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RESUMO 

Introdução: Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é uma doença maligna do sistema 

linfo-hematopoético caracterizada pelo acúmulo de precursores linfóides neoplásicos 

(linfoblastos) de origem B ou T na medula óssea (MO) e/ou sangue periférico (SP). 

O diagnóstico e classificação, dessas leucemias, ocorre pela classificação 

morfológica Franco-Americana-Britânica (L1, L2 ou L3) associada a características 

do perfil imunológico de malignidade de células T ou B, com base no perfil de 

expressão de anticorpos monoclonais (AcMo) dirigidos contra os antígenos de 

diferenciação celular por citometria de fluxo (CF). Vários estudos têm demonstrado 

que imunofenótipos de células blásticas nem sempre exibem característica de 

diferenciação linfóide normais, mas exibem imunofenótipos aberrantes. Assim, 

blastos de alguns casos de LLA B podem possuir antígenos T ou mielóides assim 

como de células T de LLA podem possuir antígenos B ou mielóides. Objetivos: 

Determinar o perfil imunofenotípico pela CF em 88 pacientes com LLA (linhagem B 

ou T) diagnosticados no Laboratório de Citometria de Fluxo do Hemocentro Dalton 

Cunha – HEMONORTE, do estado do Rio Grande do Norte, Basil. Metodologia: 

Todas as amostras de SP e/ou MO foram submetidas à imunofenotipagem por CF 

usando um painel de AcMo específico para o diagnóstico de leucemias agudas (LA) 

diretamente conjugados a fluorocromos. Resultados: A faixa etária dos pacientes 

variou de 1 mês a 84 anos, com mediana de 13 anos sendo 62,5% do sexo 

masculino. A cepa observada mais frequente foi a B e o subtipo mais evidente foi a 

LLA Pré-B Comum. Dentre os marcadores celulares avaliados, os mais expressos 

na linhagem B foram CD19, CD10 e cCD79a e os antígenos mais expressos na 

linhagem T foram CD3, CD7, CD5 e CD2. Uma pequena porcentagem (6,8%) eram 

células T duplamente positivas. Conclusão: Conclui-se que os indivíduos com LLA 

neste estudo apresentam características demográficas, clínicas e imunofenotípicas 

semelhantes às observadas em outros estudos, demonstrando que a CF é uma 

metodologia essencial no diagnóstico e seguimentos dessas leucemias. 

Palavras-Chave: Leucemia linfoide aguda. Imunofenotipagem. Citometria de fluxo. 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) is a malignant disease of the 

lympho-hematopoietic system characterized by the accumulation of neoplastic 

lymphoid precursors (lymphoblasts) of origin B or T in the bone marrow (BM) and/or 

peripheral blood (PB). The diagnosis and classification of these leukemias occurs by 

the French-American-British morphological classification (L1, L2 or L3) associated 

with characteristics of the immune profile of T or B cell malignancy, based on the 

expression profile of monoclonal antibodies (MoAb) directed against cell 

differentiation antigens by flow cytometry (FC). Several studies have found that blast 

cell immunophenotypes do not always have the characteristics of normal lymphoid 

differentiation, but exhibit aberrant immunophenotypes. Thus, the blasts of some 

cases of ALL-B may have T or myeloid antigens, as well as T cells of ALL may have 

B or myeloid antigens. Objectives: To determine the immunophenotypic profile by 

FC in 88 patients with ALL (lineage B or T) diagnosed at the Flow Cytometry 

Laboratory of the Hemocentro Dalton Cunha - HEMONORTE, in the state of Rio 

Grande do Norte, Basil. Methodology: The samples, such as PB and/or BM, were 

subjected to FC immunophenotyping using a specific MoAb panel for the diagnosis of 

acute leukemia (AL) directly conjugated to fluorochromes. Results: The age of 

patients ranged from 1 month to 84 years, with a median of 13 years, with 62.5% 

being male. The most frequent strain observed was B and the most evident subtype 

was the Common Pre-B ALL. Among the cell markers emitted, the most expressed in 

lineage B were CD19, CD10, HLADR and cCD79a and the most expressed antigens 

in lineage T were CD3, CD7, CD5 and CD2. A small percentage (6.8%) was doubly 

positive T cells. Conclusion: It is concluded that the individuals with ALL in this study 

have demographic, clinical and immunophenotypic characteristics similar to those 

observed in other studies, demonstrating that FC is an essential methodology in the 

diagnosis and follow-up of these leukemias. 

Key-Words: Acute lymphoid leukemia. Immunophenotyping. Flow citometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

Leucemias Agudas (LA) são classificadas como doenças clonais malignas 

que acometem a medula óssea (MO) e se caracterizam pela proliferação de células 

hematopoiéticas imaturas, denominadas de blastos, que podem disseminar-se para 

o sangue periférico (SP) e outros órgãos. As LA englobam um conjunto de 

patologias que se diferenciam entre si pela célula de origem, apresentação clínica, 

curso clínico e resposta terapêutica. Durante sua instalação, as células em 

proliferação anormal na MO suprimem a expansão normal de outras células 

progenitoras ocasionando as manifestações clínicas comumente observadas ao 

momento do diagnóstico (PUI et al., 1991; YEOH et al., 2002). 

As LA podem ser classificadas através de várias metodologias como 

citomorfologia suplementada por colorações citoquímicas. Inicialmente a 

classificação das LA ocorreu por meio da análise citomorfológica de aspirado de MO 

e SP de acordo com os critérios estabelecidos pelo Grupo Franco-Americano-

Britânico (Classificação FAB), classificando as leucemias mieloides agudas (LMA) 

nos subtipos M0 a M7 e as leucemias linfoides agudas (LLA) em L1, L2 e L3 

(BENNETT et al., 1981). 

A falta de reprodutibilidade e subjetividade de classificação morfológica em 

alguns pacientes com LA impulsionou a busca de novos parâmetros. Desta forma, 

na atualidade, o diagnóstico e classificação das LA têm sido amparada pela 

imunofenotipagem por citometria de fluxo (ICF), citogenética e biologia molecular, 

permitindo a identificação de determinados grupos, os quais, dificilmente 

classificáveis do ponto de vista morfológico. A ICF também proporcionou melhor 

entendimento da doença, caracterizando os grupos de risco específicos, o que 

possibilita a melhora na delimitação das populações malignas clonais relacionadas 

no processo leucêmico, partindo do princípio da identificação celular através das 

moléculas que compõem o fenótipo celular, definindo com precisão o fenótipo do 

clone maligno quanto a sua linhagem e seu nível de maturação (BASSAN et al., 

2009; BENE MC, CASTOLDI G, KNAPP W, 1995). 

A ICF é um método rápido e objetivo que permite a determinação simultânea 

de múltiplas propriedades físicas de partículas isoladas em suspensão, com 
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aplicação nas áreas de hematologia e imunologia, podendo detectar e quantificar 

antígenos celulares de superfície, citoplasmáticos e nucleares das células do 

sistema imune. As análises podem ser realizadas em amostras de SP, aspirado de 

MO ou outros fluidos corpóreos como líquido cefalorraquidiano (LCR), colhido com o 

anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), heparina ou ácido cítrico 

citratado (ACD) (SALES; VASCONCELOS, 2013).  

A ICF mede as propriedades de células em suspensão, orientadas num fluxo 

laminar e interceptadas, uma a uma, por um feixe de laser. As modificações 

ocasionadas nesse feixe de luz devidas à presença de células serão então 

detectadas e mensuradas por sensores (detectores). A luz dispersa é coletada por 

um sistema óptico que permite identificar as células pelo seu tamanho e 

granularidade interna. Hemácias, plaquetas, linfócitos, monócitos e granulócitos 

podem ser então identificados e quantificados. Os diferentes fluorocromos que 

marcam cada antígeno absorvem a luz e emitem-na num comprimento de onda 

maior e específico. Cada fluorocromo possui um padrão espectral distinto de 

absorção e emissão, de tal maneira que até três cores de luz podem ser 

opticamente separadas com os filtros seletivos encontrados nos citômetros comuns 

(SALES; VASCONCELOS, 2013). 

A técnica de ICF, usando pelo menos três, e preferencialmente quatro ou 

mais cores, possibilitou a identificação e quantificação dessas células, mesmo 

quando presentes em pequeno número, permitindo a detecção de pequenas 

quantidades de células leucêmicas, viabilizando o acompanhamento clínico dessas 

leucemias durante e após o seu tratamento como ocorre no teste de doença residual 

mínima (DRM) (IKOMA et al., 2015a). 

Nas LA ICF é mandatória para a definição da origem celular T ou B, além de 

identificar os subtipos imunofenotípicos, que são de relevância no prognóstico e no 

tratamento dos pacientes. Nas LLA a ICF permite estabelecer uma classificação 

imunológica de acordo com o grau de diferenciação B ou T das células leucêmicas, 

pois, as suas expressões antigênicas refletem de certa forma, a ontogenia linfoide 

normal (ALVES, 2013). 

As LLA de linhagem B podem ser diagnosticadas pela expressão dos 

Clusters of Differentiation (CD), como o CD19 na grande maioria dos casos, CD79a 
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e o CD22 citoplasmático, podendo o CD20 estar expresso. Para LLA de linhagem T 

são marcadores: CD3 citoplasmático ou de superfície, o CD7, CD2 e CD5 (SALES; 

VASCONCELOS, 2013). 

A ICF também é indispensável no diagnóstico dos subtipos de LMA: 

indiferenciada, minimamente diferenciada, megacariotítica/megacarioblástica, alguns 

casos de monoblástica e eritroide pura, nas quais a morfologia muito imatura não 

permite identificar a linhagem celular. Além disso, ela também é essencial para o 

diagnóstico das LA de linhagem ambígua. Os marcadores mais frequentemente 

expressos e importantes para esse diagnóstico são: a mileoperoxidase (MPO), mais 

sensível que a detecção pela citoquímica, pois o AcMo identifica também formas 

pró-enzimáticas, CD13, CD33, CD65, CD117; CD41, CD42 e CD61 (linhagem 

megacariocítica); CD36, CD64 e CD14 (linhagem monocítica); glicoforina-α, CD71 e 

CD36 (linhagem eritroide); e os marcadores de imaturidade CD34, CD38, HLA-DR. 

Os antígenos associados à linhagem linfoide B (CD19,CD20 e CD22), T (CD3, CD7, 

CD2 e CD5) e NK(CD56) são incluídos no painel para a determinação das LA 

ambíguas (SALES; VASCONCELOS, 2013). 

Ainda no que diz respeito à LLA, seu manejo clínico está diretamente 

relacionado à resposta ao tratamento. Atualmente, a forma estabelecida para avaliar 

esta resposta é a pesquisa da DRM que se baseia na observação da cinética de 

descrição da massa tumoral em resposta ao tratamento e avaliação de sua 

implicação prognóstica (CAMPANA, 2010). 

A literatura já aponta benefícios do diagnóstico preciso e do 

acompanhamento do curso da doença para o desfecho clínico demonstrando dessa 

forma a importância de estudos de caracterização de leucemias e do aprimoramento 

da detecção de DRM e ressalta a importância da ICF nesse contexto (THEUNISSEN 

et al., 2017). 

Este estudo, portanto, tem como objetivo delinear perfis imunofenotípicos, 

clínicos e hematológicos durante o diagnóstico de pacientes com LLA no estado do 

Rio Grande do Norte e para isso observou dados de 88 pacientes com LLA de 

diferentes idades e sexos. Os dados coletados foram analisados e os resultados 

obtidos reafirmam a utilidade e importância da ICF no diagnóstico de indivíduos com 

LLA. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. TECIDOS LINFOIDES PRIMARIOS 

2.1.1. Medula óssea 

A MO é um órgão extenso, encontrado nas cavidades centrais dos ossos 

chatos e epífises dos ossos longos. A superfície interna das cavidades ósseas é 

recoberta por uma camada de células constituída por osteoclastos e uma única 

camada de células endoteliais sustentadas por uma fina camada de tecido 

conectivo. Nela, estão presentes células hematopoiéticas progenitoras com 

capacidade de auto-renovação e diferenciação nas linhagens sanguíneas 

específicas, tais como as séries, eritrocitária, granulocitária, megacariocitária, 

monocitária e linfocitária. A atividade proliferativa destas células é regulada por um 

complexo sistema que inclui desde interações das células-tronco com o 

microambiente medular até o mecanismo de retroalimentação desencadeado sobre 

células-alvo através de fatores humorais (BIRBRAIR; FRENETTE; BIOLOGY, 2017). 

As Células-Tronco Hematopoiéticas (CTH), uma vez fixadas no 

microambiente medular passam a se proliferar e se diferenciar. Elas possuem a 

particularidade de se dividir de forma assimétrica, o que significa que o produto da 

divisão de uma CTH é uma nova CTH com capacidade de auto-regeneração e outra 

célula com comprometimento de linhagem específica. A maioria das CTH passa 

grande parte do tempo em estado de quiescência, (fase G0 do ciclo celular), 

existindo porem um nível de proliferação mínima, necessário a manutenção da 

hemostasia (CHIARINI et al., 2016). 

As CTH situam-se em nichos no interior de estroma da MO. Esses nichos 

compreendem áreas especializadas onde estão localizados tipos celulares que 

controlam diversas funções das CTH como quantidade, capacidade de auto-

renovação, proliferação e diferenciação. Dois tipos de nichos são descritos para a 

MO, o nicho osteoblástico e o vascular. O nicho osteoblástico localiza-se no 

endosteo sendo composto de osteoblastos, osteoclastos, células gliais de Schwann 

não mielinizadas e células T regulatórias. O nicho vascular localiza-se nas paredes 

dos sinusoides, sendo composto de células reticulares, células endoteliais, células 
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mesenquimais-estromais nestina-positivas e células estromais perivasculares 

(CHIARINI et al., 2016). 

Os osteoblastos e osteoclastos são responsáveis por manter a hemostasia 

óssea. Acredita-se que os osteoblastos possam ter influência no controle numérico 

das CTH por meio da produção de fatores de crescimento e na quiescência das 

mesmas através da interação da angiopoietina-1 e seu receptor Tie2 tirosina 

quinase nas CTH além de regular negativamente a proliferação das CTH ao 

expressar osteopontina. Em contrapartida, os ostoclastos têm como principal 

atividade a reabsorção óssea e podem estar envolvidos na formação/manutenção de 

cavidades que constituem o nicho endosteal além de estarem relacionados à 

localização das CTH, uma vez que liberam Ca2+ dos ossos e o conteúdo de Ca2+ nos 

nichos osteoblasticos ditam a localização preferencial das CTH (BIRBRAIR; 

FRENETTE; BIOLOGY, 2017). 

As células de Shwan são as principais células gliais do sistema nervoso 

periférico e na MO estão na sua forma não mielinizada. Esse tipo celular está em 

contato com grande porcentagem das CTH. Elas expressam TGF-beta, juntamente a 

outras células como megacariócitos, que tem sido associado à manutenção do 

estado de quiescencia das CTH (CHIARINI et al., 2016). 

O parênquima medular contém linfócitos T amplamente distribuídos. 

Acredita-se que eles possuam importante papel na regulação das CTH através de 

contato direto com as mesmas. Essa interação tem sido relacionada à manutenção 

da hematopoiese basal na MO. Experimentos indicam que os linfócitos T 

regulatórios que compreendem um terço dos linfócitos T CD4+ atuam na supressão 

da formação de colônias e na diferenciação mieloide das CTH. Além disso, esses 

linfócitos são associados à formação de um nicho privilegiado imunologicamente, 

protegendo as CTH de ataques imunológicos (BIRBRAIR; FRENETTE; BIOLOGY, 

2017). 

As células reticulares participam do nicho perivascular e têm papel na 

regulação das CTH através da expressão da quimiocina 12 (CXCL12) e do Fator de 

Célula Tronco (FCT). A remoção seletiva in vivo dessas células causa a redução 

numérica das CTH. Já as células endoteliais compõem a camada celular interna dos 

vasos e estão em contato íntimo com as CTH. Acredita-se que elas tenham 
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relevância na manutenção das CTH nos sinusoides assim como promovam sua 

auto-renovação e regeneração in vivo através da liberação de moléculas solúveis 

(BIRBRAIR; FRENETTE; BIOLOGY, 2017). 

 

2.1.2. Timo 

O timo é o órgão linfóide primário que possui a capacidade de produzir uma 

população diversificada de células T aptas a identificar e memorizar características 

moleculares de patógenos invasores. Ele tem o papel fundamental de promover a 

diferenciação de células T progenitoras derivadas da MO ao estágio de linfócitos T 

maduros (TAJIMA et al., 2016). 

Estruturalmente o timo pode ser dividido em quatro regiões principais: o 

córtex subcapsular, o córtex interno, a região córtico-medular e a medula. O córtex 

contém muitos macrófagos e grandes linfócitos morfologicamente semelhantes a 

células blásticas. O córtex interno e a medula contêm linfócitos de médio porte e 

menores e corpúsculos de Hassal que aporta aspirais compactadas de células 

epiteliais. As células linfóides do timo (timócitos) estão cercadas por células epiteliais 

tímicas ou “thymic epithelial cells” ou TEC cortical e/ou medular e de outros tipos 

celulares como células reticulares interdigitantes, macrófagos e células nutrizes do 

timo (thymic nurse cells) compondo o microambiente tímico (MANLEY et al., 2011; 

TAJIMA et al., 2016; TOGAWA et al., 2014). 

As células nutrizes do timo são células estromais que podem conter no seu 

citoplasma muitos timócitos propiciando a sua sobrevivência e maturação. Os vasos 

sanguíneos são encontrados no córtex e na região medular e caracteristicamente 

possuem células epiteliais na adventícia que servem de barreira entre o timo e o 

sangue (MANLEY et al., 2011). 

Após entrar no timo através da rede de vasos sanguíneos na junção cortico-

medular os progenitores linfocíticos se encaminham para a zona subcapsular do 

“córtex” e em seguida para a região “medular”. Durante esse processo ocorre a 

diferenciação regulada desses progenitores de modo que eles passam do estágio de 

células CD4/CD8 duplo negativas para CD4/CD8 duplo positivas e finalmente 

alcançam o estágio de células CD4+/CD8- ou CD4-/CD8+ ou também conhecidas 

como células T naives. A participação e comunicação dos timócitos em 
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desenvolvimento e do estroma tímico, especialmente das células endoteliais tímicas 

é fundamental para a correta maturação do linfócitos T naives em formação (TAJIMA 

et al., 2016). 

Fatores solúveis produzidos pelo epitélio tímico têm papel importante na 

diferenciação dos timócitos. Os hormônios tímicos de natureza peptídica são: 

timulia, timosina-α, timosina-β4 e timopoetina que atuam inicialmente como fatores 

quimiotáticos atraindo as células progenitoras T ao timo e para o interior do órgão. 

Além dos hormônios tímicos as TEC também secretam Interleucina (IL) 1 e IL3 

(MANLEY et al., 2011; TAJIMA et al., 2016). 

 

2.2. TECIDOS LINFOIDES SECUNDÁRIOS 

2.2.1. Baço 

O baço é considerado o maior órgão linfóide secundário contendo cerca de 

um quarto dos linfócitos corporais e responsável por iniciar a resposta imunológica 

contra antígenos presentes no sangue. Ele se localiza no lado esquerdo do abdome 

e sua função é centrada na circulação sanguínea e, portanto, não possui vasos 

linfáticos aferentes. O baço é envolto por uma cápsula fibrosa de tecido conectivo e 

é composto de duas regiões morfologicamente e funcionalmente distintas: a polpa 

vermelha e a polpa branca. A polpa vermelha atua como um filtro sanguíneo que 

remove material estranho/danificado, hemácias velhas e também age como depósito 

de ferro, eritrócitos e plaquetas. A polpa branca se localiza ao redor das arteríolas 

centrais e é composta de três subcompartimentos: a bainha linfóide periarteriolar, a 

região folicular e a zona marginal (CESTA, 2006; MEBIUS; KRAAL, 2005). 

A polpa vermelha está diretamente relacionada à filtração sanguínea e 

exerce a função de reter eritrócitos nos sinusoides esplênicos onde localizam-se 

macrófagos, além de atuar no ciclo de reciclagem do ferro no organismo (CESTA, 

2006). 

A polpa branca do baço é uma região organizada em camadas de tecido 

linfóide onde há compartimento de linfócitos T e de linfócitos B. Essa organização 

estrutural se dá devido à ação de citocinas que atraem os diferentes linfócitos T e B 

aos seus respectivos locais. A citocina CXCL13 é necessária para que linfócitos B 
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migrem para os folículos de células B enquanto a CCL19 e a CCL21 são 

necessárias para que os linfócitos T e as células dendríticas migrem para as zonas 

de linfócitos T. A migração constante de células hematopoiéticas nos órgãos 

linfóides e novamente ao sangue é uma forma eficaz dessas células buscarem por 

patógenos e antígenos. Dessa forma a zona marginal é um importante local de 

transito para essas células que permeiam o baço (MEBIUS; KRAAL, 2005). 

 

2.2.2. Linfonodos 

Os linfonodos são estruturas onde há a organização de tecido fibrovascular 

englobado dentro de dilatações de vasos linfáticos e que retém em si tecido linfóide. 

Os linfonodos podem ser divididos em córtex, paracórtex e medula e os lóbulos 

linfóides são suas unidades funcionais. 

A compartimentalização dos lóbulos cria áreas separadas para que os 

linfócitos T e B interajam com as células apresentadoras de antígenos e realizem a 

expansão clonal. Linfócitos B se direcionam aos folículos primários para interagir 

com as células dendríticas foliculares e quando são estimulados eles se proliferam 

dentro dos folículos formando centros germinais e os folículos passam a ser 

chamados de folículos secundários. Os linfócitos T se localizam no paracórtex e no 

córtex interfolicular para interagir com as células dendríticas. Quando são 

estimulados também se proliferam aumentando as regiões onde estão localizados, 

porém, não formam estruturas como os centros germinais. Os precursores de 

plasmócitos, derivados da proliferação dos linfócitos B, migram para os cordões 

medulares onde amadurecem em plasmócitos secretando anticorpos que são 

liberados na corrente sanguínea (PEPPER; SKOBE, 2003; WILLARD-MACK, 2006). 

 

2.3. HEMATOPOIESE 

A hematopoiese é o processo de formação dos componentes celulares do 

sangue, tendo seu início na fase embrionária e se estendendo durante toda a vida 

adulta. O conhecimento desse processo fisiológico permite o melhor entendimento 

das doenças hematológicas e cânceres (JAGANNATHAN-BOGDAN; ZON, 2013). 
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A ontogenia e maturação das células sanguíneas são considerados 

processos complexos formados por dois passos críticos: a produção de células 

eritroides primitivas (hemangioblastos) e a expansão de células eritroides definitivas. 

Durante as duas primeiras semanas de gestação ocorre, no saco vitelínico, o 

desenvolvimento primitivo das células hematopoiéticas e endoteliais, resultando na 

formação dos hemangioblastos, megacariócitos, macrófagos e do endotélio 

(OGAWA, 1994; SINGH; SOMAN-FAULKNER; SUGUMAR, 2019). 

Os hemangioblastos diferenciam-se dos progenitores hematológicos 

definitivos por serem maiores, nucleados, conterem globinas embrionárias e serem 

observados apenas no saco vitelínico. Eles participam da formação das ilhotas 

sanguíneas nas quais as células mais periféricas originam o endotélio e as células 

dispostas ao centro dão origem às células eritroides e mieloides. A fusão das ilhotas 

sanguíneas gera canais que se expandem através do saco vitelínico. Após o 

desenvolvimento dos hemangioblastos, há o surgimento dos Progenitores 

Mielóides/Linfóides, responsáveis por iniciar a hematopoiese definitiva, na qual a 

linhagem eritróide é finalmente estabelecida (OGAWA, 1994; SINGH; SOMAN-

FAULKNER; SUGUMAR, 2019). 

A CTH representa uma subpopulação rara de células hematopoiéticas que 

tem sua origem na região de desenvolvimento embrionário chamada de aorta-

gonadas-mesonefro. Durante a sétima semana de gestação elas migram para o 

fígado e após a vigésima semana de gestação, aproximadamente, também passam 

a migrar para o baço e para a MO que é o local de instalação definitivo para as CTH 

no indivíduo adulto (CAVALCANTI JÚNIOR, 1995; JAGANNATHAN-BOGDAN; ZON, 

2013). 

Sabe-se que o microambiente medular é essencial para a regulação e 

maturação de muitas células-tronco e há evidências que osteoblastos, células 

vasculares e células estromais têm papel importante na regulação das CTH 

(BIRBRAIR; FRENETTE; BIOLOGY, 2017; JAGANNATHAN-BOGDAN; ZON, 2013). 
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Figura 1 - Representação esquemática do processo de diferenciação das linhagens hematopoieticas 

 
Fonte: Adaptado de ALBERTS et al., 1989 

Nota: A célula tronco multipotente normalmente se divide com baixa frequência para gerar mais 

células-tronco multipotentes (auto-renovação) ou células progenitoras comprometidas (CFC, células 

formadoras de colônias).  

 

2.4. DIFERENCIAÇÃO DA SÉRIE LINFOCITÁRIA (LINFOPOIESE) 

2.4.1. Diferenciação linfoide B 

Os linfócitos B compreendem um subgrupo celular que expressa em sua 

superfície, receptores/imunoglobulinas (Ig) com a capacidade de identificar epítopos 

antigênicos específicos (LEBIEN; TEDDER, 2008). No ser humano as primeiras 

células primitivas de linhagem B são identificadas na MO a partir da 32º semana de 

gestação.Essas células são identificadas e codificadas para o desenvolvimento de 

imunocompetência com aquisição de receptores antigênicos clonais específicos. 

(ZANDI; BRYDER, 2010). 

A molécula HLADR é fortemente expressa em toda a diferenciação linfóide B 

com exceção das células terminais (plasmócitos), já os CD19 e CD22 são antígenos 
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específicos das células B uma vez que não são observadas suas expressões em 

linfócitos T ou demais linhagens hematopoiéticas. O CD19 é uma molécula com 

subunidades de 40 kDa e 80 kD, responsável por regular a transdução de sinal 

intracelular ao amplificar a atividade quinase da família Src (LEBIEN; TEDDER, 

2008). A expressão do antígeno CD22 precede a síntese da cadeia pesada “mü” (μ) 

das Igs, estando essa molécula, também associada à regulação da sobrevivência 

das células B foliculares (LEBIEN; TEDDER, 2008; SCHUBERT et al., 2012; 

UCKUN, 1990). 

O antígeno CD10 ou CALLA do termo em inglês “common acute 

lymphoblastic leukemia-associated” é uma glicoproteína de 100 kDa associada a 

membrana celular que possui função de endopeptidase. Este antígeno está presente 

em células progenitoras de linhagem B, podendo também estar presentes em 

algumas células linfóides normais circulantes. É nesta fase de diferenciação que 

ocorre a maior porcentagem das LLA. Existem relatos da expressão dessa molécula 

em outros tipos celulares como fibroblastos, células derivadas da placenta, células 

epiteliais renais, neutrófilos segmentados e em cerca de 10% de linfoblastos 

leucêmicos oriundos das LLA de células T (ICHII et al., 2010; MAGUER-SATTA; 

BESANÇON, 2011). 

O CD20 é uma proteína de 20 kDa encontrada em células B normais e 

malignas exceto nos plasmócitos e parece ser o último antígeno adquirido na fase 

Pré-B atuando como uma canal de cálcio transmembranar (LEBIEN; TEDDER, 2008; 

RAJA; KOVAROVA; HAJEK, 2010). 

A Deoxinucleotidil Transferase Terminal (TdT) é uma DNA polimerase que 

tem a singular capacidade de incorporar nucleotídeos de uma forma independente 

de modelo, utilizando apenas uma fita ácido desoxirribonucléico (DNA-

desoxyribonucleic acid) como substrato de ácidos nucleicos. Essa característica é 

essencial para a execução do seu papel fisiológico de adicionar nucleotídeos de 

forma aleatória a uma fita de DNA durante a recombinação V(D)J e assim 

proporcionar uma variabilidade essencial na evolução e adaptação do sistema imune 

de vertebrados (MOTEA; BERDIS, 2010). Portanto, a enzima TdT é fundamental no 

desenvolvimento de precursores linfóides e tem sido utilizado como um marcador de 

LLA B tanto no diagnóstico quanto no prognóstico uma vez que também encontra-se 
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presente na contraparte maligna dos precursores linfóides (MARTÍNEZ_JIMÉNEZ et 

al., 2019; WEN; GILL, 2019). 

O primeiro rearranjo está associado à diferenciação morfológica e 

imunofenotípica das células Pré-B mais imaturas, HLADR/CD19/TdT, existindo 

correlação entre a expressão antigênica de CD19/CD10 com o rearranjo das cadeias 

leves das imunoglobulinas. Assim, o CD19 parece ser o marcador de superfície de 

membrana que representa o estágio mais imaturo desta linhagem. Posteriormente 

ocorre um processo de rearranjo semelhante, envolvendo umas das famílias dos 

genes das cadeias leves. Tanto os genes de cadeias leves quanto os genes de 

cadeias pesadas são transcritos determinando a formação de moléculas completas 

de IgM originando nesta fase as Células B imaturas. Por fim essas células 

consideradas imaturas transformam-se em células B maduras que expressam IgM e 

IgD na sua superfície, podendo interagir com antígenos de modo a sofrerem 

expansão clonal (BRYDER; SIGVARDSSON, 2010; FOON, 1989; KLIMOVICH, 

2011; UCKUN, 1990; ZANDI; BRYDER, 2010). 

As células antígeno dependentes que expressam Ig povoam tecidos 

linfoides, formando centros germinativos nos folículos linfóides. Morfologicamente 

essas células são descritas como células pequenas e que além de IgM e IgD elas 

expressam HLADR, CD19, CD20, CD21 e sCD22 (KLIMOVICH, 2011; KRACKER; 

DURANDY, 2011; UCKUN, 1990). 

Nos últimos estágios de diferenciação das células B, estimuladas por 

antígenos, as células maduras sofrem diferenciação terminal em plasmócito ou uma 

diferenciação com mudança de isotipos de IgM para células que expressam IgG, IgE 

ou IgA na superfície, as quais, por sua vez sofrem diferenciação terminal em 

plasmócitos IgG, IgE ou IgA, respectivamente (KRACKER; DURANDY, 2011; 

UCKUN, 1990). 

Os plasmócitos são morfologicamente reconhecidos pelo seu tamanho 

ovóide, seu núcleo excêntrico e abundante citoplasma basofílico. Estas células têm 

um aparelho secretor bem desenvolvido, tendo a capacidade de secretar grande 

quantidade de Ig solúveis no soro e nos tecidos. Nesta fase eles perdem os 

receptores de sIg, CD45, CD19, HLADR mantendo o CD38 e expressando cIg, além 
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do CD11 e o antígeno relacionado as células plasmáticas CD138 (RAJA; 

KOVAROVA, 2010). 

Quanto às células B de memória, já se sabe que quando ativadas 

apresentam aumento de tamanho, passam a expressar o proto-oncogene c-myc 

aumentando da síntese de RNA e maior concentração de cálcio intracelular, 

passando também a expressar o antígeno relacionado à expansão celular CD38, 

aumentando a densidade de moléculas de adesão (KRACKER; DURANDY, 2011; 

UCKUN, 1990). 
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Figura 2 - Esquema da diferenciação dos linfócitos B e seus correspondentes malignos 

 

Fonte: Cavalcanti Júnior GB, 1995, baseado em Uckun FM, 1990. LLC (Leucemia Linfocítica 

Crônica), LNH (Linfoma Não-Hodgkin), LCP (Leucemia de Células Plasmáticas), MM (Mieloma 

Múltiplo). 

 

 

2.4.2. Diferenciação linfóide T 

Linfócitos T ou células T são células do sistema imunológico e um grupo de 

glóbulos brancos (linfócitos) responsáveis pela defesa do organismo contra agentes 

patogênicos (antígenos). Seu papel principal é mediador da imunidade específica e 

imunidade celular, induzindo a apoptose (autodestruição) de células infectadas por 
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vírus, bactérias intracelulares, danificadas ou cancerígenas (ABBAS et al 2012). 

Diferenciam-se de acordo com sua função efetora em: citotóxicas (CD8+) e 

auxiliares (CD4+). Amadurecem no timo sendo, por este motivo, denominados 

linfócitos T (BONILLA; OETTGEN, 2010). 

Os linfócitos T são morfologicamente semelhantes aos linfócitos B e 

funcionalmente reconhecem peptídeo quando associado às moléculas do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC) (BONILLA; OETTGEN, 2010). 

O antígeno CD3 é um complexo proteico formado por quatro cadeias 

distintas. Nos mamíferos, o complexo contém a cadeia gama, cadeia delta e duas 

cadeias epsilon. Estas cadeias associam-se com uma molécula chamada de 

receptor de células T (TCR, T Cell Receptor) e com a cadeia zeta, levando a 

ativação dos linfócitos T (ABBAS; LITCHMANS, 2012). 

Os Linfócitos T são originados a partir de linfoblastos na MO, mesma célula 

que dá origem aos linfócitos B e linfócitos NK, passando pela maturação no timo. 

Nesse órgão, eles adquirem os receptores de membrana específicos CD4 ou CD8, 

além de um TCR, dos quais a maioria possui cadeias αβ (95%) e alguns poucos 

cadeia γδ. Para serem ativados precisam interagir com células apresentadoras de 

antígeno e citocinas (ABBAS; LITCHMANS, 2012). 

O TCR, receptor específico dessas células, sendo formado a partir do 

processo de recombinação somática, é diferente em cada célula T. Dessa forma, a 

população dessas células é capaz de reconhecer uma variedade enorme de 

antígenos, capacitando os indivíduos para se defender das mais diversas ameaças. 

O TCR é intimamente ligado a diversas proteínas, notavelmente o complexo CD3, 

importante para a ativação dessas células e as proteínas CD4 e CD8, responsáveis 

pelo reconhecimento da cadeia constante de MHC classe II e I, respectivamente, 

tendo papel na transdução desse sinal (ABBAS; LITCHMANS, 2012).  

A molécula TCR é um heterodímero constituído de duas cadeias 

glicoproteicas do tipo alfa/beta (α/β) ou do tipo gama/delta (γ/δ), ligadas entre si por 

ponte dissulfeto. Essas cadeias são compostas de dois domínios: a porção amino-

terminal que consiste em uma região variável da sequência de aminoácidos (região 

V) e a porção carboxi-terminal que engloba uma região constante da sequência de 

aminoácidos (região C). Os domínios da região V se associam mutuamente para a 
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formação de um sítio de ligação com o antígeno, enquanto os domínios da região C 

ancoram o receptor à membrana da célula T. Todo este complexo possui segmentos 

intracitoplasmático, transmembranar e extracitoplasmático (VAN DER MERWE; 

DUSHEK, 2011). 

Após a maturação no timo, os linfócitos T entram na circulação. A expressão 

de L-selectina, nos linfócitos naives (ou seja, ainda não ativados por antígeno), 

permite o reconhecimento de adressinas expressas pelas células dos vasos 

sanguíneos em linfonodos (células das veias do endotélio alto ou HEV). Essa 

ligação promove a migração da célula T para o parênquima do órgão, onde, na 

região paracortical, o contato com células apresentadoras de antígeno, permite que 

se inicie uma resposta imune a partir do reconhecimento de um antígeno (ABBAS; 

LITCHMANS, 2012). 

Os linfócitos T são responsáveis pela imunidade celular e basicamente se 

dividem em duas populações funcionalmente distintas: os linfócitos T citotóxicos 

(LTc), que expressam a glicoproteína CD8 e os linfócitos T helper (LTh), que têm 

como característica fundamental a expressão da molécula CD4 em sua membrana 

citoplasmática. Dentre esses grupos, observa-se ainda diversos subgrupos 

responsáveis por processos como memória imunológica e regulação do sistema 

imune. O segundo subgrupo, conhecido como “Tregs” expressa o fator de 

transcrição FoxP3 ou FoxA1, essenciais para a proteção do indivíduo contra 

doenças auto imunes tais como o Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) e esclerose 

múltipla (EM) dentre outras (BONILLA; OETTGEN, 2010) 

O LTh tem a função de coordenar a função de defesa imunológica contra 

patógenos, principalmente através da produção e liberação de citocinas e 

interleucinas. O LTh reconhece peptídeos que estão ligados às moléculas do MHC 

de classe II, presentes na superfície das células apresentadoras de antígenos (APC) 

que interagem com o TCR , que nos órgãos periféricos podem ser macrófagos, 

células dendríticas e/ou linfócitos B de memória. Após a apresentação do antígeno 

em forma de peptídeo conjugado ao MHC-II, os LTh são ativados e proliferam. 

Essas células quando ativadas secretam linfocinas que tem influência nas funções 

efetoras de outras células do sistema imune como linfócitos B (BONILLA; 

OETTGEN, 2010; CROTTY, 2011; LAUGEL et al., 2011). 
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O LTc, tem como função principal a eliminação de células infectadas por 

parasitas intracelulares, nominalmente os vírus. Dentro dessas células, a produção 

de proteínas não pertencentes ao indivíduo é em parte processada pelo 

proteassoma, produzindo peptídeos exógenos, que, após envio ao retículo 

endoplasmático rugoso com auxílio da molécula MHC de classe I, são expostos na 

superfície celular. Ao reconhecer um antígeno como não próprio, o LTc libera 

grânulos contendo perforinas e granzimas que causam danos direto às células 

adjacentes, além de fatores como o ligante de Fas e TNFα que induzem apoptose 

na célula alvo, prevenindo o espalhamento da infecção (ABBAS; LITCHMANS, 2012; 

BONILLA; OETTGEN, 2010). 

Além da função de citotoxicidade, esses linfócitos podem suprimir respostas 

imunes, possivelmente pela liberação de fatores solúveis que interagem com a 

função de outras células imunes. Devido a esta propriedade a população de 

linfócitos T CD3/CD8 é frequentemente denominada de linfócito T 

supressor/citotóxico (ABBAS; LITCHMANS, 2012; BONILLA; OETTGEN, 2010; 

LAUGEL et al., 2011). 

O processo de desenvolvimento dos linfócitos T é dividido em 3 etapas 

distintas: Na primeira etapa ocorre a migração das células Pró-T do fígado fetal ou 

MO para o timo. Na segunda fase, ocorre a interação dos precursores linfoides com 

as células do microambiente tímico levando ao repertório de maturação das células 

T e por último, ocorre a migração das células T maduras do timo para diversos 

órgãos linfóides secundários onde sofrerão expansão clonal, e aquisição de 

memória e especificidade mantendo as suas funções específicas, seja de toxicidade 

ou auxiliares/indutoras (BONILLA; OETTGEN, 2010; MONTEL-HAGEN; CROOKS, 

2019). 

Os primeiros timócitos a serem reconhecidos são conhecidos como células 

Pré-T e podem ser identificados pela expressão de algumas proteínas de superfície 

celular como as moléculas CD7 e CD34. Essas células também são caracterizadas 

pela expressão intracitoplasmática do CD3 (cCD3+). A ausência das moléculas CD4 

e CD8 também é característica dessas células. São células grandes que expressam 

TdT e CD38 e compreendem 10% das células imaturas sofrendo estímulo do 
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microambiente tímico para dar continuidade a maturação das células T(BETTINI et 

al., 2017; BONILLA; OETTGEN, 2010). 

O estágio intermediário compreende células que expressam o CD7, CD5, 

CD2, CD3 citoplasmática (cCD3) e adquirem CD1a, expressando também o TCR α/β 

bem como o CD4 e CD8 concomitantemente (células duplo positivas). 

Subsequentemente esses timócitos imaturos expressam baixos níveis do complexo 

CD3/TCR α/β e então sofrem uma seleção. Uma pequena proporção de células 

duplo-positivo perde a expressão do CD4 ou do CD8, tornando-se CD4+/CD8- ou 

CD4-/CD8+. A quantidade de CD3/TCR na superfície da célula aumenta, a molécula 

CD1a é perdida, surgindo assim dois grupos de linfócitos T distintos, ou seja os 

linfócitos T citotóxicos (CD4-/CD8+) e o LTh (CD4+/CD8-)(GUERDER et al., 2012; 

MONTEL-HAGEN; CROOKS, 2019). 

Os linfócitos T regulatórios (Treg) compreendem uma subpopulação de 

linfócitos T que apresentam imunofenótipo CD4+/CD25forte/FoxP3+. Esse subgrupo 

linfocitário exerce a função de suprimir reações da resposta imune inata e adaptativa 

induzindo a diminuição de citocinas pro-inflamatórias e atuando na supressão da 

ativação e expansão de células T efetoras CD4+/CD25- (HENKEL et al., 2013). 

É importante ressaltar que a expressão do TdT se mantém presente ao 

longo de toda a diferenciação até o completo amadurecimento das populações de 

células T. Esta enzima também está presente nas células imaturas da linhagem B na 

MO e a sua função é atuar como uma recombinase relevante nos rearranjos dos 

genes de cadeia pesada das imunoglobulinas e do TCR (MONTEL-HAGEN; 

CROOKS, 2019). 

 

2.4.3. Células natural killer 

As células “natural killer” (NK) consistem em uma subpopulação de linfócitos 

que se originam de uma célula progenitora linfóide na MO. Essas células têm 

morfologia de um grande linfócito granular e expressam os antígenos CD56, CD57, 

CD16, o “antígeno leucocitário comum” ou CD45, o CD38, o CD2 e o CD8 

expressando também moléculas de adesão como o CD11abc. Das moléculas 

utilizadas para caracterizar as células NK, o CD16 tem significado funcional. Ela 

representa o receptor para IgG e portanto confere as células NK outra função, a 
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capacidade de lisar células alvo revestidas de IgG, sendo esse fenômeno conhecido 

como citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos ou ADCC 

(HERNDLER-BRANDSTETTER et al., 2017; TALLERICO; GAROFALO; CARBONE, 

2016). 

CD38 é uma glicoproteína transmembrana do tipo II com presença em todas 

as células do sistema imune em diferentes níveis de expressão. A ela são atribuídas 

funções de regular a ativação e proliferação de linfócitos T, adesão/migração de 

leucócitos através de endotélio, função enzimática além de ser encontrada como 

molécula solúvel em fluidos normais, patológicos e exosomos (NIJHOF et al., 2015; 

QUARONA et al., 2013; VAN DE DONK; RICHARDSON; MALAVASI, 2018). 

As células NK maduras estão presentes no SP, na MO e no baço, porém 

são pouco frequentes nos linfonodos e no timo. Em indivíduos normais as células 

NK perfazem um total de10 a 15% das células linfóides no SP e 1% a 2% dos 

linfócitos do baço (HERNDLER-BRANDSTETTER et al., 2017; TALLERICO; 

GAROFALO; CARBONE, 2016). 

As células NK foram originalmente definidas pela sua capacidade de destruir 

células tumorais sem uma imunização prévia do hospedeiro pelo tumor. 

Diferentemente do linfócito T citotóxico as células NK reconhecem e destroem tanto 

tumores autólogos quanto alogênicos sem o reconhecimento dos antígenos do MHC 

nas células alvo (TALLERICO; GAROFALO; CARBONE, 2016). 

A atividade NK tem sido atribuída como importante na vigilância imunológica, 

impedindo a disseminação metastática de células tumorais através do sangue. 

Porém a atividade mais importante das células NK é provavelmente na defesa 

contra as infecções virais. As células NK só destroem as células do hospedeiro 

infectadas com o vírus, porém não atacam as células não infectadas (MICHEL et al., 

2016). 

Diferentemente dos linfócitos B e T, as células NK não possuem 

especificidade antigênica e não adquire memória imune após uma exposição inicial 

a tumores ou a células infectadas por vírus (HERNDLER-BRANDSTETTER et al., 

2017; MICHEL et al., 2016; TALLERICO; GAROFALO; CARBONE, 2016). 
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A Figura 3 mostra de modo esquemático a cascata de diferenciação normal 

dos linfócitos T, com seus respectivos estágios de diferenciação em relação aos 

marcadores celulares determinados por AcMo e sua contraparte maligna. 
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Figura 3 - Esquema da diferenciação dos linfócitos T e sua contraparte maligna 

 
Fonte: Cavalcanti Júnior GB, 1995, baseado em Uckun FM, 1990.  

Nota: LPL-T (Leucemia Prólinfocítica de célula T), SS (Síndrome de Sjögren), LNH-T (Linfoma 

não-Hodgkin de Células T), ATLL (Leucemia/linfoma de Células T do Adulto). 
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2.5. ASPECTOS GERAIS DAS LEUCEMIAS 

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou 5.920 novos casos 

de leucemia em homens, representando 2,6% dos casos de câncer em homens e 

4.890 novos casos de leucemia em mulheres o que equivale a 2,2% dos casos de 

câncer que acometem mulheres. No Rio Grande do Norte foi estimado 250 novos 

casos de leucemia para 2020, o que representa uma taxa de 6,9 novos 

casos/100.000 habitantes (INCA-INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2019). 

Leucemias são cânceres que acometem os glóbulos brancos sanguíneos 

(leucócitos) e são resultantes da substituição dos elementos sanguíneos normais por 

leucócitos neoplásicos. Estas células ocupam o ambiente medular e inibem o 

crescimento e maturação normal dos precursores linfocitários, eritróides, mielóides e 

megacariocitários. À medida que se acumulam na MO as células leucêmicas 

suprimem a expansão das células progenitoras hematopoéticas normais. A 

substituição dos elementos sanguíneos normais por leucócitos leucêmicos levam ao 

quadro clínico reservado das leucemias, caracterizada por anemia, trombocitopenia 

e infecções resultantes pela perda de leucócitos funcionantes (CONTRAN; KUMAR; 

ROBBINS, 1994; ERSLEV; GABUZDA, 1985; GOASGUEN et al., 1996; 

HOFFBRAND; PETIT; MOSS, 2001; LANE; GILLILAND, 2010). 

A MO normal contém menos de 5% de células blásticas, com a proliferação 

com evidentes maturações das séries eritrocitária, megacariocitária, granulocitária e 

linfocitária. Nas leucemias, entretanto, ocorre uma substituição difusa dos elementos 

celulares normais pelas células leucêmicas proliferativas. Estas células têm um 

processo maturativo lento e incompleto. Seu ciclo celular é acelerado, sobrevivendo 

mais que os elementos sanguíneos normais. Este crescimento excessivo é 

resultante de uma alteração cromossômica adquirida que resulta em um bloqueio de 

maturação das células sanguíneas progenitoras (BIANCO; SACCHETTI; 

RIMINUCCI, 2011; LANE; GILLILAND, 2010). 

As primeiras observações de pacientes que tinham grandes elevações do 

número de glóbulos brancos foram feitas por médicos europeus no século 19, que 

deram o nome "sangue branco" a esta doença. Mais tarde, foi usado o termo 
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"leucemia", que é derivado do grego "leukos" (branco) e "haima" (sangue) 

(ARMSTRONG; LOOK, 2005; KAMPEN, 2012). 

As leucemias são inicialmente classificadas quanto às células 

predominantemente envolvidas no processo de leucemogênese (linfóides ou 

mielóides) e quanto ao grau de maturidade dessas células (agudas ou crônicas), 

sendo a distinção entre leucemias linfoides e mieloides crucial para o 

estabelecimento do sucesso de um tratamento (LAOSAI; CHAMNONGTHAI, 2018). 

A LA caracteriza-se pelo fato do infiltrado leucêmico ser predominantemente 

de células com características blásticas e pelo curso rapidamente fatal quando não 

tratadas a contento. Nas formas crônicas ocorre predomínio de formas sanguíneas 

mais diferenciadas e um quadro clínico mais favorável (BECKER; JORDAN, 2011; 

MEENAGHAN; DOWLING; KELLY, 2012). 

Baseada nestes critérios, uma classificação inicial baseada na análise de 

esfregaços de MO e SP subdivide as LA em LLA e LMA (CAMPO et al., 2011; 

KAMPEN, 2012). Essa classificação permitiu subdividir as leucemias em quatro 

padrões distintos: i) Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA); ii) Leucemia Mieloide 

Aguda (LMA); iii) Leucemia Linfocítica Crônica (LLC); e iv) Leucemia Mielóide 

Crônica (LMC) (CAMPO et al., 2011; SABATTINI et al., 2010). 

A LMA predomina na faixa dos 13 aos 39 anos, enquanto que a LMC e a LLC 

são predominantes na faixa etária dos 40 aos 59 anos, sendo que a LLC predomina 

no adulto com mais de 60 anos de idade (BECKER; JORDAN, 2011; CONTRAN; 

KUMAR; ROBBINS, 1994; MEENAGHAN; DOWLING; KELLY, 2012). 

 

2.6. ETIOPATOGENIA 

Embora as causas das leucemias ainda sejam desconhecidas, atualmente 

identificam-se certos fatores atribuídos como leucemogênicos. Estes fatores 

estariam envolvidos na ativação de proto-oncogenes ou na inativação de genes 

supressores tumorais (BACHIREDDY; RAKHRA; FELSHER, 2012). 

Proto-oncogenes são genes encarregados dos fenômenos normais de 

proliferação e maturação celular. Os oncogenes seriam uma forma alterada destes 

proto-oncogenes e que estariam envolvidos na evolução e proliferação de células 
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neoplásicas. Os genes supressores tumorais, por sua vez, consistem em um grupo 

de genes normais encarregados de suprimir a proliferação celular maligna, caso 

possa ocorrer pela ativação dos oncogenes. Assim sendo, pode-se dizer que a 

ativação dos oncogenes ou a inativação dos anti-oncogenes nas células 

progenitoras do sangue seriam fatores fundamentais no desencadeamento de 

leucemias e linfomas (BACHIREDDY; RAKHRA; FELSHER, 2012; KENNEDY; 

BARABÉ, 2008). 

Assim como em diversas outras formas de câncer vários agentes ambientais 

estão implicados na etiologia das leucemias e linfomas. Influências bem 

estabelecidas incluem a exposição a fatores ambientais como as radiações 

ionizantes, produtos químicos e infecções, bem como fatores genéticos e 

imunológicos (GROVES; LINET; DEVESA, 1994; WIEMELS, 2012). A correlação 

entre a exposição das radiações ionizantes e a leucemogênese ficou constatada de 

modo evidente após as explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. 

Observações mais recentes também correlacionavam uma maior incidência de 

leucemias em indivíduos jovens residentes na área da usina nuclear de Sellafield na 

região leste da Inglaterra. Neste caso, as leucemias observadas eram do tipo 

linfoblástica e acometiam jovens e crianças cujos pais trabalhavam naquela usina, 

levando a crer que estas leucemias surgiram por efeito das radiações gama em 

células germinativas dos indivíduos afetados (GROVES; LINET; DEVESA, 1994; 

KINLEN; PETRIDOU, 1995). 

As leucemias ou outra forma de cânceres desencadeados por radiações são 

patologias que ocorrem através de acontecimentos sucessivos. Inicialmente ocorre 

uma mutação genética que pode resultar na ativação de certos genes nas células 

progenitoras do sangue dando origem a produtos gênicos anômalos, 

subsequentemente à reativação dos genes com anomalias resultantes da mutação 

inicial. A presença de cromossomo extra ou deleções cromossômicas, assim como o 

rearranjo dos genes encontrados nas translocações cromossômicas também seriam 

responsáveis pela ativação dos oncogenes ou inativação dos genes supressores 

tumorais, dando origem às leucemias. Embora o mecanismo etiopatogênico dos 

produtos químicos permaneça obscuro acredita-se que inicialmente ocorre uma 
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absorção destas substâncias pela corrente sanguínea, sendo então carreadas para 

os órgãos alvo, como a MO (GROVES; LINET; DEVESA, 1994; WIEMELS, 2012). 

Durante muito tempo suspeitou-se de uma etiologia viral nas leucemias 

humanas e há indícios desta associação pela caracterização do vírus linfotrópico de 

células T humanas do tipo I e II (HTLV-I), isolado em linfócitos neoplásicos oriundos 

de pacientes com leucemia e linfoma do tipo T do adulto (ATLL). Nestes casos, as 

sequências pró-virais do HTLV-I estão presentes no DNA das células T neoplásicas, 

mas não no DNA das células B do mesmo indivíduo, indicando assim que o HTLV-I 

é adquirido por infecção e não por transformação de linhagens germinativas, sendo 

também observado que cerca de 90% destes pacientes tem a presença de 

anticorpos anti HTLV-I em seu soro (GALLO, 2011; HOLLSBERG; HAFLER, 1993; 

YODOI; UCHIYAMA, 1992). 

O mecanismo que torna estes vírus oncogênicos e de como eles 

desencadeiam o surgimento da leucemia é bastante complexo. Sabe-se, porém, que 

alguns destes vírus após se inserirem no DNA da célula hospedeira vão intervir em 

pontos críticos do genoma da célula ativando os oncogenes. Estes, uma vez 

ativados promovem o crescimento anormal, surgindo assim o clone leucêmico. O 

HTLV tem predileção pela célula TCD4+. O vírus possui em seu genoma uma região 

denominada de região X ou Px, que codifica as proteínas regulatórias de alguns 

proto-oncogenes, como por exemplo, os genes codificadores da IL-2 e de seu 

receptor (CD25), sendo este último responsável pela ativação dos linfócitos T 

(KRESS; GRASSMANN; FLECKENSTEIN, 2011). 

O vírus Epstein Barr também é considerado oncogênico. Ele pertence ao 

grupo dos herpesvírus, tendo sido considerado como possível agente etiológico do 

linfoma de Burkitt. Neste caso, o vírus infecta os linfócitos B do hospedeiro que 

passam a proliferar de modo anormal. O DNA viral se insere no genoma das células 

progenitoras proliferantes da linhagem B, tendo sido descrito um gene viral 

denominado de BNLF-1 que seria capaz de promover a transformação maligna dos 

linfócitos B (CONTRAN; KUMAR; ROBBINS, 1994; GRÖMMINGER; MAUTNER; 

BORNKAMM, 2012). 

Greaves (1997) sugeriu que uma infecção poderia dar início a 

leucemogênese de precursores de células B, induzindo o surgimento de LLA do tipo 
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Calla+. Este processo poderia ser causado por vários caminhos e dentre eles a 

existência de um vírus ainda desconhecido que poderia ser o responsável pela 

transformação maligna dos precursores de células B. No entanto, qualquer infecção 

que induzisse uma resposta imune defeituosa, por sua vez, ativaria indiretamente as 

células do microambiente a produzirem fatores de crescimento. Estes, através de 

moléculas de adesão e a interação entre as células progenitoras da linhagem B com 

o microambiente medular desencadeariam o surgimento e proliferação anormal 

desta linhagem celular (GREAVES, 1997; JOURNO; MAHIEUX, 2011). 

Pacientes com distúrbios congênitos associados a anormalidades 

cromossômicas apresentam um maior risco de desenvolverem leucemias. Por 

exemplo, o risco de leucemias em indivíduos com Síndrome de Down é 15 vezes 

maior que o da população geral. Situação semelhante também é observada em 

pacientes com a Síndrome de Klinefelter. Indivíduos com síndromes de instabilidade 

cromossômica, como a Anemia de Fanconi, a Anemia de Bloom e a Ataxia 

Telangiectasia também estão relacionadas com um maior risco de desenvolver 

leucemias, provavelmente porque os genes de reparo de DNA que codificam as 

moléculas de regulação e proliferação celular apresentam fragilidades e pontos de 

quebras cromossômicas relacionadas com os mecanismos de leucemogênese 

(SEIF, 2011). 

Ainda no contexto da etiologia das leucemias é importante enfatizar a 

relação existente entre as imunodeficiências provenientes de distúrbios imunológicos 

e o surgimento de leucemias e linfomas. Existe a probabilidade destas neoplasias 

surgirem em consequência do desenvolvimento de clones de células anormais que 

escapariam da destruição devido a uma falha no mecanismo normal de 

reconhecimento e eliminação de células tumorais (ERSLEV; GABUZDA, 1985; 

KHATAMI, 2012). 

 

2.7. LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA 

A LLA é uma LA derivada de células blasticas linfoides (linfoblastos) que se 

infiltram na MO, timo e gânglios linfáticos em diferentes etapas de maturação, 
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mantendo a capacidade de multiplicação, porém com parada de diferenciação até as 

formas maduras e funcionais (HOFFBRAND; PETIT; MOSS, 2001).  

Embora a LLA possa ocorrer em qualquer faixa etária, sua incidência é 

maior entre crianças de 2 a 5 anos, numa porcentagem em torno de 70% dos casos, 

diminuindo na adolescência, voltando a crescer após 60 anos de idade (ALVES; 

FERNANDES, 2012). Dentre as crianças, a doença é mais comum naquelas de cor 

branca e do sexo masculino (ALVES, 2013). 

A LLA pode se apresentar com linfadenopatia, hepatomegalia e 

esplenomegalia. Também podem se manifestar sintomas prodromais como febre, 

suor noturno e perda de peso ou ser assintomática, embora em um número reduzido 

de casos. Menos comumente dores ósseas e/ou articulares podem surgir no curso 

da LLA (ROSE-INMAN; KUEHL, 2017). 

 

2.7.1. Classificação das leucemias linfoides agudas 

2.7.1.1. Classificação morfológica 

A LLA representa quase 25% dos cânceres pediátricos e pode afetar tanto 

adultos quanto crianças, embora esta seja o tipo de leucemia mais comum da 

infância (80% dos casos), apresentando um pico de incidência entre os 2 e 5 anos 

de idade, decrescendo para um índice de cerca de 20% em adultos, voltando a 

aumentar a incidência nesses pacientes após os 60 anos (ARMSTRONG; LOOK, 

2005). A estimativa nos EUA (Estados Unidos da América) é de 3.000 casos novos 

ao ano e 2/3 deles são crianças (3,4 casos/100.000 crianças menores de 15 anos 

(MEENAGHAN; DOWLING; KELLY, 2012) 

As LLA são leucemias caracterizadas pelo acúmulo de precursores linfóides 

neoplásicos (linfoblastos) na MO e/ou no SP. Segundo os critérios da classificação 

FAB podem ser diagnosticadas pela presença de mais de 30% de células blásticas 

na MO (LILLEYMAN et al., 1986). A WHO-World Health Organization ou 

Organização Mundial de Saúde (OMS) considera uma contagem maior que 20% o 

suficiente para o diagnóstico dessa doença (ONCIU, 2009; WANDT et al., 2010). 
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As LLA são classificadas pelo aspecto morfológico associado às 

características do perfil imunológico das células malignas. A FAB classificou as LLA 

em três subtipos distintos, L1, L2 e L3, baseados somente em critérios morfológicos 

de MO e de SP corados pelo May-Grünwald-Giemsa (BENNETT et al., 1976, 1981; 

SACHDEVA et al., 2006; WANDT et al., 2010). 

A classificação do sistema FAB é baseada em sistemas de escores e analisa 

a relação tamanho do núcleo/citoplasma, presença de nucléolos, regularidade da 

membrana nuclear e tamanho da célula como critérios para a distinção entre os 

subgrupos morfológicos L1, L2 e L3 (WANDT et al., 2010). 

O subtipo L1 caracteriza-se por apresentar em seus esfregaços de MO ou de 

SP blastos pequenos homogêneos com núcleo redondo de contorno regular. A 

cromatina é levemente condensada e os nucléolos não são visíveis em, pelo menos, 

75% dos blastos. O citoplasma é escasso resultando em uma alta relação 

núcleo/citoplasma (Quadro1) (BENNETT et al., 1981; LEWIS; BAIN; BATES, 2006; 

WANDT et al., 2010). 

O subtipo L2 é constituído por células de tamanhos variados. O citoplasma 

geralmente é mais abundante que o observado na L1, os núcleos mostram um 

contorno irregular em mais que 30% dos blastos, apresentando clivagem ou fendas. 

A cromatina nuclear é frouxa e os nucléolos são sempre visíveis (Quadro 1).  

O subtipo L3 (Tipo Burkitt) é constituído por células grandes de aspecto 

homogêneo, o citoplasma é caracteristicamente hiper basofílico com presença de 

vacúolos; a cromatina nuclear é frouxa, exibindo 1 a 2 nucléolos proeminentes. A 

presença de células em mitose é outra constante neste subtipo de LLA (Quadro1) 

(BENNETT et al., 1981; LEWIS; BAIN; BATES, 2006; WANDT et al., 2010). 

O subtipo L1 é mais frequente em crianças (76 a 89%) do que em adultos (31 

a 43%), o subtipo L2 é mais frequente em adultos (49 a 60%) que em crianças (14 a 

22%) e o subtipo L3, raramente encontrado, é mais freqüente em crianças do que 

em adultos (ALVES; FERNANDES, 2012; PLASSCHAERT et al., 2004; PUI; 

RELLING; DOWNING, 2004). 

O tipo L3 é um tipo de LLA de células B maduras com características 

distintas, associado ao vírus Epstein Barr, colocando-o como uma entidade única de 

genótipo e imunofenótipo (ALVES; FERNANDES, 2012; PEGORARO et al., 1984; 
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RAWLINSON; BAKER; KAHWASH, 2011). A precisão do diagnóstico de LLA tipo 3 

tem uma importância crítica para a sobrevida dos pacientes, pois este tipo de 

leucemia não responde satisfatoriamente aos tratamentos que são normalmente 

bem-sucedidos em outros tipos de LLA (KONDO; O’BRIEN; LAI, 2009; 

RAWLINSON; BAKER; KAHWASH, 2011). 

 

Quadro1 – Classificação morfológica (FAB) da leucemia linfoblástica aguda 

CRITÉRIOS 
MORFOLÓGICOS 

L1 L2 L3 

Diâmetro Celular 
Células pequenas e 

homogêneas 
Células Grandes e 

heterogêneas 
Células Grandes, 
homogêneas 

Cromatina Nuclear Fina ou aglomerada Fina Fina 

Forma do núcleo Regular 
Irregular, podendo 
apresentar fendas 

ou indentação 

Regular, redondo 
ou oval 

Nucléolos 
Indistintos ou não-

visíveis 

Um ou mais por 
célula, grandes e 

proeminentes 

Um ou mais por 
célula, grandes, 
proeminentes 

Citoplasma Escasso 
Moderadamente 

abundante 
Moderadamente 

abundante 

Basofilia citoplasmática Ligeira Ligeira Intensa 

Vacúolos citoplasmáticos Ausentes Ausentes Evidente 

Fonte: Bennet JM, 1976 

2.7.1.2. Classificação Imunofenotípica 

Nas LLA a imunofenotipagem por CF é mandatória para a definição da 

origem celular T ou B, além de identificar os subtipos imunofenotípicos, que são de 

relevância no prognóstico e no tratamento dos pacientes (ALVES; FERNANDES, 

2012). Os blastos leucêmicos expressam o antígeno leucocitário comum CD45 em 

fraca ou moderada intensidade. A expressão do CD45 afasta a maioria das outras 

neoplasias não hematológicas, como neuroblastoma, carcinoma ou sarcoma (CD45 
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negativo) e doenças linfoproliferaivas crônicas ou linfomas não Hodgkin (LNH) que 

se caracterizam pela forte expressão desse antígeno (SALES et al., 2017). 

Em 1995, European Group of Imunological Characterization of Leukaemias 

ou EGIL, propôs que a classificação imunológica para as LA fosse uniformizada, 

apresentando como base o perfil de expressão dos marcadores celulares 

determinado por painéis de AcMo direcionados contra os antígenos de diferenciação 

celular, exemplificado no Quadro 2 (BENE MC, CASTOLDI G, KNAPP W, 1995; 

MARTINS; FALCAO, 2000). 

Baseando-se no princípio de que no processo de diferenciação e maturação 

os linfócitos apresentam antígenos de superfície e de membranas citoplasmáticas, e 

que algumas destas moléculas são perdidas ou adquiridas, podem-se estabelecer 

perfis de diferenciação maturativa. Considerando também que as leucemias 

representam a expansão clonal de uma célula em determinado estágio maturativo, o 

emprego de painéis de AcMo permitiu classificar as LLA conforme suas expressões 

antigênicas em LLA de linhagem B e T. Aproximadamente 20% dos casos são de 

origem de células T, 75% de precursores de células B e 5% de células B maduras 

(BENE MC, CASTOLDI G, KNAPP W, 1995; DAVIDSON et al., 2012; GORCZYCA, 

2011). 

Essas expressões passam a predizer, a partir dos fenótipos B ou T, que as 

alterações biológicas associadas à resposta terapêutica, monitorização da doença 

residual mínima e estratificação de grupos em maior ou menor risco, hoje em dia são 

sabidamente bem mais importantes que os critérios estritamente morfológicos 

(BENE MC, CASTOLDI G, KNAPP W, 1995; GORCZYCA, 2011). 

A LLA de linhagem B é demonstrada pela expressão do antígeno pan-B 

CD19 na grande maioria dos casos, CD79a e o CD22 citoplasmáticos, podendo o 

CD20 estar expresso (ALVES, 2013). O CD79a foi considerado um marcador 

citoplasmático para essas leucemias, porém pode estar expresso em raros casos de 

LLA-T ou mesmo LMA (ALVES, 2013). Para as LLA de linhagem T são marcadores: 

CD3 citoplasmático ou de superfície, CD7 com forte intensidade, CD2 e CD5. A CF 

nas LLA permite estabelecer uma classificação imunológica de acordo com o grau 

de diferenciação B ou T das células leucêmicas, pois as suas expressões 
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antigênicas refletem de certa forma, a ontogenia linfoide normal (ALVES; 

FERNANDES, 2012). 

 

Quadro 2 - Principais antígenos de diferenciação utilizados para identificar diferentes tipos celulares 

durante a hematopoiese normal e leucêmica. 

ANTICORPO LOCALIZAÇÃO FUNÇÃO 

CD1a 
Células T tímicas, subgrupo de células 

B, células de Langerhans 
Glicoproteína 48kD que se liga a β2-

microglobulina 
CD2 Todas as céls T, maioria das NK Ligante de LFA-3 
CD3 Céls T tímicas e maduras Estrutura do TCR, transdução de sinal 

CD4 
Céls T auxiliadoras, monócitos, 

macrófagos 
Co-receptor de MHC classe II, 

receptor do HIV 

CD5 
Céls T maduras e tímicas, subgrupo 

de céls B (Celulas B1) 
Ativação de céls T, ligante de CD72 

CD7 Todas as céls T, céls NK Ativação de céls T e NK 

CD8 
Subgrupo de céls T tímicas, T 

supressora/citotóxica, subgrupo de 
NK. 

Co-receptor do MHC de classe I 

CD10 Precursor B e Céls B do centro 
germinativo, PMN 

Endopeptidase neutra 

CD13 Céls Mielóides Aminopeptidase N 
CD14 Monócitos maduros e precursores  

CD15 Céls mielocíticas e monocíticas 
Antígeno Lewis-X, adesão celular e 

fagocitose 

CD16 Céls Natural Killer, Granulócitos 
Receptor para cadeia pesada das 

Imunoglobulinas 
CD19 Céls B precursoras e maduras Ativação de céls B 
CD20 Céls B precursores tardios e maduros Canal de Ca++. Ativação de céls B 
CD22 Céls B precursoras e maduras Molécula de adesão celular 
CD33 Céls mielóides e monocíticas Molécula de adesão do ácido siálico 
CD34 Céls Progenitoras  

CD38 
Céls linfóides progenitoras, Céls. 

Plasmáticas, Céls T ativadas 
Ativação leucocitária 

CD41 Megacariócitos e plaquetas gpIIb/IIIa, 
CD45 Pan-hematopoético Transdução de sinal: tirosina-fosfatase 
CD56 Céls NK e céls T citotóxicas Molécula de adesão celular 

CD61 Megacariócitos e plaquetas 
GPIIb/IIIa, molécula de adesão celular 

com CD41, receptor de fibrinogênio 

CD79a Céls B precursoras 
Transdução de sinal da Ig de 
superfície para o citoplasma 

CD117 Céls mielóides precursoras Receptor de c-kit 

HLA-DR 
Céls B, monócitos, progenitores 

mielóides e céls T ativadas 
Antígeno de apresentação, MHC 

classe II 

IgM* Céls pré-B, Linf B naive 
Reconhecimento da cadeia pesada da 

imunoglobulina M 
TdT Céls linfóides imaturas Rearranjo de Igs e TCR 

Fonte: Martins SLR et al., 2000. 

Nota: *Cadeia pesada de imunoglobulina; TCR (Receptores de células T); TdT (Deoxinucleotidil             

transferase Terminal). 
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2.7.2. Leucemia linfoide aguda de linhagem B 

Aproximadamente 85% das LLA são de linhagem B (CHAN, 2002). O grupo 

EGIL propôs a subclassificação da LLA de origem B em 4 subtipos: o primeiro grupo 

expressa apenas antígenos relacionados à resposta imune HLADR, além do CD19, 

CD34 e o TdT, sendo denominada LLA do tipo Pró-B. O segundo tipo corresponde 

as LLA Pré-B do tipo Comum ou CALLA Positivo, cujo fenótipo apresenta HLADR+, 

CD19+ e o antígeno comum da LLA (CALLA) ou CD10+, expressando também o 

CD22 intracitoplasmático (cCD22). As características do terceiro grupo desta 

linhagem de LLA é a presença intracitoplasmática da cadeia pesada “mü” das 

imunoglobulinas (c), além do HLADR, CD10, CD19, CD22 de superfície (sCD22) e 

o CD20. Finalmente, no quarto e último estágio, encontram-se as leucemias que 

morfologicamente correspondem ao tipo Burkitt com padrão L3 da classificação 

FAB, além de estar associado à translocação 8q24, caracterizando-se 

imunologicamente pela expressão completa de Imunoglobulina de superfície M 

(sIgM) e negatividade do CD34 e do TdT (CHAN et al., 2003). 

 

2.7.3. Leucemia linfoide aguda de linhagem T 

Aproximadamente 15% das LLAs infantis e cerca 25% das que acometem os 

adultos apresentam blastos leucêmicos de linhagem T, sendo a expressão do 

antígeno CD3 intracitoplasmático (cCD3) ou de superfície (sCD3), o melhor critério 

para a identificação de células dessa origem. O antígeno CD7 encontra-se expresso 

na maioria dos casos (ROSE-INMAN; KUEHL, 2017). 

Os casos de LLA-T podem ser subdivididos de acordo com os estágios de 

diferenciação, em LLA pré-T, LLA-T intermediária e LLA-T medular. A LLA Pré-T é 

encontrada em aproximadamente 6% dos adultos e em 1% das crianças e os seus 

blastos expressam cCD3 e CD7 além de expressar antígenos de imaturidade como 

HLADR, TdT e CD34 sendo negativos para os demais marcadores. Na LLA T 

Intermediária, o CD3 pode ser encontrado no citoplasma (cCD3) ou na superfície 

(sCD3), associado a expressão de CD2, CD1a, CD5, CD4 e CD8 

concomitantemente. Finalmente em um estágio maturativo mais avançado encontra-

se a LLA T Medular ou madura em que os blastos expressam as moléculas CD2, 
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CD5, CD7, sCD3 e está presente CD4 ou CD8. Estas leucemias geralmente 

acometem indivíduos do sexo masculino, apresentando elevada leucometria, 

infiltração no SNC e massa mediastinal sendo consideradas de mau prognóstico 

(ROSE-INMAN; KUEHL, 2017). 

 

2.8. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

O manejo da LLA, tanto em crianças quanto em adultos, está vinculado a 

várias decisões clínicas e na resposta ao tratamento uma vez que o rastreamento de 

células neoplásicas residuais ao fim da primeira fase de quimioterapia possui 

elevado valor prognóstico. Atualmente, a estratégia do tratamento após a realização 

do diagnóstico, se baseia na avaliação do risco de recidiva, já que a intensidade do 

tratamento será modulada essencialmente de acordo com a probabilidade do risco 

de recidiva (THEUNISSEN et al., 2017). 

A recaída inicial é definida pelo grupo Berlin-Frankfurt-Munster (BFM) como 

a recaída que ocorre dentro de 6 meses da terapia primária completa. Vários 

exames auxiliam a estratificação de risco no diagnóstico inicial, entretanto poucos 

são aplicados durante a recaída. Entre os que são aplicados encontra-se o Tempo 

de Recaída (TR), o Sítio de Recaída (SR) e o Imunofenótipo (BHOJWANI; PUI, 

2013). 

No Grupo Brasileiro para Tratamento de Leucemias da Infância (GBTLI) além 

dos critérios clássicos como, remissão morfológica no 8° dia e/ou 28° dia de 

indução, a quantificação de DRM em LLA será de fundamental importância para 

avaliação da resposta terapêutica. Portanto, a detecção de novos fatores 

(prognóstico) capazes de estabelecer previsão de cura nas fases iniciais do 

tratamento é fundamental na definição das diretrizes do tratamento da LA (IKOMA et 

al., 2015b). 
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2.9. DOENÇA RESIDUAL MÍNIMA 

A DRM é o termo utilizado para designar o nível de células leucêmicas 

durante e após o tratamento de uma leucemia (IKOMA et al., 2015b). 

A terapia antineoplásica para LA objetiva alcançar a remissão completa com 

conseguinte recuperação da hematopoese normal. A melhoria dessa terapia junto a 

outros fatores fez com que a taxa de remissão completa aumentasse 

significativamente ao longo do tempo. A remissão clínica, que é definida como a 

identificação de <5% de blastos da contagem relativa na MO prevê resultados 

clínicos inferiores quando comparada a remissão “molecular ou imunológica” que 

detecta até 0,01% de células neoplásicas na MO (GAIPA et al., 2013). 

Um parâmetro eficiente para realizar a avaliação dessa resposta é a 

detecção da DRM, que tem sido associada a avanços no tratamento desse tipo de 

neoplasia. A DRM baseia-se na observação da cinética de descrição da massa 

tumoral em resposta ao tratamento e avaliação de sua implicação prognóstica. O 

nível de 0,01% (10-4 ou 1 célula neoplásica em 10.000 células normais) ou mais de 

células mononucleares neoplásicas na MO é o mais comum para definição de DRM 

positiva (CAMPANA, 2010). 

A detecção da DRM na MO em fases iniciais do tratamento, sobretudo ao 

fim da fase de indução, foi demonstrada por estudos prospectivos como informação 

relevante para o manejo da doença (DONGEN et al., 2018) e, portanto, a avaliação 

ineficaz da resposta pode resultar em tratamento insuficiente e consequentemente 

levar o paciente a uma situação de recaída ou resultar em tratamento em excesso 

expondo o paciente a uma elevada toxicidade desnecessária (GAIPA et al., 2013). 

Contudo, a acurácia da avaliação dessa resposta esbarra na dificuldade em 

distinguir os blastos malignos remanescentes da neoplasia das células jovens 

produzidas como resultado da recuperação medular pós-tratamento (hematogônias) 

(CAMPANA, 2010). Estudos prévios em LLA pediátrica demonstraram ao longo do 

tempo a relevância clínica dos dados referentes à DRM, mostrando que seus níveis 

são proporcionais ao risco de recaída, influenciando a estratificação de risco 

(DONGEN et al., 2018) e o encaminhamento para o Transplante de Célula Tronco 

Hematopoética, uma vez que pacientes com DRM elevada durante o transplante tem 
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desfecho clínico inferior quando comparado aqueles com DRM negativa durante o 

transplante (IKOMA et al., 2015b). 

É provável que o uso generalizado das técnicas de detecção de DRM 

provoque uma alteração no atual conceito clínico de remissão completa, dado que a 

massa leucêmica no organismo ainda pode ser significativa, mesmo com a MO 

aparentemente normal (CAMPANA; BEHM, 2000). 

Todos os estudos prospectivos sobre o impacto prognóstico da DRM 

apontam para a mesma direção, ou seja, independentemente de outros fatores, a 

detecção de DRM distingue claramente grupos que terão sobrevida livre da doença 

e sobrevida global em 5 anos completamente diferentes. A CF e a Reação em 

Cadeia da Polimerase Quantitativa em Tempo Real (Real-Time Quantitative 

Polimerase Chain Reaction - RQ PCR) são os métodos mais confiáveis para a 

avaliação de DRM e possuem resultados semelhantes a um nível de 0,01% de DRM 

(DONGEN et al., 2018). 

A Imunofenotipagem por CF busca identificar os Imunofenótipos Associados 

à Leucemia (LAIP -Leukemia Associated Immunophenotype) nas células da MO, que 

compreendem o conjunto de expressões imunofenotípicas que fogem aos padrões 

normais de maturação/ontogenia das células, enquanto que a PCR identifica 

rearranjos gênicos de receptores de antígenos Imunoglobulina/Receptor de Células 

T (Ig/TCR) e transcritos fusionais de genes associados à leucemia (IKOMA et al., 

2015b).  

Entre as categorias de LAIPs há a expressão cruzada de antígenos (Ag), a 

expressão assíncrona de Ags e a alteração na intensidade de expressão de Ags, 

que sinalizam divergências entre as características das células normais da MO e as 

características dos blastos malignos, sendo útil em sua diferenciação (THEUNISSEN 

et al., 2017). 

A ICF possui como vantagens: ser um método rápido e útil na maioria dos 

casos de LLA, possuir LAIPs adequados aos estudos de DRM e que permitem uma 

sensibilidade de pelo menos 0,01% gerando resultados comparáveis aos obtidos por 

amplificação de genes de Ig e TCR, além de poder avaliar a celularidade da amostra 

e a maturação de células normais na MO, inclusive a recuperação pós 

quimioterapia. Dessa forma, a ICF necessita que o analisador possua 
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conhecimentos sobre imunofenótipos expressos tanto por células normais quanto 

neoplásicas, pois no acompanhamento do paciente é muito comum ocorrer 

modulação da expressão dos antígenos celulares durante o tratamento (GAIPA et 

al., 2013; THEUNISSEN et al., 2017). 

Assim, apesar do nível de sensibilidade da ICF estar diretamente 

relacionado à quantidade de cores e atualmente haver painéis com combinações de 

5, 6 e mais cores que geram sensibilidades aos níveis de 10-5 a 10-7, estudos 

demonstram que a ICF de 4 cores ainda provê dados clinicamente significantes 

(GAIPA et al., 2013). 

Em 1999, Lucio e cols, descreveram a diferenciação de células B 

precursoras em amostras de MO normal, em várias faixas etárias e compararam aos 

fenótipos de LLA de células precursoras B (LLA pre-B). Em 98% dos casos foi 

possível detectar diferenças entre o fenótipo leucêmico e a célula normal (LUCIO, 

1999).  

Estas diferenças se devem, entre outros motivos, à intensidade de 

fluorescência diferente de determinados marcadores nas células leucêmicas. Por 

exemplo, CD19 e CD10 podem ser mais brilhantes nas células leucêmicas que nas 

células normais. O CD45 pode apresentar-se negativo, enquanto nos precursores B 

normais é fracamente positivo. A expressão aberrante de marcadores de outras 

linhagens nas células leucêmicas B, por exemplo: antígenos mieloides CD33 ou 

CD13, também podem ser utilizados para detecção da DRM em casos de LLA. 

Muitos fenótipos patológicos refletem assincronismos maturativos, como por 

exemplo, uma célula B CD19+ que ainda não perdeu a expressão dos antígenos 

CD10 e/ou CD34, característicos de imaturidade, porém já apresentando CD20 

como se fosse uma célula madura (IKOMA et al., 2015b). 
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3. JETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Diagnosticar e classificar as LLA com base na imunofenotipagem por CF. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estabelecer a frequência de LLA nos pacientes com leucemias agudas 

encaminhados ao departamento de hematologia do Hemonorte. 

 Estabelecer os padrões imunofenotípicos por CF para as LLA em 

pacientes recém diagnosticados com base no painel de AcMo específico para 4 

cores. 

 Associar padrões imunofenotípicos observados com dados demográficos 

dos pacientes tais como faixa etária, sexo e outros fatores prognósticos. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. SELEÇÃO DOS PACIENTES 

Os pacientes foram recrutados para o presente estudo no Laboratório de 

Hematologia do Hemocentro Dalton Cunha – HEMONORTE, localizado na cidade do 

Natal-RN. Ao total, foram observados 220 pacientes diagnosticados com LA. Destes, 

132 (60%) foram diagnosticados com LMA e 88 (40%) com LLA. Para os fins deste 

trabalho apenas os pacientes com LLA foram avaliados. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, protocolo CAAE: 

51300215.6.0000.5292 (2015). 

O diagnóstico inicial das LA foi realizado por critérios clínicos e laboratoriais, 

sendo a avaliação clínica realizada por médicos especialistas. Dados laboratoriais 

relevantes e complementares ao diagnóstico clínico foram realizados, constando de 

hemograma, mielograma, colorações citoquímicas de negro de Sudan Black ou 

Mieloperoxidase para exclusão dos casos de LMA.  

Dados clínicos relacionados à doença foram realizados pelos médicos 

hematologistas e registrado no prontuário dos pacientes, constando de astenia, 

febre, linfadenopatia, hepatomegalia esplenomegalia e sinais hemorrágicos, dentre 

outras. Exames complementares também foram realizados quando necessário tal 

como biópsia de MO, tomografias e raio X, citogenética e análises moleculares tais 

como pesquisa de BCR/ABL.  

Dados dos pacientes foram obtidos dos prontuários arquivados no 

HEMONORTE. Entre os dados obtidos constando de: gênero (sexo), idade, 

leucometria, níveis de hemoglobina, hematócrito, contagem de plaquetas, dosagem 

de LDH e porcentagem de blastos no SP ao diagnóstico. 

 

4.2. IMUNOFENOTIPAGEM 

Para a realização das análises imunofenotípicas foram realizadas coletas de 

SP e MO. As amostras de SP foram colhidas em tubo contendo EDTA (BD-

Vacutainer, EDTA-K2 5.4 mg Plus Plastic) e as amostras de MO foram colhidas por 

punção da crista ilíaca em seringa contendo heparina (Liquemine, Roche, USA).  
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A imunofenotipagem por CF após marcação com os AcMo seguiu duas 

etapas, conforme mostra o Quadro 3. 

Quadro 3. Painel de Anticorpos Monoclonais utilizados no estudo de caracterização imunofenotípica 

das leucemias agudas. 

 ANTÍGENOS B ANTÍGENOS T 
ANTIGENOS 
MIELOIDES 

ANTÍGENOS 
NÃO 

ESPECÍFICOS 

PAINEL 

PRIMARIO 

(TRIAGEM) 

cytCD79a; CD19, 

sCD22 

sCD3; cytCD3 

CD7 
CD13, CD33, anti-MPO CD45 

PAINEL 

SECUNDARIO 

(COMPLEMENTAR) 

cytIgM;sIgM 

CD1a; CD2; 

CD4; CD5; 

CD8 

CD15; CD11b; CD14; 

CD41; CD61; CD117; 

CD235a 

CD34; CD123; 

HLA-Dr; TdT; 

CD10 

Nota: sIg: Imunoglobulina de superfície, cyIg: Imunoglobulina citoplasmática, sCD3: CD3 de superfície, 

cyCD3: CD3 citoplasmático, MPO: mieloperoxidase, CD235: Glicoforina alfa, TdT: Terminal 

deoxinucleotidil Transferase, *CD13 (em alguns casos, cytCD13 foi utilizado). Todos os anticorpos 

monoclonais são da Becton Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, CA, USA. 

4.2.1. Marcação de antígenos de superfície 

Para realizar a marcação de antígenos na membrana celular foram 

distribuídos 50μL da amostra previamente homogeneizada em cada tubo. A amostra 

em seguida foi incubada por 30 minutos (min.) a temperatura ambiente (TA) ao 

abrigo da luz juntamente com 10μL do AcMo. Em seguida, foram adicionados 4 mL 

da solução hemolisante FACS lysing solution (Becton Dickinson, San Jose, CA, 

USA) previamente diluída 1/10 (v/v) em água destilada. As amostras foram 

novamente incubadas no escuro por 10 min. com a finalidade de romper as 

hemácias. Depois de passados os 10 min. as amostras foram centrifugadas a 1.500 

rotações por minuto (rpm) por 5 min. e posteriormente foi retirado o sobrenadante. 

Por fim, foram adicionados à amostra 4 mL de tampão salina fosfato (PBS Tablets, 

PH 7.2, Sigma-Aldrich Ltda, Brazil) e em seguida centrifugadas a 1.500 rpm por 5 

min. e retirado o sobrenadante (ALVES, 2013). 
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4.2.2. Marcação de antígenos intracitoplasmáticos 

Por se tratar de antígenos cujos epítopos celulares encontram-se no 

citoplasma foi necessária a permeabilização prévia possibilitando, dessa forma, o 

direcionamento e reatividade do AcMo. Para este procedimento foi utilizado o 

protocolo de permeabilização da membrana citoplasmática celular empregando 

solução permeabilizante (BectonDickinson´s FACS lysing solution, San José CA, 

USA) (BRADSTOCK et al., 1994; IKOMA et al., 2015a; TONG et al., 2009). 

Cerca de 50µL de amostra de SP e/ou MO por tubo foi incubada com 

solução hemolisante (Facs-Lysing, Becton Dickinson, San José CA, USA) 

previamente diluída a 10% em água destilada por 10 minutos a TA, seguido de uma 

centrifugação a 1.500 RPM por 5 minutos, em seguida realizou-se o descarte do 

sobrenadante e homogeneização do sedimento.  

Após a homogeneização foram adicionados 5µL dos AcMo seguido de uma 

incubação por 30 minutos à TA e ao abrigo da luz. O sedimento foi homogeneizado 

em 3 mL de solução de PBS seguida de centrifugação a 1.500 rpm por 5 minutos. 

Desprezado o sobrenadante o sedimento foi ressuspenso e submetido a mais uma 

lavagem com PBS. Após o descarte do sobrenadante foi adicionado 1 mL de PBS 

ao sedimento final e estocado na geladeira ao abrigo da luz até o momento da 

leitura no citômetro de fluxo (ALVES, 2013) 

Para cada amostra foi utilizado um tubo controle de marcação inespecífica 

(Gama 1FICT/gama 2PE/gama 3PerCP;- Becton Dickinson, San José CA, USA). 

 

4.2.3. Aquisição e análise no software Cell Quest 

A aquisição e a análise das amostras foram realizadas em Citômetro de 

Fluxo de 4 cores FACSCalibur (Beckton Dickinson) em plataforma machintosh 

(Apple), onde foi utilizado o programa Cell Quest (Cell Quest software Beckton 

Dickinson) com aquisição (leitura) de um total de 20.000 células por tubo, levando-se 

em conta os parâmetros ForwardScatter (FSC) em escala linear que avalia o 

tamanho celular e SideScatter (SSC) também em escala linear, o qual avalia a 

complexidade e granulosidade celular, FL1, FL2, FL3 e FL6 em escala logarítimica 

que detectam as fluorescências verde, laranja, vermelha e rosa ou seja, a reação 

antígeno-anticorpo conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FICT), ficoeritria 
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(PE), complexo protéico piridina clorofila (PercP) e aloficocianina (APC) 

respectivamente. Para cada amostra analisada foram empregados controles 

isotípicos de marcação inespecífica, os quais serviram de referencial para 

calibraçãodo citômetro de fluxo. 

As imunofenotipagens foram consideradas positivas quando mais que 20% 

das células foram positivas para os AcMo, exceto para os AcMo CD34 e TdT que 

foram considerados positivos quando mais de 10% das células fossem positivas 

para esses anticorpos.  

Os resultados foram expressos em porcentagem de células positivas. O 

limiar de positividade foi baseado no controle negativo do tubo controle das 

amostras (Figuras 4 e 5. 
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Figura 4. Representação de um caso de LLA de células B IgM+ por citrometria de fluxo com 
representação tipo dotplot. 

 

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE. Nota: A) Paramentos morfológicos FSCxSSC; B) Expressão do antígeno CD45; C) 

Expressão do CD19; D) Expressão da sIgM; E e F) positividade para cadeia leve lambda e 

negatividade para cadeia leve kappa. 
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Figura 5. Representação esquemática de uma LLA T por citrometria de fluxo com representação tipo 
dotplot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE. Nota: A) Paramentos morfológicos FSCxSSC; B) Positividade para o CD3 e 

negatividade ao CD19; C)Negatividade aos antígenos mielóides CD13 e ao Antígeno Comum das 

leucemias linfóides agudas (CD10); D)Positividade para enzima nuclear Terminal deoxinucleotidil 

Transferase; E) Positividade ao antígeno CD4 e negatividade ao antígeno CD8 e F)Dupla positividade 

aos antígenos T Cd7 e CD2. 

 
 

4.3. HEMOGRAMA E CITOMORFOLOGIA 

4.3.1. Coleta, Extensão e Coloração 

Foram obtidas amostras de SP e/ou MO ao momento do diagnóstico para 

realização do hemograma e citomorfologia. O SP foi coletado por punção venosa na 

fossa antecubital do braço após assepsia com álcool 70% e transferido para tubos 

contendo anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) (BD-Vacutainer, 

EDTA-K2 5.4 mg Plus Plastic). No instante da coleta foram realizados esfregaços 
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sanguíneos em lâmina de vidro utilizando-se extensoras adequadas e os esfregaços 

foram corados por corantes May Grumwald Giemsa (MGG, Laborclin, Brazil).  

4.3.2. Avaliação morfológica e Contagem Relativa 

Os esfregaços de SP e/ou MO depois de corados foram observado em 

microscópio óptico (Olympus Corporation, Tokyo, Japan) em objetiva de 10X, 20X, 

40X e em objetiva de 100X com a finalidade de avaliar o aspecto morfológico das 

células e a presença de blastos linfóides associados a alterações eritrocitárias e 

plaquetárias e realizar a contagem diferencial dos leucócitos.  

4.3.3. Hemograma 

Os hemogramas foram realizados utilizando amostras de SP por automação 

no analisador hematológico (Cell-Dyn 3.000, UnipathCorp., Mountain View, CA, 

USA) para obtenção das contagens de leucócitos, plaquetas e níveis de 

hemoglobina. 

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram registrados em uma planilha eletrônica do tipo Excell a partir 

dos registros médicos dos pacientes e processamento de dados, tabulação das 

estatísticas descritivas. A análise descritiva foi utilizada para demografia e outras 

variáveis. O valor de p foi estimado através do teste qui-quadrado utilizando o 

software GraphPad Prism®, com uma significância estatística de p <0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1. CASUÍSTICA 

Neste trabalho foram selecionados 88 pacientes recém diagnosticados com 

LLA, entre um mês de vida até 84 anos de idade, com mediana 13 anos (dp: 20,2) e 

dos quais 55 (62,5%) eram do sexo masculino. Os pacientes foram inicialmente 

estratificados segundo sua faixa etária e segundo o sexo. A distribuição etária foi 

realizada de acordo com as recomendações propostas pelos serviços de onco-

hematologia e adotada pelo serviço de hematologia do HEMONORTE. 

Primeiramente os pacientes foram separados em dois grandes grupos: pacientes 

pediátricos e pacientes adultos. Os pacientes pertencentes ao grupo pediátrico 

foram subdivididos em lactentes (menor que um ano de idade), pré-escolares (maior 

que um ano a cinco anos), escolares (maior que cinco anos a dez anos) e 

adolescentes (maior que dez anos a dezoito anos de idade). Os pacientes 

pertencentes ao grupo adultos foram distribuídos em adultos jovens (maior que 

dezoito anos a quarenta e cinco anos), adultos (maior que quarenta e cinco anos a 

sessenta e cinco anos) e idosos (maior que sessenta e cinco anos de idade). 

Entre os 88 pacientes, o grupo mais acometido foi o pediátrico totalizando 50 

indivíduos (56,8%). Neste grupo, a maior parte dos pacientes correspondia à faixa 

ataria de pré-escolares e escolares, correspondendo a 19 e 16 casos 

respectivamente. Entre os pacientes adultos, a faixa etária mais acometida pela 

doença foi de adultos-jovens correspondendo a 27 casos. Em ambos os grupos, 

observou-se predomínio de indivíduos do sexo masculino (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição dos pacientes com leucemia linfóide aguda em relação à faixa etária e sexo 

  
FAIXA ETÁRIA 

SEXO 
Total n(%) p valor 

  M n(%) F n(%) 

Crianças  

≤ 1 ano (lactentes) 5 (5,7) 1 (1,1) 6 (6,8) 

>1 a 5 anos (pré-escolar) 11 (12,5) 8 (9,1) 19 (21,6) 

>5 a 10 anos (escolar) 10 (11,4) 6 (6,8) 16 (18,2) 

>10 a 18 anos (adolescentes) 5 (5,7) 4 (4,5) 9 (10,2) 

 
Total Crianças 31 (35,2) 19 (21,6) 50 (56,8) 0,6900 

Adultos 

>18 a 45 anos (adultos jovens) 19 (21,6) 8 (9,1) 27 (30,7) 

>45 a 65 anos (adultos) 3 (3,4) 4 (4,5) 7 (7,9) 

>65 anos (idosos) 2 (2,3) 2 (2,3) 4 (4,6) 

  Total Adultos 24 (27,3) 14 (15,9) 38 (43,2) 0,3420 

  TOTAL 55 (62,5)  33 (37,5) 88 (100)   
Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE. 

 

Na Tabela 2 encontram-se distribuídos os pacientes quanto sexo e subtipo 

imunofenotípico de LLA, constatando-se predomínio dos casos de LLA de linhagem 

B, totalizado 69/88 (78,4%) dos casos. O total de LLA-T detectadas constou de 19 

casos (21,6%).  

Dentre as LLA de linhagem B, obtiveram-se as frequências de 9/88 LLA pró-

B, 58/88 LLA Calla+, 2/88LLA pré-B cμ e um caso de LLA-B sIgM+. Podendo ser 

observada a predominância das LLA calla+ dentro do subgrupo B e mesmo dentro 

do total de LLAs. 

Nas LLAs de linhagem T obtiveram-se as frequências de 4/88 de LLA pré T, 

6/88 LLA T intermediaria e 9/88 como LLA T medular. 
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Tabela 2. Distribuição do perfil imunofenotípico das leucemias linfoides aguda investigadas. 

DIAGNÓSTICO  
SEXO 

Total n(%) p valor 
M n(%) F n(%) 

LLA pró-B 04 (4,5) 04 (4,5) 09 (10,2) 
 

LLA calla+ 35 (39,8) 23 (26,1) 58 (65,9) 
 

LLA pré-B cμ+ 02 (2,3) - 02 (2,3) 
 

LLA-B sIgM+ 01 (1,1)  - 01 (1,1) 
 

Total linhagem B 42 (47,7) 27 (30,7) 69 (78,4) 0,0564 

LLA pré-T 04 (4,5) - 04 (4,5) 
 

LLA T intermediária 05 (5,7) 01 (1,1) 06 (6,8) 
 

LLA T medular 04 (4,5) 05 (5,7) 09 (10,2) 
 

Total linhagem T 13 (14,8) 06 (6,8) 19 (21,6) 0,0881 

TOTAL 55 (62,5) 33 (37,5) 88 (100)   

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE. 

 

5.2. ASPECTOS CLÍNICOS DOS PACIENTES INVESTIGADOS 

Foram registrados vários sintomas clínicos referentes aos diferentes perfis 

das LLA investigadas tais com linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, 

presença de massas tumorais (mediastinal e abdominal), febre e presença de 

infiltração extra-medular (pele, glândula supra-renal e sistema nervoso central), 

devendo ser ressaltado que um único paciente apresentou mais de um sintoma 

clínico. Também foi observado que cada grupo de LLA apresentou alguns sinais 

específicos de acordo com o perfil imunofenotípico (Tabelas 3 e 4). 

A linfadenopatia foi o sinal clínico mais observado nesses pacientes. Na LLA 

pró-B ocorreu em 07 casos (77,8%), na LLA Calla+ em 50 casos (86,2%), na pré-B 

c+ em todos os casos assim como na LLA-B madura. Nas LLA-T, a linfadenopatia 

foi observada em todos os casos avaliados (Tabelas 3 e 4).  

A esplenomegalia, apesar de ser o segundo sintoma clínico mais relatado, 

ocorreu em um número inferior de casos quando comparado a linfadenopatia, 

ocorrendo também em sua maioria nas LLA de linhagem B: na LLA pró-B ocorreu 

em 4 casos (44,4%), na LLA Calla+ em 30 casos (51,7%), na pré-B c+ não houve 

relato e um paciente (100%) diagnosticado como LLA-B madura (Tabelas 3 e 4). 
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 Nas LLA-T esse dado clínico foi detectado em 5 casos (83,3%) das LLA-T 

intermediária e em 4 (44,4%) dos casos de LLA-T medular (Tabelas 3 e 4). 

A hepatomegalia também foi constatada nesses pacientes, porém com uma 

distribuição de casos mais homogênea entre dois grupos de LLA. Na LLA pró-B foi 

detectada em 6 casos (66,7%), em 30 casos (51,7%) das LLA Calla+ e no único 

paciente com LLA B madura (Tabela 3). Nas LLA-T, a hepatomegalia ocorreu em 

04/05 casos (66,7%) de LLA-T intermediária e a T medular em 4/9 (44,4%) (Tabelas 

3 e 4). 

A presença de massa mediastinal ocorreu majoritariamente nos pacientes 

com LLA-T, onde pudemos observar 3 casos nas LLA pré-T (75,0%), em todos os 

casos da T intermediária e em 88,9% das LLA-T medular (Tabelas 3 e 4). 

A presença de massas tumorais foi observada em um número muito 

pequeno de casos, apenas quatro, e apenas nas LLA da linhagem T. Esse dado 

clínico foi relatado em 3/6 casos (50,0%) entre o subtipo LLA T intermediária e em 

apenas 1 caso de LLA pré-T (Tabela 4). 

Outros sintomas ou sinais clínicos foram pouco relatados no momento da 

coleta ou pouco descritos nos prontuários dos pacientes, que incluíam: infiltração da 

pele em 02 pacientes com LLA pró B; presença de massa abdominal em 01 paciente 

com LLA-B; infiltração da glândula supra-renal em 01 paciente com LLA-T 

intermediária; infiltração no SNC em 02 pacientes, um com LLA-T intermediária e 

outro LLA-T medular. 

A febre, apesar de ser um sintoma inespecífico, é classicamente associada 

aos primeiros sintomas de pacientes diagnosticados com LA e foi referida em 

apenas 7 pacientes, sendo 4 em LLA da linhagem B e 3 em LLA-T. 
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Tabela 3 - Frequências dos dados clínicos dos pacientes com LLA da linhagem B 

Dados Clínicos NT / N+ % 

LLA pro-B 

Linfadenopatia 07 / 09 77,8 

Esplenomegalia 04 / 09 44.4 

Hepatomegalia 06 / 09 66,7 

Massa Mediastinal 00 / 09 ( - ) 

Massa tumoral 00 /09 ( - ) 

LLA Calla+ 

Linfadenopatia 50 /58 86,2 

Esplenomegalia 30 /58 51,7 

Hepatomegalia 30 /58 51,7 

Massa Mediastinal 00 /58 ( - ) 

Massa tumoral 00 /58 ( - ) 

LLA pré-B cm+ 

Linfadenopatia 02 / 02 100 

Esplenomegalia 00 / 02 ( - ) 

Hepatomegalia 00 / 02 ( - ) 

Massa Mediastinal 00 / 02 ( - ) 

Massa tumoral 00 / 02 ( - ) 

LLA-B Madura 

Linfadenopatia 01 / 01 100 

Esplenomegalia 01/ 01 100 

Hepatomegalia 01/ 01 100 

Massa Mediastinal 01 / 01 100 

Massa tumoral 00 / 01 ( - ) 

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMOORTE. Nota: NT – Número de pacientes testados; N+ - Número de pacientes positivos. 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabela 4 - Frequências dos dados clínicos em cada subtipo de LLA da linhagem T 

Dados Clínicos NT / N+ % 

LLA pré-T 

Linfadenopatia 04 / 04 100 

Esplenomegalia 00/ 04 ( - ) 

Hepatomegalia 00/ 04 ( - ) 

Massa Mediastinal 03/ 04 75,0 

Massa tumoral 01 / 04 25,0 

LLA-T Intermediária 

Linfadenopatia 06 / 06 100 

Esplenomegalia 05 / 06 83,3 

Hepatomegalia 04 / 06 66,7 

Massa Mediastinal 06 / 06 100 

Massa tumoral 03 / 06 50,0 

LLA-T Medular 

Linfadenopatia 09 / 09 100 

Esplenomegalia 04 / 09 44,4 

Hepatomegalia 04 / 09 44,4 

Massa Mediastinal 08/ 09 88,9 

Massa tumoral 00/ 09 ( - ) 

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE. Nota: NT – Número de pacientes testados; N+ - Número de pacientes positivos. 

 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS 

Parâmetros laboratoriais encontram-se resumidos na tabela 5, constando de 

leucometria, níveis de hemoglobina, contagem de plaquetas e contagem de células 

blásticas em SP. A leucometria mostrou-se elevada na maioria dos casos 

estudados. A contagem mínima de leucócitos foi de 2.500/mm3 e a máxima 

312.600/mm3 (mediana de 61.300/mm3). Foram constatados 02/88 casos (2,3%) 

com contagem inferior a 5.000/mm3, 04/88 (4,5%) oscilaram entre 5.000 e 

10.000/mm3, 7/88 (8,0%) variaram entre 10.000 e 20.000/mm3, 18/88 (20,4%) 

apresentaram contagem de leucócitos entre 20.000 e 50.000/mm3 e a maioria das 
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LLA diagnosticadas, 57/88 (64,8%), apresentaram leucometria maior que 

50.000mm3. 

Os níveis da dosagem de hemoglobina variaram de 2,7 a 19,6 g/dL, com 

mediana de 8,8 g/dL. A maioria dos subtipos de LLA estudadas, 78/88 (88,6%), 

apresentaram dosagem de hemoglobina menor ou igual a 10,0 g/dL, e 10/88 

(11,4%) acima 10,0 g/dL. 

A contagem de plaquetas no SP variou de 10.000 a 383.000/mm3 com 

mediana de 53.000/mm3, apresentando as seguintes variações: 03/88 casos (03,4%) 

com número de plaquetas menor ou igual que 20.000/mm3; 27/88 (30,7%) com 

contagem variando entre 20.000 e 50.000/mm3; 50/88 (56,8%) com plaquetometria 

oscilando entre 50.000 a 100.000/mm3; 06/88 casos (06,0%) com número de 

plaquetas na faixa correspondente a maior que 100.000 e menor ou igual a 

150.000/mm3 e apenas 2/88 (02,3%) com contagem de plaquetas acima de 

150.000/mm3. 

A contagem relativa (percentual) de células blásticas no SP variou de 21 a 

100%, com mediana de 91%. Dos 88 pacientes investigados um caso (01,1%) 

apresentou contagem menor ou igual a 20%, 20 (22,7%) apresentaram mais que 20 

a 70%, e a maioria dos casos, 67/88 (76,1%), apresentou contagem de blastos no 

SP acima de 70%. 
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Tabela 5. Dados laboratoriais dos pacientes analisados 

Leucometria (cel/mm3) Frequência (%) 

≤5.000 02 02,3 

>5.000 a 10.000 04 04,5 

>10.000 a 20.000 07 08,0 

>20.000 a 50.000 18 20,4 

>50.000 57 64,8 

Total  88 100 

Hemoglobina (g/dL) Frequência (%) 

≤10 78 88,6 

>10 10 11,4 

Total  88 100 

Plaquetas Frequência (%) 

≤ 20.000 03 03,4 

> 20.000 a 50.000 27 30,7 

> 50.000 a 100.000 50 56,8 

> 100.000 a 150.000 06 06,8 

> 150.000 02 02,3 

Total 88 100 

Blastos (SP) Frequência (%) 

≤20% 01 01,1 

>20% a 70% 20 22,7 

>70% 67 76,1 

Total 88 100 

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE. 

 

5.4. IMUNOFENOTIPAGEM 

Os dados referentes à imunofenotipagem das LLA de linhagem B e T 

encontram-se organizados nas tabelas 6 e 7 respectivamente. Ao definir os critérios 

de reatividade de cada AcMo adotou-se o valor mínimode 10% de positividade para 

os AcMo CD34 e TdT, pois são muito sensíveis e específicos, já os demais AcMo 

foram considerados positivos a partir de 20% de expressão dentro dos eventos 

avaliados.  

A Tabela 6 mostra a frequência de reatividade de todos os antígenos 

testados apenas nos pacientes com LLA de linhagem B. Nesses indivíduos, os 

antígenos mielóides apresentaram baixa frequência de expressão. Apenas o 
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CD13/88 (4,8%) e o CD33/88 (10,4%) apresentaram algum nível de positividade. Os 

demais antígenos mieloides testados não foram expressos nas células leucêmicas 

dos pacientes. Os antígenos linfóides T avaliados, no geral, também apresentaram 

baixa frequência de expressão. 

Avaliando-se a frequência de expressão dos antígenos relacionados aos 

linfócitos B, aqueles que apresentaram destaque na frequência foram o CD19 e o 

cCD79a em 100% dos casos, seguidos do CD10 (84,8%). O CD22 apresentou 

42,8% de frequência de positividade e apenas 3,4% dos pacientes com LLA B 

testados apresentaram algum nível de positividade para o CD20. 

Quanto aos antígenos não específicos e de maturidade o HLADR e CD38 

destaca-se com 100% de positividade, seguido do TdT em 83,9% e CD34 em 82,3% 

dos casos. O antígeno leucocitário comum (CD45) também esteve presente em 

todos os casos investigados 
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Tabela 6. Frequência de reatividade dos AcMo nas LLAs de linhagem B 

LLA da Linhagem B 
Anticorpo N Testados N Positivos % 

Antígenos Relacionados às Células Mieloides 

CD14 63 00 ( - ) 

sCD13 63 03 04,8 

CD33 67 07 10,4 

MPO 53 00 ( - ) 

CD66b 52 00 ( - ) 

CD42b 60 00 ( - ) 

CD117c-kit 66 00 ( - ) 

Antígenos Relacionados aos Linfócitos T 

sCD3 68 04 5,9 

CD4 66 00 ( - ) 

CD8 66 01 01,5 

CD7 64 04 06,2 

CD2 64 03 04,7 

CD5 54 01 01,8 

Antígenos Relacionados aos Linfócitos B 

CD10 66 56 84,8 

CD19 67 67 100,0 

CD20 16 03 18,7 

sCD22 14 06 42,8 

cCD79a 64 64 100,0 

cIgM 01 01 100,0 

sIgM 01 01 100,0 

Outros Antígenos Celulares 

CD34 68 56 82,3 

HLA-DR 65 65 100,0 

CD38 47 47 100,0 

TdT 56 47 83,9 

CD45 66 66 100,0 

CD16-56 65 01 01,5 

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE.  

 

Na Tabela 7 está distribuída a frequência de positividade dos antígenos nos 

pacientes com LLA de linhagem T. Em geral os antígenos mieloides avaliados não 

foram expressos nas células leucêmicas desse grupo de pacientes, com exceção, 

apenas do CD13 do CD33 correspondendo a 5,3 e 15,8% dos casos.  

Entre os antígenos relacionados à linhagem T pode ser observada elevada 

frequência de expressão do CD7 e CD3 citoplasmático em 100,0% dos casos, do 
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CD5 (94,1%) e do CD2 (82,3%). Já o CD4 e o CD8 mostraram apenas 26,3% e 

15,8% de frequência de expressão, respectivamente. 

Nenhum paciente com LLA T expressou positivamente algum antígeno de 

linhagem B. Entre os antígenos de maturidade e não específicos o CD45 obteve 

uma frequência de expressão em todos os casos assim como o CD38. O CD34 foi 

expresso em 52,6% dos pacientes e o HLADR e o CD16-56 foram expressos em 

apenas 22,2% e 5,3% dos pacientes testados, respectivamente. 
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Tabela 7. Frequência de reatividade dos AcMo nas LLAs de linhagem T 

LLA da Linhagem T 

Anticorpo N Testados N Positivos % 

Antígenos Relacionados às Células Mieloides 

CD14 19 00 ( - ) 

sCD13 19 01 05,3 

CD33 19 03 15,8 

MPO 15 00 ( - ) 

CD66b 15 00 ( - ) 

CD42b 14 00 ( - ) 

CD117c-kit 18 00 ( - ) 

Antígenos Relacionados aos Linfócitos T 

sCD3 17 07 41,2 

cCD3 19 19 100,0 

CD4 19 05 26,3 

CD8 19 03 15,8 

CD7 18 18 100,0 

CD2 17 14 82,3 

CD5 17 16 94,1 

Antígenos Relacionados aos Linfócitos B 

CD10 18 00 ( - ) 

CD19 18 00 ( - ) 

CD20 7 00 ( - ) 

sCD22 10 00 ( - ) 

cCD79a 17 00 ( - ) 

cIgM 17 00 ( - ) 

Outros Antígenos Celulares 

CD34 19 10 52,6 

HLA-DR 18 04 22,2 

CD38 17 17 100,0 

TdT 16 14 87,5 

CD45 19 19 100,0 

CD16-56 19 01 05,3 

Fonte: Serviço de Citometria de Fluxo / Laboratório de Hematologia. Hemocentro Dalton Cunha / 

HEMONORTE. 
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6. DISCUSSÃO 

As LA compreendem um grupo heterogêneo de neoplasias que afetam a 

MO, subdividindo-se em subtipos biologicamente diferentes, primariamente de 

acordo com a linhagem celular em mielóides (LMA) e linfóides (LLA). A LLA 

apresenta como característica principal a infiltração de blastos linfóides (linfoblastos) 

na MO, o que geralmente ocorre de forma rápida e progressiva levando as principais 

manifestações clínicas e laboratoriais relacionadas a doença (CORNET et al., 2014; 

MIRANDA-FILHO et al., 2018). 

A caracterização imunofenotípica tem sido o método preferencial para a 

determinação da linhagem celular e análise da maturação das células nas 

neoplasias hematológicas. O desenvolvimento de ampla gama de anticorpos 

monoclonais e das potencialidades do citômetro de fluxo tem impulsionado esta área 

nos últimos 20 anos. 

No presente estudo, observou-se um padrão de distribuição da LLA 

semelhante ao que tem sido descrito na literatura (Tabela 1). Em geral, a maior parte 

(56,8%) dos pacientes com LLA foram crianças predominantemente com faixa etária 

variando entre 1 a 10 anos de idade. Entre os adultos, a LLA se manifestou mais na 

categoria de adultos jovens o que se distingue da literatura que mostra um aumento 

da incidência em idosos (HAMMERSCHLAK, 2010; HENTRICH; BARTA, 2016; 

PÉREZ-SALDIVAR et al., 2011). Dados da literatura relatam que a LLA pode ocorrer 

em diferentes faixas etárias e em ambos os sexos, contudo tende a ter seu pico de 

manifestação na infância, de 2 a 5 anos de idade, indivíduos dos sexo masculino e 

de etnia caucasiana (HAMMERSCHLAK, 2010; HENTRICH; BARTA, 2016). 

Ao analisarmos a distribuição dos pacientes em relação ao sexo, 

observamos um predomínio de pacientes do sexo masculino, no geral, mantendo 

essa tendência quando avaliamos esse dado especificamente em crianças (35,2%) 

e em adultos (27,3%), separadamente. Esses dados estão em consonância com o 

que tem sido observado tanto na população brasileira e quanto em outras 

nacionalidades (FIEGL, 2016; INCA- INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2017; 

KOOHI et al., 2015). 
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Ao distribuir os pacientes quanto ao diagnóstico imunofenotípico de nossa 

casuística, a LLA de linhagem B claramente possui maior incidência (78,4%) em 

comparação à linhagem T (21,6%). Fato condizente com os achados de outros 

estudos. (BORREGO CORDERO, G GONZALEZ HERNÁNDEZ, O VALDÉS SOJO, 

2017; GUPTA; PAL; NELSON, 2015; MUKDA et al., 2011; SALEM; ABD EL-AZIZ, 

2012; SIDDAIAHGARI; AWAGHAD; LATHA, 2015). Em nossos achados, nas LLAs 

de linhagem B ocorreu uma maior incidência do subtipo LLA pré-B calla+ (65,9%). 

Dentro das LLAs de linhagem T o subtipo com maior incidência foi o subtipo LLA T 

Medular (10,2%) (Tabela 2). 

Apesar de não serem eventos específicos da LLA alguns parâmetros 

hematológicos apresentam alterações durante o curso dessa patologia. Ao avaliar as 

características hematológicas dos indivíduos do estudo identifica-se uma elevada 

leucometria (>10.000 leucócitos por mm3) na maioria dos pacientes (Tabela 5), 

semelhante aos encontrados em outros estudos (MUKDA et al., 2011; 

SIDDAIAHGARI; AWAGHAD; LATHA, 2015). Portanto, o nível de leucócitos elevado 

no hemograma juntamente a outros fatores associados é de grande relevância no 

processo investigativo do clínico ao suspeitar da possível ocorrência de LLA. 

Dosagem de hemoglobina dos pacientes testados foi menor que 10g/dL na 

maioria dos casos (Tabela 5). A anemia observada em pacientes com LLA está 

relacionada à supressão da proliferação da linhagem eritrocitária normal devido a 

infiltração da MO por células leucêmicas. Neste estudo pôde ser observado que 

88,5% dos pacientes apresentavam baixos níveis de hemoglobina ao diagnóstico, de 

forma semelhante ao demonstrado por outros autores, como o estudo realizado por 

Siddaiahgari na Índia, em que 88% dos indivíduos avaliados possuíam níveis de 

hemoglobina inferior a 10g/dL (MUKDA et al., 2011; SIDDAIAHGARI et al., 2015). 

Também foi possível observar neste estudo que 95,1% dos indivíduos ao 

diagnóstico apresentaram baixas contagens de plaquetas (<150.000/mm3) (Tabela 

5), corroborando com as observações de outros pesquisadores (MUKDA et al., 

2011; SIDDAIAHGARI et al., 2015). Entende-se que a supressão a outras linhagens 
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da hematopoese normal também pode impactar na produção normal de plaquetas, 

acarretando fenômenos hemorrágicos. Desse modo, esses dados também reforçam 

a importância desses achados laboratoriais na explicação da tríade leucemia. 

A LLA é uma patologia que tem sua origem na MO, entretanto, dependendo 

do nível de infiltração medular é possível verificar a presença de linfoblastos no SP. 

O aparecimento de blastos no SP é considerado um dado a ser investigado. Outras 

patologias podem eventualmente levar a presença de células blásticas no SP, como 

nas reações leucemoides reacionais. Neste estudo foi demonstrada a presença de 

blastos leucêmicos circulantes em todos os pacientes investigados ao diagnóstico, 

corroborando como observado na literatura que descreve contagens maiores que 

25% de blastos em indivíduos recém diagnosticados (MUKDA et al., 2011).  

Os blastos leucêmicos proliferantes na MO, migram para o SP, podendo 

infiltrar em outros órgãos ou tecidos, como baço, linfonodos, SNC, testículos, região 

mediastinal dentre outros. Os sinais e sintomas relacionados à LLA são diversos 

apresentando correlação com as disfunções dos órgãos comprometidos pela 

infiltração leucêmica. Além disso, a expansão clonal de linfoblastos na MO leva a 

supressão de outras linhagens celulares causando eventos como: anemia 

(supressão dos precursores da linhagem eritrocitária), plaquetopenia (supressão dos 

precursores da linhagem megacariocitária) e neutropenia (supressão das células 

precursoras da linhagem neutrofilica) (MANNELLI, 2016). 

Neste trabalho também foi investigada a reatividade dos AcMo utilizados 

para diagnostico e classificação das LLA. Nele foi observada maior prevalência de 

fenótipo com expressão de marcadores celulares relacionados à linhagem B tais 

como o antígeno pan B CD19 associado ao CD10, cCD79a e HLADR. Outros 

marcadores como o CD20, o CD22 (de superfície ou citoplasmático) estavam menos 

presentes (Tabelas 6 e 7).  

Dos antígenos relacionados à linhagem T, caracterizou-se pela expressão 

do CDs 7 e CD5 presentes nas LLA-T. Entre os outros antígenos analisados e os 
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relacionados a maturidade todos apresentaram elevada expressão nas LLA T com 

exceção do antígeno relacionado a células NK (CD16-56). Em relação aos antígenos 

mieloides, observou-se majoritariamente a ausência de expressão dos mesmos 

entre os casos analisados, com algumas exceções em que foi notada a expressão 

aberrante do CD33 e CD13. 

No presente estudo observou-se que o CD19, cCD79a e o CD10 

apresentaram positivamente em mais de 80% dos paciente com LLA de linhagem B. 

Dados semelhantes também foram observados em outros estudos demonstrando a 

importância desses marcadores no diagnóstico da LLAs desta linhagem, devendo 

portanto estarem obrigatoriamente inseridos em painéis de AcMo com esse 

propósito (KERMANI, 2002; KHALIDI et al., 1999; SALEM; ABD EL-AZIZ, 2012). 

Apesar de elevada frequência da expressão antígeno CD19 na quase totalidade dos 

casos há relatos de casos raros de LLA Pre-B com ausência do CD19, podendo este 

antígeno também pode ser observado, de forma aberrante, em alguns casos de LMA 

(VAN DONGEN et al., 2012). 

Na casuística avaliada neste estudo, o CD10 foi expresso em 64,7% das 

LLA, 84,8% das LLA de linhagem B e ausente na totalidade dos casos de pacientes 

com LLA-T, estando esses achados condizentes com o observado por outros 

autores como Salem et al., 2012 (KERMANI, 2002; KHALIDI et al., 1999; SALEM; 

ABD EL-AZIZ, 2012). O CD10 é um antígeno distribuído amplamente em tecidos não 

hematopoiético como células mioepiteliais da mama, epitélio glomerular e tubular 

proximal, fibroblastos, epitélio do intestino delgado fetal e em células tumorais não 

hematopoiéticas com melanoma, retinoblastoma e carcinoma de mama e cólon 

(VAN DONGEN et al., 2012). A expressão do CD10 em crianças nas LLA tem sido 

associada à sobrevida aumentada e melhor resposta ao tratamento, sendo, portanto 

considerado um marcador de bom prognóstico (CAMPANA; BEHM, 2000). 

A detecção da expressão da molécula IgM auxiliou na detecção de um dos 

casos de LLA-B madura que foram observados neste estudo (Tabela 6). Enquanto a 
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molécula CD20 foi pouco expressa em nossa casuística. Esses dados corroboram 

com dados encontrados na literatura (VAN DONGEN et al., 2012). 

No presente estudo, o CD7 foi expresso em todos os pacientes com LLA-T, 

o que corrobora com achados semelhantes aos descritos na literatura (SALEM; ABD 

EL-AZIZ, 2012; VAN DONGEN et al., 2012). O CD7 é caracterizado como uma 

glicoproteína de 40 kDa encontrada na superfície de células de linhagem T imaturas 

e maduras e é observada a expressão do CD7 nas células precursoras da linhagem 

T. Sua expressão é comum nas células T periféricas estando ausente em outras 

populações assim como em LLA de linhagem B. 

Ao analisar os indivíduos com LLA de linhagem T observamos que os 

antígenos mais sensíveis na detecção dessas leucemias foram o CD7 com 100% de 

expressão e o CD5 com 94,1% de expressão (Tabela 7). Outros estudos têm 

demonstrado a elevada frequência de expressão destes marcadores, principalmente 

do CD7 em casos de LLA T. O CD2 também foi bastante observado nesta linhagem 

enquanto ao CD3 e CD4 e CD8 foram expressos em 41,2%, 26,3% e 15,8% dos 

indivíduos com LLA T, respectivamente. De modo que eles têm maior frequência 

observada em subtipos de LLA T com maior maturação (Tabelas 14 e 15) 

(DRAHANSKY et al., 2016; SALEM et al., 2012). 

O CD3 é formado por quatro estruturas polipeptídicas distintas formando um 

complexo glicoprotéico. Nos humanos, o complexo contém a cadeia gama, a cadeia 

delta e duas cadeias épsilon e estas se associam com o receptor de células T e com 

a cadeia zeta ocasionando a ativação dos linfócitos T. A molécula de CD3 expressa 

apenas no citoplasma caracteriza células T imaturas e sua presença na superfície é 

um indicativo de células T mais maduras (VAN DONGEN et al., 2012). Já a molécula 

de CD5 é encontrada na superfície de linfócitos T e precursores e em um subtipo de 

células B secretoras conhecidas como B1. Sua expressão pode ocorrer em 

leucemias agudas e crônicas de células T e em algumas doenças linfoproliferativas 

crônicas de células B, de forma anômala. Já o CD2, também conhecido como 

antígeno de superfícies de células T T11/Leu-5, LFA-2 e receptor LFA-3 é uma 
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molécula de adesão encontrada em linfócitos T e linfócitos NK (VAN DONGEN et al., 

2012). 

Observando a frequência de expressão de antígenos de linhagem não 

específicos e de células progenitoras o antígeno HLADR foi mais frequentemente 

expresso em LLA de linhagem B (100%) do que de nas LLA de linhagem T (22,2%) 

(Tabelas 6 e 7). Dados semelhantes foram observados por outros autores 

(KERMANI, 2002; SALEM et al., 2012; SHRESTHA et al., 2013), contudo Khalidi et 

al, observou proporções semelhantes da expressão do antígeno HLADR em 

pacientes com LLA B e T (KHALIDI et al., 1999). 

A frequência do antígeno CD45 foi observada em 81,8% das LLA de 

linhagem B e em 100,0% da LLA de linhagem T, valores semelhantes aos 

observado por Khalidi e colaboradores sinalizando a utilidade deste antígeno para a 

grande maioria das suspeitas de LLA (KHALIDI et al., 1999). A molécula CD45 é 

uma glicoprotéina de 180-220 kDa que exerce função de receptor, do tipo tirosina 

fosfatase, expressa na superfície de todas as células hematopoiéticas nucleadas, 

portanto não é expressa em hemácias e plaquetas. O CD45 possui algumas 

isoformas descritas que são geradas por explicing alternativo dos éxons 4, 5 e 6 

gerando as isoformas CD45RA, CD45RB e CD45RC, respectivamente e que diferem 

entre si através de seu tamanho e padrão de glicosilação. A isoforma CD45RO se da 

pela ausência de todos os éxons. Os linfócitos T naive expressam CD45RA 

enquanto as células T ativadas e de memória passam a expressas o CD45RO 

(KRZYWINSKA et al., 2016; RHEINLÄNDER; SCHRAVEN; BOMMHARDT, 2018). 

Este marcador é conhecido como antígeno leucocitário comum, ele está presente 

em todos os leucócitos e seu uso na investigação das neoplasias hematológicas se 

dá devido a padrões distintos de positividades em diferentes linhagens e sua 

expressão fraca em células mais imaturas. Portanto este antígeno tem sido útil na 

delimitação da área de análise (gate) através interseção do side scatter (SSC) e do 

CD45 onde é possível distinguir a população de blastos das populações de linfócitos 

maduros, granulócitos e monócitos que podem ainda estar presentes nas amostras 

(VAN DONGEN et al., 2012). 
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O CD34 tem sido descrito como importância prognóstica nas leucemias 

agudas. Neste estudo foi observada uma frequência de 82,3% em pacientes com 

LLA B e de 52,6% em pacientes com LLA T assim como foi observada uma 

tendência de maior frequência nas LLA mais imaturas, principalmente de linhagem 

B. Outros estudos demonstram padrões semelhantes de distribuição, entretanto 

Kermani et al, 2002 na sua pesquisa, observou menores freqüências para esse 

antígeno (KERMANI, 2002; SALEM; ABD EL-AZIZ, 2012; SHRESTHA et al., 2013). 

No presente estudo observou-se elevada expressão da molécula 

Deoxinucleotidil Transferase Terminal (TdT) em pacientes com LLA B (83,9%) e T 

(87,5%), dados que corroboram o que tem sido descrito na literatura (KERMANI, 

2002; KHALIDI et al., 1999; SALEM; ABD EL-AZIZ, 2012). A molécula TdT é uma 

DNA polimerase que se liga na terminação 3’ do DNA e participa do rearranjo dos 

genes que codificam as Ig e os receptores de células T estando presente nos 

estágios iniciais de diferenciação celular. Portanto, a molécula TdT tem sido 

identificada nas LLA de linhagem B e T e em crises blásticas na leucemia mileoide 

crônica (ALVES; FERNANDES, 2012). 

Finalizando, apesar de nossa investigação compreender análise de apenas 

88 casos, correspondente a pouco mais de 2 anos de investigação, acreditamos que 

a nossa casuística reflita o padrão de imunofenotipagem do diagnóstico das LLA de 

nossa região. 
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7. CONCLUSÕES 

Com este trabalho foi possível realizar um levantamento detalhado das 

frequências das LLA no estado do Rio Grande do Norte ao mesmo tempo em que 

identificou padrões a respeito dos perfis imunofenotípicos desses pacientes, e 

subtipos imunofenotípicos, buscando correlacionar esses dados com características 

demográficas, clínicas e hematológicas dos pacientes e comparar com o que tem 

sido descrito na literatura no que concerne o estudo das leucemias agudas. 

Nele, foi possível identificar que grande parte dos pacientes estudados são 

crianças do sexo masculino e que ao diagnóstico, a maioria dos pacientes já 

demonstrava manifestações clínico-laboratoriais como anemia, plaquetopenia, 

leucocitose e elevada porcentagem de blastos no SP. Dados que sinalizam a 

importância de buscar avaliação clínica ao início dessas manifestações com o 

objetivo de detectar esses pacientes em estágios iniciais da doença.  

Também foi observado o padrão em que a linhagem predominante é a 

linhagem B e o subtipo mais frequente foi a LLA Pré-B Comum. Os antígenos 

linfóides B que apresentaram maior sensibilidade no presente estudo foram o CD19, 

o CD10 e o CD79a. O antígenos linfóides-T que apresentaram maior sensibilidade 

na detecção das LLA de linhagem T foram o CD7 e cCD5, com menor freqüência do 

CD3, CD2, CD4 e CD8.  
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