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RESUMO

Duarte IX. Linfoma folicular em pacientes até 40 anos: características
anátomo-clínicas e moleculares [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2013.

O linfoma folicular é entidade clinicamente heterogênea, com carência de
marcadores prognósticos que estratifiquem grupos de risco para otimização
do manejo. É relativamente raro em pacientes abaixo de 40 anos. Os
aspectos clínicos e patológicos desse tipo de linfoma, nessa faixa etária,
assim como o comportamento biológico, são pouco conhecidos. No presente
estudo, uma série de 208 pacientes entre 19-40 anos de idade foi,
retrospectivamente, avaliada quanto aos achados anatomoclínicos e
moleculares. Essas variáveis foram, então, correlacionadas com seguimento
e sobrevida. A mediana de idade na apresentação foi de 35 anos, com leve
predomínio no sexo feminino (56%). A maioria dos casos se manifestou
como doença nodal (87%). Concomitância de linfoma folicular com linfoma
difuso de grandes células B foi encontrada em 7 (3%) pacientes. Estudos
imuno-histoquímicos revelaram expressão de CD10 (91%), BCL6 (97%),
BCL2 (95%), MUM1/IRF4 (17%) e CD23 (25%). Rearranjos envolvendo os
genes BCL2 e BCL6 foram encontrados em 74% e 20%, respectivamente. A
sobrevida média geral estimada dos pacientes, em que foi possível o
seguimento,

foi

de

13

anos.

Presença

de

anemia,

elevação

da

desidrogenase lática, acometimento de medula óssea, índice prognóstico
internacional do linfoma folicular na faixa de alto risco, padrão de “céu
estrelado”, Ki-67≥50% e ausência do rearranjo do gene BCL2 e presença do
BCL6

relacionaram-se

diretamente

com

pior

sobrevida

geral.

O

estadiamento de Ann Arbor III/IV e MDM2 ≥20% têm fortes indícios desta
associação negativa com sobrevida geral. A combinação BCL2+ e BCL6–
correlacionou-se com maior sobrevida média. O grau histológico determinou
redução gradual da sobrevida, com semelhanças nas curvas de sobrevida

entre os graus 1, 2 e 3A. Não houve diferença significativa para as curvas de
sobrevida relacionando faixa etária, persistência da zona do manto,
presença de áreas difusas, fibrose, expressão de CD10, BCL6 ou CD23,
padrão de trama de células foliculares dendríticas ou clonalidade para
cadeia leve de imunoglobulina. Esses achados revelaram que o linfoma
folicular em adultos jovens apresenta similaridades com o linfoma folicular
que ocorre em adultos mais velhos, incluindo a frequência de apresentação
nos diversos sítios anatômicos, grau histológico e fatores prognósticos
adversos.

Descritores: 1.Linfoma folicular/patologia
4.Imunofenotipagem 5.Prognóstico

2.Adulto jovem

3.Sobrevida

SUMMARY

Duarte IX. Follicular lymphoma in patients younger than 40 years: a
clinicopathological and molecular study [thesis]. São Paulo: "Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo"; 2013.

Follicular lymphoma is a clinically heterogeneous group of disease and
therefore with a need of characterization of prognostic markers to stratify
risk groups and to optimize clinical management. It is relatively rare in
patients younger than 40 years, and the clinicopathologic characteristics
and biological behavior in this age group are poorly understood. In the
current study, samples from a cohort of 208 patients between 19-40 years
of age were evaluated retrospectively with respect to clinical, histologic and
molecular characteristics. These findings were then correlated with the
follow up and the clinical outcome. The median age at presentation was 35
years with a slight female preponderance (56%). Most of the cases
presented with nodal disease (87%). Concomitant follicular lymphoma and
diffuse large B-cell lymphoma was observed in 7 (3%) patients.
Immunohistological studies showed the expression in the following
frequency: CD10 (91%), BCL6 (97%), BCL2 (95%), MUM1/IRF4 (12%),
MDM2 (17%) and CD23 (25%). BCL2 and BCL6 rearrangements were
present in 74%, and 20%, respectively. The estimated overall survival of
patients was 13 years (mean). The presence of anemia, elevated lactose
dehydrogenase, bone marrow involvement, high-risk follicular lymphoma
international prognostic index, “starry sky” appearance, proliferative index
≥50%, absence of BCL2 rearrangement and presence of BCL6
rearrangement correlated with adverse overall outcome. Ann Arbor stage
III/IV and MDM2 ≥20% correlated with high trend toward worse overall
survival. The combination BCL2+ and BCL6– was associated with better
overall survival. No impact on overall survival was observed related to age,
persistence of mantle zone, presence of diffuse areas, fibrosis, expression.

of CD10, BCL6 or CD23, follicular dendritic cells meshwork or clonality.
These findings revealed that follicular lymphoma in young adults
demonstrate similarities with that of older adults, including the frequency of
presentation at various anatomic sites, grade, and adverse prognostic
factors.

Descriptors: 1. Follicular lymphoma 2. Young adults 3. Survival
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1.1 Linfoma folicular: aspectos gerais
O linfoma folicular (LF) é neoplasia de células centrofoliculares B
(células centrofoliculares clivadas/centrócitos e células centrofoliculares não
clivadas/centroblastos) e apresenta, pelo menos em parte, padrão nodular
de crescimento.
O LF compreende perto de 22% dos linfomas não Hodgkin (LNH) do
mundo. A vasta maioria dos casos ocorre após a quinta década de vida, com
mediana de idade de 59 anos, sendo raro antes dos 40 anos. É relatada
incidência ligeiramente superior entre mulheres (1,7:1) (Harris, et al. 2008).
Em geral, o LF acomete linfonodos, mas pode se manifestar também
no baço, medula óssea, sangue periférico e anel de Waldeyer. O
envolvimento de sítios extranodais, tais como trato gastrintestinal, partes
moles e pele pode ocorrer, mas geralmente o faz em contexto de doença
disseminada. Quando o acometimento de sítios específicos (como pele e
trato gastrintestinal) ocorre de forma isolada, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda a classificação como entidades distintas. A medula
óssea encontra-se infiltrada em cerca de 40% dos casos. Mesmo quando os
pacientes apresentam envolvimento disseminado, a doença é geralmente
assintomática, exceto pela presença de linfadenomegalias (Klapper 2011).
Os linfomas foliculares revelam padrão predominantemente nodular,
podendo-se observar concomitância com áreas difusas. Os folículos
neoplásicos

são

imprecisamente

delimitados,

demonstrando,

frequentemente, ausência ou atenuação da zona do manto, perda da
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polarização tipicamente encontrada nos centros germinativos (CG) e, na
maioria dos casos, ausência de macrófagos de corpos tingíveis (Figura 1).

Linfonodo reativo

Linfoma folicular

Figura 1 – Diferenças histológicas e imuno-histoquímicas entre hiperplasia
linfoide e linfoma folicular. (A-C): folículo linfoide em linfonodo reativo. (D-F):
linfoma folicular (Leich, et al. 2011)

Em geral, os linfomas foliculares são constituídos por duas
populações celulares. A primeira, de tamanho pequeno a intermediário,
núcleo angulado, alongado ou clivado, nucléolo inconspícuo, cromatina
densa e citoplasma escasso. Essas células são denominadas centrócitos ou
células centrofoliculares clivadas. O outro tipo celular é caracterizado por
células grandes, com núcleo redondo ou oval e por vezes indentado,
cromatina

vesicular

e

nucléolos

periféricos,

sendo

denominadas

centroblastos ou células centrofoliculares não clivadas.
De acordo com a OMS, os linfomas foliculares são graduados de
acordo com a quantidade de centroblastos em dez campos de 400x,
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contados em diferentes folículos (Harris, et al. 2008) – grau 1: 0-5
centroblastos (Figura 2A); grau 2: de seis a 15 centroblastos (Figura 2B);
grau 3A: > 15 centroblastos com centrócitos (Figura 2C); grau 3B: > 15
centroblastos sem centrócitos (Figura 2D).

A

B

C

D

Figura 2 – Exemplos de LF por grau. A) LF grau 1 (Hematoxilina e eosina,
400x). B) LF grau 2 (Hematoxilina e eosina, 400x). C) LF grau 3A
(Hematoxilina e eosina, 400x). D) LF grau 3B (Hematoxilina e eosina, 400x)
Os linfomas foliculares de graus 1 e 2 demonstram curso clínico mais
indolente e, em geral, são incuráveis; já os de grau 3B, apesar de
apresentarem curso clínico mais agressivo, têm grande potencial de cura
quando submetidos à terapia adequada (Wahlin, et al. 2012). Alguns estudos
da literatura têm sugerido que o grau de nodularidade dos linfomas
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foliculares tem impacto na sobrevida, principalmente em relação aos
linfomas foliculares grau 3 – grau de nodularidade proporcional a curso
clínico mais favorável (Ezdinli, et al. 1987); porém, outros estudos
apresentam resultados discordantes (Warnke, et al. 1977). Em 25-35% dos
pacientes com LF, observa-se “progressão” para linfoma de grandes células
B, geralmente difuso. Este fato está associado a curso clínico rapidamente
progressivo e morte devido à refratariedade ao tratamento (Conconi, et al.
2012).
Com relação ao imunofenótipo, os linfomas foliculares expressam
antígenos de células B (CD20 e CD79, Figura 3A), BCL6 (Cattoretti, et al.
1995) (Figura 3B), CD10 (Dogan, et al. 2000) (Figura 3C) e HGAL (Younes,
et al. 2010, Goteri, et al. 2011). A proteína BCL2 (Figura 3D) é expressa na
maioria dos casos, aproximadamente 100% nos linfomas grau 1 e 75% nos
linfomas grau 3 (Wood, et al. 1994).
A expressão de ciclina-D1 é sempre negativa nos linfomas foliculares,
ao contrário do linfoma de células do manto, que é um dos principais
diagnósticos diferenciais considerados, principalmente na sua forma nodular.
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Figura 3 – Expressão imuno-histoquímica em LF: A) CD20 (em padrão
membrana); B) BCL6 (padrão nuclear); C) CD10 (padrão membrana) e D)
BCL2 (padrão citoplasmático)
Do ponto de vista molecular, a t(14;18) é considerada como a
alteração inicial do LF. É resultante da translocação do gene BCL2 no
cromossomo 18 que codifica a proteína BCL2, com o locus IGH@ do gene
de cadeia pesada de imunoglobulina. Proteínas desta família têm atividade
proapoptótica e atividade reguladora do ciclo celular que inibe a transição de
G0 para G1 por meio de suprarregulação do p27. Isto explica o baixo índice
de proliferação celular do LF comparado aos centros germinativos (CG)
normais. Em condições fisiológicas, as células B dos CG de indivíduos
saudáveis entram em apoptose, exceto quando são selecionadas por algum
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antígeno específico para converterem-se em plasmócitos ou células B de
memória (Figura 4A). Entretanto, as células do LF que expressam BCL2 não
entram em apoptose durante o rearranjo gênico das imunoglobulinas e são
mais propensas a acumular alterações cromossômicas secundárias (Figura
4B). A evidência atual indica que a t(14;18) é necessária, mas não suficiente,
à transformação para o estado maligno (de Jong 2005, Klapper 2011, Leich,
et al. 2011). Limpens et al. (1991) demonstraram a presença de células B
esporádicas, portando a t(14;18) na ausência de LF clinicamente manifesto.
Em estudos posteriores, células B com t(14;18) em frequências de 1 para
104 a 106 foram descritas em amostras de medula óssea, baço, amígdalas e
sangue periférico (Stamatopoulos, et al. 2000, Godon, et al. 2003).
Em aproximadamente 10% dos casos de LF, a proteína BCL2 não
pode ser demonstrada por imuno-histoquímica, levantando a possibilidade
de mecanismos alternativos para proteção contra apoptose. O papel da
ativação do BCL6 como via alternativa de sobrevida à célula tumoral é
debatido. O rearranjo do gene BCL6 pode ser encontrado em 5 a 15% dos
casos de LF e alguns linfomas foliculares podem apresentar rearranjos dos
dois genes (BCL2 e BCL6) (Diaz-Alderete, et al. 2008).
Não há evidência clínica direta de que dano genético adicional
específico em células B “normais” com t(14;18) resulte, necessariamente,
em LF. Contudo, a observação de múltiplas alterações genéticas, afetando
proto-oncogenes e genes supressores tumorais na progressão do LF, leva à
especulação de que um mecanismo desse tipo pode preceder o
estabelecimento da doença clínica.

Introdução

9

A

B
Figura 4 – Painel A: esquema da ontogenia do linfócito B; os linfócitos B
naive encontram o antígeno, que leva a proliferação, expansão clonal e
recombinação no microambiente do centro germinativo. Os clones
resultantes com anticorpos de alta afinidade são selecionados para
diferenciarem-se em plasmócitos e células B de memória. Os clones de
céulas B remanescentes são eliminados por apoptose. Painel B: esquema
da patogenia do LF; recombinações VDJ defeituosas induzem a t(14;18) e a
expressão aberrante de BCL2, que leva a uma maior resistência a apoptose.
Alterações genéticas adicionais são incorporadas a este linfócitos B e podem
levar a transformação para LF (Natkunam 2007)
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A maioria dos LF apresenta pelo menos uma alteração cromossômica
secundária, com média de seis alterações. As mais comuns incluem ganhos
no 1q, 2p, 7, 8, 12q, 18q e X, bem como deleções no 1p, 6q, 10q, 13q e 17p
(Horsman, et al. 2001, Viardot, et al. 2003, Ross, et al. 2007). O número de
alterações cariotípicas adicionais aumenta com o grau histológico ou
transformação, bem como a complexidade cariotípica está relacionada com
prognóstico adverso (Yunis, et al. 1987).
Estudos de expressão gênica apoiam o papel crucial do contexto
imunológico no comportamento clínico do LF, com ênfase no papel das
células T e células acessórias – foliculares dendríticas e macrófagos (Dave,
et al. 2004, Glas, et al. 2005). Dave et al. (2004) investigaram, por expressão
gênica, 191 amostras de pacientes com LF não tratados e identificaram dois
perfis imunes relacionados à sobrevida: um com expressão de genes
relacionados a macrófagos e células dendríticas, revelando pior prognóstico,
e outro com genes relacionados a células T e macrófagos, associado a
melhor prognóstico.
Estudos citogenéticos sugerem que o LF pode evoluir por duas vias
diferentes,

mutuamente

excludentes,

que

induzem

microambientes

diferentes (Figura 5). A rede de interações entre fatores genômicos e
imunológicos define o comportamento clínico do tumor. Uma via de pior
prognóstico, possivelmente iniciada pela perda do 6q e posterior ganho do
1p, induz ao aumento de trama de células foliculares dendríticas com
consequente aumento de células tumorais interfoliculares. Transformação
para linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é evento precoce nessa
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via. Outros eventos secundários formam a base da via de melhor
prognóstico, que se inicia com +der18q e +7/+8. De maneira geral, os LF de
bom prognóstico são mais próximos ao tecido linfoide inativo (Hoglund, et al.
2004, de Jong 2005).

Figura 5 – Modelo de duas vias para o LF com prognósticos diferentes. Na
via de pior prognóstico, há ativação de CFD e linfócitos T do microambiente.
A via de melhor prognóstico apresenta um microambiente mais estável (de
Jong 2005)

Vários fatores têm sido propostos para o LF. O índice prognóstico
internacional do linfoma folicular (FLIPI) combina idade, estadiamento de
Ann Arbor, número de sítios nodais, nível de desidrogenase lática (DHL) e
nível de hemoglobina para identificar pacientes com risco baixo (0-1 fator de
risco), intermediário (2 fatores de risco) e alto (3-5 fatores de risco), em
termos de sobrevida geral. Mais recentemente, o FLIPI2 usa outras variáveis
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como beta-2-microglobulina e volume da maior massa tumoral. O grau
histológico da OMS também tem valor prognóstico, com os LF de grau 1 ou
2 exibindo comportamento indolente e o grau 3B, agressivo. Ainda está
indefinido o comportamento do grau 3A, com estudos recentes mostrando
resultados discordantes (Chang, et al. 2013). A idade tem sido amplamente
relatada como fator prognóstico independente para sobrevida em LF. Isto
pode ser interpretado, principalmente, como consequência da idade média
elevada e a história natural prolongada da doença. A idade per se,
entretanto, não torna o LF mais agressivo.

1.2 Linfoma folicular em pacientes jovens
Segundo dados da literatura, o LF acomete preferencialmente
pacientes da quinta década de vida em diante, porém tem sido cada vez
mais diagnosticado em pacientes mais jovens. Até bem pouco tempo atrás,
raros estudos abordaram o LF diagnosticado em adultos jovens (menos que
40 anos de idade). O primeiro estudo voltado especificamente para esse
tema é o de Summerfield e colaboradores (Summerfield, et al. 2004). Em
estudo observacional e baseado na população escocesa, avaliaram-se 46
pacientes adultos jovens diagnosticados com LF ainda era pré-rituximabe,
com sobrevida geral de 71% em dez anos. Jaglowski e colaboradores (2009)
publicaram ampla revisão sobre linfomas em adolescentes e adultos jovens
(15-39 anos), com base no registro populacional estadunidense “SEER9”.
Eles relataram frequência de LF de 17% nessa faixa etária, com a maioria
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dos casos com idades entre 35 e 39 anos. Mais recentemente, Louissaint e
colaboradores (2012) ressaltaram a presença de um LF “tipo pediátrico”,
com ausência de rearranjo do BCL2 e alto índice de proliferação celular,
dentro da população de adultos jovens. Por outro lado, o LF dito clássico,
com presença da t(14;18), é tido como virtualmente inexistente em pacientes
abaixo dos 18 anos de idade (Liu, et al. 2012, Louissaint, et al. 2012). Em
consonância com o crescente interesse em torno do LF em adultos jovens,
várias lacunas precisam ser preenchidas, em especial no que se refere a
comportamento biológico, resposta terapêutica e perfil molecular.

1.3 Linfoma folicular pediátrico

O LF é bastante raro abaixo de 18 anos de idade. Quando ocorre, ele
apresenta aspectos clínicos, morfológicos, imuno-histoquímicos e genéticos
distintos do LF que acomete a população adulta. O diagnóstico diferencial
entre hiperplasia linfoide e LF pediátrico é desafiador; contudo, a análise
criteriosa identifica aspectos histológicos e imunofenotípicos aberrantes que
identificam as lesões como linfomas. O caso típico de LF pediátrico é doença
localizada, afetando tonsilas e linfonodos cervicais, mas há relatos em outros
sítios que incluem testículos (Frizzera, et al. 1979, Winberg, et al. 1981,
Wright, et al. 1981, Lu, et al. 2001, Lorsbach, et al. 2002, Pileri, et al. 2002,
Oschlies, et al. 2010, Liu, et al. 2012, Louissaint, et al. 2012). Os folículos no
LF pediátrico são geralmente grandes, expandidos e confluentes, às vezes
em um padrão “floral”. Ao contrário do que ocorre nos folículos hiperplásicos,
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a arquitetura do tecido está distorcida e a compartimentalização nos folículos
malignos é perdida. A contagem de centroblastos é geralmente alta nesses
casos e a maioria é graduada como LF 3A ou 3B. Em cerca de um terço dos
casos de LF pediátrico, um componente simultâneo de LDGCB já pode ser
encontrado ao diagnóstico. Contudo, mesmo na presença de componente de
LDGCB, o LF pediátrico geralmente responde bem ao tratamento, com
sobrevida de mais de 90%, o que difere do comportamento progressivo e,
muitas vezes, agressivo, do LF que ocorre em adultos (Attarbaschi, et al.
2013). Soma-se aos achados morfológicos do LF pediátrico a expressão de
BCL2 na maioria dos casos, embora descrita como de forma heterogênea.
Esses linfomas apresentam maior frequência de rearranjo envolvendo o
gene BCL6 e quase nunca o gene BCL2 antes dos 18 anos de idade. Tais
achados indicam que o LF pediátrico é uma variante distinta – não somente
do

ponto

de

vista

clinicopatológico,

mas

também

do

biológico,

marcadamente pelo alto grau histológico, ausência de rearranjo envolvendo
o gene BCL2 e apresentação como doença localizada.

2 OBJETIVOS
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Geral: Avaliar as características anátomo-clínicas e moleculares em
208 casos de linfomas foliculares em pacientes adultos com idade
inferior a 40 anos.

•

Específicos:
o Caracterização clínica: idade, sexo e apresentação clínica
incluindo localização anatômica, estadiamento, tratamento e
sobrevida.
o Caracterização histológica: grau histológico e alterações
concomitantes (presença ou não de zona do manto, fibrose,
presença ou não de macrófagos de corpos tingíveis, proporção
de áreas difusas)
o Caracterização

imunofenotípica:

avaliação

de

vários

marcadores linfoides incluindo antígenos B e T, cadeias leves
de

imunoglobulina,

proliferação

celular,

marcadores

centrofoliculares (CD10 e BCL6), BCL2, MUM1/IRF4, MDM2 e
CD23.
o Caracterização molecular: avaliação de rearranjos envolvendo
os genes BCL2 e BCL6, pelo método de FISH.
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3 MÉTODOS
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3.1 Seleção de casos e delineamento do estudo

Este estudo está baseado numa revisão de 2617 casos consecutivos
de LF diagnosticados entre junho de 1997 e dezembro de 2011 no
Laboratório Bacchi/Consultoria em Patologia, laboratório de referência em
anatomia patológica com sede em Botucatu-SP. A amostragem dos casos
de linfomas foliculares é de ampla abrangência nacional, pois são oriundos
de todas as regiões geográficas do Brasil (Figura 6). Desses 2617 casos de
LF, 208 eram de pacientes entre 19 e 40 anos de idade no momento do
diagnóstico.

A

B

Figura 6 – Mapas demonstrando a distribuição de casos de linfoma no
Laboratório Bacchi por Estado. No painel A, todos os casos de linfoma não
Hodgkin entre 2004 e 2011 (16.594 casos). No painel B, os 208 casos de
LF em pacientes ≤ 40 anos de idade entre 1997 e 2011
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O presente estudo teve seu Protocolo de Pesquisa (110/10)
aprovado pela Comissão de Ética para análise de Projetos de Pesquisa
(CEP-FMUSP) em 19 de maio de 2010 (vide Apêndice).

3.2 Levantamento de informações clínicas

Informações como sexo, idade dos pacientes no momento do
diagnóstico, localização anatômica da neoplasia e cidade/Estado/região
geográfica de procedência foram obtidas por meio dos formulários de
requisição de exame anatomopatológico e imuno-histoquímico. Outras
informações relevantes para o estudo, como estadiamento clínico, dados
de imagem, exames laboratoriais, como níveis de desidrogenase láctica
(DHL) e hemoglobina (com valores de referência), acometimento ou não de
medula óssea, status de infecção pelo HIV, além de dados de tratamento e
evolução dos pacientes, foram obtidas por meio de formulário específico
(vide Apêndice) enviado aos médicos assistentes e serviços que
referenciaram os pacientes. Posteriormente, foi realizado contato telefônico
e/ou correspondência eletrônica com os médicos assistentes para
esclarecer eventuais dúvidas. Para a determinação da região geográfica,
consideramos a residência do paciente à época do diagnóstico ou, na
impossibilidade de obter essa informação, consideramos a localização do
serviço responsável pelo envio do caso. Todas as informações coletadas
alimentaram um banco de dados criado pelo programa FileMaker Pro 12
(Apple, Inc; Santa Clara, CA, EUA; Figura 7).

Métodos

23

Figura 7 – Imagem da tela do programa Filemaker Pro 12, utilizado para
arquivamento dos dados coletados

3.3 Avaliação morfológica
As lâminas histológicas de 3 µm de espessura, disponíveis nos
arquivos do Laboratório Bacchi, obtidas com micrótomo histológico e
coradas em hematoxilina-eosina foram reavaliadas para confirmação do
diagnóstico de LF. Novas lâminas de H&E foram confeccionadas de acordo
com a necessidade. A subclassificação foi realizada segundo os critérios
da OMS (Harris, et al. 2008), caso a caso. Algumas variáveis morfológicas
foram sistematicamente coletadas: a) presença ou ausência de zonas do
manto; b) semiquantificação do número de macrófagos associados ao
tumor, com aparência de “céu estrelado” (0, sem macrófagos; 1+, 1-5
macrófagos

por

campo

de

grande

aumento

(CGA);

2+,

6-15

macrófagos/CGA; 3+, >15 /CGA): c) estimativa da fibrose (0, 1+, 2+ e 3+
em 3+); e d) presença ou ausência de áreas difusas.
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3.4 Construção da micromatriz tecidual (TMA)
Os blocos de parafina de 164 dos 208 casos estavam disponíveis e
foram usados para a construção dos blocos de parafina de micromatriz
tecidual (tissue microarray – TMA). No total, construíram-se 6 TMAs
utilizando um arrayer de tecido biológico produzido pela Beecher
Instruments (Sun Prairie, EUA; Figura 8A). Essa técnica permite a inclusão
de grande número de casos em um mesmo bloco de parafina,
representados por cilindros de tecidos (Figura 8B). De cada caso foi
representado um cilindro a partir dos blocos de parafina “doadores” (área
dos blocos originais representativa da neoplasia), com diâmetro de 2 mm.
A retirada dos cilindros do bloco de parafina “doador” e sua inclusão no
bloco de parafina “receptor” (bloco de TMA) são realizadas com a ajuda de
agulhas especiais. Os cilindros ou amostras de todos os casos incluídos no
estudo foram distribuídos num total de seis blocos receptores, com 28 a 29
casos cada, numerados de 1 a 6, obedecendo-se a um mapa de TMA
(Figura 9). Esse mapa registra a disposição dos casos nos blocos,
permitindo a identificação deles para a interpretação dos resultados.
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B

A

Figura 8 – A) Fotografia do array de tecido utilizado na construção dos
blocos de TMA. B) Exemplo de bloco de parafina “receptor” (bloco de TMA)

Figura 9 – Mapa de TMA, utilizado para a orientação da inclusão dos casos
nos blocos de TMA e, posteriormente, a identificação dos casos para a
interpretação dos resultados obtidos

3.5 Imuno-histoquímica
Para a realização do estudo imuno-histoquímico foram obtidos, de
cada um dos blocos de TMA, cortes histológicos seriados com espessura
de 3 µm, utilizando-se micrótomo histológico. Foi avaliada a expressão
imuno-histoquímica de CD20, CD3, CD10, CD23, BCL6, BCL2, do antígeno
de proliferação celular Ki-67, MUM1/IRF4, MDM2 e de cadeias leves de
imunoglobulina kappa e lambda.
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Os cortes histológicos foram dispostos em lâminas de vidro
previamente tratadas com o adesivo poli-D-lisina (Sigma, St. Louis, EUA,
Cód. P7886) e mantidos a 60 оC em estufa por 4 horas. A seguir, foi
realizada a desparafinação com banhos sucessivos de xilol, passagem em
álcool etílico absoluto e lavagem com solução salina tamponada (PBS),
com bloqueio da atividade endógena com solução de H2O2 a 3%. Os
métodos de recuperação de epítopos utilizados variaram de acordo com o
antígeno em investigação: pelo calor em panela de pressão (antígeno de
proliferação celular Ki-67), forno de micro-ondas caseiro (CD20, CD23 e
BCL2), vaporizador (CD3, CD10 e MUM1/IRF4) ou por método enzimático
(tripsina 0,1% para proteína BCL6). Para os marcadores CD20, CD3,
CD10, CD23, antígeno Ki-67, BCL2 e MUM1/IRF4, as lâminas foram
incubadas em solução de citrato 0,01 M (pH 6,0). Após a recuperação dos
epítopos, as lâminas foram incubadas com os anticorpos primários em
período noturno de aproximadamente 12-18 horas a 4 оC na diluição
apropriada. Após nova lavagem em PBS, foram incubadas por 60 minutos
com os respectivos anticorpos secundários. Seguiu-se a utilização dos
sistemas de detecção conforme instruções do fabricante (Novolink
Polímero, Novocastra, Newcastle upon Tyne, Reino Unido, Cód. 7161, para
CD10, antígeno de proliferação celular Ki-67, MUM1/IRF4 e BCL6; ABC
Elite, Vector, Burklingame, EUA, Cód. PK-6100, para CD20, CD3, CD23 e
BCL2). A finalização foi feita com tratamento por solução de 3,3’diaminobenzidina (DAB, Sigma, St. Louis, EUA, Cód. D5637 1 mg/mL +
Tris-HCl 1 M pH 7,4) acrescida de H2O2 (concentração final 0,2%),
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contracoloração com hematoxilina de Mayer e montagem com resina
histológica Permount® (Fischer Scientific, Pittsburgh, EUA, Cód. SP15500). Os detalhes sobre estes antígenos/anticorpos secundários, diluição e
fabricantes estão especificados na Tabela 1.

Tabela 1 – Especificações dos antígenos primários, fonte e recuperação
antigênica
Recuperação

Antígeno

Clone

Diluição

Fabricante

CD23

SP23

1:200

Neomarkers

M.POL

CD20

L26

1:1200

DAKO

MM.ABC

CD10

56C6

1:200

Novocastra

S.POL

CD3

565

1:800

Novocastra

MM.ABC

BCL2

124

1:2000

DAKO

MM.ABC

BCL6

564

1:2400

Novocastra

S.POL

Ki-67

MIB-1

1:4800

DAKO

S.POL

Kappa

A8B5

1:200

DAKO

MM.ABC

Lambda

N10/2

1:400

Neomarkers

S.POL

MDM2

IF2

1:2400

Zymed

S.POL

MUM1/IRF4

MUM1P

1:1200

DAKO

S.POL

antigênica

DAKO (Carpinteria, CA, EUA); Neomarkers/Lab Vision (Fremont, CA, EUA); Novocastra
(Newcastle, Reino Unido); Zymed (San Francisco, CA, EUA). MM.ABC: micro-ondas, rato,
complexo avidina-biotina; S.POL: vapor, polímero; M.POL: micro-ondas, polímero

Os resultados foram avaliados em microscópio óptico comum.
Para os seguintes marcadores foi considerada qualquer positividade
(células neoplásicas com imunocoloração acastanhada na localização
antigênica esperada para o anticorpo utilizado): CD3, CD10, CD20,
CD23, BCL2, BCL6, cadeias leves de imunoglobulina kappa e lambda e
MUM1/IRF4. A avaliação do índice de proliferação celular pelo antígeno
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Ki-67 foi determinada pela semiquantificação em porcentagem (%) de
núcleos imunocorados de células neoplásicas, variando de 0 a 100%, e
definindo como ponto de corte 50%. Para a expressão de MDM2, o ponto
de corte adotado foi 20% de positividade nas células neoplásicas. O
CD23 foi usado ainda para avaliar a trama de células foliculares
dendríticas e seu padrão imuno-histoquímico foi classificado como
preservado, roto ou ausente.

3.6 FISH (hibridização in situ por fluorescência)
A técnica de FISH foi empregada para a detecção de rearranjos
envolvendo o gene BCL2 no cromossomo 18 e rearranjos envolvendo o
gene BCL6 no cromossomo 3. Para esse fim, cortes de 3 µm de espessura,
obtidos por micrótomo histológico, a partir de blocos de TMA, foram
dispostos

em

lâminas

de

vidro

e

submetidos,

nessa

ordem,

a

desparafinação em xilol, hidratação em álcool etílico absoluto, tratamento
ácido em 0,2 N HCl, lavagem em água, pré-tratamento com tiocionato de
sódio 8,1%, lavagem em água e solução de cloreto de sódio 3 M + citrato
de sódio 0,3 M (pH 5,3), digestão enzimática em pepsina 0,8% e lavagem
em água e solução de cloreto de sódio 3 M + citrato de sódio 0,3 M (pH
5,3). A seguir, adicionou-se o sistema de detecção para a pesquisa do
rearranjo de interesse (BCL2 ou BCL6) de forma a cobrir toda a superfície
do corte histológico de TMA representado na lâmina, com colocação
posterior da lamínula.
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As lâminas foram, então, submetidas ao processo de desnaturação
e hibridização pelo calor por período noturno de aproximadamente 12-18
horas após a incubação com a sonda. No dia seguinte, as lâminas foram
lavadas em solução de cloreto de sódio 3 M + citrato de sódio 0,3 M (pH
5,3) e as lamínulas retiradas. A seguir, as lâminas foram lavadas em
solução pós-hibridização pré-aquecida, constituída por cloreto de sódio 3 M
+ citrato de sódio 0,3 M (pH 5,3) e NP-40 0,3% (Cód. 30-804820, Vysis,
Abbott Molecular, Des Plaines, EUA), contracoradas com DAPI em
“Fluorguard Anfitade” (Cód. F201/F202 e Cód. F001, Insitus, Albuquerque,
EUA) e montadas com lamínula.
Para a pesquisa do rearranjo do gene BCL2, foi empregado o
sistema de detecção LSI® BCL2 Dual Colour Break Apart Rearrangement
Probe, Cód. 30-231029 (Vysis, Downers Grove, IL; Figura 10A). Para a
pesquisa do rearranjo do gene BCL6, foi empregado o sistema de detecção
LSI® BCL6 Dual Colour, Break Apart Rearrangement Probe, Cód. 32191016 (Vysis, Downers Grove, IL; Figura 10B). Esses sistemas avaliam
quebras envolvendo a região de interesse por meio de duas sondas
separadas (5' SpectrumOrangeTM e 3' SpectrumGreenTM).
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Centrômero

Região 18q21

Telômero

A
Região 3q27

B
Figura 10 – A) Esquema da LSI® BCL2 Dual Colour Break Apart
Rearrangement Probe, Cód. 30-231029 (Vysis, Downers Grove, IL), com o
ponto de quebra na região 18q21. B) Esquema da LSI® BCL6 Dual Colour,
Break Apart Rearrangement Probe, Cód. 32-191016 (Vysis, Downers
Grove, IL), com ponto de quebra na região 3q27 (adaptado de
http://www.abbottmolecular.com)

A análise morfométrica quantitativa foi realizada em microscópio de
fluorescência Zeiss Axio Imager M1 (Carl Zeiss AG, Alemanha) com filtros
apropriados para o espectro dos sinais observados (Chroma Technology
GmbH, Alemanha), acoplado a computador PC (Dell Optiplex, EUA) com
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os programas Isis e Metafer 4 (Metasystems, Altlussheim, Alemanha)
(Figura 11).

Figura 11 – Fotografia da tela do programa Metafer 4, utilizado para
quantificação dos sinais fluorescentes na técnica de FISH

Uma célula normal, sem quaisquer dos rearranjos pesquisados,
revela dois sinais verdes e dois sinais laranja fusionados (Figura 12A). Por
sua vez, uma célula com ponto de quebra no gene BCL2 ou no gene BCL6
caracteriza-se por apresentar um sinal verde separado de um sinal laranja
e um sinal verde e um laranja unidos (Figura 12B).
O sistema Metasystems tem a habilidade de analisar a distância
entre esses sinais. Uma célula que apresenta separação entre o sinal
verde e o laranja com distância maior do que 10 pixels é considerada
positiva. A porcentagem de células positivas foi calculada e comparada
com o grupo controle. Como controles negativos para os rearranjos em
questão foram utilizadas tonsilas palatinas. Assim, um caso foi considerado
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positivo quando a percentagem de células positivas calculada foi superior
ao ponto de corte, estabelecido em três desvios-padrões acima da média
do grupo controle negativo. A média do grupo controle negativo para o
BCL2 foi de 0,65 ± 0,38% e para o BCL6 foi de foi de 0,75 ± 0,48%.
Portanto, o ponto de corte estabelecido para o BCL2 foi 1,8% e para o
BCL6, 2,2%.

A

B

Figura 12 – Fotomicrografias de casos avaliados com a sonda LSI® BCL2
Dual Color Break Apart Rearrangement Probe. A: célula negativa
apresentando sinais verdes e laranja unidos. B: células positivas
apresentando um sinal verde e um sinal laranja separados e fusão de sinal
verde com sinal laranja, indicando a presença de rearranjo do gene BCL2

3.7 Análise estatística

Para

todas

as

variáveis

pesquisadas

foram

levantadas

as

distribuições de frequência. A sobrevida geral foi calculada a partir da data
do diagnóstico até a data do óbito ou do último contato. Foram elaboradas
tábuas de vida para todas as variáveis pesquisadas e com base nelas foi
aplicada a técnica de Kaplan & Meier para avaliação da influência das
variáveis pesquisadas na sobrevida geral dos pacientes. A estatística de
Breslow foi empregada para os testes comparativos das curvas de
sobrevida obtidas para os níveis das variáveis. Tempos médios de
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sobrevida foram estimados, sempre que possível, com base nessa técnica.
Intervalos de confiança para os tempos médios de sobrevida foram obtidos
com coeficiente de confiança de 95%. Para estimar a razão de
probabilidades (odds ratio), empregamos a técnica de regressão logística.
O nível de significância adotado para todos os testes foi de 5%, sendo que,
para todos os testes, o nível descritivo da estatística observada foi
calculado (p) (Kaplan, et al. 1958, Cox 1972).

3.8 Agrupamento hierárquico

Foi feita a análise classificatória hierarquizada de forma a agrupar
os casos a partir de sucessivas fusões de subgrupos, criados com base
nas semelhanças de variáveis clínicas e patológicas. Para isso foi usado
o programa Cluster 3.0 (de Hoon, et al. 2004). Os resultados foram
representados

graficamente

por

meio

da

construção

de

um

dendrograma, utilizando-se o programa Java TreeView (Saldanha 2004).
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4 RESULTADOS
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4.1 Epidemiologia

A população amostral do presente estudo foi de 208 pacientes
diagnosticados como LF entre 1997 e 2011, com idades entre 19 e 40 anos.
A mediana de idade foi de 35 anos. Cinquenta por cento dos casos
encontravam-se na faixa etária entre 36 e 40 anos. Cento e dezesseis
pacientes eram do sexo feminino (56%) e 92 do sexo masculino. A Figura 13
ilustra a distribuição dos casos por idade e sexo.
MASCULINO

FEMININO

39
37
35

Idade (anos)

33
31
29
27
25
23
21
19
15
15

10
10

55

0

5

10

15

Nú mero de pacientes
Figura 13 – Distribuição dos 208 casos de LF por idade e sexo
Não foi evidenciada diferença significativa para as curvas de
sobrevida em função da faixa etária dos pacientes (Figura 14). A maioria dos
pacientes com menos de 30 anos ficou censurada (perda de seguimento
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clínico) após a sobrevida de 10 anos. Na Tabela 2 estão apresentadas as
médias de sobrevida observadas por faixa etária. Foram excluídos deste
cálculo de sobrevida, e no de todas as categorias seguintes, os casos de LF
cutâneos.

Sobrevida por Faixa Etá ria

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Até 30 anos
31 – 40 anos

80

60

Breslow= 0,39
p= 0,533

40

20

0
5

0

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 14 –Sobrevida geral nos casos de LF por faixa etária (n=126)
Tabela 2 – Médias de sobrevida para faixa etária
Faixa etária

Estimativa
(anos)

Desvio

Intevalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

Até 30 anos

10,3

0,6

9,1

11,4

31 a 40 anos

12,9

0,9

11,1

14,8

Geral

13,4

0,8

11,8

14,9

Todas as regiões geográficas estão representadas nesta série de
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casos (Figura 15). A maioria dos pacientes objeto deste estudo foi
proveniente das regiões Sudeste (93 casos) e Sul (61 casos). A região
Nordeste contribuiu com 38 casos, a Centro-Oeste com 9 casos e a Norte
com 7 casos (Tabela 3).

Figura 15 – Distribuição no Brasil dos 208 casos de LF em pacientes jovens,
por cidade
Tabela 3 – Distribuição dos 208 casos de LF <40 anos de acordo com as
regiões geográficas do Brasil
Casos de LF

Casos de linfomas

População geral

≤40 anos

não-Hodgkin*

por região**

SUDESTE

44,7%

44%

42,1%

SUL

29,3%

23%

14,4%

NORDESTE

18,3%

20%

27,8%

CENTRO-OESTE

4,3%

5%

7,4%

NORTE

3,4%

8%

8,3%

Região geográfica

* Dados do Laboratório Bacchi, a partir de 16274 casos de linfomas não-Hodgkin
diagnosticados entre 2004 e 2011, não revisados. **Dados do Censo (IBGE 2010)
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Não foi possível apontar diferenças na estimativa de sobrevida dos
pacientes das regiões Norte e Nordeste, pois a maioria deixou de ser
acompanhada (dado censurado) após a sobrevida de 5 anos (Figura 16). As
médias de sobrevida para as diferentes regiões geográficas estão
apresentadas na Tabela 4.

Sobrevida por Região Geográfica

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Centro-Oeste
Norte-Nordeste
Sul-Sudeste

80

60

Breslow=
2,68

40

p= 0,26
20

0
0

10

5

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 16 – Sobrevida geral nos casos de LF por região geográfica (n=126)
Tabela 4 – Médias de sobrevida para diferentes Regiões do Brasil
Região geográfica

Estimativa Desvio
(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

Norte-Nordeste

9,6

0,7

8,3

10,8

Centro-Oeste

5,7

0,9

3,9

7,4

Sul-Sudeste

13,1

0,9

11,3

14,8

Geral

13,4

0,8

11,8

14,9
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4.2 Sítios de acometimento
Dos 208 casos desta série, 20 casos foram de apresentação extranodal
(9,6%) e 180 casos foram de apresentação nodal (87%). O sítio anatômico
nodal mais comum foi linfonodo cervical (30%) seguido de linfonodo inguinal
(19%). A tonsila foi a localização extranodal mais frequente. Oito casos
(3,8%) apresentaram acometimento cutâneo exclusivo. Não foi identificada
influência significativa do sitio anatômico nas curvas de sobrevida;
entretanto, deve-se notar que o número de observações para alguns sítios
foi pequeno e os dados foram censurados (Figura 17).

Sobrevida por Sítios de Acometimento

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

LF cutâneo
LF extranodal
LF nodal + LDGCB
LF nodal

80

60

Breslow= 3,209
40

p= 0,361

20

0
0

5

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 17 – Sobrevida geral nos casos de LF por sítio de acometimento
(n=126)
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4.3 Aspectos clínicos
4.3.1 Anemia

A Tabela 5 apresenta a distribuição segundo a condição de anemia
(Hemoglobina≤12g/dL). Houve forte impacto do nível de hemoglobina sobre
a sobrevida geral (Figura 18): os casos com anemia apresentaram redução
da expectativa de sobrevida de 13,4 para 5,8 anos (p<0,05). As médias de
sobrevida calculadas para esta variável estão apresentadas na Tabela 6.

Tabela 5 – Distribuição dos casos segundo anemia
Hb≤12 g/dL
Total com informação

Frequência

%

75

NÃO

64

85

SIM

11

15

Não disponíveis

133

Resultados

43

Sobrevida correlacionada com anemia

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Não
Sim

80

60

Breslow=
19,6
p< 0,001

40

20

0
0

2

4

6

8

10

12

14

Sobrevida Geral (anos)
Figura 18 – Sobrevida geral nos casos de LF por anemia (n=75)
Tabela 6 – Médias de sobrevida para anemia
Hb≤12 g/dL

Estimativa Desvio
(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NÃO

13,4

0,3

12,8

14,1

SIM

5,8

1,4

3,1

8,6

Geral

12,6

0,5

11,6

13,6

4.3.2 Nível de DHL

Na Tabela 7 é apresentada a distribuição dos casos segundo o nível do
DHL. Houve forte impacto do nível de DHL sobre a sobrevida geral (Figura
19). O DHL elevado correlacionou-se com redução na expectativa de
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sobrevida de 13,1 para 7,4 anos (p<0,05; Tabela 8).

Tabela 7 – Distribuição dos casos segundo o nível do DHL
Nível de DHL

%

Frequência

Total com informação

73

Normal

65

89

Elevado

8

11

Não disponíveis

135

Estimativa de Sobreviventes (%)

Sobrevida por nı́vel de DHL
10

Elevado
Normal

80

60

Breslow= 11,4
40

p= 0,001

20
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Sobrevida Geral (anos)
Figura 19 –Sobrevida geral nos casos de LF por DHL (n=73)
Tabela 8 – Médias de sobrevida em função do DHL
DHL

Estimativa Desvio
(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

Normal

13,1

0,5

12,1

14,1

Elevado

7,4

1,6

4,2

10,1

Geral

12,6

0,5

11,6

13,6
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4.3.3 Infiltração de medula óssea

Na Tabela 9 é apresentada a distribuição dos casos segundo a
infiltração de medula óssea. A exemplo das duas variáveis anteriores,
também houve forte impacto da presença de infiltração de medula óssea
sobre a sobrevida geral (Figura 20). O grupo que apresentou acometimento
de medula óssea correlacionou-se com expectativa de sobrevida de 8,3
anos ante 13,6 anos para o grupo sem evidência de infiltração (p<0,05;
Tabela 10).

Tabela 9 – Distribuição dos casos segundo infiltração de medula óssea
Medula Óssea

Frequência

%

Total com informação

78

Não infiltrada

53

68

Infiltrada

25

32

Não disponíveis

130
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Sobrevida por Infiltração de Medula Óssea

Estimativa de Sobreviventes (%)

10

Não
Sim

80

60

Breslow= 8,9
40

p= 0,003

20

0
0

2

4

6

8

10

12

14

Sobrevida Geral (anos)
Figura 20 – Sobrevida geral nos casos de LF por infiltração de medula óssea
(n=78)

Tabela 10 – Médias de sobrevida para infiltração de medula óssea
Infiltração de MO

Estimativa Desvio
(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NÃO

13,6

0,3

13,1

14,2

SIM

8,3

1,1

6,2

10,4

Geral

12,1

0,7

10,7

13,4

4.3.4 Estadiamento de Ann Arbor

A maioria dos casos apresentou estádio avançado Ann Arbor, III ou IV
(64%; Tabela 11).
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Tabela 11 – Distribuição dos casos segundo estadiamento de Ann Arbor
Estadiamento de Ann Arbor

Frequência

Total com informação

%

88

I

19

21

II

13

15

III

21

24

IV

35

40

Não disponíveis

120

Estimativa de Sobreviventes (%)

Sobrevida por Estadiamento
100

I + II
III
IV

80

60

Breslow= 4,4
40

p= 0,110

20

0
0

4

2

6

8

10

12

14

Sobrevida Geral (anos)
Figura 21 – Sobrevida geral nos casos de LF por estadiamento (n=88)

Não foi possível evidenciar a diferença nas curvas de sobrevida, por
estádio,

em

face

da

pequena

quantidade

de

pacientes

com

acompanhamento (Figura 21), mas há indícios de redução da sobrevida para
o estádio IV. Na Tabela 12 apresentamos as médias de sobrevida
observadas. Para efeito de comparação dos grupos, os estádios I e II foram
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agrupados.

Tabela 12 – Médias de sobrevida para os diferentes estádios
Estadiamento

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

I+II

11,2

0,4

10,4

11,9

III

12,0

1,3

9,6

14,5

IV

8,8

1,0

6,9

10,8

Geral

11,7

0,7

10,2

12,9

4.3.5 FLIPI
Na Tabela 13 é apresentada a distribuição dos casos segundo os
grupos de risco baixo (0-1), intermediário (2) e alto (3-5), calculados a partir
do FLIPI. A maioria dos casos se enquadrou na categoria de baixo risco do
FLIPI (44%). Os casos com FLIPI de alto risco apresentaram curva de
sobrevida diferenciada em relação aos riscos baixo e intermediário
agrupados (Figura 22). A sobrevida média foi de 12,2 anos para o grupo com
FLIPI<3 contra 6,3 anos para o grupo com FLIPI≥3 (Tabela 14).
Tabela 13 – Distribuição dos casos segundo FLIPI
FLIPI

Frequência

Total com informação

73

%

Baixo

44

60

Intermediário

21

29

Alto

8

11

Não disponíveis

135
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Sobrevida por FLIPI

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

≥3
<3

80
60
Breslow= 11,9
p= 0,001

40
20
0
0

2

4
6
8
10
Sobrevida Geral (anos)

12

14

Figura 22 – Sobrevida geral nos casos de LF por grau de risco do FLIPI
(n=73)
Tabela 14 – Médias de sobrevida para categorias de risco do FLIPI
FLIPI

Estimativa Desvio
(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

Baixo/Intermediário

12,2

0,7

10,8

13,6

Alto

6,3

1,9

2,7

10,1

Geral

11,8

0,7

10,5

13,1

Na Tabela 15 é apresentado um consolidado das informações clínicas
previamente expostas, além de dados quanto os tratamento adotado, dos
casos em que foi possível obtê-los.
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Tabela 15 – Consolidado das informações clínicas de 208 casos de LF em pacientes adultos jovens (<40 anos)

TOTAL [%(casos)]
IDADE [anos]
Mediana
Faixa
M:F
SÍTIOS ANATÔMICOS

DADOS CLÍNICOS [%(+)]
Não disponíveis
Completos
Somente sobrevida
ESTÁDIO [%(+/testados)]
I
II
III
IV

LF cutâneo

LF extranodal

LF nodal

LF nodal + LDGCB

Total

4(8)

10(20)

83(173)

3(7)

208

37
28-40
5:3

35
23-40
9:11
Tonsila (5)
Duodeno (2)
Estômago (1)
Gl. salivar (3)
Justa-ureteral (1)
Mama (1)
Osso (2)
Peritônio(1)
Pulmão (2)
Tireoide (2)

35
19-40
75:98
Abdominal (9)
Axilar (18)
Cervical (63)
Supraclavicular (7)
Inguinal (40)
Mediastinal (1)
Mesentérico (6)
Retroperitoneal (7)
Não especif. (22)

36
22-39
3:4
Cervical (3)
Axilar (1)
Retroperitoneal (1)
Mesentérico (1)
Não especificado (1)

35
19-40
92:116
-

37(3)
37(3)
26(2)

40(8)
45(9)
15(3)

40(70)
38(66)
22(37)

14(1)
62(5)
14(1)

39(82)
40(83)
21(43)

100(3/3)
0
0
0

55(5/9)
0
0
45(4/9)

14(10/71)
17(12/71)
28(20/71)
41(29/71)

20(1/5)
20(1/5)
20(1/5)
40(2/5)

21(19/88)
15(13/88)
24(21/88)
40(35/88)

Resultados

SINTOMAS B
DHL ELEVADO
ANEMIA (Hb <12g/dL)
ACOMETIMENTO DE MO
FLIPI
Baixo risco (0-1)
Intermediário (2)
Alto risco (3-4)
PROTOCOLOS DE TRATAMENTO
Quimioterapia
CHOP+rituximabe
CVP+rituximabe
CHOP
CVP
Fludarabina
MINE
ProMACE-CytaBOM
Expectante
Radioterapia
Associada à quimioterapia
Isolada
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LF cutâneo

LF extranodal

LF nodal

LF nodal + LDGCB

Total

33(1/3)
0(0/3)
33(1/3)
0(0/3)

22(2/9)
12(1/8)
0(0/8)
11(1/9)

39(27/70)
12(7/58)
17(10/60)
39(24/62)

60(3/5)
0/4
0/4
0/4

38(33/87)
11(8/73)
15(11/75)
32(25/78)

100(3/3)
0
0

100(8/8)
0
0

53(31/58)
33(19/58)
14(8/58)

50(2/4)
50(2/4)
0

60(44/73)
29(21/73)
11(8/73)

2
1
1
3
2
1

7
5
2
4
3
1

63
36
2
18
1
3
1
2
2
18
17
1

5
3
2
1
1
-

77
45
2
22
2
3
1
2
2
26
23
3

CHOP (Ciclofosfamida, Doxorubicina, Vincristina e Prednisolona); CVP (Ciclofosfamida, Vincristina e Prednisolona); MINE (mesna, ifosfamida,
mitoxantrone e etoposide); ProMACE (prednisona/metotrexate/doxorubicina/ciclofosfamida/etoposide); CytaBOM
(citarabina/bleomicina/vincristina/metotrexate)
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4.4 Aspectos morfológicos
4.4.1 Gerais
Histologicamente, todos os 208 casos apresentaram, ao menos
focalmente, padrão nodular de crescimento. De acordo com o grau
histológico adotado pela OMS, 43% dos casos foram grau 1, 32% foram
grau 2, 18% foram grau 3A e 7% foram grau 3B (Figura 23). Apesar de todos
os espécimes terem sido obtidos no diagnóstico inicial, antes da instituição
de qualquer tratamento, o achado simultâneo de linfoma difuso de grandes
células B ocorreu em 7 casos.

Grau Histológico

3B

3A

2

1
0

20

40

60

80

100

Número de casos
Figura 23 – Distribuição dos 208 casos de LF de acordo com o grau
histológico (OMS)

Na Figura 24 são apresentadas as curvas de sobrevida de acordo
com o grau histológico da OMS. As curvas para os graus 1 e 2 se mostraram
superponíveis e foram, então, agrupadas (1/2). Não houve diferença
estatística entre os graus 1, 2 e 3A quanto à sobrevida. Contudo, houve uma
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redução gradual da expectativa média de sobrevida de 13,7 anos para os
graus 1/2, para 7,8 anos para o grau 3A e 2,6 anos para o grau 3B (Tabela
16).

Sobrevida por Grau Histológico (OMS)

Estimativa de Sobreviventes (%)

100
1/2
3A
3B
80

60

Breslow= 12,9
40

p= 0,002

20

0
0

5

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 24 – Sobrevida geral nos casos de LF por grau histológico (OMS)
(n=126)
Tabela 16 – Médias de sobrevida para o grau histológico (OMS)
Grau histológico Estimativa Desvio
(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

1/2

13,7

0,8

12,1

15.4

3A

7,8

0,8

6,2

9,4

3B

2,6

0,4

1,7

3,5

Geral

13,4

0,8

11,8

14,9

4.4.2 Persistência da zona do manto
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A maioria dos casos de LF não cutâneos apresentou o padrão típico
de ausência ou atenuação da zona do manto. Contudo, 32 casos (16%;
Tabela 17) apresentaram um padrão peculiar de persistência da zona do
manto (Figura 25).

Tabela 17 – Distribuição dos casos segundo a persistência da zona do
manto
Persistência da zona do manto
Total com informação

Frequência

%

200

NÃO

168

84

SIM

32

16

Não aplicável

8

Figura 25 – Exemplos de casos de LF com persistência da zona do manto.
Casos 86 (esquerda) e 164

A curva de sobrevida não foi influenciada pela persistência ou não da
zona do manto (Figura 26). Na Tabela 18 estão apresentadas as médias de
sobrevida calculadas para esta variável.

Resultados

55

Estimativa de Sobreviventes (%)

Sobrevida por Zona do Manto
10
0

Não
Sim

80

60

Breslow= 0,03
40

p= 0,86

20

0
0

5

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 26 –Sobrevida geral nos casos de LF por zona do manto (n=121)

Tabela 18 – Médias de sobrevida para zona do manto
Persistência da Estimativa Desvio
Zona do Manto

(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NÃO

11,4

0,7

10,1

12,9

SIM

13,8

1,4

11,0

16,6

Geral

13,4

0,8

11,8

14,9

4.4.3 Presença de áreas difusas

A presença de áreas com padrão difuso, sem critérios para o
diagnóstico de LDGCB, foi encontrada em 25 casos (12,5%; Tabela 19). A
presença ou ausência de áreas difusas não resultou em curvas de sobrevida
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diversas (Figura 27). A partir da sobrevida 5,0 anos, não mais tivemos
pacientes do grupo com presença de áreas difusas (dado censurado). Na
Tabela 20 estão apresentadas as médias de sobrevida calculadas para esta
variável.

Tabela 19 – Distribuição dos casos segundo áreas difusas
Áreas difusas

Frequência

Total com informação

200

%

NÃO

175

87,5

SIM

25

12,5

Não aplicável

8

Sobrevida por Áreas Difusas

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Não
Sim

80

60

Breslow= 0,93
40

p= 0,34

20

0
0

5

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 27 – Sobrevida geral nos casos de LF por áreas difusas (n=121)
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Tabela 20 – Médias de sobrevida para área difusa
Áreas difusas

Estimativa Desvio
(anos)

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NÃO

13,5

0,8

11,9

15,1

SIM

4,5

0,4

3,7

5,3

Geral

13,4

0,8

11,8

14,9

4.4.4 Padrão de “céu estrelado”

Em 24 casos foi encontrado pelo menos um macrófago por CGA
(Tabela 21) e, em 11 destes casos (5%), havia seis ou mais macrófagos por
CGA (graus 2+ e 3+; Figura 28). Em relação à sobrevida geral, foi observado
pior sobrevida para o grupo que apresentou seis ou mais macrófagos por
CGA em relação aos demais casos (Figura 29). Na Tabela 22 são
apresentadas as médias de sobrevida calculadas. A redução na expectativa
de sobrevida foi de 13,9 anos para 7,6 anos para o grupo com graus mais
elevados de “céu estrelado”.

Tabela 21 – Distribuição dos casos segundo “céu estrelado”
“Céu estrelado”

Frequência

Total com informação

200

%

Não

176

89

1+

13

6

2+

9

4

3+

2

1

Não aplicável

8
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Figura 28 – Exemplo de padrão de céu estrelado 3+ (caso 85)
Sobrevida por “céu estrelado”

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Não
Sim
80

60

Breslow= 4,9
40

p= 0,03

20

0
0

5

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 29 –Sobrevida geral nos casos de LF por padrão de “céu estrelado”
(n=121)
Tabela 22 – Médias de sobrevida para “céu estrelado”
“Céu estrelado”

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

Não e 1+

13,9

0,7

12,6

15,4

2+ e 3+

7,6

2,0

3,6

11,6

Geral

13,4

0,8

11,8

14,9
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4.4.5 Presença de fibrose

De 200 casos de LF não cutâneos, 35 apresentaram algum grau de
fibrose (Tabela 23). Estes casos foram graduados, de forma estimada, desde
casos com fibrose sutil intrafolicular (1+), passando por casos que já
apresentavam algum grau de fibrose interfolicular (2+), até aqueles com
fibrose intensa intra e interfolicular (3+; Figura 30). Na Figura 31 são
demonstradas as curvas de sobrevida relacionadas ao grau de fibrose. Não
foi observado comportamento diferenciado nas curvas de sobrevida em
função da fibrose. Na Tabela 24 apresentamos as médias de sobrevida
calculadas.

Tabela 23 – Distribuição dos casos segundo fibrose
Fibrose

Frequência

Total com informação

200

%

Sem fibrose

165

83

1+

16

8

2+

14

7

3+

5

2

Não aplicável

8
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Figura 30 – Exemplos de casos de LF com fibrose 3+. Casos 48 (esquerda)
e168 (direita)
Sobrevida por Fibrose

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Não e 1+
2+ e 3+

80

60

Breslow= 0,01
40

p= 0,93

20

0
10

5

0

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 31 – Sobrevida geral nos casos de LF por fibrose (n=121)
Tabela 24 – Médias de sobrevida para fibrose
Fibrose

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

Não e 1+

13,2

0,9

11,5

14,9

2+ e 3+

9,7

0,9

7,8

11,5

Geral

13,4

0,8

11,8

14,9
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4.5 Distribuição qualitativa das variáveis imuno-histoquímicas e
relação com sobrevida.
4.5.1 Imuno-expressão de CD10

A expressão de CD10 foi observada em 90% dos casos (Tabela 25).

Tabela 25 – Distribuição dos casos segundo expressão de CD10
CD10
Total conclusivos

Frequência

%

192

NEGATIVOS

20

10

POSITIVOS

172

90

Não avaliados

16

Na Figura 32 são demonstradas as curvas de sobrevida de acordo
com a expressão para CD10. Não foi evidenciado comportamento
diferenciado entre os grupos positivo e negativo. Na Tabela 26 estão as
médias de sobrevida calculadas.

Linfoma folicular em pacientes até 40 anos

62

Estimativa de Sobreviventes (%)

Sobrevida por expressão de CD10
10
0
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Positivo
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Breslow= 0,03
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p= 0,86
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0

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 32 – Sobrevida geral nos casos de LF por expressão de CD10
(n=116)

Tabela 26 – Médias de sobrevida para expressão CD10
CD10

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NEGATIVOS

9,1

0,9

7,4

10,8

POSITIVOS

13,7

0,8

12,1

15,3

Geral

13,1

0,9

11,2

14,9

4.5.2 Imuno-expressão de BCL6

Apenas seis casos foram negativos para BCL6, que correspondeu a
3% do total (Tabela 27). Destes seis casos negativos, cinco apresentaram
positividade para CD10. O único caso negativo para BCL6 e CD10 (caso
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107), era de grau 3B, com arranjo nodular típico. Para este caso em
particular, foi feita a pesquisa do anticorpo HGAL (outro marcador de células
centrofoliculares), que resultou positiva. Na Figura 33 são apresentadas as
curvas de sobrevida para imunoexpressão de BCL6. Não foi possível
evidenciar diferença no comportamento das curvas em função do pequeno
número de pacientes no grupo negativo para BCL6. Na Tabela 28
apresentamos as médias de sobrevida calculadas.

Tabela 27 – Distribuição dos casos segundo expressão de BCL6
BCL6
Total conclusivos

Frequência

%

188

NEGATIVOS

6

3

POSITIVOS

182

97

Não avaliados

20
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Estimativa de Sobreviventes (%)

Sobrevida por expressão de BCL6
10
0

Negativo
Positivo

80

60

Breslow= 0,64
p= 0,42
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20

0
10

5

0

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 33 – Sobrevida geral nos casos de LF por expressão de BCL6
(n=112)

Tabela 28 – Médias de sobrevida segundo expressão de BCL6
BCL6

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NEGATIVOS

6,6

1,5

3,7

9,6

POSITIVOS

13,0

1,0

11,1

15,0

Geral

13,0

1,0

11,1

15,0

4.5.3 Imuno-expressão de BCL2
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A expressão de BCL2 foi encontrada em 194 de 206 casos (94%).
Considerando apenas os casos não cutâneos, a positividade para BCL2 foi
observada em 189 de 198 casos testados (95%; Tabela 29).

Tabela 29 - Distribuição dos casos segundo expressão de BCL2
BCL2

Frequência

Total conclusivos

%

198

NEGATIVOS

9

5

POSITIVOS

189

95

4.5.4 Imuno-expressão de MUM1/IRF4

A expressão de MUM1/IRF4 (Figura 34) foi observada em 11% dos
casos (Tabela 30).

Tabela 30 – Distribuição dos casos segundo expressão de MUM1/IRF4
MUM1/IRF4

Frequência

%

Total conclusivos

161

NEGATIVOS

142

89

POSITIVOS

19

11

Não avaliados

47
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Figura 34 – Exemplo de expressão de MUM1/IRF4 em caso de LF (caso
130)

Na Figura 35 são apresentadas as curvas de sobrevida para
MUM1/IRF4. Não foi possível evidenciar de forma significativa, mas há
indícios fortes que MUM1/IRF4 interfira na sobrevida das pacientes. A
quantidade de pacientes positiva foi pequena e censurada até a sobrevida
de 10 anos. Na Tabela 31 são indicadas as médias de sobrevida
observadas. A estimativa de redução para os pacientes MUM1 positivo é de
12,9 para 8,0 anos.
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Sobrevida por expressão de MUM1/IRF4

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Negativo
Positivo

80

60

Breslow= 2,97
p= 0,08

40

20

0
10

5

0

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 35 – Sobrevida geral nos casos de LF por expressão de MUM1/IRF4
(n=102)
Tabela 31 – Médias de sobrevida para expressão de MUM1/IRF4
MUM1/IRF4

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NEGATIVOS

12,9

1,1

10,8

15,0

POSITIVOS

8,0

1,4

5,2

10,8

Geral

12,9

1,0

11,0

14,9

4.5.5 Imuno-expressão de CD23

A expressão de CD23 pelas células neoplásicas (Figura 36) foi observada
em 24% dos casos (Tabela 32).
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Figura 36 – Exemplo de expressão de CD23 nas células neoplásicas em
caso de LF (caso 149)

Tabela 32 – Distribuição dos casos segundo expressão de CD23
CD23
Total conclusivos

Frequência

%

167

NEGATIVOS

127

76

POSITIVOS

40

24

Não avaliados

41

Na Figura 37 são demonstradas as curvas de sobrevida para
expressão de CD23. Não foi evidenciada influência da expressão do CD23
pelas células neoplásicas nas curvas de sobrevida dos pacientes, uma vez
que, após a sobrevida de dez anos, restaram poucos pacientes não
censurados no grupo CD23-positivo. Na Tabela 33 estão indicadas as
médias de sobrevida observadas.
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Sobrevida por expressão de CD23

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Negativo
Positivo

80

60

Breslow= 0,15
p= 0,7

40

20

0
10

5

0

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 37 – Sobrevida geral nos casos de LF por expressão de CD23
(n=100)

Tabela 33 – Médias de sobrevida para expressão de CD23
CD23

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NEGATIVOS

13,7

0,8

12,1

15,4

POSITIVOS

9,9

0,8

8,4

11,4

Geral

12,9

1,0

11,0

14,8
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4.5.6 Trama de células foliculares dendríticas

A imuno-expressão de 23 também foi usada para avaliar a trama de
células foliculares dendríticas (CFD). Os resultados foram classificados
como ausente, descontínua ou preservada (Figura 38) e estão expostos na
Tabela 34.

Figura 38 – Exemplo de trama de CFD preservada avaliada através da
imunoexpressão de CD23 (caso 86)

Tabela 34 – Distribuição dos casos segundo trama de CFD
Trama de CFD
Total conclusivos

Frequência

%

162

AUSENTE

42

26

DESCONTÍNUA

49

30

PRESERVADA

71

44

Não avaliados

46

Na Figura 39 são demonstradas as curvas de sobrevida de acordo
com estado da trama de CFD. Não foi evidenciada influência do estado da
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trama de CFD nas curvas de sobrevida; contudo, após a sobrevida de dez
anos, restaram poucos pacientes não censuradas. Na Tabela 35 são
apresentadas as médias de sobrevida calculadas.

Estimativa de Sobreviventes (%)

Sobrevida por estado da trama de
células foliculares dendríticas
10
0

Ausente
Descontínua
Preservada

80

60

Breslow= 1,7
p= 0,4

40

20

0
0

5

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 39 – Sobrevida geral nos casos de LF por estado da trama de CFD
(n=95)

Tabela 35 – Médias de sobrevida segundo trama de CFD
Trama de CFD

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

AUSENTE

9,6

0,5

8,7

10,5

DESCONTÍNUA

8,9

0,7

7,5

10,3

PRESERVADA

12,8

1,3

10,2

15,3

Geral

12,9

1,0

11,0

14,8
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4.5.7 Clonalidade

A expressão monoclonal para imunoglobulinas de cadeia leve kappa e
lambda foi avaliada e os resultados estão expostos na Tabela 36. Os casos
negativos para ambas as imunoglobulinas (120 casos) ou positivos para
ambas (2 casos) foram considerados negativos para clonalidade. Dos 34
casos com expressão monoclonal, 15 casos foram monoclonais para lambda
e 19 casos foram monoclonais para kappa.

Tabela 36 – Distribuição dos casos segundo clonalidade
CLONALIDADE

Frequência

%

Total conclusivos

156

NEGATIVO

122

78

POSITIVO

34

22

Não avaliados

52

Na Figura 40 são apresentadas as curvas de sobrevida de acordo
com presença ou não de clonalidade. Não foi evidenciada influência da
expressão monoclonal de imunoglobulinas nas curvas de sobrevida, pois,
após a sobrevida de quatro anos, restaram poucos pacientes não
censurados no grupo clonal. Na Tabela 37 apresentamos as médias de
sobrevida observadas.
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Sobrevida por clonalidade

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Negativo
Positivo
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Breslow= 0,59
p= 0,3
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20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 40 – Sobrevida geral nos casos de LF por clonalidade (n=100)

Tabela 37 – Médias de sobrevida para clonalidade
Clonalidade

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NEGATIVO

12,9

1,1

10,8

15,0

POSITIVO

8,0

1,6

4,9

11,0

Geral

12,9

1,0

11,0

14,9

4.6

Distribuição

semi-quantitativa

de

variáveis

imuno-

histoquímicas
4.6.1 Imunoexpressão de MDM2

Foi avaliada a expressão de MDM2 de forma semi-quantitava através
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da estimativa do percentual de núcleos positivos. Os resultados estão
expostos na Tabela 38. A partir do ponto de corte 20% houve significância
estatística entre as curvas de sobrevida (p=0,025; Figura 41). Foi constatada
redução significativa na expectativa de sobrevida para as pacientes com
MDM2 positivo. A redução foi de 13,1 para 7,7 anos. Na Tabela 39 estão
indicadas as médias de sobrevida observadas.

Tabela 38 – Distribuição dos casos segundo imunoexpressão de MDM2
MDM2

Frequência

Total conclusivos

156

NEGATIVOS

118

5%

8

10%

4

20%

10

30%

7

40%

3

≥50%

6

Não avaliados

52
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Sobrevida por expressão de MDM2≥20%

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Negativo
Positivo
80

60

Breslow= 5,49
p= 0,025

40

20

0
0

5

10

15

20

Sobrevida Geral (anos)
Figura 41 – Sobrevida geral nos casos de LF por expressão de MDM2≥20%
(n=97)

Tabela 39 – Médias de sobrevida para MDM2≥20%
Estimativa
Intervalo de Confiança 95%
Desvio
(anos)
Limite Inferior Limite Superior
NEGATIVOS
13,1
1,2
10,7
15,5
POSITIVOS
7,7
1,1
5,6
9,8
Geral
12,9
1,0
11,0
14,9
MDM2

4.6.2 Imunoexpressão de Ki-67

O índice de proliferação celular dos casos de LF foi estimado através
da imunoexpressão de Ki-67. Os casos foram computados de acordo com
ponto de corte de 50% para este índice (Tabela 40).
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Tabela 40 – Distribuição dos casos segundo Ki-67
Ki-67≥50%

Frequência

Total conclusivos

%

196

NÃO

145

74

SIM

51

26

Não avaliados

12

Na Figura 42 são apresentadas as curvas de sobrevida para Ki-67,
com ponto de corte de 50%. Foi constatada redução significativa na
expectativa de sobrevida para os pacientes com expressão de Ki-67 ≥50%.
A redução foi de 14,1 para 9,9 anos. Na tabela 40 apresentamos as médias
de sobrevida observadas.
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Sobrevida por expressão de Ki-67 ≥50%

Estimativa de Sobreviventes (%)
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Figura 42 – Sobrevida geral nos casos de LF por expressão de Ki-67≥50%
(n=119)

Tabela 41 – Médias de sobrevida para expressão de Ki-67≥50%
KI67 ≥50%

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NÃO

14,1

0,7

12,7

15,6

SIM

9,9

1,5

7,0

12,7

Geral

13,3

0,8

11,7

14,9

4.7 FISH
4.7.1 Rearranjo do gene BCL2

De 158 casos de LF testados quanto a presença de rearranjo
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envolvendo o gene BCL2, 112 apresentaram resultado conclusivo. Destes,
83 casos (74%) foram positivos (Tabela 42). Na Figura 43 são demonstradas
as curvas de sobrevida para rearranjo do gene BCL2. Foi constatada
redução significativa na expectativa de sobrevida para os pacientes com
ausência de rearranjo envolvendo o gene BCL2. A redução foi de 12,9 para
7,9 anos. Na Tabela 43 estão apresentadas as médias de sobrevida
calculadas.

Tabela 42 – Distribuição dos casos segundo rearranjo do gene BCL2
Rearranjo do BCL2

Frequência

%

Total conclusivos

112

NEGATIVO

29

26

POSITIVO

83

74

Não avaliados/
inconclusivos

96

Resultados
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Sobrevida por rearranjo de BCL2

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Negativo
Positivo

80

60

Breslow= 5,8
p= 0,02
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20
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0

15

20
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Figura 43 – Sobrevida geral nos casos de LF por rearranjo do gene BCL2
(n=68)

Tabela 43 – Médias de sobrevida para rearranjo do gene BCL2
Rearranjo do BCL2

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NEGATIVO

7,9

1,0

5,9

9,9

POSITIVO

12,9

1,4

10,2

15,7

Geral

12,7

1,2

10,4

15,1

4.7.2 Rearranjo do gene BCL6
De 158 casos de LF testados quanto a presença de rearranjo
envolvendo o gene BCL6, 105 apresentaram resultado conclusivo. Destes,
21 casos (20%) foram positivos (Tabela 44).
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Tabela 44 – Distribuição dos casos segundo rearranjo do gene BCL6
Rearranjo do BCL6

Frequência

%

Total conclusivos

105

NEGATIVO

84

80

POSITIVO

21

20

Não avaliados

103

Na Figura 44 são apresentadas as curvas de sobrevida para rearranjo
do gene BCL6.

Sobrevida por rearranjo de BCL6

Estimativa de Sobreviventes (%)

100

Negativo
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80
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Breslow= 8,9
p= 0,003
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20
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Figura 44 – Sobrevida geral nos casos de LF por rearranjo do gene BCL6
(n=64)
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Foi constatada redução significativa na expectativa de sobrevida para
as pacientes com presença de rearranjo envolvendo o gene BCL6.

A

redução foi de 13,4 para 6,4 anos. Na Tabela 45 estão indicadas as médias
de sobrevida.

Tabela 45 – Médias de sobrevida para rearranjo do BCL6
Rearranjo do BCL6

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

NEGATIVO

13,4

1,4

10,6

16,2

POSITIVO

6,4

1,1

4,2

8,7

Geral

12,3

1,2

9,9

14,7

Na Tabela 46 é apresentado um consolidado das informações
morfológicas, imunofenotípicas e moleculares previamente expostas em
relação ao sítio de acometimento e faixa etária dos casos de LF.
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Tabela 46 – Consolidado de dados morfológicos, imunofenotípicos e moleculares de 208 casos de LF em pacientes jovens

TOTAL

LF nodal (faixas etárias)

LF nodal

LF

LF

cutâneos

extranodais

≤25

26-30

31-35

36-40

TOTAL

8

20

11

18

59

85

173

7

208

+

TOTAL

LDGCB

Grau histológico [%(+)]
1

0

55(11)

55(6)

39(7)

46(27)

46(39)

46(79)

0

43(90)

2

37(3)

25(5)

18(2)

44(8)

37(22)

29(25)

33(57)

14(1)

32(66)

3a

63(5)

10(2)

9(1)

11(2)

15(9)

20(17)

17(29)

29(2)

18(38)

3b

0

10(2)

18(2)

6(1)

2(1)

5(4)

4(8)

57(4)

7(14)

Achados histológicos [%(+)]
Fibrose
1+

-

0

0

17(3)

7(4)

11(9)

9(16)

0

8(16)

2+

-

5(1)

0

11(2)

7(4)

6(5)

6(11)

29(2)

7(14)

3+

-

5(1)

0

6(1)

3(2)

0

2(3)

14(1)

2(5)

Zona do manto

15(3)

0

22((4)

20(12)

14(12)

16(28)

14(1)

16(32)

Áreas difusas

10(2)

18(2)

11(2)

8(5)

8(7)

9(16)

100(7)

12(25)

”Céu estrelado”
1+

-

0

0

17(3)

7(4)

7(6)

7(13)

0

6(13)

2+

-

5(1)

9(1)

0

2(1)

8(7)

5(8)

0

4(9)

3+

-

0

9(1)

0

0

1(1)

1(2)

0

1(2)

Resultados
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Trama de CFD [%(+/testados)]
Preservada

14(2/14)

20(2/10)

43(6/14)

44(24/54)

53(34/64)

41(66/162)

33(2/6)

43(70/162)

Descontínua

21(3/14)

40(4/10)

29(4/14)

33(18/54)

30(19/64)

29(45/162)

17(1/6)

30(49/162)

64(9/14)

40(4/10)

29(4/14)

22(12/54)

17(11/64)

19(31/162)

50(3/6)

27(43/162)

Ausente

-

Imunofenótipo [%(+/testados)]
CD10

62(5/8)

89(16/18)

91(10/11)

86(12/14)

95(54/57)

89(70/79)

91(146/161)

71(5/7)

90(172/192)

MUM1

20(1/5)

7(1/15)

40(4/10)

15(2/13)

2(1/50)

11(7/62)

10(14/135)

50(3/6)

11(19/161)

BCL6

100(7/7)

100(17/17)

100(11/11)

100(16/16)

100(55/55

92(69/75)

96(151/157)

100(7/7)

97(182/188)

BCL2

62(5/8)

94(17/18)

73(8/11)

94(17/18)

98(58/59)

96(82/85)

95(165/173)

100(7/7)

94(194/206)

CD23

0(0/5)

36(5/14)

20(2/10)

21(3/14)

28(15/54)

20(13/64)

28(33/142)

33(2/6)

24(40/167)

MDM2

0(0/5)

13(2/15)

30(3/10)

23(3/13)

10(5/50)

10(6/62)

15(20/135)

67(4/6)

16(26/161)

Ki-67≥50%

29(2/7)

15(3/20)

40(4/10)

11(2/18)

24(14/59)

26(21/82)

24(41/169)

100(7/7)

26(53/203)

Rearranjo gênico [%(+/conclusivos)]
BCL2

25(1/4)

82(9/11)

50(4/8)

82(9/11)

87(28/32)

70(33/47)

75(74/98)

0(0/3)

72(84/116)

BCL6

33(1/3)

0(0/10)

33(2/6)

12(1/8)

16(5/31)

24(11/46)

21(19/91)

50(2/4)

20(22/108)
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4.8 Correlação entre variáveis
4.8.1 Imunoexpressão de CD10 e MUM1/IRF4

Foi feita análise de 156 casos que apresentaram resultado conclusivo
para imunoexpressão tanto de CD10 quanto de MUM1/IRF4. Os pacientes
foram distribuídos em quatro grupos: positivo para ambos, negativos para
ambos e positivo para apenas um deles, conforme exposto na Tabela 47.

Tabela 47 – Distribuição dos casos segundo a relação da expressão de
CD10 e MUM1
CD10 x MUM1

Frequência

%

Total conclusivos

156

+/+

12

8

+/-

126

80

-/+

6

4

-/-

12

8

Não avaliados

52

Na Figura 45 são apresentadas as curvas de sobrevida de acordo
com estes quatro grupos criados a partir da relação entre as expressões de
CD10 e MUM1. Não foi evidenciada influência da combinação entre
expressão de CD10 e MUM1 nas curvas de sobrevida. O pequeno número
de pacientes na maioria dos grupos impossibilitou a inferência. Na Tabela 48
são apresentadas as médias de sobrevida calculadas.
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Sobrevida por expressão de CD10 e MUM1

Estimativa de Sobreviventes (%)

100
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Figura 45 – Sobrevida geral nos casos de LF de acordo com a relação entre
expressão de CD10 e MUM1 (n=102)

Tabela 48 – Médias de sobrevida segundo a expressão de CD10 e MUM1
CD10 x MUM1

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

+/+

8,5

1,6

5,3

11,7

+/-

13,5

0,9

11,7

15,3

-/+

2,6

0,7

1,2

4,1

-/-

10,0

0,2

9,7

10,4

Geral

13,0

1,0

11,0

14,9

4.8.2 Rearranjos dos genes BCL2 e BCL6

Foi feita uma análise de 94 casos que apresentaram resultado
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conclusivo para pesquisa de rearranjo envolvendo tanto o gene BCL2 quanto
o gene BCL6. Os pacientes foram distribuídos em quatro grupos: positivo
para ambos, negativos para ambos e positivo para apenas um deles,
conforme exposto na Tabela 49.

Tabela 49 – Distribuição dos casos segundo a relação dos rearranjos dos
genes BCL2 e BCL6
BCL2 x BCL6

Frequência

%

Total conclusivos

94

+/+

9

10

+/-

59

62

-/+

10

11

-/-

16

17

Não avaliados

114

Na Figura 46 são apresentadas as curvas de sobrevida de acordo
com a relação entre os rearranjos dos genes BCL2 e BCL6. Foi evidenciada
influência significativa nas curvas de sobrevida para as combinações entre
os rearranjos dos genes BCL2 e BCL6. A combinação BCL2-positivo e
BCL6-negativo foi a que levou à maior sobrevida média: 13,7 anos. As
demais combinações ficaram entre 6,6 e 7,6 anos (Tabela 50).
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Estimativa de Sobreviventes (%)

Sobrevida por rearranjo de BCL2 e BCL6
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Figura 46 – Sobrevida geral nos casos de LF de acordo com a relação entre
rearranjos dos genes BCL2 e BCL6 (n=56)

Tabela 50 – Médias de sobrevida segundo os rearranjos de BCL2 e BCL6
BCL2 x BCL6

Estimativa
(anos)

Desvio

Intervalo de Confiança 95%
Limite Inferior Limite Superior

+/+

7,5

1,6

4,4

10,7

+/-

13,7

1,5

10,8

16,7

-/+

6,6

2,0

2,6

10,7

-/-

7,6

0,8

6,1

9,1

Geral

12,9

1,2

10,5

15,3

Na Tabela 51 estão apresentadas diversas variáveis anatomoclínicas
para os diversos grupos criados a partir da presença ou ausência de
rearranjo envolvendo os genes BCL2 e BCL6.
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Tabela 51 – Correlação entre os rearranjos de BCL2 e BCL6 com variáveis clínicas, morfológicas e imunofenotípicas
Rearranjo gênico:
BCL2-/BCL6Características clínicas [%(+/testados)]
Sexo: masculino
50(9/18)
Idade≤30
22(4/18)
FLIPI≥3
33(1/3)
Sintomas B
50(2/4)
Estádio de Ann Arbor III-IV
50(2/4)
Acometimento de medula óssea
0/3
DHL elevado
0/3
Anemia
25(1/4)
Características morfológicas e
n=18
imunofenotípicas [%(+)]
Fibrose
6(1)
Persistência da zona do manto
0
Aspecto de “céu estrelado”
17(3)
Presença de áreas difusas
50(9)
Grau 3
67(12)
BCL2-positivo (IHQ)
94(17)
BCL6-positivo (IHQ)
100(18)
CD10-positivo
61(11)
MUM1/IRF4-positivo
56(10)
CD23-positivo
17(3)
MDM2≥20%
39(7)
Ki-67≥50%
61(11)

BCL2-/BCL6+

BCL2+/BCL6-

BCL2+/BCL6+

27(3/11)
18(2/11)
50(3/6)
57(4/7)
43(3/7)
20(1/5)
20(1/5)
60(3/5)

41(24/59)
17(10/59)
35(8/23)
26(6/23)
52(13/25)
22(5/23)
10(2/20)
19(4/21)

22(2/9)
22(2/9)
50(2/4)
50(2/4)
100(4/4)
75(3/4)
50(1/2)
0/2

n=11

n=59

n=9

9(1)
9(1)
0
27(3)
45(5)
91(10)
91(10)
36(4)
55(6)
9(1)
45(5)
45(5)

8(5)
19(11)
2(1)
3(2)
17(10)
97(57)
100(59)
93(55)
2(1)
36(21)
10(6)
25(15)

0
22(2)
11(1)
0
11(1)
100(9)
100(9)
100(9)
0
33(3)
0
11(1)
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4.9 Agrupamento hierárquico

Aplicando a técnica de agrupamento hierárquico de variáveis clínicas,
patológicas e moleculares, os casos de LF em adultos jovens foram
segregados em dois grupos distintos (Figura 47). Grupo denominado “A”
formado por casos de LF com positividade para CD10, BCL6, BCL2,
rearranjo do gene BCL2 e ausência do rearranjo do gene BCL6. Grupo “B”,
constituído em sua maioria por casos de alto grau histológico, índice de
proliferação celular Ki-67 mais elevado e expressão de MDM2. Os casos do
grupo B também apresentaram maiores frequências de áreas difusas,
presença de rearranjo do gene BCL6 e ausência de rearranjo do gene BCL2.
Não foi observada diferença na sobrevida geral entre estes dois grupos,
embora o valor de p (entre 0,05 e 0,1) apoie tendência de pior sobrevida no
grupo B.
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Figura 47 – Agrupamento hierárquico baseado em varáveis clínicas e
patológicas de 94 casos de LF em adultos jovens. Os casos puderam ser
divididos em grupos A e B

Zona do manto
Aspecto de “céu estrelado”
Fibrose
Grau histológico
Área difusa
MUM1/IRF4
MDM2≥20%
Ki-67≥50%
BCL6 (rearranjo)
CD23 IHQ
CD10 IHQ
BCL2 IHQ
BCL6 IHQ
BCL2 (rearranjo)

5 DISCUSSÃO
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A literatura carece de e que avaliem o comportamento biológico e
achados anatomoclínicos do LF em pacientes adultos jovens. No presente
estudo, foram avaliadas as características anatomoclínicas e moleculares do
LF em grande grupo de adultos jovens, com idades entre 19 e 40 anos.
De uma forma geral, observamos aumento da incidência do LF com a
idade, até um pico de incidência em torno de 60 anos. Nos nossos casos,
observamos aumento gradativo da incidência nos vários subgrupos etários:
< 25 anos, 26-30 anos, 31-35 anos e 36-40 anos. A exemplo do descrito por
Jaglowski e colaboradores (2009) estudando pacientes da mesma faixa
etária, quase metade (49%) dos nossos casos LF pertenceu ao subgrupo
mais velho (36-40 anos). Também encontramos discreto predomínio do sexo
feminino entre nossos pacientes (55%), tal como esperado para o LF em
adultos.
O LF é tido como doença nodal. Contudo, o acometimento extranodal
é descrito, seja de forma exclusiva, seja associado a acometimento nodal.
Alguns desses LF extranodais podem diferir nas suas propriedades
moleculares e comportamento clínico em relação aos LF nodais (Yamamoto,
et al. 2010). No caso dos LF de trato gastrointestinal, as medianas de
sobrevida com e sem tratamento são semelhantes, muito pelo seu caráter
indolente e pelo longo período assintomático durante a história natural da
doença. Assim, a decisão de iniciar terapia quimioterápica agressiva em
pacientes com esse diagnóstico é crucial. Três de nossos casos eram LF
gastrointestinais – dois acometendoo duodeno e outro o estômago – todos
com remissão completa após tratamento, sem relato de disseminação para
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outros sítios. Apesar de serem poucos pacientes, a partir da observação de
manejo clínico, estadiamento e seguimento fora de tratamento, observamos
ausência de complicações graves relacionadas à quimioterapia.
De forma geral, o acometimento de medula óssea é relatado entre 15
a 70% dos casos de LF, a depender do grau histológico. Em nossa série, a
medula óssea estava infiltrada em 32% dos casos, à época do diagnóstico, e
a maior frequência foi observada nos LF de grau 2 (44%).
Lobetti-Bodoni e colaboradores (2011) estudaram 153 pacientes em
faixa etária semelhante ao nosso estudo, comparando-os a 850 pacientes
com mais de 40 anos e identificaram que os mais jovens têm sobrevida geral
e específica relacionada ao LF maiores; contudo, a expectativa de vida,
comparada à da população geral, é menor. Eles também mostraram que
pacientes jovens têm menor elevação de DHL e menor taxa de
acometimento extranodal primário, além de não ter havido diferenças quanto
à incidência de segundo tumor e transformação histológica (Lobetti-Bodoni,
et al. 2011). Parece que a idade menor em si não influencia negativamente
em comportamento mais agressivo do tumor, além de haver menos
complicações graves relacionadas à exposição a quimioterápicos. Há relatos
de maior frequência de envolvimento de medula óssea (57%) na faixa etária
mais jovem, comparada aos pacientes maiores de 40 anos, mas não houve
diferenças quanto à incidência de segundo tumor e transformação
histológica (Lobetti-Bodoni, et al. 2011). É possível que a idade menor tenha
influência positiva na evolução clínica, com aparente melhor “status
performance”

ao

diagnóstico,

menor

taxa

de

óbito

relacionado

a

complicações

e

menor

impacto

da

carga

tumoral
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quanto

ao

comprometimento de funções vitais. Em nossa casuística, tivemos
resultados semelhantes quanto à elevação de DHL (14% deles vs. 11%
nossos), mas encontramos resultados discordantes quanto à infiltração de
medula óssea ao diagnóstico (32% de positividade de LF em medula óssea).
Como nossos pacientes apresentaram achados semelhantes de sobrevida,
poderíamos indagar o papel da carga tumoral medular nessa faixa etária –
haveria importância de menor carga tumoral percentual de infiltração em
medula óssea quanto ao comportamento clínico evolutivo menos agressivo,
ou a idade (< 40 anos vs. > 40 anos) teria tão maior impacto a ponto de
“proteger” os pacientes mais jovens do efeito do maior estadiamento clínico.
Também não podemos descartar a possibilidade de subestadiamento de
alguns pacientes, mas, em termos estatísticos, infiltração de medula óssea
em nossa série reproduziu a mesma relação com sobrevida em comparação
com outros estudos publicados.
O LF é tipicamente diagnosticado em estádios avançados, com
apenas 26 a 33% dos pacientes em estádio I ou II (Relander, et al. 2010).
Summerfield e colaboradores (2004), estudando 46 pacientes menores de
40 anos, encontraram que 74% deles eram estádios III e IV de Ann Arbor.
No nosso estudo, 64% (56 de 88) apresentaram o mesmo estadiamento ao
diagnóstico.
Parâmetros prognósticos críticos têm sido descritos, na tentativa de
predizer resultados em pacientes com LF, incluindo FLIPI, que divide a
entidade em três grupos com probabilidades distintas de sobrevida (Solal-
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Celigny, et al. 2004). Encontramos significativas diferenças entre os grupos
de FLIPI – risco intermediário/baixo (< 3) e alto risco (≥ 3) – em termos de
sobrevida geral. Embora, atualmente, seja usado o escore FLIPI 2 (Federico,
et al. 2009), não pudemos aplicá-lo em nossa casuística pela impossibilidade
de acesso a informações clínicas e biológicas fundamentais para o cálculo
desse índice, coletadas ao diagnóstico, como tamanho da maior massa
tumoral e níveis de beta2-microglobulina sérica.
A importância prognóstica do microambiente em LF também tem
sido amplamente investigada (Dave, et al. 2004, Solal-Celigny, et al.
2010). Farinha e colaboradores (2005) sugeriram que os casos de LF com
número alto de macrófagos – 15 ou mais macrófagos CD68+/CGA – foram
correlacionados com pior prognóstico (5,0 anos de sobrevida geral) em 12
de 99 casos de LF em oposição a 87 casos com menos de 15 macrófagos
CD68+/CGA (16,3 anos). Quanto a isso, identificamos mais de cinco
macrófagos/CGA em 5% de nossos casos, subgrupo que apresentou pior
taxa de sobrevida geral comparado aos pacientes cuja contagem de
macrófagos/CGA

foi

menor

que

cinco

(7,63

vs.

13,97

anos,

respectivamente). Fibrose induzida pelo tumor ocorreu em 10% de nossos
casos, sendo um quarto dos casos em linfonodos cervicais. Uma vez que
outros linfomas indolentes quase nunca são acompanhados de fibrose,
esse achado é útil na análise histopatológica para o estabelecimento do
diagnóstico (Klapper 2011). Não identificamos impacto na sobrevida geral
de nossos pacientes com tal achado, embora correlação entre fibrose e
menor sobrevida geral tenha sido descrita como fator independente do
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FLIPI, em estádios avançados de LF em um estudo (Klapper, et al. 2007).
Áreas difusas foram encontradas em 12% dos nossos casos. Em alguns
destes casos, a imunomarcação com CD23 foi útil para confirmar que
células tumorais se infiltraram fora dos folículos. Essas áreas são
compostas principalmente de centrócitos e alguns poucos centroblastos e
não apresentaram impacto na sobrevida geral. É importante reforçar que
áreas

difusas,

formadas

predominantemente

por

grandes

células

transformadas, determinaram o diagnóstico de LDGCB.
Transformação de LF em linfoma agressivo, usualmente LDGCB,
ocorre em cerca de 3% dos casos por ano (Montoto, et al. 2007). Conconi
e colaboradores (2012) mostraram transformação histológica de 26% em
14 anos, em série de 281 casos tratados na Suíça. Nós observamos
concomitância de LDGCB e LF em sete pacientes ao diagnóstico, sendo
quatro deles de grau 3B, dois de grau 3A e um de grau 2. Até o momento,
não documentamos transformação histológica no grupo remanescente de
casos.
Quanto ao grau histológico, não encontramos grandes diferenças
entre os pacientes com LF graus 1, 2 e 3A em termos de sobrevida geral,
ao contrário dos casos de grau 3B, que mostraram forte diminuição
estatisticamente significativa de sobrevida geral. Isso está em acordo com
estudo recente de Wahlin e colaboradores (2012) que avaliaram coorte de
505 com LF, com idades entre 25 e 89 anos, e mostraram que o grau 3A
comporta-se de forma mais indolente, a exemplo dos de graus 1 e 2 (Horn,
et al. 2011). Jaglowski e colaboradores (2009), em revisão de LF em
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adolescentes e adultos jovens, demonstraram que frequência de LF de
baixo grau aumenta com a idade devido à tendência geral de
características mais agressivas do linfoma nos jovens. Nos pacientes,
entre 15 e 24 anos, graus 1 a 3 ocorrem com aproximadamente igual
frequência, enquanto que nos de 35-39 anos os de grau 1 representam
cerca de 55% dos diagnósticos, seguidos pelos de graus 2 (30%) e 3
(18%). Identificamos uma pequena variação nessas proporções e foi mais
alta (54%) em pacientes do subgrupo mais jovem (≤ 25 anos), diminuindo
(41%) nos seguintes (26-30 anos) e aumentando novamente nos mais
velhos – 31-35 anos (44%) e 36-40 anos (46%). Essa diferença já tinha
sido observada em séries anteriores e provavelmente indica que nossos
casos não são do tipo pediátrico de LF.
As células do LF expressam tipicamente marcadores linfoides B de
centro germinativo (CD10, BCL6 e HGAL) e negatividade para
MUM1/IRF4, marcador de células B pós-CG (Dogan, et al. 2000, Karube,
et al. 2007, Harris, et al. 2008, Piccaluga, et al. 2009, Younes, et al. 2010).
A proteína BCL2 é expressa na maioria dos LF, incluindo casos sem a
translocação t(14;18). Variações nesse perfil imunofenotípico têm sido
descritas, algumas, inclusive, como tendo valor prognóstico. Os LF de alto
grau que não apresentam t(14, 18) mais frequentemente têm se associado
com rearranjo 3q27/BCL6 e mostram negatividade para CD10 e
positividade para MUM1/IRF4 (Jardin, et al. 2002, Horsman, et al. 2003,
Guo, et al. 2007). Observamos expressão de MUM1/IRF4 em 9% de
nossos casos (18+/156). Desses, 37% foram negativos para CD10, 89%

Discussão

99

apresentaram perda de rearranjo envolvendo o gene BCL2 e 35%
revelaram presença de rearranjo envolvendo o gene BCL6. Diferente de
Louissaint e colaboradores (2012), que encontraram negatividade para o
rearranjo BCL2/alto índice de proliferação (BCL2-N/AIP) no estádio I entre
58 pacientes adultos jovens (≥ 18 anos) com LF. Em nossa série, apenas
um terço dos pacientes estavam nesse estádio. Liu e colaboradores
(2012) encontraram expressão de MUM1/IRF4 em todos os casos de LF
pediátrico envolvendo anel de Waldeyer. Tivemos cinco casos envolvendo
tonsila, nenhum dos quais com expressão de MUM1/IRF4. Somente um
caso com acometimento extranodal (tireoide) mostrou positividade para
MUM1/IRF4.
A expressão de CD23 também tem sido observada nas células
neoplásicas do LF (Thorns, et al. 2007, Olteanu, et al. 2011). Thorns et al.
(2007) também relatam uma aumento da frequência de expressão de
CD23 entre LF que ocorrem em localização inguinal e entre aqueles de
grau histológico 1. Olteanu et al. (2011) também relatam predomínio
inguinal nos casos positivo, mas, por outro lado, encontraram maior
frequência de positividade para CD23 entre os LF de grau 3, além de
melhor sobrevida nos casos positivos. Nos nossos casos, observamos
positividade para CD23 nas células neoplásicas em 24% dos casos
(39+/163), sem qualquer impacto na evolução com variados níveis de
expressão de CD23. Também houve uma frequência um pouco maior nos
de grau 1 (30%), em comparação com os de grau 2 (20%) e grau 3A
(23%), mas sem significância estatística. Não observamos predileção pela
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localização inguinal, mas uma distribuição uniforme entre os vários sítios
nodais. Expressão fraca para CD23 foi observada em apenas dois casos
extranodais.
A oncoproteína MDM2 é um inibidor celular do p53 que está
frequentemente

desregulado

em

neoplasias

humanas.

Ambos

os

marcadores tem sido associados a pior evolução em linfomas B, de forma
independente (Pagnano, et al. 2001, Moller, et al. 2002). Nos nossos
casos, encontramos impacto relevante na sobrevida geral em casos de LF
com expressão de MDM2 acima de 20% das células neoplásicas.
Camacho e colaboradores encontraram pior sobrevida já com níveis de
expressão abaixo de 5% (Camacho, et al. 2011). Essa diferença nos
pontos de corte pode ser atribuída à uma provável menor sensibilidade no
método semi-quantitativo empregado por nós em comparação ao
programa

analisador

de

imagens

empregado

por

Camacho

e

colaboradores. Também foi testada a expressão de p53 na nossa série,
mas não encontramos casos positivos.
Do ponto de vista molecular, 70 a 95% dos LF têm mostrado a
t(14;18) (Vaandrager, et al. 2000, Montoto, et al. 2003). Em nosso estudo,
rearranjos envolvendo o gene BCL2 foram identificados em 84 casos
(72%; n = 116). O rearranjo do gene BCL6, inicialmente pensado tendo
associação específica com LDGCB, é observado em 6,4 a 14,3% dos LF
ao diagnóstico e pode sugerir subsequente transformação para alto grau
(Akasaka, et al. 2003). Jardin e colaboradores (2002) estudaram 15 casos
com rearranjo do gene BCL6 (3q27) e ausência da t(14;18). Esses casos
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apresentaram aspectos morfológicos distintos em relação ao LF clássico,
tal como arquitetura nodal mais proeminente e folículos maiores. Foi
sugerido que rearranjos envolvendo o gene BCL6 poderiam estar
relacionados a evolução clínica adversa (Guo, et al. 2007, Diaz-Alderete,
et al. 2008). Em nossos pacientes, observamos o rearranjo do gene BCL6
em 22 casos (20%; n = 108) com pior sobrevida geral nesse grupo: 6,4
anos contra 13,2 anos no grupo sem esse rearranjo. Diaz-Alderete e
colaboradores (2008) estudaram casos de LF com relação à presença dos
rearranjos nos genes BCL2 e BCL6, por FISH, e detectaram positividade
em 64% (101+/158) e 14% (22+/156) dos casos, respectivamente. Eles
também distribuíram esses casos em quatro grupos: BCL2-/BCL6- (32%),
BCL2+/BCL6- (56%), BCL2-/BCL6+ (5%) e BCL2+/BCL6+ (9%). Em nossa
série, as frequências destes grupos foram semelhantes: 19, 61, 11 e 9%,
respectivamente. Em termos de graus histológicos, a frequência do
rearranjo do gene BCL2 foi maior no grau 1 (93%), seguido do grau 2
(75%), grau 3A (50%) e grau 3B (11%). Distribuição invertida foi detectada
quanto à frequência do rearranjo do gene BCL6: 21, 20, 9 e 50%,
respectivamente.
A acentuada variação geográfica na incidência de translocações do
BCL2 no LF sugere que vias moleculares alternativas podem resultar em
variantes do LF morfologicamente idênticas, mas distintas do ponto de
vista genético. Isso está bem documentado na população asiática, onde
não só incidência relativamente baixa de LF é detectada (4-12%), como
também incidência relativamente baixa da t(14;18) dentre os casos de LF
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(Biagi, et al. 2002, Chang, et al. 2013). No presente estudo, foi encontrada
importante variação na frequência de rearranjo do gene BCL2 entre as
regiões geográficas do Brasil, com maior incidência nos casos do SulSudeste em comparação com os casos do Norte-Nordeste. Contudo, o
menor número de casos provenientes dessas últimas regiões restringiu a
análise das curvas de sobrevida, pois a maioria dos casos deixou de ser
acompanhada (dado censurado) após a sobrevida de 5,0 anos.
É importante destacar que este estudo não é baseado em casos
com tratamento padronizado uniformemente e inclui pacientes tratados
sob diferentes protocolos, não podendo refletir sobre o tratamento do LF
em nosso meio.

6 CONCLUSÕES
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Os resultados obtidos permitem as seguintes conclusões:
•

As seguintes variáveis apresentaram associação significativa com o
status de vida: FLIPI, nível de hemoglobina, DHL, acometimento de
medula óssea, padrão de “céu estrelado”, Ki-67 ≥ 50%, ausência do
rearranjo do gene BCL6 e presença do BCL2;

•

As variáveis que apresentaram forte indício de associação com pior
sobrevida geral foram: estadiamento de Ann Arbor IV e MDM2 ≥ 20%;

•

Redução gradual na sobrevida foi observada em função do grau
histológico (OMS, 2008);

•

Não foi evidenciada diferença significativa para as curvas de
sobrevida nas seguintes variáveis: faixa etária dos pacientes,
persistência ou não da zona do manto, presença de áreas difusas,
presença de fibrose, expressão de CD10, expressão de CD23, tipo de
trama de células foliculares dendríticas ou clonalidade para cadeia
leve de imunoglobulina;

•

Foi evidenciada influência significativa nas curvas de sobrevida para
as combinações dos rearranjos dos genes BCL2 e BCL6. A
combinação BCL2+ e BCL6- foi a que levou à maior sobrevida média.
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