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RESUMO
PAREDES, SY. Caracterização imunoistoquímica da infiltração de células
imunes na histiocitose de células de Langerhans em pacientes pediátricos e
adultos. Ribeirão Preto, 2018. 79p.[Dissertação de mestrado]. Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, São Paulo.

A histiocitose de células de Langerhans (HCL) é uma neoplasia mieloide
inflamatória comumente afetando pacientes pediátricos e apresenta
frequentemente mutações ativadoras somáticas em genes da via MAPK,
incluindo BRAF e MAP2K1. Vários estudos sugerem que as células lesionais da
HCL podem recrutar e modular células inflamatórias e cujas citocinas parecem
fornecer sinais recíprocos de sobrevivência celular. Para o presente estudo
foram selecionados 15 casos de HCL (10 crianças, 5 adultos), sendo as
amostras de tecido avaliadas através de imunoistoquímica utilizando marcadores
para macrófagos (CD68 e CD163), células dendríticas maduras (CDm) (CD83 e
CD208), linfócitos T regulatórios (LTregs) (CD4, CD25 e FOXP3) e linfócitos
citotóxicos (LCs) (CD56, CD57, perforina e granzima B). Além disso, marcadores
de células B (CD20), células T (CD3, CD8) e confirmatórios de HCL foram
analisados. Todos os casos de HCL foram positivos para S100, CD1a, CD207 e
CD4; enquanto que Bcl-2 e Ciclina D1 foram positivos em 13/15 (86,7%) casos.
No microambiente imune intralesional, macrófagos M2 (CD68+/CD163+),
seguidos por LTregs, foram as populações celulares mais predominantes. Em
quantidade significativamente menor, foram observadas CDm, seguidas por
escassos LCs. Considerando a população linfoide, linfócitos T CD3+ foram mais
numerosos do que linfócitos B CD20+. Dentro dos linfócitos T, linfócitos T CD4+
foram mais numerosos do que linfócitos T CD8+ (p <0,05). Nossos resultados
sugerem que a infiltração de células imunes na HCL, provavelmente através de
mecanismos pró-tumorais, inflamatórios e/ou imunossupressores mediados por
citocinas, pode promover o desenvolvimento e sobrevivência das células
lesionais da HCL, fornecendo uma justificativa para a combinação de
imunoterapia e terapia gênica (BRAF) na HCL.

Palavras-chave: Histiocitose de células de Langerhans. Infiltração celular
imune. Macrófagos M2. Linfócitos T regulatórios. Linfócitos citotóxicos. Células
dendríticas.

ABSTRACT
PAREDES, SY. Immunohistochemical characterization of immune cell infiltration
in pediatric and adult Langerhans cell histiocytosis. Ribeirão Preto, 2018.
79p.[Dissertação de mestrado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto,
São Paulo.

Langerhans cell histiocytosis (LCH) is an inflammatory myeloid neoplasia often
affecting children with constitutively somatic activating mutations in MAPK
pathway genes including BRAF and MAP2K1. Several studies suggest that LCH
cells can recruit and modulate inflammatory cells and whose cytokines appear
provide reciprocal survival signals. For the present study, 15 cases of LCH (10
children, 5 adults) were selected, and the tissue samples were evaluated through
immunohistochemistry using markers for macrophages (CD68 and CD163),
mature dendritic cells (mDC) (CD83 and CD208), regulatory T-cells (Tregs)
(CD4, CD25 and FOXP3) and cytotoxic lymphocytes (CLs) (CD56, CD57,
perforin and granzime B). Moreover, B-cell (CD20), T-cell (CD3, CD8) and LCH
markers were analyzed. All LCH cases were positive for S100, CD1a, CD207 and
CD4, while Bcl-2 and Cyclin D1 were positive in 13/15 cases (86.7%). In the
immune microenvironment, M2-polarized macrophages (CD68+/CD163+),
followed by LTregs, were the predominant cell populations. In a significantly
lower amount, mDC were observed, followed by scarce CLs. Moreover, CD3+ Tcells than CD20+ B-cells were more numerous (p>0.05), the former presenting a
higher number of CD4+ than CD8+ T-cells (p<0.05). Our results suggest that
immune cell infiltration in LCH, probably through cytokine-mediated pro-tumoral,
inflammatory and/or immunosupressive mechanisms, can promote LCH cell
development and survival, providing a rationale for combining immunotherapy
and BRAF-targeted therapy in LCH.

Key-words: Langerhans cell histiocytosis (LCH). Immune cell infiltration. M2
macrophages. Regulatory T-cells (LTregs). Cytotoxic lymphocytes. Dendritic
cells.
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1. INTRODUÇÃO
O sistema imune é um conjunto de células, tecidos e moléculas envolvidas na
proteção do organismo contra agentes estranhos, incluindo células neoplásicas.
Diversos estudos têm mostrado que a resposta imune associada ao tumor não é
exclusivamente antitumoral, podendo também facilitar a progressão de processos
proliferativos neoplásicos através da criação de tolerância imunológica local
(Gasparoto et al., 2010; Bluth et al., 2009; Muller et al., 2008). As neoplasias são
capazes de induzir resposta imunológica adaptativa; assim, os tumores podem ser
circundados por infiltrados de células imunes mononucleares, mas estas respostas
imunológicas frequentemente falham na prevenção do desenvolvimento destes
tumores. No entanto, o sistema imunológico pode ser ativado por estímulos externos
para destruir células tumorais e erradicar tumores eficazmente, um princípio usado
nas terapias imunológicas. Na imunidade inata, as células naturais assassinas
(células NK) e macrófagos M1 destroem células tumorais, já macrófagos M2 são
pró-tumorais, favorecem o crescimento tumoral e secretam fatores que estimulam a
angiogênese tumoral. Um dos principais mecanismos de imunidade adaptativa é a
destruição das células tumorais por linfócitos citotóxicos (LCs), no entanto,

as

células tumorais recrutam linfócitos T regulatórios (LTregs), estimulam a expressão
de CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte–associated antigen 4) e secreção de TGF-β
(transforming growth fator-beta) e FAS-L (fas-ligand), visando

uma diminuição

efetiva da resposta imune (Abbas et al., 2015).
Os macrófagos podem desempenhar papéis diferentes na resposta a diversas
formas de microrganismos dependendo da ativação deles (M1 ou M2).

Os

macrófagos M1, são aqueles ativados classicamente e com grande capacidade de
fagocitose;

já os macrófagos

M2

são aqueles

ativados alternativamente,

encontrados na cicatrização e reparo tecidual, além de estar envolvidos na
desativação do sistema imune através da produção de citocinas anti-inflamatórias
(Mosser &Edwards, 2008; Shapiro et al., 2011; Tang et al., 2013).
As células dendríticas (CDs) são importantes células do sistema imune inato
com especial função na apresentação de antígeno. Estas células não somente
ativam linfócitos, mas também células NK e produzem grandes quantidades de
interferon (INF), estabelecendo uma conexão entre o sistema imune inato e
adaptativo. A capacidade reguladora das CDs depende do seu estado de ativação
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(maduro versus imaturo). Desempenham um papel crucial na iniciação da resposta
imune adaptativa eficaz para a eliminação de patógenos invasores (CD maduras) e
também na indução da tolerância imunológica (CD imaturas). A capacidade
tolerogênica das CDs é controlada por uma rede complexa de sinais ambientais e
mecanismos intrínsecos celulares, através da indução da falta de resposta dos
linfócitos T CD4+ ou apoptose dos mesmos, bem como a geração de LTregs. As
CDs desempenham papéis essenciais na condução de autoimunidade através da
promoção e ativação de células T efetoras (linfócitos Th1 e Th17) e/ou suprimindo a
produção de LTregs (Liu & Cao, 2015).
Dentro da população linfocítica, destaca-se a presença de LTregs, os quais
tem perfil imunossupressor, regulando funções de LCs, macrófagos e CDs. Dentro
dos LCs, estão considerados os linfócitos T CD8+ e as células NK, com ambas as
células podendo expressar CD57, CD56, granzima B (GranB) e perforina (Perf)
(Furuzawa-Carballeda et al., 2013). Os LCs são células importantes no controle da
autoimunidade, pois atacam diretamente as células ou agentes estranhos e lisam as
células de hospedeiro que mostram antígenos estranhos através da destruição de
suas membranas celulares por meio das granulações citotóxicas, GranB e Perf
(Alunno et al., 2013).
As células de Langerhans (CLs) são CDs mononucleares imaturas, com
capacidade migratória, preferencialmente localizadas na epiderme, mucosa e
nódulos linfáticos. A sua função principal é de processar e apresentar antígenos aos
linfócitos T. Vários estudos desenvolvidos durante as últimas décadas têm
demonstrado que as CLs não podem somente estar envolvidas na indução de
respostas imunes adaptativas, mas também na manutenção da tolerância periférica,
com o objetivo de prevenir a autoimunidade (Sparber, 2014). As funções
imunológicas das CLs são importantes, uma vez que podem realizar endocitose de
antígenos solúveis e apresentá-los às células Th. As CLs não são estritamente
células fagocíticas, sendo a modulação de produção de citocinas uma função
importante, tais como a produção de interleucina (IL)-1β e fator de necrose tumoralalfa (TNF-α), bem como a indução da expressão de CD4.
A histocitose de células de Langerhans (HCL) é uma neoplasia mieloide
inflamatória (Badalian-Very et al.,2010; Sahm et al., 2012; Berres et al., 2014; Zeng
et al., 2016; Hogstad et al., 2018). Esta doença vem sendo estudada desde 1893,
ano em que Alfred Hand relatou o primeiro caso de HCL, e ao longo do tempo,
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importantes achados moleculares e imunológicos foram relatados. A HCL era
conhecida antigamente com o nome de Histiocitose X (Nezelof et al., 1973) porque a
etiopatogenia era desconhecida; porém, na atualidade, continua ainda sendo não
bem compreendida. Acreditava-se que a HCL era uma rara desordem proliferativa
de CLs (CLs lesionais), as quais poderiam se acumular em diferentes órgãos e/ou
tecidos, causando a destruição dos mesmos. Além das CLs lesionais, vários estudos
tem evidenciado a presença de citocinas e/ou quimocinas pró-inflamatórias
intralesionais na HCL, sugerindo uma desordem imune. As citocinas produzidas
pelas CLs lesionais na HCL são IL-1β, IL-3, IL-4, IL-8, TNF-α e fator estimulante de
colônias macrofágico-granulocítico (GM-CSF) (Kannourakis & Abbas, 1994; Egeler
et al., 1999; Hicks & Flaitz, 2005; Senechal et al., 2007).
Inicialmente, foram relatadas características fenotípicas das CLs lesionais
que eram semelhantes às CLs da epiderme, mostrando positividade para S100,
CD1a e CD207, mas com diferenças na morfologia (“grão de café”) para as CLs
lesionais, além destas últimas serem imaturas, sem capacidade para apresentar
antígenos, sem capacidade de migrar e ter origem clonal (Emile et al., 1995).
Recentes estudos sugerem que as CLs lesionais da HCL se originam a partir de uma
célula hematopoiética precursora da medula óssea (monócito derivado da medula
óssea ou precursor de CD) e não das CLs epidermais, mas se desconhece a fase na
qual esta transformação ocorre (Allen et al., 2010; Collin et al., 2015). Os estudos
que mostraram que a HCL é uma proliferação clonal de CLs lesionais (Willman et al.,
1994; Yu et al.,1994), abriram o caminho para a possibilidade de classificá-la como
uma neoplasia, e foi assim que o estudo de Badaliam-Very et al. (2010) evidenciou
que mais da metade dos pacientes com HCL apresentam mutação oncogênica
envolvendo o gene BRAF. Pesquisas posteriores confirmaram a mutação
BRAFV600E, envolvendo a via RAF/MEK quinase (Haroche et al., 2012; Sahm et al.,
2012; Satoh et al., 2012) e revelaram que a mutação está presente não somente nas
CLs lesionais na HCL, mas também em células precursoras hematopoiéticas (Berres
et al., 2014). As mutações no gene BRAF foram correlacionadas com o grau de
severidade do paciente com HCL, mostrando incremento na resistência ao
tratamento de primeira linha (Heritier et al., 2016).
Estima-se que a incidência anual de HCL seja de 5-9 em cada milhão de
pessoas menores de 15 anos de idade, e de 1 caso em cada milhão de pessoas
adultas, sendo uma das doenças mais comuns entre crianças (Guyot-Goubin et al.,
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2008; Stalemark et al.,2008). Qualquer órgão e/ou tecido pode ser afetado pela HCL,
sendo mais frequente o esqueleto (80%), pele (33%) e a glândula pituitária (25%),
seguido pelo fígado, baço, sistema hematopoiético e pulmões (15% cada) e sistema
nervoso central (2-4%) (Rigaud et al., 2016). A apresentação clínica é variável,
desde uma lesão autolimitada, até lesões rapidamente progressivas que podem
causar a morte do paciente. Crianças que têm apenas lesões em pele podem ter
regressão espontânea, enquanto as crianças que apresentam a forma disseminada
da HCL podem ter reativação ou progressão da doença, muitas vezes fatal (Haupt et
al., 2013). Cerca de 30-40% dos pacientes desenvolvem sequelas permanentes
(Nanduri et al., 2006), geralmente endocrinopatias como diabetes insipidus,
deficiência do hormônio do crescimento e hipopitituarismo (Donadieu et al., 2004); e
as complicações neurológicas são raras (Laurencikas et al., 2011).
A presença de lesões orais na HCL é significativa, em muitos casos o
diagnóstico inicial é feito a partir de uma visita ao cirurgião-dentista. As lesões
ósseas, especialmente na mandíbula, podem ser solitárias ou múltiplas (Gasent et
al., 2008; Madrigal-Martinez-Pereda et al., 2009). O diagnóstico é feito baseado em
uma cuidadosa avaliação dos achados clínicos, imaginológicos, histopatológicos e
imunoistoquímicos. Embora o diagnóstico definitivo seja baseado principalmente no
exame histopatológico e imunoistoquímico, é importante destacar a importância da
avaliação clínica e imaginológica (Donadieu et al., 2012). O tratamento depende se a
HCL é localizada ou disseminada, com impacto no prognóstico dos pacientes.
Apesar dos enormes avanços nos protocolos terapêuticos, o tratamento ideal ainda
não está bem definido. Embora tenham sido estabelecidos protocolos de diagnóstico
e terapêutico para a HCL, a taxa de recidiva após o tratamento é ainda significativa
(Rigaud et al., 2016). Isto é provavelmente devido aos mecanismos etiológicos e
patogênicos da doença que ainda não foram completamente elucidados. É por isso
que as pesquisas atuais estão destinadas à elucidação dos seus mecanismos
etiopatogenéticos, incluindo estudos do comportamento biológico, citogenético e
mecanismos moleculares que ocorrem na HCL.
Interessantemente, a análise microscópica na HCL mostra infiltração de
células imunes não lesionais, as quais permeiam as CLs lesionais. Porém, o perfil
imunofenotípico detalhado, incluindo propriedades imunoreguladoras destas células,
é pouco estudado e compreendido. Um melhor entendimento da resposta imune ao
tumor primário e dos mecanismos que levam à tolerância imunológica local, pode
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potencialmente oferecer novas opções de tratamento (Liu et al., 2011). Várias
células imunes envolvidas na patogênese de diversas doenças, tais como
macrófagos,

CDs

e

subpopulações de linfócitos precisam ser estudados

detalhadamente para esclarecer a sua real participação e eventualmente
desenvolver alvos terapêuticos com impacto no prognóstico nesses pacientes
(Garabedian et al., 2011).
Apesar de haver vários estudos avaliando a infiltração de células imunes na
HCL, eles não permitem fazer uma análise comparativa entre os diversos subgrupos
de células inflamatórias ou até mesmo uma análise comparativa da HCL afetando
adultos e crianças. Assim, dentro destes estudos, podemos citar aqueles avaliando
células CD3+ (Senechal et al., 2007; Nagarjun et al., 2008; Quispel et al., 2015;
Bedran et al., 2017), células CD4+ (Nagarjun et al., 2008), células CD8+ (Nagarjun
et al., 2008; Alexandrescu et al., 2012), células CD15+ (Nagarjun et al., 2008),
células CD20+ (Senechal et al., 2007; Nagarjun et al., 2008; Bedran et al., 2017),
células CD25+ (Quispel et al., 2015), células CD56+ (Nagarjun et al., 2008), células
TIA-1+ (Nagarjun et al., 2008), células CD68+ (Nagarjun et al., 2008; Alexandrescu
et al., 2012), células Mac387+ (Nagarjun et al., 2008), células CD204+ (Ohnishi et
al., 2010), células FOXP3+ (Senechal et al., 2007;

Alexandrescu et al., 2012;

Quispel et al., 2015; Zeng et al., 2016), células Th17+ (Coury et al., 2008) e
mastócitos (Nagarjun et al., 2008). Notavelmente, apesar disso, apenas poucos
estudos examinaram o significado patológico de macrófagos polarizados (Ohnishi et
al., 2010) e LTregs (Senechal et al., 2007) na HCL, porém com metodologia
diferente da que se pretende desenvolver no presente projeto de pesquisa. Além
disso, em outros estudos, os marcadores PDL1, CD14, CD40, CD68, CD80, CD86 e
CD208 (Tazi et al., 1999; Geissmann et al., 2001; Laman et al., 2003; Senechal et
al., 2007; Sahm et al., 2012; Zeng et al., 2016), foram avaliados focando a
expressão dos mesmos apenas nas células lesionais da HCL, mas não em células
imunes intralesionais na HCL.
Assim, o presente projeto de pesquisa visa tipificar distintas populações de
células imunes intralesionais (macrófagos, CDs e LCs) em 15 casos de HCL,
preferencialmente afetando pacientes pediátricos (n=10), através da técnica
imunoistoquímica, para ser correlacionados com os dados clinicopatológicos dos
pacientes, visando compreender melhor os seus mecanismos imunológicos, com
implicâncias

no

diagnóstico

e

terapêutica

desta

doença.

2. Proposição
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2. PROPOSIÇÃO
2.1 Objetivo geral
Tipificar e analisar comparativamente a presença, localização e distribuição
das distintas populações de células imunes intralesionais (macrófagos, células
dendríticas e linfócitos citotóxicos) em 15 casos de HCL, preferencialmente afetando
pacientes pediátricos, através da técnica imunoistoquímica, para ser correlacionados
com os dados clinicopatológicos dos pacientes, visando compreender melhor seu
papel na resposta imune e seus mecanismos imunológicos, com implicâncias no
diagnóstico e terapêutica desta doença.

2.2 Objetivos específicos:
a) avaliar e caracterizar a presença, localização e distribuição dos macrófagos
M1 e M2 através dos imunomarcadores CD68 e CD163 na HCL, visando
compreender melhor os seus mecanismos imunológicos e estabelecer
correlações clinicopatológicas;

b) avaliar e caracterizar a presença, localização e distribuição das CDm
através dos imunomarcadores

CD83 e

CD208 na HCL, visando

compreender melhor os seus mecanismos imunológicos e estabelecer
correlações clinicopatológicas;

c) avaliar e caracterizar a presença, localização e distribuição dos LTregs
através dos imunomarcadores CD4, CD25 e FOXP3 na HCL, visando
compreender melhor os seus mecanismos imunológicos e estabelecer
correlações clinicopatológicas;

d) avaliar e caracterizar a presença, localização e distribuição dos LCs através
dos imunomarcadores CD56, CD57, granB e Perf na HCL, visando
compreender melhor os seus mecanismos imunológicos e estabelecer
correlações clinicopatológicas.

3. Material e Métodos
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo retrospectivo foi realizado nos Laboratórios de Histopatologia e
Microscopia (DESCOL) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo (FORP/USP) e foi submetido e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP
(FMRP/USP) (Parecer No. 409/2017) (Anexo A).

3.1 Seleção da amostra
Durante os anos 2004-2014 foram obtidas 15 biópsias de pacientes com
diagnóstico de HCL (10 crianças e 5 adultos) do Arquivo do Laboratório de
Oncopatologia do Departamento de Patologia e Medicina Legal do Hospital das
Clínicas (HC-FMRP/USP). Os dados clínicos foram obtidos dos prontuários dos
pacientes no serviço de arquivos médicos (SAME) no HC-FMRP/USP.

3.2 Critérios de inclusão
a) Os casos de HCL em crianças e adultos que apresentem informações
clínicas completas, tais como idade, gênero, localização.
b) Os casos de HCL em crianças e adultos com disponibilidade de material
arquivado em parafina, suficiente para confirmação histopatológica e para novos
cortes histológicos, os quais foram utilizados nas reações de IQ.

3.3 Critérios de exclusão
a) Qualquer caso de HCL com alterações ou artefatos histopatológicos e/ou
material insuficiente para análise.
b) Qualquer caso de HCL com história prévia de radioterapia e/ou
quimioterapia ou qualquer outro tratamento antes do procedimento cirúrgico.

3.4 Registros dos dados clínicos
As informacões clínicas dos pacientes foram obtidas pela consulta dos
respectivos prontuários arquivados no SAME do HC-FMRP/USP. Estes registros
incluiram os dados demográficos dos pacientes como são idade e gênero,
informacões relativas à historia clínica, como são localização do tecido da biópsia,
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sistemas ou orgãos envolvidos, cirurgias, tratamento da lesão, evolução e possívels
sequelas ou doenças associadas.

3.5. Classificação
Os casos foram classificados em quatro categorias de acordo com a extensão
da doença no momento do diagnóstico.
a) HCL - Sistema único (SS) foi definido como o envolvimento de um órgão,
sem disfunção orgânica, sendo que poderia afetar o osso, pele ou linfonodo. A HCLSS foi subdividida em casos de sítio único, (SS-SS) e múltiplos sítios (SS-MS).
b) HCL - Multissistêmica (MS) foi definida como o envolvimento de dois ou
mais órgãos, com ou sem disfunção orgânica. A HCL-MS foi subdividida em baixo
risco (MS-low) e grupo de risco (MS-risk). O grupo de risco foi definido pelo
envolvimento de um ou mais órgãos de risco (fígado, pulmões, baço ou sistema
hematopoiético) (Kim et al., 2014).

3.6 Análise histopatológica
A partir do material existente nos blocos de parafina, foram realizados dois
novos cortes com 5 µm de espessura, os quais foram corados com hematoxilinaeosina (HE) e posteriormente analisados para descrição morfológica e confirmação
do diagnóstico.

3.7 Técnica imunoistoquímica
Para as reações de IQ pelo método da estreptavidina-biotina-peroxidase
(Universal LSAB™+ Kit/HRP, Rb/Mo/Goat, K0690, Dako, Carpinteria-CA-EUA),
foram realizados cortes histológicos de 3 μm de espessura, os quais foram
colocados sobre lâminas devidamente revestidas com organo-silano (Sigma-Aldrich,
St Louis, MO, EUA).
Foi realizada a desparafinização com calor, colocando as lâminas numa
estufa a 60°C por 6 horas. Para a desparafinização foram submersas em xilol em
duas trocas de 10 minutos. A seguir as lâminas foram submetidas à hidratação
progressiva decrescente pelo álcool 100%, 90%, 70% e 50% até chegar à agua
destilada.
A recuperação antigênica foi feita em panela de pressão por 3 minutos em
tampão citrato com pH 6,0 ou panela elétrica por 15 minutos em solução S2367
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(Target Retrieval Solution Dako, S2367, Santa Clara-EUA) com pH 9,0. A seguir,
deixou-se esfriar por 20 minutos dentro da solução. Depois, lavou-se com água
destilada por 2 minutos. O bloqueio da peroxidase endógena, foi feita com peróxido
de hidrogênio H2O2 0,5% por 10 minutos e enxaguou-se com 5 trocas em solução
salina tamponada fosfatada (PBS).
Foi aplicado o anticorpo primário overnight (16 horas, a 4°C). Os anticorpos
primários usados foram S100, CD1a e CD207 para confirmação diagnóstica, e
Ciclina D1 e Bcl-2 para a caracterização das células lesionais da HCL; CD3, CD4 e
CD8 para detectar subgrupos de linfócitos T; CD20 para detectar linfócitos B; CD68
e CD163 para caracterizar macrófagos (M1 e M2); CD83 e CD208 para detectar
CDm; CD4, CD25 e FOXP3 para detectar LTregs; e CD56, CD57, granB e Perf para
detectar LCs (Tabela 1).
Tiraram-se as cubas da geladeira e lavaram-se as lâminas em solução
tampão (Wash Buffer Dako, S3006, Carpinteria-CA-EUA) em 2-3 trocas, depois foi
aplicado o anticorpo secundário biotinilado (LSAB, Dako) por 30 minutos a
temperatura ambiente e lavou-se com solução tampão (Wash Buffer, Dako) para
logo pingar o reagente secundário (estretavidina-biotina-peroxidase, HRP - LSAB
Dako) por mais 30 minutos. Lavou-se com solução tampão. O cromógeno doador de
elétrons usado foi 3,3´ Diaminobenzidina (DAB) (Dako chromogem System, k3468,
Carpinteria-CA-EUA) por 5-10 minutos. As lâminas passaram por contra-coloração
com hematoxilina de Carazzi por 3 minutos, desidratação progressiva em álcool
etílico, xilol de diafanização, xilol de montagem e montagem das lâminas com
Enthelan ®.
Já para o estudo imunoistoquímico com dupla marcação antigênica, foi
utilizado o sistema EnVision™ G|2 Doublestain System, Rb/Mo (DAB+/Permanent
Red), K5361, Dako. Este sistema emprega a ação de duas enzimas, a peroxidase
(HRP) que utiliza o cromógeno DAB, e a fosfatase alcalina (AP) que utiliza o
cromógeno Permanent Red.
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Tabela 1- Especificações dos anticorpos usados nesta pesquisa.
Anticorpo

Clone

Diluição

Fornecedor

S100

Policlonal

1:3000

Leica Biosystems Newcastle, UK

CD1a

010

1:400

DakoCytomation, Glostrup, Denmark

CD207

12D6

1:200

Monosan, Uden, the Netherlands

CD68

KP1

1:3000

DakoCytomation, Glostrup, Denmark

CD163

10D6

1:500

Leica Biosystems Newcastle, UK

CD83

1H4b

1:100

Leica Biosystems Newcastle, UK

CD208

1010E.101

1:500

Dendritics, Lyon, France

CD3

Policlonal

1:500

DakoCytomation, Glostrup, Denmark

CD4

4B12

1:200

Leica Biosystems Newcastle, UK

CD8

C8/144B

1:400

DakoCytomation, Glostrup, Denmark

CD20

L26

1:2000

DakoCytomation, Glostrup, Denmark

CD25

4C9

1:400

Leica Biosystems Newcastle, UK

FOXP3

SP97

1:300

Spring Bioscience

CD56

CD564

1:100

Leica Biosystems Newcastle, UK

CD57

TB01

1:600

DakoCytomation, Glostrup, Denmark

Granzima
B

11F1

1:100

Leica Biosystems Newcastle, UK

Perforina

5B10

1:100

Leica Biosystems Newcastle, UK

Ciclina D1

P2D11F11

1:100

Leica Biosystems Newcastle, UK

Bcl-2

bcl-2/100/D5

1:300

Leica Biosystems Newcastle, UK
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3.8 Análise das reações de imunoistoquímica
A imunoexpressão foi avaliada, utilizando-se representação de imagem por
meio de um sistema computadorizado, constituído por microscópio de luz (Leica
DM500), adaptado a uma câmera de alta resolução (Leica ICC50) e monitor de
vídeo colorido. As imagens foram obtidas utilizando-se o programa Leica IM50
Imagem Managem e o processamento das mesmas será feita através do programa
Leica QWin Image Processing and Analysis System.
Considerou-se

marcação

positiva

aquela

que

apresentou

coloração

acastanhada, tendo como referência que alguns marcadores apresentam a
coloração acastanhada em estruturas específicas da célula que foi avaliada (Tabela
2).
Tabela 2- Padrão de imunomarcação nos diferentes tipos celulares.
Citoplasma

CD68 – Perf – GranB – Bcl-2

Membrana

CD1a – CD3 – CD4 – CD8 – CD20 – CD25 – CD56 –
CD57 – CD163 – CD207

Citoplasma e/ou membrana

CD83- CD208

Citoplasma e/ou núcleo

S100

Núcleo

FOXP3 – Ciclina D1

Após a avaliação das lâminas em aumento de x100, áreas com maior
densidade de imunomarcação foram selecionadas e registradas 10 imagens em um
campo microscópico de x400 (0,785mm2) (células positivas/mm2). As contagens
independentes de 10 campos de x400 de cada caso para cada marcador foi
realizado através do software Image J 1.28 (National Same patterns of Health,
Betheseda-USA), sendo a média ± desvio padrão destes valores registrados.
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3.9 Análise Estatística

Foi realizada a apresentação das características demográficas e dados
obtidos dos prontuários dos pacientes. A distribuição dos dados foi avaliada pelo
teste Kolmogorov-Smirnov (normalidade) e teste de Levene (homogeneidade de
variança). O teste Kruskal Wallis foi usado para comparação dos grupos segundo os
imunomarcadores selecionados. As diferenças segundo o grupo etário (adulto vs.
criança), tipo de apresentação da HCL (SS ou MS) e tratamento recebido
(quimioterapia ou não quimioterapia) foram avaliadas individualmente para cada
imunomarcador usando o teste de Mann-Withney.
Todas as análises foram realizadas utilizando testes bicaudais e nível de
significância de 5% no programa GraphPad Prism 5.0a (GraphPad Software, Inc. La
Jolla, CA, EUA).

4.Resultados
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4. RESULTADOS

4.1. Análise clínica:
As características clínicas e os resultados dos 15 pacientes com HCL
estão mostrados na Tabela 3, incluindo 10 crianças (≤10 anos de idade) e 5
adultos (≥ 26 anos de idade). A média e mediana da idade dos 15 pacientes
foram 15,94 e 5,25 anos (intervalo 0,16 - 64), respectivamente. A mediana da
idade das crianças e adultos foi de 2,94 e 34 anos, respectivamente. Dados
clínicos completos foram obtidos quanto à classificação da doença, tipo de
tratamento e evolução de apenas 13 pacientes (8 crianças e 5 adultos). Oito
pacientes (61%) tiveram envolvimento SS, enquanto que 5 pacientes (38%)
apresentaram MS. Dentro destes últimos, 4 casos pertenciam a MS-low, já 1
caso pertenceu a MS-risk (Tabela 3). Todos os casos que apresentaram o
diagnóstico de HCL-MS receberam o tratamento de quimioterapia, assim como
um caso SS que tinha envolvimento de orgão (glândula hipófise) não acessível
para cirurgia. Resolução espontânea foi observada em 04 casos de SS. Os
casos que apresentaram recorrências (02) e morte (02) pertenceram ao grupo
MS.
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Tabela 3- Dados clínicos obtidos dos prontuários dos pacientes com HCL.

Paciente

Sexo

Pacientes pediátricos
1
F
2
M
3
F
4a
4b
5
6
7

F
M
M
F

8
M
9
M
10
F
Pacientes adultos
11a
M
11b
11c
12
M
13
F
14
M
15
M

Idade

Tecido da biópsia

Classificação

Tratamento

Evolução

Doenças
associadas

2m
3m
1a 4m

Pele (mão)
Pele (mão)
Couro cabeludo

SS-SS
ND
MS-risk

Acompanhamento
ND
Cirurgia hepática +
Quimioterapia

RE
ND
Faleceu pela doença

A
ND
HP

2a 7m
4a 1m
3a 4m
4a 3m
5a 3m

Mucosa perianal
Mucosa palato
Osso (tíbia)
Osso (orbita)
Pituitaria

MS-low

Recorrência, NED

A/ D / DI

RE
NED
NED

No
No
DI/HPT/O/HP

6a 1m
7a 8m
10a

Couro cabeludo
Região parietal
Região supraselar

MS-low
SS-MS
ND

Quimioterapia
Quimioterapia
Acompanhamento
Cirurgia
Cirurgia +
Quimioterapia
Quimioterapia
Acompanhamento
ND

NED
RE
ND

DI/HPT/O/HP
No
ND

Couro cabeludo
Couro cabeludo
Couro cabeludo
Pulmão
Osso (Fêmur)
Couro cabeludo
Pele (mão)

MS-low

Quimioterapia
Quimioterapia
Quimioterapia
Acompanhamento
Curetagem
Quimioterapia
Acompanhamento

Recorrência
Recorrência
NED
NED
ND
Faleceu
RE

DI/HPT/O/P

26a
27a
28a
28a
34a
56a
64a

SS-SS
SS-SS
SS-SS

SS-SS
SS-SS
MS-low
SS-SS

DP
No
HIV/HP/ART
No

M, masculino; F, feminino; a, anos; m, meses; SS-SS, unisistêmico-unifocal; SS-MS, unisistêmico- multifocal; MS-low, multissistêmico-baixo risco; MS-risk,
multissistêmico-grupo de risco; ND, não disponível; RE, resolução espontânea; NED, não evolução da doença.
A, asma; D, dermatitis; HP, hepatopatia; DI, diabetes insípidus; HPT, hipopituitarismo; O, obesidade; P, pneumotórax; DP, doença pulmonar; HIV, vírus da
imunodeficiência adquirida; ART, artritis.
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4.2. Análise imunoistoquímica:
Todos os pacientes com HCL mostraram achados histopatológicos típicos
e pela imunoistoquímica foram positivos para S100, CD1a e CD207,
confirmando o diagnóstico.

Além disso, 13/15 casos mostraram positividade

para Bcl-2 e Ciclina D1 (Figura 1).

A

B

H&E
C

S100
D

CD1a
E

CD207
F

Ciclina D1

Bcl-2

Figura 1 – Morfologia típica da HCL, mostrando células mononucleares com fendas nucleares,
permeadas por numerosos eosinófilos (A). As células lesionais da HCL mostraram forte
positividade para S100 (B), CD1a (C) e CD207 (D). Além disso, positividade nuclear para
Ciclina D1 (E) e citoplasmática para Bcl-2 (F) foram uniformemente observadas (x40).
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Figura 2 – Frequência de células imunes para cada imunomarcador usado.

No

geral,

macrófagos

M2

e

LTregs

foram

significativamente

predominantes (p<0,05), quando comparados com CDm e LCs (Figura 2). Na
Tabela 4 se mostram os valores das médias de cada imunomarcador.

Tabela 4 - Valores das médias da contagem de cada imunomarcador.
Marcador

Média (DP)

CD68

51,1 (27,7)

CD163

42,1 (24,4)

CD3

40,5 (10,2)

CD4

33,6 (8,4)

FOXP3

30,9 (24,7)

CD25

10,8 (11,0)

CD20

8,9 (5,5)

CD208

6,8 (8,2)

CD83

5,9 (6,3)

CD8

4,8 (3,8)

CD56

4 (2,9)

CD57

2,9 (2,64)

GranB

1,7 (1,1)

Perf

0,6 (0,8)
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A

contagem

através

da

imunomarcação

convencional

revelou

quantidades próximas entre células CD68+ (média, 51,1) e células CD163+
(média, 42,1) (Tabela 4 e Figura 3), considerando esses resultados, macrófagos
polarizados M2 (CD68+/CD163+) foram predominantes, comprovando-se com a
dupla marcação imunoistoquímica (Figura 3).

B

A

CD 68
C

CD 163
D

M1/M2

Tonsila

Figura 3– A imunomarcação convencional revelou a presença de numerosas células
CD68+ (A) e CD163+ (B), evidente inclusive através de cortes seriados. A imunomarcação
dupla revelou numerosas células CD68+/CD163+ caracterizando macrófagos M2 (C).
Observe o controle usado (tonsila palatina) para a imunomarcação dupla (CD68-vermelho e
CD163-marrom) (D) (x40).
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Em significante menor número do que macrófagos polarizados M2, foram
visualizadas células CD4+ (média, 33,6), células FOXP3+ (média, 30,9) e
células CD25+ (média, 10,8) (Tabela 4), caracterizando os LTregs, os quais
permeavam difusamente as células lesionais na HCL. Diferentemente dos
marcadores FOXP3 e CD25, as células lesionais na HCL também foram
positivas para CD4. Além disso, positividade para FOXP3 foi observada em
células com morfologia nuclear heterogênea (Figura 4).

A

B

FOXP3

CD4
C

D

CD25

CD25

Figura 4– A análise do infiltrado linfocítico revelou numerosos LTregs, os quais mostraram
positividade para CD4 (A) e FOXP3 (B). Note que CD25 foi variável, com alguns casos
mostrando escassas (C) ou numerosas (D) células CD25+ (x40).
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Por outro lado, células CD208+ (média, 6,8) e células CD83+ (média, 5,9)
(Tabela 4), caracterizando às CDm, foram significativamente menos detectadas.
Uma análise morfológica detalhada revelou aparência dendrítica dessas células,
frequentemente distribuídas em padrão perivascular (Figura 5).
Além disso, escassos LCs em torno das células lesionais da HCL foram
observados, através dos marcadores CD56 (média, 4,0), CD57 (média, 2,9),
granB (média, 1,7) e Perf (média, 0,6) (Tabela 4), sendo estes dois últimos
indicadores de expressão de grânulos citotóxicos (Figura 5).
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Figura 5– A caracterização das CDm, revelou escassas células CD83+ (A) e
CD208+ (B) permeando às células lesionais da HCL. A análise dos LCs evidenciou
escassas células CD56+ (C) e CD57+ (D), alguns deles com expressão de
granulações citotóxicas, tais como granB (E) e Perf (F) (x40).
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Considerando as populações de linfócitos, as células CD3+ foram mais
numerosas do que as células CD20+. Dentro das células CD3+, um maior
número de células CD4+ do que células CD8+ (p<0,05) foram detectadas.
Notavelmente, foi visualizado uma distribuição difusa de células CD3+ e
preferencialmente nódulos celulares de células CD20+ (Figura 6).
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D
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Figura 6– A caracterização das populações de linfócitos ressaltou numerosas células
CD3+ (A), a maioria delas CD4+ (B) do que CD8+ (C). Em menor número, poucas
células CD20+ foram observadas (x40).
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Quatro casos (#4, #6, #12, #14) apresentaram CGM, as quais foram destacadas
pelos imunomarcadores CD68 (todas as CGM positivas) e CD163 (marcação
variável) (Figura 7).

B

A

CD 68

CD 163

Figura 7- Poucos casos mostraram a presença de CGM, as quais foram frequentemente CD68+
(A) e variavelmente positivas para CD163 (B) (x40).

Segundo os resultados com o teste de Mann-Whitney, não houve diferenças
significativas quando comparando as populações imunocelulares dos pacientes
adultos e pediátricos com HCL (Figura 8).
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Figura 8 – Frequência de células imunes de cada imunomarcador usado em comparação com a
população adulta (A) e pediátrica (P) na HCL.
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As correlações feitas em relação aos imunomarcadores e a classificação
da HCL, mostraram diferença significativa para CD83 e FOXP3, onde um maior
número destas células foi observado no grupo MS do que SS nos 15 casos.
As correlações feitas entre os imunomarcadores e o tipo de tratamento
(quimioterapia vs não quimioterapia), evidenciou diferenças significativas para
CD57 e FOXP3,

sendo uma maior expressão de FOXP3 nos casos que

receberam quimioterapia, e uma maior expressão de CD57 nos casos que não
receberam quimioterapia.

5. Discussão
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5. DISCUSSÃO

Neste estudo, mostramos através de um amplo painel de IQ, um estudo
detalhado de células imunes infiltrantes, bem como imunomarcadores de células
lesionais, na HCL, enfatizando populações de macrófagos, LTregs, CDm e LCs.
Além disso, enfatizamos correlação dos dados clinicopatológicos com os
achados IQs.
Diferentemente do presente estudo, outros trabalhos prévios, avaliaram
isoladamente marcadores para células T, células B, LTregs, LCs, macrófagos e
mastócitos na HCL (Senechal et al., 2007; Nagarjun et al., 2008; Coury et al.,
2008; Ohnishi et al., 2010; Alexandrescu et al., 2012; Quispel et al., 2015; Zeng
et al., 2016; Bedran et al., 2017). Além disso, há outros estudos avaliando os
marcadores PDL1, CD14, CD40, CD68, CD80, CD86 e CD208, porém somente
enfatizando a expressão dos mesmos em células lesionais na HCL (Tazi et al.,
1999; Geissmann et al., 2001; Laman et al., 2003; Senechal et al., 2007; Sahm
et al., 2012; Zeng et al., 2016). No presente estudo, foi realizada uma análise
detalhada e comparativa de imunomarcadores nas células imunes infiltrantes e
nas células lesionais na HCL. Apenas dois estudos avaliaram detalhadamente
macrófagos polarizados (Ohnishi et al., 2010) e LTregs (Senechal et al., 2007)
na HCL, no entanto, diferentemente desses estudos, nós avaliamos os
macrófagos polarizados usando os imunomarcadores CD68 e CD163, e os
LTregs usando os imunomarcadores CD4, CD25 e FOXP3, em cortes de tecido
fixados em formol e emblocados em parafina.
A mediana da idade dos pacientes pediátricos do nosso estudo foi 2,94,
similar à mediana da idade de 3,2 no estudo de Rigaud et al. (2016), os quais
avaliaram uma população de 1,431 crianças na França e a classificação que
eles usaram foi da Sociedade de Histiocitose (2016) que divide a doença em três
grupos: LCH-SS (Sistema único), LCH de Pulmão e LCH-MS (Multissistêmica)
com ou sem envolvimento de outros órgãos de risco. Nesse estudo observou-se
que 58% dos casos apresentaram LCH-SS, 5% LCH no pulmão e 37% LCH-MS,
com taxa de probabilidade de sobrevivência após 5 anos de 96,6%, 32,1% de
recorrência e 3,7% de óbitos. No presente estudo a classificação foi feita
seguindo as normas do estudo de Kim et al. (2014), sendo que os dados obtidos
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foram similares ao estudo de Rigaud et al. (2016), com uma prevalência de
62,5% para LCH-SS e 37,5% para LCH-MS. Além disso, um paciente pediátrico
morreu pela doença HCL (caso #3, que representa 12,5%) e a taxa de
probabilidade de sobrevivência após 3 anos foi de 87,5%.
Os estudos clínicos em HCL afetando pacientes adultos mostram uma
mediana de idade de 33 anos (Tazi et al., 2017). O estudo de Aricó et al. (2003),
os quais avaliaram 274 pacientes adultos de 13 países registrados na Sociedade
de Histiocitose, mostrou uma distribuição de 31,4% para LCH-SS (incluindo
lesões no pulmão) e 68,6% para LCH-MS, com probabilidade de sobrevivência
após 5 anos do diagnóstico de 92,3%, sendo que 6,4% dos pacientes morreram
em decorrência da doença. No presente estudo, a mediana da idade nos
pacientes adultos foi de 34 anos, com apresentação clínica de LCH-SS em 60%
(incluindo o caso no pulmão) e LCH-MS em 40% dos casos. As diferenças
observadas podem ser explicadas possivelmente pelo tamanho da amostra do
nosso estudo (5 pacientes adultos). Neste estudo, um paciente adulto (O caso
#14) faleceu mas não pode ser determinado que foi pela HCL porque tinha
outras doenças como HIV, hepatopatias e artrites.
O termo neoplasia mieloide inflamatória, para melhor definir a HCL, foi
proposto por Berres et al. (2014). A HCL pode ser caracterizada como neoplasia
devido à clonalidade das células lesionais (Willman et al.,1994; Yu et al., 1994) e
à mutação do gene BRAF (Badalian-Very et al., 2010, Sahm et al., 2012; Berres
et al., 2014; Zeng et al., 2016). Além disso, a HCL é mieloide na sua natureza,
pois tem origem nas células precursoras da medula óssea (Allen et al., 2010)
bem como inflamatória, devido ao conteúdo de células imunes infiltrantes e às
citocinas associadas (Kannourakis & Abbas, 1994; Egeler et al., 1999; Hicks &
Flaitz, 2005; Senechal et al., 2007; Ohnishi et al., 2010; Quispel et al., 2015;
Bedran et al., 2017). O presente estudo tem como foco a análise das células
imunes infiltrantes na HCL, já que avanços recentes sugerem que as células
lesionais da HCL recrutam e ativam células inflamatórias as quais podem
fornecer sinais recíprocas de sobrevivência celular, desempenhando um papel
fundamental nas manifestações clínicas da HCL. O padrão de expressão de
citocinas e quimiocinas favorece o recrutamento de progenitores de CLs, bem
como a sua maturação e resgate da apoptose, explicando assim o acúmulo
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patológico de células lesionais na HCL. Além disso, os efeitos pleiotrópicos das
citocinas suportam as cascatas de amplificação local de proliferação e ativação
celular, envolvendo sinais estimuladores autócrinos e parácrinos. Finalmente,
várias das citocinas produzidas na HCL são responsáveis pelos síntomas
sistêmicos, tais como febre, déficit de crescimento e sequelas bem conhecidas,
como osteólise e fibrose, levando à disfunção orgânica (Kannourakis &Abbas,
1994; de Graaf et al., 1996; Egeler et al.,1999; Laman et al., 2003; Garabedian
et al., 2011; Collin et al., 2015). Assim, o papel das citocinas e o recrutamento
das células inflamatórias no interior da HCL, com ênfase na sua patogênese,
tem sido novamente reconhecido (Kannourakis & Abbas, 1994; Collin et al.,
2015).
Neste estudo, fizemos uma reavaliação dos casos de HCL, utilizando os
imunomarcadores S100, CD1a, CD207 e CD4 por sua especificidade
comprovada em outros estudos (Chikwava & Jaffe, 2004; Lau et al., 2008),
sendo todos os casos positivos para estes marcadores. Além disso, observamos
positividade uniforme em 86,7% dos casos para Bcl-2 e Ciclina D1,
respectivamente. Da mesma forma, outro estudo mostrou que 11/13 casos de
HCL pulmonar foram Bcl-2 positivos (Marchal et al., 2004). Considerando a
Ciclina D1, outro trabalho mostrou positividade em todos os 39 casos de HCL
avaliados, com a maioria (22/39, 56%) expressando em ≥50% das células
lesionais da HCL (Shanmugam et al., 2017). No presente estudo, a Ciclina D1 foi
expressa numa média de 43% nas células lesionais em 13/15 casos da HCL. As
CLs normais ou reativas foram negativas para Ciclina D1, o que poderia ser um
marcador importante para distinguir a hiperplasia de CLs da HCL. Estes achados
sugerem que as células lesionais da HCL são resistentes à apoptose e mantem
sinais celulares de proliferação, possivelmente suportando o processo patológico
associado com estimulação local contínua das células T (Savell et al., 1998;
Amir & Weintraub, 2008; Hogstad et al., 2018).
Os macrófagos com polarização M2 (CD68+/CD163+) foi a população
predominante de células imunes infiltrando a HCL neste estudo, sem diferenças
entre as populações pediátrica e adulta. Similarmente, foi relatado que um
número significativo de células CD163+, positivas para IL-10 e para o transdutor
de sinais e fosfoativador de transcrição 3 (pSTAT3), uma molécula de
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transdução de sinal induzida por IL-10, foi predominante na HCL, indicando
fortemente macrófagos M2. Nesse mesmo estudo, o fator estimulador de
colônias de macrófago (M-CSF) foi considerado responsável por induzir a
diferenciação do fenótipo M2 (Ohnishi et al., 2010). Reforçando estes achados,
foi previamente demonstrado a expressão de IL-10 em células CD68+
permeando as células lesionais da HCL (Geissmann et al., 2001). É provável
que o remodelamento tecidual e a neoangiogênese, frequentemente observados
na HCL, estejam sendo regulados por macrófagos M2 (Senechal et al., 2007).
No presente estudo, 4/15 casos apresentaram CGM, as quais foram positivas
para CD68 e variavelmente para CD163, seguido por Ciclina D1 (2/4 casos
apresentaram algumas CGM positivas) e Bcl-2 (1/4 caso apresentou algumas
CGM positivas), e negativas para Ki-67. Em outro estudo, 11/20 amostras de
HCL apresentaram CGM, a maioria expressou CD68 e CD163, poucas foram
positivas para CD1a, e negativas para Ki-67 (Ohnishi et al., 2010).
Diferentemente do nosso estudo, o número de células CD163+ foi positivamente
correlacionado com o número de CGM (Ohnishi et al., 2010), sugerindo que a
maioria das CGM na HCL se originaram de macrófagos M2 infiltrados nessas
lesões. Acredita-se que o fenótipo M2 dessas CGM (CD68+/CD163+) seja
incomum, já que as CGM em outras condições patológicas, tais como a reação
granulomatosa de corpo estranho, sarcoidose e tumor de células gigantes
tenosinovial, têm sido consistentemente negativas para CD163 (Ohnishi et al.,
2010; Oh et al., 2014). A presença de CGM semelhantes à osteoclastos pode
ser explicada pela produção de citocinas indutoras de osteoclastos, tais como o
ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B (RANKL) e M-CSF, tanto
por células lesionais na HCL como por células T nestas lesões (da Costa et al.,
2005). As interações entre o receptor ativador do fator nuclear kappa B (RANK),
seu ligante (RANKL) e a osteoprotegerina (OPG), desempenham um papel
crucial na promoção da diferenciação e ativação dos osteoclastos, levando à
reabsorção óssea. Verificou-se que as células lesionais da HCL expressam
RANK (da Costa et al., 2005); entretanto, o RANKL parece ser expresso
preferencialmente por linfócitos (Senechal et al., 2007). Assim, a inibição da via
RANK/RANKL como uma abordagem terapêutica para as extensas lesões
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osteolíticas na HCL, necessita de avaliação clínica adicional (Makras et al.,
2015).
Neste estudo, os LTregs foram as segundas células imunes infiltrantes
mais frequentes na HCL sem diferenças significativas entre os casos de adultos
e crianças. As células FOXP3+ foram mais numerosas do que as células
CD25+. As diferenças observadas na frequência de células FOXP3+ e CD25+
precisam ser mais bem esclarecidas, no entanto sugerem um subgrupo de
LTregs com respostas imunológicas diferenciadas nessas populações. Além
disso, similar com nossos achados, um estudo recente relatou a presença de
LTregs, com baixa expressão de CD25, com franco aumento dos mesmos no
sangue periférico, em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES),
esclerose múltipla e artrite reumatoide. Notavelmente, a frequência deste
subgrupo de LTregs tem demonstrado estar associada ao aumento da atividade
da doença no LES (Ferreira et al., 2017). Esses achados podem explicar nossos
resultados e, possivelmente, estabelecer uma ligação entre a presença desse
novo subgrupo de LTregs e o curso clínico da doença. Por outro lado, há
evidência da expressão do fator de transformação do crescimento beta (TGF-β)
nas lesões de HCL (Kannourakis & Abbas, 1994; de Graaf et al., 1996; Schouten
et al., 2002; Quispel et al., 2015) sendo que o TGF-β pode induzir expressão de
FOXP3 e dar suporte às características fenotípicas supressoras dos LTregs
(Chen et al., 2003; Fantini et al., 2004). Além disso, Alexandrescu et al. (2012),
sugeriram que a via de sinalização mediada por TGF-β contribui para a
osteoclastogênese na HCL. Em nosso estudo, a alta expressão de FOXP3
poderia estar associada com as características fenotípicas supressoras desse
novo subgrupo de LTregs.
Até a presente data, há apenas um estudo avaliando LTregs na HCL em
amostras de tecido congelado, o qual observou altas concentrações de IL-10,
expressão de RANK em células lesionais na HCL, e LTregs com alta expressão
de CD25 e FOXP3 em íntimo contato com células lesionais da HCL (Senechal et
al., 2007).
Considerando os LTregs, sabe-se que estas células inibem as respostas
imunes contra células estranhas ou neoplásicas, incluindo as células lesionais
da HCL, levando ao aumento da sobrevivência celular, manutenção e

DISCUSSÃO | 58

disseminação dessas lesões. Os LTregs são policlonais nas lesões de HCL e
sua expansão é, provavelmente, uma consequência da doença. A possibilidade
de que as células lesionais da HCL possam estar envolvidas na expansão dos
LTregs, permite uma nova visão sobre a patogênese desta doença, a qual pode
levar ao desenvolvimento de novas estratégias imunoterapêuticas para a HCL,
até agora não consideradas, uma vez que drogas que tem como alvo os LTregs
podem ser benéficas para alguns pacientes com HCL (Senechal et al., 2007).
Drogas como a talidomida, capaz de inibir a produção de fator alfa de necrose
tumoral (TNF-α) e TGF-β1 (Yeh et al., 2004), poderia ser levada em
consideração, ou ainda drogas capazes de inibir o RANKL (como Denosumab)
nas lesões osteolíticas (Hutter & Minkov, 2016). Notavelmente, foi relatado que a
mutação no gene BRAF (V600E) está significativamente correlacionada com o
aumento da expressão de PDL1 e FOXP3 na HCL afetando pacientes
pediátricos e adultos (Zeng et al., 2016).
Em relação às populações de CDm, observamos que a infiltração de
células CD208+ foi ligeiramente maior do que as células CD83+, mesmo assim,
os dois marcadores foram observados em quantidade significativamente menor
quando comparados com marcadores de macrófagos M1 e M2 e LTregs.
Considerando que a capacidade das CDs em regular a imunidade é dependente
dos seus estágios de maturação (da Motta et al., 2016), nossos achados
poderiam sugerir falta de resposta imunológica ativada na HCL. A expressão de
CD83 e CD208 em algumas células foi de difícil avaliação, porém favoreceu
negatividade nas células lesionais da HCL. Notavelmente, a IL-10, a qual é
abundantemente expressa na HCL, é capaz de regular negativamente a
expressão de moléculas B7 e antígenos de classe II por CDs e CLs in vitro
(Geissmann et al., 2001), o qual pode explicar nossos achados. No entanto,
vários estudos indicam que as células lesionais da HCL (frequentemente
aquelas expressando a mutação BRAFV600E) podem induzir o desenvolvimento
de respostas imunes alterando o processo de maturação de CDs com
implicações clinicopatológicas (Sahm et al., 2012; Hogstad et al., 2018). De fato,
nas formas clínicas regressiva ou de resolução espontânea, as células lesionais
da HCL frequentemente exibem a expressão de CD86 e CD208, sugerindo
representar CDm (Geissmann et al., 2001). Em contraste, as células
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CD1a+/CD14+/CD68+ de lesões ósseas da HCL não expressam CD86 e
estimulam células T (Geissmann et al., 2001). Recentemente, considerando as
mutações nos genes BRAF (V600E) e MAP2K1 (mais frequentes na HCL
pediátrica do que na adulta), foi demonstrado que as células lesionais da HCL
apresentando mutação nos genes BRAF/MAP2K1 expressam CD14; porém,
raramente expressam CD83 ou CD86. Pelo contrário, as células lesionais da
HCL sem apresentar mutações nos genes BRAF/MAP2K1 raramente expressam
CD14, porém expressam frequentemente CD86 e CD83. Esses achados indicam
que as células lesionais da HCL com mutação nos genes BRAF/MAP2K1
mostram um estágio imaturo do que as células lesionais da HCL sem apresentar
estas mutações (Zeng et al., 2016). Interessantemente, no estudo de Zeng et al.
(2016), os marcadores CD83 e CD86 foram avaliados focando a sua expressão
nas células lesionais da HCL, porém a presença de CDm intralesionais não foi
avaliada. No presente estudo, avaliamos, em detalhe, a expressão de CD83 e
CD208, a qual mostrou positividade em CDm em estreita associação com
células lesionais típicas da HCL. Assim, embora uma análise genética não tenha
sido realizada, nossos achados sugerem que a maioria dos nossos pacientes
contém células lesionais com mutação envolvendo os genes BRAF/MAP2K1
(Zeng et al., 2017).
Diferente de nossos resultados considerando as populações de CDm,
outro estudo mostrou que as células lesionais da HCL de pulmão expressaram
intensamente moléculas B7-1 e B7-2, enquanto que as CLs normais e CLs
permeando outras lesões pulmonares não expressavam essas moléculas coestimuladoras (Tazi et al., 1999). É possível que a HCL pulmonar seja uma
doença clinicamente distinta da HCL afetando outros sítios diferentes do pulmão
e tenha uma fisiopatologia distinta (Tazi et al., 1999). Diante de todos esses
achados, mais estudos são necessários para elucidar o papel da maturação de
subgrupos de CDs na regulação das respostas imunes na HCL.
Considerando as populações de linfócitos em nosso estudo, sem
diferenças entre a HCL pediátrica e adulta, linfócitos T CD3+ foram mais
numerosos do que linfócitos B CD20+. Dentro da população de linfócitos T, os
linfócitos T CD4+ foram predominantes do que os linfócitos T CD8+. Diferente
dos nossos achados, houve predominância de LCs CD8+/TIA-1+ na população
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de linfócitos que parecem interagir com as células lesionais na HCL pulmonar
(Nagarjun et al., 2008), reforçando mais uma vez uma fisiopatologia distinta da
HCL pulmonar da HCL não pulmonar. Por outro lado, a população linfocitária
que permeia as células lesionais da HCL parece ser heterogênea. De fato,
recentemente, observou-se por citometria de fluxo uma população anteriormente
não descrita de células T CD3+/CD1a+ na HCL, mostrando que a expressão de
CD1a nestas lesões não se restringe às células lesionais na HCL (West et al.,
2014). Esses achados enfatizam o papel das células T na patogênese da HCL.
Além disso, a estreita associação das células T e células lesionais da HCL
sugere que ambas as células interagem possivelmente envolvidas em uma
cascata de amplificação de citocinas, resultando na estimulação de sinais
autócrinos e parácrinos. Estes mecanismos podem estar diretamente envolvidos
com o recrutamento, maturação e proliferação das células lesionais da HCL
(Egeler et al., 1999; Garabedian et al., 2011).
Neste estudo, os imunomarcadores CD57 e CD56, seguidos pelas
granulações citotóxicas granB e Perf foram os marcadores menos expressos.
Diferentemente, considerando as subpopulações de linfócitos na HCL pulmonar,
demonstrou-se que todos os casos foram negativos para CD56, enquanto que
células CD8+/TIA-1+ foram predominantes, sugerindo LCs com implicâncias na
patogênese desta doença (Nagarjun et al., 2008; Tazzi et al., 1999). Mutações
envolvendo os genes BRAF e MAP2K1 ocorrem mais frequentemente em
crianças do que em adultos na HCL, sendo que a mutação BRAFV600E está
correlacionada com a recidiva (Sahm et al., 2012; Berres et al., 2014; Morren et
al., 2016; Alayed et al., 2016; Zeng et al., 2016). As mutações envolvendo a via
MAPK suprime fortemente a migração e aumenta a sobrevida das CDs,
tornando as células lesionais da HCL estáveis, considerando aspectos celulares
e tissulares, e resistentes à morte celular (Hogstad et al., 2018). Dados recentes
indicam que a extensão clínica da HCL está relacionada ao estágio de
desenvolvimento das células precursoras onde surgem mutações somáticas
envolvendo a via MAPK. De acordo com esta proposta, a HCL de alto risco se
originaria da mutação somática de um progenitor hematopoiético, enquanto que
a HCL de baixo risco se originaria da mutação somática de CDs precursoras
com restrição tecidual (Collin et al., 2015; Berres et al., 2014).
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Mais estudos são necessários para esclarecer a patogenia da HCL,
visando à instituição de tratamentos mais específicos em cada indivíduo, já que
a taxa de recorrência após 5 anos em crianças com HCL é de 28,1% (42,8% em
pacientes como mutação no gene BRAF) e a porcentagem dos que apresentam
resistência ao tratamento de primeira linha (vinblastina e corticosteroides) é de
3,3% (21,9% com mutação no BRAF), lembrando que os medicamentos de
segunda linha (cladribina e citarabina) são mais tóxicos e a porcentagem do
desenvolvimento de sequelas permanentes é de 12,6% e de 27,9%

para

pacientes com mutação no gene BRAF (Héritier et al., 2016).
O tratamento da HCL depende principalmente da classificação da doença.
A doença da HCL-SS- principalmente lesões ósseas - frequentemente requer a
remoção cirúrgica (curetagem) combinada com esteroides intralesionais, as
lesões cutâneas localizadas podem ser tratadas com esteroide tópico ou
tacrolimo, enquanto que a doença de pele disseminada pode melhorar com a
talidomida, interferon , PUVA (psoralênico + Ultravioleta A) ou metotrexato.
Enquanto que a forma HCL-MS, mesmo com disfunção orgânica, necessita de
quimioterapia combinada com vinblastina, metotrexato e/ou prednisona. Estudos
genéticos recentes podem fornecer uma justificativa para a combinação de
imunoterapia e terapia direcionada para o tratamento de pacientes com a
mutação BRAFV600E na HCL (Zeng et al., 2016).
O tratamento da HCL em adultos é mais desafiador do que na população
pediátrica. Segundo Tazi et al. (2017), a taxa de recorrência é maior nos adultos
(40%) do que nas crianças (28,1%), podendo ser devido a que os protocolos de
tratamento para pacientes adultos não estão bem estabelecidos porque

a

experiência é mais limitada devido à baixa incidência nessa faixa etária (Varga
et al., 2015). As doses altas de vinblastina nos adultos gera toxicidade, sendo
que os quimioterápicos sistêmicos recomendados nos adultos para HCL-MS
usados como primeira linha são a cladribina, citarabina ou etoposide e a
combinação destas drogas em casos mais agressivos ou na recorrência da
doença (Girschikofsky et al., 2013).
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6. CONCLUSÃO

Nossos resultados sugerem que a infiltração de células imunes na HCL,
provavelmente

através

de

mecanismos

pró-tumorais,

inflamatórios

e

imunossupressores mediados por citocinas, pode promover o desenvolvimento e
sobrevivência das células lesionais na HCL, fornecendo uma justificativa para a
combinação de imunoterapia e terapia direcionada no gene BRAF na HCL.

As

populações

de

macrófagos

M2

(CD68+/CD163+)

e

LTregs

(CD4+/FOXP3+/CD25±) foram significativamente predominantes do que CDm
(CD83+, CD208+) e LCs (CD56+, CD57+, granB+ e Perf+ ), sugerindo um
predomínio

de

populações

imunocelulares

com

propriedades

immunossupressoras, inflamatórias e pró-tumorais, bem como falta ou
ineficiente(s) mecanismo(s) de ativação/maturação em subgrupos de CDs e de
respostas imunes mediadas por LCs, com implicâncias na patogênese da HCL.

CONCLUSÃO | 66

Referências

REFERÊNCIAS | 69

REFERÊNCIAS
Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Imunologia celular e molecular. 8. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2015.
Alayed K, Medeiros LJ, Patel KP, Zuo Z, Li S, Verma S, Galbincea J, Cason RC,
Luthra R, Yin CC. BRAF and MAP2K1 mutations in Langerhans cell histiocytosis:
a study of 50 cases. Hum Pathol. 2016 Jun;52:61-7.
Alexandrescu S, Tatevian N, Czerniak BA, Covinsky MH, Burns NK, Brown RE.
Morphoproteomics provides support for TGF-β pathway signaling in the
osteoclastogenesis and immune dysregulationof osteolytic Langerhans cell
histiocytosis. Int J Clin Exp Pathol. 2012;5(6):503-11.
Alunno A, Bistoni O, Bartoloni E, Caterbi S, Bigerna B, Tabarrini A, Mannucci R,
Falini B, Gerli R. IL-17-producing CD4-CD8- T cells are expanded in the
peripheral blood, infiltrate salivary glands and are resistant to corticosteroids in
patients with primary Sjogren's syndrome. Ann Rheum Dis. 2013 Feb;72(2):28692. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201511. Epub 2012 Aug 17.
Allen CE, Li L, Peters TL, Leung HC, Yu A, Man TK, Gurusiddappa S, Phillips
MT, Hicks MJ, Gaikwad A, Merad M, McClain KL. Cell-specific gene expression
in Langerhans cell histiocytosis lesions reveals a distinct profile compared with
epidermal Langerhans cells. J Immunol. 2010 Apr 15;184(8):4557-67.
Amir G, Weintraub M. Association of cell cycle-related gene products and NFkappaB with clinical parameters in Langerhans cell histiocytosis. Pediatr Blood
Cancer. 2008 Feb;50(2):304-7.
Aricò M, Girschikofsky M, Généreau T, Klersy C, McClain K, Grois N, Emile JF,
Lukina E, De Juli E, Danesino C. Langerhans cell histiocytosis in adults. Report
from the International Registry of the Histiocyte Society. Eur J Cancer. 2003
Nov;39(16):2341-8.
Badalian-Very G, Vergilio JA, Degar BA, MacConaill LE, Brandner B, Calicchio
ML, Kuo FC, Ligon AH, Stevenson KE, Kehoe SM, Garraway LA, Hahn WC,
Meyerson M, Fleming MD, Rollins BJ. Recurrent BRAF mutations in Langerhans
cell histiocytosis. Blood. 2010 Sep 16;116(11):1919-23.
Bedran NR, Carlos R, de Andrade BAB, Bueno APS, Romañach MJ, Milito CB.
Clinicopathological and Immunohistochemical Study of Head and Neck
Langerhans Cell Histiocytosis from Latin America. Head Neck Pathol. 2017 Nov
21.
Berres ML, Lim KP, Peters T, Price J, Takizawa H, Salmon H, Idoyaga J, Ruzo
A, Lupo PJ, Hicks MJ, Shih A, Simko SJ, Abhyankar H, Chakraborty R, Leboeuf
M, Beltrão M, Lira SA, Heym KM, Bigley V, Collin M, Manz MG, McClain K,
Merad M, Allen CE. BRAF-V600E expression in precursor versus differentiated

REFERÊNCIAS | 70

dendritic cells defines clinically distinct LCH risk groups. J Exp Med. 2014 Apr
7;211(4):669-83.
Bluth MJ, Zaba LC, Moussai D, Suárez-Fariñas M, Kaporis H, Fan L, Pierson
KC, White TR, Pitts-Kiefer A, Fuentes-Duculan J, Guttman-Yassky E, Krueger
JG, Lowes MA, Carucci JA. Myeloid dendritic cells from human cutaneous
squamous cell carcinoma are poor stimulators of T-cell proliferation. J Invest
Dermatol. 2009 Oct;129(10):2451-62.
Chen W, Jin W, Hardegen N, Lei KJ, Li L, Marinos N, McGrady G, Wahl SM.
Conversion of peripheral CD4+CD25- naive T cells to CD4+CD25+ regulatory T
cells by TGF-beta induction of transcription factor Foxp3. J Exp Med. 2003 Dec
15;198(12):1875-86.
Chikwava K, Jaffe R. Langerin (CD207) staining in normal pediatric tissues,
reactive lymph nodes, and childhood histiocytic disorders. Pediatr Dev Pathol.
2004 Nov-Dec;7(6):607-14. Epub 2004 Nov 8.
Collin M, Bigley V, McClain KL, Allen CE. Cell(s) of Origin of Langerhans Cell
Histiocytosis. Hematol Oncol Clin North Am. 2015 Oct;29(5):825-38.
Coury F, Annels N, Rivollier A, Olsson S, Santoro A, Speziani C, Azocar O,
Flacher M, Djebali S, Tebib J, Brytting M, Egeler RM, Rabourdin-Combe C,
Henter JI, Arico M, Delprat C. Langerhans cell histiocytosis reveals a new IL17A-dependent pathway of dendritic cell fusion. Nat Med. 2008 Jan;14(1):81-7.
Epub 2007 Dec 23.
da Costa CE, Annels NE, Faaij CM, Forsyth RG, Hogendoorn PC, Egeler RM.
Presence of osteoclast-like multinucleated giant cells in the bone and nonostotic
lesions of Langerhans cell histiocytosis. J Exp Med. 2005 Mar 7;201(5):687-93.
de Graaf JH, Tamminga RY, Dam-Meiring A, Kamps WA, Timens W. The
presence of cytokines in Langerhans' cell histiocytosis. J Pathol. 1996
Dec;180(4):400-6.
da Motta RJ, Tirapelli C, Juns da Silva R, Villafuerte KR, Almeida LY, RibeiroSilva A, León JE. Immature, but Not Mature, Dendritic Cells Are More Often
Present in Aggressive Periodontitis Than Chronic Periodontitis: An
Immunohistochemical Study. J Periodontol. 2016 Dec;87(12):1499-1507. Epub
2016 Jul 8.
Donadieu J, Rolon MA, Thomas C, Brugieres L, Plantaz D, Emile JF, Frappaz D,
David M, Brauner R, Genereau T, Debray D, Cabrol S, Barthez MA, Hoang-Xuan
K, Polak M; French LCH Study Group. Endocrine involvement in pediatric-onset
Langerhans' cell histiocytosis: a population-based study. J Pediatr. 2004
Mar;144(3):344-50.
Donadieu J, Chalard F, Jeziorski E. Medical management of langerhans cell
histiocytosis from diagnosis to treatment. Expert Opin Pharmacother. 2012
Jun;13(9):1309-22.

REFERÊNCIAS | 71

Egeler RM, Favara BE, van Meurs M, Laman JD, Claassen E. Differential In situ
cytokine profiles of Langerhans-like cells and T cells in Langerhans cell
histiocytosis: abundant expression of cytokines relevant to disease and
treatment. Blood. 1999 Dec 15;94(12):4195-201.
Emile JF, Fraitag S, Andry P, Leborgne M, Lellouch-Tubiana A, Brousse N.
Expression of GM-CSF receptor by Langerhans' cell histiocytosis cells. Virchows
Arch. 1995;427(2):125-9.
Fantini MC, Becker C, Monteleone G, Pallone F, Galle PR, Neurath MF. Cutting
edge: TGF-beta induces a regulatory phenotype in CD4+CD25- T cells through
Foxp3 induction and down-regulation of Smad7. J Immunol. 2004 May
1;172(9):5149-53.
Ferreira RC, Simons HZ, Thompson WS, Rainbow DB, Yang X, Cutler AJ,
Oliveira J, Castro Dopico X, Smyth DJ, Savinykh N, Mashar M, Vyse TJ, Dunger
DB, Baxendale H, Chandra A, Wallace C, Todd JA, Wicker LS, Pekalski ML.
Cells with Treg-specific FOXP3 demethylation but low CD25 are prevalent in
autoimmunity. J Autoimmun. 2017 Nov;84:75-86.
Furuzawa-Carballeda J, Hernández-Molina G, Lima G, Rivera-Vicencio Y, FérezBlando K, Llorente L. Peripheral regulatory cells immunophenotyping in primary
Sjögren's syndrome: a cross-sectional study. Arthritis Res Ther. 2013;15(3):R68.
Garabedian L, Struyf S, Opdenakker G, Sozzani S, Van Damme J, Laureys G.
Langerhans cell histiocytosis: a cytokine/chemokine-mediated disorder?. Eur
Cytokine Netw. 2011 Sep;22(3):148-53
Gasent Blesa JM, Alberola Candel V, Solano Vercet C, Laforga Canales J,
Semler C, Pérez Antolí MR, Rodríguez-Galindo C. Langerhans cell histiocytosis.
Clin Transl Oncol. 2008 Nov;10(11):688-96.
Gasparoto TH, de Souza Malaspina TS, Benevides L, de Melo EJ Jr, Costa MR,
Damante JH, Ikoma MR, Garlet GP, Cavassani KA, da Silva JS, Campanelli AP.
Patients with oral squamous cell carcinoma are characterized by increased
frequency of suppressive regulatory T cells in the blood and tumor
microenvironment. Cancer Immunol Immunother. 2010 Jun;59(6):819-28.
Geissmann F, Lepelletier Y, Fraitag S, Valladeau J, Bodemer C, Debré M,
Leborgne M, Saeland S, Brousse N. Differentiation of Langerhans cells in
Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2001 Mar 1;97(5):1241-8.
Girschikofsky M, Arico M, Castillo D, Chu A, Doberauer C, Fichter J, Haroche J,
Kaltsas GA, Makras P, Marzano AV, de Menthon M, Micke O, Passoni E,
Seegenschmiedt HM, Tazi A, McClain KL. Management of adult patients with
Langerhans cell histiocytosis: recommendations from an expert panel on behalf
of Euro-Histio-Net. Orphanet J Rare Dis. 2013 May 14;8:72.

REFERÊNCIAS | 72

Guyot-Goubin A, Donadieu J, Barkaoui M, Bellec S, Thomas C, Clavel J.
Descriptive epidemiology of childhood Langerhans cell histiocytosis in France,
2000-2004. Pediatr Blood Cancer. 2008 Jul;51(1):71-5
Haroche J, Charlotte F, Arnaud L, von Deimling A, Hélias-Rodzewicz Z, Hervier
B, Cohen-Aubart F, Launay D, Lesot A, Mokhtari K, Canioni D, Galmiche L, Rose
C, Schmalzing M, Croockewit S, Kambouchner M, Copin MC, Fraitag S, Sahm F,
Brousse N, Amoura Z, Donadieu J, Emile JF. High prevalence of BRAF V600E
mutations in Erdheim-Chester disease but not in other non-Langerhans cell
histiocytoses. Blood. 2012 Sep 27;120(13):2700-3.
Haupt R, Minkov M, Astigarraga I, Schäfer E, Nanduri V, Jubran R, Egeler RM,
Janka G, Micic D, Rodriguez-Galindo C, Van Gool S, Visser J, Weitzman S,
Donadieu J; Euro Histio Network. Langerhans cell histiocytosis (LCH): guidelines
for diagnosis, clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years.
Pediatr Blood Cancer. 2013 Feb;60(2):175-84
Héritier S, Emile JF, Barkaoui MA, Thomas C, Fraitag S, Boudjemaa S, Renaud
F, Moreau A, Peuchmaur M, Chassagne-Clément C, Dijoud F, Rigau V, Moshous
D, Lambilliotte A, Mazingue F, Kebaili K, Miron J, Jeziorski E, Plat G, Aladjidi N,
Ferster A, Pacquement H, Galambrun C, Brugières L, Leverger G, Mansuy L,
Paillard C, Deville A, Armari-Alla C, Lutun A, Gillibert-Yvert M, Stephan JL,
Cohen-Aubart F, Haroche J, Pellier I, Millot F, Lescoeur B, Gandemer V,
Bodemer C, Lacave R, Hélias-Rodzewicz Z, Taly V, Geissmann F, Donadieu J.
BRAF Mutation Correlates With High-Risk Langerhans Cell Histiocytosis and
Increased Resistance to First-Line Therapy. J Clin Oncol. 2016 Sep
1;34(25):3023-30.
Hicks J, Flaitz CM. Langerhans cell histiocytosis: current insights in a molecular
age with emphasis on clinical oral and maxillofacial pathology practice. Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Aug;100(2 Suppl): S42-66.
Hogstad B, Berres ML, Chakraborty R, Tang J, Bigenwald C, Serasinghe M, Lim
KPH, Lin H, Man TK, Remark R, Baxter S, Kana V, Jordan S, Karoulia Z, Kwan
WH, Leboeuf M, Brandt E, Salmon H, McClain K, Poulikakos P, Chipuk J, Mulder
WJM, Allen CE, Merad M. RAF/MEK/extracellular signal-related kinase pathway
suppresses dendritic cell migration and traps dendritic cells in Langerhans cell
histiocytosis lesions. J Exp Med. 2018 Jan 2;215(1):319-336.
Hutter C, Minkov M. Insights into the pathogenesis of Langerhans cell
histiocytosis: the development of targeted therapies. Immunotargets Ther. 2016
Oct 12;5:81-91.
Kannourakis G, Abbas A. The role of cytokines in the pathogenesis of
Langerhans cell histiocytosis. Br J Cancer Suppl. 1994 Sep;23:S37-40.
Kim HK, Park CJ, Jang S, Cho YU, Park SH, Koh KN, Im HJ, Seo JJ. Bone
marrow involvement of Langerhans cell histiocytosis: immunohistochemical
evaluation of bone marrow for CD1a, Langerin, and S100 expression.
Histopathology. 2014 Dec;65(6):742-8.

REFERÊNCIAS | 73

Laman JD, Leenen PJ, Annels NE, Hogendoorn PC, Egeler RM. Langerhans-cell
histiocytosis 'insight into DC biology'. Trends Immunol. 2003 Apr;24(4):190-6.
Lau SK, Chu PG, Weiss LM. Immunohistochemical expression of Langerin in
Langerhans cell histiocytosis and non-Langerhans cell histiocytic disorders. Am J
Surg Pathol. 2008 Apr;32(4):615-9.
Laurencikas E, Gavhed D, Stålemark H, van't Hooft I, Prayer D, Grois N, Henter
JI. Incidence and pattern of radiological central nervous system Langerhans cell
histiocytosis in children: a population based study. Pediatr Blood Cancer. 2011
Feb;56(2):250-7
Liu G, Duan K, Ma H, Niu Z, Peng J, Zhao Y. An instructive role of donor
macrophages in mixed chimeras in the induction of recipient CD4(+) Foxp3(+)
Treg cells. Immunol Cell Biol. 2011 Nov;89(8):827-35.
Liu J, Cao X. Regulatory dendritic cells in autoimmunity: A comprehensive
review. J Autoimmun. 2015 Sep;63:1-12.
Makras P, Salagianni M, Revelos K, Anastasilakis AD, Schini M, Tsoli M, Kaltsas
G, Andreakos E. Rationale for the application of RANKL inhibition in the
treatmentof Langerhans cell histiocytosis. J Clin Endocrinol Metab. 2015
Feb;100(2):E282-6.
Marchal J, Kambouchner M, Tazi A, Valeyre D, Soler P. Expression of apoptosisregulatory proteins in lesions of pulmonary Langerhans cell histiocytosis.
Histopathology. 2004 Jul;45(1):20-8.
Madrigal-Martínez-Pereda C, Guerrero-Rodríguez V, Guisado-Moya B, MenizGarcía C. Langerhans cell histiocytosis: literature review and descriptive analysis
of oral manifestations. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009 May 1;14(5):E222-8.
Morren MA, Vanden Broecke K, Vangeebergen L, Sillevis-Smitt JH, Van Den
Berghe P, Hauben E, Jacobs S, Van Gool SW. Diverse Cutaneous Presentations
of Langerhans Cell Histiocytosis in Children: A Retrospective Cohort Study.
Pediatr Blood Cancer. 2016 Mar;63(3):486-92.
Mosser DM, Edwards JP. Exploring the full spectrum of macrophage activation.
Nat Rev Immunol. 2008 Dec;8(12):958-69.
Muller AJ, Sharma MD, Chandler PR, Duhadaway JB, Everhart ME, Johnson BA
3rd, Kahler DJ, Pihkala J, Soler AP, Munn DH, Prendergast GC, Mellor AL.
Chronic inflammation that facilitates tumor progression creates local immune
suppression by inducing indoleamine 2,3 dioxygenase. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2008 Nov 4;105(44):17073-8.
Nagarjun Rao R, Chang CC, Tomashefski JF Jr. Lymphocyte sub-populations
and non-Langerhans' cell monocytoid cells in pulmonary Langerhans' cell
histiocytosis. Pathol Res Pract. 2008;204(5):315-22.

REFERÊNCIAS | 74

Nanduri VR, Pritchard J, Levitt G, Glaser AW. Long term morbidity and health
related quality of life after multi-system Langerhans cell histiocytosis. Eur J
Cancer. 2006 Oct;42(15):2563-9.
Nezelof C, Basset F, Rousseau MF. Histiocytosis X histogenetic arguments for a
Langerhans cell origin. Biomedicine. 1973 Sep;18(5):365-71.
Oh Y, Morimoto A, Shioda Y, Imamura T, Kudo K, Imashuku S; Japan LCH
Study Group. High serum osteopontin levels in pediatric patients with high risk
Langerhans cell histiocytosis. Cytokine. 2014 Dec;70(2):194-7.
Ohnishi K, Komohara Y, Sakashita N, Iyama K, Murayama T, Takeya M.
Macrophages in Langerhans cell histiocytosis are differentiated toward M2
phenotype: their possible involvement in pathological processes. Pathol Int. 2010
Jan;60(1):27-34
Quispel WT, Stegehuis-Kamp JA, Santos SJ, Egeler RM, van Halteren AG.
Activated Conventional T-Cells Are Present in Langerhans Cell Histiocytosis
Lesions Despite the Presence of Immune Suppressive Cytokines. J Interferon
Cytokine Res. 2015 Oct;35(10):831-9.
Rigaud C, Barkaoui MA, Thomas C, Bertrand Y, Lambilliotte A, Miron J, Aladjidi
N, Plat G, Jeziorski E, Galambrun C, Mansuy L, Lutz P, Deville A, Armari-Alla C,
Reguerre Y, Fraitag S, Coulomb A, Gandemer V, Leboulanger N, Moshous D,
Hoang-Xuan K, Tazi A, Heritier S, Emile JF, Donadieu J. Langerhans cell
histiocytosis: therapeutic strategy and outcome in a 30-year nationwide cohort of
1478 patients under 18 years of age. Br J Haematol. 2016 Sep;174(6):887-98.
Sahm F, Capper D, Preusser M, Meyer J, Stenzinger A, Lasitschka F, Berghoff
AS, Habel A, Schneider M, Kulozik A, Anagnostopoulos I, Müllauer L,
Mechtersheimer G, von Deimling A. BRAFV600E mutant protein is expressed in
cells of variable maturation in Langerhans cell histiocytosis. Blood. 2012 Sep
20;120(12):e28-34.
Satoh T, Smith A, Sarde A, Lu HC, Mian S, Trouillet C, Mufti G, Emile JF,
Fraternali F, Donadieu J, Geissmann F. B-RAF mutant alleles associated with
Langerhans cell histiocytosis, a granulomatous pediatric disease. PLoS One.
2012;7(4):e33891.
Savell VH Jr, Sherman T, Scheuermann RH, Siddiqui AM, Margraf LR. Bcl-2
expression in Langerhans' cell histiocytosis. Pediatr Dev Pathol. 1998 MayJun;1(3):210-5.
Senechal B, Elain G, Jeziorski E, Grondin V, Patey-Mariaud de Serre N, Jaubert
F, Beldjord K, Lellouch A, Glorion C, Zerah M, Mary P, Barkaoui M, Emile JF,
Boccon-Gibod L, Josset P, Debré M, Fischer A, Donadieu J, Geissmann F.
Expansion of regulatory T cells in patients with Langerhans cell histiocytosis.
PLoS Med. 2007 Aug;4(8):e253.

REFERÊNCIAS | 75

Schouten B, Egeler RM, Leenen PJ, Taminiau AH, van den Broek LJ,
Hogendoorn PC. Expression of cell cycle-related gene products in Langerhans
cell histiocytosis. J Pediatr Hematol Oncol. 2002 Dec;24(9):727-32.
Shanmugam V, Craig JW, Hornick JL, Morgan EA, Pinkus GS, Pozdnyakova O.
Cyclin D1 Is Expressed in Neoplastic Cells of Langerhans Cell Histiocytosis but
Not Reactive Langerhans Cell Proliferations. Am J Surg Pathol. 2017
Oct;41(10):1390-1396.
Shapiro H, Lutaty A, Ariel A. Macrophages, meta-inflammation, and immunometabolism. ScientificWorldJournal. 2011;11:2509-29
Sparber F. Langerhans cells: an update. J Dtsch Dermatol Ges. 2014
Dec;12(12):1107-11.
Stålemark H, Laurencikas E, Karis J, Gavhed D, Fadeel B, Henter JI. Incidence
of Langerhans cell histiocytosis in children: a population-based study. Pediatr
Blood Cancer. 2008 Jul;51(1):76-81.
Tang X, Mo C, Wang Y, Wei D, Xiao H. Anti-tumour strategies aiming to target
tumour-associated macrophages. Immunology. 2013 Feb;138(2):93-104.
Tazi A, Lorillon G, Haroche J, Neel A, Dominique S, Aouba A, Bouaziz JD, de
Margerie-Melon C, Bugnet E, Cottin V, Comont T, Lavigne C, Kahn JE, Donadieu
J, Chevret S. Vinblastine chemotherapy in adult patients with langerhans cell
histiocytosis: a multicenter retrospective study. Orphanet J Rare Dis. 2017 May
22;12(1):95.
Tazi A, Moreau J, Bergeron A, Dominique S, Hance AJ, Soler P. Evidence that
Langerhans cells in adult pulmonaryLangerhans cell histiocytosis are mature
dendritic cells: importance of the cytokine microenvironment. J Immunol. 1999
Sep 15;163(6):3511-5.
Varga E, Korom I, Polyánka H, Szabó K, Széll M, Baltás E, Bata-Csörgő Z,
Kemény L, Oláh J. BRAFV600E mutation in cutaneous lesions of patients with
adult Langerhans cell histiocytosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015
Jun;29(6):1205-11.
Willman CL, Busque L, Griffith BB, Favara BE, McClain KL, Duncan MH, Gilliland
DG. Langerhans'-cell histiocytosis (histiocytosis X)--a clonal proliferative disease.
N Engl J Med. 1994 Jul 21;331(3):154-60.
Yeh TS, Ho YP, Huang SF, Yeh JN, Jan YY, Chen MF. Thalidomide salvages
lethal hepatic necroinflammation and accelerates recovery from cirrhosis in rats.
J Hepatol. 2004 Oct;41(4):606-12.
Yu RC, Chu C, Buluwela L, Chu AC. Clonal proliferation of Langerhans cells in
Langerhans cell histiocytosis. Lancet. 1994 Mar 26;343(8900):767-8.

REFERÊNCIAS | 76

Zeng K, Ohshima K, Liu Y, Zhang W, Wang L, Fan L, Li M, Li X, Wang Z, Guo S,
Yan Q, Guo Y. BRAFV600E and MAP2K1 mutations in Langerhans cell
histiocytosis occur predominantly in children. Hematol Oncol. 2017
Dec;35(4):845-851.
Zeng K, Wang Z, Ohshima K, Liu Y, Zhang W, Wang L, Fan L, Li M, Li X, Wang
Y, Yu Z, Yan Q, Guo S, Wei J, Guo Y. BRAF V600E mutation correlates with
suppressive tumor immune microenvironment and reduced disease-free survival
in Langerhans cell histiocytosis. Oncoimmunology. 2016 Jun 14;5(7):e1185582.

Anexos

