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RESUMO 
 

O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) representa o subtipo mais 
comum dos linfomas não Hodgkin. Embora considerado como uma categoria 
específica, a diversidade na apresentação clínica e morfológica, associada a 
presença de alterações cromossômicas e moleculares caracterizando diferentes 
padrões de expressão gênica, sugere que representem um grupo heterogêneo de 
neoplasias, mais que uma entidade clinicopatológica única. Para a distinção desses 
grupos de prognóstico distinto, diversos parâmetros tem sido utilizados além dos 
relacionados ao Índice Prognóstico Internacional. Este estudo tem o objetivo de 
avaliar uma possível associação entre o aspecto morfológico e o perfil imuno-
histoquímico de diferenciação linfóide B relacionada ao centro germinativo. Esse 
perfil permite reproduzir os dois grupos prognósticos distintos de linfoma difuso de 
grandes células B identificados por cDNA microarray, e é prontamente aplicável na 
rotina diagnóstica. Foi realizada revisão morfológica de 117 casos de linfoma difuso 
de grandes células B de novo com material adequado para revisão histológica e 
para realização da técnica de imuno-histoquímica. Foram excluídos casos de 
linfomas mediastinais primários, granulomatose de Liebow e linfoma primário de 
efusão, considerados como entidades anatomo-clínicas individuais, além de linfomas 
associados ao HIV e de linfomas de localização no trato gastro intestinal. Foi 
utilizada a classificação da Organização Mundial de Saúde, além da categorização 
dos pacientes de acordo com o número de imunoblastos presentes na lesão para 
análise comparativa com o estudo imuno-histoquímico. Nesta categorização, 
considera-se linfoma com morfologia imunoblástica os representados por linfoma 
imunoblástico, por linfoma anaplásico e por linfoma centroblástico polimórfico com 
mais de 50% de imunoblastos. Os cortes histológicos para imuno-histoquímica foram 
obtidos com a técnica de tissue microarray (TMA) e o painel de marcadores utilizado 
incluiu os anticorpos anti-CD10, anti-Bcl-6 e anti MUM1/IRF4, descritos na literatura 
para distinção dos padrões de diferenciação, além de anticorpos para CD20, CD3, 
CD30, Bcl-2, CD5 e ciclinaD1. Pacientes com linfomas de morfologia imunoblástica 
evidenciaram mais freqüentemente fenótipo tipo pós centro germinativo (94% versus 
6%, p=0,003), inversamente proporcional à expressão de Bcl-6 (5.9% versus 40%, 
p=0.005). Esses achados indicam que a subclassificação morfológica dos linfomas 
difusos de grandes células B tem significado biológico, coerente com os estudos 
mais recentes relacionados à ontogenia dessas lesões.  

 
Palavras chave: Linfoma não-Hodgkin. Linfoma difuso de grandes células. Linfoma 
imunoblástico. Imunofenótipo. 
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ABSTRACT 
  

Diffuse large B cell lymphomas are the most common subtype of non-
Hodgkin’s lymphomas, whose clinical, morphological and biological diversity has 
been recently well characterized. These lesions harbor cromossomial and molecular 
characteristics that lead to different profiles of genic expression. It indicates that the 
group represents more than one clinical and pathological entity, with distinct 
prognosis. Besides the International Prognostic Index, different approaches to 
assess some possible prognostic differentiation in these patients has been used. The 
study’s aim was to evaluate whether or not immunoblastic morphology and the B-cell 
differentiaton immunophenotypic profile related to germinal center are anyway 
conected. The immunophenotypic profile is said to identify prognostically distinct 
groups as described in studies on cDNA microarray, and its identification is easily 
performed in routine diagnostic laboratories. The present study included 117 patients 
who presented with a de novo diffuse large B-cell lymphoma between 2002 and 
2004, selected on a basis of availability of histological material. Lymphomas related 
to HIV infection, or originated from the gastrointestinal tract or from the central 
nervous system as well as those corresponding to specific subtypes (primary 
mediastinal lymphoma, intravascular lymphoma and primary effusion lymphoma) 
were not included in this study. The diagnosis of DLBCL was based on WHO 
classification’s criteria.  Patients have been also classified according to the tumor’s 
immunoblastic content. Cases of IBL and cases of the centroblastic polymorphic 
subtype with immunoblasts amounting to more than 50% were defined as having 
immunoblastic morphology.  Immunohistochemistry was performed on tissue 
microarray slides to establish the immunophenotypic profile. Immunohistochemical 
panel included antibodies to B-cell differentiation into germinal center type (CG) and 
non-germinal center type (pCG), CD10, Bcl-6 and MUM1, besides antibodies to 
CD20, CD3, CD5, CD30 and cyclin D1. Immunophenotypic profile was discriminated 
into CG and pCG, based on published criteria. Patients with immunoblastic 
morphology more frequently than not had a non-GCB phenotype (94% versus 6%). 
On the other hand, tumors with an immunoblastic morphology were less often bcl-6 
positive than any other studied lymphomas (5,9% versus 40%, p=0.005). These 
findings show that the DLBCL’s morphological sub-classification does have a 
biological meaning, and should not be overlooked in lymphoma classifications. These 
findings agree with recent evidence indicating different ontogeny for such 
lymphomas. 
 

Keywords: Non-Hodgkin’s lymphoma. Diffuse large cell Lymhoma. Immunoblastic 
lymphoma. Immunophenotype. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os linfomas difusos de grandes células B (LDGCB) ocorrem em ampla 

faixa etária, com manifestação tanto nodal quanto extranodal. É o subtipo mais 

comum de linfoma não-Hodgkin (LNH), correspondendo  entre 30 e 35% dos casos e 

considerado como linfoma agressivo pela sobrevida limitada, dependente das 

características iniciais do tumor e do paciente (Coiffier, 2005). Os recentes avanços 

terapêuticos, como a adição do rituximab aos esquemas quimioterápicos 

combinados, baseados na antraciclina, em alguns centros resultou em aumento  na 

sobrevida livre de doença em 5 anos, passando de 28%, exclusivamente com CHOP 

(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona), para aproximadamente 

50%, com adição do rituximab (Feugier, 2005). 

 

No Instituto Nacional do Câncer (INCA), os LDGCB correspondem a 46% 

dos diagnósticos de LNH primários, representando a média de 167 casos novos por 

ano, entre 1996 e 2004 (dados não publicados). Constitui uma linha específica de 

pesquisa da instituição, sendo a abordagem multiespecialista do paciente portador 

de neoplasia hematológica em grande parte mediada pelo patologista. O patologista 

não só é o responsável pelo diagnóstico inicial da doença - estratificando o paciente 
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em grupos nosológicos definidos - mas, também, pela indicação de estudos 

adicionais que se utilisem de técnicas de imuno-histoquímica e de biologia 

molecular.  

 

A heterogeneidade clínica e biológica dos LDGCB é reconhecida nas 

recentes classificações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Revised 

European-American lymphoma classification (REAL), por meio da definição de 

diferentes variantes morfológicas com apresentação e evolução clínica distintas 

(Jaffe e cols., 2001). Alguns subtipos morfológicos foram, porém, unificados nessas 

classificações mais recentes, apesar da suspeição de representarem mais de uma 

entidade nosológica, como no caso dos LDGCB, com aspectos moleculares e 

fenotípicos variados. Uma das causas para essa unificação foi a baixa 

reprodutibilidade diagnóstica dos subtipos descritos na classificação de Kiel e a falta 

de identidade biológica estabelecida para esses subtipos (Harris e cols., 1994). 

 

Essa unificação do grupo dos LDGCB não considerou, porém, um 

componente importante da biologia da célula maligna, dado pelas características da 

contraparte celular normal, responsável tanto pela diversidade no padrão de 

expressão gênica quanto pelas diferenças identificadas no imunofenótipo.  

 

A distinção dessas características, identificando grupos de prognóstico 

distinto dentro do grupo dos LDGCB, é respaldada na recente definição dos genes 

expressos na neoplasia, constituindo, pelo menos, dois padrões, de acordo com a 

origem celular em relação à fisiopatologia do linfócito B. Foram caracterizados 

LDGCB com expressão gênica semelhante aos linfócitos B do centro germinativo – 
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tipo centro germinativo (CG) – e aos linfócitos B ativados in vitro – tipo não CG ou 

pós CG (pCG). Nesse e em estudos posteriores, os LDGCB tipo CG são descritos 

como de melhor prognóstico, com maior sobrevida quando submetidos aos 

tratamentos baseados na antraciclina (Alizadeh e cols., 2000; Rosenwald e cols., 

2002). 

 

A associação entre o padrão imunofenotípico tipo CG e pCG e a 

expressão gênica dos LDGCB no estudo de Hans e cols. (2004), indica que o uso 

combinado de marcadores imuno-histoquímicos relacionados à diferenciação celular 

B define grupos correspondentes aos identificados pela expressão gênica, sendo de 

potencial aplicação clínica. É utilizada a combinação de marcadores do centro 

germinativo expressos em linfomas foliculares (CD10 e Bcl-6) e marcadores da 

ativação celular expressos em linfócitos B ativados por antígeno, com capacidade de 

diferenciação para células plasmáticas ou células de memória (MUM1/IRF4 – 

Multiple myeloma 1/interferon regulatory factor 4) na diferenciação desses grupos 

(McClintock, 2003; Hans e cols., 2004).  

 

Face à impossibilidade prática de análise da expressão gênica na rotina 

diagnóstica, o uso da expressão protéica por meio da imuno-histoquímica foi 

expandido, e diversas moléculas com relevância clínica prognóstica têm sido 

identificadas, com o objetivo de determinar grupos de pacientes com LDGCB de pior 

prognóstico, que se beneficiariam de terapêutica diferenciada (Chang e cols., 2004). 

 

Embora o aspecto morfológico das neoplasias reflita as características 

biológicas da doença, os subtipos descritos na classificação da OMS, que incluem 
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as variantes do linfoma centroblástico, o linfoma imunoblástico, o linfoma rico em 

células T e histiócitos e o linfoma anaplásico (Jaffe et al, 2001), não são 

correlacionados diretamente ao prognóstico (Chang e cols., 2004).  O objetivo desse 

estudo é correlacionar os subtipos morfológicos dos LDGCB com o padrão imuno-

histoquímico de diferenciação linfóide B, na tentativa de resgatar o possível 

significado clínico das classificações morfológicas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 ASPECTOS RELACIONADOS À CLASSIFICAÇÃO 

MORFOLÓGICA 

 

Antes de 1970, as classificações de linfoma eram orientadas 

exclusivamente pela morfologia. A classificação de Rappaport, difundida após 

publicação pelo Instituto de Patologia das Forças Armadas Americanas (Armed 

Forces Institute of Pathology - AFIP), em 1966, foi utilizada até meados da década 

de 70, com base no padrão arquitetural microscópico folicular ou difuso da lesão. 

Embora considerada por Lennert como biologicamente incorreta, a classificação de 

Rappaport foi amplamente aceita pela comunidade científica internacional (Lennert, 

1992). 

 

Dentre as principais incorreções biológicas, estava a consideração de que 

todas as categorias pudessem ser nodulares ou difusas, o que ia de encontro à 

relação estabelecida apropriadamente por Gall e Mallory, em 1942, entre o linfoma 

folicular e o folículo linfóide. Alem disso, o termo “histiocítico”, proposto por 

Rappaport, em realidade não se referia ao histiócito e sim ao linfócito ativado 
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transformado. Não obstante essas incorreções, permitia prognóstico em diferentes 

estudos realizados, pela freqüência da distribuição dos LNH nos EUA e na Europa 

Ocidental (Lennert, 1992). 

 

Nessas regiões, os linfomas de padrão folicular correspondiam a cerca de 

40% dos LNH observados no adulto, caracterizando-se por um curso indolente. Já 

os linfomas difusos de grandes células, de comportamento agressivo, correspondiam 

a cerca de 30%. O reconhecimento destes padrões não só permitiu a 

reprodutibilidade da classificação como a identificação dos tipos mais freqüentes de 

linfoma. Evidenciou de maneira simplista a “relevância clínica“ da classificação, o 

que justificou seu uso até relativamente pouco tempo nos Estados Unidos (Feller e 

Diebold, 2004).  

 

Nos anos 70, em substituição às classificações descritivas, começaram a 

surgir classificações baseadas nos conhecimentos recém adquiridos relacionados 

com as linhagens linfóides B, T e natural killer (NK). Entre estes novos conceitos, 

destaca-se a descoberta de que os linfócitos não eram células de diferenciação 

terminal e sim transformavam-se em células grandes, proliferantes, em resposta a 

agentes mitógenos ou antígenos (Lennert e cols. & Lukes e Collins, 1974). 

 

Os estudos liderados por Karl Lennert, em Kiel, na Alemanha, foram 

pioneiros, ao reconhecer os linfomas produtores de imunoglobulinas como 

originados em células do centro germinativo. Pela primeira vez os linfomas são 

classificados de acordo com um esquema hipotético de diferenciação (1974). Isto 

representou o primeiro avanço maior desde Gall e Mallory, ao definir importantes 
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categorias e predizer corretamente sua relação com a contraparte celular normal. 

Uma vez que praticamente todas as categorias de linfoma podiam ser associadas a 

quadro leucêmico, as leucemias foram classificadas junto com as lesões sólidas 

(Lennert e cols., 1974). 

 

A classificação de Lukes e Collins (1974), também imunologicamente 

orientada, foi baseada no aspecto citológico e não no padrão arquitetural, como se a 

estratificação prognóstica fosse dada exclusivamente por essa característica 

morfológica. Ela não considerou a relação do padrão arquitetural nodular com a 

contraparte normal do tecido linfóide, representada pelo centro germinativo, e o 

aspecto em geral de melhor prognóstico das lesões nodulares (Lukes e Collins, 

1974). 

 

Seguiram-se, no mesmo período, propostas de maneira independente, as 

classificações de Dorfman (1974), variante da classificação de Rappaport, revista 

por Nathawani (1976); a classificação de Benett e cols. (1974, do British National 

Lymphoma Investigation - BNLI), e a primeira classificação da Organização Mundial 

de Saúde, resgatando a antiga terminologia de linfossarcoma (Mathé e cols., 1976). 

 

Em 1982, um estudo internacional de larga escala, desenhado e 

financiado pelo Instituto Nacional de Saúde americano (National Institute of Health – 

NIH) foi realizado com o objetivo de avaliar a relevância clínica e a reprodutibilidade 

das seis principais classificações correntes. Esse estudo resultou, sem consenso ou 

reprodutibilidade, na proposição de uma formulação de trabalho de uso clínico para 

os LNH. Uma vez que as classificações avaliadas apresentavam curvas de 
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sobrevida semelhantes e evidenciavam baixa reprodutibilidade diagnóstica, não 

houve indicação de superioridade entre elas. Para o grupo de linfomas de grandes 

células, a concordância para quatro entre sete observadores foi obtida em 43,42% 

dos casos (142 de 327). A proposta da Working Formulation of non Hodgkin’s 

Lymphoma for Clinical Usage (IWF) pretendia tão somente propiciar a tradução entre 

os termos utilizados pelos sistemas de classificação em uso. Isto, em princípio, 

facilitaria as análises clinicas e morfológicas que se utilizassem dessas abordagens 

(Rosenberg e cols., 1982). 

 

A IWF, porém, passou a ser utilizada, principalmente pela escola 

americana, como uma nova classificação, em que, ao contrário da gradação 

histológica proposta por Lennert, o grupamento das diferentes categorias foi 

realizado com base em curvas atuariais de sobrevida dos pacientes. Não foram, 

entretanto, utilizados métodos imuno-histoquímicos que permitissem avaliar 

aspectos decorrentes da identidade imunológica de cada grupo de linfoma 

considerado. Foram ainda evidenciadas duas curvas prognósticas distintas, 

associadas aos grupos descritos por Lukes e Collins (1974) dos linfomas de células 

do folículo e do linfoma imunoblástico, considerados, respectivamente, de grau 

intermediário e de alto grau de malignidade.  

 

Estudos morfológicos e clínicos se seguiram e evidenciaram, porém, que 

curvas de sobrevida semelhantes não refletiam, em todos os casos, a mesma 

doença (Brittinger e cols., 1984; Hui e cols., 1988). 
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A publicação da classificação de Kiel atualizada (Stansfeld e cols., 1988), 

incorpora o linfoma anaplásico B e T CD30 positivos, distingue o linfoma de Burkitt 

dos linfomas linfoblásticos e subtipa os linfomas de células T periféricas em 

pleomórficos de pequenas células (baixo grau), de células médias (grau 

intermediário) e de grandes células (alto grau). Questiona ainda a possibilidade de 

associação dessas duas últimas categorias e do linfoma imunoblástico T ao HTLV-1.  

Alguns autores, na ocasião, relataram dificuldade em distinguir o linfoma 

imunoblástico do linfoma centroblástico polimórfico, descritos na classificação de 

Kiel, em virtude da grande variabilidade (entre 10 e 90% na proporção de 

imunoblastos neste último). Portanto, a presença de ocasionais células com 

morfologia típica de centroblastos era suficiente para colocar o linfoma no grupo dos 

que tinham origem em células do centro germinativo, que poderiam estar associados 

à arquitetura nodular (Hui e cols, 1988). A classificação de Kiel, em 1992, passou a 

incluir também os linfomas monocitóides de zona marginal, anteriormente colocados 

sob o termo de “tipos raros” e  o linfoma de células do manto (Lennert e Feller, 

1992). 

 

Mesmo com todas estas tentativas, persistia a falta de consenso e 

conseqüente falta de reprodutibilidade dos estudos clínicos e morfológicos. Isto, em 

parte, era conseqüência da utilização predominantemente da IWF como 

classificação padrão nos EUA e da classificação de Kiel, na Europa. Para sanear 

estas discrepâncias, um novo grupo internacional foi, então, formado, o International 

Lymphoma Study Group (ILSG), com patologistas dos EUA, Europa e Ásia, que não 

possuíssem nenhum vínculo com as classificações anteriores. Isto resultou, em 
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1994, na classificação REAL (Revised European-American classification of Lymphoid 

neoplasm) (Harris e cols., 1994). 

 

Esta abordagem refletiu o consenso do grupo tendo como objetivos: (1) 

listar as lesões reconhecidas, por clínicos e patologistas, como uma identidade 

clínica e biológica em face do atual conhecimento do sistema imune; (2) 

correlacionar, sempre que possível, a célula proliferativa dos linfomas com a 

contraparte celular normal; (3) incluir os linfomas e leucemias, assim como Lennert  

(1974), levando em conta que as fases sólida e circulante estão presentes em 

muitas neoplasias linfóides. 

 

Três grupos de lesões foram definidos com consenso universal dos 

participantes da revisão morfológica - linfomas com origem em células B, T e NK, e 

linfoma de Hodgkin. Houve o reconhecimento da importância relativa, com diferentes 

pesos, dos aspectos morfológicos, imuno-histoquímicos, clínicos e, em alguns 

casos, de alterações genéticas específicas, na definição de cada categoria de 

doença.  

 

Na classificação REAL, os subtipos de LDGCB foram agrupados sob essa 

denominação pela baixa reprodutibilidade diagnóstica entre os patologistas. Não foi 

identificada correlação entre o imunofenótipo e o subtipo histológico, embora alguns 

casos com morfologia anaplásica tipicamente expressem o antígeno CD30, 

semelhante aos linfomas anaplásicos de células T e null. Os autores recomendavam 

a aplicação sistemática dos critérios então definidos, para que patologistas e clínicos 

em conjunto pudessem avaliar posteriormente os diferentes grupos de pacientes. 
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Diferentemente de classificações anteriores, as categorias de linfoma não foram 

estratificadas em grupos prognósticos. Em vez disso, foram estabelecidos graus 

histológicos e de agressividade clínica que pudessem estar presentes em cada 

categoria listada (Harris e cols., 1994). 

 

A subclassificação dos LDGCB, de 1994 até o presente, tem significado 

clínico ainda controverso, segundo diferentes autores. Alguns evidenciam maior 

sobrevida (Engelhard e cols., 1997; Baars e cols., 1999) para o grupo dos linfomas 

centroblásticos, em relação aos linfomas imunoblásticos e anaplásicos. Os critérios 

da classificação de Kiel foram identificados por alguns autores como variável 

prognóstica independente, enquanto outros não evidenciavam essa associação 

(Salar, 1998; Loeffler, 2001).  

 

A proposta da classificação da OMS para os linfomas, inicialmente 

publicada em 1997 pelo grupo internacional de estudo de linfomas (The non-

Hodgkin’s classification project, 1997), teve como base os princípios da classificação 

REAL. Além da estratificação pela linhagem celular, foram consideradas, à 

semelhança da REAL, as características clínicas, genéticas, imunofenotípicas e 

morfológicas, com pesos variáveis para cada categoria descrita. Seu objetivo foi de 

que as entidades listadas pudessem ser reconhecidas pelos patologistas e que 

tivessem significado clínico.  

 

As discussões que resultaram na classificação da OMS definitivamente 

publicada em 2001 foram motivadas por questões clínicas definidas. Uma delas se 

relacionava a subclassificação dos LDGCB, cujos subtipos foram listados e definidos 
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de acordo com critérios estabelecidos na classificação de Kiel atualizada. Todavia, 

este aspecto foi colocado como opcional no diagnóstico morfológico. Justificava-se 

tal atitude por falta de evidência biológica e de uma terapia diferenciada entre os 

subtipos, embora houvesse o reconhecimento de que o linfoma imunoblástico 

(caracterizado por mais de 90% de imunoblastos) pudesse ser de pior prognóstico 

que o linfoma centroblástico. Houve, entretanto, o consenso de que os patologistas 

deveriam desenvolver parâmetros para a subclassificação, de forma que estas 

categorias pudessem ser testadas no futuro (Jaffe e cols., 2001). 

 

2.2 MARCADORES MOLECULARES 

 

A evolução das classificações morfológicas mostra estreito paralelo com o 

avanço das técnicas de diagnóstico usadas na tentativa de identificar o processo 

fisiopatológico subjacente às neoplasias e a contraparte celular normal 

correspondente a cada categoria de doença. Marcos desse avanço incluem: (1) o 

surgimento dos anticorpos monoclonais, em 1975, para determinantes antigênicos 

representados por moléculas da superfície celular, o que permitiu que as diferentes 

etapas do desenvolvimento normal dos linfócitos B e T fossem definidas (Köhler e 

Milstein, 1975); (2) a identificação da estrutura dos loci contendo os genes da 

imunoglobulina, levando à descoberta de que em células B, ao contrário de outras 

células somáticas, os genes eram rearranjados no processo de afinidade maturativa 

(Kuppers e cols., 1997). 

 

A complexidade do processo fisiológico de maturação linfóide B com 

hipermutação somática dos genes das imunoglobulinas e mudança de classe é vista 
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como um dos fatores que contribui, por si só, para o desenvolvimento de 

proliferações linfóides. De cada três células primitivas que são estimuladas e que 

tem seus genes rearranjados em resposta a um estímulo, em apenas uma esse 

rearranjo é eficaz, sendo as outras duas células possivelmente destruídas por meio 

do mecanismo de morte celular programada (Ross, 1996). 

 

À semelhança da maioria das neoplasias malignas humanas, as lesões 

genéticas envolvidas nos linfomas não-Hodgkin incluem a ativação de proto-

oncogenes e a disfunção de genes supressores de tumor. Ocorrem principalmente 

decorrentes de translocações, com a criação de gene híbrido e conseqüente 

codificação de proteína quimérica ou de mutações (Falini e Mason, 2002). 

 

Mutações somáticas nas regiões variáveis dos genes da imunoglobulina 

são identificadas na maioria dos LDGCB, o que levou à consideração de que essas 

neoplasias sejam derivadas de células que passaram pelo centro germinativo. É 

neste microambiente que se dá a mudança de classe e a hipermutação somática, 

responsáveis pela diversidade da resposta imune (Knowles, 2001).  

 

Por meio dos estudos de expressão gênica dos LDGCB pela técnica de 

cDNA microarray, dois padrões molecularmente distintos foram identificados, 

refletindo diferentes estágios de maturação B. Um deles se caracteriza pela 

expressão de genes normalmente presentes em células do centro germinativo - perfil 

tipo centro germinativo (CG) - e o outro pela expressão de genes normalmente 

induzidos durante ativação in vitro de linfocitos B periféricos - perfil tipo não-centro 

germinativo ou pós-germinativo (pCG). Este último também pode ser denominado 
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tipo linfócito ativado. Esses padrões são relacionados a significado prognóstico 

independente do IPI, significativamente melhor para o grupo tipo CG. Este fato 

sugere que a classificação molecular com base na expressão gênica pode identificar 

subtipos de neoplasias ainda não identificados clinicamente (Alizadeh, 2000; 

Rosenwald, 2002). 

 

2.2.1 Imunofenótipo 

 

A análise molecular dos principais genes envolvidos em cada fase do 

processo de ativação e diferenciação linfóide tem sido utilizada pelo uso da imuno-

histoquímica. Este processo é capaz de definir marcadores teciduais prognósticos 

que podem ser hierarquizados para uso prático. A caracterização imunofenotípica 

dos LDGCB inclui numerosos antígenos relacionados aos diferentes aspectos 

biológicos dessas lesões. Podemos enumerá-los como marcadores associados à 

ontogenia linfóide e à resposta imune; à proliferação e apoptose; à moléculas de 

adesão e ao estagio de diferenciação das células B. Estes marcadores são objeto de 

extensa literatura e serão descritos brevemente os antígenos selecionados por De 

Leval e Harris (2003), relacionados, em estudos recentes, à significado clínico 

prognóstico nos LDGCB (De Paepe e cols., 2005; Lossos e Morgensztern, 2006). A 

nomenclatura utilizada foi baseada nas recomendações da Biblioteca Nacional de 

Medicina americana ( National Library of Medicine - NLM). 

 

2.2.1.1 Antígenos relacionados à linhagem linfóide: 

 

(1) CD20 é o marcador considerado como pan B, correspondendo a uma 

proteína transmembrana (codificada pelo gene B-lymphocyte surface antigen B1 ou 
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CD20), envolvida na ativação B, expressa em células maduras e subpopulação de 

células imaturas B (Chadburn e cols., 1994). 

 

(2) CD79a (codificado pelo gene CD79A ou immunoglobulin associated 

gene alpha) é um antígeno associado a receptor de imunoglobulina na membrana de 

linfócitos B (Mason e cols., 1995). É expresso em células B precoces antes de terem 

seus genes rearranjados (antes da expressão de CD20), mantendo-se expresso até 

o estagio de plasmócitos. É útil, por exemplo, em casos de linfomas que perderam 

expressão de CD20 após terapia com anticorpo monoclonal, podendo ser também 

observado em leucemias de linhagem mieloide (Taylor e Cote, 2006). 

 

(3) PAX5 (proteína codificada pelo gene paired box 5 ou PAX5), 

corresponde a fator de transcrição específico para célula B (B-cell specific 

transcription factor, BSAP), útil como anticorpo de segunda linha nos casos em que 

a caracterização da origem linfóide é problemática, além de distinguir células de 

diferenciação pós-germinal, geralmente negativas (Tiacci e cols., 2004). 

 

(4) Cadeias kappa e lambda das imunoglobulinas de superfície, embora 

mais bem avaliadas nas técnicas de citometria de fluxo, podem ser detectadas em 

material fixado em formol, indicando diferenciação pós-folicular, sendo a 

demonstração de restrição de kappa ou lambda aspecto central no diagnóstico de 

casos selecionados (Taylor e Cote, 2006). 

 

(5) CD5 é uma antígeno associado a células T (codificado pelo gene CD5 

ou lymphocyte antigen C5 ou LEU1), expresso em células T pós-tímicas e em 
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timócitos. É observado também em subpopulação de linfócitos B neoplásicos 

(linfócitos B1), que também podem estar presentes em doenças autoimunes. É 

utilizado em associação com CD3 para determinação da linhagem linfóide (Taylor e 

Cote, 2006). 

 

(6) O antigeno CD43 (codificado pelo gene sialophorin ou CD43), 

reconhece uma glicoproteína, a leucosialina, expressa pela maioria de células T 

maduras, sendo sua expressão, em 15 a 20% dos LDGCB, de significado indefinido 

(Knowles, 2001). 

 

2.2.1.2 Antígenos relacionados à imunidade 

 

São representados pelas moléculas do antígeno leucocitário humano 

(HLA), que compõem o complexo de histocompatibilidade principal.  A presença de 

linfócitos T positivos para HLA  relacionados à vigilância imunológica tumoral nos 

LDGCB, é considerado  fator preditivo de sobrevida livre de recaída (Lippmann e 

cols., 1990).  

 

2.2.1.3 Antígenos relacionados ao controle do ciclo celular e à apoptose 

 

(1) A expressão da proteína p53 é observada na maioria das neoplasias 

humanas e em cerca de 30 a 40% dos casos de LDGCB. Está associada 

clinicamente com resistência à droga e com pior sobrevida, não sendo detectada por 

imuno-histoquímica em células normais, por sua rápida degradação (De Leval e 

Harris, 2003). 
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(2) A oncoproteina Mdm2 (codificada pelo gene mouse double minute 2 

homolog ou p53-binding protein MDM2), atua como regulador negativo da expressão 

de p53, e sua superexpressão tem sido associada com menor sobrevida nos LDGCB 

(Sanchez e cols., 1998). 

 

(3) As proteínas p27KIP1 (codificada pelo gene cyclin-dependent kinase 

inhibitor) e Rb (pelo gene RB ou retinoblastoma), estão envolvidas com a regulação 

negativa da proliferação, relacionadas à expressão do gene TP53. Podem ser 

também expressas nos LDGCB, associadas a prognóstico clínico adverso (Visco e 

cols., 2006). 

 

(4) A proteína Bcl-2, expressa em 20 a 30% dos LDGCB, pode estar 

associada à translocação t(14;18)(q32;q21) ou à amplificação do gene BCL2 (B-cell 

CLL lymphoma 2 ou oncogen B-cell leukemia 2), sendo objeto de estudo de 

diferentes autores (Biasoli e cols., 2005; Stefanoff e cols., 2006). Seu impacto 

prognóstico parece estar na expressão protéica e não na presença da translocação, 

sendo sua atividade modulada pela proteína Bax, com atividade pró-apoptótica. Sua 

expressão característica em quase todos os linfomas foliculares e a não-expressão 

em folículos reativos é um dos principais aspectos utilizados na rotina diagnóstica 

(Lossos e Morgensztern, 2006). 

 

(5) A proteína survinina, também membro da família de inibidores da 

apoptose, não é detectada em tecidos normais, sendo sua presença descrita em 

60% dos LDGCB, considerada como fator prognóstico independente relacionado  à 

sobrevida (Adida e cols., 2000; Ansell e cols., 2004). 
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(6) Relacionado à proliferação e à apoptose, o anticorpo monoclonal anti-

Ki67 detecta uma proteína expressa nas fases G1, S, G2 e M do ciclo celular, sendo 

amplamente utilizado como marcador de proliferação celular, definindo a fração de 

células em proliferação ativa. São considerados tumores altamente proliferativos os 

que exibem expressão maior que 80% para esse marcador (De Leval e Harris, 

2003). 

 

2.2.1.4 Moléculas de adesão 

 

Correspondem a receptores envolvidos no desenvolvimento normal, no 

“homing”, ativação e disseminação tumoral linfóides, representadas pelas proteínas 

CD44. Várias isoformas são descritas, sendo a expressão de CD44s (standart) e de 

CD44v (variants) relacionadas a pior prognóstico nos LDGCB (Drillenburg e cols., 

1999). 

 

2.2.1.5 Marcadores da diferenciação linfóide B 

 

(1) A proteína Bcl-6, por sua estrutura de fator de transcrição, é de 

localização nuclear e observada em células de centros germinativos (centrocitos e 

centroblastos), não sendo identificada em imunoblastos, em células plasmáticas e 

em macrófagos.  

A expressão proteica não se correlaciona necessariamente com o 

rearranjo do gene BCL6 ou com alterações no cromossomo 3q (Pittaluga e cols., 

1996). Estudos mais recentes mostram que a expressão proteica de Bcl-6 como 

marcador de origem tumoral em células do CG se correlaciona com maior sobrevida 



    30

de pacientes portadores de LDGCB (Rosenwald e cols., 2002 e Lossos e cols., 

2004). 

O gene BCL6 (B-cell lymphoma 6) funciona como repressor seqüência 

específico de transcrição, necessário para a formação do centro germinativo e para 

resposta antígeno-dependente. Sua expressão é regulada durante a ontogenia do 

linfócito B, sendo quase exclusivamente expresso nos linfócitos do centro 

germinativo ou nos linfomas originados no estágio de diferenciação representado 

pela formação do CG (Cattoretti, 1995; Pasqualucci e cols., 2003). Corresponde a 

um proto-oncogene localizado no cromossomo 3q27. É descrito por Phan e Dalla-

Favera (2004) como supressor da expressão do gene TP53, modulando a resposta 

induzida por apoptose a dano do DNA nas células B do centro germinativo.  

Translocações envolvendo os genes das imunoglobulinas correspondem 

aos rearranjos gênicos mais comuns nos linfomas não-Hodgkin, sendo a 

translocação t(3;14)(q27;q32) a mais freqüente, ocorrendo em cerca de 40% dos 

LDGCB (Baron e cols., 1993).  

 

(2) CD10 corresponde a uma glicoproteína transmembrana codificada 

pelo gene CALLA (common acute lymphocytic leukemia antigen), de localização 

3q21-q27. Está presente em células leucêmicas pré-B, que representam 85% dos 

casos de leucemia linfocítica aguda, e também na borda em escova dos túbulos 

renais proximais e no epitélio glomerular (Barker e cols., 1989). Durante a 

diferenciação linfóide é expressa inicialmente em células pré-B, sendo sua 

expressão posteriormente perdida durante a maturação de células naive (LeBian e 

McCormack, 2003). Reaparece na superfície celular durante a maturação antígeno-

dependente, servindo como marcador de origem CG. É descrito em 20 a 30% dos 
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LDGCB. A avaliação de CD10 como fator prognóstico tem significado controverso, 

sendo sua expressão relacionada ou a aumento ou a não-alteração da sobrevida 

(Ohshima e cols., 2001; Fabiani e cols., 2004). 

 

(3) O gene MUM1/IRF4 (multiple myeloma oncogene 1 - MUM1 ou 

interferon regulatory factor 4 – IRF4), é localizado no cromossomo 6p25-p23 

(Grossman e cols.,1996), descrito como fator regulatório de interferon linfócito-

específico e tem reconhecido papel no controle da proliferação B, com função 

também na maturação T (Mittrucker e Tak, 1997). A translocação t(6;14)(p25;q32), 

identificada inicialmente no mieloma múltiplo, justapõe o locus do gene da cadeia 

pesada da imunoglobulina ao gene MUM1, levando a sua superexpressão, evento 

relacionado à tumorigênese (Iida e cols., 1997).  

 

(4) Syndecan-1/CD138, proteína codificada pelo gene syndecan1 ou 

SND1, funciona como receptor na interação célula-matriz celular. Sua expressão é 

perdida imediatamente antes da maturação e liberação linfóide na circulação, 

estando ausente nos linfócitos B circulantes, periféricos. É reexpresso quando há 

diferenciação plasmocitária (O’Connel e cols.,  2004). 

 

São ainda descritos como marcadores prognósticos relacionados aos 

LDGCB: (1) o produto da translocação t(8;14)(q24;q32), envolvendo o gene v-MYC 

(myelocytomatosis viral oncogene homolog), de localização 8q24 e o gene da cadeia 

pesada da imunoglobulina, associada com LDGCB transformado, principalmente de 

localização primária extranodal (16% dos casos). Raramente é observada nos 

LDGCB primários (Anagnastopoulos e cols., 2001). (2) A expressão da proteína  
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PKCB2 (codificada pelo gene protein kinase C, beta 1) nos LDGCB está associada a 

pior curso clínico, sendo os pacientes curados negativos para o anticorpo 

monoclonal utilizado (Shipp e cols., 2002). (3) As proteínas NFKB2 (produto do gene 

nuclear fator of kappa light polypeptide enhancer in B-cells 2-v) e v-Rel (do 

reticuloendotheliosis viral oncogene homolog) – correspondem a fatores de 

transcrição, envolvidos na patogênese dos LDGCB tipo pCG e mediastinais 

(Feuerhake e cols., 2005).  

 

2.3 ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS RECENTES 

 

A utilização da técnica de imuno-histoquímica tem sido expandida na 

avaliação dos LDGCB desde a clonagem de genes relacionados ao centro 

germinativo (Baron e cols., 1993) e conseqüente disponibilização de anticorpos 

utilizados em parafina para seus produtos protéicos (Catoretti e cols., 1995; Falini e 

cols., 1999). Por ser mais prontamente disponível que os estudos de expressão 

gênica, o uso de marcadores imuno-histoquímicos para linfócitos B do centro 

germinativo e para células B ativadas em tecido tumoral é utilizado para a definição 

de LDGCB tipo CG e pCG, provendo informações equivalentes (Chang e cols., 

2004). 

A utilização de marcadores imuno-histoquímicos para estabelecer os 

subgrupos de diferenciação linfóide B, foi inicialmente definida a partir dos 

resultados de Hans e cols.  (2004). Esse estudo confirmou a classificação molecular 

dos LDGCB por meio da expressão de CD10, Bcl-6 e MUM1, sendo o único, até a 

presente data, a utilizar como padrão-ouro o estudo simultâneo do cDNA microarray 

em 142 casos. A autora desenvolveu um algoritmo para diferenciar os dois padrões 
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de diferenciação linfoide B, em correspondência com os grupos definidos pela 

expressão gênica no mesmo estudo. Considerou como critério de positividade a 

presença de 30% ou mais de células marcadas. Casos com positividade para CD10 

isoladamente ou para ambos, CD10 e Bcl-6, foram incluídos no grupo de 

diferenciação tipo centro germinativo (tipo CG). Se ambos, Bcl-6 e CD10, tiverem 

sido negativos, o caso foi incluído no grupo tipo linfócito ativado, também chamado 

pós-germinal ou não-centro germinativo (pCG).  MUM1/IRF4 é expresso em células 

plasmáticas e em estágios tardios de diferenciação B, sendo associado com o 

padrão de expressão gênica tipo pCG. Se Bcl-6 é positivo e CD10 negativo, a 

expressão de MUM1 determina o grupo: se MUM1 é negativo, o caso é considerado 

no grupo CG; caso MUM1 seja positivo, o caso é considerado do grupo pCG 

(Quadro 1). Foi evidenciada por Hans e cols. (2004), assim como por Barrans e cols. 

(2002), a correlação positiva entre o fenótipo CG e maior sobrevida. 

 

Quadro 1- Critério para fenótipo de diferenciação B 
  CD10 Bcl-6 MUM1 
tipo CG pos pos/neg neg/pos 
  neg pos neg 
tipo  pCG neg neg/pos pos 
  neg neg neg 
Hans e cols., 2004 (35)     

 

 

Recentemente, Diebold e cols. (2002), após classificarem 444 casos de 

LDGCB de acordo com os critérios de Kiel, categorizaram os LDGCB em dois 

grupos, com e sem imunoblastos. Como critério utilizaram um corte de 10%, abaixo 

do qual o grupo era considerado sem imunoblastos. Respaldaram essa 

categorização pelas diferentes curvas de sobrevida obtidas para os três principais 
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subtipos descritos na classificação de Kiel, melhores para as variantes do linfoma 

centroblástico sem imunoblastos (monomórfico, CB-MN e multilobado, CB-ML), em 

relação aos linfomas centroblástico polimorfico (CB-PL), imunoblástico (IBL) e ao 

linfoma anaplásico (ANP). Com essa abordagem, a reprodutibilidade diagnóstica 

para dois observadores foi, no segundo grupo, melhor que a observada no primeiro 

(63% versus 71%). Os índices de sobrevida global (51% versus 44%) e de sobrevida 

livre de falha (52% versus 38%) foram maiores no grupo sem imunoblastos. 

 

Colomo e cols. (2003), com o objetivo de avaliar a relevância clínica e 

prognóstica dos padrões imunofenotípicos de diferenciação B e a relação entre 

esses padrões e a morfologia, utilizaram também a classificação de Kiel para 128 

casos de LDGCB. Dividiram, posteriormente, o grupo dos linfomas CB-PL de acordo 

com o número de imunoblastos contidos na lesão. Constituiram um grupo com 

conteúdo de imunoblastos de 50% ou menos e um segundo grupo representado por 

lesões contendo mais de 50% de imunoblastos. Para análises comparativas o 

primeiro grupo foi associado aos linfomas CB-MN e CB-ML, e o segundo ao grupo 

dos linfomas imunoblásticos, em conjunto considerados como de morfologia 

imunoblástica. Utilizaram como critério de positividade mais de 25% de células 

marcadas e os anticorpos CD10, Bcl-6, MUM1 e CD138 na determinação do 

imunofenotipo centro germinal ou pós-germinal, seguindo algoritmo semelhante ao 

proposto por Hans. Não identificaram diferença na sobrevida entre pacientes com 

imunofenótipo tipo CG e pCG, e sim uma relação positiva entre a morfologia 

imunoblástica e o padrão de diferenciação pCG. 
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O segundo estudo que avaliou a associação entre morfologia e 

imunofenótipo de diferenciação B foi realizado por De Paepe e cols. (2005). Os 

autores investigaram a relação entre parâmetros clínicos, subtipos morfológicos e 

padrões de diferenciação linfóide B segundo o algoritmo proposto por Hans e 

indicaram, também, uma associação positiva entre morfologia imunoblástica e 

imunofenótipo tipo pCG. Identificaram ainda o grupo dos linfomas de grandes células 

clivadas com perfil clínico característico e imunofenótipo tipo CG. Este estava 

associado à expressão de CD10 e ao rearranjo do gene BCL2, com IPI baixo ou 

baixo/intermediário, sem, porém, relação com prognóstico. Neste estudo, a 

expressão individual da proteína Bcl-2 e o rearranjo do gene BCL6 foram 

características associadas a uma pior sobrevida, enquanto a expressão individual de 

CD10 foi associada a uma melhor sobrevida. 

 

2.4 HIPÓTESE 

 

O aspecto morfológico dos LDGCB está associado aos padrões de 

diferenciação do tipo centro germinativo e tipo pós-centro germinativo, observados 

através da expressão imuno-histoquímica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

• Verificar a associação entre o padrão de expressão imuno-histoquímica e as 

variantes morfológicas dos LDGCB.  

 

3.2 Específicos 

 

• Verificar os achados imuno-histoquímicos utilizando-se de marcadores 

relacionados ao diagnóstico da neoplasia e à diferenciação dos linfócitos B 

(CD3, CD5, CD10, CD20, CD30, Bcl-2, Bcl-6 e ciclina D1). 

• Definir os subgrupos de acordo com a diferenciação linfóide B e sua relação 

com o centro germinativo mediante estudo imuno-histoquímico. 

• Revisar e classificar morfologicamente de acordo com a proposta da OMS 

(2001) e categorizar com base no número de imunoblastos como preconizado 

por Diebold e cols. (2002) e por Colomo e cols. (2003). 

• Analisar a reprodutibilidade das classificações. 
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• Identificar o perfil clínico dos pacientes segundo as variáveis: sexo, idade, 

sítio primário, PS (performance status), nível sérico de desidrogenase lática 

(LDH), estadiamento clínico e IPI (índice prognóstico internacional). 

• Correlacionar dados clínicos, abordagens morfológicas e imunofenótipo 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 DEFINIÇÃO, SELEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS 

AMOSTRAS. 

 

 

As amostras foram selecionadas do material cirúrgico de pacientes 

atendidos no Instituto Nacional de Câncer (INCA) com diagnóstico inicial e de 

revisão de LDGCB. Para cada paciente foi selecionado o bloco de parafina e 

lâminas do diagnóstico original coradas em hematoxilina-eosina (HE). 

 

Os critérios de inclusão no estudo foram: diagnóstico confirmado na 

revisão e disponibilidade de tecido no bloco original para novos cortes e para 

construção de bloco de TMA.  

 

Foram considerados critérios de exclusão: pacientes com história de 

transformação de linfoma indolente prévio, associação com infecção pelo HIV e 

subtipos clínico-morfológicos específicos: linfoma primário mediastinal, intravascular, 
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primário de efusão, associado a piotórax e secundário a granulomatose de Liebow, 

além dos linfomas de localização gastro-intestinal.  

 

Foram incluídos no estudo 117 pacientes selecionados no período de 

janeiro de 2002 a dezembro de 2004. De 207 amostras listadas inicialmente, em 40 

(19,32%) não havia material disponível para revisão morfológica (bloco de parafina); 

em 11 (5,31%) o diagnóstico não foi confirmado; em 29 casos (14,0%) havia 

associação com linfoma folicular, em quatro (1,9%) artefatos técnicos não permitiram 

a subclassificação morfológica, em quatro (1,9%) o imunofenótipo não pôde ser 

avaliado e em dois casos (0,96%) não havia representatividade da lesão nos cortes 

do tissue microarray (TMA). 

 

Foram consideradas extranodais: (1) doença extranodal exclusiva e (2) 

envolvimento nodal mínimo. Foram considerados nodais: (1) comprometimento 

nodal clinicamente dominante, (2) lesões em anel de Waldeyer e (3) doença 

extensa, tanto nodal quanto extranodal (López-Guillermo e cols., 2005). 

 

Dados referentes à localização dessas amostras e dados clínicos 

relacionados às variáveis estudadas foram coletados através de consulta aos 

prontuários arquivados. 

 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA, 

processo número 03/06. 
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4.2 REVISÃO E CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA  

 

O diagnóstico de revisão de LDGCB foi baseado nos critérios definidos na 

classificação da OMS (Jaffe e cols., 2001). Todo o material foi revisto 

independentemente por dois patologistas, e um diagnóstico consensual foi obtido, 

para os casos discordantes, após revisão conjunta em microscópio de dupla 

observação.  

 

A subclassificação morfológica em linfoma centroblástico, linfoma 

imunoblástico e linfoma anaplásico foi realizada de acordo com os critérios definidos 

na classificação de Kiel atualizada, bem como a subdivisão do linfoma centroblástico 

em monomórfico (CB-MN), multilobado (CB-ML) e polimorfico (CB-PL) (Lennert e 

Feller, 1992). 

 

O subtipo CB-MN é caracterizado por monótono predomínio de 

centroblastos típicos, com nucléolos múltiplos e periféricos, que correspondem a 

mais de 90% do componente tumoral. O subtipo CB-ML é considerado quando de 

10% a 20% do tumor mostram núcleos lobulados, ou seja, quando as lobulações são 

evidentes à primeira vista. Como regra, os núcleos têm três ou quatro lobulações. A 

cromatina é fina e, freqüentemente, os nucléolos são difíceis de reconhecer. Quando 

visíveis, são de tamanho médio e marginais, semelhantes aos centroblastos típicos. 

Geralmente outros tipos de células do centro germinativo, como centroblastos, 

centrocitos, centroblastos centrocitoides e imunoblastos, estão presentes em número 

variável, sendo os últimos em proporção inferior a 10% do componente tumoral. 

Grupamentos celulares compactos podem ser observados, circundados por fibrose. 
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O subtipo CB-PL consiste em mistura de células onde os imunoblastos estão 

presentes em número variável, correspondendo entre 10% e 90% da lesão, que 

mostra pelo menos 10% de centroblastos típicos, podendo estar presentes 

centroblastos multilobados (Lennert e Feller, 1992). 

 

 Na variante imunoblástica (IBL), mais de 90% das células tumorais 

correspondem a imunoblastos, que chamam a atenção pelo seu tamanho e 

morfologia. Possuem nucléolo central e volumoso, citoplasma basofílico, com ou 

sem diferenciação plasmocitóide. Centroblastos típicos devem representar menos de 

10% da população tumoral.  

 

A variante anaplásica dos LDGCB (ANP) é caracterizada por células 

poligonais, redondas ou ovais, com núcleos bizarros pleomórficos que podem 

lembrar células de Reed-Sternberg. Crescem em padrão coeso, mostram 

crescimento sinusoidal e mimetizam carcinoma (Lennert e Feller, 1992). 

  

Os casos do subtipo centroblástico polimórfico (CB-PL) foram, 

posteriormente, subdivididos com base no conteúdo de imunoblastos. Os que 

continham mais de 50% destas células foram definidos como de “morfologia 

imunoblástica”, assim como os casos de IBL e de ANP, de acordo com a proposição 

de Colomo e cols. (2003). 

 

Os casos foram também subdivididos em dois grupos, de acordo com o 

conteúdo de imunoblastos. Considerou-se o valor numérico do conteúdo de 

imunoblastos na lesão definido na classificação de Kiel. Foram selecionados como 



 42

um grupo, os subtipos monomórfico e multilobado do linfoma centroblástico (CB-MN 

e CB-ML), onde a presença de imunoblastos constituía menos de 10% do 

componente tumoral. No segundo grupo agrupavam-se os linfomas centroblástico 

polimórfico (CB-PL), imunoblástico (IBL) e anaplásico (ANP), que possuíam entre 

10% e 100% de imunoblastos (Diebold e cols., 2002). A avaliação numérica ou 

percentual de imunoblastos presentes em cada amostra foi realizada por meio da 

estimativa visual ou da contagem manual nos casos limítrofes, considerando-se 

mínima a contagem de 200 células preservadas (Colomo e cols., 2003).  

 

4.3 SELEÇÃO DOS FRAGMENTOS TECIDUAIS E 

CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS RECEPTORES 

 

As preparações histológicas convencionais coradas em HE, 

correspondentes ao diagnóstico original, foram examinadas ao microscópio ótico 

comum, sendo identificados e delimitados os campos em que a lesão estivesse mais 

bem representada. A lâmina marcada foi então sobreposta ao bloco de parafina que 

a originou, sendo as marcações da lâmina transferidas para as áreas 

correspondentes no bloco. As áreas então marcadas no bloco de parafina, em 

posição correspondente ao corte histológico, constituíram a porção de tecido a ser 

retirado, i. e., o core de tecido utilizado na construção do bloco do tissue microarray 

(TMA). O mesmo procedimento foi utilizado para obtenção de tecido de outros 12 

blocos de parafina também incluídos no bloco do TMA, constituindo casos controle 

para os anticorpos utilizados nas reações de imuno-histoquímica. Representam 

casos de hiperplasia folicular reativa, linfoma folicular, linfoma de células do manto, 

plasmocitoma e de linfoma de Burkitt.  
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Foi utilizado equipamento manual marca Instrumedics®, que consiste em 

sistema para retirada de fragmento de tecido por meio de agulha (no presente 

estudo utilizaram-se agulhas com 1mm de diâmetro) dos blocos de parafina 

originais, considerados blocos doadores, com inserção desses fragmentos em bloco 

de dimensões tradicionais (bloco receptor), construído em molde de cassete plástico 

usual para inclusão histológica, utilizando-se resina sintética (Paraplast®).  

 

Os blocos doadores foram previamente ordenados em ordem crescente, 

de acordo com sua identificação, dada pelo registro do material cirúrgico no 

laboratório. Foi utilizada uma tabela contendo todos os números das amostras com 

ordenação idêntica foi realizada, com vistas à identificação posterior de cada caso 

no bloco do TMA conforme protocolo do Serviço de Patologia do Hospital do Câncer   

A.C. Camargo, onde a técnica foi realizada (Anexo 1 - Mapeamento do TMA). Para 

facilitar a localização da amostra, um fragmento de tecido hepático foi o primeiro 

core inserido no bloco receptor. Imediatamente antes da retirada do cilindro de 

tecido do bloco doador, uma segunda agulha de mesmo diâmetro perfurou o bloco 

receptor para a retirada da resina aí presente, no molde do core a ser inserido. O 

procedimento foi repetido para a totalidade dos blocos, de forma ordenada, por meio 

de eixos mecânicos horizontal e vertical do equipamento, que permitem 

movimentação do sistema (FIG 1). 

 

4.4 MICROTOMIA E ARMAZENAMENTO DOS CORTES  

 

Foi utilizado micrótomo de parafina convencional para cortes histológicos, 

marca Leica®, seguindo instruções do fabricante. O equipamento foi ajustado para 
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cortes finais de 4µ. Os cortes foram recolhidos em filme plástico comercialmente 

disponível (www.Instrumedics.com), aderido previamente ao bloco do TMA preso à 

platina do micrótomo. Foram realizados 100 cortes histológicos numerados de 1 a 

100 de forma contínua e crescente a partir do primeiro corte obtido, para posterior 

avaliação de representatividade do tecido nos diferentes níveis de profundidade do 

bloco receptor, determinados pela numeração do corte. As lâminas utilizadas foram 

da marca Starfrost®, disponível comercialmente, e a fixação do corte às lâminas foi 

feita por meio da exposição das preparações histológicas à luz ultravioleta por 15 

minutos, seguindo-se a retirada do filme plástico após 15 minutos de banho em 

solvente não-clorinado (TPC®). As lâminas foram armazenadas em freezer a menos 

75°C, após proteção do corte com banho de parafina.  

 

 

 
 

Figura 1. Aspectos da seleção dos cores a serem inseridos no blocos 
receptores, da construção do TMA e da microtomia. 
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Figura 2. Aspecto final do bloco do TMA e de uma das 
lâminas coradas em HE. Visão panorâmica dos cortes 
(HEX40 e anti-CD10X40). 

 
 
 
 
 
 

  4.5 SELEÇÃO DOS CORTES PARA IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

Foi utilizado protocolo do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital do 

Câncer A. C. Camargo, onde a construção do bloco de TMA foi realizada. As 

lâminas contendo os cortes histológicos obtidos do bloco de TMA foram coradas em 

HE, correspondendo aos níveis 1, 10, 20, 40, 60, 80 e 100, numeração esta 

indicativa do nível de profundidade do tecido obtido em relação ao material contido 

no bloco, conforme descrição prévia. Foram avaliadas ao microscópio ótico comum 

quanto à representatividade da lesão, considerada adequada quando o tecido 

presente no corte histológico permitiu o diagnóstico da neoplasia. Essa avaliação foi 

documentada em tabela contendo a listagem das amostras em ordem numérica 

crescente, correlacionada com os diferentes níveis dos cortes histológicos corados 
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em HE, permitindo avaliação visual imediata e conseqüente seleção dos melhores 

cortes histológicos para estudo imuno-histoquímico (Stefanoff, C. G., 2005, 

comunicação pessoal - Anexo 2). 

 

4.6 MÉTODO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 

4.6.1 Protocolo geral das reações 

 

4.6.1.1 Desparafinização 

 

Os cortes obtidos a partir dos blocos de TMA e em temperatura ambiente, 

foram deixados em estufa a 56°C por 12 horas, seguindo-se as etapas listadas. 

Cestas de alumínio contendo as lâminas foram mergulhadas em cubas contendo 

xilol (quatro cubas de xilol), totalizando 20 minutos, e posteriormente desidratadas 

com álcool (três cubas de etanol), por 10 minutos, seguindo-se hidratação em água 

corrente por 5 minutos. 

 

4.6.1.2 Recuperação antigênica e bloqueio da peroxidase endógena 

 

Na recuperação antigênica utilizaram-se as soluções de recuperação 

tampão Tris EDTA pH 9,0; tampão citrato 10mM pH 6,0 (TC) e tampão EDTA pH 8,0, 

descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Características dos anticorpos utilizados e da reação 
Anticorpo Clone Origem Marca Diluição Recuperação antigênica Amplificação 

CD20 L26 Mo/M DAKO 1:1000 MO/ TC 10 mM, pH 6 LSAB 
CD3 F7.2.38 Mo/M DAKO 1:50 BM/ Tris 10mM - EDTA 1mM, pH 9 LSAB 

CD10 56C6 Mo/M Novocastra 1:100 PC/ TC 10 mM, pH 6 LSAB 
MUM1 MUM1p Mo/M DAKO 1:100 PC/ TC 10 mM, pH 6 LSAB 
CD5 4C7 Mo/M Novocastra 1:50 PC/TC 10 mM, pH 6 LSAB 

BCL-6 P1F6 Mo/M Novocastra 1:20 BM/ EDTA 1mM, pH 8 StrepABC Duet 
BCL-2 124 Mo/M DAKO 1:50 PC/ TC 10 mM, pH 6 LSAB 
CD30 Ber-H2 Mo/M DAKO 1:40 BM/ Tris 10mM - EDTA 1mM, pH 9 Envision 

Ciclina D1 RBT14 Poli/R Bio SB pré diluído BM/ Tris 10mM - EDTA 1mM, pH 9 StrepABC Duet 
TC indica citrato de sódio; MO indica microondas; BM indica banho-maria; EDTA indica ácido etilenodiaminotetraacético; PC indica panela de pressão. 

 

Recuperação por panela de pressão (PC) - Foi utilizada panela de 

pressão elétrica, marca National®, modelo SR-206N. As lâminas foram imersas em 

cuba contendo solução tampão citrato 10mM , pH 6,0 e aquecidas na panela por 3 

minutos, logo após o início da pressão. Após a saída do vapor saturado, a panela foi 

aberta e a cuba com as lâminas retirada, esfriando por 20 minutos à temperatura 

ambiente, sendo as lâminas lavadas em água corrente, em seguida, por 5 minutos. 

 

Recuperação por banho-maria (BM) - Foi utilizado o banho-maria marca 

De Leo®, com termostato digital, modelo MT-511. As lâminas foram imersas em 

cuba contendo solução pré-aquecida a 96˚C de Tris EDTA pH 9,0 ou solução EDTA 

pH 8,0, na dependência do anticorpo utilizado (Quadro 2), por 40 minutos, sendo 

retiradas e esfriadas à temperatura ambiente. por 20 minutos. 

 

Recuperação por forno de microondas (MO) - Foi utilizado forno de 

microondas marca Brastemp®, modelo Crisp. As lâminas foram imersas em uma 

cuba contendo solução de tampão citrato pH 6,0 em potência máxima em dois ciclos 

de 12 minutos cada, sendo retiradas e esfriadas à temperatura ambiente, por 20 

minutos. 
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Após a recuperação antigênica e o esfriamento à temperatura ambiente 

por 20 minutos as lâminas foram  lavadas em água corrente por 5 minutos. 

 

Em seguida foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena, com 

peróxido de hidrogênio 3% (10V), três trocas de 5 minutos cada, sendo as lâminas 

lavadas em água corrente por 5 minutos e mergulhadas em uma solução de leite 

desnatado Molico® 2%, por 20 minutos, seguindo-se incubação com anticorpo 

primário previamente diluído.  

 

O sistema de amplificação utilizado para cada anticorpo é descrito abaixo. 

 

LSAB+ System-HRP (DAKO®, cód. K0690) - Incubação do anticorpo 

secundário biotinilado (Biotinylated link) e do complexo Streptavidin-HRP, por 30 

minutos cada, à temperatura ambiente, seguida de lavagens em tampão TBS, pH 

7,6 entre as etapas. 

 

StreptABComplex/HRP Duet (DAKO®, cod. 0492)- Incubação do 

anticorpo secundário (biotinylated anti-mouse/rabbit/goat) título 1/200, e complexo 

(Streptavidin + Biotinylated peroxidase) título 1/200 (preparado 30 minutos antes da 

incubação), por 20 minutos, à temperatura ambiente, lavando-se em seguida com 

TBS, pH 7,6. 

 

ENVISION (Labelled Polymer, HRP) (DAKO®, cód. K1491) - Incubação 

por 30 minutos à temperatura ambiente, lavando-se em seguida com tampão TBS, 

pH 7,6.  
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4.6.1.3 Diluição dos anticorpos primários  

 

A diluição do anticorpo primário foi realizada em tubos de ensaio 

contendo solução diluidora, constituída de soro albumina bovina (BSA), em TBS a 

1% e azida sódica (NaN3) 0.1%. A diluição foi realizada com base em tabela de 

diluição referente às titulações padronizadas em testes anteriores no laboratório. 

 

Após a recuperação antigênica, o bloqueio inespecífico e a adição do 

anticorpo previamente diluído, as lâminas foram então deixadas em câmara úmida, 

em estufa a 56oC, por 20 minutos, e, posteriormente, incubadas em geladeira 

comum (8 a 10oC), durante a noite. 

 

4.6.1.4 Revelação e contra coloração 

 

A revelação foi realizada com o substrato cromogênico diaminobenzidina 

(DABplus) líquido (DAKO®, cód. K3468) diluído cada 1 ml do tampão substrato com 

1 gota do corante. A solução de DAB foi adicionada às lâminas por 3 minutos, sendo 

elas, em seguida, lavadas em água corrente e colocadas novamente em cestas de 

alumínio para contra-coloração com hematoxilina. 

 

As lâminas foram, em seguida, desidratadas em quatro cubas de etanol e 

em três cubas contendo xilol puro, seguindo-se montagem com Bálsamo do Canadá, 

para observação. 
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4.6.2 Anticorpos utilizados  

 

O painel imuno-histoquímico utilizado incluiu anticorpos contra os 

antígenos CD20, CD3, CD5, CD10, CD30, MUM1/IRF4, Bcl-2, Bcl-6 e ciclina D1, 

cuja marca comercial e clone utilizados estão listados no Quadro 2. 

 

4.6.3 Critérios de positividade e registro de resultados 

 

Cada caso foi examinado em duplicata, corando-se dois cortes 

histológicos para cada anticorpo. Todas as amostras foram avaliadas em sistema 

semiquantitativo,por meio de estimativa visual ou da contagem manual de células 

positivas, nos casos limítrofes. Considerou-se a representação mínima de 200 

células preservadas para a avaliação. 

 

Para os anticorpos relacionados à diferenciação linfóide B foram 

computadas as análises independentes feitas por dois patologistas. Os casos 

discordantes foram analisados em conjunto, prevalecendo como avaliação final o 

consenso entre os dois observadores.  

 

O resultado obtido foi registrado segundo os critérios de Colomo e cols. e 

segundo os critérios de Hans e cols.(2004). Segundo Colomo e cols. (2003), foi 

realizada estratificação dos casos em cinco grupos, tendo sido atribuído escore 1 

quando houvesse 10% ou menos de células neoplásicas positivas; 2 quando o 

número de células marcadas estivesse entre 11% e 25% das células tumorais; 3 

quando o número de células marcadas estivesse entre 26% e 50%; 4 para o 
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percentual de células marcadas situado entre 51% e 75% e 5 para marcação 

presente em mais de 75% das células observadas, sendo considerados positivos os 

casos dos grupos 3, 4 e 5, com mais de 25% de células tumorais marcadas. 

Seguindo os critérios de Hans e cols., foram computadas células marcadas em 

percentual inferior a 30% e em percentual igual ou superior a 30%. Este último foi 

considerado como o critério de positividade utilizado para as análises comparativas. 

 

Os anticorpos característicos de linhagens B e T e os anticorpos anti-

CD30 e anti-CD5 foram considerados positivos quando a maioria absoluta do 

componente celular neoplásico evidenciava marcação. Para Bcl-2, o critério de 

positividade considerado foi de 50% ou mais de células marcadas. 

 

Utilizou-se o algoritmo descrito por Hans e cols. (2003) anteriormente 

mencionado (Quadro1) para a definição do padrão de diferenciação linfóide obtido 

pela análise imuno-histoquímica, conforme positividade observada para os 

anticorpos anti-CD10, anti Bcl-6 e anti-MUM1.  

 

Foi considerado como padrão de expressão imuno-histoquímica tipo 

centro germinativo (CG) quando CD10 foi positivo, independente da positividade 

para Bcl-6 e para MUM1. Foram também considerados do tipo CG os casos CD10 

negativos e MUM1 negativos com Bcl-6 positivo. Casos com padrão de expressão 

imuno-histoquímica tipo não-centro germinativo (pCG) foram considerados quando 

MUM1 foi positivo e CD10 negativo, independente da positividade ou não para Bcl-6. 

Foram incluídos no grupo pCG os casos negativos para os três anticorpos. 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis categóricas foram analisadas utilizando-se o teste exato de 

Fisher (two-sided). O coeficiente kappa de Cohen foi empregado na avaliação de 

reprodutibilidade interobservador. Foi utilizado para cálculo o software SPSS 10.0. 

As decisões estatísticas foram tomadas no nível de significância de 0.05 (5%). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1.CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS PACIENTES AO 

DIAGNÓSTICO 

 

A idade mediana dos pacientes foi de 57 anos (mínima de 8 e máxima de 

90 anos), sendo 57 homens (48,7%) e 60 mulheres (51,3%).  

 

A doença foi considerada primária nodal em 98 pacientes (83,8%), dos 

quais 14 (12%) em anel de Waldeyer. Em 19 pacientes (16,2%) a lesão foi 

considerada primária extranodal sendo a distribuição extranodal correspondente a 

partes moles (n=5), osso (n=4), pele (n=2), mama (n=2), parótida (n=2), seio para 

nasal (n=2), órbita (n=1) e região epidural (n=1).  

 

A biopsia de medula óssea no curso do estadiamento foi realizada em 94 

casos, dos quais 10 (8,5%) mostraram infiltração neoplásica.  

 

Foram identificados 69 pacientes (59%) com PS ambulatorial (escore 0 ou 

1) e 45 (38,5%), não ambulatorial. Níveis séricos de LDH dentro dos limites normais 
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para o padrão do laboratório (de 240,0 Ul a 480 Ul) foram encontrados em 44 

pacientes (37,6%), e elevados, em 63 (53,8%). Estadiamento (Ann Arbor) I ou II foi 

obtido em 68 pacientes (58,1%), e III ou IV, em 47 (40,2%). A aplicação do IPI 

evidenciou 77 pacientes (65,8%) considerados de baixo risco (até dois parâmetros 

de mau prognóstico) e 37 (31,6%), de alto risco (pelo menos três parâmetros de mau 

prognóstico). Em dois pacientes (1,7%) não havia dados disponíveis relacionados ao 

estadiamento; em 10 (8,5%), ao nível sérico de LDH; em três (2,6%), ao PS; e em 

três (2,6%), ao IPI. As características clínicas dos pacientes representados no 

estudo foram descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características clínicas dos pacientes    
  n % 
Idade   
<=60 72 61,5 
>60 45 38,5 
Sítio primário  
Nodal 98 83,8 
Extranodal 19 16,2 
Medula óssea  
Positivo 10 8,5 
Negativo 84 71,8 
Sem informação 23 19,7 
PS   
Ambulatorial 69 59 
Não ambulatorial 45 38,5 
Sem informação 3 2,6 
LDH  
Normal 44 37,6 
Elevado 63 53,8 
Sem informação 10 8,5 
Estadiamento Ann Arbor  
Doença localizada 68 58,1 
Doença generalizada 47 40,2 
Sem informação 2 1,7 
IPI  
Baixo risco 77 65,8 
Alto risco 37 31,6 
Sem informação 3 2,6 
n indica o número de casos em cada categoria;PS indica performance status (69); 
LDH indica nivel sérico de desidrogenase lática; Ann Arbor (79)  

IPI indica índice prognóstico internacional (95)   
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5.2. ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

Os 117 casos foram classificados como: linfoma centroblástico 

monomórfico (CB-MN), 46 casos (39,3%, FIG 3); centroblástico multilobado (CB-

ML), 43 casos (36,8%, FIG 4); centroblástico polimórfico (CB-PL) contendo 50% ou 

menos de imunoblastos, 11 casos (9,4%, FIG 5); CB-PL contendo mais de 50% de 

imunoblastos, oito casos (6,8%, FIG 6); três casos (2,6%) correspondendo ao 

linfoma imunoblástico (IBL, FIG 7) e seis casos de linfoma anaplásico de grandes 

células B,(5,1%, FIG 8).  
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Figura 3: LDGCB subtipo centroblástico monomórfico. 
HEX400. 
Amostras: A) 04-4872 e B) 04-1748 
Aspecto monótono, com células regulares, com nucléolos 
pouco evidentes, múltiplos e periféricos principalmente. Em 
(A) presença de aspecto em céu estrelado. 

 

 



                                                                                                                                              57

 

Figura 4: LDGCB subtipo centroblástico multilobado. HEX400. 
Amostras: A) 04-245 e B) 03-14540 
Aspecto celular irregular, com multilobulações e endentações 
citoplasmáticas, núcleos de cromatina fina e nucléolo indistinto, 
a maioria múltiplo, periférico. Em A, presença de componente 
linfóide benigno residual.  
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Figura 5: LDGCB subtipo centroblástico polimórfico. HEX400. 
Amostras: A) 02-9029 e B) 02-9037. 
Aspecto celular pleomórfico, com ocasionais centroblásticos 
típicos,  células com multilobulações e imunoblastos de 
nucléolo volumoso, em número menor ou igual a 50% do 
componente tumoral.  
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Figura 6: LDGCB subtipo centroblástico polimórfico. HEX400. 
Amostras: A) 02-743 e B) 02-16419. 
Aspecto celular pleomórfico, com raros centroblásticos típicos,  
células com multilobulações e frequentes  imunoblastos de 
nucléolo volumoso, em número maior que 50% do componente 
tumoral. 
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A 

 

B 

 Figura 7: LDGCB subtipo imunoblástico. HEX400.A) 03-2002 
e B) 04-9865.Aspecto celular monomórfico, predominando  
imunoblastos típicos, com nucléolo volumoso e citoplasma 
amplo, em número maior que 90% do componente tumoral. 
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Figura 8: LDGCB subtipo anaplásico. HEX400. 
Amostras: A) 04-9234 e B) 04-9865. 
Comonente tumoral representado por células volumosas, 
por vêzes bizarras frequentemente de nucléolo único, 
central. Em (A), aspecto coeso, com presença de células 
tumorais em linfático subcapsular. 
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A freqüência de distribuição dos subtipos morfológicos foi descrita na 

tabela 2. 

Tabela 2 - Freqüência dos subtipos morfológicos
n %

Subtipos da OMS
CB-MN 46 39,3
CB-ML 43 36,8
CB-PL 19 16,2
IBL 3 2,6
ANP 6 5,1

Número de Imunoblastos
Diebold e cols.
Menor que 10% 89 76,1
Maior ou igual a 10% 28 23,9

Morfologia Imunoblástica
Não 100 85,5
Sim 17 14,5
n indica o número de casos encontrados para cada subtipo
CB indica centroblástico; MN indica monomórfico; ML indica 
multilobado; PL indica polimórfico;  IBL indica imunoblástico e 
ANP indica anaplásico;Diebold e cols. (24); Colomo e cols. (20 )

 

O coeficiente κappa de Cohen (κ) para dois observadores teve o valor de 0,30 

quando considerados os subtipos descritos na classificação da OMS, e de 0,58 

quando considerada a categorização em dois grupos de acordo com o número de 

imunoblastos segundo os critérios da classificação de Kiel. Para os subtipos da 

OMS, porém, subdividindo os linfomas centroblásticos polimórficos nos grupos com 

e sem morfologia imunoblástica, o valor do coeficiente κappa foi de 0,65.  

 

5.3. ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA  

 

A freqüência da expressão imuno-histoquímica observada nos 117 casos 

para os anticorpos relacionados à diferenciação B foi descrita na tabela 3.  
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Tabela 3 -  Expressão imuno-histoquímica dos anticorpos de 
diferenciação B para os 117 pacientes 

  Hans et al*  Colomo et al** 

 n % n % 

CD10     32 27,4  34 29,1 

Bcl-6      41 35 

4

42 35,9 

não avaliável 1 0,8 1 0,8 

MUM1      5 38,5  42 35,9 
n indica o número de pacientes com positividade para o anticorpo; * (36); **(20) 

 

Com o critério de positividade de mais de 30% de células marcadas, a 

expressão de CD10 foi observada em 32 casos (27,4%, FIG. 9), a de Bcl-6, em 41 

casos (35%, FIG. 10) e a de MUM1, em 45 casos (38,5%, FIG. 11). Com o critério de 

positividade de mais de 25% de células marcadas, os números encontrados para 

CD10 foram de 34 (29,1%), para Bcl-6 de 42 (35,9%) e para MUM1 de 42 (35,9%). 
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Figura 9: Anti-CD10 X400.   A) 03-544 e B) 04-6498.   
Ambas as amostras mostram-se positivas para a totalidade do 
componente neoplásico, embora de intensidade variável. 



                                                                                                                                              65

Figura 10: Anti-Bcl-6 X400. A) 02-11745 e B) 02-2894.   
Ambas as amostras mostram-se positivas para a totalidade do 
componente neoplásico, embora de intensidade variável. 
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Figura 11: Anti-MUM1 X400.   
A) 02-245 – marcação positiva, presente na totalidade do 

componente neoplásico 
B) 02-1120 – marcação positiva limítrofe, presente em cerca 
de 30% do componente tumoral. 
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 A freqüência de expressão dos demais anticorpos foi descrita na tabela 4.  

 

Tabela 4 - Expressão imuno-histoquímica dos demais anticorpos 
para 117 pacientes 

    n %   

Bcl-2      57 48,7   

Não avaliável 2 1,7  

 

 

  

CD5      2 1,7 

CD30     2 1,7 

Não avaliável 1 0,8 
n indica o número de casos positivos   

 

Foi observada positividade para Bcl-2 em 57 casos (48,7%, FIG. 12), para 

CD5, em dois casos (1,7%, FIG. 13B e C) e, também, em dois casos (1,7%) para 

CD30 (FIG. 13A). Não foram considerados avaliáveis um caso (0,8%) nas 

incubações com Bcl-6, dois casos (1,7%), com Bcl-2 e um caso com CD30 (0,8%). 
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Figura 12: Anti-Bcl-2 X400.   
A) 02-12034 – marcação positiva, presente em mais de 50%    

do componente neoplásico  
B) 02-67 – marcação negativa limítrofe, presente em menos 

de  50% do componente tumoral. 
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Figura 13: Marcação imuno-histoquímica difusa. Note diferentes 
preparações técnicas. 
A) 04-245.X400. Anti-CD30 
B) 02-4314. X200. Anti-CD5 
C) 04-2236. X200. Anti-CD5 
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Foram evidenciados 44 casos (37,6%) com padrão imunofenotípico do 

tipo CG e 73 (62,4%) do tipo pCG de acordo com o critério de Hans e cols. (2004).  

De acordo com Colomo e cols. (2003), foram 46 casos com imunofenótipo tipo CG 

(39,3%) e 71 do tipo pCG (60,7%) (tabela 5). 

 
Tabela 5 - Freqüência dos padrões de diferenciação B 

para os 117 pacientes   

  Hans et al*  Colomo et al** 

 n %  n % 

CG 44 37,6  46 39,3 

pCG 73 62,4  71 60,7 
n indica o número de casos em cada categoria;*(36); **(20)  

 

 

 

 

 

A associação entre a expressão individual dos anticorpos utilizados e o 

imunofenótipo de diferenciação B foi descrita na tabela 6. Considerando-se os casos 

do tipo CG (n=44), marcação positiva para CD10 foi observada em 32 casos 

(72,7%), para Bcl-6 foi observada em 30 casos (69,8%) e para MUM1, em seis 

casos (13,6%). Nos casos com imunofenótipo tipo pCG, Bcl-6 foi observado em 11 

casos (15,1%) e MUM1, em 39 (53,4%). Bcl2 foi positivo em 22 casos do grupo CG 

(50,0%) e em 35 casos do grupo pCG (47,9%). Os dois casos positivos para CD5 e 

os dois casos positivos para CD30 foram classificados como pCG. Não foi 

evidenciada qualquer marcação para os três anticorpos utilizados em 33 dos 117 

casos (28,2%). 

 

Considerando-se os anticorpos utilizados para determinar a diferenciação 

B, os marcadores citoplasmáticos e de membrana celular tiveram um valor de 



                                                                                                                                              71

concordância,  coeficiente κ para dois observadores de 0,79 para CD10, de 0,90 

para MUM e de 0,66 para Bcl-6. 

 
Tabela 6 - Freqüência da expressão dos anticorpos 

relacionada ao imunofenótipo 

  CG (n=44) pCG (n=73) 

  n % n % 

CD10  32 72,7 0 0 

Bcl-6  30 69,8 11 15,1 

Não avaliável 1 2,3 0  

MUM1 6 13,6 39 53,4 

Bcl-2  22 50 35 47,9 

Não avaliável 1 2,3 1 1,4 

CD30  0 0 2 2,7 

Não avaliável 0  1 1,4 

CD5 0 0 2 2,7 
n indica o número de casos positivos (marcação >=30%) dentro de cada padrão fenotípico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
5.4.RELAÇÃO ENTRE ASPECTO MORFOLÓGICO  E  

IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

5.4.1. A associação entre os subtipos morfológicos e a expressão 

individual dos anticorpos de diferenciação B e de Bcl-2 foi descrita na tabela 7. 
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Tabela 7 - Subtipos morfológicos associados à expressão de anticorpos para os 117 pacientes 

Morfologia CD10 Bcl-6 MUM1 Bcl-2 

 n

n p

   

=32 n=41 n=45 n=57 

  %  n % p n % p n % 

OMS         

CB-MN 1 40,6  

1 43,8  

5 15,6  

0  

0  

   

   

2 84,4 

5 1 0

   

3 96,9 

1 3,1  

3 18 43,9  25 55,6  24 42,1 

CB-ML 4 18 43,9  8 17,8  19 33,3 

CB-PL 5 12,2  9 20  12 21,1 

IBL  0 0 0  1 2,2  1 1,8 

ANP  0 0 0  2 4,4  1 1,8 

Número de imunoblastos         

Diebold e cols.         

Menor que 10% 7  36 87,8  33 73,3  43 75,4 

Maior ou igual a 10%  5,6 ,232 5 12,2 0,04 12 26,7 0,658 14 24,6 

Morfologia Imunoblástica*         

Não 1  40 97,6  39 86,7  51 89,5 

Sim  1 2,4 0,005 6 13,3 1 6 10.5 
*n indica o número de casos positivos (marcação maior ou igual a 30%) para cada anticorpo, 
CB indica centroblástico; MN indica monomórfico; ML indica multilobado; PL indica polimórfico; 
 IBL indica imunoblástico e ANP indica anaplásico   
Diebold e cols. (24); *Colomo e cols. (20) 

 

Foi significativa a expressão de Bcl-6 quando considerado o grupo com 

conteúdo de imunoblastos menor que 10%, com valor de p=0,04, expresso em 36 de 

89 casos (40,4%). Para o grupo com morfologia contendo 10% ou mais de 

imunoblastos, a expressão de Bcl-6 foi observada em cinco de 28 casos (17,8%). 

A expressão de Bcl-6 foi também significativa quando considerado o 

grupo morfológico com conteúdo de imunoblastos menor ou igual a 50%, com valor 

de p=0,005, expresso em 40% dos casos. Para o grupo com morfologia 

imunoblástica, um de 17 casos (5,9%) foi positivo para Bcl-6. 

 

Para os subtipos da OMS, CD10 foi positivo exclusivamente nos linfomas 

do tipo centroblástico. Considerando-se o número de imunoblastos presentes na 

lesão, CD10 foi positivo em 27 de 89 casos do grupo com menos de 10% de 
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imunoblastos (30,3%) e em cinco de 28 casos do grupo com 10% ou mais de 

imunoblastos (17,8%) (p=0,232). Para os casos com morfologia imunoblástica, CD10 

foi expresso em um de 17 casos (5,9%), sendo positivo em 31 de 100 casos sem 

morfologia imunoblástica (31%). 

 

Não foram consideradas significativas as associações encontradas entre 

a positividade para os demais anticorpos, relacionados às abordagens morfológicas 

realizadas. 

  

Para os subtipos da OMS, Bcl-6 foi positivo exclusivamente nos linfomas 

do tipo centroblástico.  

 

Para os subtipos da OMS, a presença de MUM1 foi observada em 42 de 

108 casos de linfoma centroblástico (38,8%), em um entre três casos de linfoma 

imunoblástico (33,3%) e em dois entre seis casos de linfoma anaplásico (33,3%). 

Considerando-se o número de imunoblastos presentes na lesão, MUM1 foi positivo 

em 33 de 89 casos com menos de 10% de imunoblastos (37,1%) e em 12 de 28 

casos com 10% ou mais de imunoblastos (42,8%) (p=0,658). Para os casos com 

morfologia imunoblástica, MUM1 foi positivo em seis de 17 casos (35,3%) e em 39 

de 100 casos (39%) com morfologia não imunoblástica (p=1,0). Não foi identificada 

associação significativa entre a expressão de Bcl-2 e os subtipos morfológicos. 
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5.4.2. A freqüência da distribuição dos subtipos morfológicos e o 

imunofenótipo tipo CG ou pCG associado foi descrita na tabela 8. 

Morfologia

n % n % p
Subtipos da OMS
CB-MN 16 36,4 30 41,1
CB-ML 22 50 21 28,8
CB-PL 6 13,6 13 17,8
IBL 0 0 3 4,1
ANP 0 0 6 8,2

Número de Imunoblastos
Diebold e cols.*
Menor que 10% 38 86,4 51 69,9
Maior ou igual a 10% 6 13,6 22 30,1 0,047

Morfologia Imunoblástica**
Não 43 97,7 57 78,1
Sim 1 2,3 16 21,9 0,003
CB indica centroblástico; MN indica monomórfico; ML indica multilobado; PL indica polimórfico; IBL 
indica imunoblástico e ANP indica anaplásico;n indica o número de casos positivos para cada padrão 
imunofenotípico;* (24), **(20)

Tabela 8 - Abordagens morfológicas associadas ao fenótipo
Fenótipo

pCG (n=73)CG (n=44)

 

Para os subtipos da OMS, o total dos linfomas de fenotipo tipo CG (n=44) 

correspondia a linfomas do tipo centroblástico, sendo que 64 de 73 linfomas com 

fenótipo pCG (87,7%) estavam também incluídos no grupo dos linfomas 

centroblásticos. Os três linfomas imunoblásticos e os seis linfomas anaplásicos 

evidenciaram fenótipo tipo pCG, aspecto exemplificado nas figuras 14 e 15. 

 

Quando considerado o grupo morfológico com conteúdo de imunoblastos 

maior ou igual a 10%, 22 de 28 casos (78,6%) evidenciaram padrão tipo pCG 

(p=0,047). Do total dos linfomas com fenótipo tipo CG (n=44), 38 casos (86,4%) 

correspondiam ao grupo de linfomas com menos de 10% de imunoblastos.  

 

Dos 17 pacientes com morfologia imunoblástica, 16 pacientes (94,1%) 

foram classificados como pCG, p=0,003. Um paciente (5,9%) com morfologia 
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imunoblástica evidenciava padrão tipo CG. Da totalidade de pacientes com 

imunofenotipo tipo CG (n=44), 43 pacientes (97,7%) foram caracterizados com 

morfologia não-imunoblástica.  

 

 

 

 CD10 Bcl-6 MUM
 Figura 14. Morfologia não imunoblástica associada a imunofenótipo tipo CG
 

 

 

 

 CD10 Bcl-6 MUM

Figura 15. Morfologia imunoblástica associada a imunofenótipo tipo pCG 

 

5.4.3.As freqüências de distribuição das características clínicas 

relacionadas ao padrão morfológico foram descritas na tabela 9.  

 

Dos 108 pacientes exibindo linfoma do subtipo centroblástico pela OMS, 

64 pacientes (59,2%) apresentavam idade menor ou igual a 60 anos e 44 pacientes 

(40,8%) idade maior de 60 anos; 91 pacientes (84,3%) evidenciaram doença de 

localização nodal e 17 pacientes (15,7%) localização extranodal; nove pacientes 

(8,3%) exibiam medula óssea infiltrada, 76 pacientes (70,4%) não evidenciaram 

infiltração e para 23 pacientes (21,3%) não havia a informação; 63 pacientes 

(58,3%) foram categorizados como ambulatoriais e 42 pacientes (38,9%) como não-
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ambulatoriais. Para três pacientes (2,8%), não havia a informação. O nível sérico de 

LDH mostrou-se normal em 41 pacientes (38%), aumentado em 57 (52,8%) e para 

10 pacientes (9,2%) não havia a informação. A doença foi considerada localizada 

em 60 pacientes (59,2%) e generalizada em 42 (39%). A categorização pelo IPI 

evidenciou 71 pacientes (65,7%) com baixo risco, 34 pacientes com alto risco (31,5) 

e, para três pacientes (2,8%), não havia a informação.  

Característica

n % n % n % n % n % p n % n % p
Idade 
<=60 64 59,2 3 100 5 83,3 51 57,3 21 75 60 60 12 70,6
>60 44 40,8 0 1 16,7 38 42,7 7 25 0,12 40 40 5 29,4 0,591

Sítio primário 
Nodal 91 84,3 2 66,7 5 83,3 74 83,1 24 85,7 83 83 15 88,2
Extranodal 17 15,7 1 33,3 1 16,7 15 16,9 4 14,3 17 17 2 11,8

Medula óssea
Positiva 9 8,3 0 1 16,7 8 9 2 7,1 9 9 1 5,9
Negativa 76 70,4 3 100 5 83,3 60 67,4 24 85,8 69 69 15 88,2
Não disponível 23 21,3 0 0 21 23,6 2 7,1 22 22 1 5,9

PS 
Ambulatorial 63 58,3 2 66,7 4 66,7 49 55,1 20 71,4 56 56 13 76,5
Não ambulatorial 42 38,9 1 33,3 2 33,3 37 41,6 8 28,6 41 41 4 23,5
Não disponível 3 2,8 0 0 3 3,4 0 0 0,191 3 3 0 0 0,184

LDH
Normal 41 38 1 33,3 2 33,3 35 39,3 9 32,1 38 38 6 35,3
Aumentada 57 52,8 2 66,7 4 66,7 45 50,6 18 64,3 52 52 11 64,7
Não disponível 10 9,2 0 0 9 10,1 1 3,6 0,375 10 10 0 0 0,789

Estadiamento
Doença localizada 64 59,2 1 33,3 3 50 54 60,7 14 50 58 58 10 58,8
Doença avançada 42 39 2 66,7 3 50 33 37,1 14 50 40 40 7 41,2
Não disponível 2 1,8 0 0 2 2,2 0 0 0,277 2 2 0 0 1

IPI 
Baixo risco 71 65,7 3 100 3 50 56 62,9 21 75 64 64 13 76,5
Alto risco 34 31,5 0 3 50 30 33,7 7 25 33 33 4 23,5
Não disponível 3 2,8 0 0 3 3,4 0 0 0,364 3 3 0 0 0,576

Número de imunoblastos
IB < 10% IB >= 10%

n=89 n=28

Tabela 9 -  Freqüências de distribuição das características clínicas associadas a morfologia

IB <= 50% 

n=100 n=17

IB > 50% 
OMS

CB-MN,ML,PL IBL ANP

p indica valor da estatística de Fisher quando aplicável; n indica o número de casos em cada categoria morfológica; PS indica performance status (69); LDH 
indica nivel sérico de desidrogenase lática; Ann Arbor (79); IPI indica índice prognóstico internacional (95)

n=108 n=3 n=5

 

Os três pacientes que evidenciaram linfoma imunoblástico (IBL) 

apresentavam idade menor ou igual a 60 anos. Dois pacientes (66,7%) evidenciaram 

doença de localização nodal e um paciente (33,3%), localização extranodal. Para 

três pacientes não havia infiltração da medula óssea. Dois pacientes (66,7%) foram 
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categorizados como ambulatoriais e um paciente (33,3%) como não-ambulatorial. O 

nível sérico de LDH mostrou-se normal em dois pacientes (66,71%) e aumentado em 

um paciente (33,3%). A doença foi considerada localizada em um pacientes (33,3%) 

e generalizada em dois pacientes (66,7%). Os três pacientes com IBL foram 

categorizados como de baixo risco pelo IPI. 

 

Dos seis pacientes exibindo linfoma anaplásico (ANP), cinco pacientes 

(83,3%) apresentavam idade menor ou igual a 60 anos e um (16,7%), idade maior 

de 60 anos; cinco pacientes (83,3%) evidenciaram doença de localização nodal e 

um paciente (16,7%) localização extranodal; um paciente (16,7%) exibia medula 

óssea infiltrada e cinco pacientes (83,3%) não evidenciaram infiltração. Quatro 

pacientes (66,7%) foram categorizados como ambulatoriais e dois pacientes (33,3%) 

como não-ambulatoriais. O nível sérico de LDH mostrou-se normal em dois 

pacientes (33,3%) e aumentado em quatro (66,7%). A doença foi considerada 

localizada em três pacientes (50%) e generalizada também em três pacientes (50%). 

A categorização pelo IPI evidenciou três pacientes (50%) com baixo risco e também 

três pacientes (50%) com alto risco. 

 

Dos 28 pacientes exibindo linfoma com conteúdo de imunoblastos maior 

que 10%, 21 pacientes (75%) apresentavam idade menor ou igual a 60 anos e sete 

pacientes (25%) idade maior de 60 anos; 24 pacientes (85,7%) evidenciaram doença 

de localização nodal e quatro pacientes (14,3%) localização extranodal; dois 

pacientes (7,1%) exibiam medula óssea infiltrada, 24 pacientes (85,8%) não 

evidenciaram infiltração e para dois pacientes (7,1%) não havia a informação; 20 

pacientes (71,4%) foram categorizados como ambulatoriais e oito pacientes (28,4%) 
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como não-ambulatoriais. O nível sérico de LDH mostrou-se normal em nove 

pacientes (32,1%), aumentado em 18 (64,3%) e para um paciente (3,6%) não havia 

informação. A doença foi considerada localizada em 14 pacientes (50%) e 

generalizada em 14 (50%). A categorização pelo IPI evidenciou 21 pacientes (75%) 

com baixo risco e sete pacientes (25%) com alto risco. 

 

De 89 pacientes com linfoma de morfologia contendo menos de 10% de 

imunoblastos, 51 (57,3%) apresentavam idade menor ou igual a 60 anos e 38 

pacientes (42,7%), idade maior de 60 anos; 74 pacientes (83,1%) evidenciaram 

doença de localização nodal e 15 pacientes (16,9%), doença de localização 

extranodal; oito pacientes (9%) evidenciaram medula óssea infiltrada, 60 pacientes 

(67,4%) não evidenciaram infiltração e para 21 pacientes (23,6%) não havia a 

informação; 49 pacientes (55,1%)  foram categorizados como ambulatoriais, 37 

pacientes (41,6%) como não ambulatoriais e em três (3,4%) não havia a informação. 

O nível sérico de LDH mostrou-se normal em 35 pacientes (39,3%), aumentado em 

45 (50,6%) e para nove pacientes (10,1%) não havia a informação. A doença foi 

considerada localizada em 54 pacientes (60,7%), generalizada em 33 (37,1%) e 

para dois pacientes (2,2%) não havia a informação. A categorização pelo IPI 

evidenciou 56 (62,9%) pacientes com baixo risco, 30 pacientes (33,7%) com alto 

risco e para três pacientes (3,4%) esse dado não estava disponível. 

 

Dos 17 pacientes com linfoma de morfologia imunoblástica, 12 pacientes 

(70,6%) apresentavam idade menor ou igual a 60 anos e 5 (29,4%), idade maior de 

60 anos; 15 pacientes (88,2%) evidenciavam localização nodal e dois (11,8%), 

extranodal; um paciente (5,9%) exibia medula óssea infiltrada, sendo em 15 
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pacientes (88,2%) não-infiltrada e para um paciente (5,9%) não havia a informação; 

13 pacientes (76,5%) foram categorizados como ambulatoriais e quatro como não-

ambulatoriais (23,5%). O nível sérico de LDH mostrou-se normal em seis pacientes 

(35,3%) e aumentado em 11 (64,7%). A doença foi considerada localizada em 10 

pacientes (58,8%) e generalizada em sete pacientes (41,2%). A categorização pelo 

IPI evidenciou 13 pacientes (76,5%) com baixo risco e quatro (23,5%) com alto risco. 

 

Dos 100 pacientes com linfoma de morfologia não-imunoblástica, 60 

(60%) apresentavam idade menor ou igual a 60 anos e 40 (40%) idade maior de 60 

anos; 83 pacientes (83%) evidenciaram doença de localização nodal e 17 pacientes 

evidenciaram lesão extranodal (17%); nove pacientes (9%) exibiam medula óssea 

infiltrada, 69 pacientes (69%) não mostraram infiltração e para 22 pacientes (22%) 

não havia a informação; 56 pacientes (56%) foram categorizados como 

ambulatoriais, 41 pacientes (41%) como não-ambulatoriais e para três (3%) não 

havia informação. O nível sérico de LDH mostrou-se normal em 38 pacientes (38%), 

aumentado em 52 pacientes (52%) e para 10 pacientes (10%) não havia a 

informação. A doença foi considerada localizada em 58 pacientes (58%), 

generalizada em 40 (40%) e para dois pacientes (2%) não havia a informação. A 

categorização pelo IPI evidenciou 64 pacientes (64%) com baixo risco, 33 (33%) 

com alto risco e para três pacientes (3%) esse dado não estava disponível. 

 

5.4.4 As freqüências de distribuição das características clínicas ao 

diagnóstico, relacionadas à expressão individual de anticorpos, foi descrita na tabela 

10. 
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A expressão de CD10 foi identificada em 32 pacientes, dos quais 17 

pacientes (53,1%) com idade menor ou igual a 60 anos, e 15 com idade maior de 60 

anos; 30 pacientes se apresentavam com doença nodal (93,8%) e dois pacientes 

com doença extranodal (6,3%); em três pacientes (9,4%) a medula óssea evidenciou 

infiltração neoplásica, em 21 pacientes (65,6%) não havia infiltração da medula 

óssea e em oito pacientes (25%) esse dado não era disponível. Treze eram 

pacientes ambulatoriais (40,6%) e 19 pacientes (59,4%) foram considerados não-

ambulatoriais. O nível sérico de LDH estava normal em 11 pacientes (34,4%) e 

aumentado em 19 pacientes (59,4%). Não havia disponibilidade do nível sérico de 

LDH para dois pacientes (6,3%) deste grupo. Doença localizada foi identificada em 

18 pacientes (56,3%) e doença generalizada em 14 pacientes (43,8%). A 

categorização pelo IPI evidenciou 18 pacientes de baixo risco (56,3%) e 14 de alto 

risco (43,7%). 

 

A expressão de Bcl-6 foi identificada em 41 pacientes, dos quais 22 com 

idade menor ou igual a 60 anos (53,7%), e 19 com idade maior de 60 anos (46,3%); 

36 pacientes se apresentavam com doença nodal (87,8%) e cinco com doença 

extranodal (12,2%); em três pacientes a medula óssea evidenciou infiltração 

neoplásica (7,3%), em 30 não havia infiltração da medula óssea (73,2%), e para oito 

pacientes (19,5%) esse dado não era disponível. Vinte e cinco eram pacientes 

ambulatoriais (61%), 15 pacientes (36,6%) foram considerados não-ambulatoriais e 

para um paciente (2,4%) não havia disponibilidade desse dado. O nível sérico de 

LDH estava normal em 17 pacientes (41,5%), aumentado em 22 pacientes (53,7%) e 

para dois pacientes deste grupo (4,9%) não havia disponibilidade desse dado. 

Doença localizada foi identificada em 25 pacientes (61%) e doença generalizada em 
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16 (39%). A categorização pelo IPI evidenciou 31 pacientes de baixo risco (75,6%), 

nove de alto risco (17,8%) e para dois (4,4%) não havia informação disponível. 

 

Característica
n % p n % p n % p n % p

Idade 
<=60 27 47,4 17 53,1 22 53,7 31 68,9
>60 30 52,6 0,004 15 46,9 0,29 19 46,3 0,237 14 31,1 0,243

Sítio primário 
Nodal 49 86 30 93,8 36 87,8 36 80
Extranodal 8 14 0,617 2 6,3 0,093 5 12,2 0,44 9 20 0,444

Medula óssea
Positiva 5 8,8 3 9,4 3 7,3 0 0
Negativa 40 70,2 21 65,6 30 73,2 32 71,1
Não realizada 0 8 25 8 19,5 13 28,9

PS 
Ambulatorial 32 56,1 13 40,6 25 61 31 68,9
Não ambulatorial 23 40,4 19 59,4 15 36,6 12 26,7
Sem informação 2 3,5 0,699 0 0,01 1 2,4 0,843 2 4,4 0,075

LDH
Normal 17 29,8 11 34,4 17 41,5 17 37,8
Aumentada 34 59,6 19 59,4 22 53,7 22 48,9
Sem informação 6 10,5 0,113 2 6,3 0,663 2 4,9 0,839 6 13,3 0,838

Estadiamento
Doença localizada 33 57,9 18 56,3 25 61 30 66,7
Doença avançada 22 38,6 14 43,8 16 39 13 28,9
Sem informação 2 3,5 1 0 0,833 0 0,845 4,4 0,081

IPI 
Baixo risco 34 70,7 18 56,3 31 75,6 35 77,8
Alto risco 21 36,8 14 43,7 9 17,8 8 17,8
Sem informação 1 1,7 0,316 0 0,123 2 4,4 0,098 2 4,4 0,015

Bcl-2 CD10

n=57 n=32

Tabela 10 - Frequencias de distribuição das características clínicas em relação aos anticorpos individuais 

n indica o número de casos positivos para cada anticorpo; PS indica performance status  (69); LDH indica nivel sérico de desidrogenase lática); 

Ann Arbor (79); IPI indica índice prognóstico internacional (95)

Bcl-6

n=41

MUM1

n=45

 

A expressão de MUM1 foi identificada em 45 pacientes, dos quais 31 com 

idade menor ou igual a 60 anos (68,9%), e 14 com idade maior de 60 anos (31,1%); 

36 pacientes se apresentavam com doença nodal (80%) e nove com doença 

extranodal (20%); não foi evidenciada infiltração neoplásica da medula em 32 

pacientes (71,1%) e em 13 pacientes (28,9%) esse dado não era disponível. Trinta e 

um eram pacientes ambulatoriais (68,9%), 12 pacientes (26,7%) foram considerados 

não-ambulatoriais e para dois pacientes (4,4%) não havia disponibilidade desse 

dado. O nível sérico de LDH estava normal em 17 pacientes (37,8%), aumentado em 
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22 pacientes (48,9%) e para seis pacientes (13,3%) deste grupo não havia 

disponibilidade desse dado. Doença localizada foi identificada em 30 pacientes 

(66,7%) e doença generalizada em 13 (28,9%). A categorização pelo IPI evidenciou 

35 pacientes de baixo risco (77,8%), oito pacientes de alto risco (17,8%) e para dois 

pacientes (4,4%) não havia informação disponível. 

 

A expressão de Bcl-2 foi identificada em 57 pacientes, dos quais 27 

(47,4%) com idade menor ou igual a 60 anos, e 30 (52,6%) com idade maior de 60 

anos; 49 pacientes (86%) se apresentavam com doença nodal e oito pacientes 

(14%) com doença extranodal; não foi evidenciada infiltração neoplásica da medula 

óssea em 40 pacientes (70,2%) e em cinco pacientes (8,8%) a medula óssea 

mostrou-se infiltrada. Trinta e dois eram pacientes ambulatoriais (56,1%), 23 eram 

não-ambulatoriais (40,4%) e para dois pacientes (3,5%) não havia disponibilidade 

desse dado. O nível sérico de LDH estava normal em 17 pacientes (29,8%), 

aumentado em 34 pacientes (59,6%) e para seis pacientes (10,5%) deste grupo não 

havia disponibilidade desse dado. Doença localizada foi identificada em 33 pacientes 

(57,9%), doença generalizada em 22 (38,6%) e para dois pacientes (3,5%) não 

havia a informação. A categorização pelo IPI evidenciou 34 pacientes de baixo risco 

(70,7%), 21 de alto risco (36,8%) e para um paciente (1,7%) não havia informação 

disponível. 

 

5.4.5 As freqüências de distribuição das características clínicas ao 

diagnóstico, relacionadas ao imunofenótipo foi descrita na tabela 11.  
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Fenótipo de diferenciação tipo CG foi encontrado em 44 pacientes. 

Desses, 23 pacientes (52,3%) apresentavam idade inferior ou igual a 60 anos e 21 

pacientes (47,7%) apresentavam idade maior de 60 anos. Foram consideradas 

lesões primárias nodais em 40 pacientes (90,9%), sendo, em quatro pacientes 

(9,1%), extranodais. A medula óssea mostrou-se livre de neoplasia em 29 pacientes 

(65,9%) e infiltrada em cinco pacientes (11,4%). Para 10 pacientes (22,7%) não 

havia dados sobre infiltração da medula óssea. Vinte e um pacientes (47,7%) foram 

categorizados como ambulatoriais e 22 pacientes (52,3%) como não-ambulatoriais. 

Em um paciente com fenotipo tipo CG esse dado não estava disponível. O nível 

sérico de LDH mostrou-se normal em 18 pacientes (47,7%) e aumentado em 23 

(50%). Não havia informação do nível sérico de LDH para três pacientes (2,3%). A 

doença foi considerada localizada em 24 (54,5%) pacientes e generalizada em 20 

(45,5%). A categorização pelo IPI evidenciou 28 pacientes (63,6%) com baixo risco, 

15 pacientes (34,1%) com alto risco e, para um paciente (2,3%), esse dado não 

estava disponível. 

 

Fenótipo de diferenciação tipo pCG foi encontrado em 73 pacientes. 

Desses, 49 (67,1%) se apresentaram com idade menor ou igual a 60 anos e 24 

(32,9%) com idade maior de 60 anos. Foram consideradas lesões primárias nodais 

em 58 pacientes (79,5%), sendo de localização extranodal em 15 (20,5%). A medula 

óssea mostrou-se livre de neoplasia em 55 pacientes (75,3%) e infiltrada em cinco 

pacientes (6,8%). Para 13 pacientes (17,8%) não havia dados sobre infiltração da 

medula óssea. Quarenta e oito pacientes (65,8%) foram categorizados como 

ambulatoriais e 23 pacientes (31,5%) como não-ambulatoriais. Para dois paciente 

com fenotipo tipo pCG esse dado não estava disponível. O nível sérico de LDH 
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mostrou-se normal em 26 pacientes (35,6%), aumentado em 40 (54,8%), não 

estando essa informação disponível para sete pacientes (2,7%). A doença foi 

considerada localizada em 44 pacientes (60,3%) e generalizada em 27 (37%). Para 

dois pacientes (2,7%), esse dado não estava disponível. A categorização pelo IPI 

evidenciou 49 pacientes (67,1%) com baixo risco, 22 pacientes (30,1%) com alto 

risco e, para dois pacientes (2,7%), esse dado não estava disponível. 

Característica

n % n % p
Idade
<=60 23 52,3 49 67,1
>60 21 47,7 24 32,9 0,121
Sítio primário
Nodal 40 90,9 58 79,5
Extranodal 4 9,1 15 20,5 0,126
Medula óssea
Positivo 5 11,4 5 6,9
Negativo 29 65,9 55 75,3
Sem informação 10 22,7 13 17,8
PS
Ambulatorial 21 47,7 48 65,8
Não ambulatorial 22 50 23 31,5
Sem informação 1 2,3 2 2,7 0,051
LDH
Normal 18 40,9 26 35,6
Elevado 23 52,3 40 54,8
Sem informação 3 6,8 7 9,6 0,689
Estadiamento Ann Arbor 
Doença localizada 24 54,5 44 60,3
Doença generalizada 20 45,5 27 37
Sem informação 0 0 2 2,7 0,443
IPI
Baixo risco 28 63,6 49 67,1
Alto risco 15 34,1 22 30,1
Sem informação 1 2,3 2 2,7 0,685

Fenótipo
pCG (n=73)CG (n=44)

n indica o número de casos em cada categoria; PS indica performance status (69); LDH indica nivel sérico 

de desidrogenase lática; Ann Arbor (79); IPI indica índice prognóstico internacional (95)

Tabela 11 - Características  dos pacientes relacionadas ao imunofenótipo
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6. DISCUSSÃO 
 
 

Os achados do presente estudo mostram uma freqüência de distribuição 

dos subtipos morfológicos dos LDGCB semelhante à descrita na literatura, 

predominando os subtipos do linfoma centroblástico, sendo os casos com percentual 

significativo de imunoblastos em menor número. Nossos resultados sugerem que os 

linfomas com morfologia imunoblástica, definida como qualquer LDGCB com mais 

de 50% de imunoblastos, parecem estar fortemente associados ao padrão 

imunofenotípico tipo pCG, ressaltando o significado biológico da subclassificação 

morfológica dos LDGCB. Essa avaliação está em conformidade com os estudos 

mais recentes que, por meio de tecnologia inovadora, buscam marcadores 

prognósticos que permitam discernir a heterogeneidade residual dos LDGCB em 

cada categoria de IPI (Lossos e Morgenztern, 2006). 

 

A descoberta de alterações genéticas específicas, com conseqüente 

detecção de expressão protéica diferenciada nos LDGCB, propiciou o 

reconhecimento de novos marcadores moleculares com prognóstico independente 

das variáveis clínicas (Alizadeh e cols., 2000; Lossos e cols. 2000, 2004). 
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A escolha do padrão imunofenotípico de diferenciação B como variável 

mais relevante nas comparações realizadas com a morfologia das lesões e com as 

características clínicas tem dois objetivos: estender para a prática os estudos 

moleculares de expressão gênica através da imuno-histoquímica convencional e 

permitir a comparação com outros estudos da literatura que utilizam o mesmo 

parâmetro (Chang e col., 2004).  

 

Essa abordagem foi ancorada no estudo detalhado de Hans e cols., que  

validaram o imunofenótipo de diferenciação linfóide B obtido em cortes de TMA 

mediante estudo simultâneo dos padrões de expressão gênica obtidos de cDNA 

microarray. Eles obtiveram percentuais de sensibilidade do TMA de 71% para o 

grupo tipo CG e de 88% para o grupo pCG. Estabeleceram, ainda, o valor preditivo 

positivo (VPP) da classificação imuno-histoquímica referente ao imunofenótipo de 

87% para o padrão tipo CG e de 73% para o padrão tipo pCG. Respaldados nas 

curvas de sobrevida obtidas, consideraram, também, que a classificação obtida com 

o TMA poderia ser mais preditiva que a classificação por meio do cDNA. Essa 

discussão envolve aspectos técnicos, como a presença de células não tumorais no 

cDNA, contrapondo-se à marcação imuno-histoquímica exclusiva do componente 

tumoral aferida na microscopia ótica comum (Hans e cols., 2004). 

 

A presença de morfologia imunoblástica identificada em 17 casos do 

nosso estudo reflete 94% de probabilidade do paciente com tumor de morfologia 

imunoblástica exibir padrão de diferenciação B tipo pCG (VPP), podendo ser esse 

parâmetro de diagnóstico morfológico considerado com sensibilidade de 94%%. 
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Desde o surgimento das primeiras classificações, os autores têm 

procurado comparar a célula neoplásica com a contraparte celular normal, para uma 

melhor compreensão das características biológicas da doença, traduzidas no padrão 

microscópico e de marcação imuno-histoquímica. O aspecto morfológico configurou 

o alicerce das classificações de Lukes e Collins (1974) nos EUA e de Lennert (1974) 

na Europa na década de 70. O uso dos termos descritivos de linfomas de grandes 

células clivadas e não-clivadas pelos primeiros e de centrocitos e centroblastos pelo 

segundo, eram fartamente ilustrados e documentados por esquemas de ativação 

linfocitária, caracterizando uma orientação imunológica. Ao contrário, a International 

Working Formulation (IWF) considerou somente o comportamento clínico, sem nem 

mesmo a utilização do imunofenótipo para a subdivisão dos LNH.  

 

Nas classificações REAL (Harris e cols., 1994) e da OMS (Jaffe e cols., 

2001), os critérios clínicos, morfológicos, imunológicos e genéticos foram levados em 

conta, com pesos variáveis para cada categoria de linfoma descrita. Houve, a partir 

da REAL, o resgate de diferentes tipos de linfoma com identidades clínica e 

biológica já definidas previamente, que tinham sido suprimidos da IWF. Entre estes, 

estavam o linfoma anaplásico CD30 positivo, o linfoma MALT, o linfoma de células 

do manto, além da individualização dos linfomas linfoblástico e do linfoma de Burkitt 

(Stansfeld e cols., 1988). À diferença da REAL, na classificação da OMS, foram 

listadas as variantes do LDGCB: linfoma centroblástico monomórfico, multilobado e 

polimórfico; além do linfoma imunoblástico e do linfoma anaplásico, descritos na 

classificação de Kiel. Embora reconhecendo a heterogeneidade desse grupo e a 

necessidade de outros estudos para possível discriminação, não houve a 
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recomendação da caracterização desses subtipos. Jaffe e cols. (2001) utilizaram os 

mesmos argumentos de baixo índice de reprodutibilidade do diagnóstico e de não 

estarem definidas características imunofenotípicas e genéticas próprias para cada 

subtipo. Na pratica, a publicação final da classificação da OMS, em 2001, permitiu, 

em ultima análise, uma ampla divulgação e aceitação da classificação de Kiel, em 

substituição a IWF, na América do Norte. 

 

A associação entre a origem no centro germinativo e o padrão morfológico 

dos linfomas centroblásticos foi observada há quase 30 anos. Hui e cols.(1988) 

ressaltam a presença de aspecto nodular associado exclusivamente às variantes do 

linfoma centroblástico. Ao contrário, o padrão exclusivamente difuso foi observado 

nas demais categorias de linfoma não-Hodgkin agressivos, representadas pelos 

linfomas imunoblástico, pelo linfoma de Burkitt e pelo linfoma linfoblástico. Além 

dessa observação, a presença de células com morfologia de centroblastos era 

considerada um aspecto facilmente identificável no grupo de linfomas centroblásticos 

polimórficos. Este era o principal critério para distinguir este grupo de linfomas dos 

linfomas imunoblásticos, de pior prognóstico e nos quais estas células não eram 

observadas (Brittinger e cols. e Engelhard e col., 1984). Um quarto subtipo de 

linfoma centroblástico, considerado nessa época, linfoma centroblástico 

centrocitóide, também de mau prognóstico, foi omitido posteriormente, por 

corresponder a variante do linfoma de células do manto (Lennert e Feller, 1992). 

 

O linfoma imunoblástico foi considerado como um tipo particular de 

linfoma desde a publicação da classificação de Kiel, em 1974. Apresentava 

características clínicas e morfológicas particulares e permaneceu como entidade 
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anátomo-clínica individualizada até a publicação da REAL. Desde então, foi 

unificado aos demais subtipos, configurando o grupo dos LDGCB. Os estudos de 

correlação clínica e morfológica que se seguiram confirmaram a diferença na 

resposta terapêutica para esse grupo de linfomas (Engelhard e cols., 1997; Diebold 

e cols, 2002). 

 

Ao subdividir os LDGCB em dois novos grupos, Diebold e cols (2002) 

evidenciaram recentemente menor sobrevida do grupo de pacientes portadores de 

tumores contendo imunoblastos quando comparados aos demais. Resultados 

semelhantes foram obtidos pelos estudos de Baars e cols. (1999) e de Engelhard e 

cols. (1997). Esse autores, assim como o Grupo Francês de Estudos de Linfoma do 

Adulto - GELA (Feugier, 2005), identificaram a presença de imunoblastos como fator 

de pior prognóstico comparativamente ao grupo dos linfomas centroblásticos.  

 

Com o intuito de agrupar os casos de LDGCB com mais de 50% de 

imunoblastos, Colomo e cols. criaram o conceito de “morfologia imunoblástica”. Até 

então este achado morfológico não havia sido correlacionado com o imunofenótipo.  

 

Dois estudos, independentemente, evidenciaram associação entre o 

padrão imuno-histoquímico de diferenciação B tipo pCG e a morfologia 

imunoblástica. No estudo de Colomo e cols. (2003), de 128 pacientes, 21% foram 

considerados com morfologia imunoblástica, enquanto apenas 9% eram estritamente 

representados por linfoma imunoblástico pelos critérios de Kiel. Dos casos tipo pCG, 

39% evidenciaram morfologia imunoblástica, versus 15% dos casos tipo CG (com 
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valor de p=0,01). Apesar dessa associação, o padrão imunofenotípico não foi 

associado significativamente à sobrevida nesses pacientes. 

No segundo estudo, De Paepe e cols. (2005) usaram a definição de Kiel 

para linfoma imunoblástico (i. e., casos com mais de 90% de imunoblastos) e de 153 

pacientes, apenas oito (5%) eram representados por linfoma imunoblástico. Desses 

oito, sete se apresentaram com fenótipo tipo pCG. A expressão de Bcl-6 foi muito 

menos freqüente nos linfomas imunoblásticos (25%) que no total dos casos 

estudados (70,5%). Eles também observaram que os pacientes com linfoma 

imunoblástico apresentavam-se com idade maior que 60 anos ao diagnóstico, fator 

indicativo de doença mais avançada e de pior resposta ao tratamento. 

Consideraram, neste mesmo estudo, o subgrupo morfológico de grandes células 

clivadas, com características próprias, representadas por fenótipo tipo CG e 

positividade para CD10. Os linfomas de grandes células clivadas descritos por De 

Paepe, correspondem ao linfoma CB-ML como definido na OMS e não mostram, no 

nosso estudo, características distintas do linfoma CB-MN. Ambos os subtipos de 

linfoma centroblástico constituem o grupo de LDGCB com morfologia não 

imunoblástica, este sim com características distintas identificadas neste e em outros 

estudos, representadas principalmente pelo padrão tipo CG (Engelhard e cols., 

1997; Baars e cols., 1999). 

 

O presente estudo indica também que a morfologia imunoblástica, 

definida como mais de 50% de imunoblastos, está fortemente associada ao padrão 

tipo pCG. Este número é tão arbitrário quanto os 90% utilizados na classificação de 

Kiel atualizada. A comparação realizada entre a categorização com nível de corte de 

10%, assim como utilizado por Diebold, e de 50%, mostra maior significado 
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estatístico quando esse último valor é considerado. A relevância biológica desse 

parâmetro foi evidenciada no nosso estudo pela associação dos casos com 

morfológica imunoblástica ao fenotipo tipo pCG. Chama atenção que um de 17 

pacientes com mais de 50% de imunoblastos evidenciou fenotipo tipo CG (p=0,003). 

A positividade para Bcl-6, menor nesse grupo que nos demais (5,9% versus 40%, 

com valor de p=0,005) corrobora esse significado, 

 

O número de imunoblastos permitiu não só minimizar a heterogeneidade 

morfológica dos LDGCB, mas, também, caracterizar, por meio da correlação com 

curvas de sobrevida, grupos de pacientes com prognóstico distinto (Engelhard e 

cols., 1997; Diebold e cols., 2002). 

 

Uma das maiores críticas da subclassificação é a falta de 

reprodutibilidade diagnóstica entre os patologistas. Este aspecto, em nosso estudo, 

foi minimizado, quando considerados os grupos com e sem morfologia 

imunoblástica. Mediante essa categorização, o valor do coeficiente kappa para dois 

observadores foi de 0,647, ao invés de 0,568, quando utilizado o ponto de corte de 

10% descrito na classificação de Kiel. Um dos fatores que interfere na concordância 

diagnóstica entre patologistas relaciona-se à qualidade do material examinado. Em 

nosso trabalho, a revisão morfológica foi realizada em casos provenientes da rotina 

de patologia cirúrgica, incluindo freqüentemente amostras recebidas de laboratórios 

externos para revisão, com diferentes protocolos de processamento técnico.  

 

Aspectos imuno-histoquímicos 
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O calcanhar de Aquiles dos estudos que empregam técnicas imuno-

histoquímicas é a definição do percentual de células marcadas a partir do qual o 

caso é considerado positivo. É sem dúvida arbitrária, variável para cada marcador e 

certamente altera, em diferentes proporções, as análises e resultados obtidos. Não 

há um consenso universal para cada anticorpo individualmente considerado. Este 

fato torna-se ainda mais relevante quando consideramos o impacto da introdução de 

novas abordagens terapêuticas dirigidas contra alvos moleculares específicos 

detectados pela imuno-histoquímica. Além do mais, a associação de aspectos 

relacionados à morfologia com a expressão individual de marcadores tumorais 

específicos tem sido utilizada recentemente para distinção de grupos de pacientes 

com comportamento clínico distinto (Colomo e cols., 2003; De Paepe e cols., 2005). 

 

A utilização inicial de dois critérios de positividade da marcação imuno-

histoquímica teve como objetivo possibilitar a comparação com os dados obtidos por 

Colomo e cols. e Hans e cols.. Os primeiros consideraram como critério de 

positividade mais de 25% de células marcadas e os segundos, mais de 30%. Como 

não identificamos uma diferença significativa em relação a estes dois limites 

optamos pelo critério de Hans e cols (>30%) como critério de positividade nas 

análises comparativas. 

 

Fatores intrínsecos e extrínsecos podem alterar a quantificação da 

marcação observada e devem ser minimizados por meio da otimização do 

procedimento técnico e do uso de controles positivos e negativos externos e internos 

ao tecido a ser examinado. Na prática, a avaliação qualitativa do caso é utilizada 

associada à mensuração semiquantitativa. O nível limite de positividade é 
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respaldado em estudos semelhantes publicados e validados mediante a correlação 

com o seguimento clínico dos pacientes (Leong, 2004).  

É importante ressaltar que não há, em geral, possibilidade de diagnóstico 

imuno-histoquímico desvinculado da correlação morfológica, aspecto que se torna 

ainda mais relevante quando consideramos os casos que não mostram marcação 

para determinado anticorpo. No presente estudo, 33 casos (28,2%) não 

evidenciaram qualquer positividade para CD10, Bcl-6 e MUM1. 

 

Os marcadores selecionados reconhecem moléculas cuja expressão de 

mRNA está associada com o fenótipo tipo CG e pCG. (Hans e cols., 2003; Lossos e 

Morgensztern, 2006; Alizadeh e cols., 2000). A expressão de CD10 (CALLA - 

common acute lymphoblastic leukemia antigen) nos órgãos linfóides secundários é 

restrita aos centros germinativos nos folículos linfóides secundários. É identificada 

na maioria dos linfomas foliculares e geralmente negativa em outros linfomas de 

pequenas células. Define diferenciação tipo CG, quando essa expressão é 

comparada com os grupos de diferenciação linfóide B definidos pelos estudos de 

expressão gênica, que constituem o padrão–ouro (Huang et al, 2002; Hans, 2004). 

Está presente em 50 a 70% dos casos incluídos no grupo tipo CG (Huang e cols., 

2002; Berglund e cols., 2005). A proporção de casos positivos no grupo tipo CG 

encontrada neste trabalho (72,7%) é semelhante à expressão observada pelos 

autores citados acima. 

 

O antígeno Bcl-6, fator de repressão transcricional, é requerido para a 

formação do centro germinativo. Atua como facilitador da hipermutação somática 

responsável pela diversidade de anticorpos, aumentando a afinidade antigênica pela 
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supressão da apoptose mediada pelo p53, em resposta ao dano de DNA. Sua 

regulação negativa é aparentemente necessária para diferenciação de células B do 

centro germinativo em células de memória ou plasmócitos. A expressão constitutiva 

de Bcl-6 como resultado de translocação, mutação ou outro mecanismo pode 

contribuir para a linfomagênese por meio da parada de maturação e conseqüente 

expansão clonal de linfócitos B do centro germinativo (Winter e cols., 2006). Sua 

expressão em 34% dos casos deste estudo é menor que a identificada por Hans e 

cols. (56%) e por Winter e cols. (77%), sendo, porém, maior que a identificada por 

Colomo e cols. (21%).  

 

O antígeno MUM1 (MUM1/IRF4) em células normais reflete o estágio final 

de maturação linfóide dentro do centro germinativo e etapas subseqüentes até 

plasmócitos. Ao contrário de células normais, em que a expressão de MUM1 e de 

Bcl-6 são mutuamente exclusivas, nos LDGCB, aproximadamente 50% das lesões 

MUM1 positivas também expressam Bcl-6, sugerindo a desregulação dessas 

proteínas (Pittaluga, 2003). Em nossos casos, a expressão de ambos os marcadores 

foi encontrada em 17 casos, que representam 22% do total dos casos com padrão 

tipo pCG. Marcação positiva simultânea para MUM1 e CD10 foi encontrada em 6 

casos, 5,1% do total de casos, refletindo a presença de MUM1 em sub-população de 

células B presentes na zona clara do centro germinativo, com algum grau de 

diferenciação pós-germinal (De Leval e Harris, 2003). 

 

Para os demais marcadores individuais utilizados, a positividade para 

CD5 em apenas dois casos, ambos de morfologia não imunoblástica, não permitiu 

análise comparativa com as variáveis estudadas. A expressão de CD5 nos LDGCB 
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de novo está associada a curso clínico mais agressivo, sendo mais freqüentemente 

identificada em pacientes com idade maior que 60 anos, estadiamento II ou IV, com 

comprometimento de mais de um sítio extranodal e sintomas B (Yamaguchi, 2002). 

 

O anticorpo monoclonal Ber-H2 (CD30), nitidamente evidencia padrão de 

marcação de membrana circunferencial e paranuclear (Golgi) dot-like. Sua 

expressão em células não-neoplásicas está associada com ativação, não sendo 

observada em células B e T periféricas em repouso. Embora a positividade para 

CD30 tenha identificado os linfomas anaplásicos T (Stein e cols., 1985), sua 

presença é observada em 15% a 20 % dos LNH B e em 30% dos LNH T excluindo-

se os de morfologia anaplásica. Sua expressão nos linfoma B é predominantemente 

nos linfomas imunoblásticos (Knowles, 2001), aspecto observado neste estudo em 

dois casos que evidenciaram positividade para CD30, ambos com imunofenótipo tipo 

pCG. 

 

Não encontramos, à semelhança de Hans e cols. (2004), diferença 

significativa na expressão proteica de Bcl-2 entre os grupos pCG e CG. A expressão 

de Bcl-2 nos LDGCB tem significado controverso em alguns estudos, estando 

associado a um pior prognóstico (Winter e cols., 1997; Biasoli e cols., 2005). Cumpre 

ressaltar que não há relação entre a expressão de Bcl-2 e a expressão do gene 

BCL2. O rearranjo com translocação t(14,18)(q32;q21) é relacionado ao padrão de 

diferenciação tipo CG, sendo a expressão do gene BCL2 no grupo pCG associada 

ou a amplificação ou a ganho do cromossomo 18 (Stefanoff e cols., 2006; Lossos e 

Morgensztern, 2006;). A associação com prognóstico está relacionado à expressão 

protéica e sua utilização como marcador de pior prognóstico tem menor número de 
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relatos discordantes que no caso de outros marcadores, apesar da utilização de 

diferentes critérios de positividade, variando entre 10% e 60% de células marcadas.  

 

Com a utilização da tecnologia de TMA, a perda de representatividade 

dos casos foi desprezível (2/207). Entre as diversas vantagens listadas com o uso 

dessa técnica, (De Marzo e cols., 2003) em relação aos cortes convencionais, estão 

a uniformidade das reações imuno-histoquímicas e a maior agilidade na observação. 

A presença de diferentes intensidades de positividade em casos próximos uns aos 

outros facilitou a comparação entre eles, minimizando as diferenças de qualidade 

técnica dos cortes na identificação visual qualitativa da marcação. O uso de blocos 

multi-teciduais, (Battifora, 1986 e Konomen e cols., 1998), construídos com o uso de 

instrumental comercial (De Marzo e cols., 2003) ou artesanal (Pires, e cols., 2006) 

não é recente. Esta técnica tem sido aplicada de forma crescente, sendo a 

representatividade validada por vários estudos quando comparada aos cortes 

convencionais (Hsu e cols., 2002; Zu, e cols., 2005). 

 

O propósito de identificar marcadores individuais ou padrões imuno-

histoquímicos de marcação - como o padrão de diferenciação linfóide B tipo pCG 

relacionado a morfologia imunoblástica – tem como objetivo prover a estratificação 

prognóstica dos pacientes, propiciando relatos uniformes da evolução em estudos 

clínicos. O uso da tecnologia de DNA microarray permitiu a classificação molecular 

dos LDGCB, identificando um número grande de moléculas cuja expressão proteica 

pode contribuir para a avaliação prognostica. Não há, porém, consenso de qual seria 

o melhor modelo imuno-histoquímico para descrever a heterogeneidade dos 

LDGCB.  
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Para a incorporação desses marcadores à prática clínica, são necessárias 

avaliações prospectivas com protocolos definidos que incluam, além da 

subclassificação morfológica, uniformidade da metodologia imuno-histoquímica -- da 

fixação à definição de critérios de positividade, além de coleta e processamento 

uniformes de amostras cirúrgicas a fresco para os modelos de estudos de expressão 

de DNA e de RNA, para validação desses resultados.   

 

Em resumo, o atual estágio de conhecimento acerca da biologia dos 

LDGCB, representado, sobretudo, pelo estudo da expressão gênica e de 

marcadores moleculares, permite que este grupo de linfomas seja categorizado de 

acordo com a sua origem celular. Essa categorização é capaz de diminuir as 

diferenças na reconhecida heterogeneidade dessas lesões. Novos mecanismos 

biológicos e possíveis alvos terapêuticos poderão ser desenvolvidos a partir dessa 

nova compreensão. Permanecem, porém, muitas questões relacionadas aos IBL. 

Seria realmente um subtipo específico com características clinicas definidas, como 

maior idade mediana, estágios mais avançados em sua apresentação e, 

principalmente, pior resposta ao tratamento? Além disto, é necessária melhor 

definição dos valores numéricos dos imunoblastos para caracterizar estes linfomas. 

É mister um estudo cuidadoso, em maior escala, para comparar esses valores e seu 

impacto na reprodutibilidade entre os patologistas, na correlação com o padrão 

imuno-histoquímico de diferenciação e no significado dessas correlações 

clinico/patológicas.  
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7. CONCLUSÕES 

 

• Este estudo demonstrou que o padrão de diferenciação linfóide B tipo 

pós-centro germinativo está associado com a morfologia imunoblástica 

nos LDGCB. 

• A expressão protéica de Bcl-6 no tecido relaciona-se ao padrão de 

diferenciação tipo centro germinativo. 

• A presença de mais de 50% no número de imunoblastos mostrou ser 

um corte adequado para caracterizar os linfomas com “morfologia 

imunoblástica”. Por sua relação com a origem pós-centro germinativo 

e por sua melhor reprodutibilidade entre os observadores (ĸ =0.647). 

• Este estudo não permitiu concluir por associação clinicamente 

significativa entre o perfil clínico dos pacientes ao diagnóstico, as 

abordagens morfológicas e o imunofenótipo. 
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ANEXO II – SELEÇÃO DOS CORTES EM HE 
H & E 1 10 20 40 60 80 100  H & E 1 10 20 40 60 80 100  H & E 1 10 20 40 60 80 100 

H01-002 269               H03 - 000 185 - A,         H04 - 001 986 - B               
H01-011 852               H03 - 000 359 -  A         H04 - 002 214 - A               
H02 - 000 067 - A,B               H03 - 000 539 - A         H04 - 002 236 A,               
H02 - 000 542 - A               H03 - 000 544 - A         H04 - 002 674 - A               
H02-000 815               H03 – 000 549 - A         H04 - 003 330 - A               
H02 - 001 120 - A               H03 – 000 743 – A         H04 - 004 872 - A               
H02 - 001 211 - A               H03 – 000 883 - A         H04 - 005 302 - A               
H02 - 001 254 - A               H03- 001 040 - A         H04 - 005 330 – A               
H02 - 001 404 - A               H03 - 001 074  - A         H04 - 005 407 - A               
H02 - 001 525 - A               H03 - 001 446 - A         H04 - 005 710 - A               
H02 - 001 575 - A               H03 - 001 995 - A, B         H04 - 005 771 - B               
H02 - 001 796 - A               H03 - 002 002 - A         H04 -006 302 - A               
H02 – 002 651 – A               H03 - 002 093 - A         H04 - 006 498 - A               
H02 – 0027 93 - A               H03 - 002 388 - A         H04 - 007 057 – A, B               
H02 - 002 894 - A               H03 - 002 552 - B         H04 - 007 252 - A               
H02 - 002 913 - A               H03 - 002 790 - A         H04 - 007 415 - A               
H02 - 002 960 - A               H03 - 002 894 - B         H04 - 007 684 - A               
H02 - 003 000 - A               H03 - 002 945 - A         H04 - 007 887 - A               
H02 - 003 626 - A               H03 - 003 725 - A         H04 - 008 124 - B               
H02 - 004 199 - A               H03 - 003 735 - A         H04 - 008 834 - A               
H02 - 004 277 - A               H03 - 003 960 - B         H04 - 008 906 - A               
H02 - 004 314 - B               H03 - 004 570 - A         H04 - 008 999 - A               
H02 – 004 888 - A               H03 - 004 858 - A         H04 - 009 234 - A               
H02 – 005 141 – A               H03 - 005 206 - A         H04 - 009 865 - A               
H02 – 005 407 – A               H03 - 005 335 - A,         H04 - 010 587 – A               
H02 – 005 410 – A               H03 - 005 418 - A         H04 - 011 191 - A               
H02 – 005 435 – A               H03 - 006 085 - A         H04 - 011 194 - A               
H02 – 005 703 – A               H03 - 006 285 - A         H04 - 011 509 - A               
H02 – 006 031 – A               H03 - 006 662 - A         H04 - 011 609 - A               
H02 – 006 034 – A               H03 - 007 827 - A         H04 - 011 958 - A               
H02 – 006 218 – A               H03 - 008 233 - A         H04 - 012 515 - A               
H02 – 006 691 – A               H03 - 008 377 - A         H04 - 012 746 - A               
H02 – 007 081 – A               H03 - 009 330 - A         H04 - 012 972 - A               
H02 – 007 087 – A               H03 - 009 415 - A         H04 - 013 092 - A               
H02 – 007 312 – A               H03 - 009 802 - A         H04 - 013 205 - A               
H02 – 007 840 – A               H03 - 009 979 - A         H04 - 013 745 - A               
H02 – 007 894 – A               H03 - 010 646 - A         H04 - 014 784 - A               
H02 – 008 026 – A               H03 - 011 429 - B         H04 - 015 162 - C               
H02 – 008 732 – A               H03 - 011 471 - A         H04 - 015 258 – A               
H02 – 009 037 – A               H03 - 011 652 - A         H04 - 015 588  - B               
H02 – 009 200 – A               H03 - 012 340 - A         H04 - 015 627 - A               
H02 – 009 382 – A               H03 - 013 233 - A         H04 - 015 674 - A               
H02 – 009 570 – A               H03 - 014 035 - A         H04 - 016 328 - A               
H02 – 010 444 – B               H03 - 014 508 - A         H04 - 016 547 - A               
H02 – 010 445 – A               H03 - 014 540 - B         H04 - 016 808 - A               
H02 – 010 782 – B               H03 - 014 635 - A         H04 - 017 135 - A               
H02 – 010 980 – A               H03 - 014 673 - A         H04 - 017 211 - A               
H02 – 011 658 – B               H03 - 014 951 - A         H04 - 018 292 - A               
H02 - 011 745 - A               H03 - 015 689 - A         H04 - 018 431 - B               
H02 - 011 749 - A               H03 - 015 805 - A, B         H04 - 018 737 - A               
H02 - 011 758 - A               H03 - 015 990 - A         H04 - 019 763 - A               
H02 - 011 821 - A               H03 - 018 142 - A         H04 - 019 794 - A               
H02 - 012 034 - B               H03 - 018 427 - A         H05-  001 748                
H02 - 012 429 - A               H03 - 018 641 - A         H05- 002 518               
H02 - 012 604 – A               H03 - 020 208 - A         H05- 002 983               
H02 - 013 316 - B               H04 - 000 245 - A         H05- 004 128               
H02 - 013 793 - A               H04 - 000 247 - A                         
H02 - 015 170 – A, B               H04 - 000 292 - B,C                 
H02 - 015 973 - A               H04 - 000 468 - A                 
H02 – 016 419 - A               H04 - 000 738 - A                 
H02 - 016 607 - A               H04 - 001 099 - A                 
Fonte:  Planilha concebida pelo dr. Claudio Gustavo Stefanoff (comunicação pessoal) 

 


