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RESUMO 
 

Melotti CZ.  Pesquisa do rearranjo dos genes das cadeias leve e pesada de 
imunoglobulina nos processos linfoproliferativos cutâneos de célula B [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 89p. 
 
 
INTRODUÇÃO: O diagnóstico diferencial dos processos linfoproliferativos 
cutâneos de célula B permanece um desafio para patologistas, 
dermatologistas, hematologistas e oncologistas, apesar dos recentes 
avanços imunoistoquímicos e moleculares. OBJETIVO: Este trabalho avaliou 
o auxílio diagnóstico e as limitações da pesquisa da clonalidade utilizando a 
biologia molecular nos linfomas primários cutâneos de célula B e 
pseudolinfomas de células B, assim como a relevância da análise dos dados 
em conjunto com informações clínicas, histológicas e imunoistoquímicas. 
MÉTODOS: O estudo incluiu 31 casos de processos linfoproliferativos 
cutâneos de célula B classificados à histologia e imunoistoquímica como 14 
linfomas, 6 pseudolinfomas e 11 casos inconclusivos. A pesquisa da 
clonalidade foi realizada em todos os casos por meio da pesquisa do 
rearranjo dos genes da cadeia leve kappa e pesada utilizando o método de 
PCR. RESULTADOS: Os resultados confirmaram monoclonalidade em 
61,5% dos linfomas. Em adição, o método evidenciou monoclonalidade em 
20% dos casos inconclusivos à avaliação histológica e imunoistoquímica. A 
pesquisa do rearranjo dos genes de cadeia leve kappa resultou mais 
contributiva em relação à pesquisa do rearranjo dos genes da cadeia 
pesada. CONCLUSÕES: Estes resultados demonstraram a utilidade do 
método no auxilio diagnóstico dos linfomas cutâneos. A maior contribuição 
no estudo da clonalidade dos processos linfoproliferativos cutâneos de 
células B,  através da pesquisa do rearranjo dos genes de cadeia leve kappa 
em associação com a pesquisa do rearranjo dos genes de cadeia pesada, 
sugeriu a necessidade da utilização conjunta das duas técnicas para maior 
acurácia diagnóstica nestes casos.  
 
 
Descritores: linfócitos B, linfoma / diagnóstico, reação em cadeia da 
polimerase, cadeias leves de imunoglobulina, cadeias pesadas de 
imunoglobulina, pseudolinfoma, pele.  



SUMMARY 

 

Melotti CZ. Detection of immunoglobulin light and heavy chain genes 
rearrangements in cutaneous B cell lymphoproliferative infiltrates [thesis]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007. 89p. 
 
 
INTRODUCTION: The differential diagnosis of the lymphoproliferative B-cell 
infiltrates remains an important challenge for pathologists, dermatologists, 
hematologists and oncologists, despite the recent advances in 
immunohistochemical and molecular techniques. OBJECTIVES: This study 
has evaluated the diagnostic aid and the limitations of the clonality analysis 
using molecular biology in cutaneous B-cell lymphomas and 
pseudolymphomas, as well as the relevance of this analysis when combined 
with clinical, histological and immunohistochemical data. METHODS: The 
study covered 31 cases of cutaneous lymphoproliferative B-cell infiltrates 
classified by histological and immunohistochemical characteristics as 14 
lymphomas, 6 pseudolymphomas and 11 non-conclusive cases. The clonality 
analysis was performed in all cases using PCR to detect the pattern of 
immunoglobulin light kappa and heavy chains gene rearrangements. 
RESULTS: The results have confirmed monoclonality in 61,5% of 
lymphomas. In addition, the method showed monoclonality in 20% of the 
cases previously classified as a non-conclusive through histological and 
immunohistochemical evaluation. CONCLUSION: These results highlight the 
importance of the PCR clonality analysis as an ancillary diagnostic tool in 
cutaneous lymphoma. The research of the immunoglobulin light kappa gene 
rearrangement was more efficient resulting in a higher rate of monoclonality 
detection when compared to the heavy chain analysis. Nevertheless, the use 
of both protocols improves the sensitivity of the method.  
 
 
Descriptors: B lymphocytes, lymphoma / diagnostic, polymerase chain 
reaction, immunoglobulin light chains, immunoglobulin heavy chains, 
pseudolymphomas, skin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

  O termo “processo linfoproliferativo cutâneo” define um 

grupo de doenças com proliferação tecidual de linfócitos que inclui os 

linfomas cutâneos primários e os pseudolinfomas cutâneos. Embora 

intensamente estudadas nas últimas décadas, o diagnóstico diferencial entre 

estas duas entidades permanece um desafio para patologistas, 

dermatologistas, hematologistas e oncologistas, apesar dos avanços 

recentes na compreensão de seus aspectos histológicos, imunoistoquímicos 

e moleculares [1-7]. 

 

  Os linfomas cutâneos primários correspondem aos processos 

cutâneos linfoproliferativos malignos, enquanto os pseudolinfomas 

cutâneos correspondem aos processos linfoproliferativos reativos benignos, 

que simulam clínica e histologicamente linfomas [5,8-10].  

 

  Os linfomas cutâneos primários pertencem ao grupo dos linfomas 

não-Hodgkin extranodais e são divididos em dois grandes grupos, 

linfomas cutâneos primários de célula T/NK (LCCT)/(LCCT/NK) e 
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linfomas cutâneos primários de célula B (LCCB), segundo suas células 

de origem [8,10-19]. 

 

  O diagnóstico dos processos linfoproliferativos cutâneos de células B 

é realizado, principalmente, através da biópsia da pele lesada para o estudo 

histológico e imunoistoquímico. A biologia molecular, por meio da pesquisa 

do rearranjo dos genes das cadeias leve e pesada de imunoglobulina, tem 

sido utilizada na tentativa de auxiliar e corroborar o diagnóstico destas 

enfermidades [1,20,21].  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

  Este trabalho analisa o perfil da clonalidade nos processos 

linfoproliferativos cutâneos de células B, classificados como: linfomas, 

pseudolinfomas ou inconclusivos, através de critérios histológicos e 

imunoistoquímicos, de pacientes acompanhados no Ambulatório de 

Oncologia Cutânea da Divisão de Dermatologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com os 

objetivos de: 

 

1. Verificar a contribuição e limitações diagnósticas da pesquisa de 

clonalidade utilizando-se o estudo do rearranjo dos genes das cadeias leve e 

pesada de imunoglobulina. 
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2. Comparar a taxa de sucesso diagnóstico dos métodos de pesquisa do 

rearranjo dos genes das cadeias leve e pesada de imunoglobulina. 

 

3. Avaliar a importância do resultado da pesquisa da clonalidade no 

contexto clínico, histológico e imunoistoquímico para o diagnóstico de LCCB.
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 PROCESSOS LINFOPROLIFERATIVOS CUTÂNEOS DE 

CÉLULAS B E LINFOGÊNESE 

 

  A pele é o maior órgão em extensão do corpo humano e um sistema 

de barreira entre o organismo e o meio externo, participando ativamente nas 

respostas imunes e reações inflamatórias. A população celular envolvida na 

resposta imune da pele é formada principalmente por ceratinócitos, células 

de Langerhans e linfócitos T. Todas as células expressam em sua superfície 

ou em seu interior moléculas (antígenos) que as identificam. A partir do 

reconhecimento dessas moléculas foi possível classificar e estudar o papel 

dos linfócitos T e B nos processos fisiológicos e neoplásicos. Muitas dessas 

moléculas, convencionalmente denominadas CD (cluster of differentiation), 

são identificadas por anticorpos monoclonais ou policlonais [22]. 

 

  Muitas questões ainda não foram elucidadas quanto ao papel dos 

linfócitos B no sistema imune da pele. Entretanto, até o momento,  

trabalhos sugerem que os linfócitos B não pertençam à população celular 
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da pele em situação fisiológica [23]. Estes são produzidos e maturados na 

medula óssea, permanecendo nos órgãos linfóides periféricos (linfonodo e 

baço), assim como nas mucosas e medula óssea. Em resposta a 

estímulos antigênicos (à distância), os linfócitos B podem migrar para 

outros órgãos [22]. 

 

  A linfogênese B, origem e maturação das células B, inicia-se na 

medula óssea com células predestinadas à linhagem celular B, chamadas 

células pró-B. As células pró-B não produzem imunoglobulinas (Ig), porém, 

expressam em sua superfície moléculas que as caracterizam, denominadas 

CD19, CD34, CD25 e CD10 [24]. Na seqüência da maturação celular 

encontram-se as células pré-B, que sintetizam cadeias pesadas 

citoplasmáticas μ e cadeias leves substitutivas, além de estruturas 

homólogas às cadeias leves de imunoglobulina kappa (κ) e lambda (λ). As 

células pré-B também expressam CD10, CD19 e CD20. O próximo estágio 

da maturação ocorre com a produção das verdadeiras cadeias leves κ e λ de 

imunoglobulina. As células pró-B e pré-B são chamadas de linfoblastos B 

precursores  [22,25]. 

 

  Através de rearranjo dos genes das cadeias leve e pesada de 

imunoglobulinas e da expressão das diferentes classes de 

imunoglobulinas de superfície (Igs), têm origem as células B naive (ou 

virgem, não exposto a antígenos). As células B naive são pequenos 

linfócitos que circulam no sangue periférico e também ocupam os folículos 
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linfóides primários e as zonas do manto folicular. Expressam 

freqüentemente CD20, CD19, CD5, CD23, IgMs∗ e IgDs**. Com a 

exposição das células B naive a antígenos, estas sofrem transformação 

blástica, proliferação e maturação, dando origem às células plasmáticas 

secretoras de imunoglobulinas e células B de memória. Os linfomas de 

células B são proliferações clonais de células B, em seus diversos estágios 

de diferenciação. A população celular neoplásica deriva de uma única 

célula, apresentando assim um único rearranjo do gene de imunoglobulina, 

chamada de população monoclonal [22]. 

 

  Os linfócitos T também são produzidos na medula óssea, mas 

sofrem maturação no timo. Após maturação circulam constantemente na 

forma naive pelo sangue e órgãos linfóides periféricos. Quando 

apresentados a antígenos na pele, linfócitos efetores e linfócitos de 

memória, expressam marcadores em sua superfície que os tornam 

“participantes” do sistema imune desse órgão [22]. 

 

2.2 LINFOMAS CUTÂNEOS 

 

  Os linfomas são divididos em dois grandes grupos: o linfoma de 

Hodgkin e os linfomas não-Hodgkin. O linfoma de Hodgkin acomete 

principalmente linfonodos cervicais em indivíduos adultos. A incidência 

absoluta do linfoma de Hodgkin aparentemente não tem se modificado, em 

                                                 
∗ IgMs: Imunoglobulina M de superfície 
** IgDs: Imunoglobulina D de superfície 
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contraste com o evidente aumento da incidência dos linfomas não-Hodgkin 

[21]. Os linfomas cutâneos primários pertencem ao grupo dos linfomas 

não-Hodgkin extranodais, linfomas que acometem primariamente locais que 

não o linfonodo. A pele é o segundo local de acometimento extranodal, 

correspondendo a 25% dos linfomas não-Hodgkin extranodais, seguindo o 

trato gastrointestinal [21]. Os linfomas cutâneos primários diferem 

significantemente das formas nodais equivalentes quanto ao comportamento 

clínico e prognóstico [4]. 

 

  No passado os linfomas cutâneos não eram reconhecidos como 

entidade própria, e sim como acometimento secundário da pele por linfoma 

nodal. Inicialmente, somente a micose fungóide, linfoma cutâneo de células 

T, foi reconhecida como forma primária de linfoma cutâneo. Os primeiros 

relatos de linfomas cutâneos primários, não micose fungóide, foram 

publicados nas décadas de 60 e 70. Com base nas características 

imunofenotípicas das células neoplásicas, ao final dos anos 70, os linfomas 

foram divididos em dois grandes grupos, linfomas de células T e linfomas 

de células B, segundo suas células de origem. Nos anos 80 e 90 surgiu o 

conceito de linfomas cutâneos primários e secundários, e a seguir várias 

classificações foram descritas [21,26,27]. 
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2.2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

  As incidências anuais relatadas dos linfomas B por país, incluindo 

os linfomas nodais e extranodais, são muito variadas. Nos EUA a incidência 

é de aproximadamente 15 por 100.000 habitantes, na China 1,2 por 100.000 

habitantes. América do Sul, África e Japão apresentam incidências 

intermediárias [28] . 

 

  Os LCCB são menos freqüentes que os LCCT, com incidência 

consideravelmente variável entre a Europa (20 a 25% de todos os linfomas 

cutâneos) e os EUA (aproximadamente de 3 a 7%). Apresentam prevalência 

no sexo masculino (2:1) e maior incidência na sexta década de vida [23,29]. 

As taxas de incidência dos linfomas não-Hodgkin extranodais têm 

demonstrado aumento nos últimos anos. Este fato também poderia decorrer 

dos avanços dos métodos diagnósticos como a imunofenotipagem e 

imunogenotipagem [23]. 

 

2.2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS LINFOMAS CUTÂNEOS 

 

  A classificação dos linfomas vem sendo discutida e modificada nas 

últimas décadas. A classificação Rappaport foi utilizada para os linfomas até 

os anos 70, e não contemplava os linfomas cutâneos [6]. Com as 

classificações Kiel [6,30], Lukes-Collins [31] e Working Formulation, os 

linfomas extranodais puderam ser melhor avaliados. Na década de 90 
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surgiram três novas classificações: REAL - Revised European-American 

Lymphoid Neoplasm Classification [15], E.O.R.T.C. - European Organization 

for Research and Treatment of Cancer [17] e WHO - World Health 

Organization [25]. 

 

  Recentemente, WHO e EORTC, propuseram a classificação consensual 

para os linfomas cutâneos, abrangendo aspectos histopatológicos, 

imunoistoquímicos, moleculares e clínicos [19]. A WHO-EORTC divide os 

linfomas cutâneos em: (i) LCCT/NK; (ii) LCCB; e (iii) Neoplasias 

hematológicas precursoras [17].  Para os LCCB, WHO-EORTC os separam 

em cinco entidades: (i) linfoma cutâneo de célula B da zona marginal (LCCB 

da zona marginal), (ii) linfoma cutâneo de célula B centro-folicular (LCCB 

centro-folicular), (iii) linfoma cutâneo difuso de grande célula B - tipo perna 

(LCDGCB, tipo perna), (iv) linfoma cutâneo difuso de grande célula B, outro 

– não perna (LCDGCB, outro) e (v) Linfoma Cutâneo intravascular de 

grande célula B (LCGCB intravascular) (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Classificação WHO–EORTC para os linfomas cutâneos de célula 

B (Blood 2005) 

Linfomas Cutâneos de Célula B 

LCCB da zona marginal 

LCCB centro-folicular 

LCCB difuso de grande célula B, tipo perna 

LCCB difuso de grande célula B, outro (não perna) 

LCCB intravascular de grande célula B 
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2.2.3 ASPECTOS CLÍNICOS E PROGNÓSTICO  

 

  Clinicamente, os LCCB apresentam-se como pápulas, placas ou 

nódulos, com predomínio das lesões em placas e nódulos; de coloração 

eritematosa a violácea [26,32-34]. As lesões podem ser solitárias ou 

múltiplas; disseminadas ou mais freqüentemente agrupadas com preferência 

em uma região corpórea, e raramente apresentam ulceração ou necrose. 

Quanto à localização, podem acometer qualquer área da superfície 

corpórea, entretanto, alguns subtipos apresentam áreas de predileção, como 

será exposto a seguir [32,35,36].  

 

  O linfoma cutâneo de célula B da zona marginal (LCCB da zona 

marginal) apresenta-se habitualmente como lesões únicas ou múltiplas 

agrupadas; com predileção por tronco e membros superiores, acometendo 

também cabeça e pescoço [35,37]. O acometimento extracutâneo é 

extremamente raro. Entretanto, a recorrência cutânea das lesões é 

freqüente, assim como regressão espontânea tem sido observada [38]. A 

ulceração é incomum. A associação com a infecção pela Borrelia burgdorferi 

tem sido descrita na Europa [39-43]. O imunocitoma cutâneo e a hiperplasia 

linfóide folicular com células plasmáticas monotípicas, assim como os raros 

casos de plasmocitoma não associado ao mieloma múltiplo (plasmocitoma 

extramedular da pele), estão incluídos neste grupo. Séries de casos 

demonstram ótimo prognóstico da entidade, com 100% de sobrevida em 5 

anos [19,44-46].  
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  O linfoma cutâneo de célula B centro-folicular (LCCB centro-

folicular), incluído-se neste grupo os linfomas previamente classificados 

pela WHO como linfoma folicular e linfoma difuso de grande célula, 

apresenta-se como placas ou tumores com predileção por cabeça (couro 

cabeludo e região frontal) e tronco [37,47]. Usualmente, apresenta 

distribuição regional. Os raros casos com distribuição disseminada não 

apresentam relação com prognóstico desfavorável [48]. O linfoma descrito 

no passado como linfoma de Crosti ou “reticulo-histiocitoma do dorso”, 

caracterizado por lesão na região dorsal, usualmente nódulo ou placa, 

corresponde ao LCCB centro-folicular [19,49]. O padrão folicular sugere 

melhor prognóstico com 95% de sobrevida em 5 anos. O padrão de 

crescimento difuso e a positividade para bcl-2 relacionam-se com 

prognóstico menos favorável [19,35,37,50]. 

 

  O linfoma cutâneo difuso de grande célula B - tipo perna 

(LCDGCB, tipo perna), entidade reconhecida inicialmente somente pela 

EORTC, atualmente foi incorporada pela classificação consensual WHO-

EORTC.  Predominantemente, afeta indivíduos idosos e particularmente do 

sexo feminino. Acomete membro inferior abaixo do joelho, freqüentemente 

um único membro, podendo apresentar, raramente, o comprometimento 

bilateral. As lesões podem ser solitária ou múltiplas agrupadas [37,48,51]. 

Em contraste com o grupo dos LCCB centro-folicular, este grupo apresenta 

mais freqüentemente disseminação extracutânea [48]. O prognóstico tem-se 

demonstrado variável, com sobrevida em 5 anos entre 36 e 100% dos casos. 
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Múltiplas lesões e acometimento dos dois membros inferiores conferem pior 

prognóstico ao caso [19,35]. 

 

  O linfoma cutâneo difuso de grande célula B, outro – não perna 

(LCDGCB, outro) apresenta características clinicas similares ao grupo do 

LCCB da zona marginal e LCCB centro-folicular, acometendo cabeça, 

pescoço, tronco e membros inferiores. Estão incluídos neste grupo raros 

casos que não completam critérios para a classificação como LCCB centro-

folicular, assim como para LCDGCB, tipo perna [19].   

 

  O linfoma cutâneo intravascular de grande célula B (LCGCB 

intravascular) entidade rara e de comportamento agressivo.  Caracteriza-se 

por placas ou áreas enduradas, dolorosas, sugestivas de paniculite ou 

púrpura, que acomete tronco e membros inferiores. Pode acometer também 

sistema nervoso central e pulmão [35].  O prognóstico é reservado para o 

acometimento extra-cutâneo associado (22% de sobrevida em 3 anos) e 

mais favorável para acometimento exclusivamente cutâneo (56% de 

sobrevida em 3 anos) [52]. Alguns autores, pela raridade dos LCGCB 

intravascular, já o inserem no grupo miscelânea dos  LCDGC, outro [38].  

 

2.2.4 ASPECTOS HISTOLÓGICOS E IMUNOISTOQUÍMICOS  

 

  A confirmação diagnóstica do linfoma cutâneo, apesar da utilização 

da histopatologia e da imunoistoquímica, em muitos casos permanece 
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extremamente difícil. O diagnóstico da neoplasia é habitualmente sugerido 

por patologistas experientes através da avaliação citomorfológica e da 

disposição do arranjo arquitetural do infiltrado. Histologicamente, a 

hematoxila-eosina (HE), observa-se proliferação de linfócitos B neoplásicos, 

distribuídos difusamente ou formando arranjos nodulares, preferencialmente 

na derme profunda, chamada de padrão bottom-heavy. O infiltrado é 

predominantemente heterogêneo, formado por linfócitos pequenos e 

grandes, observando-se, menos freqüentemente, a presença isolada de 

linfócitos grandes, característica esta que favorece e facilita o diagnóstico de 

LCCB [32,53]. Observa-se freqüentemente presença de faixa normal de 

colágeno na derme superficial (zona Grenz), e ausência de 

epidermotropismo e angiocentrismo [54].  

 

  Atualmente, para a classificação dos linfomas é imprescindível a 

realização do estudo imunoistoquímico, cujo painel de anticorpos é 

racionalizado conforme os achados histológicos. Inicialmente, visa 

discriminar se o infiltrado é composto por linfócitos B ou T/NK. 

Secundariamente, será auxiliar na classificação dos linfomas dos dois 

grandes grupos (B e T/NK). É ainda importante a distinção do fenótipo das 

células de interesse (células neoplásicas), daquele do infiltrado reativo 

(células inflamatórias reacionais).   

 

  Os linfócitos B são células CD3-, CD19+, CD20+ e CD79a+. Os 

linfócitos B do centro germinativo são CD19+, CD20+, CD79a+ e CD10+, já os 
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linfócitos B da zona marginal são CD19+, CD20+, CD79a+ e CD10-. Os 

plasmócitos, habitualmente, são CD19-, CD20- e CD79a+. Outros 

marcadores complementares são importantes auxiliares diagnósticos ou 

classificatórios como anti-CD23, anti-ALK, anti-EMA, anti-CD4, anti-CD8, 

além dos anticorpos anti-bcl-2, anti-bcl-6, anti-MUM1, anti-OCT2 e anti-Ki-67 

[12,24,32,51,55,56]. Já o painel utilizado para a marcação de células T é 

composto, principalmente, por anticorpos anti-CD3, CD43, e CD45RO; para 

células NK são anti-CD16 e CD56 [57,58]. 

 

  A pesquisa das cadeias leves de imunoglobulina (kappa e 

lambda), por meio da imunoistoquímica, pode ser utilizada na determinação 

da clonalidade das populações linfocitárias, auxiliando no diagnóstico 

diferencial entre LCCB e PLB. Entretanto, dificuldades inerentes aos 

marcadores e à técnica usualmente empregada comprometem a 

confiabilidade do método [20,59]. 

 

  Trabalhos recentes indicam o importante papel dos marcadores 

imunoistoquímicos para o diagnóstico, e também para avaliar prognóstico 

nos linfomas cutâneos, principalmente nos casos dos linfomas de grandes 

células. A positividade de bcl-2, OCT2 e MUM1 esta relacionada ao pior 

prognóstico, enquanto bcl-6 positivo apresenta relação com prognóstico 

mais favorável [60-62]. 
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  O LCCB da zona marginal apresenta-se histologicamente como 

um infiltrado linfocitário difuso, nodular ou formando áreas perivasculares 

e perianexiais, acometendo da derme até o tecido subcutâneo. Um 

“padrão inverso” àquele observado nos centros germinativos é descrito 

para o infiltrado linfocitário no linfoma da zona marginal. Apresenta-se 

com um centro mais escuro formado por pequenos linfócitos, circunscrito 

por uma área mais clara formada por células de tamanho médio e 

citoplasmas abundantes, que se assemelham aos centrócitos. Os centros 

germinativos reacionais estão presentes freqüentemente. O infiltrado 

celular das áreas interfoliculares pode ser composto por pequenos 

linfócitos, células plasmáticas, linfoplasmocitóides, monócitos, eosinófilos 

e ocasionalmente blastos [37,63,64]. O estudo imunoistoquímico  

evidencia células neoplásicas CD20+, CD79a+, bcl-2+, CD10-, CD5- e 

bcl-6-. Entretanto os centros germinativos reacionais são freqüentemente 

bcl-6+, CD10+ e bcl-2- [65]. 

 

  O LCCB centro-folicular apresenta-se como infiltrado nodular a 

difuso e caracteriza-se por padrão de crescimento folicular e/ou padrão de 

crescimento difuso, formado por centrócitos e centroblastos neoplásicos, 

além de imunoblastos, pequenos linfócitos, histiócitos, eosinófilos e células 

plasmáticas [66]. Figuras de mitose podem ser freqüentes. Folículos linfóides 

reacionais lembrando centros germinativos podem estar presentes e, muitas 

vezes, dificultar o diagnóstico diferencial com os pseudolinfomas. Nos 

estágios iniciais e pequenas lesões o padrão de crescimento folicular é 
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predominante e com a progressão das lesões tumorais o infiltrado 

caracteriza-se por células maiores. A redução das células T reacionais 

também é observada com a progressão da doença [67]. 

Imunoistoquimicamente, no padrão folicular as células neoplásicas são 

CD20+, CD79a+, CD10+ e bcl-6+. A expressão de CD10 é, habitualmente, 

negativa no padrão difuso. Apresentam também CD5-, CD43- e bcl-2- 

(raramente positivos) [51,65]. 

 

  O LCDGCB - tipo perna, apresenta infiltrado denso de grandes 

células na derme e tecido subcutâneo, formado por centroblastos, 

imunoblastos e, grandes centrócitos.  Epidermotropismo simulando linfoma 

de células T pode estar presente e figuras de mitose são freqüentes. A 

imunoistoquímica as células neoplásicas são CD20+ e CD 79a+. Em 

contrataste com os LCCB centro-folicular, o grupo dos LCDGCB - tipo perna 

apresentam positividade para bcl-2 e bcl-6 na maioria dos casos. São 

freqüentemente CD10 negativos, entretanto freqüentemente expressam 

MUM1 / IRF4 e OCT2 [24,50,51,56].  

 

  O LCDGCB – outro, reunindo os casos que não completam critérios 

para a classificação como LCCB centro-folicular e LCDGCB, tipo perna - 

geralmente corresponde aos linfomas B difuso de grande célula, variante 

anaplásico, variante plasmacítico, variante linfoma de célula B rico em célula 

T, ou ainda os linfomas sistêmicos com acometimento cutâneo [19]. 
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  O LCGCB intravascular apresenta numerosos vasos sanguíneos 

dilatados na derme e tecido subcutâneo, com presença de grandes células 

linfóides neoplásicas confinadas na luz de vênulas, capilares e arteríolas. As 

células neoplásicas são CD20+, CD79a+, bcl-2+, bcl-6+ e freqüentemente 

CD10 -  [19]. 

 

 

2.3 PSEUDOLINFOMAS  

 

  Assim como os linfomas, os pseudolinfomas podem decorrer da 

proliferação de linfócitos T ou B [37,68]. O pseudolinfoma cutâneo de células 

B caracteriza-se pela presença de infiltrado cutâneo linfocitário reativo que 

simula, clínica e histologicamente, linfomas cutâneos.  

 

  Relatam-se como agentes causais a Borrelia burgdorferi, pigmentos 

de tatuagem, herpes-vírus, picadas por insetos, vacinas e drogas [69]. 

Entretanto, os PLB mais freqüentemente são idiopáticos [4,27,70]. Termos 

como linfocitoma cutis, linfadenosis benigna cutis, hiperplasia linfóide 

cutânea, infiltrado linfocitário benigno são sinônimos de pseudolinfoma 

cutâneo [27,37,68,71]. A doença de Kimura e a doença de Castleman são 

consideradas como hiperplasias linfóides nodais de células B que podem 

acometer a pele [70,72]. 
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  Evidências sugerem que os pseudolinfomas e linfomas cutâneos de 

baixo grau pertencem a um “espectro” de processos linfoproliferativos de 

células B, onde o primeiro passo da desordem seria um processo 

inflamatório reacional (pseudolinfoma) evoluindo até o estado neoplásico 

maligno (linfoma). Este fato poderia explicar a grande dificuldade na 

diferenciação das duas entidades nos estágios iniciais e intermediários 

desse processo [23,73,74]. Outro importante dado a ser ressaltado é o papel 

dos processos inflamatórios crônicos na carcinogênese, relatada em estudos 

recentes, principalmente quanto à participação dos linfócitos B neste 

processo [73]. Comprovadamente, a incidência de câncer está aumentada 

em indivíduos portadores de processos inflamatórios crônicos, como 

pancreatites, colites, doença de Crohn, e infecções pelo HPV. Muitos 

mecanismos da carcinogênese ainda precisam ser elucidados, entretanto, 

modelos associando a ativação de linfócitos B através de processos 

inflamatórios crônicos e a progressão neoplásica já foram bem definidos. 

Assim como, estudos sugerem que intervenções farmacológicas atenuando 

a ativação ou bloqueando o recrutamento de linfócitos B poderiam prevenir a 

progressão de processos pré-malignos epiteliais [73].  

 

2.3.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

  A incidência e a prevalência dos pseudolinfomas cutâneos de 

células B são pouco relatadas [27,75]. Estudos realizados nas décadas de 

 
 



Revisão da Literatura 21

60 e 70 indicam uma maior incidência no sexo masculino na proporção de 

2:1, acometendo indivíduos com idade média de 34 anos [5,71]. 

 

2.3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PSEUDOLINFOMAS 

 

  Não existe classificação consensual para os pseudolinfomas. No 

Quadro 2, observa-se a classificação dos pseudolinfomas de células B e T, 

segundo o Tratado de Dermatologia em Medicina de Fitzpztrick [70]. 

 
Quadro 2 - Classificação dos pseudolinfomas de células B e T 

Subtipo Clínico-patológico Infiltrado celular predominante 

Hiperplasia cutânea linfóide Células B ou T 

Doença de Kimura Células B 

Doença de Castleman Células B 

Granulomatose linfomatóide* Células B   

Pseudo-micose fungóide Células T 

Mucinose folicular Células T 

Dermatite de contato linfomatóide Células T 

Reticulóide actínico Células T 

Papulose linfomatóide* Células T 

Linfoadenopatia angioimunoblástica Células T 

Infiltração linfocitária da pele Células T 

*incluídas como linfoma cutâneo de células T na classificação WHO-EORTC (2005). 
 
 

 

2.3.3 ASPECTOS CLÍNICOS E PROGNÓSTICO 

 

  A história clínica e o exame físico colaboram no diagnóstico 

diferencial. Entretanto, o diagnóstico é realizado essencialmente por meio do 
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estudo histológico e imunoistoquímico [36,76,77]. A biologia molecular tem 

sido descrita como método auxiliar importante no diagnóstico nesses 

processos [78-80]. 

 

  Clinicamente, as lesões dos pseudolinfomas de células B são 

semelhantes às lesões dos linfomas cutâneos primários de células B. As 

apresentações clínicas mais freqüentes são pápulas, seguidas de nódulos 

ou placas, eritemato-violáceas, infiltradas e de diâmetro freqüentemente 

menor que 1 cm [32]. As lesões podem ser solitárias ou múltiplas, sem 

predileção por local de acometimento. A literatura enfatiza a importância da 

história clínica na busca de exposição aos agentes causais [27,37,81]. 

 

  A doença de Kimura, atualmente classificada por alguns autores 

como pseudolinfoma, apresenta-se com nódulos cutâneos e subcutâneos 

solitários ou múltiplos, acometendo principalmente cabeça e pescoço. O 

envolvimento dos linfonodos e eosinofilia periférica é observada [70].  

Hiperplasia angiolinfóide com eosinofilia, caracterizada pela presença de 

nódulos, placas e pápulas, usualmente menores que dois centímetros, é 

reconhecida por alguns autores como uma doença distinta e não como 

sinônimo da doença de Kimura. Outros acreditam que a doença de Kimura e 

a hiperplasia angiolinfóide com eosinofilia fazem parte do espectro de uma 

mesma doença [82,83]. Casos de hiperplasia angiolinfóide com eosinofilia e 

acometimento sistêmico são descritos na literatura, especialmente o 

acometimento pulmonar cursando com quadros asmáticos [84].  
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  O prognóstico dos pseudolinfomas cutâneos é excelente, na 

grande maioria dos casos não alterando a sobrevida. Entretanto, é 

importante ressaltar que pseudolinfomas associados à Borrelia burgdorferi 

e a doença de Kimura) / hiperplasia angiolinfóide com eosinofilia podem 

apresentar acometimento extracutâneo, e assim influenciar a sobrevida dos 

portadores [73,83-86].  

 

2.3.4. ASPECTOS HISTOLÓGICOS E IMUNOISTOQUÍMICOS 

 

  Os pseudolinfomas apresentam, geralmente, infiltrado celular nodular 

ou difuso, que tende a ser relativamente simétrico e mais intenso na derme 

superficial, chamado de padrão top-heavy [27,37]. A epiderme 

freqüentemente encontra-se conservada; entretanto, ocasionalmente, 

observa-se hiperceratose, paraceratose, acantose, espongiose ou 

degeneração vacular da camada basal. Plasmócitos, eosinófilos, neutrófilos 

e células gigantes podem ser observadas no infiltrado celular. A presença de 

estruturas denominadas folículos linfóides secundários são achados 

freqüentes na derme. O folículo linfóide é caracterizado por nódulos 

formados, na área central, por pequenas e grandes células e, na periferia, 

por pequenas células, esboçando um típico centro germinativo com ausência 

de pleomorfismo. [27,70]. 

 

  Os pseudolinfomas apresentam à imunoistoquímica, 

freqüentemente, infiltrado celular composto por células B (CD20 positivas) e 
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também células T (CD3 ou CD45RO positivas).  A presença da 

policlonalidade do infiltrado celular nos pseudolinfomas cutâneos, como 

descrita anteriormente, também pode ser avaliada através da 

imunoistoquímica.  

 

  Outra importante função da imunoistoquímica, no auxílio diagnóstico 

para os pseudolinfomas, se dá na identificação e estudo mais detalhado dos 

folículos linfóides secundários. A atividade de proliferação celular nos 

folículos tem sido descrita como auxiliar na distinção entre os processos 

benignos e malignos, avaliada através de marcadores de proliferação celular 

(Ki67 / MIB-1). A baixa atividade de proliferação é observada principalmente 

nos casos de linfomas, enquanto alta atividade proliferativa é observada nos 

pseudolinfomas [54]. Usualmente, pode-se observar também a presença de 

células dendríticas (CD23 ou CD21 positivas) no centro dos folículos, 

esboçando o arcabouço folicular (folículos anteriormente ativos e inativos no 

momento) nos pseudolinfomas [27,54,70,75].   

 

 

2.4 BIOLOGIA MOLECULAR 

 

  Recentemente, a pesquisa do rearranjo de genes das cadeias leve 

e pesada da imunoglobulina das células B, por meio da biologia molecular, 

tem sido utilizada como método auxiliar no diagnóstico diferencial entre 

LCCB e PLB [87,88]. Cada célula B possui genes que codificam as cadeias 
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leve e pesada das imunoglobulinas com seqüências específicas de 

nucleotídeos para suas regiões: região variável (V), região de junção (J), 

região de diversidade (D) e região constante (C) [22] (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Esquema das cadeias leves (IgL) e pesadas (IgH) da 

imunoglobulina (FONTE: Lefranc, MP. Nucleic Acids Res, 2005) 

  

 

  Os rearranjos dos genes das cadeias pesadas e leves das 

imunoglobulinas ocorrem em situações fisiológicas para a produção de 

inúmeros anticorpos (imunoglobulinas formadas em resposta a antígenos). 

Cada linfócito B apresenta cerca de 50.000 a 150.000 moléculas de 

imunoglobulinas em sua superfície. A expressão das imunoglobulinas varia 

de acordo com o estágio de diferenciação do linfócito B [89]. A população de 

linfócitos B normais apresenta fisiologicamente rearranjos diversos, 

caracterizando assim a proliferação policlonal. Os linfócitos neoplásicos 

apresentam rearranjos idênticos para os genes das imunoglobulinas, e deste 

modo, sua proliferação é chamada monoclonal, células originadas de um 
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mesmo clone celular e que expressam moléculas de superfície comuns 

(Figura 2). Os PLBs apresentam caráter de proliferação policlonal, 

demonstrando que os linfócitos presentes apresentam caráter reativo e 

possuem origem de clones celulares diferentes com rearranjos 

diversos [35,77,79].  

 

 

V C2 C1J

VDJ

D

Figura 2. Rearranjo do gene da cadeia pesada da Imunoglobulina (VDJ) 

 

 

  A pesquisa do rearranjo dos genes de imunoglobulina é realizada 

usualmente através do método de PCR (reação em cadeia de polimerase), 

no qual segmentos de DNA são amplificados pela reação em cadeia da 

polimerase (Figura 3). O método PCR apresenta maior sensibilidade, por 

demandar uma quantidade menor de DNA, como também baixo custo, pela 

possibilidade de execução em material fixado em formalina e incluído em 

parafina, quando comparado a outros métodos utilizados na pesquisa de 

clonalidade, como o Southern Blot [90-96]. 
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VDJ

C

 

Produto amplificado menor 

Produto amplificado maior 

 
Figura 3. Amplificação do segmento do DNA alvo com produtos de 

diferentes pesos moleculares de acordo com o tipo de rearranjo das cadeias 

do gene de imunoglobulina (característica policlonal) 

 

 

  A pesquisa do rearranjo do gene de cadeia pesada da imunoglobulina 

(IgH – μ), localizado no cromossomo 14 (14q32), por meio do PCR, tornou-

se método auxiliar de grande relevância no diagnóstico dos processos 

linfoproliferativos de células B [21,97,98]. O rearranjo do gene de IgH é o 

primeiro evento a ocorrer na diferenciação das células B, precedendo o 

rearranjo dos genes da cadeia leve da imunoglobulina (IgL), e está presente 

na grande maioria dos LCCB [99]. 

 

  Para a realização do método do PCR e amplificação do segmento 

especifico do DNA, onde o rearranjo será demonstrado, são utilizados 

primers ou iniciadores complementares das regiões denominadas framework 

(FR1, FR2 ou FR3), localizadas na região variável (V), e primers reversos 
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(JH) localizados na região de junção (J), assim ampliando a seqüência alvo 

(Figura 4) [94,100]. 

 

   

 

i H 

 Uma vez que o gene de IgH pode ser avaliado em várias de suas 

 O protocolo mais utilizado para a pesquisa de clonalidade nos 

processos linfoproliferativos cutâneos de células B é o FR3 clássico Nizet 

região variável (V) diversidade (D) junção (J) constante (C)

 

 

 

 

 
 
F gura 4. Esquema para a determinação do rearranjo dos genes de Ig

(VDJ), demonstrando a utilização de um primer (iniciador) das regiões 

denominadas framework (FR1, FR2 ou FR3) localizado na região variável 

(V) e um primer reverso (JH) localizado na região de junção (J) (FONTE: 

Nikiforova, MN., et al. Arch.Pathol.Lab Med. 2007) 

 

 

 

regiões (FR3, FR3A, FR2, FR1), utilizando diferentes primers, vários 

protocolos de pesquisa do rearranjo do gene de IgH foram desenvolvidos 

(FR3 clássico - Nizet, FR3 BIOMED, FR2 BIOMED, FR1 BIOMED entre 

outros) [100]. A sensibilidade dos métodos apresenta grande variação, 

desde inferiores a 20%, até superiores a 90%, de acordo com recente 

estudo multicêntrico envolvendo vários laboratórios [101,102]. 
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e/ou FR3 BIOMED, que apresenta sensibilidade entre 50-85% [103,104]. 

Entretanto, em muitos casos não é possível a amplificação do gene de IgH, 

devido à perda da expressão do rearranjo de IgH pelos linfócitos B 

neoplásicos ou inviabilidade do material por fixação excessiva em formalina. 

Nestes casos, a pesquisa do rearranjo do gene de IgL, kappa (IgLК), com 

localização 2q12 e/ou lambda (IgLλ) com localização 22q11, também é 

realizada, resultando num aumento da sensibilidade diagnóstica, que atinge 

até 93%, particularmente quando combinada à pesquisa do rearranjo do 

gene da cadeia IgH [88,103,105]. 

 

  Estudo sobre detecção do rearranjo gênico clonal de IgH realizado 

or Nikiforava e colaboradores para o Colégio Americano de Patologia, p

publicado em 2007, avalia a performance de 161 laboratórios americanos de 

patologia na pesquisa da clonalidade em processos linfoproliferativos B não 

cutâneos. A pesquisa do rearranjo gênico por Southern blot é considerada 

padrão ouro, devido ao alto índice de especificidade. Entretanto pelo alto 

custo, utilização de material fresco ou congelado e necessidade de alta 

quantidade de DNA para a realização do Southern blot, a técnica de PCR 

para o estudo da clonalidade é utilizada mais freqüentemente. A menor 

especificidade do método PCR com alto índice de falso negativo, 

provavelmente ocorre devido à utilização de primers incorretos (não 

específicos), estes não ampliando a seqüência-alvo adequada, ou ainda 

amplificando as seqüências alvos em adição a seqüências “não alvo”. Outro 

fator que dificulta o sucesso do método PCR é a utilização de material 
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incluído em parafina, devido à fragmentação da seqüência alvo de DNA, 

quando comparado a melhores resultados na realização do PCR em material 

fresco ou congelado [94]. 

 

  Outros aspectos genéticos têm sido estudados e relatados em 

studos recentes. As translocações cromossômicas, t(14;18)(q32;q21), 

 leve e pesada, e a 

ativação dos genes supressores tumorais como p15 e p16 (10-30%) foram 

e

envolvendo gene IGH no cromossomo 14 e gene MLT no cromossomo 18, e 

também t(3;14)(p14.1;q32) envolvendo os genes IGH e FOXP1 foram 

descritas nos LCCB da zona marginal, entretanto ainda não constituindo 

marcadores específicos para este grupo [19].  Outras translocações como 

t(11;18)(q21;q21) e t(1;14)(p22;q32) são descritas [38]. 

 

  A hipermutação somática dos genes de cadeia

in

descritas nos casos de LCCB centro-folicular [90,106,107]. As 

translocações cromossômicas, t(14;18)(q32;q21), envolvendo gene BCL2, 

anteriormente somente descritas para os linfomas nodais, foram evidenciadas 

pela técnica de FISH em 41% dos casos de LCCB centro-folicular. Assim 

como translocação afetando BCL6, t(3;14)(q27;q32), também descrita com 

pequena freqüência (7%) na série de 27 casos de LCCB centro-folicular no 

mesmo estudo [108]. 
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  Nos LCCBGC tipo perna a translocação (14;18) não foi observada, 

ntretanto, a forte expressão do bcl-2 evidenciada freqüentemente pode e

resultar da amplificação do gene de bcl-2. A inativação dos genes 

supressores tumorais p15 (11%) e p16 (44%) e translocações envolvendo 

myc, bcl-6 e genes IgH foram descritas [19]. 
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3. MÉTODOS  

 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

  A casuística deste trabalho constituiu-se de fragmentos de lesões 

cutâneas fixados em formalina e incluídos em parafina provenientes de 31 

casos portadores de processos linfoproliferativos cutâneos de células B, 

acompanhados no Ambulatório de Oncologia Cutânea da Divisão de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no período de janeiro de 1988 a 

dezembro de 2006.  

 

  Os casos haviam sido estudados e classificados para o trabalho de 

dissertação de mestrado (“Processos linfoproliferativos de células B: a difícil 

distinção entre linfomas e pseudolinfomas” - USP, 2004), através de estudo 

histológico e imunoistoquímico como: linfomas cutâneos de célula B, 

pseudolinfomas de célula B e inconclusivos. (Tabela 1).  Informações 

demográficas, clínicas, evolutivas, histológicas e imunoistoquímicas 

referentes a cada caso encontram-se em anexos (ANEXO C e ANEXO D). 
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Tabela 1 -  Classificação dos 31 casos de processos linfoproliferativos 

cutâneos de células B utilizando critérios histológicos e 

imunoistoquímicos  

Classificação Freqüência % 

Linfoma cutâneo 14 45,2 

Pseudolinfoma 6 19,3 

Inconclusivo 11 35,5 

Total 31 100,0 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 
 

3.2.1 AVALIAÇÃO DA CLONALIDADE 

 

  O estudo da clonalidade foi realizado por meio da pesquisa do 

rearranjo dos genes da cadeia pesada e da cadeia leve de imunoglobulina 

utilizando-se método de PCR (reação em cadeia de polimerase), de acordo 

com protocolos descritos abaixo (ANEXO B).  

 

3.2.1.1 Extração do DNA através do método crude lysate.  

 

  Cinco cortes de 5-10 μm foram realizados em micrótomo com lâmina 

virgem do material proveniente de biópsia cutânea (fragmentos de pele 

fixados em formalina e emblocados em parafina) dos doentes a serem 
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estudados. O material foi armazenado em microtubos (1.5 ml) de Eppendorf 

estéreis e livres de DNA. Os cortes foram submetidos ao protocolo para 

desparafinação conforme descrito a seguir: 

 

1. Centrifugação do microtubo por 10 segundos para coleta do material 

depositado no fundo do tubo. 

2. Adição de 1ml de xilol ao material contido no tubo, misturando-o 

através da utilização do aparelho vortex por 10 segundos e incubação 

à temperatura ambiente por 5 a 10 minutos. 

3. Centrifugação da amostra por cinco minutos para formação de pellet 

no fundo do microtubo de Eppendorf. Remoção cuidadosa do xilol por 

aspiração. 

4. Repetição dos itens 2 e 3. 

5. Adição de 1ml de álcool etílico 100% misturando vigorosamente no 

vortex por 10 segundos. 

6. Centrifugação da amostra por cinco minutos para formação de pellet 

no fundo do microtubo. Remoção cuidadosa do álcool por aspiração. 

7. Repetição dos itens 5 e 6. 

8. Manutenção do microtubo aberto e aquecido a 37oC para secagem 

completa do material. 

9. Adição de 50-150µl de solução para lavagem contendo proteinase K 

(Sigma, UK), solução tampão para PCR (Sigma, UK), e água 

ultrapura livre de DNA para digestão do material, misturando a 

solução ao material para que este fique completamente imerso. 
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Subseqüente, incubação do material por 24 horas a 37oC e 

desativação da enzima proteinase K através do aquecimento a 95oC 

por 15 minutos.  

 

 Após a realização do protocolo de extração do DNA, o produto era 

utilizado imediatamente para amplificação por PCR ou armazenado a 

temperatura de menos 20oC. 

 

3.2.1.2 Ampliação do DNA por PCR.  

 

  Para cada reação com o volume total de 25 μl foi utilizado 23 μl de 

solução mastermix adicionando-se 2 μl de DNA. O mastermix foi composto 

por solução tampão II (Applied Biosystems, UK), 200 μM de cada dNTP 

(Promega, UK), 1.5 mM de MgCl2, 1 U da enzima Amplitaq GOLD (Taq 

polimerase, Applied Biosystems, UK), água ultrapura (Sigm, UK) e 5 pmol de 

cada primer (MWG,USA) específicos para cada reação (Quadro 3). 

 

  O programa mais utilizado pelo termociclador, aparelho de PCR 

(Mastercycler Gradient, CA), neste trabalho foi o BIOMED 2 (7 minutos a 

95 oC, seguido por 40 ciclos de 45 segundos a 93 oC, 45 segundos a  60 oC, 

1 minuto e 30 segundos a 72 oC, e finalizando com 5 minutos a 72 oC). O 

programa IGTCR foi aplicado ao protocolo IgH FR3 clássico (Nizet). Para 

cada reação foi usada água pura livre de DNA como controle negativo e 

linfoma não Hodgkin nodal como controle positivo. 
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Quadro 3 - Detalhes dos primers utilizados nos protocolos para amplificação 

do DNA e pesquisa da clonalidade 

PROTOCOLO PRIMER - SEQUENCIA (5’→3’) 

IgH FR2 Biomed 

VH1-FR2   CTGGGTGCGACAGGCCCCTGGACAA 
VH2-FR2   TGGATCCGTCAGCCCCCAGGGAAGG 
VH3-FR2   GGTCCGCCAGGCTCCAGGGAA 
VH4-FR2   TGGATCCGCCAGCCCCCAGGGAAGG 
VH5-FR2   GGGTGCGCCAGATGCCCGGGAAAGG 
VH6-FR2   TGGATCAGGCAGTCCCCATCGAGAG 
VH7-FR2   TTGGGTGCGACAGGCCCCTGGACAA 
JH              CCAGTGGCAGAGGAGTCCATTC 

IgH FR3 Biomed 

VH1-FR3   TGGAGCTGAGCAGCCTGAGATCTGA 
VH2-FR3   CAATGACCAACATGGACCCTGTGGA 
VH3-FR3   TCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCC 
VH4-FR3   GAGCTCTGTGACCGCCGCGGACACG 
VH5-FR3   CAGCACCGCCTACCTGCAGTGGAGC 
VH6-FR3   GTTCTCCCTGCAGCTGAACTCTGTG 
VH7-FR3   CAGCACGGCATATCTGCAGATCAG 
JH              CCAGTGGCAGAGGAGTCCATTC 

IgH FR3 Nizet FR3            CCGAGGACACGGCCGTGTATTACTG 
JH               AACTGCTGAGGAGACGGTGACC 

IgL kappa  

VκFR3-1     TTCAG(C/T)GGCAGTGG(A/G)TCTGG  
VκFR3 -2    TTCAGTGGCAGTGGG(G/T)CAGG  
Jκ1              TTTGAT(A/T/C)TCCACCTTGGTCCC  
Jκ2              TTTAATCTCCAGTCGTGTCCC  

TCR gamma A e B 

Vγ (A)          GGAAGGCCCCACGCRTCTT 
Vγ (A)          AGCATGGGTAAGACAAGCAA 
Vγ (B)          CGGCACTGTCAGAAAGGAATC 
Vγ (B)          CTTCCACTTCCACTTTGAAA 
Jγ                 CGAGTATCATTGAAGCGGACCATT 
Jγ                 GAGAAACCGTCACCTTGTTGTG 

FONTE: van Dongen JJ et al. Leukemia 2003 Dec;17(12):2257-317 e Diss TC e col Mol Pathol. 2002 
Apr;55(2):98-101. 
 

 
 
  Para controle da qualidade do DNA em cada amostra foram utilizados 

iniciadores (primers) para amplificação de housekeeping genes de 100, 200, 300 

e 400 pares de base (pb) (Figura 4). O programa utilizado no aparelho de PCR 

foi o BIOMED2. Considerou-se DNA de boa qualidade quando se demonstrou 

presença de seqüência de nucleotídeos com 100, 200 e 300pb ou 100, 200, 300 

e 400pb; DNA de moderada qualidade aquele com seqüência com 100 e 200pb; 

e de baixa qualidade aquele com seqüência de somente 100pb. 
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100bp 

TBXAS1/X9U(388) 5’GCCCGACATTCTGCAAGTCC3’ TBXAS1/X9L(487) 5’GGTGTTGCCGGGAAGGGTT3’

200bp 

RAG1/X2U(610) 5’TGTTGACTCGATCCACCCCA3’ RAG1/X2L(809) 5’TGAGCTGCAAGTTTGGCTGAA3’

PLZF/X1U(11587) 5’ TGCGATGTGGTCATCATGGTG3’ PLZF/X1L(11886) 5’CGTGTCATTGTCGTCTGAGGC3’

PLZF (Exon 1)         Accession 
No: AF060568 

300bp 

AF4/X11L (885) 5’GCTTTCCTCTGGCGGCTCC3’AF4/X11U(486) 5’CCGCAGCAAGCAACGAACC3’

AF4 (Exon11)      Accession 
No: Z83687 

400bp 

RAG1 (Exon2)      Accession 
No: M29474 

TBXAS1 (Exon 9) Accession 
No: D34621 

 
 
Figura 4. Iniciadores (primers) para amplificação de housekeeping genes de 

100, 200, 300 e 400 pares de base 

 

 

  Para a pesquisa do rearranjo dos genes da cadeia pesada de 

imunoglobulina foram utilizados os seguintes protocolos: 

 

 Protocolo IgH FR2 Biomed: os primers utilizados foram BIOMED 

FR2/JH reverso, o ciclo do programa BIOMED2, e o tamanho do 

produto pesquisado em pares de base foi de 250 - 295. 

 

 Protocolo IgH FR3 Biomed: os primers utilizados foram BIOMED 

FR3/JH reverso, o ciclo do programa BIOMED2, e o tamanho do 

produto pesquisado em pares de base foi de 100 -170.  
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 Protocolo IgH FR3 clássico (Nizet): os primers utilizados foram FR3 

clássico/JH clássico reverso, o ciclo do programa IGTCR, e o 

tamanho do produto pesquisado em pares de base foi de 80 -120. 

 

  Para a pesquisa do rearranjo dos genes da cadeia leve kappa de 

imunoglobulina foi utilizado o seguinte protocolo: 

 

 Protocolo IgL Kappa A e B: os primers utilizados foram IgKA e 

IgKB/JH, o ciclo do programa BIOMED2, e o tamanho do produto 

pesquisado em pares de base foi 130-150. 

 

  Para a exclusão de processos linfoproliferativos monoclonais de 

células T (LCCT/NK) foi pesquisado o rearranjo dos genes do receptor de  

célula T (TCR) através do seguinte protocolo:  

 

 Pesquisa do rearranjo do receptor de células T (gamma A e B): os 

primers utilizados foram Biomed2 TCR gamma-A e Biomed2 TCR 

gamma-B/JH, o programa utilizado foi BIOMED2, e o tamanho do 

produto pesquisado em pares de base foi  A 145-255; e B 80-220. 

 

 

 

 

 

 
 



Métodos 40

3.2.1.3 Corrida eletroforética e revelação da imagem 

 

 Após a ampliação do DNA pelo aparelho de PCR, foram realizadas 

corridas eletroforéticas e revelação da imagem. Inicialmente adicionado 8µl 

do produto do PCR a 2µl de blue loading buffer (4% sucrose, TBE 

bromofenol blue e xylene cyanol, total 10µl) e depositados por pipeta em 

gel de poliacrilamida a 6 ou 8% (água ionizada, TBE, acrilogel 5, persulfato 

de amônia e TEMED). Realizada corrida eletroforética a 200V por 40 

minutos. A seguir, as placas de poliacrilamida receberam banho de 

brometo de etídio por 5 minutos e revelação do padrão de bandas em 

imagens adquiridas por iluminação em luz ultravioleta. O registro da 

imagem foi efetuado em arquivo digital, assim como fotografia Polaroid, 

obtida pelo sistema BioRad Gel Doc 2000. 

 

  As imagens obtidas foram analisadas e cada caso foi classificado 

como: 

 

 Monoclonal: visualização de banda estreita e brilhante bem definida, 

 Policlonal: visualização de banda alargada e pouco definida 

semelhante a esfregaço. 

 Não definido: ausência de banda ou presença de imagem sem 

definição (Figura 5).  
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a b c  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagem em gel de poliacrilamida. (a) Monoclonalidade: presença 

de banda brilhante bem definida; (b) Policlonalidade: presença de banda 

pouco definida ou imagem semelhante a um esfregaço e; (c) Não definida: 

ausência de imagem ou imagem sem definição 

 

 

  Concluiu-se por processo linfoproliferativo de células B monoclonal, 

quando ao menos um dos protocolos para pesquisa do rearranjo das 

cadeias IgH ou IgL demonstrou monoclonalidade.  

 

  As reações foram repetidas isoladamente ou duplicadas (duas 

reações idênticas utilizando-se duas amostras independentes de DNA do 

mesmo caso) quando houve dúvida quanto à imagem e/ou para confirmação 

dos resultados. 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1 CONTROLE DA PRESENÇA E DA QUALIDADE DO DNA DA 

CASUÍSTICA 

 

  Os resultados referentes à presença e qualidade do DNA dos 31 

casos inicialmente avaliados para este estudo encontram-se demonstrados 

na Tabela 2. Dois casos (casos 9 e 28) não apresentaram DNA viável e 

portanto foram excluídos. Observou-se que apenas seis casos (19%) 

apresentavam DNA de boa qualidade (Figura 6).   

 

Tabela 2 -  Avaliação da presença e qualidade do DNA através da 

amplificação de housekeeping genes de 100, 200, 300 e 400 

pares de base (pb) nos 31 casos de processos linfoproliferativos 

de células B 

PRESENÇA E QUALIDADE DO DNA AMOSTRA TOTAL 

Ausência de DNA 2 

100pb 8 

100 e 200pb 15 

100, 200 e 300 pb 6 

100, 200, 300 e 400 bp 0 
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100pb 

200pb 

300pb 
400pb 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Reação para avaliação da qualidade do DNA através da 

amplificação de housekeeping genes de 100, 200, 300 e 400 pb. Na primeira 

coluna a esquerda observa-se controle positivo com a presença das quatro 

bandas. Colunas de 1 a 5 demonstram casos evidenciando a presença de 

bandas de 100 pb (caso 1), 100 - 200 pb (casos 2, 3 e 4), e 100, 200 - 300 

pb (caso 5) 

 

 

4.2  PESQUISA DA CLONALIDADE DO REARRANJO DOS GENES DE 

CADEIA PESADA DE IMUNOGLOBULINA (IGH FR2 BIOMED, IGH FR3 

BIOMED, IGH FR3 NIZET) 

 

  Pode-se observar na Tabela 3 os resultados descritivos da pesquisa 

de clonalidade através da detecção do rearranjo dos genes da cadeia 

pesada de imunoglobulina para os três protocolos aplicados neste estudo. 
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Tabela 3 - Resultados descritivos da pesquisa da clonalidade do rearranjo 

dos genes de cadeia pesada (IgH) nos 29 casos de processos 

linfoproliferativos de células B  

No HE+IIQ IgH FR3 Nizet IgH FR3 BIOMED IgH FR2 Biomed 

1 LCCB não definido não definido não definido 

3 LCCB não definido não definido não definido 

7 LCCB monoclonal não definido não definido 

10 LCCB monoclonal não definido não definido 

12 LCCB policlonal policlonal não definido 

14 LCCB monoclonal não definido não definido 

15 LCCB não definido não definido não definido 

16 LCCB não definido não definido não definido 

20 LCCB policlonal não definido não definido 

23 LCCB policlonal não definido não definido 

26 LCCB policlonal não definido não definido 

29 LCCB policlonal não definido não definido 

30 LCCB policlonal não definido não definido 

5 PL não definido não definido não definido 

8 PL não definido não definido não definido 

17 PL policlonal não definido não definido 

19 PL policlonal não definido não definido 

21 PL policlonal policlonal não definido 

31 PL policlonal não definido não definido 

2 INC monoclonal não definido não definido 

4 INC policlonal não definido não definido 

6 INC policlonal não definido não definido 

11 INC não definido não definido não definido 

13 INC policlonal não definido não definido 

18 INC policlonal não definido não definido 

22 INC policlonal não definido não definido 

24 INC monoclonal monoclonal não definido 

25 INC policlonal não definido não definido 

27 INC não definido não definido não definido 
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Nas Tabelas 4, 5 e 6 observa-se que a monoclonalidade foi 

demonstrada em apenas 23% dos casos classificados como LCCB pelo 

protocolo IgH FR3 Nizet, e em 20% dos casos classificados como inconclusivos 

(um deles por IgH Nizet e IgH FR3 Biomed e o outro somente por IgH Nizet).  

 

Tabela 4 -  Resultados da pesquisa da clonalidade do rearranjo dos genes 

de cadeia pesada (IgH) nos 13 casos definidos como linfomas 

cutâneos segundo critérios histológicos e imunoistoquímicos  

LCCB IgH FR3 Nizet IgH FR3 Biomed IgH FR2 Biomed 

MONOCLONAL  3 (23%) 0 (-) 0 (-) 

POLICLONAL 6 (46%) 1 (8%) 0 (-) 

NÃO DEFINIDO 4 (31%) 12 (92%) 0 (100%) 

TOTAL 13 (100%) 13 (100%) 13 (100%) 

 

Tabela 5 -  Resultados da pesquisa da clonalidade do rearranjo dos genes de 

cadeia pesada (IgH) nos seis casos definidos como pseudolinfomas 

de acordo com critérios histológicos e imunoistoquímicos 

PLB IgH FR3 Nizet IgH FR3 Biomed IgH FR2 Biomed 

MONOCLONAL  0 (-) 0 (-) 0 (-) 

POLICLONAL 4 (67%) 1 (17%) 0 (-) 

NÃO DEFINIDO 2 (33%) 5 (83%) 6 (100%) 

TOTAL 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 

 

Tabela 6 -  Resultados da pesquisa da clonalidade do rearranjo dos genes de 

cadeia pesada (IgH) nos dez casos considerados inconclusivos 

de acordo com critérios histológicos e imunoistoquímicos 

INCONCLUSIVOS IgH F3 Nizet IgH F3 Biomed IgH F2 Biomed 

MONOCLONAL 2 (20%) 1 (10%) 0 (-) 

POLICLONAL 6 (60%) 0 (-) 0 (-) 

NÃO DEFINIDO 2 (20%) 9 (90%) 10 (100%) 

TOTAL 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 
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4.3  PESQUISA DA CLONALIDADE DO REARRANJO DOS GENES DE 

CADEIA LEVE DE IMUNOGLOBULINA (IGL KAPPA) 

 
  A Tabela 7 demonstra os resultados descritivos da pesquisa da 

clonalidade do rearranjo dos genes da cadeia leve kappa de imunoglobulina. 

   
Tabela 7 -  Resultados descritivos da pesquisa da clonalidade do rearranjo 

dos genes de cadeia leve (IgL) nos 29 casos de processos 

linfoproliferativos de células B 

NO HE+IIQ IgL KAPPA 
1 LCCB monoclonal 
3 LCCB não definido 
7 LCCB monoclonal 
10 LCCB monoclonal 
12 LCCB monoclonal 
14 LCCB monoclonal 
15 LCCB não definido 
16 LCCB não definido 
20 LCCB monoclonal 
23 LCCB policlonal 
26 LCCB policlonal 
29 LCCB monoclonal 
30 LCCB monoclonal 
5 PL não definido 
8 PL não definido 
17 PL policlonal 
19 PL não definido 
21 PL policlonal 
31 PL policlonal 
2 INC policlonal 
4 INC policlonal 
6 INC policlonal 
11 INC não definido 
13 INC policlonal 
18 INC não definido 
22 INC policlonal 
24 INC monoclonal 
25 INC policlonal 
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 Nas Tabelas 8, 9 e 10 monoclonalidade foi demonstrada em apenas 

61,5% dos casos classificados como LCCB pelo protocolo IgL Kappa, e em 

10% dos casos classificados como inconclusivos.  

 
 
Tabela 8 -  Resultados da pesquisa da clonalidade do rearranjo dos genes 

de cadeia leve (IgL) nos 13 casos definidos como linfomas 

cutâneos segundo critérios histológicos e imunoistoquímicos  

LCCB IgL Kappa 

MONOCLONAL  8 (61,5%) 

POLICLONAL 2 (15,4%) 

NÃO DEFINIDO 3 (23,1%) 

TOTAL 13 (100,0%) 

 
 
Tabela 9 -  Resultados da pesquisa da clonalidade do rearranjo dos genes de 

cadeia leve (IgL) nos seis casos definidos como pseudolinfomas 

de acordo com critérios histológicos e imunoistoquímicos 

PLB IgL Kappa 

MONOCLONAL  0 (-) 

POLICLONAL 3 (50%) 

NÃO DEFINIDO 3 (50%) 

TOTAL 6 (100%) 

 
 
Tabela 10 - Resultados da pesquisa da clonalidade do rearranjo dos genes 

de cadeia leve (IgL) nos dez casos considerados inconclusivos  

de acordo com critérios histológicos e imunoistoquímicos 

INCONCLUSIVOS IgL Kappa 

MONOCLONAL 1 (10%) 

POLICLONAL 6 (60%) 

NÃO DEFINIDO 3 (30%) 

TOTAL 10 (100%) 
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4.4 PESQUISA DA CLONALIDADE DO REARRANJO DOS GENES DO 

RECEPTOR DE CÉLULAS T (TCR) 

 

  A pesquisa de clonalidade para linfócitos T (TCR) foi realizada em 

todos os casos com DNA viável, demonstrando policlonalidade em 18 deles 

e sem definição da clonalidade em 12 casos (ANEXO C).  

 

 

4.5 CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO DA CLONALIDADE NA DEFINIÇÃO 

DIAGNÓSTICA DOS PROCESSOS LINFOPROLIFERATIVOS DE 

CÉLULAS B 

 

  A Tabela 11 evidencia a contribuição no diagnóstico dos LCCB 

demonstrando monoclonalidade em 20% dos casos inconclusivos. 

 

Tabela 11 - Valor da pesquisa de clonalidade na conclusão diagnóstica dos 

29 casos de processos linfoproliferativos de células B 

                 DIAG.  BM +

 

DIAG. HE- IIQ #
Monoclonal Policlonal Não-definido Total  

HE-IIQ 

Linfoma cutâneo  8** (80%) 2 (16,7%) 3 (42,8%) 13 

Pseudolinfoma - 4** (33,3%) 2 (28,6%) 6 

Inconclusivo 2* (20%) 6 (50%) 2 (28,6%) 10 

Total BM 10 12 7 29 

* casos onde a biologia molecular acrescentou dados para o diagnóstico final; 
** casos onde a biologia molecular corroborou o diagnóstico referente ao HE-IIQ 
+ DIAG.BM: diagnóstico referente à pesquisa da clonalidade por meio da biologia molecular;  
# DIAG. HE-IIQ: diagnóstico referente a características do HE e imunoistoquímica 
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4.6 DETECÇAO DA MONOCLONALIDADE NOS LCCB CONFORME 
CLASSIFICAÇAO DA WHO-EORTC 
 

  Em relação à pesquisa da clonalidade nos LCCB (segundo a 

classificação WHO-EORTC), embora o número de casos seja relativamente 

pequeno, pôde-se observar monoclonalidade em sete casos dentre 10 

classificados como LCCB centro-folicular e um caso entre dois classificados 

como LCCB da zona marginal. A pesquisa da clonalidade não foi definida, 

utilizando todos os protocolos, no único caso de LCCB difuso de grandes 

células, tipo perna (Tabelas 12, 13 e 14).  

 

Tabela 12 - Resultados da pesquisa da clonalidade nos casos classificados 

de acordo com critérios histológicos e imunoistoquímicos em 

LCCB centro-folicular segundo WHO-EORTC 

LCCB Centro-folicular IgH FR3 Nizet IgH FR3 Biomed IgH FR2 Biomed IgL Kappa 

MONOCLONAL  2 (20%) 0 (-) 0 (-) 7 (70%) 

POLICLONAL 5 (50%) 1 (10%) 0 (-) 1 (10%) 

NÃO DEFINIDO 3 (30%) 9 (90%) 10 (100%) 2 (20%) 

TOTAL 10 (100%) 10 (100%) 10 (100%) 10(100%) 

 
 
Tabela 13 - Resultados da pesquisa da clonalidade nos casos classificados 

de acordo com critérios histológicos e imunoistoquímicos em 

LCCB zona marginal segundo WHO-EORTC 

LCCB da Zona Marginal IgH FR3 Nizet IgH FR3 Biomed IgH FR2 Biomed IgL Kappa 

MONOCLONAL  1 (50%) 0 (-) 0 (-) 1 (50%) 

POLICLONAL 1 (50%) 0 (-) 0 (-) 1 (50%) 

NÃO DEFINIDO 0 (-) 2 (100%) 2 (100%) 0 (-) 

TOTAL 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 
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Tabela 14 - Resultados da pesquisa da clonalidade no caso classificado de 

acordo com critérios histológicos e imunoistoquímicos em LCCB 

difuso de grandes células, tipo perna segundo WHO-EORTC 

LDGC, tipo perna IgH FR3 Nizet IgH FR3 Biomed IgH FR2 Biomed IgL Kappa 

MONOCLONAL  0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

POLICLONAL 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 

NÃO DEFINIDO 1 (100%) 1 (100%) 1(100%) 1 (100%) 

TOTAL 1 (100%) 1 (100%) 1(100%) 1 (100%) 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

 

  O diagnóstico diferencial entre LCCB e PLB é importante para o 

tratamento e seguimento adequado destes processos. A diferenciação entre 

tais entidades é sabidamente complexa e desafiadora, não existindo até o 

presente método específico ou considerado “gold-standard” [3,40]. A 

abordagem diagnóstica é multidisciplinar e envolve critérios clínicos, 

histológicos, imunoistoquímicos e evolutivos [3]. Técnicas de biologia 

molecular vêm sendo empregadas freqüentemente na Europa e nos EUA 

como métodos diagnósticos auxiliares. No Brasil não são técnicas de uso 

rotineiro, assim como não há estudos demonstrando a experiência do 

método para o diagnóstico dos LCCB.  

 

  A classificação dos linfomas cutâneos vem sendo discutida nos 

últimos anos. Após uma década de controvérsia entre WHO e EORTC, em 

2005, as instituições elaboraram uma nova classificação consensual WHO-

EORTC, que deverá facilitar, com a maior uniformidade de informações, a 

abordagem dos pacientes [19,38].  
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  Estudos recentes sugerem que os pseudolinfomas e linfomas 

cutâneos de baixo grau possam pertencer a um espectro de processos 

linfoproliferativos de células B, onde o primeiro estágio da morbidade 

representaria um processo inflamatório reacional (pseudolinfoma) que 

evoluiria até um estado neoplásico maligno franco (linfoma). Tal fato 

poderia explicar a grande dificuldade no diagnóstico dos linfomas cutâneos 

nos estágios iniciais e intermediários do espectro [40,73]. Recentemente, 

avanços da biologia molecular na detecção da clonalidade dos infiltrados 

linfocitários B, assim como estudos sobre translocações cromossômicas e 

desenvolvimento de novos marcadores imunoistoquímicos, vêm 

contribuindo para a elucidação destes diversos estágios evolutivos no 

contexto da “teoria espectral da patogênese dos processos 

linfoproliferativos cutâneos” [3,56,61].  

 

  Embora a importância da avaliação histológica e imunoistoquímica 

seja indiscutível para a determinação dos LCCB, muitos casos clinicamente 

sugestivos de linfomas permanecem sem diagnóstico ou são classificados 

como pseudolinfomas, apesar do uso de vários marcadores 

imunoistoquímicos [47,109]. Estudo realizado anteriormente, com casuística 

deste trabalho, demonstrou que a avaliação imunoistoquímica contribuiu 

para o diagnóstico de LCCB em 12% de casos considerados à 

histopatologia, inconclusivos ou pseudolinfomas [32]. Portanto, novos 

estudos são necessários no campo da imunoistoquímica e biologia 

molecular. Novos marcadores imunoistoquímicos estão sendo desenvolvidos 
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como IRTA1 (marcador para linfomas da zona marginal extranodal) e o 

MUM1 (marcador para LCCB difuso de grandes células). A técnica de tissue 

microarrays está sendo usada como facilitadora no estudo de novos 

marcadores visando o aumento da precisão diagnóstica [3,53,61,62].  

 

  A pesquisa de clonalidade, assim como grande parte dos estudos 

que utilizam métodos de biologia molecular, é realizada comumente em 

material a fresco e/ou congelado. O armazenamento de material a fresco, 

principalmente derivado de biópsias cutâneas, não é realidade em nosso 

meio. As técnicas de biologia molecular em material fixado em formalina e 

incluído em parafina, técnica de rotina em anatomia patológica, vêm 

sendo otimizadas e suas aplicações intensificadas. A preservação e 

fixação adequada, no entanto, é fundamental para a conservação do 

material genético. 

 

  Este estudo avaliou a contribuição diagnóstica da pesquisa da 

clonalidade, utilizando técnicas de biologia molecular em material de 

arquivo, para a análise do rearranjo dos genes das cadeias leve e pesada 

de imunoglobulinas nos processos linfoproliferativos de células B e suas 

limitações.  
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5.1  ASPECTOS DA BIOLOGIA MOLECULAR 

 

A biologia molecular vem assumindo papel de destaque na rotina 

diagnóstica das neoplasias. Nos processos linfoproliferativos, a pesquisa de 

clonalidade corrobora o diagnóstico de linfoma. Vários pontos merecem 

atenção e discussão em todo o processo de pesquisa da clonalidade, 

visando a determinação de protocolos mais adequados, aperfeiçoamento de 

técnica e aumento de sensibilidade dos métodos disponíveis.  

 

5.1.1 QUALIDADE DO DNA 

 

  A qualidade do DNA presente na amostra é de extrema importância 

para o sucesso da pesquisa da clonalidade pelo método de PCR. O DNA é 

a molécula alvo, e portanto, todo o protocolo depende de sua integridade. 

O processo de fixação em formalina e inclusão em parafina pode 

fragmentar o DNA, comprometendo a pesquisa da clonalidade ou 

dificultando-a em casos onde se faz necessária a amplificação de 

seqüências mais longas de nucleotídeos [101,103].  

 

  Todas as etapas deste processo são importantes para o DNA. A 

permanência do material biopsiado fora da formalina leva à degradação 

dos ácidos nucléicos. A utilização de formalina não tamponada ou em 

concentrações inadequadas, assim como o longo tempo de permanência 
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do material no fixador antes do processamento histológico levam a maior 

degradação do DNA [110]. 

 

  Este fato poderia explicar a qualidade do DNA presente na amostra 

deste estudo (baixa a moderada), a ausência de DNA em dois casos, assim 

como a impossibilidade em amplificar o DNA na totalidade dos casos através 

do protocolo IgH FR2.  

 

  A baixa a moderada qualidade do DNA deste estudo pôde ser 

observada através da presença de seqüências dos housekeeping genes 

com apenas 100 e 200bp na maioria dos casos (23 casos). Somente seis 

casos apresentaram DNA nas bandas de 100, 200 e 300bp (Tabela 2). 

Este dado indica a necessidade de adequação dos métodos de biópsia, 

fixação em formalina e inclusão em parafina para a utilização de técnicas 

da biologia molecular. Atenção especial e maiores estudos são necessários 

para o desenvolvimento do melhor protocolo para as biópsias cutâneas, e 

processamento histológico adequado, e em adição armazenamento de 

tecido a fresco de modo a não comprometer a qualidade do DNA da 

amostra [98,102]. 
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5.1.2 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  No estudo da clonalidade é de extrema importância a interpretação 

adequada dos resultados. Tal interpretação apresenta dois pontos 

fundamentais.  

 

  O primeiro está na compreensão do resultado “policlonal”. A 

policlonalidade deve ser interpretada com cautela. O resultado “policlonal” 

não afasta a possibilidade de linfoma, assim como não define o caso como 

pseudolinfoma [101]. A demonstração de infiltrado linfocitário policlonal - 

em caso de LCCB - não indica necessariamente falha do método, mas 

pode representar a amplificação do DNA de células reacionais benignas da 

amostra [104]. Outra justificativa para o resultado “falso-negativo” 

(policlonalidade em casos francamente malignos), seria o uso de primers 

inadequados por escolha incorreta ou pela falta de primers suficientes que 

cubram a variedade de seguimentos gênicos V,DJ; ou ainda por 

anelamento inadequado como conseqüência da hipermutação somática 

dos genes [94,111]. Neste estudo, os primers foram testados e 

considerados específicos para a região alvo de amplificação.  

 

  O segundo ponto importante é o papel diagnóstico do resultado 

monoclonal. Enquanto a clonalidade de células T é relatada em alguns 

processos reativos (líquen plano, pitiríase liquenóide e líquen escleroso e 

atrófico), os infiltrados clonais de células B são freqüentemente 
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neoplásicos [78,111]. Apesar da forte indicação de linfoma com o resultado 

“monoclonal”, a necessidade da análise da clonalidade no contexto clínico, 

histológico, imunoistoquímico e evolutivo, como realizado neste estudo, se 

faz necessário (ANEXO A, Caso 10).  

 

  A microdissecção a laser, visando selecionar células potencialmente 

neoplásicas para extração do DNA, poderia ser útil no incremento da 

sensibilidade e especificidade diagnóstica do método, minimizando o índice 

de “falso-positivo” [112,113]. Contrariamente a esta idéia, podemos 

pressupor que a dificuldade na identificação histológica das células 

neoplásicas estaria sendo transposta para o processo de microdissecção.  

  

5.1.3. ESCOLHA CORRETA DOS PRIMERS E PROTOCOLOS 

 

  Para a obtenção de maior sensibilidade na pesquisa da clonalidade 

através da técnica de PCR, além da importância da preservação adequada 

do DNA na amostra e da interpretação criteriosa dos resultados obtidos, é 

essencial a escolha dos primers e protocolos específicos [111]. 

 

  Pesquisadores trabalham no desenho de novas “famílias” de primers 

que amplifiquem as seqüências alvo de nucleotídeos e evitem anelamento 

incorreto e amplificação de seqüências “não-alvo”. Neste sentido, softwares 

foram desenvolvidos na busca dos melhores primers, e no desenho de 

novos primers para cada reação desejada. 
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  Os protocolos escolhidos para cada estudo são de extrema 

importância. Neste trabalho, provavelmente devido às características do 

DNA da amostra, na definição da clonalidade obtivemos resultados distintos 

como discutiremos a seguir.  

 

5.1.4 PESQUISA DA CLONALIDADE DO REARRANJO DOS GENES 

DE CADEIA PESADA DE IG (IGH FR2 BIOMED, IGH FR3 BIOMED, 

IGH FR3 NIZET) 

 

  Ao avaliar os resultados da pesquisa do rearranjo dos genes de 

cadeia pesada da Ig utilizados neste estudo (IgH FR3 clássico Nizet, IgH 

FR3 Biomed e IgH FR2 Biomed), foi evidente a maior positividade do método 

FR3 clássico Nizet. Este método corroborou o diagnóstico de 23% dos LCCB 

(Tabela 3 e 4). O protocolo IgH FR3 Biomed não foi capaz de definir 

clonalidade em 90% dos casos e monoclonalidade foi evidenciada em 

apenas um caso (caso 24, coincidente com detecção de monoclonalidade 

pelo IgH FR3 Nizet). O método IgH FR2 Biomed não definiu clonalidade na 

totalidade dos 29 casos. Este protocolo amplifica um produto de 250-295bp, 

necessitando da presença de DNA sem fragmentação. Outros autores 

também apontam a baixa sensibilidade deste método, IgH FR2, devido à 

qualidade e características do DNA de suas amostras [104]. O tamanho do 

produto pesquisado no IgH FR3 Nizet é de 80-120 pb, compatível com o 

tamanho do DNA presente na amostra, enquanto IgH FR3 Biomed e FR2 
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Biomed amplificam seqüências maiores de nucleotídeos (100 -170bp e 250-

295bp respectivamente). 

 

  A pesquisa do rearranjo dos genes de IgH foi definitiva para o 

diagnóstico em dois casos considerados inconclusivos à histologia e 

imunoistoquímica. Estes casos foram reclassificados como LCCB, uma vez 

que apresentaram monoclonalidade ao método. A hipótese de um resultado 

“falso-positivo” torna-se altamente improvável frente ao contexto clínico 

patológico. Estes casos apresentavam lesões infiltradas, nodulares e em 

placas no dorso, muito sugestivas clinicamente com o diagnóstico de LCCB, 

habitualmente vistos nessa localização (anteriormente denominado “reticulo-

histiocitoma do dorso” ou linfoma de Crosti) (caso 2 e 24) [78,112].  

 

5.1.5 PESQUISA DA CLONALIDADE DOS GENES DE CADEIA LEVE DE 

IG (IGL KAPPA) 

 

  A pesquisa do rearranjo dos genes de cadeia leve da imunoglobulina, 

Kappa, mostrou-se o método mais contributivo para o diagnóstico dos 

processos linfoproliferativos de células B. Este método corrobou o 

diagnóstico de LCCB, em 8 dentre 13 casos (61,5%) previamente definidos 

pela histologia e imunoistoquímica.  

 

  Da totalidade de casos definidos como monoclonais (10), em cinco 

desses (50%) a monoclonalidade foi evidenciada por meio da pesquisa do 
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rearranjo dos genes de IgL kappa isoladamente. A pesquisa de clonalidade 

através dos protocolos de IgH não mostrou, nestes casos (casos 1, 12, 20, 

29 e 30), bandas nítidas conclusivas. A maior sensibilidade do método IgL 

kappa poderia ser explicado pelo tamanho da seqüência do produto 

pesquisado neste protocolo (130-150pb), compatível com o DNA extraído da 

amostra deste estudo. Este fato pode indicar a necessidade da realização 

de, no mínimo, duas reações para a pesquisa da clonalidade, sempre que 

possível avaliando-se IgH e IgL [88,104] (vide Caso 1 inconclusivo IgH FR3 

Nizet e monoclonal IgL K - ANEXO A).  

 

 

5.2 PESQUISA DA CLONALIDADE NOS LINFOMAS SEGUNDO A 
CLASSIFICAÇAO DA WHO-EORTC 
 

  Em relação à pesquisa da clonalidade nos LCCB segundo a 

classificação WHO-EORTC, embora o número de casos seja relativamente 

pequeno, pôde-se observar monoclonalidade em sete casos dentre 10 

classificados como LCCB centro-folicular e um caso entre dois classificados 

como LCCB da zona marginal.  

 

  A pesquisa da clonalidade não foi definida, por nenhum dos protocolos 

utilizados, no único caso de LCCB difuso de grandes células, tipo perna. 

Este caso não apresentava dificuldade diagnóstica por critérios clínicos, 

histológicos e imunoistoquímicos, reforçando a importância do diagnóstico 

multidisciplinar (ANEXO A, Caso 3).  
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  A literatura relata, nos linfomas difusos de grandes células B (não 

cutâneos) taxas percentuais mais baixas de sucesso na detecção de 

monoclonalidade por IgH (31%). Nos linfomas foliculares grau 1 ou 2 o 

percentual de monoclonalidade está em torno de 78% [94]. Embora a 

casuística do presente estudo seja pequena, há indicação da reprodução de 

menor índice de sucesso nos linfomas difusos de grande célula B cutâneo 

conforme reportado na literatura. 

 

 

5.3  PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

  Após décadas de controvérsia, os LCCB foram reconhecidos e 

classificados de modo mais adequado pelo consenso WHO-EORTC, desta 

maneira estimulando novas pesquisas e maior conhecimento quanto ao 

diagnóstico, tratamento e prognóstico desses casos [3,62]. Os avanços 

recentes da imunoistoquímica, assim como da biologia molecular, têm 

contribuído para o aumento da precisão diagnóstica e maior conhecimento 

desses processos patológicos.  

 

  A formação e seguimento de uma coorte de pacientes portadores de 

LCCB, na Divisão de Dermatologia do HCFMUSP, têm possibilitado estudos 

que levem à compreensão da clínica, histologia e imunoistoquímica destes 

casos. Este trabalho, que dá continuidade ao estudo da avaliação histológica 

e imunoistoquímica nos processos linfoproliferativos de células B [32], introduz 
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pela primeira vez técnicas de biologia molecular para a avaliação da 

clonalidade nesta coorte, demonstrando a necessidade da análise conjunta 

dos aspectos histológicos, imunoistoquímicos e da biologia molecular, para a 

maior sensibilidade diagnóstica nos processos linfoproliferativos de células B.  

 

  Perspectivas futuras incluem estudos adicionais com maior casuística 

referentes à pesquisa de clonalidade, assim como o uso de novos 

marcadores imunoistoquímicos, facilitados pela técnica de tissue microarray, 

e a detecção de possíveis translocações cromossômicas utilizando-se 

técnicas de hibridização in situ por fluorescência (FISH) [114-116]. Estes 

projetos devem se beneficiar da técnica de microdissecção a laser para 

maior seletividade das células alvo [117].   

 

  Acreditamos que tais propostas possam contribuir para o avanço na 

pesquisa e para o ensino dos processos linfoproliferativos cutâneos no país,  

culminando na melhoria da assistência aos portadores dessas enfermidades. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 

  A pesquisa de clonalidade através do estudo do rearranjo dos 

genes de cadeia pesada demonstrou taxa de sucesso para corroborar o 

diagnóstico de LCCB em 23% dos casos e contribuiu para o diagnóstico 

em 20% dos casos inconclusivos. O protocolo IgH FR3 Nizet foi o mais 

contributivo dentre os utilizados para o estudo do rearranjo dos genes da 

cadeia pesada de Ig. Em relação à pesquisa de clonalidade por meio do 

estudo do rearranjo dos genes de cadeia leve, o diagnóstico de LCCB foi 

corroborado em 61,5% e contribuiu para o diagnóstico de LCCB em 10% 

dos casos considerados inconclusivos. A monoclonalidade não foi 

definida em 38,5% dos casos previamente classificados como LCCB 

(através de critérios histológicos e imunoistoquímicos). Considerando-se 

os dados acima, pôde-se concluir que: 
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1. Houve variabilidade na capacidade de detecção de monoclonalidade 

entre os diferentes protocolos. 

 

2. A pesquisa de clonalidade utilizando-se o protocolo do estudo do 

rearranjo de cadeia leve kappa (IgLК) foi mais eficiente em relação aos 

protocolos de pesquisa de cadeia pesada (IgH).  

 

3. A utilização conjunta da pesquisa da clonalidade através do estudo do 

rearranjo dos genes da cadeia leve e pesada aumentou a taxa de 

sucesso para o diagnóstico de LCCB. 

 

4. A análise conjunta da clonalidade no contexto clínico, morfológico e 

imunofenotípico na reclassificação dos casos de LCCB foi relevante.
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ANEXO A 

 
Caso 10. Classificado como LCCB da zona marginal e resultado monoclonal 

a 

Figura 7a - Nódulo na região ante-cubital do membro superior direito; 7b - Consistente 
com LCCB da zona marginal, observado “padrão inverso” (seta), HE 100X  

b 

b 

a 

Figura 8a- Consistente com LCCB da zona marginal, CD 10 negativo nas células 
neoplásicas (seta), IIQ 100X; e 8b- Consistente com LCCB da zona marginal, 
CD 20 positivo nas células neoplásicas (seta), IIQ 100X
 
X 
 

 

 

 

   

 
a b 

Figura 9a- Consistente com LCCB, monoclonalidade (seta) utilizando o protocolo 
IgH FR3 Nizet, e 9b- Consistente com LCCB, monoclonalidade (seta) utilizando o 
protocolo IgH FR3 Nizet duplicado para confirmar resultado 
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Caso 16. Classificado como LCCB centro-folicular e clonalidade não definida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figura 10a- Placas e tumores na região dorsal; 10b- Consistente com LCCB 
centro-folicular, padrão difuso, HE 400X 

Figura 11a- Consistente com LCCB centro-folicular, CD 20 positivo nas células 
neoplásicas (seta), IIQ 400X; 11b- Consistente com LCCB centro-folicular, CD 
10 negativo nas células neoplásicas (seta), IIQ 400X 

a 

b 

a 

b 

b 

a 

 

Figura 12 - Pesquisa da clonalidade não definida (seta) utilizando o protocolo IgH 
FR3 Nizet, e 12b - Pesquisa da clonalidade não definida (seta) utilizando o 
protocolo IgL Kappa 
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Caso 1. Classificado como LCCB centro-folicular e resultado monoclonal 
 

b a a b 
b 

 

Figura 13a- Pápulas, nódulos e tumores na região dorsal; 13b- Consistente 
com LCCB centro-folicular, padrão de crescimento folicular (seta), HE 100X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 

Figura 14a- Consistente com LCCB centro-folicular, CD 20 positivo nas células 
neoplásicas (seta), IIQ 200X; 14b- Consistente com LCCB centro-folicular, CD 10
positivo nas células neoplásicas (seta), IIQ 100X
 

 

a b

 
Figura 15a- Pesquisa da clonalidade não definida (seta) utilizando o protocolo IgH 
FR3 Nizet, e 15b- monoclonalidade (seta) utilizando o protocolo IgL Kappa 
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Caso 3. Classificado LCDGCB, tipo perna e clonalidade não definida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

 
Figura 16a - Nódulos e placas na face anterior da perna; 16b- Consistente 
com LCDGCB, tipo perna, invasão tela subcutânea (seta), HE 100X  

 
a b 

 Figura 17a- Compatível com LCDGC, tipo perna: bcl-2 positivo nas células 
neoplásicas, IIQ 400X; 17 b: CD10 positivo nas células neoplásicas, IIQ 
400X  

 
 
 

a b 

 
Figura 18a- Pesquisa da clonalidade não definida (seta) utilizando o protocolo 
IgH FR3 Nizet, e 18b- - Pesquisa da clonalidade não definida (seta) utilizando  
o protocolo IgL Kappa 
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Caso 5. Classificado como Pseudolinfoma e clonalidade não definida 

b a 

 
 

b 

Figura 19a - Placa na região torácica antero-lteral; 19b: Consistente  
com pseudolinfoma, padrão top-heavy (seta), HE 100X 

a 

Figura 20  a: Consistente com pseudolinfoma, CD23 positivo esboçando folículo, 
IIQ 200X; e 20 b- Ki67 positivo indicando alto índice de proliferação, IIQ 400X  

 
a b

Figura 21a -Pesquisa da clonalidade não definida (seta) utilizando o protocolo 
IgH FR3 Nizet; 21b – pesquisa da clonalidade não definida (seta) utilizando 
protocolo IgL kappa 
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Caso 6. Classificado com inconclusivo e resultado policlonal 

 
Figura 22a - Nódulos e placas na face e região cervical; ; 22b: Infiltrado  
celular ocupando toda  derme, esboço folicular (seta), HE 100X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23a- CD20 positivo no centro do folículo, IIQ 400X; e 23b - Ki 67 
positivo no centro do folículo , IIQ 400X 

a b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b a 

Figura 24a- Consistente com PLC, policlonalidade (seta) utilizando o  
protocolo IgH FR3 Nizet, 24b- policlonalidade (seta) utilizando o protocolo  
IgH FR3 Nizet duplicado para confirmar resultado 
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ANEXO B 

PROTOCOLO PESQUISA DE CLONALIDADE  NOS PROCESSOS LINFOPROLIFERATIVOS  
 
Paciente : __________________________________,AP______________ID:________ 
 
H&E+ IIQ:  LCCB;  PLB;  inconclusivo 
 

PESQUISA DA CLONALIDADE: 
 
1. CONTROLE DE QUALIDADE DO DNA, n:_______________; data ______________ 
  100 pb;   100 e 200 pb;   100,200 e 300 pb;  100,200, 300 e 400 pb 
 
2. Pesquisa do rearranjo IgH FR2/JH Biomed, n:______________; data _________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo 
 
2. Pesquisa do rearranjo IgH FR2/JH Biomed, n:______________; data _________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo 
 
3. Pesquisa do rearranjo IgH FR3/JH Biomed, n:_______________; data ________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo 
 
4. Pesquisa do rearranjo IgH FR3/JH clássico Nizet, n:__________; data ________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo 
 
5.Pesquisa do rearranjo IgL Kappa A, n:__________________; data ____________  
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo 
 
6.Pesquisa do rearranjo IgL Kappa B, n:__________________; data ____________  
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo 
 
7. Pesquisa do rearranjo TCR (gamma A e B), n:____________; data ____________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo 
 
8. Pesquisa do rearranjo __________________, n:____________; data ___________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo;  duplicado 
 
9. Pesquisa do rearranjo ___________________, n:____________; data __________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo;  duplicado 
 
10. Pesquisa do rearranjo ___________________, n:____________; data _________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo;  duplicado 
 
11. Pesquisa do rearranjo ______________, n:____________; data ______________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo;  duplicado 
 
12. Pesquisa do rearranjo ______________, n:____________; data ______________ 
 Monoclonalidade;  policlonalidade;  inconclusivo;  duplicado 
 
 
LAUDO FINAL PESQUISA DA CLONALIDADE, n:_______________; data __________ 
 Monoclonalidade;   policlonalidade;   inconclusivo 
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ANEXO C 
ID HE IIQ HE+IIQ BM HE/IIQ+BM WHO-EORTC S Id R HP Dist Localização Morfologia Diam N L, M, V Estagio Status Trat. DNA IgH F3 Nizet IgH F3 IgH F2 IgL Kappa NR

1 LCCB LCCB LCCB monoclonal PCCB centro-folicular m 54 b 6 diss face, pescoço, tronco e dorso papula, nodulo 1 10 S,S,S(30) sistem MCD (36) QT  + nd nd nd monoclonal 13

2 INC INC INC monoclonal LCCB centro-folicular f 57 b 60 reg dorso placa 6 2 N,N,N cut ativ VCD (72) MN,CT  ++ monoclonal nd nd policlonal 13

3 LCCB PLB LCCB inconclusiva LCCB difuso gdes cel, perna m 76 b 6 reg mmii nodulo, placa 16 1 N,N,N cut ativ MCD (20) QT,RT  ++ nd nd nd nd 7

4 LCCB PLB INC policlonal INC NA f 63 b 240 diss mmss, dorso, palato nodulo, placa 10 10 N,N,N cut ativ VCD (176) CET  ++ policlonal nd nd policlonal 14

5 INC PLB PLB inconclusiva PLB NA m 50 b 24 reg tronco anterior placa 5 1 N,N,N cut ativ VCD (129) RT  +++ nd nd nd nd 7

6 PLB INC INC policlonal INC NA m 71 b 24 diss face, pescoço, tronco e dorso nodulo, placa 3 20 N,N,N cut ativ MCD (32) CET  ++ policlonal nd nd policlonal 13

7 PLB LCCB LCCB monoclonal LCCB centro-folicular m 67 b 6 reg dorso placa 3 1 N,N,N cut ativ VCD (36) CET  ++ monoclonal nd nd monoclonal 13

8 PLB PLB PLB inconclusiva PLB NA f 36 b 48 diss mmss e mmii papula, nodulo 2 15 N,N,N cut ativ VCD (13) CET  + nd nd nd nd 7

10 LCCB LCCB LCCB monoclonal LCCB zona marginal f 37 b 120 diss tronco ant, dorso e mmii papula, nodulo, placa 2 20 N,N,N cut ativ VCD (143) QT,RT  ++ monoclonal nd nd monoclonal 11

11 LCCB PLB INC inconclusiva INC NA f 62 b 6 reg dorso nodulo 1 2 N,N,N cut rem VSD (169) EX  + nd nd nd nd 7

12 PLB LCCB LCCB monoclonal LCCB centro-folicular f 43 n 0,5 reg face papula, nodulo 0,5 5 N,N,N cut rem VSD (108) EX  +++ policlonal policlonal nd monoclonal 13

13 INC INC INC policlonal INC NA f 26 b 12 reg dorso nodulo 8 1 N,N,N cut rem VSD (6) EX  + policlonal nd nd policlonal 11

14 LCCB LCCB LCCB monoclonal LCCB centro-folicular m 74 b 24 reg tronco anterior papula, placa 5 7 N,N,N cut ativ VCD (14) QT,RT  ++ monoclonal nd nd monoclonal 11

15 LCCB LCCB LCCB inconclusiva LCCB centro-folicular m 29 b 24 reg dorso papula, nodulo 2 8 N,N,N cut rem VSD (149) RT  + nd nd nd nd 9

16 LCCB LCCB LCCB inconclusiva LCCB centro-folicular m 40 b 24 reg dorso placa 15 1 N,N,N cut rem VSD (71) QT,RT  ++ nd nd nd nd 8

17 INC PLB PLB policlonal PLB NA f 40 b 48 reg mmss papula 1 3 N,N,N cut rem VSD (17) EX  +++ policlonal nd nd policlonal 8

18 INC INC INC policlonal INC NA f 62 b 12 reg gluteo nodulo 3 1 N,N,N cut ativ VCD (72) EX  ++ policlonal nd nd nd 11

19 PLB PLB PLB policlonal PLB NA f 32 m 60 reg mmss nodulo 1 1 N,N,N cut rem VSD (72) EX  + policlonal nd nd nd 7

20 LCCB LCCB LCCB monoclonal LCCB centro-folicular m 65 b 48 reg couro cabeludo placa 5 1 N,N,N cut ativ VCD (6) EX  ++ policlonal nd nd monoclonal 13

21 PLB PLB PLB policlonal PLB NA m 85 m 24 reg face papula, nodulo 5 3 N,N,N cut ativ VCD (36) CT  ++ policlonal policlonal nd policlonal 8

22 PLB INC INC policlonal INC NA m 51 b 48 reg face papula, nodulo 3 3 N,N,N cut ativ VCD(72) CT  +++ policlonal nd nd policlonal 14

23 LCCB LCCB LCCB policlonal LCCB centro-folicular f 68 b 3 reg couro cabeludo nodulo 3 2 N,N,N cut ativ VCD (27) EX  ++ policlonal nd nd policlonal 7

24 LCCB PLB INC monoclonal PCCB centro-folicular m 64 b 6 reg dorso nodulo 5 1 N,N,N cut rem VSD (30) EX  +++ monoclonal monoclonal nd monoclonal 12

25 LCCB PLB INC policlonal INC NA m 23 b 8 reg mmss placa 1 1 N,N,N cut ativ VCD (66) EX  + policlonal nd nd policlonal 14

26 LCCB INC LCCB policlonal LCCB zona marginal m 45 b 96 diss tronco, mmss, mmii papula, nodulo 2 9 N,N,N cut ativ VCD (6) EX  ++ policlonal nd nd policlonal 9

27 INC INC INC inconclusiva INC NA m 36 b 48 diss tronco, mmss, mmii macula, papula, placa 3 6 N,N,N cut ativ VCD (64) CT  ++ nd nd nd nd 8

29 LCCB LCCB LCCB monoclonal LCCB centro-folicular m 45 b 1 reg couro cabeludo nodulo 1 1 N,N,N cut ativ VCD (13) EX  + policlonal nd nd monoclonal 11

30 LCCB LCCB LCCB monoclonal LCCB centro-folicular m 30 b 6 reg couro cabeludo nodulo 2 1 N,N,N cut rem VSD (20) RT  ++ policlonal nd nd monoclonal 8

31 PLB PLB PLB policlonal PLB NA m 31 b 8 reg couro cabeludo nodulo 2 1 N,N,N cut rem VSD (24) CT, AB  +++ policlonal nd nd policlonal 11

ID: identificação do caso; HE: diagnóstico à histologia, IIQ: diagnóstico à imunoistoquímica; HE+IIQ: laudo final associando critérios HE e IIQ; BM: estudo da clonalidade; HE+IIQ+BM: 
diagnóstico com acréscimo das informações referentes ao estudo da clonalidade; WHO-EORTC: classificação consensual WHO-EORTC; NA: não aplica; S: sexo; f: feminino; m: 
masculino; Id: idade de acometimento da doença; R: raça; b: branco; n:negro; m: mulato; HP: tempo de história pregressa; Distr: distribuição corporal; mmii: membros inferiores; mmss 
membros superiores; Diam: maior diâmetro da lesão; N: numero das lesões; L: comprometimento linfonodal; M: comprometimento medula óssea; V: comprometimento visceral; S:sim, N: 
não; sist: sistêmico; cut ativ: cutâneo em atividade (tempo em meses); cut rem: cutâneo em remissão; MCD; morto com doença; VCD: vivo com doença; VSD: vivo sem doença; trat: 
tratamento; QT: quimioterapia; MN: mostarda nitrogenada; CT: corticoide tópico; RT: radioterapia; EX: exérese cirúrgica; DNA: qualidade do DNA na amostra; +: 100pb; ++ 100 e 200pb; 
+++: 100, 200 e 300pb; nd: não definido, NR: número de reações para pesquisa de clonalidade. 
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ANEXO D 
 

Tabela 15 - Classificação à histologia (HE), laudo final da revisão anatomo-

patológica (HE e imunoistoquímica) e resultado da pesquisa de 

clonalidade através da biologia molecular nos 29 de processos 

linfoproliferativos de células B 

ID* Laudo HE** Laudo final (HE+IIQ)*** BM**** 
1 LCCB LCCB monoclonal 
2 INC INC monoclonal 
3 LCCB  LCCB # inconclusiva 
4 LCCB  INC policlonal 
5 INC  PLB inconclusiva 
6 PLB  INC policlonal 
7 PLB  LCCB monoclonal 
8 PLB PLB inconclusiva 

10 LCCB LCCB monoclonal 
11 LCCB  INC inconclusiva 
12 PLB  LCCB monoclonal 
13 INC INC policlonal 
14 LCCB LCCB # monoclonal 
15 LCCB LCCB # inconclusiva 
16 LCCB LCCB # inconclusiva 
17 INC  PLB policlonal 
18 INC INC policlonal 
19 PLB PLB policlonal 
20 LCCB LCCB # monoclonal 
21 PLB PLB policlonal 
22 PLB  INC policlonal 
23 LCCB  LCCB # policlonal 
24 LCCB  INC monoclonal 
25 LCCB  INC policlonal 
26 LCCB  LCCB policlonal 
27 INC INC inconclusiva 
29 LCCB LCCB monoclonal 
30 LCCB LCCB monoclonal 
31 PLB PLB policlonal 

*ID: identificação do caso; 
** HE: Diagnóstico a Hematoxilina - eosina; 
***HE+IIQ: Diagnostico da associação dos métodos HE e Imunoistoquímica; 
****BM: definição da clonalidade pela biologia molecular;  
LCCB: linfoma cutâneo primário de células B; 
PLB: pseudolinfoma cutâneo de células B; 
INC: inconclusivo; 
# casos com predomínio de grandes células B no infiltrado em estudo. 
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Tabela 16 - Resultados quanto à distribuição, localização, morfologia, número 

e diâmetro das lesões nos 29 casos de processos 

linfoproliferativos de células B 

  Linfomas  Pseudolinfomas Inconclusivos Total 

Regional 10 (77%) 5 (83%) 7 (70%) 22 Distribuição 

Não regional 3 (23%) 1(17%) 3 (30%) 7 

Segm. cefálico 5 (38%) 2 (33%) 1(10%) 8 

Tronco anterior 1 (8%) 1 (17%) 0 2 

Dorso 3 (23%) 0 4 (40%) 7 

Localização 

Membros 1 (8%) 3 (50%) 2 (20%) 6 

Segm. cefálico e tronco 1 (8%) 0 1 (10%) 2 

Tronco e membros 2 (15%) 0 1 (10%) 3 

Segm. cefálico, tronco e membros 0 0 1 (10%) 1 

Mácula 0 0 0 0 

Pápula 0 1 (17%) 0 1 

Placa 3 (23%) 1 (17%) 2 (20%) 6 

Morfologia 

Nódulo 3 (23%) 2 (33%) 4 (40%) 9 

Coexistência de lesões 7 (54%) 2 (33%) 4 (40%) 13 

Única 6 (46%) 3 (50%) 4 (40%) 13 

2 - 10 6 (46%) 2 (33%) 5 (50%) 13 

Número  

> 10 1 (8%) 1 (17%) 1 (10%) 3 

< 1 cm 1 (8%) 0 0 1 

1 - 5 cm 10 (77%) 6 (100%) 7 (70%) 23 

Diâmetro 

> 5 cm 2 (15%) 0 3 (30%) 5 

 
 
Tabela 17 - Status do paciente na última avaliação ou óbito nos 29 casos de 

processos linfoproliferativos de células B 

 Linfoma cutâneo Pseudolinfoma Inconclusivo Total 

Vivo Sem Doença 4 (31%) 3 (50%) 3 (30%) 10 

Vivo Com Doença 7 (54%) 3 (50%) 6 (60%) 16 

Morto Com Doença† 2 (15%)† - 1 (10%)* 3 

Morto Sem Doença - - - 0 

Total 13 6 10 29 
† 2 casos (caso 1 e 3) classificados como linfomas cutâneos, causa mortis relacionado indiretamente 
ao linfoma. 
*caso 6 inconclusivo ao HE/IIQ, reclassificados como pseudolinfoma, causa mortis relacionada 
diretamente a doença. 
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