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RESUMO 

 

As leucemias linfoblásticas agudas de células T (LLA-T) representam 15% dos casos de 

LLA pediátricas, e são associadas a um pior prognóstico, bem como características 

clínicas semelhantes ao linfoma linfoblástico de células T (LLb-T). CD44 é uma 

glicoproteína multifuncional de adesão que ajuda na migração de células precursoras 

da medula óssea para o timo, no desenvolvimento de linfócitos T. A expressão de CD44 

foi associada à progressão tumoral, influenciando na sobrevida e infiltração em órgãos 

em modelos murinos de LLA-T. O gene CD44 é um alvo da via de RAS, que 

desencadeia o seu splicing alternativo, criando um loop de feedback positivo. A variante 

6 de CD44 se liga a fatores de crescimento e seus receptores, sustentando assim a 

sinalização de RAS. OBJETIVOS: Determinar o perfil da expressão celular do receptor 

CD44 entre diferentes subtipos maturativos de LLA-T pediátricas, como possível 

preditor a mutações em RAS; comparar a expressão de CD44 com as características 

clínicas do paciente, assim como entre LLA-T e LLb-T e recaída de LLb-T com 

infiltração medular. METODOLOGIA: Foi utilizada uma série de 175 pacientes (≤ 21 

anos), avaliada quanto ao perfil imunofenotípico através da citometria de fluxo 

multiparamétrica e sequenciada para detecção de mutação nos códons 12, 13 dos 

genes N/KRAS. Ao painel de diagnóstico de LLA-T foi inserido o tubo 

CD4FITC/CD7PE/CD45PercP-cy5.5/CD8Pe-cy7/CD44APC para avaliação da 

expressão do CD44 pela Intensidade mediana de fluorescência (IMF) em blastos e 

linfócitos dos pacientes leucêmicos (n = 64) e células precursoras do sangue de cordão 

umbilical (SCU) (n = 6). RESULTADOS: Foi utilizado o valor da IMF no percentil 75 

como cutoff para discriminar entre os grupos com expressão alta e baixa do CD44. O 

perfil imunofenotípico demonstra que 16 casos de 171 (9,4%) foram LLA de células 

precursoras T precoces (LLA-ETP), 38 (22,2%) foram pré-T, 70 (40,9%) T cortical e 47 

(27,5%) T madura. Linfoblastos de LLA-T (IMF: 2249 [68-12751]) possuem uma menor 

expressão de CD44 que linfócitos de casos de LLA-T (IMF: 14254 [324-28897]), assim 

como de SCU (IMF: 9476 [6834-19785]). Dois casos de 64 foram negativos para CD44 

(<20% blastos positivos). O grupo de pacientes com a alta expressão de CD44 

apresentou uma tendência a ter uma leucometria menor que 50000/µL comparados ao 



 

 

grupo de pacientes com baixa expressão (p=0,05). Não foi observada associação entre 

a alta expressão de CD44 com a presença de organomegalia. LLA-ETPs têm uma 

maior expressão de CD44 (IMF: 3839 [1966-6526]) que os subtipos mais maduros de 

LLA-T (pré-T: 1106 [68-6080], T cortical: 1982 [290-5376], T madura: 2572 [92-12751]) 

(p=0,03). Amostras de LLb-T de diagnóstico (IMF: 755 [555-955]) e de recaída (IMF: 

1123 [529-1641]) têm menor expressão de CD44 que LLA-T (IMF: 2249 [68-12751]) (p= 

0,02). Dos 168 N/KRAS sequenciados, 15 (8,9%) estavam mutados. Não houve 

diferença significante de características clínicas (leucometria e organomegalia), cor da 

pele, sexo e subtipo de LLA-T de acordo com o status de N/KRAS. Pacientes com 

N/KRAS mutado possuem mais frequentemente idade <10 anos (p = 0,03). Não houve 

diferença significante de expressão do CD44 entre casos com mutação no N/KRAS 

(IMF: 3670 [840-8325]) e sem a mutação (IMF: 2249 [194-12750]) (p=0,09). 

CONCLUSÕES: Alta expressão de CD44 não se mostrou relevante para a infiltração 

em órgãos de pacientes, porém pacientes com alta expressão apresentaram uma 

menor leucometria que os pacientes com baixa expressão. A expressão de CD44 

também está ligada ao nível maturativo do blasto, tendo LLA-ETPs maior expressão. 

LLb-T e recaída de LLb-T possuem uma menor expressão de CD44 que LLA-T. 

Mutação em N/KRAS não leva a uma maior expressão de CD44 em LLA-T pediátricas.  

 

Palavras-chaves: CD44, Leucemia Linfoblástica Aguda de células T, RAS. 



 

 

ABSTRACT 

 

T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) represents 15% of pediatric ALL cases, and 

is associated with a worse prognosis and has clinical features similar to T-cell 

lymphoblastic lymphoma (T-LbL). CD44 is a multifunctional adhesion glycoprotein which 

helps with the homing of precursor cells from the bone marrow to the thymus in the 

development of T lymphocytes. CD44 expression was associated with tumor 

progression, influencing the survival and organ infiltration of murine T-ALL models. 

CD44 gene is a target of the RAS pathway, which promotes its alternative splicing, 

throughout a positive feedback loop. The variant 6 of CD44 binds to growth factors and 

their receptors, thereby sustaining RAS signaling. OBJECTIVES: To determine the 

profile of the cellular expression of the receptor CD44 among different maturational 

subtypes of pediatric T-ALL, as a possible predictor to RAS mutations; to compare the 

CD44 expression with the patient’s clinical characteristics, as well as between T-ALL, T-

LbL and T-LbL relapse with bone marrow infiltration. METHODS: We tested a series of 

175 patients (≤ 21 years) evaluated for the immunophenotypic profile by multiparameter 

flow cytometry and sequenced for mutation detection in codons 12 and 13 of N/KRAS 

genes. To the T-ALL diagnostic panel the tube CD4FITC/CD7PE/CD45PercP-

Cy5.5/CD8Pe-Cy7/CD44APC was inserted for the evaluation of CD44 expression by 

median fluorescence intensity (MFI) in leukemic blast cells and lymphocytes of patients 

(n = 64) and precursor cells from umbilical cord blood (UCB) (n = 6). RESULTS: We 

used the value of the MFI in the 75th percentile as a cutoff to discriminate between 

groups with high and low expression of CD44. The immunophenotypic profile shows that 

16 of 171 cases (9,4%) were early T cell precursor ALL (ETP-ALL), 38 (22,2%) were 

pre-T, 70 (40,9%) cortical T and 47 (27,5%) mature T. T-ALL lymphoblasts (IMF: 2249 

[68-12751])  had a lower expression of CD44 compared to T-ALL (MFI: 14254 [324-

28897]) and UCB (MFI: 9476 [6834-19785]) lymphocytes. Two of 64 cases were 

negative for CD44 (<20% positive blasts). The group of patients with high expression of 

CD44 had a tendency to have a white blood cell count of less than 50,000/uL compared 

to the patients with low expression (p = 0,05). There was no association between high 

expression of CD44 and the presence of organomegaly. ETP-ALL has a higher 



 

 

expression of CD44 (MFI: 3839 [1966-6526]) than the more mature T-ALL subtypes 

(pre-T: 1106 [68-6080], cortical T: 1982 [290-5376], mature T: 2572 [92-12751]) (p = 

0,03). Diagnostic (MFI: 755 [555-955T]) and relapse (MFI: 1123 [529-1641] LbL samples 

had lower expression of CD44 than T-ALL samples [MFI: 2249 (68-12751)] (p = 0.02). 

Of the 168 N/KRAS sequenced, 15 (8,9%) were mutated. There was no significant 

difference in clinical characteristics (white blood cell count and organomegaly), skin 

color, sex, and T-ALL subtype according to the N/KRAS status. Patients with mutations 

in N/KRAS were more often <10 years old (p = 0,03). There was no significant difference 

in CD44 expression between cases with N/KRAS mutations (MFI: 3670 [840-8325]) and 

without mutation (MFI: 2249 [194-12750]) (p = 0.09). CONCLUSIONS: High expression 

of CD44 was not relevant for the infiltration in patients’ organs, but patients with high 

expression had a lower white blood cell count than patients with low expression. CD44 

expression is also connected to the maturation level of the blast, with higher expression 

in ETP-ALL. T-LbL and T-LbL relapse have a lower expression of CD44 that T-ALL. 

N/KRAS mutation does not lead to a higher expression of CD44 in pediatric T-ALL. 

 

Key-words: CD44, T cell Acute Lymphoblastic Leukemia, RAS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Leucemia Linfoblástica Aguda de células T pediátrica  

Durante a hematopoese, as células pluripotentes da medula óssea (MO) dão 

origem a duas possíveis linhagens celulares, a mielóide e a linfóide. As células 

progenitoras mielóides se diferenciam dentro da MO em células da linhagem 

granulocítica, eritrocítica, monocítica e megacariocítica, e as células progenitoras  

linfóides se diferenciam em linfócitos B, células NK (Natural killer) ou, após migrarem 

para o timo para completar a sua maturação, em linfócitos T (ROSE-INMAN, H., 

KUEHL, D.; 2014) (Figura 1). Durante esse processo, lesões gênicas em uma célula 

pluripotente ou progenitora mais madura do sistema hematopoético dão à célula 

capacidades biológicas importantes para a formação do câncer (ex.: proliferação 

desenfreada, resistência à apoptose etc.) (HANAHAN, D., WEINBERG, R. A.; 2011). 

Além disso, algumas lesões gênicas causam parada da diferenciação, mantendo as 

células em estado imaturo, dando origem à leucemia aguda. Essa é uma doença clonal 

e heterogênea, podendo-se dividir morfológica e biologicamente entre leucemia 

mielóide aguda (LMA) e linfoblástica aguda (LLA), com uma variedade de subtipos 

diferentes, identificáveis por expressão gênica, tipo celular, estágio de diferenciação e 

aberrações cromossômicas e moleculares (GREAVES, M.; 2002). 

A leucemia aguda é a neoplasia mais comum na infância, correspondendo a 30% 

de todos os cânceres pediátricos, com o risco de 37 por milhão de crianças por ano de 

desenvolvê-la (SMITH, M. A. et al; 1999) e é diagnosticada pela detecção de mais de 

20% de blastos leucêmicos na MO do paciente (HARRIS, N. L. et al.; 1999). Na 

população pediátrica, 75% a 80% das leucemias agudas são LLA e 15% a 20% são 

LMA. LLA pode ser subdividida entre LLA de células precursoras B (LLA-cpB) e LLA de 

células T (LLA-T). LLA-T corresponde a aproximadamente 15% de casos de LLA 

pediátrica, tendo predominância o sexo masculino, e possui um pior prognóstico com 

maior risco de recaída se comparada às mais frequentes LLA-cpB (85% das LLA 

pediátricas) (SMITH, M. A. et al; 1999). 
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Figura 1: Esquema de hematopoese normal (HOFFBRAND, A. V., MOSS, P. A. H.; 

2013). As células-tronco pluripotente dão origem a células da linhagem linfóide: linfócitos T, B e 

células NK; e mielóide: eritrócitos, megacariócitos, monócitos e granulócitos. Baso – basófilo; 

CFU - unidade formadora de colônia; E – eritróide; Eo – eosinófila; GEMM – granulocítica, 

eritróide, monocítica e megacariocítica; GM - granulócito, monócito; Meg - megacariócito; NK - 

Natural killer. 

 

As neoplasias de células precursoras linfóides de linhagem T são classificadas 

segundo a organização mundial de saúde (OMS) como leucemia/linfoma linfoblástico T, 

pois possuem características clínicas, imunofenotípicas e morfológicas similares. O 

termo linfoma é utilizado quando as células neoplásicas estão restritas a locais 

específicos como mediastino e linfonodos, com ou sem envolvimento mínimo do sangue 

periférico (SP) e da MO. Quando há um maior comprometimento de linfoblastos no SP 

e MO, o termo apropriado da neoplasia é leucemia linfoblástica aguda. Se o paciente 

apresenta-se com organomegalia além de possuir uma medula infiltrada por 

linfoblastos, a distinção entre leucemia e linfoma é arbitrária. Para muitos protocolos de 
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tratamento, a presença de mais de 25% de blastos é usada como limite para se definir 

leucemia (BOROWITZ, M., CHAN, J. K. C.; 2008; BURKHARDT, B.; 2009). 

Os sintomas comuns de leucemias agudas estão relacionados à tomada da 

medula óssea pelos blastos leucêmicos, levando a anemia, trombocitopenia e 

neutropenia, tendo como consequências a fadiga, frequentes equimoses e 

sangramentos e infecções recorrentes (ROSE-INMAN, H., KUEHL, D.; 2014). Em LLA-T 

é comum também a infiltração de blastos em outros órgãos, causando organomegalia, 

mais frequentemente no mediastino, fígado, baço e linfonodos e ainda, com menor 

frequência, acometimento do sistema nervoso central e testículos. 

Várias anormalidades moleculares são frequentes em LLA-T, e levam à 

leucemogênese por ativação de oncogenes ou perda de genes supressores de tumor. 

Um cariótipo aberrante é encontrado em 50% dos casos de LLA-T. Translocações 

cromossômicas frequentemente envolvem o loci dos genes de receptores de células T 

(TCR), nos cromossomos 7 (TRB e TRG) e 14 (TRA e TRD), ocorrendo em 35% dos 

casos. Nelas, por rearranjo ilegítimo de genes TCR, ocorre a translocação da região 

promotora de TCR com a dos genes de fatores de transcrição, como TAL1, LYL1 e 

TLX1, promovendo a super-expressão desses fatores (GRAUX, C. et al.; 2006). 

 Podem ocorrer também fusões gênicas, que resultam na formação de proteínas 

quiméricas com propriedades oncogênicas, tais como STIL-TAL1, PICALM-MLLT10 

(conhecido por CALM-AF10), KMT2A-r, como KMT2A-MLLT1 (conhecido como MLL-

ENL) e NUP214-ABL1. Deleções ou mutações inativadoras são comuns em LLA-T e 

levam à perda dos genes supressores de tumor, como CDKN2A, CDKN2B e PTEN (DE 

KEERSMAECKER, K., MARYNEN, P., COOLS, J.; 2005) 

Em mais de 50% dos casos de LLA-T ocorre a desregulação da via de 

sinalização de NOTCH1, com mutações ativadoras nos domínios HD em (26%) e PEST 

(12,5%) do gene NOTCH1, e 17,7% de mutação em ambos os domínios (WENG, A. P. 

et al.; 2004), assim como mutações inibitórias em FBXW7 (19,1%) (MANSUR, M. B. et 

al.; 2011). A desregulação da via de RAS ocorre frequentemente em casos de LLA-T 

por mutações de ganho de função nos genes NRAS e KRAS (10% a 15%), no gene 

IL7R (10%) e em FLT3 (2-4%), sendo mutações em genes RAS e FLT3 mais comuns 

em casos de LLA-T mais imaturos (VLIERBERGHE, P. V., FERRANDO, A.; 2012; 
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ZHANG, J. et al.; 2012; AIFANTIS, I., RAETZ, E., BUONAMICI, S.; 2008; GRAUX, C. et 

al.; 2006). 

 

1.2. Desenvolvimento de linfócitos T e subtipos de LLA-T 

O processo de maturação normal de linfócitos T começa quando progenitores de 

células T se originam das células-tronco pluripotentes na medula óssea, que também 

são responsáveis pela continuação das linhagens mielóides e linfóide B. Esses 

progenitores migram para o timo, onde encontram o microambiente adequado para sua 

diferenciação, limitando a multipotência da célula, provocando sua seleção e eventual 

maturação em linfócitos T funcionais (KOCH, U., RADTKE, F.; 2011). 

Dentro do timo, as células em diferenciação podem ser classificadas em 

diferentes subgrupos, pela expressão diferenciada de certos marcadores. As células 

mais imaturas são duplo negativas (DN) para CD4 e CD8 e, posteriormente, adquirem a 

expressão de ambos os marcadores (duplo positivas, DP) e finalmente expressam 

somente CD4 ou CD8 (simples positivas). Em modelos murinos, as células DN podem 

ainda ser subdivididas em grupos de acordo com a expressão de CD25 e CD44 (Figura 

2) (GODFREY, D. I. et al.; 1993; BHANDOOLA, A., SAMBANDAM A.; 2006). 

 

Figura 2: Diferentes estágios de desenvolvimento em modelos murinos de linfócitos T por 

citometria de fluxo (Modificado de KOCH, U., RADTKE, F.; 2011). Dotplot à esquerda 

demonstra as células imaturas dentro do timo, analisadas dentro de DN (duplo negativo para 

CD4 e CD8), em relação à expressão de CD44 e CD25. À direita, dotplot demonstrando a 

expressão de CD4 e CD8 nas células em maturação no timo. ETP - células precursoras 

precoces T; DN – Duplo Negativo.  
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As células precursoras precoces T (early T precursor, ETP) são progenitores 

mais imaturos dentro do timo e, em camundongos, se enquadram no estágio DN1 

(duplo negativo para CD4 e CD8, negativo para CD25 e positivo para CD44), porém 

expressam diferencialmente CD117 (C-Kit), um marcador de células imaturas. As 

células no estágio DN1, localizadas na região da junção córtico-medular (Figura 3) do 

timo, sofrem um importante aumento na sinalização de Notch1, uma proteína crucial 

para a transcrição de genes que levam à determinação da linhagem T (RADTKE, F. et 

al.; 1999). Os timócitos então migram para o córtex do timo, onde se diferenciam em 

DN2 (CD44 positivo, CD25 positivo), e se inicia o rearranjo gênico das cadeias e  

nos loci TRG, TRD e TRB, respectivamente (CAPONE, M. et al.; 1998). As células, 

então, se diferenciam em DN3 (CD44 negativo, CD25 positivo) migrando para a zona 

subcapsular do timo, onde completam o rearranjo dos genes TCR e ocorre a seleção 

entre os destinos  ou . A seleção para o desenvolvimento de timócitos ocorre 

com o auxílio da sinalização de Notch1 e do pré-TCR funcional expressos por essas 

células (von BOEHMER, H.; 2005). Estas então passam para o estágio DN4 (CD44 

negativo, CD25 negativo) e migram de volta para a região medular do timo, 

aumentando a expressão de CD4 e CD8, até serem duplo positivas (DP). O gene TRA 

é rearranjado e as células expressando TCR sofrem seleção positiva ou negativa de 

acordo com a avidez de ligação com o complexo principal de histocompatibilidade 

(HLA-DR) expresso pelas células do microambiente tímico. Após a seleção, as células 

DP se comprometem com a expressão simples positiva de CD4 ou CD8, que sofrem 

seleção novamente para eliminar células T auto-reativas e então retornam para a 

circulação (KLEIN, L. et al.; 2009). 

 A timopoese em humanos é parecida da de murinos, porém possui diferenças de 

expressão de alguns marcadores (WEERKAMP, F., PIKE-OVERZET, K., STAAL, F. J. 

T. et al.; 2006). Em humanos o estágio DN pode ser subdividido pela expressão 

diferenciada de CD34 e CD1a, onde as células mais imaturas são positivas para CD34 

e negativas para CD1a, e, quando se comprometem com a linhagem T, passam a 

expressar CD1a e começam o rearranjo de genes TRG, TRD e TRB. As células perdem 

a expressão de CD34 e se tornam DP, sofrendo a seleção , e se tornam simples 

positivs para CD4 ou CD8. CD44, em humanos, é expresso nos estágios mais imaturos 
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onde as células são positivas para CD34 e negativas para CD1a, como as ETPs 

(SPITS, H.; 2002). 

 

 

Figura 3: Esquema do desenvolvimento de linfócitos T no timo (Modificado de KOCH, U., 

RADTKE, F.; 2011). ETP - Precursor Precoce Tímico; DN - Duplo Negativo; DP - Duplo 

Positivo; SP - Simples Positivo; cTEC - célula epitelial tímica cortical; MØ - Macrófago; mTEC - 

célula epitelial tímica medular; DC - células dendríticas; ZSC - Zona Subcapsular; JCM - Junção 

Córtico-Medular. 

 

A LLA-T pode ser dividida em quatro subtipos, de acordo com o estágio de 

maturação do blasto leucêmico: LLA pró-T (T-I), pré-T (T-II), T cortical (T-III) e T madura 

(T-IV) (Tabela 1) (EGIL; 1995). A expressão intracitoplasmática do complexo CD3 

(cCD3) é a primeira indicação do comprometimento de células leucêmicas com a 

linhagem T. Em LLA pró-T há a expressão intracitoplasmática desse marcador, assim 

como a expressão de CD7 na membrana da célula (BÉNÉ, MC.; 2005), enquanto no 
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estágio pré-T pode-se observar também a expressão de CD2, CD5 ou CD8 na 

membrana desses blastos, que, assim como na pró-T, são duplo negativos (DN) para 

CD4 e CD8. Já no estágio T cortical, as células são duplo positivas (DP) para CD4 e 

CD8 e adquirem a expressão transitória de CD1a, que é perdida em T maduras, onde 

as células são simples positivas (SP) para CD4 ou CD8 e adquirem a expressão de 

CD3 de membrana. Essa subdivisão é semelhante à diferenciação de linfócitos T 

normais (BÉNÉ, M. C.; 2005; EGIL; 1995). 

 

Tabela 1: Classificação das LLA-Ts de acordo com EGIL (BÉNÉ, M. C.; 2005). 

 

cCD3 – CD3 intracitoplasmático. 

 

Posteriormente, foi descrita por Coustan-Smith, E. et al. em 2009 uma nova 

entidade de LLA-T, a LLA de células precursoras precoces T (early T precursor, ETP), 

encontrada com uma frequência de 12% dentro de LLA-T. Essas são leucemias de 

células, cujo fenótipo e expressão gênica refletem os precursores mais imaturos tímicos 

advindos da medula óssea, expressando marcadores de células imaturas (CD117, HLA-

DR e CD34), assim como marcadores mielóides (CD13, CD33, CD11b, CD15 e CD65). 

Em LLA-ETP, foram encontradas, em altas frequências, mutações que ativam a via do 

RAS (NRAS, KRAS, FLT3, IL7R, JAK3, JAK1, SH2B3 e BRAF), que desregulam o 

desenvolvimento hematopoético (GATA3, ETV6, RUNX1, IKZF1 e EP300) e em genes 

que modificam histonas, mostrando uma similaridade entre esse subtipo de LLA-T e 

leucemia mielóide aguda (ZHANG, J. et al.; 2012). Esse novo subtipo possui também 

um péssimo prognóstico no uso de terapia intensiva padrão. 
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1.3. CD44 

CD44 é uma glicoproteína transmembrana presente na maioria das células do 

sistema hematopoético. Essa é uma proteína de adesão, cujo principal ligante é o ácido 

hialurônico, entre outros componentes da matriz extracelular, promovendo a migração 

de células (PONTA, H., SHERMAN, L., HERRLCIH, P. A.; 2003). Apesar de ser 

codificada por apenas um gene, altamente conservado, presente no braço curto do 

cromossomo 11, CD44 é uma proteína multiestrutural e multifuncional. Essa 

heterogeneidade resulta do splicing alternativo do mRNA, assim como modificações 

traducionais, como sulfatação e glicosilação, dando origem a várias isoformas de CD44. 

São esses processos que conferem ao CD44 as suas diversas funções. A isoforma 

mais amplamente expressa, CD44 standard (CD44s), é a menor isoforma, codificando 

apenas os 10 éxons constitutivos. Essa proteína é composta por um domínio 

extracelular de ligação, um domínio haste, um domínio transmembrana e domínios 

intracelulares de ligação (Figura 4) (ZÖLLER, M.; 2011). 

O splicing alternativo dos 10 éxons variantes de CD44 codifica domínios extra na 

região haste extracelular das múltiplas proteínas variantes de CD44 (CD44v), que 

diferentemente de CD44s, são expressas fisiologicamente somente em algumas células 

epiteliais (MACKAY, C. R. et al.; 1994), durante o desenvolvimento embrionário (RUIZ, 

P., SCHWÄRZLER, C., GÜNTHERT, U.; 1995) bem como durante a maturação e 

ativação de linfócitos (MACKAY, C. R. et al.; 1994; BORLAND, G., ROSS, J. A., GUY, 

K.; 1998). Esse splicing é regulado por sinais mitogênicos da célula, como a sinalização 

da via de RAS (WEG-REMERS, S. et al.; 2001; CHENG, C., YAFFE, M. B., SHARP, P. 

A.; 2006). 

A região extracelular de CD44 possui um domínio de ligação para o ácido 

hialurônico entre outras proteínas da matriz extracelular, o que dá a função de adesão a 

essa molécula. A densidade de CD44 na superfície da célula determina a força de 

ligação à matriz extracelular. A clivagem da região extracelular de CD44 desprende as 

células da matriz extracelular e promove a migração das células (OKAMOTO, I. et al.; 

1999; NEGANO, O., SAYA, H.; 2004). Essa habilidade de migração esclarece a 

capacidade de invasividade de alguns tumores que expressam CD44 

(KONSTANTOPOULOS, K., THOMAS, S. N.; 2009; KIM, H. R. et al.; 2004). 
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A região intracelular de CD44 possui sítios de ancoragem para certas moléculas 

intracitoplasmáticas de sinalização (ZÖLLER, M.; 2011), e para proteínas da família 

ERM, que se ligam ao citoesqueleto de actina da célula (TSUKITA, S. et al.; 1994; 

TSUKITA, S., YONEMURA, S.; 1999). Essas interações mediam a mobilidade e forma 

celular, como também possibilitam a transdução de sinais para a célula. 

 

Figura 4: Estrutura gênica e proteica de CD44 (modificado de ZÖLLER, M.; 2011). a. Estrutura 

gênica de CD44 indicando éxons standard S1-10 em verde e éxons variantes V1-10 em tons de 

vermelho. Éxons correspondentes à região extracelular, à região transmembrana (TM) e à 

citoplasmática (CP). b. Representação de mRNAs de CD44 após o splicing alternativo. c. 

Estrutura proteica de CD44 standard (CD44s) e CD44 variante (CD44v), indicando as regiões 

variantes no domínio haste extracelular. Os círculos coloridos indicam os locais de glicosilação. 

S-S – Ligações dissufídicas.  
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Algumas das variantes de CD44, como CD44 contendo o éxon variante 6 

(CD44v6), têm sítios para ancorar diferentes fatores de crescimento. CD44, nesses 

casos, possui a capacidade de ser um co-receptor, criando um complexo com 

diferentes receptores tirosina quinase, como o receptor Met, na superfície da célula e 

com seus fatores de crescimento, regulando a ativação da via de sinalização 

intracelular de RAS (Figura 5) (CHENG, C., YAFFE, M. B., SHARP, P. A.; 2006; 

ORIAN-ROUSSEAU, V. et al.; 2002). A ativação da via de RAS resulta na alteração da 

expressão gênica, promovendo a proliferação da célula e inibindo a apoptose (Alberts, 

B. et al; 2010). Essa característica contribui para a malignidade em neoplasias. 

 

 

Figura 5: Exemplo da ação co-receptora de CD44 (modificado de ZÖLLER, M.; 2011). CD44 

possuindo a região variante 6 (CD44v6) apresentam sítios de ancoragem para o fator de 

crescimento de hepatócitos (HGF), criando um complexo com esse fator e o receptor Met, que 

então é ativado. A via de sinalização de RAS é dessa forma ativada, o que leva a uma alteração 

da expressão gênica da célula, promovendo sua proliferação e inibindo a apoptose. 
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CD44s e, especialmente, algumas de suas variantes, como CD44v6, estão 

aberrantemente expressas em vários tipos de tumores sólidos (HEIDER, K. H. et al.; 

2004) e hematológicos (LIU, J., JIANG, G.; 2006). A produção aberrante de CD44 

variante não é promovida por mutações no gene CD44, mas sim por fatores de splicing, 

como Sam68 e SRm160, estimulados pela sinalização de RAS/MAPK, que leva a 

fosforilação e ativação desses fatores por ERK (CHENG, C., YAFFE, M. B., SHARP, P. 

A.; 2006; MATTER, N., HERRLICH, P., KÖNIG, H.; 2002; WEG-REMERS, S. et al.; 

2001). Os fatores de splicing fosforilados formam um complexo regulador que 

reconhece sequencias potenciadoras de splicing no exon variante e então o inclui no 

mRNA maduro (PONTA, H., SHERMAN, L., HERRLICH, P. A.; 2003). 

CD44 já foi relatado como promotor de metástase. GÜNTHERT, U. et al. em 

1991 demonstraram evidência experimental para isso, quando observaram que a super-

expressão de CD44v, encontrada expressa por duas linhagens celulares metastáticas 

de rato, é suficiente para conferir potencial metastático a uma linhagem celular tumoral 

não metastática de rato. CD44 é também um marcador de prognóstico em várias 

neoplasias, como câncer de mama (WATANABE, O. et al.; 2005) e câncer de colo-retal 

(ZAVRIDES, H. N. et al.; 2005). Essas características de CD44, principalmente suas 

variantes que são mais restritamente expressas, as tornam um alvo atrativo para 

terapias com anticorpos monoclonais (BÖRJESSON, P. K. et al.; 2003).  

Esse potencial de CD44 de causar metástase ainda é controverso, uma vez que 

em alguns tipos de tumores, como carcinoma de próstata, neuroblastoma e linfoma de 

Burkitt, é sugerido que é a falta de CD44 que leva à progressão tumoral e a um pior 

prognóstico (GAO, A. C. et al.; 1997; SHTIVELMAN, E., BISHOP, J. M.; 1991; EBERTH, 

S. et al.; 2010). 

Algumas neoplasias hematológicas apresentam CD44 aberrantemente expresso, 

associado a um pior prognóstico (LIU, J., JIANG, G.; 2006). CD44v6 é expresso com 

frequência em células leucêmicas de LMA, e essa expressão foi correlacionada a uma 

sobrevida mais curta nesses pacientes (LEGRAS, S. et al.; 1998). Em LLA-cpB 

pediátrica, CD44 pode ser um preditor de recaída (KHAN, N. I. et al.; 2008). 

Em 1994, o perfil de expressão de CD44 em LLA-T foi descrito por CAVALCANTI 

JR, G. B., SAVINO, W. e POMBO-DE-OLIVEIRA, M. S., notando-se que CD44 está 
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expresso na maioria dos casos de LLA-T e, os autores sugeriram, que essa expressão 

poderia estar ligada a um perfil de infiltração de blastos em órgãos de pacientes. 

Em modelos experimentais, uma agressiva e penetrante LLA-T foi provocada 

após a indução da expressão gênica de KRAS oncogênico, com a mutação G12D, em 

camundongos, cuja medula óssea foi então enxertada em camundongos selvagem para 

esse gene. Os linfoblastos destes possuem um fenótipo duplo positivo para CD4 e CD8 

(DP) e apresentaram uma expressão de CD44 aberrantemente alta, quantificada por 

citometria de fluxo (KINDLER, T. et al.; 2008). Nesse modelo, camundongos knockout 

para CD44 têm a sobrevivência prolongada e a progressão da doença atenuada 

comparados com camundongos CD44 selvagem (DU, J. et al.; 2013). A maior 

sobrevivência foi associada ao déficit na sinalização por fatores de crescimento, 

mostrando que CD44 modula a progressão da doença pelo seu papel de regulador de 

sinalização como co-receptor para esses fatores de crescimento, adicional ao seu 

importante papel na migração de células de LLA-T. 

Foi descrito, em modelo experimental de cultura de células, um loop de feedback 

positivo entre a ativação de RAS e variantes de CD44 (CHENG, C., YAFFE, M. B., 

SHARP, P. A.; 2006) (Figura 6). A via de sinalização RAS/MAPK estimula o splicing 

alternativo do CD44 através da modificação e ativação por, ao menos em parte, 

fosforilação de fatores de splicing (Sam68 e SRm160) (MATTER, N., HERRLICH, P., 

KÖNIG, H.; 2002; WEG-REMERS, S. et al.; 2001). CD44v6 é então expresso pela 

célula e forma um complexo co-receptor com fator de crescimento e seu receptor 

tirosina quinase, que ativa a via de sinalização de RAS (ORIAN-ROUSSEAU, V. et al., 

2002). Esse mecanismo leva à progressão mitogênica por persistente sinalização de 

RAS (JONES, S. M., KAZLAUSKAS, A.; 2001). 
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Figura 6: Loop de feedback positivo entre a ativação da via de RAS/MAPK e variantes de CD44 

(modificado de CHENG, C., YAFFE, M. B., SHARP, P. A.; 2006). A ativação de RAS leva ao 

splicing alternativo de CD44 e expressão de CD44v. Por sua vez, CD44v6, um co-receptor de 

fatores de crescimento, sustenta a ativação de RAS. 

 

1.4. RAS 

Os genes RAS (KRAS, NRAS e HRAS) codificam quatro proteínas homólogas, 

NRAS, HRAS, KRAS4A e KRAS4B, que são membros da família de proteínas ligadas 

ao GTP (trifosfato de guanosina). As proteínas RAS possuem os domínios de ligação 

para GTP e de ativação de proteínas efetoras idênticos entre si, e possuem regiões 

variáveis, cujas modificações pós-traducionais são essenciais para a localização 

subcelular correta de cada isoforma (WARD, A. F., BRAUN, B. S., SHANNON, K. M.; 

2012). Elas se localizam ligadas covalentemente à face intracitoplasmática da 

membrana celular e, geralmente, são alvos à jusante (dowstream) da sinalização de 

vários receptores de fatores de crescimento e citocinas. Como mensageiros centrais de 

diferentes vias de sinalização para a proliferação e sobrevivência celular, as proteínas 

RAS são importantes reguladores do destino da célula (SCHUBBERT, S., SHANNON, 

K., BOLLAG, G.; 2007). 

Elas atuam ciclando do estado ativado, ligadas ao GTP, e inativado, ligadas a 

GDP (difosfato de guanosina) (Figura 7). Quando o receptor tirosina quinase é ativado 

pelo seu ligante, fator de crescimento ou citocina, ele recruta proteínas adaptadoras 

que ativam GEF (fatores de troca de nucleotídeo guanina), desassociando o GDP do 

RAS, o que o ativa, por ligação passiva ao GTP. Os domínios de RAS que interagem 

com as proteínas efetoras das diferentes cascatas de sinalização são então 

estabilizados, possibilitando suas ativações. Para o RAS ser desativado, proteínas GAP 
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(proteínas de ativação de GTPase) agem, auxiliando na hidrólise do GTP contido no 

RAS (VETTER, I. R., WITTINGHOFER, A.; 2001).  

 

Figura 7: Ciclagem de RAS (modificado de REPASKY, G. A., CHENETTE, E. J., DER, C. J.; 

2004). GEF (fatores de troca de nucleotídeo guanina) ativam Ras, ao facilitar sua conformação 

ligada à GTP (guanosina trifosfato). Ras ativado consegue interagir com proteínas efetoras, 

sinalizando para a célula. GAP (proteínas de ativação de GTPase) inativam Ras, por facilitar 

sua conformação ligada à GDP (guanosina difosfato). H2O – água; Pi – fosfato. 

 

As duas vias de sinalização reguladas por RAS mais conhecidas e importantes 

para a transformação maligna de células são as vias Raf/MEK/ERK e PI3K/Akt 

(ALBERTS, B. et al; 2010). Após a ativação de RAS por GEF, Raf (MAPKKK; Proteína 

ativada por mitógeno quinase quinase quinase) é recrutada para a membrana celular, 

onde é ativado por RAS-GTP. Raf então fosforila e ativa MEK (MAPKK), que fosforila e 

ativa ERK (MAPK). ERK ativada fosforila e ativa diversas moléculas que atuam como 

fatores de transcrição, que se ligam a promotores de vários genes, levando à 

proliferação e sobrevivência da célula (STEELMAN, L. S. et al.; 2008) (Figura 8).  
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Figura 8: Via de RAS/Raf/MEK/ERK (modificado de ALBERTS, B. et al; 2010). Proteína RAS 

ligada ao GTP (Guanosina trifosfato) ativa Raf (MAPKKK; Proteína ativada por mitógeno 

quinase-quinase-quinase) que fosforila MEK (MAPKK), que ativa ERK (MAPK). ERK ativada 

então ativa proteínas reguladoras gênicas, que causam mudanças na expressão gênica 

levando à proliferação e sobrevivência da célula. ATP – adenina trifosfato; ADP – adenina 

difosfato; P – fosfato. 

 

PI3K (Fosfatidilinositol 3-quinase) é ativada por receptores tirosina quinase assim 

como por RAS-GTP. Quando ativada, PI3K fosforila PIP2 (fosfatidilinositol 4, 5 bifosfato) 

para PIP3 (fosfatidilinositol 3, 4, 5 trifosfato). PIP3 serve como sítio de ancoragem na 

membrana para PDK1 e Akt, por terem domínios PH (domínio com homologia à 

pleckstrina). PDK1 e uma segunda quinase, usualmente mTOR, fosforilam Akt, que é 

então ativada e se dissocia da membrana. Akt ativada então fosforila diversas proteínas 

alvo que atuam inibindo a apoptose (ALBERTS, B. et al; 2010) (Figura 9). 
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Figura 9: Via de PI3K/Akt (modificado de Alberts, B. et al; 2010). Após a ativação por RAS-GTP 

ou pelo receptor tirosina quinase, PI3K (PI3-quinase) fosforila PI(4,5)P2 para PI(3,4,5)P3. 

PI(3,4,5)P3 ancora proteínas com o domínio PH, como PDK1 e Akt. Após ser ancorada na 

membrana, Akt é fosforilada e ativada por PDK1 e mTOR. Akt então se dissocia e atua 

fosforilando proteínas alvo, que então inibem a apoptose. 

 

Como a ativação de RAS leva à proliferação e sobrevivência celular, genes RAS 

(NRAS, KRAS e HRAS) são alvos comuns para mutações de ganho-de-função em 

neoplasias. Mutações em RAS são pontuais, somáticas e dominantes, levando à troca 

de aminoácidos nos códons 12, 13 e 61 da proteína. A substituição dos aminoácidos 

glicina nos códons 12 e 13 e glutamina em 61 por qualquer outro aminoácido cria uma 

resistência em RAS à GAP e reduz a hidrólise de GTP (SCHUBBERT, S., SHANNON, 

K., BOLLAG, G.; 2007). Em caso de mutação, que ocorre em aproximadamente 30% de 

todos os cânceres, o oncogene produz proteínas cronicamente ativas que ativam as 

vias de sinalização mesmo sem estímulo extracelular para isso, reduzindo a 

dependência da célula à fatores de crescimento. Essa é uma característica importante 

para o desenvolvimento de neoplasias (HANAHAN, D., WEINBERG, R. A.; 2011). 
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Em LLA-T, mutações em RAS ocorrem em aproximadamente 10% a 15% dos 

casos, sendo NRAS e KRAS os mais frequentemente mutados (WARD, A. F., BRAUN, 

B. S., SHANNON, K. M.; 2012), e, embora mutações no RAS tenham uma baixa 

frequência, 50% dos casos de LLA-T possuem uma sinalização aberrante do RAS, 

sugerindo um importante papel na leucemogênese para esta via (VON LINTIG, F. C. et 

al.; 2000). Já em LLA-ETP, 67% dos casos possuem mutações que levam à ativação da 

via de sinalização de RAS (ZHANG, J. et al.; 2012). 

Como a sinalização de RAS leva ao splicing alternativo de CD44 (WEG-

REMERS, S. et al.; 2001; CHENG, C., YAFFE, M. B., SHARP, P. A.; 2006), a mutação 

de RAS em LLA-T levaria a uma alta expressão de CD44 nesses casos. Sendo CD44 

ligada a metástase em tumores sólidos por ser uma proteína de adesão e que influencia 

na migração das células, sua super-expressão poderia estar relacionada a piores 

características clínicas em pacientes com LLA-T, como a ocorrência de infiltrações, 

maior leucometria, entre outras. 

Acrescentando-se o fato de que a maioria dos estudos envolvendo a expressão 

do CD44 em LLA-Ts foram desenvolvidos em modelos experimentais, faz-se necessário 

a realização de um estudo em uma série de casos de LLAs-T. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 Determinar o perfil da expressão celular do receptor CD44 através da citometria 

de fluxo multiparamétrica como marcador preditivo à possível associação com 

mutações de RAS em LLA-T pediátricas. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar mutações no RAS nos diferentes subtipos de LLA-T pediátricas; 

 Quantificar os níveis de expressão de CD44 de membrana em células 

leucêmicas de LLA-T em diferentes subtipos maturativos; 

 Determinar possível associação entre expressão de CD44 com características 

clínicas do paciente; 

 Comparar expressão de CD44 entre LLA-T e LLb-T (Linfoma Linfoblástico de 

células T) e a recaída de LLb-T como LLA-T. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Amostras  

 Foram incluídos no estudo amostras de pacientes de ≤ 21 anos (n = 182) com 

diagnóstico de LLA-T (n = 175) ou LLb-T (Linfoma linfoblástico de células T) (n = 2), 

antes de serem submetidos a qualquer tratamento oncológico, amostras de recaída de 

LLb-T com infiltração medular (>25% de linfoblastos na medula) (n = 4), e seis amostras 

de sangue de cordão umbilical (SCU) (Figura 10). Em 64 casos de LLA-T foi realizada a 

marcação imunofenotípica para o CD44, em 168 foram rastreadas mutações nos genes 

NRAS e KRAS e em 57 desses casos foram realizados ambos os testes. As amostras 

de LLb-T e recaída de LLb-T foram apenas marcadas para o CD44, assim como nas 

amostras de SCU. 

 

Figura 10: Fluxograma do estudo. LLb-T - Linfoma Linfoblástico de células T; SCU – Sangue de 

Cordão Umbilical. 

 

Os critérios de exclusão foram pacientes com material biológico (Medula Óssea 

[MO] ou Sangue Periférico [SP]) inadequado, insuficiente ou com baixa viabilidade de 

células, assim como inacessibilidade ou recusa do paciente (12-18 anos) para assinar o 

Termo de Assentimento, ou responsável legal do paciente (<12 anos) ou paciente (18-

21 anos) para assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Amostras 
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de SP ou MO de pacientes pediátricos com suspeita de leucemia aguda são 

rotineiramente analisadas pelo laboratório do Programa de Hematologia-Oncologia 

Pediátrico (PHOP). O diagnóstico de leucemia aguda e seus subtipos é possível através 

da análise de morfologia, imunofenotipagem e técnicas citogenéticas e moleculares 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Fluxograma demonstrando o diagnóstico de casos de LLA-T. LLA-cpB – Leucemia 

Linfoblástica Aguda de células precursoras B; LMA – Leucemia Mielóide Aguda; c - 

intracitoplasmático 
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3.2. Aspectos éticos 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de ética do Instituto Nacional do Câncer e 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) sob número INCA: #117/12; 

CEP-CONEP: PB#888.277. O TCLE foi assinado pelos participantes (18-21 anos) ou 

pelos responsáveis legais dos pacientes (<12 anos) e o Termo de Assentimento foi 

assinado pelos pacientes (12-18 anos). 

 

3.3. Imunofenotipagem 

Foram utilizados anticorpos monoclonais (AcMo) marcados com seis 

fluorocromos por tubo: isotiocianato de fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína 

piridina de clorofila (PerCP), aloficocianina (APC), aloficocianina-H7 (APC-H7) e 

ficoeritrina-cy7 (PE-cy7). Para o diagnóstico de Leucemia Aguda, foi utilizado um painel 

de triagem com anticorpos monoclonais contra antígenos de linhagem T (cCD3 [CD3 

intracitoplasmático]), B (CD19, cCD22, cCD79) e mielóide (mieloperoxidase [cMPO]), 

assim como o marcador pan-leucocitário CD45 e o marcador de células imaturas CD34 

(Figura 11). Após o diagnóstico de leucemia aguda possuindo antígenos de linhagem T, 

foram marcados tubos com mais anticorpos para a subtipagem da LLA-T (CD7, CD4, 

CD8, CD13, CD11b, CD117, CD13, CD15, CD33, HLA-DR, CD2, CD123, TCRαβ, 

TCRγδ, CD3 de membrana, CD5, CD1a, CD65, CD10 e o CD44, de clone G44-26, 

conjugado ao APC). Adicionalmente, um tubo de controle negativo foi marcado apenas 

com o controle isotípico IgG2b κ ligado ao fluorocromo APC (Figura 11). 

Os subtipos de LLA-T foram definidos a partir da classificação EGIL (Tabela 1) e 

a classificação das LLA-ETP foi realizada com auxílio dos parâmetros definidos por 

COUSTAN-SMITH, E. et al., 2009 e pelo método de score de INUKAI, T. et al. de 2012 

(Tabela 2).  

 

 

 

 

 



22 
 

Tabela 2: Método de score de INUKAI, T. et al.; 2011. Para um caso ser considerado uma LLA-

ETP, a soma do score deve ser maior ou igual a 7.  

 

 

Para a preparação das amostras frescas na técnica de imunofenotipagem, foram 

pipetados 50 µL das amostras de MO ou SP em cada tubo, que foram então incubadas 

com os anticorpos contra antígenos de membrana, na quantidade estabelecida após a 

titulação de cada anticorpo, por 20 minutos em temperatura ambiente, sem contato com 

a luz. Em seguida foram adicionados 2 mL da solução de lise e fixação FacsLysing da 

BD, diluída 1:10 em água Milli-Q, e incubadas por 10 minutos. A suspensão de células 

foi então centrifugada a 453 g por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado, 

acrescentando-se então 2 mL de solução tampão fosfato (PBS) com 1% de azida e a 

suspensão foi novamente centrifugada. O PBS foi descartado e o pellet ressuspendido 

com 200 µL de PBS em tubos sem marcação intracelular. 

Para a marcação intracitoplasmática, o pellet foi ressuspendido com 50 µL de 

PBS/Tween20 0,5% e incubado durante 5 minutos. Os anticorpos para antígenos 

intracelulares foram então acrescentados e a amostra foi incubada por 15 minutos. 

Adicionaram-se então 2 mL de Tween20 0,1% e as amostras foram centrifugadas 

novamente. O sobrenadante foi posteriormente descartado e o pellet ressuspendido em 

200 µL de PBS. 
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Para a preparação das amostras de células congeladas em DMSO na técnica de 

imunofenotipagem, as amostras de MO ou SP foram retiradas do freezer -80 ⁰C, 

rapidamente descongeladas e pipetadas em um tubo falcon com 13 mL de PBS com 

5% de soro fetal bovino (SFB). Foram então centrifugadas a 340 g por 5 minutos e o 

sobrenadante foi retirado completamente. As células foram então ressuspendidas com 

PBS+5%SFB de acordo com o tamanho do pellet para conseguir uma concentração 

adequada de células vivas para a marcação. A suspensão de células foi contada na 

câmara de Neubauer com azul de tripan 0,2% para avaliação da viabilidade celular, 

obtendo-se a concentração de células por mL e então um milhão de células foram 

marcadas por tubo. O protocolo de marcação é o mesmo utilizado em amostras frescas. 

 

3.4. Aquisição e análise de dados 

A aquisição das amostras foi realizada no citômetro FacsCanto™ II da Becton 

Dickinson – San Jose – Califórnia – USA, utilizando o programa BD FACSDiva™, após 

a aquisição de beads de calibração para o CS&T o controle diário de marcação do 

Euroflow. Foram adquiridos 100 mil eventos por tubo e a análise foi realizada com o 

auxílio do software Infinicyt™ (Cytognos – Salamanca – Espanha), de onde foram 

gerados os dados analisados (Figura 12, f), como porcentagem de eventos positivos e 

Intensidade Mediana de Fluorescência (IMF). O dotplot FSC-H (Forward Scatter Height) 

x FSC-A (Forward Scatter Area) foi empregado para eliminar os agregados de células 

da análise e o dotplot Tamanho x Complexidade (FSC-A x SSC [Side Scatter]) foi 

utilizado para analisar as células viáveis (Figura 12, a). O tubo de controle negativo com 

controle isotípico IgG marcado com o fluorocromo APC foi utilizado para delimitar os 

quadrantes positivos dos outros tubos (Figura 12, b). Foi utilizado o dotplot CD45 x SSC 

(Figura 12, c) para delimitar a área dos blastos, normalmente na região de baixa 

complexidade e intermediária intensidade de expressão de CD45 (Figura 12, c) e com 

expressão do CD7 (Figura 12, d). Os blastos foram distinguidos dos linfócitos, com 

baixo SSC e alta intensidade de CD45, precursores eritróides, negativos para CD45, 

precursores mielóides com maior complexidade interna e monócitos com alta 

intensidade de CD45 e maior SSC. Os blastos foram então selecionados em um gate e 

analisados quanto à expressão de outros antígenos marcados. 
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Figura 12: Análise de amostras por citometria de fluxo multiparamétrica. a) Células viáveis para 

a análise selecionadas a partir do dotplot FSC-H x FSC-A e SSC-A x FSC-A. b) células do 

controle negativo e controle isotípico IgG com fluorocromo APC. c) Dotplot de CD45 x SSC, 

demonstrando os blastos (91,5% dos eventos) no gate azul, linfócitos (4,8%) em rosa e 

polimorfonucleares (1,3%) em verde. d) Células leucêmicas de LLA-T positivas para CD7 no 

dotplot CD7 x SSC. e) Dotplot de CD4 x CD8. Pode-se observar a expressão simples positiva 

para CD8 ou CD4 em linfócitos e as células leucêmicas, duplo negativas para CD8 e CD4. f) 

Dados gerados pelo citômetro. 

 

Avaliou-se a intensidade mediana de fluorescência (IMF) para o marcador CD44 

das células blásticas no dotplot CD45 x SSC, positivas para CD7 (Figura 12, d) e de 
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linfócitos no dotplot CD45 x SSC ou CD4 x CD8 (Figura 12, e). Foi definida a IMF de 

CD44 como a subtração da mediana de fluorescência de CD44 das células pela 

mediana de fluorescência das células de baixa complexidade do tubo contendo o 

controle isotípico IgG (IMF CD44 = IMF CD44 – IMF IgG), excluindo assim a 

fluorescência inespecífica e do background. 

 

3.4. Testes moleculares 

Foi realizada a extração de DNA de células de SP ou MO frescas ou congeladas 

em DMSO por meio do kit HiYield™ (Real Biotech Corporation), seguindo-se o 

protocolo estabelecido pelo fabricante. Também foi extraído DNA de resto de TRIzol™ 

(Invitrogen™). Após a extração de RNA das amostras congeladas com o reagente 

TRIzol™, as amostras foram centrifugadas a 15682 g por 3 minutos e foi descartado o 

sobrenadante aquoso. Foram então adicionados 300 µL de etanol 100% e misturou-se 

por inversão. As amostras foram então incubadas por 3 minutos na temperatura 

ambiente, sempre invertendo, para depois serem centrifugadas a 16770 g por 5 minutos 

a 4 ⁰C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido com 1 mL de 

solução de citrato de sódio 0,1 M em etanol 10% para sua lavagem. As amostras foram 

incubadas por 30 minutos a temperatura ambiente, misturando-se por inversão 

periodicamente. Foram então novamente centrifugadas a 16770 g por 5 minutos a 4 ⁰C, 

para serem de novo lavadas com a solução de citrato de sódio 0,1 M em etanol 10%, 

incubadas por 30 minutos e centrifugadas. Após as duas lavagens, o sobrenadante foi 

descartado e as amostras foram ressuspendidas em 1 mL de etanol 75%. Foram então 

incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente e centrifugadas a 16770 g por 5 

minutos a 4 ⁰C. O precipitado foi então secado, tirando-se o máximo de etanol possível 

com a pipeta e o banho seco e foi dissolvido em 50 µL de água. As amostras foram 

então incubadas por 6 minutos no banho seco a 68 ⁰C e depois misturadas com a 

pipeta para dissolver melhor o precipitado. Foram então centrifugadas a 13362 g por 10 

minutos para a remoção do material insolúvel e o sobrenadante, que é onde o DNA 

está contido, foi transferido para um novo tubo. Após a extração realizou-se a 

quantificação do DNA através de um espectofotômetro (NanoDrop1000). 
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 Após a extração de DNA, foi feita a PCR (reação em cadeia da polimerase) para 

a amplificação do éxon 1 dos genes NRAS e KRAS. O éxon 1 de NRAS foi amplificado 

utilizando iniciadores previamente descritos (LIANG, D. C. et al.; 2006) e gerando 

regiões de amplificação de 241 pares de base (pb), assim como para o éxon 1 de 

KRAS (BORNHOLDT, J. et al.; 2008), gerando regiões de amplificação de 220 pb. 

 Foram utilizados 250 ng de DNA para a reação de PCR de NRAS. Foi adicionada 

ao DNA, uma solução de reagentes, obtendo o volume final de 50 µL, e as seguintes 

concentrações finais: solução tampão (Invitrogen) a 1x, cloreto de magnésio a 2,5 mM, 

dNTPs (desoxinucleotídeos) a 200 µM, primer para NRAS Forward a 500 nM, primer 

para NRAS Reverse a 500 nM, Taq-polimerase a 2U e água estéril para completar o 

volume. As reações foram realizadas no termociclador PCR-System 9700 (Gene 

Amp™, Applied Biosystems, EUA), com a ciclagem: 94 ⁰C por 5 minutos para a primeira 

desnaturação, 40 ciclos de 94 ⁰C por 1 minuto, 57 ⁰C por 1 minuto e 72 ⁰C por 1 minuto, 

e uma extensão final de 72 ⁰C por 10 minutos. 

 Para a reação de PCR de KRAS foram utilizados 180 ng de DNA e adicionada 

uma solução de reagentes com as mesmas concentrações finais da reação de PCR de 

NRAS, sendo os iniciadores, primer para KRAS Forward e primer para KRAS Reverse. 

As reações foram realizadas no termociclador PCR-System 9700 (Gene Amp™, Applied 

Biosystems, EUA), com a ciclagem: 95 ⁰C por 30 segundos, 35 ciclos de 94 ⁰C por 30 

segundos, 60 ⁰C por 1 minuto e 72 ⁰C por 30 segundos, e uma extensão final de 72 ⁰C 

por 10 minutos. Os produtos da reação de PCR foram visualizados por eletroforese em 

gel de agarose 1,5%, corado com GelRedTM (Uniscience) com o auxílio de um 

transiluminador UV E-Gel Imager (Life Technologies). 

Os produtos de PCR foram então purificados utilizando o kit illustra™ GFX™ (GE 

Healthcare) de acordo com o protocolo estabelecido pelo fabricante e 5 µL de cada 

produto resultante da purificação foram aplicados em gel de agarose 1,5%, assim como 

2 µL de Low DNA Mass Ladder (Invitrogen) para estimar a quantidade de DNA de cada 

produto. O gel de agarose foi corado com GelRedTM (Uniscience) e a visualização foi 

feita com o auxílio de um transiluminador UV E-Gel Imager (Life Technologies). 

Para a reação de sequenciamento foram utilizados os reagente do kit BigDye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystems) e os eletroferogramas foram 
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obtidos através do sequenciador automático Genetic Analyser ABI 3500 (Applied 

Biosystems). Foi utilizada então a quantidade de produto de PCR recomendada pela 

Applied Biosystems para a reação de sequenciamento. Para produtos de 200-500 pb, 

faixa onde os produtos de NRAS e KRAS se encontram, são necessários 3-10 ng de 

DNA. 

Foi distribuído, então, na placa contendo 96 poços, o volume do purificado 

contendo 10 ng de DNA e água Mili-Q para completar 7 µL em cada poço. Foi então 

adicionado 0,5 µL dos seus respectivos iniciadores senso ou antissenso para KRAS e 

para NRAS em uma concentração de 10 µM, 1,5 µL de BigDye Sequencing Buffer 5x e 

1 µL de BigDyeTM em cada poço, completando um volume de 10 µL. A placa então foi 

colocada no termociclador com a ciclagem de 96 ⁰C por 1 minuto e 40 repetições de   

96 ⁰C por 15 segundos, 50 ⁰C por 15 segundos e 60 ⁰C por 4 minutos. 

Após a ciclagem, ocorre a precipitação da reação de sequenciamento, para 

retirar dNTP livres que podem interferir na leitura do seqüenciador automático. A placa 

foi centrifugada brevemente (spin) e então foram adicionados 30 µL de isopropanol 75% 

em cada poço. A placa foi então homogeneizada vigorosamente com o auxílio de um 

vórtex e incubada por 15 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Foi então 

centrifugada a 2683 g, a 4 ⁰C por 45 minutos e então o sobrenadante foi descartado, 

vertendo a placa sobre papel-toalha. Foi adicionado 50 µL de etanol 75% em cada poço 

e então a placa foi centrifugada a 4 ⁰C, 2683 g por 15 minutos e o sobrenadante foi 

descartado. Para retirar qualquer resquício de etanol, a placa foi brevemente 

centrifugada invertida sobre papel-toalha, deixando chegar até 60 g e interrompendo a 

centrifugação então. Foi colocada a placa então em um termociclador para aquecer a 

60 ⁰C por 10 minutos ao abrigo da luz. 

 Os produtos foram então preparados para serem submetidos ao sequenciador. 

Para a desnaturação, foram utilizados 10 µL de formamida por poço da placa seca, 

centrifugou-se brevemente e colocou-se a placa no termociclador a 95 ⁰C por 5 minutos 

sob abrigo da luz. A placa foi colocada então em um recipiente com gelo a 

aproximadamente 4 ⁰C por 10 minutos e em seguida foi centrifugada brevemente, para 

concentrar os produtos no fundo dos poços. 
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 Os eletroferogramas gerados pelo sequenciador foram analisados com o auxílio 

do programa MutationSurveyor, versão 3.00, e confirmados no programa BioEdit 7.0.9 a 

fim de detectar mutações pontuais no éxon 1, códons 12 e 13, de NRAS e KRAS. 

 

 

3.5. Análises estatísticas 

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS 

18.0 e o programa GraphPadPrism versão 5. Os testes Qui-Quadrado e exato de Fisher 

(quando pelo menos uma das células da tabela tinha n menor que cinco) foram 

utilizados para avaliar a associação e comparar a distribuição entre as variáveis 

categóricas. Para comparação de variáveis contínuas aplicou-se o teste Mann-Whitney 

(comparação de dois grupos), o teste de Kruskal Wallis (comparação de mais de dois 

grupos) e o teste de amostras pareadas de Wilcoxon. O p-valor de < 0,05 foi 

considerado estatisticamente significante. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Descrição da série de casos estudados 

 Do total de 187 amostras do presente estudo, 175 foram casos de LLA-T, onde 

171 foram analisados quanto ao perfil imunofenotípico pela citometria de fluxo 

multiparamétrica, 64 casos foram avaliados quanto a expressão celular de CD44 e 168 

quanto ao status do N/KRAS. As últimas 12 amostras foram somente avaliadas quanto 

ao CD44 e correspondem a 2 casos de Linfoma Linfoblástico de células T (LLb-T), 4 

casos de recaída de LLb-T com infiltração medular e 6 amostras de sangue de cordão 

umbilical (SCU), como controle de células não malignas (Figura 10). 

As idades dos pacientes com LLA-T variaram entre 1 e 21 anos com mediana de 

9 anos e houve predominância do sexo masculino em relação ao sexo feminino com 

uma relação 4:1. A maioria dos pacientes possuiu cor de pele não branca (62,9%) e 

houve uma prevalência de amostras vindas do nordeste do Brasil (54,3%) (Tabela 3). 

A maioria (68%) dos pacientes com LLA-T apresentou uma leucometria de mais 

de 50000 células por µL (Tabela 3). Quanto a infiltrações em órgãos, 67 pacientes de 

165 (40,6%) apresentaram alargamento no mediastino, 109 (66,1%) hepatomegalia, 

121 (73,3%) esplenomegalia, 118 (71,5%) massa no linfonodo, 11 (6,7%) tumoração e 

5 (3%) infiltração no sistema nervoso central (SNC) (Tabela 4). 

O perfil imunofenotípico (Tabela 5) demonstra que 16 casos de 171 (9,4%) foram 

LLA de células precursoras T precoces (LLA-ETP) (Figura 13), 38 (22,2%) foram pré-T 

(Figura 14), 70 (40,9%) T cortical (Figura 15) e 47 (27,5%) T madura (Figura 16). 

 Dos dois casos de Linfoma Linfoblástico de Células T (LLb-T) marcados para 

CD44, ambos possuíam uma leucometria ≤50000/µL (Tabela 3). Dos 4 casos de 

recaída de LLb-T com inflitração medular com >25% linfoblastos na MO, todos 

apresentavam idade entre 10 a 21 anos (Tabela 3). Ambos os casos de LLb-T 

possuíam alargamento no mediastino e tumoração (Tabela 4). Ambos os casos de LLb-

T possuíam imunofenótipo de T cortical, assim como 3 dos 4 casos de recaída de LLb-

T. O último caso de recaída de LLb-T possuía imunofenótipo de T madura (Tabela 5). 
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Tabela 3: Características demográficas e leucometria dos casos de LLA-T, Linfoma 

Linfoblástico de células T (LLb-T) e recaída de LLb-T com infiltração medular. 

Variáveis  Total  LLA-T LLb-T 

Recaída de LLb-
T com infiltração 

medular 

Idade 
    <10 anos 101 (55,8%) 100 (57,1%) 1 (50%) 0 (0%) 

10-21 anos 80 (44,2%) 75 (42,9%) 1 (50%) 4 (100%) 

Sexo 
    Masculino  137 (75,7%) 133 (76%) 1 (50%) 3 (75%) 

Feminino 44 (24,3%) 42 (24%) 1 (50%) 1 (25%) 

Cor da Pele 
    Branco 67 (37%) 65 (37,1%) 1 (50%) 1 (25%) 

Não Branco 114 (63%) 110 (62,9%) 1 (50%) 3 (75%) 
Região de 
Origem 

    Nordeste 99 (54,7%) 95 (54,3%) 1 (50%) 3 (75%) 

Sul 2 (1,1%) 2 (1,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Sudeste 32 (17,7%) 31 (17,7%) 1 (50%) 0 (0%) 

Central 48 (26,5%) 47 (26,9%) 0 (0%) 1 (25%) 

Leucometria 
    ≤50000/µL 59 (32,6%) 56 (32%) 2 (100%) 1 (25%) 

>50000/µL 122 (67,4%) 119 (68%) 0 (0%) 3 (75%) 

Total  181 175 (96,7%) 2 (1,1%) 4 (2,2%) 

LLb-T – Linfoma Linfoblástico de células T. 
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Tabela 4: Presença de organomegalia dos casos de LLA-T, Linfoma Linfoblástico de células T 

(LLb-T) e recaída de LLb-T com infiltração medular. 

Variáveis  Total  LLA-T LLb-T 

Recaída de LLb-
T com infiltração 

medular 

Mediastino 
    Sim 70 (40,9%) 67 (40,6%) 2 (100%) 1 (25%) 

Não 101 (59,1%) 98 (59,4%) 0 (0%) 3 (75%) 

Fígado 
    Sim 109 (63,7%) 109 (66,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Não 62 (36,3%) 56 (33,9%) 2 (100%) 4 (100%) 

Baço 
    Sim 121 (70,8%) 121 (73,3%) 0 (0%) 0 (0%) 

Não 50 (29,2%) 44 (26,7%) 2 (100%) 4 (100%) 

Linfonodo 
    Sim 120 (70,2%) 118 (71,5%) 0 (0%) 2 (50%) 

Não 51 (29,8%) 47 (28,5%) 2 (100%) 2 (50%) 

Tumoração 
    Sim 13 (7,6%) 11 (6,7%) 2 (100%) 0 (0%) 

Não 158 (92,4%) 154 (93,3%) 0 (0%) 4 (100%) 

SNC 
    Sim 6 (3,5%) 5 (3%) 0 (0%) 1 (25%) 

Não 165 (96,5%) 160 (97%) 2 (100%) 3 (75%) 

Total  171 165 (96,5%)* 2 (1,2%) 4 (2,3%) 

* Dez casos de LLA-T não tiveram informações quanto a possíveis organomegalias. 

 

Tabela 5: Subtipos maturativos dos casos de LLA-T, Linfoma Linfoblástico de células T (LLb-T) 

e recaída de LLb-T com infiltração medular. 

Variáveis  Total  LLA-T LLb-T 

Recaída de LLb-
T com infiltração 

medular 

Subtipo 
    ETP 16 (9%) 16 (9,4%) 0 (0%) 0 (0%) 

Pré-T 38 (21,5%) 38 (22,2%) 0 (0%) 0 (0%) 

T cortical 75 (42,4%) 70 (40,9%) 2 (100%) 3 (75%) 

T madura 48 (27,1%) 47 (27,5%) 0 (0%) 1 (25%) 

Total  177 171 (96,6%)* 2 (1,1%) 4 (2,3%) 

*Em 4 casos de LLA-T não foi possível a caracterização do perfil maturativo. 
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Figura 13: Exemplo de perfil imunofenotípico de LLA de células precursoras precoces T (ETP). 

A população azul corresponde aos linfoblastos da amostra de Medula Óssea (MO) de LLA-T e a 

população rosa corresponde aos linfócitos da amostra. Linhas pontilhadas delimitam os 

quadrantes positivo e negativo para cada marcador, a partir do controle negativo. Esse caso foi 

positivo para cCD3, TdT, CD7, CD34, CD33, positivo fraco para CD5 (20% de células positivas) 

e negativo para cMPO, cCD79a, CD4, CD8, CD117, HLA-DR, CD3.  
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Figura 14: Exemplo de perfil imunofenotípico de LLA Pré-T. A população azul corresponde aos 

linfoblastos da amostra de Medula Óssea (MO) de LLA-T e a população rosa corresponde aos 

linfócitos da amostra. Linhas pontilhadas delimitam os quadrantes positivo e negativo para cada 

marcador, a partir do controle negativo. Dotplots mostrando que esse caso foi positivo (>20% 

eventos positivos) para cCD3, CD2 e CD5 e negativo para cCD79a, mCD3, CD1a, CD4, CD8, 

CD11b e CD117. 
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Figura 15: Exemplo de perfil imunofenotípico de LLA-T cortical. A população azul corresponde 

aos linfoblastos da amostra de Medula Óssea (MO) de LLA-T e a população rosa corresponde 

aos linfócitos da amostra. Linhas pontilhadas delimitam os quadrantes positivo e negativo para 

cada marcador, a partir do controle negativo. Dotplots demonstram que esse caso foi positivo 

(>20% eventos positivos) para CD1a, CD4, CD8, CD5 e CD7 e negativo para mCD3.  
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Figura 16: Exemplo de perfil imunofenotípico de LLA-T madura. A população azul corresponde 

aos linfoblastos da amostra de Medula Óssea (MO) de LLA-T e a população rosa corresponde 

aos linfócitos da amostra. Linhas pontilhadas delimitam os quadrantes positivo e negativo para 

cada marcador, a partir do controle negativo. Dotplots demonstrando que esse caso foi positivo 

(>20% eventos positivos) para cCD3, CD7, CD2, CD5, mCD3, CD8, CD4 e TRC e negativo 

para TRCe CD1a.  

 

4.2. Expressão de CD44 em sangue de cordão umbilical 

 As seis amostras de sangue de cordão umbilical (SCU) foram marcadas para 

CD44 e analisados por citometria de fluxo e as células precursoras foram identificadas a 

partir do dotplot SSC x CD34 (Figura 17), onde são positivas para CD34 e possuem 

baixa complexidade. Utilizamos a intensidade mediana de fluorescência (IMF) para 

avaliar a expressão de CD44 (Figura 17). A mediana de expressão de CD44 das 

células precursoras de SCU foi de IMF 5650 (1122-21622). 
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Figura 17: Exemplo de expressão de CD44 em amostra de Sangue de Cordão Umbilical (SCU). 

A população rosa corresponde aos linfócitos. A população azul de células precursoras é definida 

a partido do gate em baixa complexidade (SSC) e CD34 positivo no dotplot SSC x CD34. 

Dotplot e histograma demonstrando a expressão de CD44 de células precursoras e linfócitos. 

Foi utilizada a IMF para as análises estatísticas. IMF de blastos (IMF = 7031) após a subtração 

da IMF de background (cinza) (IMF = 23) foi de 7008, e a IMF de linfócitos foi de 6811. 

 

4.3. Expressão de CD44 em LLAs-T 

Dos 64 casos de LLA-T testados quanto a expressão celular do CD44, apenas 

dois (3,1%) se apresentaram negativos (<20% de blastos positivos) (Figura 18). 

Portanto utilizamos a intensidade mediana de fluorescência (IMF) para avaliar a 

expressão de CD44, subtraindo a mediana de fluorescência do background. Nos 64 

casos de LLA-T, a mediana de IMF foi de 2249 (mínima 68, máxima 12751). Essa 

população de LLA-T apresentou uma distribuição assimétrica para CD44 (Figura 20). O 

percentil 75, com valor de 3850, foi utilizado como cutoff para dividir os casos entre 

expressão alta de CD44 e expressão baixa. Casos com IMF acima de 3850 foram então 

considerados com expressão alta, e abaixo com expressão baixa (Figura 19). 
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Figura 18: Exemplo de caso com expressão negativa (<20% de linfoblastos positivos) para 

CD44. A população azul corresponde aos linfoblastos da amostra. A linha pontilhada delimita o 

quadrante positivo, de acordo com o controle isotípico IgG. 

 

 

Figura 19: Exemplos de casos com expressão alta e baixa de CD44. a) Histograma 

demonstrando expressão do controle isotípico IgG (cinza) (IMF = 50), a expressão alta de CD44 

nos blastos em azul (IMF = 8375) e de linfócitos em rosa (IMF = 27100). Após a subtração com 

a IMF do background, IMF de blastos foi de 8325 e linfócitos de 27050. À direita dotplot 

mostrando a expressão de CD44 nos blastos e linfócitos. b) Histograma demonstrando 

expressão do controle isotípico IgG (cinza) (IMF = 50), a expressão baixa de CD44 nos blastos 

(IMF = 261) e expressão em linfócitos (IMF = 16737). Após a subtração com a IMF do 
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background, IMF de blastos foi de 211 e linfócitos de 16687. À direita dotplot mostrando a 

expressão de CD44 nos blastos e linfócitos.  

 

Figura 20: Expressão de CD44 em linfoblastos de LLA-T. a) Distribuição de frequências dos 64 

casos de LLA-T pela IMF de CD44. A distribuição não segue a curva Gaussiana. b) Gráfico Box 

Plot da IMF dos 64 casos de LLA-T. Barras verticais representam os valores mínimo, máximo, 

interquartis e mediana. O percentil 75 (linha vermelha) foi considerado como o cutoff para 

expressão alta de CD44. IMF – Intensidade de fluorescência mediana. 

 

4.4. Comparação da expressão de CD44 entre SCU e LLA-T 

 A mediana de linfócitos de LLA-T foi de 14254 (324-28897), as células 

precursoras positivas para CD34 de SCU tiveram mediana de 5650 (1122-21622), e os 

linfócitos de SCU mediana de 9476 (6834-19785) (Figura 21). Linfoblastos dos 64 
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casos de LLA-T apresentam uma significante menor expressão de CD44 comparando 

com linfócitos de 60 casos de LLA-T (p < 0,0001) e linfócitos das 6 amostras de SCU (p 

< 0,0001). Embora a IMF de linfoblastos de LLA-T foi aparentemente menor que de 

células CD34+ não foi alcançado significância estatística (p = 0,08). Assim como a 

expressão de células precursoras de SCU com linfócitos de LLA-T (p=0,08). Não foi 

encontrado associação entre linfócitos de casos de LLA-T e linfócitos de SCU (p = 

0,51), nem de células precursoras de SCU com linfócitos de SCU (p = 0,13). 

 

Figura 21: Perfil de expressão de CD44 em linfoblastos de LLA-T, linfócitos de LLA-T, células 

precursoras CD34 positivas de SCU e linfócitos de SCU. p < 0,0001. Análise estatística 

realizada pelo teste de Kruskal-Wallis. Box Plot com barras horizontais representando os 

valores de mínimo, máximo, mediana e interquartis. Linfoblastos de LLA-T comparados pela 

análise estatística de Mann-Whitney com linfócitos de LLA-T (p < 0,0001) e linfócitos de SCU (p 

< 0,0001). Linfoblastos de LLA-T comparados com células precursoras de SCU (p = 0,08). 

Células precursoras de SCU versus linfócitos de LLA-T (p = 0,08).  LLA-T blast – Linfoblastos 

de LLA-T; linf – linfócitos; SCU – sangue de cordão umbilical; 34+ – células precursores CD34+. 

 

4.5. Expressão de CD44 entre SP e MO 

 Não foi encontrada diferença estatisticamente significante na expressão de CD44 

das células leucêmicas e linfócitos maduros entre sangue periférico (SP) e medula 

óssea (MO), nos 13 casos onde as duas amostras foram marcadas (Figura 22). 
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Figura 22: IMF de amostras marcadas para CD44 na medula óssea (MO) e sangue periférico 

(SP). p = 0,5. a) Comparação da expressão de CD44 em linfócitos presentes na MO e SP de 13 

casos de LLA-T. b) Comparação da expressão de células leucêmicas em MO e SP. p = 0,5. p-

valor calculado pelo teste de amostras pareadas de Wilcoxon. IMF – Intensidade de 

fluorescência mediana; SP – Sangue Periférico; MO – Medula Óssea; linf – linfócitos; blast – 

células leucêmicas. 

 

4.6. Expressão de CD44 e características do paciente 

 Não houve significância estatística na diferença de distribuição de sexo, idade e 

subtipo maturativo de LLA-T entre casos com alta e baixa expressão de CD44 (Tabela 

6). Foi observada uma tendência de pacientes com expressão alta de CD44 de terem 

uma leucometria de ≤50000/µL com mais freqüência que os pacientes com baixa 

expressão de CD44 (p = 0,05). 
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Tabela 6: Características demográficas, clínicas e subtipos maturativos de acordo com a 

expressão de CD44.  

     
Intensidade mediana de 

fluorescência (IMF) de CD44   

    Total  Baixo Alto  p 

Idade             

<10 anos 35 (54,7%) 26 (54,2%) 9 (56,3%) 0,88 

10-21 anos 29 (45,3%) 22 (45,8%) 7 (43,7%) 
 Sexo 

    Masculino  50 (78,1%) 38 (79,2%) 12 (75%) 0,74 

Feminino 14 (21,9%) 10 (20,8%) 4 (25%) 
 Subtipo * 

    ETP 10 (15,9%) 5 (10,6%) 5 (31,3%) 0,28 

Pré-T 9 (14,3%) 7 (14,9%) 2 (12,5%) 
 T cortical 25 (39,7) 20 (42,6%) 5 (31,2%) 
 T madura 19 (30,1%) 15 (31,9%) 4 (25%) 
 Leucometria 

    ≤50000/µL 18 (28,1%) 10 (20,8%) 8 (50%) 0,05 

>50000/µL 46 (71,9%) 38 (79,2%) 8 (50%) 
 Total 64 48 (75%) 16 (25%)    

P-valor por teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher. ETP – precursores precoces T. *Em um 

caso não foi possível classificar de acordo com o subtipo maturativo. 

 

Não foi observada associação entre a alta expressão de CD44 com a presença 

de organomegalia (Tabela 7).  

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabela 7: Presença de organomegalia de acordo com o status do CD44.  

   
  

Intensidade mediana de 
fluorescência (IMF) de CD44   

    Total  Baixo Alto  p 

Mediastino              

Sim 39 (61,9%) 28 (58,3%) 11 (73,3%) 0,37 

Não 24 (38,1%) 20 (41,7%) 4 (26,7%) 

 Fígado              

Sim 44 (69,8%) 34 (70,8%) 10 (66,7%) 0,76 

Não 19 (30,2%) 14 (29,2%) 5 (33,3%) 

 Baço              

Sim 50 (79,4%) 39 (81,3%) 11 (73,3%) 0,72 

Não 13 (20,6%) 9 (18,7%) 4 (26,7%) 

 Linfonodos              

Sim 46 (73%) 35 (72,9%) 11 (73,3%) 1 

Não 17 (27%) 13 (27,1%) 4 (26,7%) 

 Tumoração              

Sim 6 (9,5%) 5 (10,4%) 1 (6,7%) 1 

Não 57 (90,5%) 43 (89,6%) 14 (93,3%) 
 

SNC 
    Sim 1 (1,6%) 1 (2,1%) 0 (0%) 1 

Não 62 (98,4%) 47 (97,9%) 15 (100%) 
 Total* 63 48 (76,2%) 15 (23,8%)    

P-valor por teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher. SNC – Sistema Nervoso Central. *Um caso 
não possuía informações sobre infiltração em órgãos. 

 

Os 10 casos de LLA-ETPs apresentaram uma maior expressão de CD44, com 

mediana de 3839 (1966-6526), que os subtipos mais maduros de LLA-T (p = 0,03) 

(Figura 22). Os 9 casos de LLA Pré-T possuíam valor de mediana de IMF de 1106 (68-

6080), nos 25 casos de LLA-T cortical a mediana foi de 1982 (290-5376), e por fim os 

19 casos de LLA-T madura apresentaram mediana de 2572 (92-12751) (Figura 23). 
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Figura 22: Expressão CD44 de acordo com os subtipos de LLA-T. LLA-ETP (precursores 

precoces T), n = 10; Pré-T, n = 9; T cortical, n = 25; T madura, n = 19. Box Plot com barras 

horizontais representando os valores de mínimo, máximo, mediana e interquartis. Análise 

estatística realizada pelo teste de Kruskal-Wallis (p = 0,03). *LLA-ETP possuiu diferença 

estatisticamente significante ao comparada pela análise estatística de Mann-Whitney com Pré-T 

(p = 0,03), T cortical (p = 0,02) e T madura (p = 0,046). IMF – Intensidade mediana de 

fluorescência. 
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Figura 23: Exemplos de expressão de CD44 em diferentes subtipos de LLA-T. Linfoblastos em 

azul e linfócitos em rosa. a) Histograma e dotplot demonstrando a expressão de CD44 em um 

caso de LLA-ETP. b) Histograma e dotplot de um caso de Pré-T. c) Histograma e dotplot de um 

caso de T cortical. d) Histograma e dotplot de um caso de T madura. 
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4.7. Expressão de CD44 entre LLA-T, LLb-T e recaída de LLb-T com infiltração 

medular 

Os casos de LLb-T e recaída de LLb-T com infiltração medular possuíram uma 

menor expressão de CD44 que os casos de LLA-T (p = 0,02) (Figura 24). Os dois casos 

de LLb-T possuíam mediana de IMF de 755 (555-955) e os 4 casos de recaída de LLb-

T apresentaram mediana de 1123 (529-1641). Os 64 casos de LLA-T possuíam 

mediana de 2249 (68-12751). Os casos LLb-T (IMF: 755 [555-955]) e recaída de LLb-T 

(IMF: 760 [529-1486]) com imunofenótipo de T cortical possuíam uma menor expressão 

de CD44 que os 25 casos de LLA-T cortical (IMF: 1982 [290-5376]) (p = 0,01) (Figura 

25), demonstrando que a menor expressão é independente do subtipo. 

 

 

Figura 24: Expressão de CD44 em LLA-T, Linfoma Linfoblástico de Células T (LLb-T) e recaída 

de LLb-T como LLA-T. LLA-T, n = 64; LLb-T, n = 2; Recaída de LLb-T, n = 4. p = 0,02. Análise 

estatística realizada pelo teste de Kruskal-Wallis. Gráfico mostrando a mediana com barras 

horizontais representados os interquartis. IMF – Intensidade Mediana de Fluorescência. 
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Figura 25: Expressão de CD44 em LLA-T cortical e LLb-T e recaída de LLb-T com infiltração 

medular (>25%) T cortical. LLA-T cort, n = 25; LLb-T e recaída cort, n = 5. p = 0,01. Análise 

estatística realizada pelo teste de Mann Whitney. Box Plot com barras horizontais 

representando os valores de mínimo, máximo, mediana e interquartis. cort – cortical; IMF – 

Intensidade Mediana de Fluorescência. 

 

4.8. Status do gene RAS relacionado às características de LLA-T 

Dos 168 casos rastreados para mutações nos códons 12 e 13 de NRAS e KRAS, 

foi encontrada mutação em 15 casos (8,9%) onde 12 casos possuem mutação em 

NRAS (80%) (Figura 26) e 3 possuem mutação em KRAS (20%). 
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Figura 26: Eletroferograma de dois casos com mutação em NRAS. O primeiro com uma troca 

simples de Guanina (G) por Citosina (C), no códon 12, resultando em troca do aminoácido 

Glicina (G) por Alanina (A). O segundo caso exibe uma troca simples de Guanina (G) por 

Adenina (A) no códon 13, resultando em troca de aminoácido Glicina (G) por Ácido Aspártico 

(D). 

 

Observamos que não houve diferença em relação às variáveis avaliadas, entre o 

grupo total do estudo que foram rastreados quanto o status do RAS e o grupo com 

expressão celular do CD44 (Tabela 8). Foi observado que pacientes com N/KRAS 

mutado possuíam idade menor que 10 anos com mais frequência que pacientes 

N/KRAS selvagem (p = 0,03). Não houve significância estatística na diferença de 

distribuição de sexo, leucometria e organomegalias entre casos selvagem e mutados. 

Foi observada uma maior frequência de casos com mutação em N/KRAS com LLA Pré-

T, porém sem significância estatística (p = 0,07). 
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Tabela 8: Características demográficas, clínicas, subtipos maturativos e presença de 

organomegalia de acordo com o status do N/KRAS. Comparação do grupo de 64 casos 

marcados para CD44 com o grupo de 168 casos sequenciados para N/KRAS. 

Variáveis  Total (%) *  
N/KRAS 

selvagem  
N/KRAS 
mutado  p CD44† p 

Idade 
      <10 anos 96 (57,1%) 83 (54,2%) 13 (86,7%) 0,03 35 (54,7%) 0,77 

10-21 anos 72 (42,9%) 70 (45,8%) 2 (13,3%) 
 

29 (43,3%) 
 Sexo 

      Masculino  126 (75%) 112 (73,2%) 14 (93,3%) 0,12 50 (78,1%) 0,73 

Feminino 42 (25%) 41 (26,8%) 1 (6,7%) 
 

14 (21,9%) 
 Cor da Pele 

      Branco 63 (37,5%) 58 (37,9%) 5 (33,3%) 0,79 23 (35,9%) 0,88 

Não Branco 105 (62,5%) 95 (62,1%) 10 (66,7%) 
 

41 (64,1%) 
 Leucometria 

      ≤50000/µL 55 (32,7%) 48 (31,4%) 7 (46,7%) 0,26 18 (28,1%) 0,53 

>50000/µL 113 (67,3%) 105 (68,6%) 8 (53,3%) 
 

46 (71,9%) 
 Mediastino ¤ 

      Sim 64 (40,5%) 56 (39,2%) 8 (53,3%) 0,41 24 (38,1%) 0,76 

Não 94 (59,5%) 87 (60,8%) 7 (46,7%) 
 

39 (61,9%) 
 Fígado 

      Sim 104 (65,8%) 93 (65%) 11 (75%) 0,58 44 (69,8%) 0,64 

Não 54 (34,2%) 50 (35%) 4 (25%) 
 

19 (30,2%) 
 Baço 

      Sim 115 (72,8%) 102 (71,3%) 13 (87,5%) 0,36 50 (79,4%) 0,39 

Não 43 (27,2%) 41 (28,7%) 2 (12,5%) 
 

13 (20,6%) 
 Linfonodo 

      Sim 113 (71,5%) 103 (72%) 10 (66,7%) 0,76 46 (73%) 0,87 

Não 45 (28,5%) 40 (28%) 5 (33,3%) 
 

17 (27%) 
 SNC 

      Sim 4 (2,5%) 4 (2,8%) 0 (0%) 1 1 (1,6%) 1 

Não 154 (97,5%) 139 (97,2%) 15 (100%) 
 

62 (98,4%) 
 Subtipo ¥ 

      ETP 16 (9,8%) 14 (9,4%) 2 (13,3%) 0,07 10 (15,9%) 0,38 

Pré-T 36 (21,9%) 29 (19,5%) 7 (46,7%) 
 

9 (30,2%) 
 T cortical 68 (41,5%) 65 (43,6%) 3 (20%) 

 
25 (39,7%) 

 T madura 44 (26,8%) 41 (27,5%) 3 (20%) 
 

19 (30,2%) 
 Total  168 153 (91,1%) 15 (8,9%)   64   

P-valor por teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher. ETP – precursores precoces T; SNC – 

Sistema Nervoso Central. *Total de casos que foram estudados para N/KAS em LLA-T †Sete 
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casos desse grupo não foram rastreados quanto ao status de N/KRAS ¤10 casos rastreados 

N/KRAS e um marcado para CD44 não tiveram informações quanto a possíveis 

organomegalias. ¥Em 4 casos rastreados para o status de N/KRAS não foi possível classificar 

de acordo com o subtipo maturativo. 

 

 

  Quando divididos os subtipos entre imaturos (ETP e Pré-T) e maduros (T cortical 

e T madura), foi encontrada uma distribuição distinta de casos com mutação em 

N/KRAS por subtipos maturativos de LLA-T, onde há uma maior frequência de casos 

mutados em subtipos mais imaturos de LLA-T (p = 0,02) (Tabela 9).  

 

 

Tabela 9: Distribuição entre subtipos maturativos de LLA-T de acordo com status de N/KRAS.  

Subtipo Total  
N/KRAS 

selvagem  
N/KRAS 
mutado p 

Imaturos (ETP e Pré-T) 52 (31,7%) 43 (28,9%) 9 (60%) 0,02 
Maduros (T Cortical e T 

Madura) 112 (68,3%) 106 (71,1%) 6 (40%)   

Total * 164 149 (90,9%) 15 (9,1%)   

P-valor por teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher. *Em 4 casos não foi possível classificar de 

acordo com o subtipo maturativo. 

 

4.9. Relação de status de RAS e expressão de CD44 

Nos 57 casos, nos quais foi feito o sequenciamento de N/KRAS e a marcação de 

CD44, a mediana da expressão de CD44 dos casos mutados (n = 9) (IMF: 3670 [840-

8325]) foi maior ao comparar com casos não mutados (n = 48) (IMF: 2249 [194-12750]), 

embora não alcançado a significância estatística (p = 0,09) (Figura 27). 
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Figura 27: Expressão de CD44 de acordo com status do RAS. N/KRAS mut, n = 9; N/KRAS 

WT, n = 48. p = 0,09. Análise estatística realizada pelo teste de Mann Whitney. Box Plot com 

barras horizontais representando os valores de mínimo, máximo, mediana e interquartis. mut - 

mutado; WT – selvagem; IMF – Intensidade mediana de fluorescência. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O presente trabalho utilizou a técnica de imunofenotipagem para, junto com a 

técnica de sequenciamento, estabelecer uma relação entre o fenótipo, a expressão de 

CD44, e o genótipo, a mutação em genes RAS, em casos de LLA-T pediátrica, fazendo 

associações também com características demográficas e clínicas do paciente, assim 

como o nível de maturação da LLA-T. 

Foi analisada a expressão de CD44 total, sem distinguir a expressão de suas 

isoformas variantes. 

No presente estudo foi detectado uma menor expressão de CD44 em linfoblastos 

de LLA-T, comparados a linfócitos de amostras de LLA-T, assim como de SCU. Como 

já conhecido, CD44s está expresso na maioria das células do sistema hematopoético 

(MACKAY, C. R. et al.; 1994). Em linfócitos, a expressão de CD44 é aumentada após 

sua ativação (BAATEN, B. J. G., LI, C. R., BRADLEY, L. M.; 2010). CD44 já foi descrito 

como uma molécula de adesão e migração de linfócitos ativados (MACKAY, C. R. et al.; 

1994; BORLAND, G., ROSS, J. A., GUY, K.; 1998), explicando a razão de sua 

expressão ter se mostrado mais alta em linfócitos que em linfoblastos de LLA-T. Nós 

encontramos uma aparente maior expressão de CD44 em células precursoras de SCU, 

que em linfoblastos de LLA-T, porém não estatisticamente significante, sendo 

necessário um maior tamanho amostral de SCU para encontrar uma associação. Essa 

menor expressão de CD44 em LLA-T poderia demonstrar a necessidade da célula 

maligna de desregular e diminuir a expressão gênica de CD44, por ser um já descrito 

gene supressor de tumor (GAO, A. C. et al. 1997), para conseguir aumentar sua 

proliferação e levar a uma LLA-T. As células precursoras de SCU não são, porém, ao 

todo células de linhagem linfóide T, sendo essas células encontradas mais 

frequentemente no timo. Não se pode concluir então a importância de CD44 para as 

células leucêmicas, ao compará-las apenas com células precursoras de SCU. 

No nosso estudo, não foi encontrada diferença de expressão de CD44 de células 

leucêmicas entre sangue de medula óssea (MO) e sangue periférico (SP), o que foi 

reportado também por KRAJ, M. et al. em 2011 em leucemias de células plasmáticas. 
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CD44, então, não estaria ligado à disseminação dessas células pelo sistema 

hematopoético. 

Dois (3,1%) casos dos 64 de LLA-T se apresentaram negativos para CD44. Não 

encontramos associação entre alta expressão de CD44 e organomegalia em pacientes, 

além disso, no nosso estudo, foi encontrada uma tendência de pacientes com 

linfoblastos com alta expressão de CD44 a terem uma menor leucometria. 

Embora diversos trabalhos apontem para o CD44 como responsável por 

metástase, progressão tumoral e mau prognóstico (GÜNTHERT, U. et al.; 1991; 

WATANABE, O. et al.; 2005; ZAVRIDES, H. N. et al.; 2005), essas afirmativas são 

controversas uma vez que CD44 já foi descrito como um gene supressor de metástase 

em carcinoma de próstata (GAO, A. C. et al. 1997), neuroblastoma (SHTIVELMAN, E., 

BISHOP, J. M.; 1991) e linfoma de Burkitt (EBERTH, S. et al.; 2010) e, quando ligado à 

Merlin em sua região intracitoplasmática, CD44 forma um complexo inibidor de 

crescimento e metástase (PONTA, H., SHERMAN, L., HERRLCIH, P. A.; 2003). Merlin 

é uma proteína que media a inibição de crescimento por contato (MORRISON, H. et al.; 

2001). Estímulos do microambiente extracelular como uma alta densidade de células ou 

ácido hialurônico de alto peso molecular promovem a substituição de proteínas ERM 

ligadas à CD44 por Merlin ativada. Merlin, então, rompe a ligação de CD44 com o 

citoesqueleto de actina e inibe a sinalização de RAS (HERRLICH, P. et al.; 2000), 

levando à uma menor proliferação de células e possível menor leucometria para os 

casos com alta expressão de CD44. Essas características poderiam explicar os 

achados do presente estudo. 

Outra explicação seria a função de adesão de CD44, onde a densidade dessa 

molécula na membrana da célula determina a força de ligação à matriz extracelular. A 

clivagem de CD44 promove a migração da célula (OKAMOTO, I. et al.; 1999; NEGANO, 

O., SAYA, H.; 2004), portanto se não houver a clivagem, essa alta expressão de CD44 

pode resultar em uma menor migração das células e então menor leucometria. 

No nosso estudo, também, analisamos a expressão de CD44 total, sem distinguir 

possíveis isoformas, como CD44v6, que poderiam estar ligadas a piores características 

clínicas, como infiltrações em órgãos de pacientes e maior leucometria. CD44v6 já foi 



53 
 

relatado como promotor de metástase (HEIDER, K. H. et al.; 2004) e foi associado à 

menor sobrevida em LMA (LEGRAS, S. et al.; 1998). 

Outra observação deste trabalho foi uma maior expressão de CD44 em casos de 

LLA-ETP, comparado aos outros subtipos mais maduros de LLA-T. No desenvolvimento 

de linfócitos T no timo, as células mais imaturas, advindas da medula óssea, são as 

células precursoras precoces T (ETP). As ETP se enquadram no estágio de DN1 de 

maturação, pois são duplo negativas para CD4 e CD8 e são negativas para CD25, 

porém possuem expressão de CD44 (GODFREY, D. I. et al.; 1993; BHANDOOLA, A., 

SAMBANDAM A.; 2006). Coustan-Smith, E. et al. em 2009, ao descrever as LLA-ETPs, 

identificou que esse subgrupo tinha um perfil de expressão gênica diferenciado das 

demais LLAs-T, onde CD44 estava entre os genes diferencialmente super-expressos 

nas ETPs. Nosso estudo então condiz com o que foi descrito anteriormente.  

Foi encontrada também uma maior expressão de CD44 em casos de LLA-T que 

em casos de LLb-T e recaída de LLb-T com infiltração medular. Essa expressão se 

mostrou maior mesmo ao comparar casos com o mesmo subtipo, de T cortical, 

mostrando que essa diferença de expressão não ocorre pela maior frequência de 

subtipos mais imaturos, com maior expressão de CD44, em LLA-T que LLb-T 

(BURKHARDT, B.; 2009). Essa expressão poderia ser explicada por possíveis 

desregulações de CD44, como metilação de sua região promotora, que já foram 

descritas em outros tipos de linfoma (EBERTH, S. et al.; 2010), porém, seria necessário 

aumentar o número de amostras de LLb-T e de recaída de LLb-T com infiltração 

medular para confirmar isso. 

A presença de mutações em RAS é frequentemente baixa em LLA-T, e foi 

encontrada neste trabalho uma frequência de mutação nos genes NRAS e KRAS de 

8,9% (15/168), onde 80% (12/15) destes apresentam mutação em NRAS e 20% (3/15) 

em KRAS. LLAs em geral possuem uma frequência de 10% de mutação em NRAS e 

4% de KRAS (WARD, A. F., BRAUN, B. S., SHANNON, K. M.; 2012). Além disso, em 

LLAs-T, foi encontrada uma frequência de 9,5% (10/105) de mutação de KRAS 

(MANSUR, M. B. et al.; 2011). Outros estudos descrevem uma frequência de 5% a 10% 

de mutação em genes RAS, sendo NRAS o mais frequentemente mutado 

(VLIERBERGHE, P. V., FERRANDO, A.; 2012; WARD, A. F., BRAUN, B. S., 



54 
 

SHANNON, K. M.; 2012). Nós observamos uma frequência significativamente maior de 

mutações em RAS em casos com subtipos mais imaturos de LLA-T (ETP e Pré-T), 

onde 17% (9/52) dos casos mais imaturos possuem mutação em N/KRAS, enquanto 

6% (7/112) dos casos de subtipos maduros (T cortical e T madura) possuem a mutação. 

Este resultado está de acordo com o estudo de ZHANG, J. et al. de 2012, que descreve 

as maiores frequências em LLA-ETPs de mutações em genes RAS entre outros genes 

que regulam a via de RAS. 

 Não foi identificada, no presente trabalho, associação estatisticamente 

significante entre mutação em RAS e características clínicas do paciente, como 

leucometria e infiltração em órgãos, e certas características demográficas, como sexo e 

cor da pele, o que também não foi encontrado na análise de mutações em RAS em 

LLAs em geral de PERENTESIS, J. P. et al. em 2004. Nós encontramos, porém, uma 

relação entre mutação em genes RAS em pacientes com idades menores que 10 anos, 

associação que foi relatada no estudo de PERENTESIS, J. P. et al. apenas em 

pacientes com KRAS mutado. 

Finalmente, não foi encontrada associação estatisticamente significante entre 

expressão de CD44 e mutação em genes RAS, o que pode ser explicado pelo tamanho 

amostral de nossa série de casos. Portanto seria necessária a continuação do 

rastreamento de mutações em genes RAS para encontrar uma associação. Outra 

maneira seria analisar especificamente isoformas variantes de CD44, como CD44v6, já 

que a via de sinalização de RAS leva ao splicing dessas isoformas variantes (CHENG, 

C., YAFFE, M. B., SHARP, P. A.; 2006). Por termos analisado CD44 total, não foram 

distinguidas as possíveis isoformas variantes que estariam mais expressas na presença 

de mutação em RAS e não foi encontrada associação. 

Outra possível hipótese seria o fato de que mutações em RAS não são os únicos 

fatores que desregulam a via de RAS. Mutações em outros genes como FLT3, IL7R, 

JAK3, JAK1, SH2B3 e BRAF também ativam essa via (McCUBREY, J. A., et al.; 2012). 

Isso foi comprovado pelo fato de que 50% dos casos de LLA-Ts possuem uma 

sinalização aberrante do RAS, apesar da relativamente baixa frequência de mutação 

em RAS (VON LINTIG, F. C. et al.; 2000). Um rastreamento em outras mutações seria 

necessário para confirmar a associação entre a expressão de CD44 e essa via. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 A alta expressão de CD44 não foi associada a organomegalia nos pacientes de 

LLA-T; 

 Foi observada uma tendência de pacientes com linfoblastos com alta expressão 

de CD44 a terem uma menor leucometria; 

 Houve uma maior expressão de CD44 em casos de LLA-ETP, comparado aos 

outros subtipos mais maduros de LLA-T; 

 Foi encontrada também uma maior expressão de CD44 em casos de LLA-T que 

em casos de LLb-T e recaída de LLb-T com infiltração medular, contudo seria 

necessário aumentar o número de amostras de LLb-T e de recaída de LLb-T com 

infiltração medular para confirmar essa associação; 

 A frequência encontrada de mutação de RAS em LLA-T foi de 8,9%; 

 Não foi encontrada associação entre mutação em RAS e características clínicas 

do paciente, como leucometria e infiltração em órgãos, e certas características 

demográficas, como sexo e cor da pele; 

 Foi observada uma relação entre mutação em genes RAS em pacientes com 

idades menores que 10 anos; 

 Foi detectada uma frequência maior de mutações em RAS em casos com 

subtipos mais imaturos de LLA-T (ETP e Pré-T); 

 Não foi encontrada associação entre expressão de CD44 e mutação em genes 

RAS; 

 Um rastreamento em outras mutações seria necessário para confirmar a 

associação entre a expressão de CD44 e essa via, assim como uma análise específica 

para diferentes isoformas de CD44; 
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