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RESUMO 
 
Mello CAL Análise de CD10, BCL-6 e MUM1 em Linfomas não-Hodgkin B 
Primários de Mediastino [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2009. 82p. 
 
INTRODUÇÃO: Os linfomas B atualmente podem ser agrupados de acordo 

semelhanças moleculares e imunoistoquímicas com o linfócito do centro 

germinativo (CG) ou linfócito ativado (LA/pós CG), sendo este de pior 

prognóstico. O objetivo deste trabalho foi analisar a expressão de CD10, 

BCL-6 e MUM1 em pacientes portadores de LBPM e correlacionar com 

prognóstico. MÉTODOS: análise retrospectiva das variáveis clínicas e de 

tratamento de 44 pacientes portadores de LBPM. Estudo imunoistoquímico 

de CD10, BCL-6 e MUM1 em 29 pacientes com material disponível. 

RESULTADOS: idade mediana foi de 28 anos e 70% eram do sexo feminino. 

A positividade para CD10, BCL-6 e MUM1 foi de: 24%, 65% e 58%. De 

acordo com o modelo de Hans, 38% foi classificado como CG e 62% como 

pós CG. A sobrevida global em 5 anos e sobrevida livre de doença foi de 

47% e 81%, respectivamente. Resposta Completa após quimioterapia de 

primeira linha (p=0,0001), radioterapia de mediastino (p=0,004) e IPI (0,039) 

tiveram associação com a sobrevida. A positividade para MUM1 esteve 

associado a pior sobrevida global (p=0,014). Aplicando o modelo de Hans 

não foi observada nenhuma associação com sobrevida. Na análise 

multivariada apenas Resposta (RR 4,28 (IC 95% 1,3-13,6) e MUM1 (RR 3,54 

(1,1-11,5) correlacionaram com a sobrevida. CONCLUSÃO: Para este grupo 

de pacientes com características clínicas homogêneas, resposta completa e 

expressão de MUM1 estiveram associados à sobrevida. A classificação 

deste linfoma em CG e pós-CG utilizando CD10, BCL-6 e MUM1 não se 

correlacionou com evolução. Estudos futuros com casuística maior são 

necessários para melhor definir os fatores prognósticos do LBPM.  

 
Descritores: 1- Linfoma não Hodgkin/ terapia. 2-Prognóstico. 3-Centro 
Germinativo. 4-Sobrevida 



 

 

SUMMARY 
 
Mello CAL Analysis of CD10, BCL-6 and MUM1 im Primary Mediastinal 
Large B Cell Lymphomas [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2009. 82p. 
 
INTRODUCTION: Primary Mediastinal Large B Cell Lymphoma (PMLBCL) is 

a distinct clinico-pathologic entity that differs from other Diffuse Large B Cell 

Lymphomas (DLBCL). Classification of DLBCL in GC and post-GC according 

can identify two subgroups of lymphomas with distinct prognosis. The aim of 

this study is to analyze the expression of CD10, BCL-6 and MUM1 in 

PMLBCL and correlate with prognosis. METHODS: retrospective analysis of 

clinical variables of 44 patients with PMLBCL and expression of CD10, BCL-

6 and MUM1 in 29 patients with available tissue. RESULTS: median age was 

28 years and 70% of the patients were female. CD10, BCL-6 and MUM1 was 

positive in 24%, 65% and 58%, respectively. According to Hans 

classification, 38% were classified as GC and 62% as post-GC. Five year OS 

and DFS was 47% and 81%, respectively. In univariate analysis Complete 

Response (p=0.0001), Radiation therapy (p=0.004), IPI (0.039), and MUM1 

expression (0.014) correlated with OS. No correlation was seen with Hans 

classification and survival. CONCLUSION:  for this group of patients with 

homogeneous clinical features, response to therapy and MUM1 expression 

were associated with prognosis. The Hans algorithm proposed for aggressive 

lymphomas was not a predictive tool for survival in PMLBCL. Further studies 

are necessary to validate our finding and identify better prognostic variable 

for PMLBCL.  

Descriptors: 1-Non Hodgkin Lymphoma/Therapy. 2- Prognosis. 3-Germinal 
center. 4- Survivorship 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B Primário 

de Mediastino (LBPM) 

 

O Linfoma não-Hodgkin Difuso de Células B Primário de Mediastino 

(LBPM) é um subtipo específico dos Linfomas não-Hodgkin agressivos (1). A 

distinção entre o LBPM e o Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB) 

de acometimento nodal pode ser feita tanto pelo comportamento clínico, bem 

como por características histomorfológicas e biomoleculares. As evidências 

apontam para uma origem tímica desta neoplasia, com provável 

desenvolvimento a partir de uma célula B da zona medular do timo. Estudos 

mais recentes têm demonstrado semelhança entre o LBPM e o linfoma de 

Hodgkin clássico por análise da expressão gênica destas duas patologias.  

 

1.1.1 Aspectos epidemiológicos e clínicos do LBPM 

 

O linfoma B de mediastino representa cerca de 5% de todos os 

linfomas agressivos, com incidência similar a do linfoma de Burkitt e do 

linfoma linfoblástico. O linfoma de mediastino acomete preferencialmente 

mulheres adultas jovens, com mediana de idade de 30-35 anos(2).  

Clinicamente os pacientes apresentam-se com massas em mediastino 

anterior de crescimento rápido. A síndrome da veia cava superior ocorre com 

frequência, sendo que cerca de 30% dos pacientes apresentam sintomas 

relacionados com esta síndrome.  Acompanham também outros sintomas 
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como dispnéia, rouquidão, disfagia, e mesmo paralisia do nervo frênico com 

consequente insuficiência respiratória (2, 3). Ao diagnóstico muitos pacientes 

apresentam disseminação locorregional com invasão pulmonar, pleural, ou 

pericárdica. Entretanto o acometimento de medula óssea ou outros sítios 

extratorácicos é infrequente ao diagnóstico(3). As recidivas geralmente 

apresentam-se com envolvimento visceral de trato gastrointestinal, hepático, 

renal e sistema nervoso central. O diagnóstico muitas vezes é realizado 

através de mediastinoscopia ou toracotomia com biópsia, uma vez que 

linfonodos superficiais geralmente não são acometidos(2, 3).  

Por ser infrequente, não existem estudos prospectivos controlados 

avaliando as diversas estratégias empregadas para o tratamento do LBPM. 

No entanto, as análises retrospectivas fornecem informações importantes 

sobre variáveis que afetam a sobrevida global e sobrevida livre de doença e 

o impacto de determinadas intervenções na evolução desta patologia (4-10). 

As modalidades terapêuticas empregadas para o LBPM são a quimioterapia, 

radioterapia e quimioterapia de altas doses com transplante de medula 

óssea. Estudos iniciais apontavam taxas de cura inferiores às taxas de 

outros linfomas difusos B, no entanto, trabalhos mais recentes mostram que 

o LBPM apresenta taxas de controle semelhantes com sobrevida em 5 anos 

superiores a 70% (11, 12). O esquema de quimioterapia classicamente 

utilizado é o CHOP (Ciclofosfamida, Doxorrubicina, Vincristina e 

Prednisona). O esquema CHOP ou esquemas CHOP-símiles são ditos 

esquema de primeira geração.(6) A maior série até hoje publicada sobre o 

LBPM é a de Zinzani et al. (7).  Neste estudo retrospectivo e multicêntrico, 

os autores demonstraram que esquemas denominados de terceira geração 

são superiores ao CHOP. Para os 426 pacientes avaliados, a taxa de 
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sobrevida global projetada em 10 anos para os esquemas de primeira 

geração (CHOP, CHOP-símiles), terceira geração (MACOP-B, ProMACE-

CytaBOM) e terapia de altas doses com transplante de medula óssea foi de 

44%, 71% e 77%, respectivamente ( p > 0,001 entre os três grupos e p = 

0,0001 entre primeira geração e terceira geração)(7).  

Não existe consenso na literatura sobre a superioridade de uma 

estratégia sobre a outra para o tratamento do LBPM. Alguns estudos 

apontam superioridade dos esquemas mais intensos sobre os esquemas de 

primeira geração, ou CHOP-símiles(4, 7, 13), no entanto deve-se considerar 

que estes esquemas de quimioterapia são mais tóxicos. Outro fator de 

confusão ainda não totalmente esclarecido é sobre o emprego do 

Rituximabe associado aos esquema de quimioterapia. Para os linfomas não-

Hodgkin difusos de grandes B, CD20 positivos, o emprego deste anticorpo 

monoclonal aumentou significativamente as taxas de resposta e sobrevida 

dos pacientes(9). Os estudos com linfomas de mediastino não avaliam o 

papel do Rituximabe em combinação com esquemas de primeira geração. 

Tendo em vista esta disparidade de resultados em relação a eficácia de um 

esquema sobre o outro e maior toxicidade dos esquemas de terceira 

geração em relação aos de primeira, na prática o LBPM é tratado na maioria 

dos centros com CHOP e Rituximabe. 

Atualmente, o Índice Prognóstico Internacional (IPI) é a ferramenta 

mais importante para predizer resposta à terapia para os LDGCB e para 

classificar os pacientes em subgrupos de prognóstico distintos(14). As 

variáveis necessárias para se calcular o score de IPI são clínicas e 

laboratoriais: idade (acima ou abaixo de 60 anos), Performance Status 

(ECOG 0 e 1 versus >1), LDH (normal ou elevada), número de sítios 
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extranodais acometidos (0-1 versus >1) e estadio (I e II versus III e IV). A 

reunião dos cinco fatores acima descritos pode classificar os pacientes em 

baixo risco (0 ou 1 fator), risco intermediário baixo (2 fatores), risco 

intermediário alto (3 fatores) e alto risco (4 ou 5 fatores), com sobrevidade 

global em 5 anos de 73%, 51%, 43%, 26%, respectivamente(14), Tabela 1. 

Esta classificação de risco é de fácil aquisição e aplicação para os linfomas 

agressivos. No entanto, mesmo dentro destes grupos de riscos com IPI 

semelhantes pode-se observar uma variação substancial na evolução de 

alguns indivíduos. 

 

Tabela 1 - Índice Prognóstico Internacional (IPI). Correlaciona as variáveis clínicas 

e laboratorias com o prognóstico, baseado no aumento do risco 

relativo (RR). PS = Performance status (ECOG). 

 

Variável Categoria RR p 

Idade ≤ 60  vs > 60 anos 1.96 < 0,001 

DHL ≤ 1 x LSN vs > 1x LSN 1.85 < 0,001 

PS 0 + 1 vs 2 a 4 1.80 < 0,001 

Estadio I + II vs III + IV 1.47 < 0,001 

Sítio Extranodal  ≤ 1 sítio vs > 1 sítio 1.48 < 0,001 
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O envolvimento extenso de estruturas intratorácias no LBPM é 

frequente, com isto o estadiamento destes linfomas de acordo com o 

sistema Ann Arbor em estadio II ou IV torna-se difícil e muitas vezes 

impreciso(6). Consequentemente, o Índice Prognóstico Internacinal (IPI), de 

maior poder preditivo e prognóstico para o os LDGCB tem se mostrado de 

valor limitado nos LBPM e outros parâmetros têm sido estudados quanto ao 

potencial valor prognóstico(6). A validação de novos fatores prognósticos 

nos LBPM fica prejudicada, pois na maioria das vezes são derivados de 

séries com casuísticas pequenas. Performance status, acometimento 

pericárdico, resposta parcial à terapia inicial (2, 6) e positividade na 

cintilografia com gálio após tratamento foram associados com prognóstico 

adverso (15). Jacobson et al. (12) mostraram que a presença de massa 

mediastinal Bulky afetou adversamente a sobrevida livre de recorrência 

(89% x 40%, p=0,05) em LBPM. Outros fatores como idade, elevação de 

desidrogenase lática (DHL), acometimento de sítios extranodais, estadio 

avançado, menor uso de regimes dose-intensos ou de terceira geração 

apresentaram valor prognóstico conflitante em diversos estudos (2, 10, 16).  

  

1.1.2 Morfologia 

O LBPM foi recentemente descrito como uma entidade clinico-patológica 

distinta. As primeiras descrições de um tumor de mediastino distinto de 

sarcomas, carcinoma tímico ou linfoma linfoblástico de células T foram 

publicadas por volta de 1980 (17, 18). Apesar de haver crescente 

acúmulo de dados clínicos, imunológicos, citogenéticos e moleculares nas 
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últimas décadas sobre o linfoma não-Hodgkin de mediastino apenas 

recentemente foi reconhecido como um subtipo específico de linfoma(1). 

É codificado como 9679/3 pela nova classificação de linfomas 

malignos da Organização Mundial da Saúde (OMS) (19).  Esta 

classificação foi baseada no conceito da classificação REAL de 1994 (20) 

e utiliza elementos morfológicos, clínicos e moleculares para definir 

entidades clínico-patológicas distintas.  

Morfologicamente as células do LBPM apresentam grande variedade 

no tamanho. Podem atingir até 20 vezes o tamanho de linfócitos normais. 

Microscopicamente existe uma proliferação difusa de células B de médio 

a grande tamanho(21). Na classificação da Working Formulation a maioria 

dos casos eram classificados como linfomas de grandes células difusos 

não clivados e na classificação de Kiel como linfomas centroblásticos (19-

21). As células do linfoma estão envoltas em um estroma com formação 

alveolar e eventualmente esta doença apresenta vários graus de 

esclerose. Uma característica observada com frequência nos LBPM é o 

aspecto de compartimentalização das células tumorais pelas fibras de 

colágeno (8, 10, 22) (figura 1).  
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Figura 1. Linfoma não-Hodgkin de célula B Primário de Mediastino com esclerose 

(HE). Aumento de 400 x.  

 

Embora apresente diversidade morfológica, o espectro citomorfológico 

dentro de determinado LBPM é limitado. No trabalho do Grupo 

Internacional de Estudo de Linfomas Extranodais (IELSG), as 

características citológicas observadas foram: células grandes 

pleomórficas, com grau variado de pleomorfismo nuclear e citoplasma 

claro ou discretamente basofílico. Invasão vascular, remanescentes 

tímicos, células gigantes multinucleadas  tambem foram observadas (23). 

 

1.1.3 Origem do LBPM x Timo 

Apesar da estreita relação do LBPM com o timo, o linfoma de 

mediastino é uma doença linfoproliferativa de células B(22). Isso é indicado 

pelo rearranjo clonal de genes de imunoglobulinas (Ig), pela expressão de 
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moléculas de superfície específicas da linhagem B como CD19, CD20, 

CD22, CD79a, e negatividade para antígenos de linhagem T(22). A 

expressão de imunoglobulinas de superfície (IgS) e citoplasmáticas é 

geralmente ausente. A expressão de CD21 e de moléculas de 

histocompatibilidade classe I e/ou II também é tipicamente ausente(22). A 

ausência de produtos de HLA classe I pode justificar baixa concentração de 

beta- 2-microglobulina no soro de pacientes portadores de LBPM. A 

expressão de CD30 pode ser positiva, porém geralmente é fraca, ao 

contrário do que ocorre no linfoma de Hodgkin ou linfoma de grandes células 

anaplásico (10).  

 A origem do LBPM a partir de uma célula B ativada da zona medular 

do timo tem sido defendida por vários autores (24, 25). O estudo de Copie-

Bergman et al. (26) acrescentou dados importantes sobre a origem deste 

subtipo de linfoma ao mostrar elevada taxa de expressão da proteína MAL 

nos LBPM. O RNA mensageiro de MAL foi inicialmente identificado durante 

o desenvolvimento das células T. MAL é uma proteína de membranas e está 

presente nos estágios intermediários e avançados da diferenciação intra-

tímica do linfócito T(25). Este estudo avaliou a expressão protéica de MAL 

em linfócitos T, linfócitos B em situação fisiológica e comparou com linfomas 

B e T. Observou-se elevada expressão de MAL nos linfócitos T CD4+ de 

indivíduos saudáveis (65 a 90%) e nenhuma expressão em linfócitos B (0 a 

0,6%). Nos tecidos tímicos avaliados o padrão de expressão mostrou duas 

zonas distintas: córtex, com intensa positividade e medula, com poucos 

linfócitos positivos Estes autores observaram também que os linfomas B 

primários do mediastino e mielomas hiper-expressavam MAL em 70% e 60% 

dos casos, respectivamente (26). Por outro lado foi observada nenhuma ou 
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muito pequena expressão de MAL nos linfomas B (foliculares 0/10; manto 

0/6; linfocícito 0/6; DGCB não mediastinal 1/33) (26).  

A análise imunoistoquímica da expressão de CD23 nos LBPM 

também contribuiu de forma significativa com a teoria da origem tímica 

destes linfomas (27). Este antígeno parece ser amplamente expresso por 

linfócitos B situados na zona medular do timo. Esta população de linfócitos, 

aglomeradas em torno dos corpúsculos de Hassal, foi inicialmente descrita 

por Isaacson et al. (28) em 1987. Estes linfócitos B foram identificadas como 

grandes células dendríticas (células asteróides) com intensa expressão de 

CD23 e foram considerados possíveis candidatos às células precursoras 

normais das células dos linfomas B primários de mediastino.  

A molécula de CD23 é um receptor de IgE de baixa afinidade, 

geralmente expressa em linfócitos B maduros e células dendríticas 

foliculares (29). A função de CD23 está relacionada com os processos de 

proliferação de células B, maturação de timócitos, apresentação de 

antígenos e resgate das células B do centro germinativo da apoptose (29). 

Calaminici et al. (27) mostraram positividade para CD23 em 70% dos LBPM, 

contra apenas 15% para LDCGB nodal e 9% para LDGCB extranodais. 

Estes autores concluiram também que a ausência de expressão dos 

antígenos CD10 e CD21 e a positividade para CD23, CD 20 e CD30 pode 

ser um indicativo de origem pós-centro germinativo para esta neoplasia (27).  

 

1.1.4 Alterações Genéticas 

Dentre os linfomas nodais e extranodais, o LBPM é caracterizado por 

anormalidades genéticas específicas (30, 31). Algumas alterações 

moleculares e cromossômicas têm sido reconhecidas como marcadores do 
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linfoma de mediastino. Através da análise de hibridização genômica 

comparativa, Bentz et al.  (30) puderam constatar que 70% dos casos de 

LBPM apresentavam ganho do braço curto do cromossomo 9. Além disso, 

esta aberração cromossômica foi detectada esporadicamente (6/308) em 

linfomas nodais e extranodais analisados. Merece atenção o fato de que o 

único subtipo de linfoma que apresenta esta alteração em até 25% dos 

casos é o Linfoma de Hodgkin Clássico - LHC(30). A pesquisa de potenciais 

genes nesta região cromossômica mostrou amplificação do gene Janus 

Kinase 2 (JAK2), cuja função está relacionada com a  via de transdução de 

sinal dependente de citocinas (31).  

Outra alteração genética encontrada com frequência nos LBPM é a 

amplificação do proto-oncogene REL, localizado no braço curto do 

cromossomo 2 (30). c-REL faz parte de uma classe de proteínas de 

transcrição gênica compondo subunidades de fatores de transcrição, 

incluindo o complexo NFkB, que se ligam a sequências gênicas envolvidas 

com a diferenciação de células B (32). A expressão de c-REL é 

predominante em células hematopoiéticas e atua na diferenciação de 

linfócitos. REL frequentemente combina-se com outras proteínas 

relacionadas (NF kB, I-kappa B, a-REL) para formar heterodímeros que 

regulam a transcrição.  Rearranjo ou super-expressão de c-REL podem levar 

à tumorigênese. Dessa forma, o conhecimento da função da proteína c-REL 

permitiu concluir que o gene REL é um possível candidato envolvido na 

tumorigênise dos linfomas B de mediastino (32). Rodig et al. (32) 

compararam a expressão nuclear de cREL em combinação com a expressão 

de TRAF1 (Tumor Necrosis Factor Receptor-associated Factor 1) em LBPM 

e LDGCB nodais e demonstraram maior expressão de cREL no LBPM (65% 
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X18%). O emprego da expressão imunoistoquímica de cREL e TRAF1 pode 

distinguir o LBPM dos demais linfomas difusos, com sensibilidade de mais 

de 98%(32).  

Mais recentemente, pesquisadores do Grupo de Caracterização 

Molecular dos Linfomas e Leucemias publicaram um estudo das alterações 

genéticas presentes nos linfomas não-Hodgkin difusos através da técnica de 

hibridização in situ comparativa (33). Este estudo mostrou que os linfomas 

difusos diferem significativamente na frequência de alterações 

cromossômicas específicas. Classificando os linfomas em similares ao 

linfócito do centro germinativo (CG) e linfócito ativado (LA) e em LBPM com 

base no perfil de expressão gênica, estes autores identificaram que os 

linfomas difusos de células B do tipo LA apresentavam mais frequentemente 

trissomia do 3, ganho de 3q and 18q21-q22 e perdas de 6q21-q22, enquanto 

linfomas difusos de células B do tipo CG tinham frequentemente ganho de 

12q12 e os LBPM tinham ganho de 9p21 e 2p14 (33).   

 

1.1.5 Alterações Moleculares : LBPM x LDGCB  
 
 O emprego recente das técnicas de microarray de cDNA tem 

contribuído de forma substancial para caracterização e melhor compreensão 

das doenças linfoproliferativas, particularmente os linfomas não-Hodgkin de 

células B (34-37).  

Dando continuidade a estudos prévios de caracterização da 

assinatura molecular dos linfomas não-Hodgkin difuso de grandes células B 

(34,35), dois trabalhos publicados por Rosenwald et al. (36) e Savage et al. 

(35) foram capazes de identificar um terceiro subtipo distinto de LDGCB, o 
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linfoma B primário de mediastino (LBPM). Estes dois estudos encontraram 

padrões de expressão gênica distintos e confiáveis capazes de diagnosticar 

o LBPM e demonstraram de forma surpreendente que este padrão de 

expressão gênica está mais próximo do perfil de expressão gênica dos 

linfoma de Hodgkin clássico do que dos próprios LDGCB.  

 

Figura 2. Caracterização do LBPM através de análise de expressão gênica. A. 
Modelo preditor de LBPM baseado em 46 genes (adaptado de Rosenwald et al. 
(36)) 

 

No estudo de Rosenwald et al. (36), um modelo molecular preditor de 

LBPM foi desenvolvido a partir da análise de expressão gênica de 35 casos 

de linfomas com acometimento mediastinal que tiveram diagnóstico de 

LBPM. Para diferenciar o LBPM de outros LDGCB que acometem o 

mediastino, 25 casos de LBDGC foram empregados. Para o estudo da 

expressão gênica empregou-se o Lymphochip de cDNA microarray e foi 

observado a hiperexpressão de alguns genes que se agrupavam de forma 
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bastante expressiva no LBPM. Este “cluster” de genes inclui dois genes, 

MAL e FIG1, expressos nos LBPM conforme demonstrado por estudos 

previos(26). Um modelo de “clusterização” hierárquica foi empregado para 

organizar os casos de acordo com a expressão de genes da assinatura do 

LBPM, resultando em dois grupos de casos. Um grupo composto por 21 

amostras designadas de LBPM e outro grupo que não expressava estes 

genes. Em resumo, 35 genes mais expressos no LBPM e 11 genes mais 

expressos no LDGCB foram empregados para criar o modelo preditor do 

LBPM (Figura 2). Em outra etapa, foram analisados parâmetros clínicos de 

pacientes classificados como LBDGC e LBPM pelo modelo preditor. O grupo 

de pacientes diagnosticados como LBPM eram mais jovens e predominava o 

sexo feminino. Analisando dados de sobrevida, o grupo designado de LBPM 

apresentou sobrevidada em 5 anos de 64% superior à sobrevida do grupo 

de LBDGC, 46% (p=0.0067). Quando os LDGBC foram subdivididos em 

linfoma similares ao LA e CG, a sobrevida em 5 anos do LBPM foi 

semelhante à do grupo de CG (64% x 59%, respectivamente, p=0,18)(36).   

 

1.1.6 Linfoma de Mediastino versus Linfoma de Hodgkin Clássico  

 

O LBPM, quando caracterizado a partir do perfil de expressão gênica, 

mostra aspectos clínicos e moleculares distintos dos demais linfomas: 1) 

acometimento de adultos jovens e envolvimento mediastinal com invasão 

frequente de estruturas torácicas; 2) prognóstico mais favorável,  com maior 

sobrevida dos pacientes diagnosticados como sendo LBPM em relação a 

pacientes com linfoma não-Hodgkin de grandes células B com padrão de LA 

e CG, 64%, 30% e 59% em 5 anos, respectivamente (36); 3) expressão de 
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genes da assinatura molecular dos LBPM como FIG e MAL e 4) frequente 

amplificação da região cromossômica 9p24 (30). Desta forma, critérios 

moleculares podem definir de maneira mais precisa os LBPM do que os métodos 

diagnósticos empregados atualmente.  

 Além disso, estes estudos demonstraram de forma notória 

semelhanças entre o perfil de expressão gênica entre o LBPM e o Linfoma 

de Hodgkin Clássico (LHC) (35, 36). Uma característica compartilhada por 

estes dois tipos distintos de linfomas é a baixa expressão de componentes 

do receptor de células B (BCR – B cell receptor) e da cascata de sinalização 

deste receptor(38) como receptor de IgM de superfície, fator nuclear de 

células T ativadas – NFATc, alvos moléculares da enzima fosfatidilinositol-3 

quinase (PI-3K)  incluindo AKT e FOXP1(38).    

Por outro lado, estas duas neoplasias apresentam elevada expressão 

de componentes da via das citocinas, membros da família do Fator de 

Necrose Tumoral (TNF) e elementos da matrix extra-celular(35) (Figura 3). A 

ativação da via do TNF pode levar tanto à apoptose quanto a ganho de 

vantagem de sobrevida celular através da ativação de NFkB(39). Os estudos 

de Rosenwald et al. (36)e Savage et al. (35) demonstraram haver expressão 

constitutiva de NFkB nos LBPM. Como no linfoma de Hodgkin Clássico, o 

LBPM mostrou elevada expressão de receptor alfa-1 de Interleucina-13 (IL-

13) e NFkB. Proteínas reguladas por estes elementos, STAT1 e TRAF1, 

respectivamente, puderam ser identificadas através de imunohistoquímica 

em quase todos os casos de LBPM e LHc(35).  

Estes achados sugerem haver uma sobreposição entre os 

mecanismos envolvidos na  patogênese destas duas patologias. A ativação 
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da via de NFkB  nas células de Reed-Sternberg do linfoma de Hodgkin tem 

sido descrita e tem sido associada com aumento da sobrevida das células 

neoplásicas(40). A ativação desta via tanto nos LBPM e no Linfoma de 

Hodgkin Clássico pode constituir em um mecanismo de bloqueio da 

apoptose compartilhado por estas doenças. Mecanismos de resistência à 

apoptose fazem parte da oncogênese de outros linfomas. Outros tipos de 

linfomas não-Hodgkin de células B usam esta estratégia como vantagem de 

proliferação e o fazem através da hiperexpressão de BCL2 e/ou BCL-6(38).   

Estudo realizado por Pileri et al. (41), demonstrou alta frequência de 

mutações no gene BCL-6 e constante ativação de fatores de transcrição 

como BOB1, OcT-2 e PU.1. Neste  estudo a expressão de Oct-2 e BOB-1 foi 

encontrada em todos os casos de LPMB analisados. Ao contrário dos 

linfomas de Hodgkin em que a ausência de expressão de imunoglobulina de 

superfície parece estar relacionada com a expressão defectiva destes 

fatores de transcrição, isto não ocorre com os linfomas de mediastino (41). 

Baseado nas semelhanças moleculares encontradas entre o LBPM e 

o linfoma de Hodgkin Clássico, Savage et al. (35) propuseram a teoria de 

que estes dois tipos de linfomas surgem de um precurssor comum e a 

ativação da via de NFkB confere vantagem de proliferação e de sobrevida 

para as células neoplálicas. 

A evolução do LBPM e do Linfoma de Hodgkin Clássico a partir desta 

célula primitiva comum pode resultar da aquisição de eventos secundários 

distintos – teoria de “second hits”. Outros autores (42) defendem ainda que 

estas duas patologias representam entidades distintas em extremos opostos 

de um continuum de evolução biológica e que os linfomas da “zona cinzenta” 
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do mediastino, que possuem diversas características de ambos os linfomas 

de Hodgkin Clássicos e LBPM,  pode representar uma forma intermediária 

neste continuum (42). Existem dados demonstrando semelhanças entre o 

LHC e outras formas de linfoma não-Hodgkin de Células B (38, 42) 
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Figura 3.  Relação entre o perfil de  Expressão Gênica do Linfoma de Hodgkin Clássico e o 
LBPM. Painel de genes da  assinatura molecular do LBPM que estão também tem alta expressão 
nas linhagens celulares de Linfoma de Hodgkin em comparação com linhagens de LDGCB 
(Adaptado de Rosenwald et a (36). 
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1.2 Origem do Linfoma de Células B: centro germinativo versus pós-

centro germinativo 

 

Modelos prognósticos robustos como o IPI podem ser usados para 

identificar pacientes com LDGCB que apresentam menor chance de cura 

com a terapia convencional. No entanto, estes modelos empregam variáveis 

clínicas e não fornecem dados específicos sobre a biologia tumoral e 

potenciais alvos terapêuticos. Estudos iniciais sugeriam que uma parcela 

dos LDGCBs pudessem diferir com respeito à célula normal de origem da 

neoplasia, além de alterações genéticas envolvidas na linfogênese e 

também na evolução clínica.  

O LDGCB parece surgir de um linfócito B normal exposto a antígeno. 

O desenvolvimento do linfócito B depende de várias etapas, se inicia na 

medula óssea e se completa no centro germinativo do linfonodo. Esse 

processo tem grande dependência da aquisição do receptor de célula B 

(RCB), responsável pela transmissão dos sinais externos que permitem sua 

sobrevivência, diferenciação e ativação. O RCB é composto por duas 

imunoglobulinas de cadeia pesada (IgH) idênticas e duas imunoglobulinas 

de cadeia leve (IgL) kappa ou lambda idênticas. Existem ainda moléculas 

acessórias acopladas ao RCB (CD79a e CD79b) com domínios 

intracitoplasmáticos que auxiliam na transmissão intra-celular dos sinais 

recebidos nos RCB. Através do processo de rearranjo dos genes da IgH e 

IgL, os linfócitos B são capazes de produzir uma diversidade de 

imunoglobulinas muito superior aos genes existentes. Esta etapa da 

maturação do linfócito B encerra-se na medula com este rearranjo dos genes 
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da IgH e IgL e a aquisição de RCB na superfície do linfócito. As células B 

que adquirirem um RCB eficiente deixarão a medula óssea e diferenciarão 

em células B naive, ou seja, ainda sem exposição antigênica. As células B 

naive podem ser ativadas por antígenos que se liguem aos RCB e participar 

das respostas imunes. As células B portadoras de RCB ineficientes ou auto-

reativos são induzidas à apoptose (43). 

O processo que se segue acontece no linfonodo. Nesta fase da 

maturação, o RCB  pode sofrer outras modificações nos genes das Igs pela 

hipermutação somática e troca de classes. Cada etapa da maturação do 

linfócito no centro germinativo tem uma estrutura em evolução do RCB 

peculiar com diferentes marcadores moleculares de diferenciação. Estes 

perfis moleculares estão associados com determinadas regiões da 

microanatomia do centro germinativo.  Uma neoplasia de células B maduras 

representa um clone com um rearranjo V(D)J específico, diferente de uma 

hiperplasia linfóide onde é possível determinar a presença de diversos 

clones pela presença de diferentes combinações V(D)J (43).  

Um dos principais conceitos na patogênese dos linfomas não-Hodgkin 

se baseia na observação de semelhanças morfológicas e moleculares dos 

linfomas com determinadas etapas da maturação. Podem ser agrupados em 

LDGCB derivados do linfócito que se origina em alguma etapa da maturação 

dentro do centro germinativo ou derivados do linfócito pós-centro 

germinativo. Nos linfomas difusos de grandes células B há um grupo com 

perfil molecular mais semelhante com o linfócito do centro germinativo (CG) 

e outro com perfil mais semelhante com o linfócito B ativado ou pós-centro 

germinativo (LA) (37). 
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A técnica de “cDNA microarrays” permite uma avaliação quantitativa 

comparativa de milhares de genes usando microarray de DNA 

complementar. Esta metodologia tem sido empregada para avaliar a 

variação de expressão gênica em diversos tipos de tumores. Para usar este 

método no estudo de processos da biologia do linfócito normal e maligno foi 

contruído um microarray específico - o Lymphochip- selecionando mais de 

17.000 genes que são preferencialmente expressos em células linfóides e 

genes com papel importante na gênese dos linfomas. Estudo de Alizadeeh 

et al. (37) publicado em 2000 identificou a existência de dois subgrupos de 

LDGCB com expressão gênica indicativa de diferentes estágios de 

maturação dos linfócitos B. Um tipo expressava genes característicos de 

células B do centro germinativo (BCG) e o outro tipo caracterizava-se pela 

expressão de genes normalmente induzidos durante a ativação in vitro de 

linfócitos  B periféricos (célula B ativada). Este estudo mostrou que os 

pacientes com perfil de expressão semelhante a CG apresentavam 

sobrevida significativamente superior ao grupo de pacientes com perfil de 

LA, 76% versus 16%, respectivamente, p<0,001. Este modelo tambem foi 

capaz de identificar dois subgrupos com  prognóstico distinto para pacientes 

com IPI baixo. A sobrevida em 5 anos para o grupo de IPI baixo foi de 

aproximadamente 60%, sendo que para indivíduos com IPI baixo e perfil CG 

foi de 80% e para indivíduos com IPI baixo e perfil LA foi de 40% (37). Isso 

possibilitaria pacientes com IPI baixo serem tratados com terapias mais 

intensas e efetivas.   

  Embora esta classificação baseada na assinatura molecular seja um 

modelo prognóstico robusto, sua aplicação não é fácil. Além do mais, esta 

técnica requer amostras congeladas frescas e com adequada quantidade de 
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RNA. Para o diagnóstico dos tumores de mediastino, cada vez mais tem-se 

utilizado biópsias por agulha guiadas por tomografia computadorizada, 

resultado em fragmentos escassos de material biológico. Recentemente, 

Hans et al. (44) publicaram estudo mostrando a viabilidade de se empregar a 

técnica de imunoistoquímica e tissue micro-array como instrumento capaz de 

dividir os LDGCB em subgrupos prognósticos distintos. Esta técnica 

mostrou-se superior à técnica de cDNA microarray em correlacionar 

expressão gênica com prognóstico em 139 casos de linfomas não-Hodgkin 

difusos de células B analisados. O painel de marcadores utilizados por estes 

autores que mostrou capaz de dividir os linfomas em GC e LA e 

correlacionar com prognóstico foi: BCL-6, CD10 e MUM-1. A partir destes 

marcadores foi construído um algorítimo capaz de se correlacionar com os 

padrões de expressão gênica em 71% dos casos de CG e 88% dos casos 

pós-CG(44). Este estudo mostrou que a imunoistoquímica pode ser usada 

para classificar os subtipos de linfomas não-Hodgkin em CG e LA e ser 

utilizado como fator prognóstico similar ao modelo de microarray de cDNA.  

 Em resumo, uma nova classificação dos LDGCB foi desenvolvida a 

partir do perfil de expressão gênica. Dois grupos com prognósticos distintos 

puderam ser reconhecidos, um com características do linfócito do centro 

germinativo (CG) e outro com perfil gênico semelhante ao linfócito ativado 

(LA). Através da análise imunoistoquímica e empregando apenas 3 

marcadores, Hans et al. (44)puderam agrupar os LNH difusos em LA e CG 

com poder prognóstico significante. Ainda empregando a técnica de 

microarray de cDNA, Rosenwald et al. (36) e Savage et al. (35) forneceram 

uma assinatura molecular para o LBPM. Além de apresentar um conjunto de 

genes diferencialmente expressos distinto dos linfomas difuso de grandes 
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células B, estes estudos mostraram que o perfil de expressão gênica do 

LBPM é mais próximo do linfoma de Hodgkin clássico. Apesar desta 

importante contribuição para o entendimento dos linfomas de mediastino, 

muitos pontos acerca da origem destes linfomas e a relação com os linfomas 

de Hodgin ainda necessitam ser esclarecidos.  

 

1.3 Marcadores de Diferenciação do Linfócito B -  BCL-6, MUM1 e CD10 

 

BCL-6 - o gene BCL-6 tem 26 kb, contem 10 exons e age como um 

fator regulador da transcrição de genes relacionados à proliferação e 

diferenciação celular.  BCL-6 promove estimula a proliferação do linfócito 

bloqueando a expressão do inibidor de ciclo celular p27KIP1. Outro 

mecanismo que estimula a proliferação e diferenciação da célula B é a 

inibição da expressão de BLIMP1, que é um grande regulador da 

diferenciação da célula plasmática (45). A expressão gênica constitutiva de 

BCL-6 está restrita aos linfócitos B do centro germinativo (centroblastos e 

centrócitos). A ausência de transcrição de BCL-6 impede a formação de 

centros germinativos nos linfonodos estimulados, conforme ilustrado na 

Figura 4.  
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Figura 4. Relação de BCL-6 e diferenciação do linfócito B. A super-expressão de 
BCL-6 leva a estimulação da proliferação celular, além de inibir a proteína BLIMP1, que é 
um grande inibidor da diferenciação do plasmócito.  Este esquema mostra que a 
desregulação de BCL-6 pode levar a um desequilíbrio destas redes de sinalização 
resultando no bloqueio da diferenciação do plasmócito e promovendo a proliferação 
neoplásica (adaptado de Shaffer et al. (46).  

  

A expressão proteica de BCL-6 está presente também nos linfomas, 

principalmente no linfoma de Burkitt, folicular e parte dos LDGCB, com 

padrão similar ao do centro germinativo (46). O rearranjo gênico de BCL-6 é 

um dos mais frequentes nos LDGCB (30-40%). A translocação mais comum 

é a t(3:14)(q27:q32), envolvendo geralmente o gene da IgH. Isso leva a 

ativação contínua do gene BCL-6 bloqueando a progressão da 

diferenciação, inibindo a apoptose e facilitando a proliferação pela 

modulação das proteínas p27, p53 e ciclina D2 (46). A translocação de BCL-

6 não é um evento suficiente para transformação linfomatosa, sendo que 

também pode ser observada em linfócitos do centro germinativo de 

indivíduos sadios(47). O rearranjo de BCL-6 foi inicialmente associado a 

melhor prognóstico em pacientes portadores de LDGCB, porém estes 

resultados não foram confirmados por outros estudos (48-50). No LBPM a 

hiper-expressão de BCL-6 foi detectada em cerca de 46% dos casos, além 

disso foi encontrada elevada taxa de mutação somática de Ig, reforçando a 
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tese de que este linfoma deriva de uma célula do CG(41).  Os autores 

concluem  que a isoladamente BCL-6 não deve ser utilizado como marcador 

de linfomas oriundos de células do centro germinativo, pois neste estudo 

havia casos que apresentavam mutação em BCL-6 e ausência de mutações 

no gene da Ig.  Outro estudo demontrou elevada expressão de BCL-6 em  

19 dos 19 casos de linfoma B primário de mediastino(51).   

BCL-6 tem sido utilizado como um marcador de células do centro 

germinativo. O papel da expressão isolada de BCL-6 como fator prognóstico 

para os LBDGC é controverso segundo os trabalhos mais recentes (44, 50) 

e não foi correlacionado com aspectos clínicos nos LBPM (41, 51).  

MUM1 (Multiple Myeloma Oncogene 1) – O produto do gene MUM1 

ou IRF4 é um membro da familia do fator regulador de Interferon (IRF), com 

importante papel na regulação da expressão gênica da resposta a 

sinalização por Interferons e outras citocinas. A translocação do gene MUM1 

com o gene da cadeia pesada da Ig, t(6;14) (p25:q24) resulta na 

hiperexpressão de MUM1 fazendo com que este gene exerça atividade 

proliferativa no processo de linfogênese(52, 53), conforme ilustrado na 

Figura 5.  
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Figura 5. Diferenciação Linfocitária Mediada por IRF-4 (MUM1). Após estímulo 
celular pela Interleucina 4 (IL-4), ocorre aumento de expressão de IRF4, que interage com 
STAT6 no citoplasma e forma complexos heterodímeros de IRF4/STAT6. Este complexo 
entra no núcleo e induz expressão GATA3 que atua no promotor de IL4, elevando sua 
expressão que finalmente regula a hiper-expressão de IL4, responsável pela diferenciação 
do linfócito. No citoplasma a formação de heterodímeros entre STAT6/IRF4 pode ser 
bloqueada pela ação de BCL-6. (adaptado de Lohoff M et al. (53) 

 
MUM1 está expresso mais frequentemente experesso em linfócitos T 

ativados e linfócitos B pós-centro germinativo ou plasmócitos (52), ou seja, é 

encontrado em células que deixaram o centro germinativo ou células 

ativadas. Em função disto, MUM1 tem sido reconhecida como um marcador 

de linfócitos pós-centro germinativo ou linfócitos ativados. Nos LBPM 

expressão de MUM1 pode chegar a 75% e, ao contrários dos linfócitos 

normais em que a expressão de MUM1 e BCL-6 são excludentes, a maioria 

dos casos de LBPM co-expressam MUM1 e BCL-6 (41) . 

CD10 – CD10 é uma molécula transmembrana tipo II que tem 

atividade de metalo-pepitidase dependente de zinco. Mais especificamente, 

CD10 cliva aminoácidos 1-3 aminoterminal de diversos peptídeos com 

preferência por aminoácidos neutros. A expressão é encontrada em diversos 

tecidos normais como epitélio renal e intestinal, mas predomina em células 

Núcleo 

Promotor Promotor 

Linfócito 

 



_________________________________________________________Introdução 

 

27

do centro germinativo de tecido linfóide reacional. Diversos estudos 

correlacionam estas enzimas de superfície celular com importantes 

processos da biologia de células hematopoiéticas normais e malignas(54). 

Estas metalo-proteinases de membrana funcionam como parte da alça 

regulatória negativa, limitando a resposta celular a determinados 

peptídeos.(Figura 6)  

 

Figura 6. Mecanismo de ação de CD10. Esquema mostra a localização de CD10 e 
a degradação de peptídeos pelas metaloproteinases, levando a diminuição da atividade do 
Receptor para Peptídeos localizados na membrana (adaptado de Shipp et al. (55 ) 

 
O antígeno de CD10 é expresso por linfócitos imaturos e por células B 

do centro germinativo, além de granulócitos e células de leucemia 

linfoblástica aguda B (LLA-B), sendo que CD10 ou CALLA é um importante 

marcador desta leucemia. É reconhecida como um marcador relacionado 

com etapas de maturação dos linfócitos que ocorrem dentro do centro 

germinativo(55). A expressão desta molécula em certas neoplasias linfóides 

A positividade para CD10 nos LDGCB foi encontrada em 21% dos casos e 

esteve associada a pior sobrevida no estudo de Colomo et al.(51). Por outro 

lado, no estudo de Hans et al. (44), a expressão de CD10 foi observada em 
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28% dos pacientes e esteve correlacionada com maior sobrevida (p=0,019). 

Diante destes dados discordantes, o papel isolado de CD10 como fator 

prognóstico nos LDGCB ainda não está totalmente definido. Estes estudos 

foram muito importantes em determinar a função de CD10 na classificação 

destes linfomas em CG e LA e correlacionar com prognóstico. Nos LBPM a 

expressão de CD10 foi encontrada em 21 a 30% dos casos (41, 51). 

Em suma, a caracterização das neoplasias linfóides baseada na 

semelhança com o linfócito do centro germinativo ou pós centro germinativo 

tem significado prognóstico. A combinação de CD10 e BCL-6 como 

marcadores de centro germinativo e MUM1 como molécula expressa nas 

etapas finais do processo de diferenciação do linfócito B permite classificar 

os linfomas difusos em dois subgrupos de evolução distinta. Para os LBPM, 

os fatores prognósticos clássicos como o IPI podem não ser a melhor 

ferramenta para se estimar o risco e outras variáveis moleculares não são 

robustas como preditoras de resultado e evolução após tratamento.  

O modelo de Hans et al. (44) é uma ferramenta prognóstica confiável 

e de fácil execução para o estudo dos linfomas difusos de grandes células B. 

A combinação de CD10, BCL-6 e MUM1 ainda não foi validada em conjunto 

como instrumento prognóstico nos LBPM, ao contrário dos demais linfomas 

difusos nodais. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo estudar 

variáveis clínicas e moleculares no LBPM e correlacionar com o prognóstico 

desta neoplasia.  
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2 OBJETIVOS 

- Avaliar os aspectos clinico-patológicos e do tratamento dos 

pacientes portadores de LBPM tratados no Hospital A. C. 

Camargo. 

- Avaliar através de imunoistoquímica a expressão das proteínas 

BCL-6, CD10 e MUM1 em pacientes portadores de Linfoma B 

Primário de Mediastino tratados no Centro de Tratamento e 

Pesquisa Hospital do Câncer AC Camargo, correlacionando a 

expressão destas proteínas com variáveis clínico-patológicas e 

sobrevida.   
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3 MÉTODOS 

3.1 Casuística 

  

 Foram analisados retrospectivamente 44 pacientes portadores de 

LPMB atendidos no hospital do Câncer AC Camargo no período de 1989 a 

2007. A busca dos casos foi feita a partir dos arquivos do Departamento de 

Anatomia Patológica deste hospital. A pesquisa foi realizada a partir do 

diagnóstico de linfoma não-Hodgkin e topografia mediastino. Os dados 

clínicos foram coletados dos prontuários arquivados no Serviço de Arquivo 

Médico e Estatístico do hospital e sumarizados em formulários 

padronizados.  

 Todos os casos possuiam arquivadas lâminas coradas com 

Hematoxilina e Eosina. Uma parcela dos casos não continham blocos de 

parafina disponívies. Todos os casos foram revistos em conjunto com dois 

patologistas (VPA e FAS) quanto ao diagnóstico. Casos anteriormente 

classificados pela proposição de Kiel ou Work Formulation foram 

devidamente identificados e reclassificados de acordo com a classificação 

atual da OMS (1). Os casos cujo diagnóstico foram compatíveis com linfoma 

linfoblástico e linfoma folicular foram excluídos. Os blocos de parafina foram 

identificados, novas lâminas cortadas e coradas com HE e revistos em 

relação à presença de material suficiente para o estudo. 

  

 Critérios de Elegibilidade 

 Foram incluídos neste estudo apenas pacientes portadores de linfoma 

não-Hodgkin Primário de Mediastino, imunofenótipo B.  
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 Demais critérios de inclusão são: 

- doença predominantemente em mediastino;  

- pacientes com idade superior a 16 anos  

- ausência de tratamento prévio   

- sorologia para HIV negativa 

- disponibilidade de dados clínicos e anatomopatolágicos. 

- positividade para CD20 

 Pacientes com idade abaixo de 16 anos foram excluídos devido à 

diferença na padronização dos protocolos de tratamento da instituição para 

esta faixa etária. Os pacientes abaixo de 16 anos seguiam os protocolos de 

quimioterapia e radioterapia do Departamento de Pediatria.  

 

3.2. Questões Éticas 

 

 O projeto contendo informações sobre o estudo, bem como dados da 

casuística, foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital AC 

Camargo e à comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

FMUSP, tendo sido aprovado em ambas instituições. O termo de 

consentimento foi dispensado por se tratar de estudo retrospectivo 

envolvendo material de arquivo parafinado. O anonimato e o sigilo sobre a 

identidade dos pacientes foram preservados em todas as etapas do estudo.  

 

 

3.3 Análise de Fatores Clínicos e Anatomopatológicos 

 



____________________________________________________________Métodos 

 

34

 As variáveis clínicas analisadas foram: idade, gênero, raça, estadio 

clínico (Classificação de Ann Arbor), acometimento de sítios extranodais, 

Índice de Prognóstico Internacional (International Prognostic Index, IPI) (14), 

dados laboratoriais (DHL), presença de sintomas B (febre, sudorese e perda 

de peso). Com relação ao tratamento, os pacientes que receberam 

quimioterapia foram divididos em três grupos: 1) os que receberam o 

esquema CHOP ou similares ao CHOP, 2) os que receberam outros 

tratamentos contendo antraciclinas (MACOP-B/VACOP-B/ProMACE-

CytaBOM) e 3) demais tratamentos. Foram identificados os casos 

submetidos à radioterapia complementar, subdividido em radioterapia com 

intuito de consolidação ou radioterapia paliativa. Estes dados foram 

coletados dos prontuários médicos e catalogados em fichas padronizadas.  

 Resposta completa foi estabelecida se após o término do tramento de 

primeira linha não havia doença clínicamente detectável por pelo menos 3 

meses. Os pacientes que apresentavam redução de mais de 50% do tumor 

foram classificados como resposta parcial, persistência de doença ou 

doença estável se houve redução de menos de 50% da massa e progressão 

de doença se houve aumento nas dimensões do tumor ou surgimento de 

novas lesões. A sobrevida livre de doença foi calculada pela subtração da 

data do término da quimioterapia para os pacientes com resposta completa 

até a recidiva da doença. O IPI foi estabelecido segundo o modelo adaptado 

de Biasoli et al.(56).  

 Aplicando o algoritmo proposto por Hans et al. (44), os casos foram 

classificados em CG se apresentassem CD10 positivo. Os casos CD10 

negativo e BCL-6 negativos foram classificados como LA, se BCL-6 positivo 
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e MUM1 positivo foram classificados como LA e MUM1 negativo 

classificados como CG. 

 

 

3.4 Reações Imunoistoquímicas 

 

 Os tecidos conservados em bloco de parafina e identificados como 

tumor foram submetidos a cortes seriados de 3 μm de espessura e 

montados em lâminas previamente tratadas com 3-aminopropil-trietoxil-

silano (Sigma, St Louis, MO, USA). 

O estudo imunoistoquímico foi realizado em 17 passos: 1) 

desparafinação dos cortes histológicos: 3 banhos em Xilol (5 minutos cada), 

4 banhos de álcool, lavagem por 5 minutos em água corrente; 2) 

recuperação antigênica na câmara de Pascal (Câmara de Pressão) em 

solução Citrato pH 6,0 à 125ºC  (30 segundos após atingir 125ºC e pressão 

entre 20 e 25 psi); 3) lavagem em água corrente por 5 minutos; 4) bloqueio 

da peroxidase endógena: 5 minutos com Peróxido de Hidrogênio 10 

volumes; 5) lavagem em PBS; 6) bloqueio de proteínas: 20 minutos com 

bloqueador de proteínas (DAKO); 8) lavagem em PBS; 9) incubação com 

Post Primary Block (NovoLink Max Polymer, Novocastra, Newcastle, UK) por 

30 minutos; 10) lavagem em PBS; 11) Incubação com NovoLink Polymer por 

30 minutos; 12) lavagem em PBS; 13) revelação com cromógeno 

diaminobenzedine (DAB) em 5 minutos (Kit Liquid DAB + Substrate 

Chromogen System; Dako, Carpinteria, CA, USA); 14) lavagem em água 

corrente; 15) contracoloração com hemotoxilina de Harris por 2 minutos; 16) 
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lavagem em água corrente por 5 minutos; 17) desidratação em álcool, Xilo, 

montagem com Entellan (Merck, Darmstadt, Germany). 

Para as reações imunoistoquímicas os seguintes anticorpos foram 

empregados: proteínas associadas às diferentes etapas de diferenciação 

linfóide,  CD10 (clone 56C6, Novocastra, diluição 1:50), BCL-6  (PG-B6p, 

DAKO, diluição 1:50) e MUM1 (MUM1p, DAKO, diluição 1:100).   

Em cada análise, cortes de tonsila palatina e linfonodos reacionais 

foram utilizados como controle positivo das reações de imunoistoquímica. Os 

controles negativos de todas as reações foram estabelecidos pela retirada 

do anticorpo primário e sua substituição por imunoglobulina do mesmo 

idiotipo.     

A leitura das lâminas foi realizada em microscópio óptico comum e os 

resultados foram graduados de acordo com a porcentagem de células 

positivas. Para CD10 e BCL-6, os casos foram considerados positivos se 

nas áreas mais representativas do tecido analisado, em aumento de 400 

vezes, pelo menos 10% das células foram coradas, de acordo com critérios 

previamente estabelecidos (50, 51, 55, 57). Este ponto de corte foi eleito em 

concordância com a maioria dos estudos(50, 51). Nestas áreas também foi 

avaliada a intensidade da marcação, embora não tenha sido utilizada para 

definir como positivo ou negativo. Os casos foram graduados segundo a % 

de células positivas em 0 (< 10%), 1 (de 10 a 50%), 2 (de 51 a 90%) e 3 (> 

90%), e intensidade da marcação em 0 (ausência de marcação), 1 (fraca), 2 

(moderada), 3 (forte).   

A expressão de MUM1 foi classificada de acordo com a média das 

células coradas (<10%, 10-30%, 30-70% e >70%). A escolha dos pontos de 
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corte de 30% e 70% foi baseado nos estudo de  Hans et al. (44) e van Imhoff 

et al. (57) que detectaram maior significância com estes valores. Para tanto, 

a análise de MUM1 foi feita através do Sistema Automatizado de Imagem 

Celular (ACIS III DAKO, Carpinteria, CA, EUA), disponível no serviço de 

Anatomia Patológica do Hospital AC Camargo, a fim de se precisar a graduação e 

dividir as reações de acordo com o ponto de corte escolhido.  

 Em resumo, os componentes do ACIS consistem de um microscópio 

digital automatizado (escaneador de lâminas) e de um computador com 

janela para captura de imagens e um sistema de processamento de 

imagens. Cada lâmina corada por imunoistoquímica é digitalizada e as 

imagens capturadas são revisadas pelo patologista na tela do computador. 

Um mínimo de seis campos de maior aumento são selecionados pelo 

patologista. O ACIS é capaz de detectar, contar, e classificar células 

baseadas na cor, tamanho e formato. Este sistema reconhece 256 níveis de 

intensidade da coloração imunoistoquímica que são convertidos para um 

escore fracionado da área selecionada. Uma média do escore de todas as 

áreas também é calculada. Detalhes sobre o hardware e softwate do ACIS 

são avaliáveis nos trabalhos de Bauer et al. (58) e Wang et al. (59). Para a 

análise da expressão de MUM1 foi utilizado o programa computacional 

cytoplasma_histo, residente no sistema e que mede a intensidade de reação 

no citoplasma. Foi analisada a média porcentagem de células coradas, a 

mediana da porcentagem, desvio padrão. 

 

3.5 Métodos Estatísticos 

A distribuição de freqüências foi utilizada para descrever as variáveis 

categóricas e as medidas de tendência central e de variabilidade para as 
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variáveis numéricas.  Para verificar a associação entre as variáveis 

categóricas e Resposta,  Modelo de Hans, em tabelas 2x2, o teste de 

freqüências do qui-quadrado foi adotado e  quando observado que pelo 

menos uma freqüência esperada foi menor do que 5, o teste exato de Fisher 

foi aplicado. A técnica de Kaplan-Meier foi utilizada para estimar as 

probabilidades de sobrevida global e livre de doença. O teste de logrank foi 

aplicado para verificar as diferenças entre as curvas de sobrevida.  O nível 

de significância de 5% foi considerado em todos os testes estatísticos. O 

modelo de regressão de COX foi usado para estimar os riscos relativos para 

morte (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%. Para a seleção 

das variáveis candidatas a possíveis fatores prognósticos, a técnica stepwise 

(forward) foi adotado. O pacote estatístico Stata, versão 7.0 foi usado para a 

realização das análises estatísticas.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Variáveis Clínicas 

 

Este estudo partiu da avaliação inicial de 45 casos matriculados na 

instituição, sendo que 44 pacientes foram incluídos na análise de freqüência 

das variáveis clínicas.  Um caso foi excluído por perda de seguimento pois 

teve tempo de seguimento menor que 2 anos, sendo que a data da última 

visita foi superior a 5 anos. Destes 44 casos, apenas 29 pacientes possuiam 

material em bloco de parafina adequado para as reações de 

imunoistoquímica. O tempo de seguimento variou de 0,4 meses a 220,3 

meses, com mediana de 30,7 meses e média de 47,6 meses.  

As frequências das variáveis demográficas estão sumarizadas na 

tabela 2.  A idade dos pacientes variou de 16 anos a 82 anos, com mediana 

de idade de 28 anos e 70% dos pacientem eram do sexo feminino. Apenas 

dois casos apresentaram acometimento de medula óssea. Dez pacientes 

tinham acometimento extra-nodal, 6 com acometimento pleural e/ou 

pericárdico, 2 com acometimento pleural e pulmonar, 1 com acometimento 

pulmonar e gástrico, 1 com acometimento pancreático. Em 10 pacientes o 

valor de DHL não foi identificado. Em relação ao IPI, 84% dos casos 

apresentavam de 0 a 2 variáveis desfavoráveis e 16% apenas apresentavam 

mais que 3 variáveis desfavoráveis. A maioria dos pacientes (85%) 

apresentavam doença Bulky, com lesões maiores que 6 a 10 cm de 

diâmetro. A maioria dos casos (65%) tinham índice de performance status 

(ECOG) menor ou igual a 1.  
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Tabela 2. Distribuição da casuística de acordo com as variáveis clínicas e de tratamento.  
 

Variável  Categoria N  (%)  
 

Idade  (anos) n 
Variação 
Mediana 
Média (DP) 

44 
16 – 82 
28 
37,6 (17,7) 

Sexo Feminino 
Masculino 

31  
13  

(70,4) 
(29,6) 

Estadio Ann 
Arbor 

I-II 21 (47,7) 

  III-IV 23 (52,3) 
 

Bulky Presente 37  (88,1) 
  Ausente 5  (11,9) 
ECOG 0 8 (18,2) 
  1 25 (56,8) 
  2 10 (22,7) 
  3 1 

 
(2,3) 
 

IPI (fatores) 0-2 37  (84,1) 
  3-5 7 

 
 (15,9) 
 

Medula Óssea Sim 2  (4,6) 
  Não 41 

 
(95,4) 
 

Acometimento  Sim 10  (22,7) 
 Extranodal Não 34 

 
 (77,3) 
 

Sintomas B Sim 17  (39,5) 
  Não 26 

 
(60,5) 
 

Qt 1a linha  CHOP* 34 (77,3) 
  Outros 10 (22,7) 
Rituximabe Sim 8 (18,2) 
  Não  36 

 
(81,8) 
 

Radioterapia  Sim  26 (59,1) 
 Mediastino 
 

Não 18 
 

(40,9) 
 

Resposta Completa 25 56,8 
 Não Completa 19 43,1 

 DP (desvio padrão). * Qt 1 linha 1- CHOP/CHOP-símile, 2 – Outros esquemas 
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Com relação à terapia, 77% (34/44) dos pacientes foram tratados com 

esquema de CHOP, sendo que 23% (10/44) receberam outro esquema, 

destes 2 casos receberam regimes não contendo antraciclinas, 4 casos 

receberam Promace-Cytabom, 3 casos protocolos pediátricos contendo 

antraciclina e 1 caso CODOX/IVAC. Radioterapia de mediastino foi 

empregada em 26 pacientes (56%), destes 18 após terem atingido resposta 

completa, 4 após terem atingido resposta parcial, 1 após progressão de 

doença após esquema de primeira linha.  Dos 44 pacientes 18% receberam 

terapia com Rituximabe, combinado ao esquema CHOP, sendo que todos 

foram tratados a partir de 2004.  

 

4.2 Marcadores Imunoistoquímicos 

 

Para a análise de CD10 e BCL-6, foram considerados positivos os 

casos com presença de mais de 10% das células com expressão destas 

proteínas (Figura 7). Dos 29 casos, 7 foram positivos e 22 negativos para 

CD10. A maioria dos casos foram positivos para BCL-6, 19/29 positivos e 

10/29 negativos. Para a interpretação de MUM1, foi utilizado o sistema 

automatizado de leitura de imunoistoquímica. Para a positividade de MUM1 

foi considerado o ponto de corte de 10%. Além disso, os casos foram 

avaliados também levando em conta outros valores de corte dependendo da 

intensidade de colocação pelo método automatizado (ponto de corte de 30% 

e 70%). Dos 29 pacietes analisados, 17 foram positivos e 12 negativos para 

MUM1 com cutoff de 10%, 14 positivos e 15 negativos para cutoff de 30% e 

5 positivos e 24 negativos para cutoff de 70%. A co-expressão de BCL-6 e 



_________________________________________________________Resultados 

 

43

MUM1 (>10%) foi vista em 13/16 dos pacientes BCL-6+. E a co-expressão 

de CD10 e MUM1 (>10%) ocorreu em 4 pacientes CD10+ e em 2 pacientes 

com cutoff de 30% para MUM1 (Tabela 3)   

 

 

 

 
 
 
Figura 7. Reações de Imunoistoquímica. Coloração mostrando resultados positivos. 
1 – CD10 (mais que 70% das células coradas). 2 – amplificação da coloração por 
CD10, mostrando distribuição do antígeno predominantemente em membrana das 
células neoplásicas. 3 – visualização da expressão de BCL-6, predominantemente 
padrão nuclear.4. Padrão de expressão de MUM1, marcação nuclear.  Aumento de 
400 X. 
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Aplicando o modelo de Hans para os 29 casos, considerando o valor 

de positividade para CD10 e BCL-6 e MUM1 acima de 10% , 18 casos 

apresentaram padrão de expressão semelhante ao perfil do linfócito ativado 

(LA) e 11 casos padrão de linfócito do centro germinativo (CG) como visto na 

Figura 8.  

 

 

Figura 8. Classificação de acordo com algoritimo de Hans et al Hans et al. 

(44). Divisão dos linfomas baseado na expressão de CD10, BCL-6 e MUM1 e 

distribuição dos 29 casos neste modelo. 

 

 

A Tabela 4 mostra a distribuição das variáveis clínicas e moleculares 

com relação à resposta à quimioterapia de primeira linha. Nenhuma variável 

clínica ou de tratamento mostrou associação com a resposta ao tratamento.  

Com relação aos marcadores, somente MUM1 com marcação acima 

de 70% mostrou associação com resposta. Todos os 17 casos com resposta 

completa apresentaram MUM1 < 70% e todos os 5 casos que foram 

positivos para MUM1 >70% não tiveram resposta completa  (p=0,015), 

 

CG (7 casos)

BCL-6
MUM1

LA (8 casos) 

CG (4 casos)

LA ( 10 casos)
CD10  

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 
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Tabela 4. Nenhuma associação foi observada entre o algoritmo de Hans et 

al. e as variáveis clínicas e patológicos.  

 

Tabela 3. Frequência dos marcadores imunoistoquímicos e modelo 

prognóstico 

 

Variável  Categoria N           (%)  
CD10 Negativo 22 (75,9) 
  Positivo 7 (24,1) 
BCL-6 Negativo 10 (34,5) 
  Positivo 19 (65,5) 
MUM1 >10% Negativo 12 (41,3) 
  Positivo 17 (58,6) 
MUM1 > 30% Negativo 15 (52,2) 
  Positivo 14 (47,8) 
MUM1 >70% Negativo 24 (82,4) 
  Positivo 5 (17,6) 
Modelo HANS  CG 11 (37,9) 
 LA 18 (62,1) 

 
* MUM1 > 10%; CG – perfil do linfócito do centro germinativo, LA, perfil 
do linfócito ativado  
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Tabela 4. Distribuição das variáveis de acordo com Tipo de Resposta à 
Quimioterapia de Primeira Linha 

 

Variável  Categorias Resposta           p 

    
Não Completa    Completa 
 n       %               n     % 

Faixa etária  ≤ 28 9 (47,4) 14 (56,0) 0,570 
(anos) >28 10 (52,6) 11 (44,0)  
Sexo Feminino 12 (63,2) 19 (76,0) 0,355* 
 Masculino 7 (36,8) 6 (24,0)  
Estadio Ann Arbor I-II 12 (63,2) 17 (68,0) 0,737 
 III-IV 7 (36,8) 8 (32,0)  
Bulky Presente 16 (88,9) 21 (87,5) >0,999* 
 Ausente 2 (11,1) 3 (12,5)  
IPI (Fatores) 0-2 14 (73,7) 23 (92,0) 0,210* 
 3-5 5 (26,3) 2 (8,0)  
Infiltração Medula Sim 0 (,0) 2 (8,0) 0,502* 
Óssea Não 18 (100,0) 23 (92,0)  
Acometimento  Sim 4 (21,1) 6 (24,0) 0,817 
Extranodal Não 15 (78,9) 19 (76,0)  
Sintomas B 1 6 (33,3) 11 (44,0) 0,480 
 2 12 (66,7) 14 (56,0)  
Qt 1 linha 1 13 (68,4) 21 (84,0) 0,287* 
 2 6 (31,6) 4 (16,0)  
Rituximabe Sim  2 (10,5) 6 (24,0) 0,433* 
 Não 17 (89,5) 19 (76,0)  
CD10 Negativo 11 (78,6) 11 (73,3) >0,999* 
 Positivo 3 (21,4) 4 (26,7)  
BCL-6 Negativo 6 (42,9) 4 (26,7) 0,450* 
 Positivo 8 (57,1) 11 (73,3)  
MUM1 > 10% Negativo 5 (42,9) 7 (46,7) 0,837 
 Positivo 9 (57,1) 8 (53,3)  
MUM1 > 30% Negativo 6 (37,5) 10 (71,4) 0,198 
 Positivo 10 (62,5) 4 (28,5)  
MUM1 > 70% Negativo 10 (66,7) 14 (100,0) 0,015* 
 Positivo 5 (33,3) 0 (0,0)  
Modelo HANS ** CG 4 (33,4) 7 (41,1) 0,573 
 LA 8 (66,5) 10 (58,8)  
p-valor obtido pelo teste do qui-quadrado * p-valor obtido pelo teste exato de Fisher 
NA: Não avaliável estatisticamente; ** MUM1 > 30% 
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4.3 Sobrevida 

A sobrevida mediana para os 44 casos foi de 37 meses.  A sobrevida 

global aos 5 e 10 anos foi de 47,0%  e 47% (Gráfico 1).  

A sobrevida global em 5 anos para as variáveis clínicas está descrita 

na tabela 5 e para os marcadores imunoistoquímicos na tabela 6. A análise 

univariada mostrou pior sobrevida para IPI 3-5 em relação a IPI 0-2, (50,4 

versus 28,6, p=0,035) tratamento com radioterapia complementar 

correlacionou com maior sobrevida global em 5 anos (65,6 x 22,2%, 

p=0,003) (Figura 10). Os pacientes que atingiram resposta completa tiveram 

melhor evolução em relação aos pacientes classificados como resposta não 

completa, 67,3% versus 21%, p=0,0001 (Gráfico 2).  

As taxas de sobrevida global em 5 anos para os marcadores 

imunoistoquímicos estão sumarizadas na Tabela 6. A positividade para 

MUM1 esteve associada com pior sobrevida (Gráfico 3). Classificando os 

casos de acordo com o algoritmo proposto por Hans et al, não foi observada 

nenhuma diferença estatisticamente significativa quanto à sobrevida global 

em 5 anos. A expressão de MUM1 este relacionada com pior sobrevida 

mesmo empregando dois outros pontos de corte de positividade (30% e 70% 

das células).  

A sobrevida livre de doença (SLD) foi calculada para 25 casos que 

completaram tratamento e obtiveram resposta completa. Destes 25 casos, 7 

(28%) apresentaram recidiva. O tempo para ocorrência de recidivas variou 

de 5,8 a 130,3 meses com mediana de 15,0 meses e média de 28,8 meses, 

calculado entre a a data de final de tratamento e data do diagnóstico da 
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recidiva. A sobrevida livre de doença em 5 e 10 anos foi de 81,7% e de 

81,7% respectivamente. Nenhuma associação foi verificada entra a SLD e 

as variáveis clínicas e moleculares. MUM1 positivo apresentou pior 

sobrevida livre de doença em 5 anos comparado com MUM1 negativo (92% 

versus 57%), com tendência à significância estatística, p=0,051. 

A análise univariada foi realizada para as variáveis que mostrarem 

significância estatística pelo Método de Kaplan-Meier.  O modelo 

multivariado, através da técnica stepwise no modelo de regressão de COX 

foi calculado para os 29 casos com dados sobre clínicos e de MUM1 

disponíveis, mostrou que somente as variáveis resposta e MUM1 foram 

fatores prognósticos (tabela 7). Pacientes que não apresentaram resposta 

completa tiveram risco para morte 5 vezes maior do que os com resposta 

completa, assim como os pacientes com MUM1 positivo tiveram risco de 

morte 4 vezes maior do que aqueles com MUM1 negativo. 
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Tabela 5. Probabilidade de Sobrevida Global em 5 anos de acordo com as 

variáveis clínicas (n=44).  

Variável Categorias SG 5 anos (%) p 
Estadio Ann 
Arbor I-II  52,6 0,1991 
 III-IV  35,8  
Bulky Presente  47,8 0,6884 
 Ausente  40,0  
ECOG 0  72,9 0,5172 
 1  40,8  
 2  50,0  
IPI (Fatores) 0-2  50,4 0,0356 
 3-5  28,6  
Medula Óssea Sim  50,0 0,8229 
 Não  48,3  
Extranode Sim   37,7 0,5894 
 Não  50,0  
Sintomas B Sim   48,8 0,9576 
 Não  47,9  
Qt 1 linha * CHOP  45,9 0,8191 
 Outros  50,0  
Rituximabe Sim   47,2 0,9244 
 Não  41,6  
Radioterapia   Sim   65,6 0,0047 
Mediastino Não  22,2  
Resposta Não Completa  21,0 <0,0001 
  Completa   67,3  
 
p-valor obtido pelo teste de Logrank. Qt 1 linha (quimioterapia de primeira 
linha): CHOP = CHOP/CHOP-símile, Outros- outros esquemas 
 
.  
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Tabela 6. Probabilidade de Sobrevida Global em 5 anos de acordo com os 

marcadores imunoistoquímicos (n=29) 

 

Variável  Categoria  SG 5 anos (%) p 
CD10 -  44,4 0,9267 
 +  44,9  
BCL-6 -  50,0 0,6858 
 +  39,7  
MUM1 > 10% -  66,7 0,0147 
 +  24,8  
MUM1 > 30% -  62,5 0,0010 
 +  15,0  
MUM1 > 70% -  53,6 <0,0001 

 +  
0,0  (2-
anos)  

Modelo Hans CG 11 60,0 0,1560 
 LA 18 34,0  
p-valor obtido pelo teste de Logrank; (+ positivo, - negativo). 
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Tabela 7. Análise Univariada e Multivariada para as variáveis clínicas e 

patológicas. RR (Risco Relativo). IC – intervalo de confiança de 95%; (n=29) 

 
Característica RR IC 95% 

Análise Univariada   

IPI   

0-2 x 3-5 2.78 1.0 - 7.6 

Resposta   

RC x não-RC 5.38    2.2 – 13.4 

Radioterapia   

Sim x Não 3.17    1.4 – 7.4 

MUM1   

> 10% versus <10% 3.92 1.2 – 12.6 

> 30% versus <30% 5.68 1.8 – 17.8 

> 70% versus < 70% 8.99 2.7 – 30.5 

Análise Multivariada   

Resposta   

RC versus não-RC 4.28 1.3 – 13.6 

MUM1 cutoff 10%   

Positivo x Negativo 3,54 1.1 – 11.5 
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Gráfico 1. Curva de Sobrevida Global  (n= 44 pacientes) 
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Gráfico 2. Sobrevida Global e variáveis clínicas (n=44 pacientes). A – resposta completa 
x não resposta completa. B. IPI alto (3-5) x IPI baixo (0-2). C. Tratamento com 
Radioterapia x sem Radioterapia.  
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Gráfico 3. Sobrevida Global e Expressão de MUM1 (n=29 pacientes). Curvas de 
sobrevida para diferentes valores de corte para positividade de MUM1. A. cutoff de 10% 
B. Cutoff de 30% . C cutoff de 70%. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O LBPM foi reconhecido como uma entidade clínica e patógica 

distinta desde 1980(1). Embora exista dificuldade em se distinguir o LBPM 

dos LDGCB, o linfoma do mediastino atualmente pode ser caracterizado 

tanto pelo comportamento clínico uniforme quanto pela assinatura molecular 

recentemente identificada. 

No presente trabalho, confirmamos os dados epidemiológicos 

característico do LBPM. Nesta amostra de 44 pacientes estudados, a 

mediana de idade foi de 28 anos, com predominância do sexo feminino, 

70%. Apenas 7 pacientes (15%) tinham idade superior a 60 anos.  

A despeito de ser um estudo retrospectivo, as informações clínicas 

obtidas para este grupo de 44 foram coincidentes com as características dos 

pacientes portadores de LBPM previamente descritas (4, 7, 8, 10, 15, 16). 

Com relação ao estadiamento clínico, 65% dos casos tiveram estadiamento I 

e II pela classificação de Ann Arbor. A maioria dos pacientes (6/8) que 

apresentavam estadio IV possuíam infiltração pleural ou pericárdica (dado 

não mostrado). A definição de invasão pericárdica ou pleural em pacientes 

que apresentam extensa massa mediastinal é muitas vezes feita de forma 

arbitrária, já que estes órgãos estão em íntimo contato. Baseado nisso, a 

determinação do risco levando em conta o IPI pode ser equivocada.  

O acometimento extranodal foi visto em 10 (22%) dos casos e 

infiltração medular em apenas 2 casos. A presença de grande massa 

mediastinal ou Bulky foi vista em 88% dos casos. No estudo publicado por 
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Zinzani etl al (7), a maior série relatada com 426 pacientes analisados, 

observou-seque 83% dos pacientes tinham estadio I-II, 32 % com 

acometimento extra-nodal, 5% com infiltração de medula óssea 5% e 83% 

com Bulky mediastinal.  

Não existem estudos clínicos randomizados avaliando as diferentes 

estratégias de tratamento para o LBPM. Quimioterapia, radioterapia e em 

alguns casos a terapia de altas doses com transplante autólogo de medula 

óssea são as modalidades de tratamento empregadas. O esquema CHOP é 

o mais utilizado atualmente, associado ao Rituximabe, anti-corpo monoclonal 

anti-CD20 (CHOP-R). Este esquema é denominado de primeira geração, em 

oposição aos esquemas de terceira geração mais intensos (MACOP-B, 

VACOP-B e ProMACE CytaBOM). O uso de regimes de primeira geração 

levou à impressão inicial de que o prognóstico dos LBPM era pior do que o 

dos outros linfomas difusos. Com o emprego dos regimes de terceira 

geração a sobrevida dos pacientes portadores de LBPM tem se equiparado 

a de pacientes com outros LDGCB (11, 12). No estudo retrospectivo de 

Zinzani et al. (6), a sobrevida em 10 anos foi de 71% para o grupo tratado 

com esquemas de terceira geração contra apenas 44% para o grupo tratado 

com CHOP.  Estudo recente de Savage et al. (13) analisando 153 pacientes 

mostrou melhor sobrevida para os pacientes com LBPM comparados com os 

linfomas difusos (p<0,001), e novamente houve tendência de superioridade 

do esquema MACOP-B ao esquema CHOP. No entanto, aparentemente não 

houve diferença entre MACOP-B e CHOP-Rituximabe.  
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No presente estudo, a sobrevida global em 5 anos dos 44 pacientes 

foi de 47% e a sobrevida livre de progressão de 81%. Estes números estão 

de acordo com os achados da literatura para o LBPM (2-6, 8, 10, 13, 16). 

Embora a taxa de sobrevida tenha sido inferior às taxas reportadas pelos 

estudos mais recentes para esta doença, é necessário considerar que 

apenas 4 casos foram tratados com esquemas de terceira geração ou mais 

intensos (ProMACE-CytaBOM), e apenas 8 casos receberam Rituximabe 

associado à quimioterapia.  

A adição do Rituximabe ao regime terapêutico está relacionado a 

maiores taxas de resposta e sobrevida nos pacientes com LDGCB(9), e 

parece também ser importante nos linfomas do mediastino, conforme os 

dados de Savage et al. (13). No entanto, o papel do Rituximabe no 

tratamento dos LBPM ainda deve ser investigado de forma controlada. Neste 

estudo não houve diferença significativa na sobrevida para os pacientes que 

receberam CHOP-R. Além de o número de pacientes tratados com 

Rituximabe ser bastante reduzido, estes pacientes tiveram um tempo de 

seguimento relativamente curto se comparado com os demais casos. Todos 

os pacientes receberam Rituximabe a partir de 2004. É possível que com um 

grupo maior de pacientes para se analisar, o mesmo benefício na sobrevida 

obtido com o esquema CHOP-R para os LDGCB possa ser visto também 

nos LBPM com taxas de cura similares àquelas observadas com regimes 

mais dose-intensos.  

Pacientes que apresentaram resposta completa após o esquema de 

primeira linha de quimioterapia tiveram evolução mais favorável. A taxa de 
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sobrevida em 5 anos para resposta completa foi de 67% contra 21% para 

aqueles que não obtiveram resposta completa (p<0,0001). Dos 19 pacientes 

que não atingiram resposta completa, 15 (78%) faleceram da doença. 

Pacientes que não atingiram resposta completa tiveram risco 4 vezes maior 

de morte na análise multivariada.  

Os pacientes que falharam ao esquema de primeira linha apresentam 

pior evolução, mostrando que os esquemas de resgate são pouco efetivos 

para o LBPM, ao contrário dos outros tipos de linfomas difusos, em que 

mesmo após falha ao tratamento de primeira linha parte dos pacientes 

conseguem ser resgatados com quimiotearapia de alta dose. Nosse estudo 

mostrou que a mediana das recidivas ocorreu em aproximadamente 12 

meses. Os pacientes que entraram em resposta completa tiveram sobrevida 

livre de doença em 5 anos de 83%. Avaliando outras variáveis 

potencialmente relacionadas com resposta à quimioterapia, nenhuma 

associação foi identificada. Outro ponto que merece comentário é a definição 

de resposta completa. Com exceção de 4 pacientes, todos os demais 

tiveram avaliação de doença realizada por meio de exames de imagem 

convencionais com Tomografias Computadorizada e Cintilografia com Gálio. 

Atualmente existem métodos mais sensíveis para detectar atividade de 

linfoma. A positividade da cintilografia de corpo inteiro com com FDG (Flúo-

Desoxiglicose), ou PET scan após quimioterapioa para linfoma de Hodgkin 

tem se correlacionado com pior evolução (60). No entanto, na nossa 

casuística a combinação de tomografia e cintilografia com Gálio foi capaz de 



 

 

60

de diferenciar os pacientes em respondedores e não respondedores com 

correlação com a sobrevida.  

O papel da radioterapia na redução do risco de recidiva ainda não 

está totalmente esclarecida nos LBPM. Massas residuais mediastinais após 

quimioterapia podem representar tecido fibrótico ou tumor viável. Alguns 

estudos têm sugerido benefício em se empregar radioterapia de 

consolidação para lesões iniciais extensas (11). No entanto são análises 

retrospectivas com pequeno grupo de pacientes. No presente estudo, a taxa 

de sobrevida para pacientes tratados com radioterapia foi de 65% versus 

22% para não irradiados (p=0,0039). Deve-se levar em conta que 

radioterapia foi empregada em  4/14 (28%) dos pacientes que tiveram 

progressão após quimioterapia, portanto de pior prognóstico.  Dentre os 25 

pacientes que obtiveram resposta completa 7 não receberam radioterapia, 

tendo ocorrido 4 óbitos neste subgrupo. Não é possível afirmar que a 

radioterapia esteve associada com melhores resultados devido à pequena 

casuística deste estudo e ao fato de a maior parte dos pacientes terem 

recebido radioterapia após resposta completa. Mesmo assim, estes dados 

apontam para maior controle da doença com radioterapia.  Uma melhor 

seleção de pacientes que possam se beneficiar desta terapia  deve ser 

realizada.  

O IPI é a ferramenta prognóstica mais utilizada para os LDGCB (14). 

Foi originalmente desenvolvido para os linfomas agressivos, mas sua 

utilidade para os LBPM é questionável. Dados discordantes sobre o valor 

prognóstico do IPI nos LBPM têm sido reportados na literatura. (6,9, 13, 17). 
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Um dos problemas de se empregar o IPI para estes linfomas é a dificuldade 

de se diferenciar estádios iniciais de estádios avançados com acometimento 

pleural e pulmonar (estádio I-II x IV) , situação relativamente comum nestes 

linfomas. No presente estudo, IPI esteve associado com a sobrevida global 

na análise univariada. Devemos ressaltar que os valores de DHL não 

estavam disponíveis para um número considerável de pacientes, o que pode 

comprometer a formulação precisa do IPI.  

A maioria dos fatores prognósticos identificados para os LBPM são 

clínicos. IPI, radioterapia de mediastino, DHL, presença de massa Bulky e 

resposta completa são variáveis que estão associados com sobrevida na 

maioria dos estudos(6,9,13,15). A análise imunoistoquímica e molecular 

forneceram importantes informações para caracterização deste tipo 

específico de linfoma e puderam diferenciá-lo dos outros tipos de linfomas 

agressivos. No entanto, a correlação destes achados com prognóstico é 

escassa (35, 36, 61) 

O presente estudo focou na análise de CD10, BCL6 e MUM1 em 29 

pacientes portadores de LBPM bem como na validação do algoritmo de 

Hans et al. (44) para este linfoma. Em concordância com achados prévios 

(41, 51), encontramos que apenas 25% dos casos eram CD10 positivos. A 

expressão de CD10 é reconhecida como um marcador de linfócito do centro 

germinativo (55) e tem associado a melhor prognóstico (44) Por outro lado, a 

expressão de BCL-6 foi encontrada em 66% dos pacientes. Nenhuma 

correlação entre a expressão de CD10 e BCL-6 com sobrevida foi 

observada.  
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Não existe consenso sobre a classificação dos LBPM de acordo com 

a similaridade com o linfócito B do centro germinativo. Na análise de CD10 

BCL6 em 19 pacientes portadores de LBPM de Leval et al. encontraram um 

predomínio de CG. Por outro lado, baseando-se na expressão de CD10, 

BCL6 e na presença de mutação somática na região variável da cadeia 

pesada do gene de imunoglobulina (IgVH) e de BCL6, Pileri et al. (41) 

demonstraram que uma parte destes linfomas derivam de células B ativas ou 

pós CG. Utilizando a classificação descrita por Hans et al. (44), 65% dos 

casos foram classificados como pós CG na presente série. Além disso, não 

houve diferença estatisticamente significativa na sobrevida global para os 

dois grupos CG versus pos CG, 65% x  34%, p=0,15, respectivamente.  

Os achados do presente estudo sugerem a classificação 

imunoistoquímica dos LBPM em CG e pós CG não é uma ferramenta 

prognóstica confiável. Esta é mais uma informação que reforça as diferenças 

entre este tipo de linfoma e os LDGCB já observadas pelos estudos de 

expressão gênica (35-37)). Outro problema na adoção deste sistema de 

classificação é o fato de até 80% de co-expressão de BCL6 e MUM1, um 

fenômeno observado em até 50% dos LDGCB e que não corresponde ao 

padrão mutuamente exclusivo encontrado em células normais do CG. Mais 

estudos são necessários para esclarecer o papel da expressão e de 

mutações de BCL6 e a relação com os diferentes estágio de maturação em 

linfomas B. Além do mais, a positividade de CD10 é fator determinante no 

modelo de Hans et al. (44). Nos linfomas do mediastino a expressão de 

CD10 é relativamente baixa, variando de 21 a 32% (41,52). Desta forma, a 
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classificação em CG ou LA depende da expressão de BCL-6 para os casos 

CD10 negativos. O valor de BCL-6 como marcador de linfócitos do centro 

germinativo tem sido motivo de discussão. No estudo de Hans et al. (44), 

uma parcela dos casos classificados como CG expressavam MUM1. No 

nosso estudo, a co-expressão de CD10 e MUM1 ocorreu em 4 dos 7 casos 

positivos para CD10, embora seja proporcionalmente grande este valor, 

devemos considerar o limitado poder estatístico deste grupo, não permitindo 

chegar a uma conclusão precisa sobre este padrão de expressão. 

Por outro lado, MUM1 mostrou ser um fator prognóstico independente 

no presente estudo para os LBPM. MUM1/IRF4 é um regulador importante 

da expressão gênica mediada por Interferons e outras citocinas (52). A 

presença de MUM1 caracteriza os estágios finais da diferenciação intra-CG 

e os subsequentes passos na maturação em direção ao plasmócito e é 

utilizado para identificar os LDGCB pós-CG ou ativados. A presença de 

MUM1 está associada com prognóstico adverso nos LDGCB em muitos 

estudos (44, 62, 63). Este é o primeiro trabalho a demonstrar que a 

expressão de MUM1 correlaciona-se com prognóstico desfavorável e menor 

sobrevida nos LBPM. Pacientes com MUM1 positivos tiveram quase 4 vezes 

maior risco de morte comparados com MUM1 negativos (RR 3,92, IC 95% 

1,2 -12,6). 

A expressão de MUM1 com diferentes pontes de corte de positividade 

também correlacionou-se inversamente com a sobrevida. A sobrevida em 5 

anos para MUM1 positivo e negativo foi de 12% versus 68% (p=0,001) e 

53% versus zero (p=0,0001), utilizando pontos de corte de células positivas 
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de 30% e 70%, respectivamente. Todos os pacientes com positividade para 

MUM1 em mais de 70% das células foram a óbito pela doença. Os pontos 

de corte descritos para MUM1 na literatura e que se correlacionam com 

prognóstico variam de 20 (44, 50, 62, 63) a 80% (57, 61). A despeito dos 

achados de van Imhoff et al. (61) mostrando que valores de ponto de corte 

inferiores a 20% não se correlaciona com prognóstico nos LDGCB, nossos 

dados demonstram que o valor de 10% de células positivas é capaz de 

identificar dois grupos com prognóstico distinto. Esta divergência pode ser 

decorrente de problemas relacionados às reações de imunoistoquímica e a 

interpretação das mesma ou  então  representar uma real diferença 

molecular entre estas duas neoplasias.   

 Os estudos de expressão gênica revelaram uma inesperada 

semelhança entre o LBPM e o linfoma de Hodgkin clássico. Em ambas 

neoplasias ocorre a ativação da via de NFkB e frequentemente é encontrada 

a expressão de MUM1 (22,42). Na presente série, 58% dos pacientes foram 

positivos para MUM1 e este é mais um dado que aproxima estas duas 

neoplasias do ponto de vista de desenvolvimento e caracterização 

imunoistoquímica.  Levando em consideração as semelhanças clinicas e 

moleculares do LH e LBPM  acumuladas até o presente, uma abordagem 

terapêutica alternativa para os linfomas de mediastino de células B pode 

resultar em melhores resultados, pelo menos para o subgrupo de maior risco 

de recidiva. As células de Reed-Sternberg do LH clássico apresentam 

ativação constitutiva de NFkB, o que leva a resistência à quimioterapia 

convencional. In vitro, a inibição de NFkB leva as células de Reed-Sternberg 
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para apoptose (64). Estudos clínicos preliminares mostram que os inibidores 

de proteassoma que bloqueiam NFkB parecem ser promissores no 

tratamento do linfoma de Hodgkin (65). No futuro, a combinação de 

quimioterapia com estes agentes podem ser uma alternativa a ser explorada 

em estudos clínicos para pacientes com LBPM.  

 Em conclusão, este estudo fornece informações clínicas e biológicas 

sobre o LBPM. A classificação em CG e pós-CG tem relevância prognóstica 

nos LDGCB, tanto pelo perfil de expressão gênica como por 

imunoistoquimica. No entanto, a classificação de acordo com o linfócito do 

CG de acordo com o algoritmo de Hans et al. não se correlacionou com 

prognóstico nesta série.  Por outro lado, na análise multivariada a expressão 

de MUM1 e Resposta Completa  correlacionaram com a sobrevida. Apesar 

de alguns estudos apontarem para prognóstico mais favorável dos LBPM em 

relação aos LDGCB nodais, uma parcela destes tumores apresentam maior 

agressividade. Assim, são necessários mais estudos para confirmarem estes 

achados e identificarem os indivíduos em maior risco de recaída e óbito.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo de 44 indivíduos com diagnóstico de LBPM 

tratados no Hospital A C Camargo permitiu concluir que: 

• A amostra estudada apresentou características clínicas 

uniformes e semelhantes à maioria dos pacientes 

diagnosticados com esta doença quando comparado com a 

literatura.  

• A sobrevida global e a sobrevida livre de doença deste grupo 

foram concordantes com as taxas relatadas na literatura 

quando tratados com esquema de primeira geração 

(CHOP/CHOP-símiles). 

Em relação ao estudo imunoistoquímico com CD10, BCL-6 e MUM1 

nos 29 pacientes da mostra permitiu concluir que: 

• A positividade para MUM1 esteve associada à pior sobrevida 

global; 

• A classificação dos LBPM em Centro Germinativo ou Linfócito 

Ativado utilizando modelo de Hans et al. (44) não se 

correlacionou com prognóstico.  
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7 Anexos 
 Data Nasc Idade Sexo Data Diagnostico  ESTADIO Bulky ECOG IPI Extranodal 
1 24/11/1976 24 1 17/08/01 2 1 2 2 1
2 21/10/1974 26 1 01/10/99 1 1 1 1 2
3 15/10/1947 53 2 25/04/01 1 1 1 1 1
4 3/11/1936 62 2 18/08/98 2 1 1 2 2
5 29/05/1974 22 1 12/05/97 1 9 1 1 2
6 22/06/1977 25 1 04/07/98 2 1 2 1 2
7 6/7/1973 25 1 28/10/98 2 1 1 1 2
8 6/2/1966 33 1 11/06/99 1 1 1 1 2
9 25/08/1927 71 1 26/03/99 2 2 2 2 2
10 3/1/1957 42 1 22/06/99 1 2 1 1 2
11 21/10/1964 33 2 03/09/98 1 2 0 1 2
12 21/6/1982 17 2 19/01/00 2 1 1 2 1
13 15/10/1977 17 2 02/02/95 2 1 1 1 2
14 23/7/1966 30 2 26/10/95 2 1 1 1 2
15 6/9/1938 57 2 10/10/92 1 1 2 1 1
16 8/5/1939 60 2 25/02/00 1 2 1 1 2
17 15/4/1947 42 1 20/06/89 1 1 1 1 2
18 9/6/1969 23 2 14/09/92 1 1 0 1 2
19 11/8/1973 27 1 01/12/00 1 1 2 1 2
20 1/11/1978 21 1 13/11/98 2 1 1 1 2
21 14/8/1976 25 1 26/11/01 2 1 1 1 2
22 21/1/1974 28 1 22/08/02 2 1 1 1 2
23 12/3/1972 26 1 23/04/98 1 1 0 1 2
24 20/9/1990 21 1 22/12/01 2 1 2 1 2
25 3/8/1915 82 1 26/08/97 2 1 2 1 1
26 17/8/1939 58 1 21/05/98 2 1 3 2 1
27 13/1/1946 46 1 09/06/92 1 1 1 1 2
28 25/1/1920 75 1 07/11/95 2 1 1 2 1
29 25/3/1933 55 1 05/12/98 2 1 1 1 2
30 24/2/1976 28 1 01/09/04 1 1 2 1 2
31 8/1/1967 36 1 01/10/03 1 1 0 1 2
32 15/5/1977 27 1 05/11/04 2 1 1 1 1
33 2/10/1945 53 2 18/03/99 2 1 2 1 2
34 22/12/1975 26 2 14/08/02 1 1 0 1 2
35 25/7/1943 54 2 02/02/98 2 9 2 2 1
36 30/5/1976 28 1 13/09/04 1 1 1 1 2
37 10/7/1946 58 1 15/03/04 2 2 1 1 1
38 3/4/1919 65 1 24/07/92 2 1 1 1 2
39 14/3/1977 24 1 16/03/01 1 1 1 1 2
40 10/9/1985 16 1 26/02/02 1 1 1 1 2
41 14/10/1979 27 2 01/12/06 2 1 0 1 2
42 29/7/1982 22 1 01/09/04 1 1 0 1 2
43 1/12/1979 26 1 03/08/06 2 1 1 2 1
44 1/1/1967 38 1 01/06/07 2 1 0 1 2
     1 - F   1 - I/II 1 - SIM   1 - 0-2 1 - sim 
     2 - M   2- III/IV 2 - NÃO   2 - > 2 2 - não 

 

 

Anexo 1 – Tabela com as variáveis clínicas e de tratamento 
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Data Nasc 
Qt 1 
linha 

Data término 
qt 

Rituxim
abe 

Radiotera
pia 

Respost
a 

Reci
diva  

data 
recidiva 

data ult 
seg 

status 
ult seg obito data obito 

1 24/11/1976 1 24/12/01 1 1 3 2 0 28/3/07 2 0
2 21/10/1974 1 9/9/00 1 1 3 1 17/7/2001 4/4/02 3 1 4/4/02
3 15/10/1947 1 29/10/01 1 1 2 9 0 7/11/03 3 1 7/11/03
4 3/11/1936 1 17/9/98 1 1 2 9 0 6/6/99 3 1 6/6/99
5 29/05/1974 1 19/11/97 1 2 3 2 0 13/4/07 1 2 0
6 22/06/1977 1 14/12/98 1 1 1 9 0 10/11/07 1 2 0
7 6/7/1973 1 22/7/98 1 2 2 9 0 13/12/99 3 1 13/2/99
8 6/2/1966 1 13/10/99 1 1 3 2 0 8/4/04 1 2 0
9 25/08/1927 1 26/6/99 1 2 2 9 0 2/9/99 3 1 2/9/99
10 3/1/1957 1 14/9/99 1 1 3 2 0 1/9/06 1 2 0
11 21/10/1964 1 1/12/98 1 1 3 2 0 1/11/07 1 2 0
12 21/6/1982 2 3/5/00 1 2 3 2 0 26/12/06 1 2 0
13 15/10/1977 2 1/8/95 1 2 3 1 1/11/1996 3/3/98 3 1 3/3/98
14 23/7/1966 1 1/2/96 1 1 3 2 0 9/12/96 3 1 9/12/96
15 6/9/1938 1 14/7/93 1 2 3 1 1/1/1995 9/12/95 3 1 9/12/95
16 8/5/1939 1 21/8/00 1 1 1 9 9 4/4/01 3 1 4/4/01
17 15/4/1947 2 27/4/90 1 2 3 2 0 6/11/07 1 2 0
18 9/6/1969 1 21/12/92 1 2 2 9 0 19/5/93 3 1 19/5/93
19 11/8/1973 1 10/4/01 1 1 3 1 5/12/2001 9/5/02 3 1 9/5/02
20 1/11/1978 1 6/6/99 1 1 3 1 1/12/1999 4/6/02 3 1 4/6/02
21 14/8/1976 2 1/7/02 1 1 2 9 0 27/7/07 1 2 0
22 21/1/1974 1 1/1/03 1 1 3 2 0 1/9/07 1 2 0
23 12/3/1972 1 21/7/98 1 1 3 2 0 17/11/07 1 2 0
24 20/9/1990 1 8/4/02 1 1 3 2 0 24/10/07 1 2 0
25 3/8/1915 1 30/4/98 1 2 3 2 0 19/1/05 1 2 0
26 17/8/1939 1 19/10/98 1 2 2 2 0 10/11/98 3 1 10/11/98
27 13/1/1946 2 1/6/93 1 1 1 9 0 29/9/03 1 2 0
28 25/1/1920 0 0/1/00 1 2 0 9 0 28/11/95 3 1 28/11/95
29 25/3/1933 1 22/3/89 1 1 3 1 26/1/2000 6/9/00 3 1 6/9/00
30 24/2/1976 1 20/4/05 2 1 3 2 0 1/10/07 1 2 0
31 8/1/1967 2 23/2/04 1 1 3 2 0 26/10/07 1 2 0
32 15/5/1977 1 7/5/05 2 1 3 2 0 24/7/07 1 2 0
33 2/10/1945 2 20/4/99 1 2 2 9 0 5/5/99 3 1 5/5/99
34 22/12/1975 1 26/12/02 1 1 1 9 0 25/9/07 1 2 0
35 25/7/1943 1 3/5/98 1 2 2 9 0 20/8/98 3 1 20/8/98
36 30/5/1976 1 5/2/05 2 1 3 2 0 14/6/05 1 2 0
37 10/7/1946 1 27/11/04 2 2 3 2 0 13/12/06 3 1 13/12/06
38 3/4/1919 2 4/1/93 1 2 2 9 0 22/6/93 3 1 22/6/93
39 14/3/1977 1 23/8/01 1 2 2 9 0 23/1/02 3 1 23/1/02
40 10/9/1985 2 19/7/02 1 2 2 9 0 6/1/03 3 1 6/1/03
41 14/10/1979 1 1/4/07 2 1 3 1 1/7/2008 1/3/08 2 2 0
42 29/7/1982 1 14/3/05 2 2 1 9 0 25/3/06 3 1 25/3/06
43 1/12/1979 1 20/12/06 2 1 2 9 0 27/3/07 3 1 27/3/07
44 1/1/1967 1 20/12/07 2 1 3 2 0 1/8/08 1 2 0
 

      1 = não 1= sim 

3 
complet
a (RC) 1 com recidiva    

1 vivo sem 
doença 1 obito 

 
      2 = sim 2= não 

2 
parcial 2 sem recidiva    

2 vivo c/ 
doença 2 vivo 

 
         

1  
estavel 9 - sem RC    

3 morto pela  
dça   

 

                 

4 morto 
outras 
causas   

 
                 

5 perda 
seguimento   

 

Anexo 2 – Tabela com as variáveis de tratamento 
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Data Nasc CD10  BCL-6  MUM1 (> 10%) HANS  
MUM1 
(30%) 

HANS 
(30%) 

MUM1 
(70%) 

HANS 
(70%) 

1 24/11/1976 1 1 0 0 0 0 0 0
2 21/10/1974 1 1 1 0 1 0 0 0
3 15/10/1947 0 1 0 0 0 0 0 0
4 3/11/1936 0 0 0 1 0 1 0 1
5 29/05/1974 1 1 0 0 0 0 0 0
6 22/06/1977 1 0 1 0 1 0 0 0
7 6/7/1973 0 1 1 1 1 1 0 0
8 6/2/1966 9 9             
9 25/08/1927 0 0 1 1 1 1 1 1
10 3/1/1957 0 0 0 1 0 1 0 1
11 21/10/1964 9 9             
12 21/6/1982 9 9             
13 15/10/1977 9 9             
14 23/7/1966 0 1 1 1 0 0 0 0
15 6/9/1938 1 0 0 0 0 0 0 0
16 8/5/1939 0 0 0 1 0 1 0 1
17 15/4/1947 0 1 1 1 0 0 0 0
18 9/6/1969 0 1 1 1 1 1 1 1
19 11/8/1973 0 1 1 1 1 1 0 0
20 1/11/1978 9 9             
21 14/8/1976 9 9             
22 21/1/1974 9 9             
23 12/3/1972 0 1 0 0 0 0 0 0
24 20/9/1990 0 1 0 0 0 0 0 0
25 3/8/1915 9 9             
26 17/8/1939 9 9             
27 13/1/1946 0 1 0 0 0 0 0 0
28 25/1/1920 9 9             
29 25/3/1933 9 9             
30 24/2/1976 0 0 0 1 0 1 0 1
31 8/1/1967 0 0 1 1 0 1 0 1
32 15/5/1977 9 9             
33 2/10/1945 1 1 1 0 1 0 1 0
34 22/12/1975 0 0 0 1 0 1 0 1
35 25/7/1943 9 9             
36 30/5/1976 0 1 1 1 1 1 0 0
37 10/7/1946 9 9             
38 3/4/1919 9 9             
39 14/3/1977 0 0 1 1 1 1 0 1
40 10/9/1985 1 1 1 0 1 0 1 0
41 14/10/1979 0 1 1 1 1 1 0 0
42 29/7/1982 0 1 1 1 1 1 1 1
43 1/12/1979 0 1 1 1 1 1 0 0
44 1/1/1967 0 1 1 1 1 1 0 0
   0 = - 0 = -   0 = CG         
   1 = + 1 = +   1 = LA         
   9 = ND 9 = ND             

 

 

Anexo 3. Tabela com as variáveis imunoistoquímicas 
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