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RESUMO
A importância dodiagnósti ca da s L eucem ias Agudas de linhagem mielóide e
linfóide.
As Leucemia s Agudas são um a doença clonal do tecido hemat opoéti co
caract erizada pel a prolifera ção anormal de célul as progenitoras d a linhagem
mielóide e linfoide, ocasionando produçã o insufi cient e de células sangüíneas
madur as normais. O diagnóstico da Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é feito
quando s e observam mais de 20% de blastos na medula óssea (MO) segundo
Organiz ação Mundial da Saúde (OMS) e Grupo Cooperat ivo Francês ,
Americano e Brit7â nico (F AB) este que, também tem a cl assifica ção da
LMA em 7 su btipos morfológicos: LMA -M0 (indiferenciada), LMA -M1 (sem
maturaç ão), LMA -M2 (com maturação), LMA -M3 (promielocític a) e M3 -V
(LPA variant e hipogranular), LMA -M4 (mielomonocític a) e M4 -Eo (com
eosinofilia medular), LMA -M5a (monobl ástic a) e LMA -M5b (monocítica) ,
LMA-M6 (eritroleucemia), LMA -M7 (megacariocítica). A classificação da
Leucemia Linfó ide Aguda sã o: LLA tipo L1 - blastos pequenos e
homogêneos, difícil obs ervar nucléolos. LLA tipo L2 - blastos de tamanho
variável, heter ogêneo, nuclé olos gr ande s visívei s. Diagnóstico diferenci al
com LMA -M7. LLA tipo L3 - blastos grandes, citoplasma b asófilo e
vacuoli zado. Forma de pior prognóstico. Dentre as técnicas utilizadas para
diagnosticar as Leucemias Agudas Aguda inclue -se a análise morfológica das
célula s blá stica s da medula óssea. Então procede -se à imunofenotipa gem, e
análise citogenética
Determina-se antes a relação entre expre ssão de
antígenos, subtipos da FAB, anormalidade s cromos sômicas além de
caract erísticas clíni cas par a avaliar o significado prognó stico do
imunofenotípi cos, a morfológica e citogenéti ca, promovendo a melhor
definição da terapêutica; defini ção de prognóstico e eventual det ecção
posterior de doença residual mínima, recaída ou evolução clonal. T ão logo o
diagnóstico seja po ssível, os pacientes devem s er submetidos a tratam ento
quimioterápico inicial, cham ado de indução da remissão para que ocorra o
desaparecimento das células blásticas na medula óssea.
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A importância do diagnósti ca das Leu cemia s Agudas de linh agem mielóid e e
linfóide.

1. Introdução
Na Leucemia Agu da a alteraç ão que desencadeia o proc esso ne oplásico
pode ocorrer em qualquer das diferent es linhagens celul ares da hematop oese,
dando em conseqüênci a origem aos v ários tip os de Leucemia atualm ente
conhecidos. (ZAGO et al., 2001;ME DE IROS et al., 2004).
As leucemias aguda s são d esord ens malignas decorrent es da expansão clonal de
um

precursor

hem atopoético

com

um

fenótipo

d efinido

pela

etapa

da

diferenciação ce lular, seja de linhagem linfóide ou mielóide. (ZAGO et al.,
2001; MEDEIROS et al., 2004).
A Leuc emia Miel óide Aguda (LMA) é uma doença clonal do tecido
hematopoético caract erizada pela prolife ração anormal de célula s progenitor as
da linhagem mie lóide, ocas ionando produção insufici ente d e c élula s s angüíneas
maduras normais. (ZAGO et al., 2001)
Os sinais e sintomas clínicos da Leucemia Mielóide Aguda devem -se à
infiltração

da

hepatom egalia,

medul a

óssea

esplenom egali a,

e

eventualment e
hipertrofia

de

outros

órgãos

gengiva,

dor

causando
óssea,

comprometim ento sistema nervoso central inibindo a hematopoe se normal. Os
pacient es apresentam sina is e sintoma s de anemia, sangram ento freqüent emente
de tipo purpúrico devido a plaquetopenia e febre às vezes sem foco infeccioso
aparent e devido à neutropenia. (ZAGO et al.,2001).
As leucemia s sao grupos het erog êneos d e neoplasias hem atol ógi cas, que
resultam da transforma ção total ou parcia l das células blástic as. A perda parcial
da capa cidade de diferencia ção e o tipo de linhagem comprometida representam
as bases para a classifica ção destas neoplasias.
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As leucemias podem ser clas sificada s de varias maneiras: (1) pela
morfologia e citoquímica, compl ement ada pela imunofenotipagem, proposta pelo
grupo French-Americ an - British (FAB); (2) pela morfologia, imunofenotipagem
e

citogenética,

propost a

pelos

grupos

MIC

(classifi cação

morfologica,

imunológica e ci togen ética); (3) pela im unofenotipagem somente, proposta pelo
grupo European Group for the Immun ological Clas sification of Leukemi as
(EGIL); (4) por eventos ant ecedent es; (5) pela natureza da célula pro genitora na
qual a mutação leu cemog ênica ocorreu. (QUIXABEIRAL et al.,2008)
A etiologia da Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é na maioria dos cas os de
origem indeterminada. No entanto, doenças de natureza genétic a, agentes físicos
como irradiações ioni zant es, produtos químicos e medi came ntos, principalm ente
os

usados

em

tratament o

de

neopl asias,

podem

estar

envolvidos

no

desenvolvim ento de leu cemias. (ZAGO et al., 2001).
O diagnósti co da Leucemi a Mielóide Aguda (LMA) ocorre quando se
observam mais de 20% de blastos na medula óssea (MO) conforme os crit ér ios
da Organização da S aúde (JAFFE et al., 2001), ou quando a porcentagem de
blastos esteja menor que 20%, e mesmo assim há alter ações gen éticas defini das.
Existem critérios com asp ectos morfológicos e citoquímicos para determinação
da Leucemia Mielóide Agud a, conforme o grupo cooperativo FAB.
Em 1975 o grupo cooperati vo FAB propôs a primeira clas sificação em
cinco diferentes subtipos, M1, M2, M3, M4, M5, M6 e logo em 1985 foi revisado
e passado a ter sete subtipos acrescen tando M0 e M7 tendo como bas e o
diagnóstico morfológico cara cterí stic as nucleares e citopla smáticos e no grau de
maturaç ão da s célu las blásticas.(MARTINS et al.,2000; ZAGO et al., 2001;
GREER et al., 2003).
O subtipo LMA -MO é definido somente pelos marcadores imunológicos
(presença de marcadores mielóides e ausê ncia de linfóide s) em pacientes que não
apresentam critérios morfológicos e cit oquímicos de LMA, o subtipo M1 e M2
mostram dif erenci açã o pelo grau de maturação granulo cítica, o subtipo M3 é
caract erizado por uma célula blástica hip ergranular típica e a variante M3 -V
hipogranul ar, o subtipo M4 e M5 apres ent am diferenciação monocítica, o subtipo
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M6

diferenciação

eritroblá stica

e

M7

pred omínio

de

diferenciação

megac arioblástica. (ZAGO et al., 2001;GREER et al., 2003).
Portanto,

para

se

fazer

o

diagnóstic o

de

LMA

deve -se

examinar

morfologicam ente as células blá sticas d a medula ó sse a, quando há mais de 20%
de blastos e há característica s conforme a descrição da FAB proceder à
imunofenotipagem, à análise citogenétic a, ao teste citoquimíc o para definição do
subtipo.
Mielogr ama é a avaliaç ão de esfregaço de aspirado de medula ós sea, deve
ser

feita

imediato

como

forma

de

análi se

preliminar

da

morfologia

e

direciona mento dos demais exam es.
Citoquímica: * MPO – a mieloperox ida se é e spe cífica para diferenciação
mielóide, sendo positiva nos grânulos dos mieloblastos, na série granulocítica
neutrofílica e eosinofílica e na série granulocítica basofílica. E são negativos em
eritrócito s, linfócitos, megacarió citos e basófilos maduros.
*

Negro

de

S udam

–

os

mi eloblast os

s ão

positivo s

enquant o

os

linfoblastos, os linfócitos são negativo s.
* Esterase inespecífica – alfa naftil acetato esterase, alfa naftil butirato
ester ase, naftol AS -D acetato est erase te m reaçã o po sitiva i ntensa m acrófagos,
plaquet as

tamb ém

apresent ando

pos itividade

difu sa

em

monoblas tos;

megac arioblastos, linfoblasto s podem ter positividade citopl asm ática mutifoc al
que é parcialmente resiste nte a fluoret o de sódio a o passo que nos monoblastos,
megac ariócito s, plaquetas e plasmóctio s a atividade da esterase é totalmente
inibida. (ZAGO et al., 2001; FLEURY, 2003; GREER et al., 2003)
Imunofenotipagem

p ermite

reconhecer

o

clone

anorm al,

definir

a

linhagem, o estágio de dif erenci açã o, característic as prognósti cas e fenótipos
aberrante s para monitorar a doença residu al mínima (PE LLOSO et al., 2003).
O estudo imunof enotípico tem importância por ser uma metodologi a ágil,
que detecta a s característi cas imunofenotípico s da s LMAs possuindo também
interesse de investigação clínic a determ inando a sensibilidade di agnó stica do
imunofenótipo e sua relação com os subtipos FAB; ex aminar a relação entre
expressão

de

antígeno s,

subtipos

F AB,

anormalida des

cromossômicas

e
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caract erísticas clínicas; avaliar o signific ado prognósti co dos diferentes achado
imunofenotípi cos e comparar com outros fatores prognósti cos, esp eci almente a
morfologia, citoquími ca, e a citogenética (MARTINS et al.,2000)
Identifica

os

antí genos

celulare s

de

superfície,

citoplasmá ticos

e

nuclear es. Os mielobl atos norm alment e não expre ss am marca dores linfóides,
imunoglobulina s, de membrana ou de citoplasm a. A capacidade da citometria de
fluxo em identificar a diferenciação mi elóide se aproxim a de 98%, mas para
tanto deve-se usar uma bateria de anticorpos que assegure a distinção entre LMA
e LLA, LMA minimamente diferenciada, leucemia mega carioblástica e eritróide
aguda entre outras.(FLEURY, 2003) O estudo simultâneo de algu ns antíge nos
utilizando a citometria de fluxo permit e a identifica ção de célula s leucêmic as
com distribuição ab errant e, quando comparados aos precursores mi elóides
normais.
São alteraçõ es pesqui sada s essa s expressão anômala pode ser evidenci ada
por meio da detecção de antígenos de outras linhagens, como a pr es ença de
CD19, CD5 e CD2 em mieloblastos; expressão assíncroma de antígenos, com a
presença de CD34 presente nos estágio s iniciais de maturação juntam ente com
CD15, presente em estágios evolutivos t ardios monitoraç ão de doença residu al
mínima. (MARTINS et al.,2000; GREE R et al., 2003)
Bióp sia de Medula Ós sea (BMO) de ve -s e fazer para a diferenciação do
diagnóstico entre sín drome mielodisplá sica e anemia aplástic a oferece melhor
quantificação da celularidade e pod e dem onstrar ilhotas resi duais e eritropoese e
megac ariocitopoese (ZAGO et al., 2001), além de aspectos não evidencia dos
pelo aspirado como o grau de fibrose, que via de regra é intensa nas leucemias
megac arioblásticas. (FLEURY, 2003)
Cariótipo é o estudo das a lteraçõe s cr omossômic as deve ser feito ao
diagnóstico para se prover a melhor class ificação da LMA e es col ha terap êutic a,
definição de prognóstico e eventual detecção posterior de doença re sidual,
recaída ou evolução clon al.
Cerca de 75% das LMA apresentam alt erações d e c ariótipo sendo mais
comuns a t(15;17) na LMA -M3, t(8;21)na LMA -M2, inv(16) na LMA -M4Eo,
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alterações envolvendo 11q23 na LMA -M5, trissomia 8, monoss omia 7, trissomia
21, e perda do X ou Y na LMA -M2.(JAQUES WALLACH, 2003). Casos de LMA
secundários

a

tratam ento

quimioterápico

radioterapi a apre sentam -5/5q-, -7/7q-

prévio

com

antracíclicos

ou

e nquanto as se cund árias a derivados de

epipodofilot oxinas apresent am alteraçõe s envolve ndo 11q23.
Os cariótipos com as alterações t(8;21), t(15;17), inv(16), t(16;16)
del(16q) são consideradas de bom prognóstico. Os cromos somos com alterações
3, 9, 11, 20, 21, –5/5q-, -7/7q- e t(9;22) ou Philadelphia (Ph) são considerad as
de prognóstico desfavorável. Alterações +6, -Y, del(12p)e trissomia 8 e outras
alterações menos freqüe nte s s ão conside radas como prognóstico intermediário
bem como carióti po normal. (PELLOSO et al., 2003).
Hibridação in s itu por fluore scê ncia (FIS H) esta técni ca tev e um avanço
marcant e que é a utilização de sonda s marcadas com elemento s fluorescentes ;
(seqüência de DNA) compl ementar à seqüência alvo que se pretende pesquisar.
(ZAGO et al., 2001)
Existem sond as para diversos loci gêni cos e bastante úteis na prática
diária; FIS H permite fazer a an álise diretamente na lâmina onde o tecido está
fixado e o resultado de ste ensaio pode ser armazenado de vária s formas uma vez
que o microscópio de fluorescênci a po de ligar a uma câm ara de víde o ou
fotográfica nas quai s acoplados filtros que absorvem luz UV em div ersos
comprimentos.(ZAHA, 1998)
A vantagem desta t écnica re side fundamentalmente em três a spectos:
rapidez, porque em poucas hora s obt ém -se um resultado, poi s não há a
nece ssidade d cultura de células para obtenção de met áfases e a análi se pode ser
feita nas int erfases; sensibilidade, porque em um único experimento podem ser
analisada s 500, 1000 ou m ais células enquanto p elo estudo citogenét ico
convenciona l s ão avaliadas cerca de 20 a 50 c élula s que entram em divi são;
especificid ade porque só será detect ado aquilo que e stá sendo investigad o.
(FLEURY, 2003)
Polimerase em cad eia por tan script as e reversa (RT -PCR) é um método de
amplifica ção de áci dos nucléico s a partir de moléculas de RNA convertidas em
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DNA complementar que é isolado e conve rtido a atividade Tran scriptase Rever sa
(RT) .(ZAHA, 1998).
Tem sido bastante út il , particularmente na dete cção de doença re sidual.
Com efeito, uma vez determinado, ao diagnó stico, qual a alt eração genéti ca
presente, deve -se conferir seu aparecim ento por métodos mais sensíveis. Assim,
casos d e LP A t(15;17) ou rearranjo P ML/RARA deve m ser monitora dos até o
desaparecimento do rearranjo subseqüen te manuten ção d esta negatividade para
assegurar a remiss ão compl eta contínua. A presença de positividade pode indic ar
recrusdes cimento da doença. (FLE URY, 2003)
Mais recentemente, uma variante do método de RT -PCR com potencial de
oferecer resultados quantifi cávei s, pa ra os transcritos específicos de certas
leucemi as com maior prevalência, trata -se de PCR em tempo -real ou real -time
permite o acompanh amento do numero de cópias feitas numa PCR utilizando um
marcador com quími ca fluorescente.(ZAHA, 1998).
Como conseqüênc ia, o método é mais sensível, mais rápido, oferece
maiores

controles

de

qualidade,

per mitindo

audit ar -se

o

proces so

de

amplifica ção e elimina a contaminação no laboratório. Este último ponto é
crítico e m otivo de grande preocupação para os laboratórios que empregam
métodos de PCR a pouca chance de co ntamina ção com real -tim e PCR se dá
porque o tubo de reação nã o preci sa ser aberto ao seu final; á que a det ec ção
ocorre on-li ne, durante os ci clo s de amplificação. (ZAHA, 1998; FLEURY,
2003).
Leucemia Linfóide Aguda resul tad da pr oliferação clonal de precur sores
linfóides anormais na medula ósse a. Embora possa ocorrer em qualquer idade,
sua in cidência é m aior entre crianças de dois a cinco anos, diminuindo entre
adolescentes e adultos jovens, voltando a cresce r após 60 anos de idade. A
maioria dos c asos (mai s de 70%) ocorre em menore s de 20 anos de idade (pi co
entre 3-4 anos, aumentando novamente após os 40 anos). É a forma mais comum
de leucemia no infante. Acomote mais frequentemente o sexo masculino. Raro
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em idos os (acima de 60 anos: < 5% dos c aso s). Corresponde a 20% d as leucoses
nos adult os. (PEDROSA, et al 2002)
As mes mas doenç as e síndromes genéticas ou adq uiridas, e os mesmos
fatores ambie ntais citados como predisponente s a provocar LMA, são também
atribuídos à LLA, porém de maneira menos evidente em muito s casos.
O diagnóstico é atra vés do exame cit ológico do sangue periféri co, da
medula ó ssea e do líquor (líquido céfalo -raqui diano - LCR). O diagnó stico de
LLA é estabelecido, quando 25% ou mais das cél ul a s nucleadas da medula óss ea
são linfobl astos. Os seguintes exames são procedidos:
• Citomorfologia e Cit oquímic a (PAS, S udam Bl ack e Fosfatase Ácida) do
sangue periférico ou da medula óssea.
• Imunofenotipagem do sangu e periférico ou da medula óss ea.
• Citogenética convencional da medula ós sea ou do sangue periférico. (Condutas
do Inca, 2001)
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2. Objetivo
Apresentar as abordagens e métodos u ti lizad os no diagnóstico da s Leucemias
Agudas: Mielóide e Linfóide
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3. Métodos
Realizado a revi sã o bibliográfica através de livros, publicações e artigos
científicos absorvidos de revi stas.
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4. Desenvolviment o
O tipo de leucemia mais freqüent e na criança é a leucemia linfóide ag uda
(ou linfoblástica). A leucemia mielóide aguda é mais comum no adulto. Esta
última

tem

vários

subtipos:

mieloblá stica

(menos

e

mais

diferenciada),

promielocíti ca, mielomonocític a, monocítica, eritrocític a e megacariocíti ca.

A leucemi a mielóide aguda

LMA repres enta em torno de 15 a 20% das

leucemi as da infância e 80% dos adultos, na ma ioria dos cas os não havendo
evidencia da influência de fatores gen éticos.Em 1975 o grupo cooperativo
Franco -Ameri cano -Britânico (FAB) propôs a primeira cla ssifica ção em cinco
diferentes subtipos, M1, M2, M3, M4, M5, M6 e logo em 1985 foi revisado e
passado a ter sete s ubtipos acrescentando M0 e M7 tendo como base o
diagnóstico morfológico cara cterí sticas nucleares e citoplasmáticos e no grau de
maturaç ão das células blástic as. Além de alguns subtipos apresentarem suas
variantes:

LMA -M2v,

LMA -M3-V,

LMA -M4-Eo,

LMA-M5a

(MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 200 1; GREER et al., 2003)

e

LMA-M5b.
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Categorias morfológica s, citoquími ca s e imunofenotípicas das LMAs:
1- LMA -M0 tem característica de infiltra ção de 20% d e células blásticas sendo
morfologicam ente in diferenci ado s, tend o blast os pequenos, com cromati na
frouxa e nucléolo grande, sem bastone tes de A uer com reação citoquímica
negativa para peroxidase. (MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 2001; JAQUES
WALLACH, 2003)
O estudo imunofenotípico apresent a uma população blástica com relação
entre tamanho/grânulo (FSC/SS C) baixa, com positivida de par a pelo m en o s um
dos antígenos de linhagem mielóide CD33, CD13 ou CD11 b. É muito importante
a realização da im unofenoti page m para diferenciar a LMA -MO d a LLA -L2.
(MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 200 1;)
2- LMA-M1 t em como característica um número alto de bl astos na medula
óss ea, cerca de 90% das células nucleadas, com pres ença de granulações e
bastonete s de Auer, co m reação c itoquímica positiv a para mieloperoxidase.
(MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 200 1; JAQUES WALLACH, 2003)
A imunofenotipagem t em pelo m enos trê s marcadores: anti -MPO, Cd1 3,
CD33, CDw65 ou CD117 (c -kit). Também outros podem estar present es mas não
freqüente s como: HLA -Dr, CD34, CD7, CD4, Cd11b. Este subtipo nã o esta
associ ado ao pior prog nóstico clínico, m as em algun s caso s a doença pod e s er
conf undida com LLA. (MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 2001)
3- LMA-M2 é caracteri zado pela pres ença de 20 a 90% de bl astos na
medula

óssea

po ssu em

granulação

cit oplasm átic a

e

reação

positiva

para

mieloperoxi dase, com um a porc entagem inferior a 20% de célula s mono cític as
diferenciando da M4. A carioti pagem: t(8;21)(q22;q22); regiã o crítica de 21 q
translocada para 8q; perda frequente de cromossomo sexual . Predilacao
aumentada par a esta leucemia na síndrome de Down (trissomia do 21).
(MARTINS et al., 2000; ZA GO et al., 200 1; JAQUES WALLACH, 2003)
A imunofenotipagem apresent a positividade para os marcadore s MPO,
CD13, CD33, CDw65 ou Cd117 (c -kit). Tem outros marcadores expresso s, mas
não específicos HLA -DR, CD34, CD11b.
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LMA-M2v é uma variante

que caracteriza - se por apresentar bl ast os

grandes com abundante citoplasma basofílico. Os bastonetes de Auer são
freqüente s. Promielócitos, mielócitos e granulócitos maduros com variados graus
de displa sia. A reação citoquímica

para mieloperoxidase é positiva em pelo

menos 3% dos blastos. (MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 2001)
A imunofenotipag em são positi vos para os antígenos: CD13, CD33,
CD65w e a nti -MPO. No ent anto os antígenos cara cterí stico s da linhagem linfóide
B CD19 ou da linhagem NK CD56 associ ados ao antígeno CD34. Paci entes com
LMA-M2v expre ssam os antígenos CD19 e CD56 tem forte correlação com
translocação t(8;21), tendo um a maior taxa de remi ssão com pleta pos suindo
melhor prognóstico. (MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 2001)
4- L MA -M3 tem como característi ca apresentar células com apar ência
promielócitos, devendo ser considerados como blastos. Os blastos apresentam
núcleo

excêntrico

e

citopla sma

com

abundante

gr anulação,

c om

alguns

bastonete s de Auer. Na forma variante da LMA -M3V mostra os promielócitos
hipogranul ar e microgra nular. Nos doi s casos a reação cito química é positiva
para mieloperoxidase. A Cariotipagem oc orre frequenteme nte t(15;17)(q22; q12).
(MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 200 1; JAQUES WALLACH, 2003)
A imunofetipagem apresent a relação F S C/SSC alta, os blastos apre sentam
grande autofluoresc ênci a e positiv idade para os marcadores CD13 e CD33 e
negativos para os antígenos CD34, HLA -DR e CD14. Com ess es a chados
imunofenotípi co tem correlação com a tr anslocação t(15;17). (MARTINS et al.,
2000; ZAGO et al., 2001)
5- LMA -M4 tem como c aract erística na s célu las leucêmicas do san gue
periférico a presença de granulocíti cos e monocíticos. Os blastos monocíticos
são diferenciados pela reação citoquímica com pres ença de atividade esterase.
A imunofenot ipagem apre senta os antígenos da linhagem mielóide CD1 3,
CD33. Os antígenos d a linhagem mono cítica CD4, CD14, CD15 e CD11b podem
estar expressos em variável porcentagem. A cariotipagem qua se todos os
pacient es mo stram inver são do cromos somo 16 [inv(16)(p1 3;q22)]; < 20%
mostram translocação equilibrada entre braço curto de um cromossomo 16 e
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braço long o de outro cromossom o 16 [t( 16;16)(p13.1;q22)]. (MARTINS et al.,
2000; ZAGO et al., 2001; JAQUES WALLACH, 2003)
LMA-M4 Eo é uma variante definida pela pres enç a de 20 a 80% de
componente

monocítico

das

células

blásticas

na

me dula

óssea

e

assim

associ ando -se a um aumento do componente eosinofílico anorm al. Os blastos em
algumas ocasi ões podem conter bastonete s de Auer, como na LMA -M4, ma s sua
caract erística é a presença de eosin ofilia com eosinófilos em diferentes estágios
de matura ção. Os grânulo s eo sinofíli cos são maiores, que os normalm ente
observados em precursore s eosinófilos normais. Os eosinófilos maduros podem
apresentar hipo segm enta ção nuclear. Os blastos apresentam reação citoquími ca
positiva para mielop eroxidase. (MARTINS et al., 2000; Z AGO et al., 2001)
A imunofenotipagem tem mar cadore s positivos para o s antígenos da
linhagem mielóide CD13 e CD33, e também para os da linhagem monocítica
CD14, CD15 e Cd1 1b. ;tendo o antígeno CD2 como expressão apresenta
correlação com a inversão do cromossomo 16. Os pacientes com

LMA -M4 Eo

tem ótimo prognóstico e re spondem b em a indução quimioterápica. Geralmente
são pacie nte s mais jovens apresentando le ucocitose e organ omegal ia. (MARTINS
et al., 2000; ZAGO et al., 2001)
6- LMA -M5 é quando o paciente t em 80% ou mais das célul as não
eritróides da medul a óssea, como os monoblastos, promonócitos ou monóci tos.
Apresentand o também uma variante LMA -M5a (sem diferenciação) tem c omo
caract erística mai s de 80% de célula s grandes com crom atina frouxa e
citoplasma agra nular enquanto que outra variante LMA -M5b (com diferenciação)
acima de 20% dos blastos tem maturação eviden ciada pelo contorno irregular do
núcleo e pela presenç a de g rânulos no citopla sma. (MARTINS et al., 2000;
ZAGO et al., 2001)
Os monoblastos são células grandes com citoplasma abundante e basofilia
acentuada. Não é comum a presença de bastonet es de Auer. Os promonócitos tem
núcleo convoluto e irregular. A reação cit oquímica para mieloperoxidase é
negativa e a reação estera se é fortemente positiva. (MARTINS et al., 2000;
ZAGO et al., 2001)
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Na imunofenotipagem é característico a presença de populaç ão blástica
com relação FSC/SS C mais do que M0 e M1. O antígeno de lin ha ge m mielóide
positivo é o CD33 e o negativo é o CD13 e os antíge nos CD14 e CD15 são
positivos, também é possível a presença fraca de CD34. Pela presença de CD33 e
CD4 as sociados aos CD13 e CD3 4 negat ivos tem correlação com a t(9;11). Os
pacient es com LMA-M5 t em maior pre valênci a de tumor extram edular com
filtração na gengiva, pele, tubo digestivo e sistema nervoso central. (MARTINS
et al., 2000; ZAGO et al., 2001).
7- LMA-M6 tem como caracterí stica apresentar a porcentagem de blastos
menor que 20% de todas a s células nucleadas da medula óssea e mais de 20% de
mieloblastos do total de células não eritró ides na medula óss ea.
Na imunofenotip agem as cél ula s blásti cas não eritróides apres entam posi tivos
para os antígenos as sociados a linhagem mielóide, como CD1 3, CD33, anit MPO, com ou sem os antígenos as sociad os as célula s precursora s, como HLA DR e o CD34. (MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 2001)
8- LMA-M7 é definid a pela presença de mais de 20% de megacariobl astos
entre as células nucleada s na medula óssea. Os blastos s ão de tamanhos variáveis
com citopl asm a agranular podendo t er pr otrusões. A cariotipagem tem rel atado
anormalidades de cromossomos 21. (MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 2001;
JAQUES WALLACH, 2003)
A

imunofenotipagem

é

fundame ntal

para

diagno sticar

este

subtipo

apresentando marca dores de linhagem m ielóide CD13 e CD33 frequentem ente
presentes, mas para diagnosti car a LMA -M7 é definido pel a positi vidade para os
antígenos de linhagem megacariocíti ca: CD41, CD42 ou CD61. Deve -s e ter
cuidado na col eta do material para mi nimizar a agregação da s plaquetas a
superfíci e do blasto para evitar falsos positivos para antígenos da série
plaquet aria. É importante a imunofenoti pagem para difere nciar pois pode ser
confundida com LLA. Este subtipo oc orre em ca so s de pacientes c om síndrome
de Down. (MARTINS et al., 2000; ZAGO et al., 2001)
A

transl oca ção

t(8;16)(p11;p13)

é

uma

ab erraçã o

ocorrendo

periodica mente de no vo após trat amento relacio nado a LMA asso ciado a
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diferenciação LMA -M4 da LMA -M5 sen do caracteri zado s os ca sos pelo exon
MOZ sobre descrito 16/CBP exon 3 e exo n de CBP 2/MOZ exon. Foram anális es
citogenética e FISH em quatro casos funindo o MOZ gene (8p11) com o CBP
gene (16p13).Foi desco berta as fusões quí micas de RNA amplificam MOZ -CBP e
fusoes de CBP -MOZ através da reacão RT -PCR e fluorescência em hibrida ção de
situ -FISH. (S CHMIDT et al., 2004)
A

técnica

RT -PCR

pod e

ser

valios a

desde

que

seja

rotineira

da

translocação t(8:16)(p11;p13), e os dados do s ponto s de ruptura nes tes intros
conduzem a armaç ão recíproca e xon de MOZ 16/CBP em arm ação com o exon de
CBP 2/MOZ em 17 copia s de fusões químicas (SCHMIDT et al., 2004)
O diagnóstico por RT -P CR é de m uito im portância e útil para a de scoberta
rotineira de t(8:16)(p11;p3) com leucemias co re sultados po sitivos podendo
assim contribuir para determinação da ab erração na LMA -M4 e L MA -M5 as sim
podendo também monitorar a doença res idual mínima ajudando no tratamento.
(SCHMIDT et al., 2004)
No diagnóstic o da LMA, a citogenéti ca é uma marcador de prognóstico
clínico bem definido, permite caracteri zar as translocações balanceadas pro
anormalidades cromos sômicas, ganho ou perda de crom ossomos que s ão
peculiares as leucemias e encontrada s em mais de 65% dos casos. (PELLOSO et
al., 2003).
É considerado como cariót ipo favorável: inv(16), t(16;16), del(16q),
t(15;17) com ou sem alterações secundá rias, t(8;21) sem del(9q) ou cariótipo
complexo; como cariótipo intermediário: cariótipo normal, +8, +6, -Y, del(12p)
enquant o para os carió tipos de sfavorávei s: envol vendo o s crom ossomos 3, 9, 11,
20, 21, del(5q), -5, del(7q) e cariótipos complexos. (PELLOSO et al., 2003).
A taxa de cariótipo alterados em LMA é foi de 80% valor este que se
encontra nos valores dos rel atados pela literatura que est a de 65% a 95%.
Ficando evidente a imp ortância do carióti po na defini ção d os grupos de risc o e a
nece ssidade desse exame para o tratament o da LMA. (PELLOSO et al., 2003)
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A Leucemia linfóide aguda (LLA) é o tipo mais comum de câncer infantil,
constituindo cerca de um terço de todas a s neoplasias malignas da criança. O
tratamento da LL A é prolongado, variando de doi s a três ano s. A LLA evolu iu de
uma doença mal definida e intratável na metade do século passado para uma
doença que está entre as mais entendidas e as mais curá vei s no iníc io deste
século. (PEDROSA, et al., 2002)
O gene d e expre ssão na hora do diag nóstico é uma ferram enta es sencial
para clas sificação de leucemia linfoblá stica aguda ( LLA) pediátrica, que após
tratamento, a sensibi lidad e e especificidade de recaí da era respect ivamente de
87% e 69%. P redição de grandes nívei s baixos da doença residual mínima em 29
dias foi tentar inici ar o tratamento, m as

sendo possível par a precurs or B

agrupado e pr ecursor T. No entanto, é necessário focalizar a predição da doença
residu al

mínima

podend o

determina r

a

intensidade

de

indução

de

terapia.(WILLE NBROCK et al.,2004)
O

diagnóstico

de

LLA

é

atualment e

feita

através

de

morfologia,

imunofenotipagem e análi ses citogenéti cas de am ostra de medula ós sea , como
tambem em exames clínicos. Os resultados obtidos indicam análise de expressão
de gene usando microarrays de D NA sendo uma ferramenta promissor a para
predição

de

recaída

ou

resposta

de

tratamento

na

infância

com

LLA.

(WILLENBROCK et al.,2004).
Patogenia: O desencadeamento da proliferaçã o neopl ásica pare ce ocorrer de
maneira similar àquela cit ada na LMA. Há oncogenes que se encontram em
sítios, por exemplo: oncogene s mos e abl, acometidos em c ertas trans locações
em LLA que também exi stem em certos ti pos de LMA.
Classificaç ão:
As LLA podem s er de dois tipos: tipo B (mais frequênt e) ou d e tipo T,
dependendo d a linhagem a ser acometida . A clas sificação m ais utilizada é a do
grupo F AB, que se baseia na morfologi a o bservada no hemograma e mielograma:


LLA tipo L1 - blastos pequenos e hom ogê neo s, difícil observar nucléolos.

20



LLA tipo L2 - blastos de tamanho v ariável, hetero gêne o, nucléol os
grandes visíveis. Diagnóstico difere ncial com LMA -M7.



LLA tipo L3 - bla stos gra ndes, citoplasma basófilo e vacuolizado. F orma
de pior prognósti co.

Existe ai nda um a classifica ção mais abra ngente (MIC) para a LLA, tal como
para a LMA.
O principal obj etivo dessa s cla ssificações é separ ar LLA de LMA, especialm ente
naqueles casos muito indiferenci ados, além de determinar terapêutic a adequada e
prognósti co.
Existe um tipo de LLA tipo pré-B, que co rresponde a maioria dos casos de
LLA. É definido por marcadores imu nológicos. E com este s, é possível
determinar células at é mais indiferenciad as, como a s da LLA tipo pré -B inici al
(early pre-B), que é mai s com um em crianças e tem bom prognóstico. LLAs de
tipo B correspondem a 80% dos cas os e e m geral têm melhor prognósti co que os
de tipo T, sendo est es mais frequênt es em adultos. Todavia os de tipo B são os
mais comuns tanto em crian ças como em adultos. LLAs indiferenciadas: t ipo
pré-B e tipo pré-B inicial.
O quadro clini co é i dên tico ao da LMA, porém na LLA é mais comum
adenom egali a e esplenomegalia, além de fenômenos compressivo s decor -rentes
de infiltrações e neurol euc emia.
O diagnóstico é atra vés do exame cit ológico do sa ngue periféri co, da
medula óss ea e do líquor (líquido céfalo -r aquidiano - LCR).
O diagnó stico de LLA é estabelecido, q uando 25% ou m ais das células
nucleadas da medula ós sea são linfoblasto s. Os se guinte s exames são procedido s:
• Citomorfologia e Cit oquímic a (PAS, S udam Bl ack e Fosfatase Ácida) do
sangue periférico ou da medula óssea.
• Imunofenotipagem do sangu e periférico ou da medula óss ea.
• Citogenética convencional da medula ós sea ou do sangue periférico. (Condutas
do Inca, 2001).
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O mielograma revela hipercelularidade com grande substitui ção das
célula s normas pelo clone linfoblásti co leucêmico (mínimo de 30%). Auxilia
também na clas sificação FAB.
Importante s exames citoquí mico s s ão o do Sudan n egro e da peroxidas e,
ambos negativos n a LLA (positivos na LMA). PAS é positivo. Não h á bastonete
de Auer.
A morfologia e a citoquími ca não diagnosticam todos os casos, sendo
muitas vez es nec essário realizar maiore s estudos como o da ci togenétic a, sendo
que certa s anom alias determinam melhor ou pior prognósti c o, por exemplo:
bom prognóstico: hiperdiploidia ( >50 cromoss omos), del -6q (mais no tipo LLA L2 mau prognóstico: t(8;14 - mais comum na LLA -L3), t(8;22), t(4;11), t(2;8),
t(9;22), t(8;14), t(1;19 - mais comum na LLA pré-B), cromoss omo Ph1
(Filadélfia, cara cterístico mai s da leu cemi a mielóide crônica).
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4. Conclusão
A Leuc emia Mielóide Aguda (LMA) e a Linfóide Aguda (LLA) são um
problema que vem at ingindo pesso as da população em geral e o di agnóstico é
feito a partir de um quadro clíni co agudo.
Aspect o morfológico,

citoquímica,

técnica s de imunofenotipagem

e

citogenética, vem sendo utilizados para definir e classific ar as leucemias agudas;
muito importante para a verificação do prognóstico e acom panhamento das
célula s da medula óssea.
Reações Citoquími cas são utilizadas para diferenciação dos subtipos LMA,
atravé s de coloração das célula s da med ula óssea e sangue sem modificar sua
morfologia, auxilian do na cla ssifica ção da leucemia.
Através do RT -P CR é possível realiz ar monitorament o sen sível do cl one
maligno, que pode ajudar e guiar decisões de tratamento e eventuais melhorias a
um pacient e com prognóstic o desfavoráve l.
A imunofenoti pag em permite r econhece r o clone norm al defini ndo as
diferenciações,

cara cterí sticas

prognos ticas

e

fenóti pos

a berrant es

para

monitorar a doença resi dual mínim a.
A citogenética, no di agnó stico de LMA é um marcador de anormalidades
cromossômicas, por exemplo, a taxa de cariótipo alt erado da LMA é d e mais ou
menos 80%, importante par a evidenciar o grupo de risco e guiar e strat égias de
tratamento p ara estes pacientes.
Com os ava nços destas técnic as o diagnóstico, tratam ento após a
identificação e cla ssificação da leucemia vem melhor ando a qualidade d e vida e
esperança de uma sobrevida. Cerca de 40% dos pacientes em tratamento tem uma
sobrevida de cinco anos ou mais, desde que o trat amento s e inicie assim que
diagnosticada.
A Leucemia L infóide Aguda evolui u de uma doença mal d efinida e
intratável na metade do século pa ssado p ara uma doença que está entre as mais
entendidas e as mais curáveis no início deste século. Esse sucesso foi obtido
graças não somente ao melhor conhecim ento da doença, a introdução de novas
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drogas com protoco los terapêuticos adequados, ma s sobretudo a o melhor
tratamento d e suporte
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