
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DA IMUNOFENOTIPAGEM E DA CITOGENÉTICA NO 

DIAGNÓSTICO DAS LEUCEMIAS 

 

 

ELLEN APARECIDA GUIMARÃES BEZERRA 

 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto-SP 
 2012 

  

ACADEMIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU EM HEMATOLOGIA AVANÇADA 

 

 



ELLEN APARECIDA GUIMARÃES BEZERRA 

 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DA IMUNOFENOTIPAGEM E DA CITOGENÉTICA NO 

DIAGNÓSTICO DAS LEUCEMIAS 

 

Artigo apresentado à Academia de Ciência e 

Tecnologia - AC&T, como requisito final para 

conclusão do Curso de Pós Graduação Lato-

Sensu em  Hematologia Avançada. 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto-SP 
 2012 



REVISÃO DE LITERATURA 

O papel da imunofenotipagem e da citogenética no diagnóstico das leucemias 

The role of immunophenotyping and cytogenetics in the diagnosis of leukemias 

 

Ellen Aparecida Guimarães Bezerra * 

* Biomédica pelo Instituto de Ciências da Saúde - ICS, Faculdades Unidas do Norte de Minas - 
FUNORTE, Montes Claros - MG; Aluna do curso de Pós-Graduação em Hematologia Avançada pela 
Academia de Ciência e Tecnologia - AC&T, São José do Rio Preto - SP. 

 

RESUMO - As leucemias são um grupo heterogêneo de neoplasias clonais do tecido 

hematopoiético. Derivam de uma única célula-tronco que sofreu uma alteração genética 
resultando na transformação total ou parcial das células blásticas. O diagnóstico e a 
classificação das leucemias são feitos, em grande parte, pela análise morfológica e pela 
realização de provas citoquímicas das células neoplásicas. No entanto, a utilização apenas 
destes critérios nem sempre é suficiente para o diagnóstico, principalmente nos casos em 
que as células blásticas se apresentam indiferenciadas. A dificuldade de classificar alguns 
pacientes tem levado à busca de outros parâmetros, como a utilização de técnicas de 
imunofenotipagem e citogenética. Hoje, a imunofenotipagem é considerada o método 
preferencial para um delineamento mais preciso da linhagem hematopoética, e do estágio 
de diferenciação das células neoplásicas. Já os estudos citogenéticos permitem uma melhor 
classificação das desordens leucêmicas oferecendo importantes informações prognósticas e 
estão se tornando extremamente importantes na definição das estratégias terapêuticas mais 
adequadas. Hoje, o diagnóstico e classificação das leucemias envolvem estudos 
imunofenotípicos e citogenéticos. A imunofenotipagem e a citogenética vieram contribuir 
para o diagnóstico e para a classificação das leucemias. As anormalidades cromossômicas, 
quando associadas ao painel de imunofenotipagem, constituem o parâmetro mais 
importante para a classificação das leucemias, e, juntamente com outros fatores clínicos e 
laboratoriais, possibilitam a estratificação dos pacientes em diferentes grupos de risco, tendo 
importância fundamental para determinar o prognóstico e estabelecer o tratamento 
adequado. 
PALAVRAS-CHAVE: Imunofenotipagem; Citogenética; Leucemias; Diagnóstico. 

 
 
SUMMARY - Leukemias are a heterogeneous group of clonal hematopoietic tissue 
neoplasms. Derived from a single stem cell which suffered a genetic alteration resulting in 
partial or total transformation of the blast cells. The diagnosis and classification of leukemias 
are made, largely by, morphological analysis and performing cytochemical tests of neoplastic 
cells. However, the use of only these criteria is not always sufficient for the diagnosis, 
especially in cases with undifferentiated blast cells. The difficulty of classifying some patients 
has led the search for other parameters such as the use of immunophenotyping and 
cytogenetics techniques. Currently, immunophenotyping is considered the preferred method 
for a more precise delineation of the hematopoietic lineage and stage of differentiation of 
neoplastic cells. Cytogenetic studies allows a better classification of leukemic disorders 
providing important prognostic informations and are becoming increasingly important in 
defining the most appropriate therapeutic strategies. At present the diagnosis and 



classification of leukemias involving immunophenotypic and cytogenetic studies. The 
immunophenotyping and cytogenetics have contributed to the diagnosis and classification of 
leukemias. Chromosomal abnormalities, when combined with immunophenotyping panel, are 
the most important parameter for the classification of leukemias and, along with other clinical 
and laboratory factors, allow the stratification of patients into different risk groups, having 
fundamental importance to determine the prognosis and to establish the appropriate 
treatment. 
KEYWORDS: Immunophenotyping; Cytogenetics; Leukemias; Diagnosis. 

 

INTRODUÇÃO 

As leucemias são um grupo heterogêneo de neoplasias clonais do tecido 

hematopoiético. Derivam de uma única célula-tronco que sofreu uma alteração genética 

resultando na transformação total ou parcial das células blásticas (MARTINS; FALCAO, 

2000). Ainda há amplo desconhecimento de como se desenvolvem mutações genéticas nas 

doenças malignas da hematopoiese, no entanto uma mistura de fatores genéticos e 

ambientais parecem estar envolvidos (HOFFBRAND; MOSS; PETTIT, 2008). 

O diagnóstico e a classificação das leucemias são feitos, em grande parte, pela 

análise morfológica e pela realização de provas citoquímicas das células neoplásicas. No 

entanto, a utilização apenas destes critérios nem sempre é suficiente para o diagnóstico, 

principalmente nos casos em que as células blásticas se apresentam indiferenciadas. 

Assim, a dificuldade de classificar alguns pacientes tem levado à busca de outros 

parâmetros, como a utilização de técnicas de imunofenotipagem e citogenética (FARIAS; 

CASTRO, 2004). 

O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão acerca da importância da 

imunofenotipagem e da citogenética para o diagnóstico das leucemias. 

IMUNOFENOTIPAGEM 

As células do tecido hematopoético apresentam antígenos de superfície, 

intracitoplasmáticos e intranucleares que podem estar associados a uma linhagem celular 

ou ao estágio de maturação da célula (CAVALCANTI JÚNIOR, 2004; GARICOCHEA, 2004). 

A imunofenotipagem permite o reconhecimento específico destes antígenos celulares e as 

técnicas utilizadas neste exame podem ser citometria de fluxo (CMF) ou imunocitoquímica 

(FALCAO; REGO, 2004). 



A técnica de imunofenotipagem por citometria de fluxo é realizada com o uso de 

anticorpos monoclonais específicos, que recebem uma designação de CD (clusters of 

differentiation), seguido de um número (FALCAO; REGO, 2004). Os anticorpos são 

marcados com diferentes fluorocromos e reconhecem o padrão e a intensidade de 

expressão de diferentes antígenos na superfície de células normais e leucêmicas. Cada 

célula normal tem um perfil característico, mas células malignas com freqüência expressam 

um fenótipo aberrante, que pode ser útil para permitir sua detecção (HOFFBRAND; MOSS; 

PETTIT, 2008). 

Atualmente há citômetros que realizam análise multiparamétrica, estudando-se 

simultaneamente seis ou mais parâmetros na mesma célula, isso permite traçar o perfil de 

expressão de cada subpopulação presente numa amostra. Além disso, pode-se quantificar o 

número de células positivas para cada antígeno e é possível medir a intensidade de 

fluorescência que é proporcional à intensidade de expressão de cada antígeno 

(CAVALCANTI JÚNIOR, 2004, LORAND-METZE, 2006). 

A imunofenotipagem, realizada por citometria de fluxo, é útil tanto no diagnóstico, 

classificação, estadiamento, prognóstico, monitoramento, como na caracterização fenotípica 

das células hematopoiéticas patológicas. A CMF possui alta sensibilidade, especificidade e 

precisão, permitindo análises multiparamétricas de um grande número de células em 

pequeno intervalo de tempo (QUIXABEIRA; SADDI, 2008).  

A imunofenotipagem analisa suspensões de células do sangue periférico e da 

medula óssea, mas pode ser realizada em cortes histológicos, quando necessário (BAIN, 

2003). 

É amplamente utilizada para distinção entre as leucemias mielóide e linfóide, na 

monitorizarão pós-tratamento da Leucemia Mielóide Aguda (LMA) para detectar doença 

residual mínima. Ainda é útil na correta identificação dos subtipos de LMA, como a LMA M0, 

na diferenciação da Leucemia Promielocítica Aguda (LMA M3) da LMA M1/M2, é essencial 

na classificação da Leucemia Aguda Bifenotípica (LAB) (SILVA et al., 2006) e na 

classificação de LMA M7 ao mostrar uma população de células neoplásicas com ausência 

da maioria dos marcadores linfóides e mielóides de superfície, mas com expressão para os 

antígenos da linhagem megacariocítica: CD41a, CD42b e/ou CD61, permitindo uma 

classificação correta em 98% dos casos (FARIAS; BIERMANN, 2007). 

 



CITOGENÉTICA 

A primeira detecção de alteração cromossômica em doença neoplásica deu-se 

em 1960 com a descrição do cromossomo Philadelphia (Ph) observado no sangue periférico 

de pacientes portadores de Leucemia Mielóide Crônica (LMC). Em seguida, foi descoberto 

que o cromossomo Ph era fruto da translocação equilibrada entre os cromossomos 9 e 22, 

este fato foi determinante para o progresso da citogenética (FETT-CONTE, 2000). A 

citogenética estuda os cromossomos, sua estrutura, composição e papel na evolução e no 

desenvolvimento de doenças (CHAUFFAILLE, 2005).  

Quando a análise dos cromossomos é feita utilizando técnicas convencionais, 

denomina-se análise citogenética clássica. Quando o núcleo interfásico ou a metáfase são 

analisados em lâminas, com a utilização de estratégias moleculares, a análise é 

denominada citogenética molecular (QUIXABEIRA; SADDI, 2008). São técnicas da 

citogenética molecular: hibridação in situ por fluorescência (FISH), hibridação genômica 

comparativa (CGH) e cariotipagem espectral (SKY), dentre outras (CHAUFFAILLE, 2005).  

Muitas anormalidades genéticas são especificas de uma doença e sua detecção 

confirma o diagnóstico, como a translocação t(15;17) que classifica uma LMA como 

Leucemia Promielocítica (HOFFBRAND; MOSS; PETTIT, 2008). Em outros casos, existe 

freqüência da anomalia e seu achado auxilia o diagnóstico, é o caso da t(4,11) (q21,q23) em 

80% das Leucemias Mieloídes Agudas (LLAs) de lactentes menores de um ano com 

hiperleucocitose e doença extramedular (NEVES; LOPES, 2008). 

A análise das alterações cromossômicas em leucemias tem uma aplicação direta 

no tratamento (FETT-CONTE, 2000). Cada tipo de leucemia pode ser subdividida com base 

em informações genéticas detalhadas, e o tratamento planejado individualmente caso a 

caso, já que, muitas vezes, é a  anormalidade genética subjacente que indica o tratamento. 

Em casos de Leucemia Promielocitica com translocação (15;17), por exemplo, o melhor 

tratamento é o uso de Ácido Retinóico, já em LMC Ph+ o melhor tratamento é o Imatinibe 

(HOFFBRAND; MOSS; PETTIT, 2008). 

A informação genética também é valiosa para o prognóstico.  Leucemia Mieloíde 

Aguda(LLA) com Ph+(translocação entre 9 e 22) produz o gene quimérico BCR-ABL, na LLA 

essa translocação correlaciona-se ao pior prognóstico para todas as faixas etárias, outros 

achados de mau prognóstico são cariótipos complexos, monossomia do cromossomo 7, 

monossomia do cromossomo 5 e inversão do cromossomo 3. Já hiperdiploidia com mais de 

50 cromossomos na LLA é um achado favorável, assim como translocação (8;21), inversão 



do cromossomo 16 e translocação (15;17) (NEVES; LOPES, 2008; SILVA; CARVALHO, 

2008). 

Sendo assim, a análise cariotípica é um dos testes mais importantes para a 

estratificação de risco em doenças como LMA ou LLA. Além de tratar-se de um método 

extremamente específico, praticamente desconhecendo falso-positivos (quando se encontra 

um Ph+ não há ambigüidade), os métodos de cariotipagem permitem a  visualização de 

diversos marcadores clonais concomitantemente na mesma célula, identificando 

precocemente a evolução destas doenças. Este é o caso de mielodisplasias progredindo 

para LMA, de LMC progredindo para crise blástica (GARICOCHEA, 2004). 

DISCUSSÃO 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), os índices de leucemias no 

Brasil mostram-se altos e estimam-se, para o ano de 2012, aproximadamente 4.570 novos 

casos de leucemia em homens e 3.940 em mulheres (BRASIL, 2011). Muitas descobertas 

no diagnóstico, manifestações clínicas, patogênese, tratamento e prognóstico dos pacientes 

com leucemias refletem a heterogeneidade da doença (SILVA et al., 2006).  

O diagnóstico e a classificação das leucemias era baseado na análise 

morfológica e citoquímica das células neoplásicas (MCKENNA, 2000). Com base apenas 

nesses critérios, a LMA-M7 podia ser confundida com a LLA subtipo L2 ou, raramente, L1 e, 

até mesmo, com a LMA minimamente diferenciada (LMA-M0) e com a LMA sem maturação 

(LMA-M1) (FARIAS; BIERMANN, 2007). 

Devido a estas dificuldades para classificar alguns pacientes a classificação 

proposta em 1975 pelo grupo cooperativo Franco-Americano-Britânico (FAB), baseada 

inicialmente em aspectos morfológicos e citoquímicos, teve que ser revisada e expandida. 

Passou então a adotar critérios imunofenotípicos para um delineamento mais preciso da 

linhagem hematopoética, e do estágio de diferenciação das leucemias em particular 

(MARTINS; FALCAO, 2000; SILVA; CARVALHO, 2008). 

Hoje, a imunofenotipagem é considerada o método preferencial para a 

caracterização de algumas leucemias agudas, linfoblásticas ou não-linfoblásticas, 

particularmente nos casos de LMA do tipo M0, M1 e M7. Mais de 95% das LMAs reagem 

com anticorpos monoclonais pan-mielóides, CD13, CD33 e CD117 e estes são usados para 

diferenciar LMA de LLA (FARIAS; BIERMANN, 2007). 



Na maioria das leucemias, as categorias genotípicas podem ser presumidas com 

base na detecção de marcadores moleculares por meio da imunofenotipagem. Apesar disso, 

a confirmação citogenética e molecular permite tanto a definição do diagnóstico, como uma 

melhor classificação das desordens leucêmicas, possibilitando inferências sobre o 

prognóstico destas enfermidades, a caracterização dos diferentes estágios e a possibilidade 

de remissão (CHAUFFAILLE, 2005). 

Uma anormalidade cromossômica, em alguns casos, constitui importante 

parâmetro de orientação quanto à escolha da abordagem terapêutica, sendo assim surgiu a 

classificação MIC (morfologia, imunofenotipagem e citogenética) que leva em conta as 

características moleculares, imunológicas e citogenéticas das leucemias (QUIXABEIRA; 

SADDI, 2008, GOWRI et al., 2011). 

Hoje, o diagnóstico e a classificação das leucemias envolvem estudos 

imunofenotípicos e citogenéticos. Estas metodologias quando aliadas beneficiam tanto ao 

analista, confirmando e complementando o diagnóstico, como ao paciente, que certamente 

receberá o tratamento apropriado (QUIXABEIRA; SADDI, 2008). 

CONCLUSÃO 

A imunofenotipagem e a citogenética vieram contribuir para o diagnóstico e para 

a classificação das leucemias. As anormalidades cromossômicas, quando associadas ao 

painel de imunofenotipagem, constituem o parâmetro mais importante para a classificação 

das leucemias, e, juntamente com outros fatores clínicos e laboratoriais, possibilitam a 

estratificação dos pacientes em diferentes grupos, tendo importância fundamental para 

determinar o prognóstico e estabelecer o tratamento mais adequado e eficaz.  
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