-se  maior  indicencia  de  infiltração  cultanea  emquando 

cocmparados com os outros subtipos FAB (Tabela 14).

O mesmo raciocínio também podemos aplicar em relação ao diagnóstico da 

eritroleucemia (LMA-M6).  O diagnóstico da LMA-M6 (eritroleucemia)  é  facilmente 

estabelecido  pelas  características  morfológicas.  No  entanto,  formas  variantes  da 

eritroleucemia  têm  sido  descritas.  Nelas,  as  células  leucêmicas  apresentam 

morfologia muito primitiva sendo a expressão da glicoforina alfa e o antígeno CD71 

(receptor  para  transferrina)  de  superfície  de  utilidade  diagnóstica.  Outros 

marcadores  que  podem  estar  presentes  são  o  CD34,  HLADR,  CD13  e  CD33 

(FOON; TODD, 1986). No presente trabalho AcMo empregado foi anti- glicoforina 

alfa, que mostrou-se positivos em todos os 6 casos diagnosticados (Tabela 27).

Adicionalmente,  AcMo  direcionados  a  glicoproteínas  plaquetárias:  CD41 

(complexo glicoprotéico IIb/IIIa), CD42 (glicoproteína Ib) e CD61 (glicoproteína IIIa) 

tornaram  possível  o  diagnóstico  das  leucemias  megacariocitárias  (M7  da 

classificação FAB) sem a necessidade de se recorrer a análises citoquímica e/ou 

ultraestrutural (BENNETT, J. M. 1985, SILVA et al, 2006).

A LMA-M7 tem maior incidência em crianças com síndrome de Down, que 

compõem um subtipo com boa resposta terapêutica, ao contrário dos pacientes sem 

a  trissomia  do  cromossomo  21,  os  quais  possuem  um  pior  prognóstico. 

Translocação t(1;22) (q13;q13) também tem sido relatado nesses pacientes (REGO 

et al, 2002).
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Neste  trabalho AcMo  direcionados  a  glicoproteínas  plaquetárias  (CD41 

/CD61) tornaram possível o diagnóstico do único caso de leucemia megacariocitária 

(LMA-M7) (tabela 28).

A  presença  de  fenótipos  aberrantes  na  LMA  é  um  evento  raro, 

caracterizando  os  casos  de  expressão  aberrantes  de  antígenos  linfóides  e 

assincronismo de maturação (TONG et  al,  2009).  Neste trabalho  a presença de 

fenótipos aberrantes encontrados foram os marcadores de linhagem cruzada, o CD7 

(16,8%), CD4 (2,8%), CD5 (1,7%), CD19 (1,7%), e CD22 (1,7%), não tendo sido 

evidenciado expressão do antígeno relacionado a células NK (CD16-56) (Tabela 20).

Conforme  podemos  constatar,  expressão  aberrante  do  antígeno  CD7  foi 

dentre o marcadores linfóides o mais relevante encontrado neste trabalho estando 

condizente com os achados de outros autores (EMERECIANO et al, 2004), sendo no 

presente trabalho mais observado nos casos de LMA dos subtipos M1, M2 e M4 

(Tabelas 22, 23 e 25 e Figura 16). Embora a maioria dos autores considere este 

fenótipo como mero achado imunológico sem relevância clínica, outros, no entanto 

considera  relevante  a  expressão  do  antígeno  CD7  na  LMA  como  importante 

marcador  prognóstico,  estando mais relacionado a fenótipos muito  imaturos com 

leucometria  levada e  maior  risco  de  doença refratária  (FREEDMAN et  al,  1987; 

FOON; TOOD, 1989; RIBEIRO; CORDOBA; PUI, 1982; EMERECIANO et al, 2004).

Nossos resultados se assemelham aos constatados por Emereciano et al 

(2004) que relataram a freqüência de 25% de expressão de CD7 em LMA, porém, 

difere expressivamente do estudo de Khalid et  al  (1998),  que encontraram como 

marcador aberrante mais freqüente o CD20, deixando o CD7 em segunda posição 

(KHALID et al, 1998). 

Segundo Saxena et al (1998) expressão do CD7 em LMA está associada à 

presença de antígenos imaturos e aos rearranjos do gene receptor do antígeno de 

diferenciação de linhagens T. O CD7 é uma glicoproteína de peso molecular de 40 

Kda e representa antígeno de membrana associado a células T. Nesta células, a sua 

expressão precede o rearranjo dos genes do receptor de células T, mostrando que 

este antígeno pode estar  presente nas células progenitoras.  Embora sua função 

como molécula de adesão ainda não esteja bem esclarecida, acredita-se que ela 

desempenhe  um  papel  importante  na  adesão  e  ativação  das  células  T.  Alguns 

autores,  entretanto  acreditam  que  a  expressão  deste  antígeno  em  células 

progenitoras estaria relacionada na mediação da migração destas células da medula 
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óssea ao timo (FREEDMAN et al, 1987; FOON; TOOD, 1989; RIBEIRO; CORDOBA; 

PUI, 1982).

É  possível  que  estas  afirmativas  explique  sua  presença  em  estágios 

bastante indiferenciados no desenvolvimento das células da linhagem mieloblástica 

e,  portanto,  a  expressão  em alugus  casos  de  LMA.  Esta  explicação  é  também 

plausível  de acordo com o presente estudo,  visto  que casos com CD7 positivos 

foram evidenciados em sua maioria entre os subtipos M1 e M2 (Tabelas 22 e 23 e 

Figura 16).

Di  Bona  et  al  (2002)  encontraram o  CD56 em 22% dos  casos  de  LMA 

estudados algo que não ocorreu no presente trabalho onde não houve positividade 

em nenhuma das LMA diagnosticadas. Segundo a literatura o CD7 é o antígeno de 

linhagem linfóide  e  marcador  de  imaturidade  mais  observado  na  LMA e  o  CD2 

apresenta igual incidência, seguido do CD19. BRADSTOCK e colaboradores (1994) 

encontraram positividade de 28% para o CD7, 16% para o CD2 e 7% para o CD19 

nos casos de LMA estudados.

Tong et al (2009) em estudo realizado na china documentaram a expressão 

de marcadores linfóides em 47,9% dos 192 casos de LMA diagnosticados. O CD56 

(26%) e CD7 (20.8%) foram os marcadores linfóides mais comumente encontrados 

nas  LMA,  seguido  do  CD19  (9,9%)  e  CD2(7,3%).O  CD3  foi  negativo  em todas 

leucemias.O  CD7  foi  expresso  em todos  os  subtipos  de  LMA  com exceção  do 

subtipo M3 e o CD19 esteve presente nos subtipos M1, M2 e M4. 

Analise  no  Cell-Quest  nos  proporcionou  uma  melhor  visualização  das 

populações leucêmicas, podendo identificar a presença de subpopulações, observar 

a forma de expressão de cada marcador e sua positividade quanto a porcentagem 

de  células  marcadas,  pela  qual  podemos  traçar  um  perfil  imunofenotípico  e 

correlacionar com a subtipo FAB.

Finalizando,  deve-se  lembrar  que  as  diferenças  de  fenótipos  dos  casos 

estudados, seu valor prognóstico e diagnóstico se devem ao fato de que os estudos 

não são realizados da mesma maneira em todos os serviços, variando no tipo de 

análises e anticorpos empregados e as características dos pacientes estudados.
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8. CONCLUSÕES
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Assim, sendo esta presente pesquisa, realizada no HEMONRTE (Natal/RN), 

vem trazer como relevante algumas considerações:

-  A  imunofenotipagem  por  citometria  de  fluxo  mostrou-se  útil  na 

caracterização das leucemias investigadas;

-  O  painel  de  anticorpos  monoclonais  empregado  contribuiu  para  uma 

melhor elucidação dos casos;

- Observou-se boa correlação entre o perfil imunológico com o subtipo FAB 

na maioria dos casos;

-  A presença de antígenos relacionados a imaturidade celular mostrou-se 

mais presentes nos casos de LMA M0 e M1;

-  Por  meio  de  anticorpos  monoclonais  específicos  foi  possível  a 

caracterização das leucemias promielocíticas, bem como dos tipos mais raros como 

nas eritroleucemias e leucemia megacarioblasticas e os casos com aberração de 

fenótipo.

Esperamos que os resultados aqui apresentados tragam novos elementos 

para pesquisas posteriores nas áreas da imunologia e onco-Hematologia.
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ANEXO 1: Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
seres humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL- Protocolo 
083/07).
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ANEXO 2

 MATERIAL DE CONSUMO

Solução Salina Tamponada com Fosfatos (PBS, pH=7, 2)

• NaCl (Reagen): 8, 0g

• kCl (Reagen): 0, 2g

• Na2HPO4. 7H2O (Reagen): 2, 1g

• KH2PO4: (Reagen): 0, 2g

Água destilada: 1000mL

Obs.: Conservar sob refrigeração. 

Solução de Formaldeído a 1%:

• 01 mL de formaldeído P. A. (Reagen)

• 99 mL do PBS pH 7, 2

Obs.: Conservar sob refrigeração

Solução de lise a 10%:

• 01mL de lyse soluction concentrada (Becton e Dickinson)

• 99mL de água destilada

Obs.: Conservar sob refrigeração. 

Corante de Leishmann:

Leishmann em pó (Reagen): 2g

• Metanol (Reagen): 1000ml

Obs.: Conservar em ao abrigo da luz. 

Anticorpos monoclonais:

• Frascos contendo 1ml (BD Biosciences)

• Fracos contendo 2ml (BD Pharmingen) 

Obs.: Conservar em temperatura de 2 a 8 graus

Os AcMo empregados neste estudo encontram-se descrito na tebela 6
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5.3 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EMPREGADOS

• Tubos Falcon para Citometro de Fluxo (Becton e Dickinson)

• Ponteiras descartáveis

• Pipeta de Pasteur de plástico

• Papel laminado

5.4 MATERIAS PERMANENTES

• Citômetro de Fluxo (FACScalibur da Becton e Dickinson)

• Analisador hematológico micros 60 (ABX)

• Centrífuga com capacidade de 1. 500rpm

• Pipetadores automático 5- 100µl (Excel. Pet.)

• Estantes para tubos de ensaio. 

• Relógio de laboratório. 
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	N° Testado
	Expressão
	ANTÍGENOS RELACIONADOS A CÉLULAS MIELOIDES
	CD33
	179
	0
	99
	61,58
	cCD13
	179
	0
	100
	67,94
	SCD13
	179
	0
	99
	60,16
	CD15
	132
	0
	97
	17,38
	CD14
	179
	0
	99
	12,42
	CD11B
	172
	0
	95
	14,63
	CD41/CD61
	179
	0
	50
	0,32
	G. ALFA
	179
	0
	88
	2,80
	MPO
	160
	0
	100
	55,24
	ANTÍGENOS RELACIONADOS A LINFÓCITOS T
	CD3
	177
	0
	21
	0,25
	CD4
	179
	0
	33
	1,68
	CD8
	178
	0
	32
	1,07
	CD7
	179
	0
	99
	9,78
	CD5
	171
	0
	67
	1,56
	CD2
	178
	0
	47
	0,38
	CD1A
	171
	0
	0
	0,0
	ANTÍGENOS RELACIONADOS A LINFÓCITOS B
	CD19
	179
	0
	88
	2,10
	CD22
	132
	0
	67
	0,51
	SCD22
	179
	0
	66
	1,23
	CD79A
	64
	0
	58
	0,91
	CD20
	112
	0
	0
	0,0
	IGM
	143
	0
	0
	0,0
	OUTROS MARCADORES CELULARES
	CD34
	179
	0
	99
	30,25
	CD117
	157
	0
	98
	39,15
	HLADR
	179
	0
	99
	32,45
	TDT
	157
	0
	99
	3,35
	CD10
	179
	0
	14
	0,28
	CD38
	178
	0
	96
	12,63

	L1

	Leucemia linfóide de blastos pequenos e homogêneos.
	M0
	M1

	Variáveis
	Favorável
	Desfavorável
	Água destilada: 1000mL
	Obs.: Conservar sob refrigeração
	Leishmann em pó (Reagen): 2g



