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RESUMO 

 
Avaliação de marcadores de prognóstico e da mutação JAK2V617F na evolução de pacientes 
com leucemia linfóide aguda da infância no estado da Bahia – Brasil. Rodrigo Silva Cezar. A 
leucemia linfóide aguda (LLA) da infância é uma neoplasia do sistema hematopoiético, de 
natureza clonal, com incidência elevada entre dois (2) e cinco (5) anos de idade. No Brasil 
estima-se a ocorrência de 9540 casos de leucemias por ano, sendo 450 no estado da Bahia. O 
diagnóstico é realizado pela análise morfológica e imunofenotipagem da medula, visando 
classificar a linhagem celular envolvida. O tratamento da LLA evoluiu muito nos últimos 
anos e, a taxa de cura está acima de 80%. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os dados 
hematológicos, imunofenotípicos e da pesquisa da mutação JAK2V617F correlacionando-os 
aos aspectos clínico-laboratoriais apresentados na evolução entre o diagnóstico e tratamento 
de pacientes com LLA da infância provenientes da Bahia. A casuística foi composta por 37 
pacientes com idade entre nove meses e 14 anos, sendo 15 (40,5%) do sexo feminino e 22 
(59,5%) do masculino, tratados pelo protocolo 93 do Grupo Brasileiro para o Tratamento de 
Leucemia na Infância. O perfil hematológico e imunofenotípico dos pacientes foram 
realizados ao diagnóstico e durante o tratamento, além da pesquisa da mutação JAK2V617F 
pela técnica de PCR; os dados clínico-laboratoriais foram obtidos dos prontuários médicos. 
Trinta e três (89,2%) pacientes foram classificados como LLA-B e 4 (10,8%) como LLA-T. 
Sete (18,9%) pacientes apresentaram aberrações fenotípicas com expressão de marcadores 
mielóides (CD13 e CD33); dois (5,4%) pacientes foram estadiados como Risco Básico 
Verdadeiro; 14(37,8%) como Risco Básico e, 21(56,8%) como Risco Alto. Os sinais e 
sintomas mais frequentes ao diagnóstico foram anemia, hepatomegalia, esplenomegalia, 
linfonodomegalia, sendo que o tempo entre o surgimento dos sintomas até a ida ao serviço 
médico de referência foi de sete a 180 dias. Seis pacientes (cinco LLA-B e um LLA-T) 
apresentaram infiltração do sistema nervoso central (SNC) ao diagnóstico. A mediana de 
leucócitos ao diagnóstico foi de 7.010 e 47.515/mm3 no grupo LLA-B e T, respectivamente. 
Os pacientes com marcação positiva para CD20 (18%) apresentaram aumento de leucócitos, e 
diminuição de plaquetas ao diagnóstico (p= 0,018 e 0,017, respectivamente). A co-expressão 
do CD10 e CD19 foi encontrada em 60,5% dos pacientes e foi relacionada à contagem 
elevada de leucócitos e blastos (MO) e diminuída de plaquetas ao diagnóstico (p = 0,033; 
0,029 e 0,028, respectivamente). A presença da hepatomegalia (60,6%) foi associada a 
contagem diminuída de plaquetas ao diagnóstico (p= 0,020) e no 7o (p= 0,010) e 14o 
(p=0,010) dia do tratamento. A mutação JAK2V617F não foi encontrada na casuística do 
estudo, mas 60% dos pacientes investigados apresentaram a deleção de uma timina em 
heterozigose no gene JAK2. Seis pacientes evoluíram a óbito durante o estudo, sendo os 
mesmos que apresentaram recaídas da doença, com mediana de tempo até a recaída de 28,5 
meses A sobrevida global em seis anos do grupo foi de 66,9% + 3,25, sem diferença 
significativa entre os grupos de LLA- B e T. Neste estudo, o CD20 foi expresso em apenas 
18,2% dos pacientes, diferente de outros estudos; além disso, a presença do CD20 foi 
associada ao aumento de leucócitos ao diagnóstico, considerado como marcador de risco e 
preditor de recaída. A co-expressão do CD10 e CD19 foi associada ao perfil desfavorável dos 
pacientes ao diagnóstico. Os perfis imunofenotípico e hematológico apresentados pelos 
pacientes com LLA mostraram diversidade de marcadores, com descrição de fenótipos 
aberrantes, sugerindo o papel importante desses marcadores na classificação de risco e no 
prognóstico da doença e não somente na caracterização da linhagem celular envolvida. A 
presença da deleção no gene JAK2 requer estudos adicionais que comprovem o provável 
envolvimento no mecanismo de patogênese da LLA. 
  
Palavras-chave: Leucemia linfóide aguda da infância. Imunofenotipagem. Mutação 
JAK2V617F. Dados hematológicos e clínicos. 



 

ABSTRACT 
 

Evaluation of prognosis marker and the mutation JAK2V617F in evolution of Childhood 
Acute lymphoblastic leukemia patients from the state of Bahia, Brazil. Rodrigo Silva Cézar. 
Childhood Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is hematopoietic neoplasia  of clonal origin, 
with a high incidence between 2 and 5 years of age. In Brazil the occurrence of leukemia is 
estimated as a 9540 cases per year, with 450 in the state of Bahia. The diagnosis is developed  
by morphologic and immunophenotypic analysis of bone marrow in order to classify the cell 
lineage involved. The treatment of ALL has been greatly evolved over the last years and the 
current protocols are achieving a cure rate under 80%. The aims of this study was characterize 
hematologic and immunophenotypic finding and search the JAK2V617F mutation among 
children with ALL in Bahia, correlating those with clinical and laboratory aspect presented 
during the clinical evolution at diagnosis and treatment. A total of  37 patients was studied, 
aging  between nine months and 14 years; 15 (40.5%) were female and 22 (59.5%) male, that 
have been treated by the 93 protocol of the Brazilian Group for Treatment of Childhood 
Leukemia. Blood and immunophenotypic patient’s profiles were investigated at diagnosis and 
during treatment, beyond the search of the JAK2V617F mutation by PCR; clinical and 
laboratorial data were obtained from medical records. Thirty-three (89.2%) patients were 
classified as B-ALL and 4 (10.8%) as T-ALL. Seven (18.9%) patients showed phenotypic 
aberrations with expression of myeloid markers such as CD13 and CD33; two (5.4%) patients 
were staged as True Basic Risk; 14 (37.8%) as Basic Risk and 21 (56.8%) as High Risk. The 
most common signs and symptoms at diagnosis were anemia, hepatomegaly, splenomegaly, 
lymphadenopaty, and the time between the onset of symptoms and the search of a reference 
medical service was from seven to 180 days. Six patients (five B-ALL and one T-ALL) 
showed central nervous system (CNS) infiltration at diagnosis. The median value of white 
blood cells (WBC) at diagnosis was 7010 and 47515/mm3 in B-ALL and T-ALL groups 
respectively. CD20+ patients (18%) had a high WBC and low platelet counts at diagnosis (p = 
0.018 and 0.017 respectively). Co-expression of CD10 and CD19 was found in 60.5% of 
patients and was associated with a high count of WBC and bone marrow blasts and low 
platelets at diagnosis (p = 0.033, 0.029 and 0.028 respectively). The presence of 
hepatomegaly (60.6%) was associated with a low platelet count at diagnosis (p = 0.020) and 
at 7th (p = 0.010) and 14th (p = 0.010) days of treatment. The JAK2V617F mutation was not 
found among studied patients, but 60% exhibited a heterozygous deletion of a thymine in 
JAK2 gene. Six patients died during the study and were the same who had relapse of disease, 
with median relapse time of 28.5 months.  A six year’s overall survival tax was 66.9% + 3.25, 
and had no statistically significant difference between groups with B and T-ALL. The CD20 
was expressed in only 18.2% of ALL patients unlikely other studies. In addition, the CD20 
presence was associated with a high WBC counts at diagnosis, which has been considered as 
a risk marker and predictor of relapse. Co-expression of CD10 and CD19 was associated with 
an unfavorable clinical profile at diagnosis. Hematologic and immunophenotypic profiles of 
childhood ALL patients showed great diversity of markers, with description of aberrant 
phenotypes, suggesting an important role of those for risk and prognosis stratification of the 
disease and not only for the lineage characterization. The description of the JAK2 deletion 
requires additional studies showing a possible involvement of this genetic alteration at the 
ALL pathogenesis.  
 
Keywords: Childhood acute lymphoblastic leukemia. Immunophenotyping. JAK2V617F 
mutation. Hematologic and clinical data. 
  

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

 



 17 

1. INTRODUÇÃO 

 

As leucemias são neoplasias do sistema hematopoético, com natureza clonal, que  

acometem tanto indivíduos jovens como adultos. As leucemias são caracterizadas pela  

substituição difusa das células hematopoéticas normais por células neoplásicas na medula 

óssea (MO) e sangue periférico, sendo que as características morfológicas, tintoriais e 

imunofenotípicas das linhagens celulares envolvidas contribuem para o estabelecimento do 

diagnóstico e da classificação (ZAGO, 2001). 

As leucemias são classificadas em agudas e crônicas, tendo sempre como base o tipo e o 

grau de maturação celular, que de uma maneira geral podem ser mielóides ou linfóides. As 

leucemias agudas apresentam o predomínio de células imaturas ou blásticas, com evolução 

clínica rápida e fatal em pacientes geralmente não tratados, podendo ocorrer infiltração das 

células leucêmicas em diversos órgãos. As leucemias crônicas possuem evolução insidiosa e 

prolongada, sendo caracterizadas pela presença de células maduras e diferenciadas (ZAGO, 

2001). 

As leucemias linfóides agudas (LLA) são caracterizadas pela proliferação clonal de 

precursores da linhagem linfóide, evolução clínica rápida e classificação complexa, que se 

baseia em achados morfológicos, imunofenotípicos e na presença de anormalidades 

cromossômicas e alterações gênicas. A LLA é a leucemia mais comum em crianças até 15 

anos de idade, com incidência maior entre 2 a 5 anos, representando cerca de 76% de todas as 

leucemias nessa faixa etária (KAUSHANSKY, 2010)(figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Distribuição das taxas de incidência das leucemias linfóide aguda nos Estados Unidos, com base no 
sexo e idade de diagnóstico(adaptado de Kaushansky, 2010) 
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Os sintomas característicos das LLA ao diagnóstico são inespecíficos, sendo que o 

paciente pode apresentar cansaço, febre e perda de peso, com infecções, sangramentos e 

adenomegalias frequentes, sempre decorrentes da proliferação e acúmulo de células blásticas 

na MO, sangue periférico e outros órgãos, como baço, fígado, sistema nervoso central (SNC) 

e testículos (GREER, 2008). 

De acordo com dados da American Cancer Society (2010), cerca de 5300 casos novos 

de LLA são diagnosticados a cada ano nos Estados Unidos, abrangendo cerca de 80% das 

leucemias agudas presentes na infância. A LLA da infância tem incidência aproximadamente 

duas vezes maior em caucasianos do que em não-caucasianos, sendo mais frequentes no sexo 

masculino. Apesar da prevalência de LLA da infância estar diminuída no sexo feminino, as 

crianças descendentes de europeus são mais afetadas em todos os grupos. Cerca de 80% das 

crianças e 35% dos adultos podem ter sobrevida longa e mesmo alcançar a cura, quando 

seguidos os protocolos terapêuticos padrões (PARKIN et al., 1992). A LLA ocorre 

diferencialmente a depender da área geográfica, sendo que incidências maiores são descritas 

em populações do norte e oeste da Europa, América do Norte e Oceania, e menores em 

asiáticos e africanos (PARKIN et al., 1992). 

No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) que se encontram 

descritos no relatório “Estimativa 2010 – Incidência de Câncer no Brasil” (INCA, 2009) 

estima-se a ocorrência de 9540 casos novos de leucemias por ano. Em Salvador, de acordo 

com dados do “Registro de Câncer de Base Populacional em Salvador-Bahia” realizado no 

período de 1998 a 2002 e publicados pelo INCA, a incidência de LLA da infância é de 59 

novos casos por ano, número que deve ser avaliado levando-se em conta a existência de sub-

notificações da doença (INCA, 2008). 

O tratamento da LLA evoluiu muito no decorrer dos anos e consiste basicamente em 

quatro fases descritas como indução da remissão,  profilaxia do SNC, 

intensificação/consolidação e manutenção, variando de acordo com o estadiamento clínico ou 

grupo de risco do paciente. Pinkel e cols. (1971) descreveram a sobrevida de somente 50% 

para crianças tratadas com esquemas terapêuticos nos anos 70. Entretanto, com a evolução do 

tratamento e do conhecimento da biologia da doença, além do estabelecimento de 

classificações baseadas nas características genéticas e imunológicas das linhagens celulares 

envolvidas, as taxas de cura da LLA da infância e adolescência têm atingido 

aproximadamente 90% (SEN et al., 1975; RIEHM et al., 1980; WILLIAMS et al., 1984; PUI 

et al., 2006) (Figura 2). 
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Figura 2. Representação da evolução da curva de sobrevida livre de doença em 2855 crianças com LLA tratadas 
em 15 estudos consecutivos realizados no St. Jude Children’s ResearchHospital, desde a década de 60 até o 
presente momento (Adaptado de Kaushansky, 2010). 
 

No Brasil, grande parte dos pacientes pediátricos com LLA é tratada pelo protocolo do 

Grupo Cooperativo Brasileiro para o tratamento da Leucemia Linfóide Aguda na Infância 

(GBTLI-LLA), da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE). O protocolo de 

tratamento GBTLI-LLA 93 foi destinado às crianças com LLA, sem tratamento prévio e com 

idades inferiores a 18 anos. De acordo o protocolo os pacientes são submetidos a avaliação 

clínica e laboratorial ao diagnóstico/início do tratamento (D1), no oitavo (D8), décimo quinto 

(D15) e vigésimo oitavo dias (D28) da indução; com realização de hemograma, mielograma, 

imunofenotipagem do sangue da MO, além da avaliação do líquido cefalorraquidiano (LCR), 

destinada a verificação de infiltração no SNC; raio-X de tórax e ultrassonografia, para 

verificação de infiltração em mediastino e outros órgãos, assim como realização de exames de 

bioquímica, como dosagem da  desidrogenase lática (DHL), aspartato aminotransferase 

(TGO), alanina aminotransferase (TGP) entre outros. Os principais dados relativos ao 

protocolo GBTLI-LLA 93, como as definições de risco, estado da medula e características 

quanto a resposta do paciente, são mostrados no quadro 1 (Anexo A). 

As leucemias linfóides agudas são classificadas de acordo com as características 

celulares fenotípicas, morfológicas e imunológicas. O Consórcio Franco-Americano-Britânico 

(FAB) propôs, em 1976, a classificação das LLA baseada na morfologia dos blastos, levando-

se em conta aspectos como o diâmetro celular, formato do núcleo e características do 

citoplasma. De acordo o FAB as LLA são classificadas em LLA-L1, LLA-L2 e LLA-L3 

(Bennet et al., 1976) (Quadro 2). 
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Quadro 2. Classificação morfológica das LLA (FAB). 

LLA-L1 
Blastos de tamanho pequeno, núcleo de formato regular com cromatina fina e 
homogênea e ausência de nucléolos, alta relação núcleo-citoplasma, podendo, 
este último, apresentar fraca basofilia. 

LLA-L2 Blastos de tamanho grande e heterogêneo, núcleo de formato irregular com 
cromatina frouxa e nucléolos evidentes, citoplasma com basofilia variável. 

LLA-L3 
Blastos de tamanho grande e homogêneo, núcleo de formato variável com 
cromatina fina e homogênea, nucléolos evidentes e geralmente múltiplos, baixa 
relação núcleo-citoplasma, sendo este último com intensa basofilia e presença 
de vacúolos. 

 

 

A classificação imunológica das LLA é baseada na avaliação de painéis de anticorpos 

monoclonais e policlonais contra os diversos antígenos de superfície celular, citoplasmáticos 

ou nucleares, os chamados “cluster of differentiation” (CD). Seguindo este principio, a 

combinação de anticorpos de alta sensibilidade e especificidade é feita para cada linhagem 

celular, como o CD19, CD79a e CD22 para as células linfóides B; CD7 e CD3 citoplasmático 

(cCD3) para as células linfóides T (BAIN, 2010) 

Em 1995, o Grupo Europeu para a Classificação Imunológica das Leucemias Agudas 

(EGIL) propôs a classificação das LLA-B e LLA-T em subtipos de acordo com as etapas de 

maturação celular (BENE et al., 1995) (Tabela1). 

 

Tabela 1. Classificação EGIL das LLA-B e T. 
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Em 2008, a Organização Mundial da Saúde (OMS) em colaboração com a European 

Association for Haematopathology e a Society for Hematopathology publicou a edição 

revisada e atualizada da “Classificação dos Tumores dos Tecidos Linfóides e 

Hematopoéticos” realizada primeiramente em 1997, onde a LLA é dividida em B e T, sendo a 

primeira dividida em sete categorias, com base nas anormalidades cromossômicas mais 

comuns (SWERDLOW et al., 2008) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Classificação OMS das LLA B e T. 
Leucemia linfoblástica B 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B, não especificado. 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com anormalidades genéticas recorrentes. 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com t(9;22)(q34;q11.2); BRC-ABL1. 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com t(v;11q23); rearranjo MLL. 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1). 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com hiperdiploidia. 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com hipodiploidia (LLA hipodiploide). 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH. 
 Leucemia / linfoma linfoblástico B com t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1). 
Leucemia linfoblástica T 

 

 

Além da importância dos marcadores imunofenotípicos para classificação, alguns 

trabalhos têm ressaltado sua relevância no prognóstico da LLA, apesar dos dados ainda serem 

conflitantes, como a expressão do CD20 em pacientes adultos e pediátricos (JEHA et al., 

2006; CHANG et al., 2010; MAURY et al., 2010). Este aspecto tem grande importância, uma 

vez que medicamentos de alvo molecular estão sendo desenvolvidos, como exemplo o 

Rituximabe, anticorpo monoclonal anti-CD20, que vem sendo estudado como possível 

adjuvante na terapia da LLA em adulto (DWORZAK et al., 2008; THOMAS et al., 2009; 

NIJMEIJER et al., 2010). 

A etiologia da LLA ainda não foi claramente elucidada, apesar de possíveis causas 

serem apontadas, tais como exposição ao raio-X in útero; exposição a pesticidas (ocupacional 

ou não) e ao fumo; drogas antineoplásicas, fatores genéticos (Síndrome de Down), fatores 

imunológicos e exposições a vírus, como o Epstein-Barr em pacientes com imunodeficiências 

adquiridas, e o HTLV-1, relacionado à Leucemia / Linfoma de células T (KAUSHANSKY, 

2010). Apesar de não existir um evento patogenético específico, diversas alterações genéticas 

têm sido associadas ao desenvolvimento da LLA, como as translocações t(1;19)(q23;p13.3) 

[TCF3-PBX1], t(4;11)(q21;q23) [MLL-AF4] e t(12;21)(p13;q22) [ETV6-RUNX1]; a 
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hiperdiploidia (>50 cromossomos), com frequências de 4-12%, 2%, 20-25% e 23-29%, 

respectivamente, em pacientes pediátricos (KAUSHANSKY, 2010). As alterações em 

moléculas envolvidas na cascata de sinalização das citocinas também vêm sendo associadas 

ao desenvolvimento da LLA, como por exemplo, alterações no cytokine receptor-like fator 2 

(CRLF2) e na proteína JAK2 (MULLIGHAN, 2008; BERCOVICH et al, 2008; 

FUNAKOSHI-TAGO et al., 2009; RUSSEL et al., 2010). 

As citocinas compreendem uma grande família de glicoproteínas e estão envolvidas em 

diversos processos biológicos, como a hematopoiese e a imunidade. Após sua ligação com 

receptores específicos na membrana plasmática das células ocorre a ativação de uma cascata 

de mensageiros secundários, geralmente tirosina-quinases, que são rapidamente transportados 

para o núcleo, ativando a transcrição gênica (LARSEN et al., 2002). Devido à importância 

das citocinas e de sua cascata de sinalização nestes processos, inúmeros estudos têm 

demonstrado a relação de alterações nesta cascata e o desenvolvimento de doenças auto-

imunes, inflamatórias e neoplásicas, como as leucemias (IHLE, 2001; O’SHEA et al., 2002) 

A proteína JAK2 tem localização citoplasmática, atividade de tirosina-quinase e 

pertence à família das JAK-quinases (JAK1, JAK3 e TYK2), envolvida na sinalização de 

receptores de citocinas, como a IL-3, IL-5, IL-13 e hormônios como a eritropoietina (EPO), a 

trombopoietina (TPO) e hormônio de crescimento (VALENTINO et al., 2006). 

A sigla JAK, inicialmente significava Just Another Kinase em referência às inúmeras 

proteínas da família de tirosina-quinases, mas posteriormente foi renomeada Janus Kinases, 

em honra ao Deus Romano dos Portões. O gene JAK2 humano está localizado no 

cromossomo 9p24 e foi clonado pela primeira vez em 1989. A proteína JAK2 possui estrutura 

única, o que a diferencia de todas as outras tirosina-quinases, tendo como característica mais 

importante a presença de sete domínios (JH1 a JH7), sendo o JH1 e JH2 os mais importantes 

(Figura 3). O domínio JH1 está localizado na porção carboxi-terminal da proteína, que possui 

atividade de quinase. Já o JH2, por não possuir aminoácidos críticos para esta atividade, é 

chamado de pseudo-quinase e parece possuir papel inibitório do JH1. Os domínios JH6 e JH7 

compreendem o domínio FERM, que é responsável pela ligação com a região citoplasmática 

de receptores de citocina do tipo 1 (MORGAN et al., 2008). 

 
Figura 3. Representação esquemática dos domínios da proteína JAK2(Adaptado de Morgan et al., 2008) 
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A interação ligante-receptor de citocina induz à oligomerização do receptor, com 

consequente mudança conformacional, fazendo com que duas moléculas JAK2 se aproximem 

fosforilando uma a outra, que se ativam mutuamente, assim como ao domínio citoplasmático 

do receptor, que é o local de ligação das proteínas STATS (transdutores de sinal e ativadores 

de transcrição). Estas proteínas, quando ligadas ao receptor, são fosforiladas pelas JAK2 

ativadas, formando dímeros e migrando para o núcleo da célula, ativando a transcrição gênica 

(Figura 4)(GHOSHAL et al., 2008). 

 

 
Figura 4. Representação da cascata de sinalização JAK-STAT (Adaptado de Patnaik & Tefferi, 2009). 

 

Diversas moléculas atuam como inibidores da cascata de sinalização JAK-STAT, como 

as Proteínas Inibidoras de STATS Ativados (PIAS), os Supressores de Sinalização de 

Citocinas (SOCS) e tirosina-fosfatase SHP-1. Estas moléculas atuam como moduladores da 

cascata JACK/STAT, promovendo feed-back negativo (GHOSHAL et al., 2008). 

As proteínas SOCS foram descritas em 1997 e possuem expressão induzida por 

citocinas, ou seja, foram as primeiras proteínas identificadas como de feed-back negativo 

clássico das citocinas. A família SOCS compreende oito proteínas, a CIS e SOCS1 a SOCS7. 

Todas possuem domínio central SH2, por onde elas se ligam aos sítios fosforilados dos 

receptores, competindo com as STATS, regulando assim a cascata de sinalização (DALPKE 

et al., 2008). 
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Outra molécula que atua como inibidora desta cascata de sinalização é a fosfotirosino-

fosfatase SHP-1. Como dito anteriormente, para a ativação da STAT é necessário a 

fosforilação do resíduo tirosina, sendo que a SHP-1 atua como desativador reversível. Essa 

enzima é caracterizada pela presença de dois domínios SH2 N-terminais e encontra-se 

principalmente no citoplasma das células. Seus domínios SH2 permitem a associação com os 

receptores ou as JAK/STATS ativadas, desfosforilando-as e inativando-as. Os camundongos 

knockout deficientes de SHP-1 demonstram grandes disfunções imunológicas e hematológicas 

(VALENTINO et al., 2006). 

Diversos trabalhos têm demonstrado que o descontrole na cascata JAK/STAT tem 

importância para a sinalização intracelular e pode contribuir para o desenvolvimento de 

neoplasias. Nas neoplasias hematológicas estas alterações têm sido associadas a presença da 

mutação pontual JAK2V617F. Essa mutação, localizada no gene JAK2, é caracterizada pela 

substituição do nucleotídeo guanina por timina, na posição 1849 do exon 14, com troca de 

valina por fenilalanina no domínio JH2, códon 617, da proteína JAK2. A mutação 

JAK2V617F parece ter um efeito auto-inibitório na molécula do JAK2, resulta numa ativação 

constitutiva da atividade quinase. Essa mutação tem sido descrita em mais de 95% dos 

pacientes com Policitemia Vera; em 50–60% dos pacientes com Trombocitemia Essencial 

(IHLE et al., 2007; LEVINE et al.,  2007; TEFFERI et al., 2005) e, em menor percentual, nas 

Leucemias Mielóides Aguda e Crônica (LEE et al., 2006; STEENSMA et al., 2006; 

VICENTE et al., 2007). Outra mutação no gene JAK2 foi descrita em pacientes com 

Leucemia Linfóide Aguda que possuíam Síndrome de Down (SD): JAK2R683. Localizada 

também no éxon 14, essa mutação foi descrita por Kearney e cols. (2009), onde em um grupo 

de 42 pacientes SD com LLA, 12 (28%) foram positivos para a mutação JAK2R683; já em 

um grupo de pacientes SD com Leucemia Megacarioblástica Aguda, nenhum apresentou a 

mutação. Resultado semelhante foi descrito por Berchovich e cols. (2008), onde 18% (16/88) 

dos pacientes SD com LLA possuíam a mutação JAK2R683, mas não em outros grupos, 

sugerindo sua associação com a trissomia do cromossomo 21.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, estima-se a ocorrência de 9540 casos novos de leucemia por ano (INCA, 

2009). Em Salvador, a incidência de LLA da infância é de 59 novos casos por ano (INCA, 

2008), fato que estima um número muito superior para casos novos no estado da Bahia. 

De acordo com o exposto, o desenvolvimento de estudos direcionados às características 

biológicas, aspectos da patogênese e investigação de marcadores imunofenotípicos e 

moleculares associados ao risco, diagnóstico, prognóstico, resposta ao tratamento e sobrevida 

global de pacientes com LLA da infância são importantes e podem acrescentar dados 

adicionais e auxiliares à implantação e avaliação de protocolos de tratamento e seguimento 

destes indivíduos.  Considerando-se que moléculas envolvidas no processo de replicação e 

proliferação celular, como a JAK2 e a cascata JAK/STAT vêm sendo associadas ao 

desenvolvimento de neoplasias hematológicas, a investigação de mutações neste gene, assim 

como do perfil imunofenotípico do clone leucêmico poderá contribuir para o entendimento da 

patogênese da doença, possibilitando a identificação de novos alvos moleculares para futuras 

drogas e adequação de tratamento diferenciado para cada paciente. 

Tendo em vista a escassez de estudos sobre o comportamento biológico e a presença de 

biomarcadores de risco relacionados à LLA da infância no Brasil e, principalmente no estado 

da Bahia onde a miscigenação racial é elevada e proporciona heranças genéticas particulares, 

julgou-se de importância a caracterização dos perfis imunofenotípico e molecular associado a 

alterações no gene JAK2 em pacientes com LLA da infância, bem como sua associação com 

as características clínicas e laboratoriais ao diagnóstico e durante o tratamento. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

• Caracterizar achados imunofenotípicos, hematológicos e a presença da mutação 

JAK2V617F, correlacionando-os aos aspectos apresentados na evolução entre o diagnóstico e 

tratamento de pacientes com Leucemia Linfóide Aguda da infância.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar o perfil imunofenotípico e hematológico dos pacientes com LLA; 

• Determinar a presença da mutação JAK2V617F nos pacientes com LLA da infância; 

• Correlacionar os achados imunofenotípicos, hematológicos e moleculares com os 

aspectos clínicos de evolução da doença. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 . CASUÍSTICA 

 

Foi realizado um estudo de Coorte Prospectiva envolvendo 37 pacientes pediátricos 

com LLA, procedentes da capital e interior do Estado da Bahia, entre os anos de 2006 e 2010. 

Todos os pacientes foram atendidos na clínica ONCO – Sociedade de Oncologia da Bahia 

Ltda., em Salvador, e tratados de acordo o protocolo terapêutico GBTLI-LLA 93. Desta 

forma, trabalhou-se com uma amostra de conveniência, razão pela qual não foi realizado o 

cálculo amostral. Foram incluídos dois grupos controle para as análises moleculares: um 

grupo formado por 10 pacientes com doenças mieloproliferativas (Trombocitemia Essencial, 

Mielofibrose e Policitemia Vera) e o outro formado por oito doadores de sangue sadios. 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Pesquisa 

Gonçalo Moniz da Fundação Oswaldo Cruz (CPqGM – FIOCRUZ). Os responsáveis legais 

pelos pacientes incluídos no estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice 1), após a explicação dos objetivos da pesquisa. 

Como critério de inclusão no estudo foi definido que os pacientes deveriam ter idade 

menor que 19 anos e o diagnóstico confirmado de LLA, baseado nos resultados do 

mielograma e da imunofenotipagem. 

Foram excluídos do estudo todos os pacientes que não tiveram o TCLE assinado pelos 

seus responsáveis; os que possuíam idade superior ou igual a 19 anos, ou que possuíam outro 

tipo de neoplasia hematológica. 

Todos os experimentos realizados seguiram as normas de Biossegurança de acordo com 

a Lei no. 11.105 de 24 de março de 2005, regulamentada pelo decreto nº 5.591 de 22 de 

novembro de 2005, seguindo as normas técnicas do manual de procedimentos para a 

manipulação de microrganismos patogênicos e/ou recombinantes na Fiocruz (CTBIO- 

FIOCRUZ, 2005). 

As amostras coletadas foram encaminhadas aos Laboratórios de Biologia Molecular da 

Faculdade de Farmácia da UFBA e de Patologia e Biologia Molecular (LPBM) do CPqGM-

FIOCRUZ para realização da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) e do sequenciamento 

gênico, respectivamente. As análises hematológicas e a imunofenotipagem foram realizadas 

em instituições conveniadas pela clínica ONCO, uma vez que a realização destes 

procedimentos faz parte do protocolo de diagnóstico e acompanhamento dos pacientes. 
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4.2 . MÉTODOS 

 

4.2.1.COLETA DE AMOSTRAS 

 

Foram coletados no momento do diagnóstico, 5mL de sangue periférico por punção 

venosa em tubo com EDTA (ácido etilenodiaminotetracético sódico), na concentração de 1,5 

mg/mL (DACIE & LEWIS, 1984), em material estéril e descartável. As amostras de sangue 

foram utilizadas para a extração do ácido desoxirribonucléico (DNA) genômico. 

 

4.2.2.  ANÁLISE MOLECULAR 

 

Extração do DNA Genômico 

 

O DNA genômico foi extraído de leucócitos a partir de 200µL de sangue total, 

utilizando-se o Kit QIAGEN® DNA Blood Mini Kit (QIAGEN), de acordo com as instruções 

do fabricante. Desta forma, não foi realizada a determinação da pureza do DNA. 

 

Investigação da Mutação JAK2V617F  

 

A mutação JAK2V617F foi pesquisada pela técnica de PCR (STEENSMA, 2006), 

seguida do sequênciamento gênico utilizando oligonucleotídeos sintéticos iniciadores 

(primers) destinados à região específica do gene, de forma a permitir a amplificação da 

sequência de interesse (Quadro 3). Para cada reação de PCR foram utilizados controles 

negativos e positivos, visando testar a presença de contaminantes e confirmar a fidelidade da 

reação, respectivamente.  

A reação de PCR, para a amplificação da região do gene JAK2 onde está localizada a 

mutação JAK2V617F, foi realizada no volume total de 50µL, contendo tampão de amostra 1x 

(200 mM de Tris-HCl pH 8,4; 500mM KCl); 3,5mM de MgCl2; 200µM de 

desoxirribonucleosídeos trifosfato (dNTPs); 12,5pmol de cada primer (direto e reverso); 1,5U 

de Taq DNA polimerase (Invitrogen, Califórnia, USA) e aproximadamente 0,5µg do DNA 

genômico. A reação foi incubada em ciclador de temperatura (GeneAmp PCR System 2400 - 

Perkin Elmer, USA). Após a desnaturação de 5 minutos a 94oC,foram realizados 40 ciclos  de 

desnaturação a 94 oC por 1 minuto (min), anelamento dos primers a 55oC por 1 minuto e 
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extensão a 72oC por 1 minuto, finalizando pelo período final de extensão de 72oC por 15 

minutos (STEENSMA, 2006), obtendo um produto de 320 pares de base (pb). 

O produto da amplificação foi analisado em eletroforese em gel de agarose a 1% 

(SIGMA for routine use,USA) corado com brometo de etídio (0,002%) (SAMBROOK et al., 

1989) em tampão TAE (Tris-acetato-EDTA) 1X pH 8,3, e visualizado sob luz ultravioleta 

(UV). O acompanhamento visual das amostras no gel (Figura 5) foi utilizado com o corante 

azul-de-bromofenol / xilenocianol / sacarose (0,25%/0,25%/40%), na proporção de 1:6. 

 

 

 

Figura 5. Eletroforese em gel de agarose a 1%, demonstrando o fragmento de 320 pb do produto da amplificação 
de região do exon 14 do geneJAK2V617F.Posição M, marcador de pares de base Ladder de 100pb; 1 a 4, 
pacientes com LLA; 5 e 6, pacientes com doença mieloproliferativa; 7, controle sadio. 

 

Após confirmação da amplificação, o produto da PCR foi precipitado por 12 horas em 

solução contendo 1M de acetato de sódio pH 5,5; 0,01% de isopropanol e 0,7 mg/mL de 

glicogênio. A seguir, o produto foi centrifugado a 3.600 rpm/60 minutos, sendo que o 

sobrenadante foi desprezado. O produto passou por duas lavagens com etanol 75% e 

centrifugado a 3600 rpm/30 minutos. O sobrenadante foi então desprezado e o precipitado 

desidratado ao ar durante 30 minutos. O mesmo foi ressuspenso em 40 µL de água estéril livre 

de DNAse e RNAse e armazenado a -20ºC até o momento do uso.  

O sequenciamento gênico foi realizado utilizando a alíquota de 10-15 ng do produto de 

DNA amplificado e purificado. A seguir, foram adicionados 10 pmol do primer direto ou 

reverso, 2,0 µL de Big Dye Terminator Cycle Sequencing (Applied Biossystems, USA), 2,0 µL 

de tampão de sequenciamento 5X e água estéril livre de DNAse e RNAse para o volume final 

de 10 µL. A amplificação foi realizada nas seguintes condições: um ciclo a 94ºC por 3 min, 

M  1    2    3     4    5    6     7 

100 bp 

300 bp 320 bp 
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35 ciclos de 1 min a 94ºC, um ciclo de 1 min a 50ºCe um de 1 min a 72ºC, com extensão final 

de 10 min a 72ºC. Os produtos da PCR foram precipitados com isopropanol a 75% e 

incubados no escuro por 20min a temperatura ambiente. Em seguida, foram centrifugados a 

4000g por 45min a 4ºC e os precipitados lavados em etanol a 70%. Os precipitados obtidos 

foram secos no escuro, dissolvidos em formamida e desnaturados a 96ºC por 5 min. O 

produto da reação foi analisado em seqüenciador  automático ABI prism (Applied 

Byosystems), modelo 3100. 

 

PCR confirmatório para JAK2V617F 

 

A reação de PCR foi realizada no volume total de 50µL, contendo tampão de amostra 

1x (200 mM de Tris HCl pH 8,4; 500mM KCl); 3,5mM de MgCl2; 200µM de dNTPs; 

12,5pmol de primers direto e reverso (Quadro 3); 1,5U de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen,Califórnia, USA) e aproximadamente 0,5µg de DNA genômico. A reação foi 

incubada em ciclador de temperatura. Após a desnaturação de 5 minutos a 94 oC, foram 

realizados 40 ciclos  de desnaturação à 94 oC por 1 minuto, anelamento dos primers a 55 oC 

por 1 minuto e extensão a 72 oC por 1 minuto, seguidos por um período de extensão final a 72 

oC por 15 minutos (HORN et al., 2006), obtendo-se a amplificação especifica de dois 

fragmentos: um fragmento de 365 pares de bases (pb), que corresponde ao controle interno da 

reação, e outro fragmento de 203 pb que só é amplificado na presença da mutação 

JAK2V617F.  

 

Quadro 3. Sequência de primers utilizados nas reações e o tamanho dos fragmentos amplificados. 

Reação Primer direto (5’ - 3’) Primer Reverso (5’ - 3’) 
Tamanho do fragmento 

amplificado (pb) 

JAK2 TGCTGAAAGTAGGAGAAAG
TGCAT 

TCCTACAGTGTTTTCAGTT
TCAA 

320 

JAK2V617F 

ATCTATAGTCATGCTGAAA
GTAGGAGAAAG CTGAATAGTCCTACAGTG

TTTTCAGTTTCA 

365 

AGCATTTGGTTTTAAATTAT
GGAGTATATT 

203 
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4.3. DADOS CLÍNICOS  

 

Os dados clínicos e demográficos dos pacientes foram obtidos a partir dos prontuários 

médicos. 

 

4.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando os programas EPI INFO versão 6.04 

e SPSS versão 17. O teste estatístico paramétrico ANOVA foi utilizado para testar as 

diferenças nas médias de variáveis dependentes com distribuição normal, entre variáveis 

categóricas independentes, sendo os resultados confirmados pelo pós-teste de Bonfferoni. 

Para as distribuições fora da distribuição normal foi utilizado o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis. A análise de variáveis qualitativas ou categóricas foi realizada pelo teste não 

paramétrico do Qui-quadrado (χ2), devidamente corrigido pelos testes de Mantel-Haenszel e 

Yates.  Na presença de valores inferiores a 5, as análises foram realizadas pelo teste exato de 

Fisher. Os intervalos de confiança em 95% e as razões de prevalência foram calculados para 

essas variáveis.  

Foi realizada análise univariada do tempo até a ocorrência de óbito por doença pela 

técnica de Kaplan-Meier (KAPLAN & MEIER, 1958), para se obter o comportamento da 

função de sobrevida em relação ao tempo e estimar parâmetros como o tempo médio. 

Utilizaram-se os testes estatísticos de log rank (MANTEL, 1966), Tarone-Ware (TARONE & 

WARE, 1977) e Breslow (BRESLOW, 1970) para avaliar as diferenças entre os grupos de 

pacientes que foram comparados, considerando como estatisticamente significante os 

resultados para os quais pelo menos dois destes testes tenham apresentado valor de p<0,05. 

No grupo de pacientes com LLA-T, devido ao número reduzido de indivíduos, foram 

realizadas análises descritivas dos dados. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. DADOS DEMOGRÁFICOS E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS 

PACIENTES COM LLA 

 

Dos 37 pacientes com o diagnóstico de LLA, 15 (40,5%) foram do sexo feminino e 22 

(59,5%) do masculino, com relação aproximada feminino:masculino de 1:1,5. De acordo a 

classificação imunológica, 33 (89,2%) pacientes foram classificados como LLA-B, quatro 

(10,8%) como LLA-T. Sete pacientes (18,9%) apresentaram aberrações fenotípicas 

caracterizadas pela expressão de marcadores mielóides (CD13 e CD33 positivos), sendo que 

quatro (10,8%) (três LLA-B e um LLA-T) apresentaram co-expressão dos dois marcadores 

(Tabela 1). Entre os pacientes com aberrações fenotípicas, seis eram do grupo LLA-B e 1 do 

LLA-T. A média de idade foi de 4,4 + 2,98 anos (9 meses a 14 anos) para o grupo LLA-B e 

6,0 + 2,30 anos (4 a 8 anos) para o grupo LLA-T (Tabela 3). Dois (5,4%) pacientes foram 

estadiados como Risco Básico Verdadeiro; 14 (37,8%) como Risco Básico e 21 (56,8%) 

como Risco Alto (Tabela 3); para efeito das análises estatísticas os pacientes dos grupos RBV 

e RB foram agrupados em um único grupo de Baixo Risco. O tempo entre o surgimento dos 

sintomas até a ida ao serviço médico especializado foi de sete a 180 dias (Tabela 3).  

Os sinais e sintomas ao diagnóstico variaram entre palidez, falta de apetite, petéquias, 

equimoses, dores articulares, litíase renal e biliar em frequência menor, e hepatomegalia, 

esplenomegalia, linfonodomegalia e febre em frequência maior (Tabela 4).  

Seis pacientes (cinco LLA-B e um LLA-T) apresentaram infiltração do SNC ao 

diagnóstico e todos foram classificados como de alto risco. Seis pacientes evoluiram a óbito 

(cinco LLA-B e um LLA-T), sendo que cinco foram classificados como de alto risco e um de 

risco básico; nenhum destes pacientes apresentou infiltração do SNC. 
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Tabela 3. Características demográficas e clínicas dos pacientes com LLA 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Sexo- masculino / feminino (%) 22 (59,5) / 15 (40,5) 

Relação masculino : feminino 1,47 : 1 

Idade- média / (variação)(+/-DP) 4,4 / (9m – 14a)*(2,98) 

Classificação da LLA – n (%)  

LLA  B 33 (89,2) 

LLA T 4 (10,8) 

 LLA com aberração fenotípica 7 (18,9) 

Tempo de sintomas - (média) / variação (38) / 7 – 180 dias 

Estadiamento – n (%)  

Alto Risco 21 (56,8) 

Risco Básico 14 (37,8) 

Risco Básico Verdadeiro 2 (5,4) 
* m=meses; a=anos. 

 

 

 

Tabela 4. Sinais e sintomas dos pacientes com LLA ao diagnóstico. 

SINAIS E SINTOMAS  PACIENTES  

 n % 

Hepatomegalia 23 62,2 

Esplenomegalia 21 57,8 

Linfonodomegalia 21 57,8 

Febre 11 29,7 

Anemia 6 16,2 

Dor em articulações 3 8,1 

Petequias 2 5,4 

Litíase Renal 2 5,4 

Litíase Biliar 1 2,7 

 

  



 38 

5.2. Leucemia Linfóide Aguda de células B 

 

As características gerais relacionadas à idade ao diagnóstico, sexo, linhagem celular 

envolvida, imunofenótipo, infiltração do SNC, grupo de risco e situação ao final do estudo 

são mostradas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Caracterização imunofenotípica e estratificação de risco dos pacientes com LLA-B na infância. 

Paciente Sexo Idade 
Leucometria 

ao diagnóstico 
(x 103 / mm3) 

Linhagem 
Celular 

Imunofenótipo 
Infiltração 
no SNC ao 
Diagnóstico 

Grupo 
de 

Risco 

Situação ao 
final do estudo 

1 M 9 a* 18,0 B PRÉ B + AR V 

2 F 6 a 11,1 B COMUM - RB V 

3 F 7 a 1,4 B COMUM - RB V 

4 M 1 a, 8 m** 3,1 B PRÉ B + AR V 

5 F 1 a, 6 m 5,6 B B + AR V 

6 M 3 a, 9 m 3,2 B COMUM - AR V 

7 F 3 a, 6 m 17,6 B COMUM - RB V 

8 M 4 a, 1 m 74,4 B COMUM - AR V 

9 M 1 a, 5 m 4,8 B PRÉ B - RB V 

10 F 7 a, 7 m 43,3 B COMUM - AR V 

11 F 3 a 33,4 B COMUM + AR V 

12 F 14 a 10,0 B COMUM - AR V 

13 F 6 a 3,2 B PRÓ B - RB V 

14 M 4 a, 6 m 11,4 B COMUM - RB V 

15 M 5 a, 8 m 13,9 B PRÓ B + AR V 

16 M 4a, 1 m 4,6 B PRÓ B - RB V 

17 F 11 a, 11 m 513,5 B PRÓ B - AR O 

18 M 5 a 22,0 B COMUM - RB V 

19 F 5 a, 8 m 2,6 B *** - RB V 

20 F 5 a, 11 m 2,5 B COMUM - AR V 

21 M 5 a, 9 m 19,7 B COMUM - AR V 

22 F 9 m 13,2 B B - AR V 

23 M 2 a, 7 m 4,4 B B - RB V 

24 F 2 a, 4 m 4,3 B COMUM - RB V 

25 F 4 a, 9 m 2,2 B COMUM - RB O 

26 M 6 a, 6 m 4,4 B COMUM - AR V 

27 F 11 a, 1 m 5,4 B COMUM - AR O 

28 M 3 a, 3 m 7,0 B COMUM - RBV V 

29 M 7 a, 4 m *** B PRÉ B - AR O 

30 M 1 a, 4 m *** B PRÉ B - AR O 

31 M 3 a, 11 m 7,3 B COMUM - AR V 

32 M 2 a, 2 m 18,5 B COMUM - RB V 

33 M 5 a, 8 m 6,0 B COMUM - RBV V 

*a= anos, **m= meses, V= vivo, O= óbito, AR= Alto risco, RB= Risco baixo, RBV = Risco baixo verdadeiro, ***dado 
inexistente. 
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5.2.1 Perfil hematológico no D1, D7 e D14 

 

O perfil hematológico dos pacientes com LL-B foi estabelecido em D1, D7 e D14, 

sendo que o D1 foi realizado ao diagnóstico e nos D7 e D14 para o acompanhamento da 

evolução do tratamento (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Perfil hematológico dos pacientes com diagnóstico de LLA-B no D1, D7 e D14 

  Min Max Média Mediana +/-DP 

 
 

D1 

Hemácias (106) 1,87 5,06 2,95 2,76 0,91 
Hemoglobina (g/dL) 3,8 13,6 8,03 7,7 2,43 

Hematócrito (%) 12,6 41 24,24 23,3 7,38 
Leucócito /mm3 1.400 513.500 28.773 7.010 91.188,76 

Plaquetas (103) 6 327 82 35 90,70 
       
 
 

D7 

Hemácias (106) 1,81 5,36 3,26 1,81 0,79 

Hemoglobina (g/dL) 5,6 13 8,64 5,6 1,85 
Hematócrito (%) 16,9 40,3 26,34 16,9 5,98 

Leucócito /mm3 600 11.000 2550 600 2301,76 
Plaquetas (103) 6 324 82 6 97,05 

       
 
 

D14 

Hemácias (106) 2,23 4,37 3,1 3,03 0,65 

Hemoglobina (g/dL) 5,8 10,8 8,20 8,1 1,61 
Hematócrito (%) 18,1 35 25,38 24,6 5,63 

Leucócito /mm3 600 20.100 3571 1670 4096,15 
Plaquetas (103) 5 740 139 135 148,8 

 

5.2.2 Perfil da medula óssea no D1, D15 e D28 

 

Foi realizado mielograma além da imunofenotipagem em D1, D15 e D28, visando 

avaliar a medula ao diagnóstico e resposta ao tratamento. A Tabela 7 mostra a percentagem de 

blastos da MO do pacientes com LLA-B, com número elevado de blastos na MO ao 

diagnóstico (D1). 

 

Tabela 7. Percentagem de blastos linfóides na medula óssea dos pacientes com LLA- B no D1, 
D15 e D28 

 Blastos na M.O (%) 

 MIN MAX Média Mediana +/-DP 

M.O. D1 87 100 96,6 98 3,65 

M.O. D15 1 92 19,28 9 22,74 

M.O. D28 0 9 3,24 3 2,28 
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5.2.3 Perfil imunofenotípico dos blastos na medula óssea 

 

A imunofenotipagem  foi realizada nas amostras de MO dos pacientes com a finalidade 

de diagnóstico e classificação do tipo de LLA. O painel utilizado compreendeu os seguintes 

marcadores de membrana e citoplasmáticos (c): CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, 

CD9, CD10, CD13, CD14, CD19, CD20, CD22, CD33, CD34, CD38, CD45, CD56, CD58, 

CD79a, CD135, cCD3, cCD13, cCD22, cCD79a, mCD22, cIgM, TdT (deoxinucleotidil-

transferase terminal), HLA-DR e aMPO (mieloperoxidase). A expressão de cada marcador foi 

considerada positiva quando este foi expresso em mais de 20% dos blastos leucêmicos. A 

distribuição dos marcadores imunofenotípicos nas LLA-B é mostrada na Tabela8. 

 

Tabela 8. Características imunofenotípicas dos blastos dos pacientes com LLA-B 

LLA-B (33) 

 
n % 

 
n % 

 
n % 

CD1a 0 0 CD19 27 81,8 CD135 1 3 

CD2 0 0 CD20 6 18,2 cCD3 0 0 
CD3 2 6,1 CD22 1 3 cCD13 3 9,1 

CD4 1 3 CD33 5 15,1 cCD22 18 54,5 
CD5 1 3 CD34 10 30,3 cCD79a 16 48,5 
CD7 1 3 CD38 4 12,1 mCD22 1 3 
CD8 1 3 CD45 19 57,6 cIgM 2 6,1 

CD10 23 69,7 CD56 1 3 TdT 13 39,4 
CD13 4 12,1 CD58 4 12,1 HLA-DR 18 54,5 

CD14 1 3 CD79a 0 0 aMPO 1 3 
n= numero de pacientes 

 

No grupo de LLA-B, a média de tempo entre o surgimento dos sintomas até o 

atendimento no serviço de referência foi de 38 dias. 

De acordo com os critérios do protocolo GBTLI-LLA93, 21 pacientes com LLA B 

foram considerados respondedores rápidos (63,6%) e 12 respondedores lentos (36,4%). Após 

a terapia de indução (D28), 8 pacientes (24,2%) foram considerados como não responsivos, 

pois apresentaram medula M2/M3 em D28. 

Um paciente do sexo masculino possuía Síndrome de Down e teve o diagnóstico de 

LLA-B. Ele foi classificado como AR, pois apresentava infiltração do SNC ao diagnóstico. 

No decorrer da indução, o paciente apresentou blastos no sangue periférico em D7 e D14, 

sendo assim considerado como respondedor lento. No D28 o paciente alcançou remissão 
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medular e após isso, remissão clínica completa e ao final da coorte encontrava-se com 

aproximadamente três anos do término do tratamento e livre de doença. 

Cinco pacientes (15,1%) apresentaram recaída medular durante o tratamento, sendo que 

três (60%) apresentaram recaída combinada com o acometimento do SNC. Um dos pacientes 

com recaída apresentou uma segunda recaída, sendo esta, isolada no SNC. Um paciente 

(4,5%) apresentou infiltração testicular durante a coorte, sendo que este sítio, juntamente  com 

o SNC foram os únicos locais extramedulares a apresentar infiltração leucêmica neste estudo. 

Ao final do estudo 28 pacientes permaneciam vivos e fora de tratamento, e cinco (15%) 

pacientes evoluíram a óbito durante a coorte, sendo os mesmos que apresentaram recaída 

medular (100%) referidos anteriormente. Um dos pacientes que evoluiu a óbito tinha sido 

submetido a um transplante de medula óssea seis meses antes. 

Dos seis pacientes que apresentaram aberração de fenótipo, três (50%) apresentaram co-

expressão do CD13/CD33, dois foram classificados como sendo de alto risco, mas todos 

foram considerados como respondedores rápidos. Um dos pacientes que apresentou expressão 

anômala do CD13/CD33, também apresentou do CD4 e CD8. Destes, apenas um evoluiu a 

óbito. 

O estudo citogenético para a pesquisa das translocações mais comuns na LLA não era 

obrigatório no protocolo GBTLI LLA-93, mas dois pacientes foram investigados e um deles, 

classificado com LLA-B comum, apresentou a t(12;21)(p13;q22), representada pelo rearranjo 

TEL-AML1 (ETV6-RUNX1), foi classificado como de AR e bom respondedor. 

Oito (24,2%) pacientes foram classificados como não responsivos ao final da terapia de 

indução, mas todos eles vieram a alcançar a remissão clínica completa (RCC) em D43. 

Uma paciente com LLA-B apresentou leucometria ao diagnóstico de 513.500/mm3 e 

não apresentou infiltração no SNC, sendo classificada como de AR. Essa paciente levou 180 

dias desde o início dos sintomas até o atendimento no serviço de referência. Apesar de ter sido 

classificada como respondedor rápido, a paciente teve recaída oito meses após o início do 

tratamento, evoluindo a óbito dois dias após a recaída. 

Um único paciente apresentou a expressão do CD56 conjuntamente com o CD7 e 

CD33. Este paciente possuía baixa leucometria ao diagnóstico (3.200 /mm3), sem infiltração 

no SNC, foi classificado como respondedor lento, mas alcançou a RCC e permanecia vivo ao 

final do estudo. 

A análise do número de leucócitos e plaquetas no D1, D7 e 14 e porcentagem de blastos 

na MO no D1, D15 e D28 mostrou diferenças estatisticamente significativas para os 

leucócitos no D7 e D14, onde os pacientes CD10+ apresentaram número menor de leucócitos 
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e, na contagem de plaquetas no D14, onde os pacientes CD10+ apresentaram contagem menor 

de plaquetas (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Análise do número de leucócitos e plaquetas no sangue periférico e da expressão de CD10 nos 
blastos da medula óssea no D1, D7, D14 e D28 nos pacientes com LLA-B 

!

! !

Leucócitos  
 (n) Mediana x103 

! Plaquetas 
(n) Mediana x103 

! % Blastos na M.O.  
 (n) Mediana 

 
 
 
 

 
CD10 

D1 !! D1 !! D1 
(-) (9) 4,6  

p= 0,124 
! (-) (9) 80  

p= 0,098 
! (-) (9) 95  

p= 0,097 
(+) (21) 10,0 ! (+) (21) 42 ! (+) (20) 98 

D7 !! D7 !! D15 
(-) (9) 2,5  

p= 0,039 
! (-) (9) 71  

p= 0,667 
! (-) (5) 8  

p=1,000 
(+) (21) 1,5 ! (+) (21) 22 ! (+) (19) 10 

D14 !! D14 !! D28 
(-) (9) 3,7  

p= 0,012 
! (-) (9) 228  

p= 0,010 
! (-) (8) 2,5  

p= 0,815 
(+) (21) 1,4 ! (+) (21) 67 ! (+) (20) 3 

      n= número de pacientes; Kruskal-Wallis 

 

 

 

 

A análise do número de leucócitos e plaquetas no D1, D7 e D14 e  da porcentagem de 

blastos na MO no D1, 15 e 28 de acordo com a expressão do CD19 mostrou diferença 

estatisticamente significativa para a contagem de leucócitos no dia D14, onde o grupo de 

pacientes CD19+ apresentou menor contagem (Tabela 10). 
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Tabela 10. Análise do número de leucócitos e plaquetas no sangue periférico e de blastos na medula 
óssea no D1, D7, D14 e D28 de acordo com a presença de CD19 nos pacientes com LLA-B. 

 Leucócitos 
(n) Mediana x103 

 Plaquetas 
(n) Mediana x103 

 Blastos na M.O. 
 (n) Mediana 

 
 
 
 
 
 

CD19 
 
 
 
 
 
 

D1   D1   D1 
(-) (5) 4,6  

p= 0,140 

 (-) (5) 161  

p= 0,173 

 (-) (5) 12,30  

p= 0,426 

(+) (25) 7,3  (+) (25) 42  (+) (24) 98 

D7   D7   D15 
(-) (5) 3,4  

p= 0,191 

 (-) (5) 71  

p= 0,616 

 (-) (3) 13,50  

p= 0,793 

(+) (25) 1,8  (+) (25) 22  (+) (21) 9 

D14   D14   D28 
(-) (5) 4,8  

p= 0,030 

 (-) (5) 147  

p= 0,164 

 (-) (5) 11,10  

p= 0,297 

(+) (25) 1,5  (+) (25) 67  (+) (23) 3 

                 n= número de pacientes; Kruskal-Wallis 

 

 

 

A análise do número de leucócitos e  plaquetas e da expressão do CD20 nos blastos da 

MO mostrou diferenças estatisticamente significativas para o número de leucócitos em D1, 

onde os pacientes que expressavam o marcador possuíam maior leucometria. Já em D14, o 

grupo que teve CD20+ apresentou contagem menor de leucócitos no sangue periférico. Foi 

observado também que os pacientes CD20+ apresentavam contagem menor de plaquetas nos 

três momentos, sendo que esta foi estatisticamente significativa somente em D1. Não foram 

encontradas diferenças com relação a expressão do CD20 pelos blastos na MO nos 3 

momentos investigados (Tabela 11). 
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Tabela 11. Análise do número de leucócitos e plaquetas no sangue periférico e nos blastos da medula 
óssea no D1, D7, D14 e D28 de acordo com a presença de CD 20 nos pacientes com LLA-B. 

Leucócitos  
(n) Mediana x103 

 Plaquetas 
(n) Mediana x103 

 Blastos na M.O. 
(n) Mediana 

 
 
 
 

 
 

CD20 

D1   D1   D1 
(-) (24) 6,5  

p= 0,018 

 (-) (24) 47  

p= 0,017 

 (-) (23) 98  

p= 0,442 
(+)    (6) 19,1  (+) (6) 13  (+) (6) 98 

D7   D7   D15 
(-) (24) 1,8  

p= 0,097 

 (-) (24) 24  

p= 0,139 

 (-) (20) 10  

p= 0,244 
(+) (6) 1,3  (+) (6) 19  (+) (4) 41 

D14   D14   D28 
(-) (24) 1,7  

p= 0,016 

 (-) (24) 88  

p= 0,178 

 (-) (23) 3  

p= 0,690 
(+) (6) 0,9  (+) (6) 43  (+) ( 5) 3 

           n= número de pacientes;Kruskal-Wallis 

 

 

No grupo de pacientes com LLA-B, alguns apresentaram a co-expressão dos 

marcadores CD10 e CD19. Nestes pacientes foram realizadas as análises relacionadas a co-

expressão dos dois marcadores eo número de leucócitos e plaquetas e de blastos na MO, 

sendo que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para o número de 

leucócitos em D1 e D14. Em D1 os pacientes CD10/CD19+ apresentaram contagem maior de 

leucócitos; já em D14 este grupo apresentou número menor de leucócitos.  

A contagem de plaquetas no D1, D7 e D14 foi menor nos pacientes CD10/CD19+ com 

diferenças estatisticamente significativas em D1 e D14 (Tabela 12). A expressão de TdT foi 

encontrada em nove pacientes que apresentaram a mediana do número de blastos na MO de 

3%; com relação à ausência da expressão de TdT, 15 pacientes  não expressaram o marcador, 

com mediana da contagem de blastos de 15% (p= 0,018). 
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Tabela 12. Análise do número de leucócitos e plaquetas no sangue periférico e de porcentagem de 
blastos na medula óssea no D1, D7, D14 e D28 de acordo com a presença de CD10/19 nos pacientes 
com LLA-B. 

 
 

Leucócitos 
(n) Mediana x103 

 Plaquetas 
(n) Mediana x103 

 % Blastos na M.O. 
(n) Mediana 

 
 
 
 
 

 
CD10/19 

D1   D1   D1 
(-) (10) 4,5  

p= 0,033 

 (-) (10) 120  

p= 0,028 

 (-) (10) 94  

p= 0,029 

(+) (20) 10,5  (+) (20) 34  (+) (19) 98 

D7   D7   D15 
(-) (10) 2,3  

p= 0,123 

 (-) (10) 83  

p= 0,333 

 (-) (6) 9  

p= 0,973 

(+) (20)1,5  (+) (20) 21  (+) (18) 13 

D14   D14   D28 
(-) (10) 4,3  

p= 0,004 

 (-) (10) 188  

p= 0,008 

 (-) (9) 2  

p= 0,392 

(+) (20) 1,3  (+) (20) 50  (+) (19) 3 

                 n= número de pacientes; Kruskal-Wallis 

 

 

A análise da presença de hepatomegalia com os dados laboratoriais mostrou 

significância estatística para a contagem de plaquetas em D1, D7 e D14, onde os pacientes 

que apresentaram hepatomegalia tiveram a contagem de plaquetas mais baixa (Tabela 13). 

 

 

Tabela 13. Análise do número de plaquetas no sangue periférico e da presença de 
hepatomegalia durante o D1, D7, D14 nos pacientes com LLA-B. 

 HEPATO - HEPATO +  

PLA (D1) (10) 20,80 (20) 12,85 p= 0,020 

PLA (D7) (10) 21,35 (20) 12,58 p= 0,010 

PLA (D14) (10) 21,50 (20) 12,50 p= 0,008 
 

   Kruskal-Wallis 

 

 

 

A análises dos marcadores imunofenotípicos nos pacientes com LLA-B demonstrou que 

vários pacientes apresentavam heterogeneidade de marcadores, cujos resultados 

estatisticamente significativos estão mostrados nas Tabelas 14 e 15. 
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Tabela 14. Presença ou ausência da expressão do cCD22,TdT/CD10 e TdT/CD10/CD19 e sua relação com a 
presença ou ausência de características epidemiológicas, clínicas e relacionadas a marcadores celulares diversos em 
pacientes com LLA-B da infância. 

 cCD22   TdT/CD10   TdT/CD10/CD19  

 (-) (+)   (-) (+)   (-) (+)  

            
HLA-DR (-) 9/13 5/18  

 

p=,033 

CD10 (-) 9/22 0/9  

 

p=,032 

Feminino 7/22 7/9  

 

 p=,044 (69,2%) (27,8%) (40,9%) (0%) (31,8%) (77,8%) 

         
HLA-DR (+) 4/13 13/18 CD10 (+) 13/22 9/0 Masculino 15/22 2/9 

(30,8%) (72,2%) (59,1%) (100%) -68% (22,2%) 

            

TdT/CD10 (-) 13/13 9/18  

 

p=,004 

cCD22 (-) 13/22 0/9  

 

p=,004 

CD10 (-) 9/22 0/9  

 

 p=,032 (100%) (50%) (59,1%) (0%) (40,9%) (0%) 

         
TdT/CD10 (+) 0/13 9/18 cCD22 (+) 9/22 9/9 CD10 (+) 13/22 9/9 

(0%) (50%) (40,9%) (100%) (59,1%) (100%) 

            

TdT/CD10/CD19 
(-) 

13/13 9/18  

 

p=,004 

HLA-DR (-) 13/22 1/9  

 

p=,021 

cCD22 (-) 13/22 0/9  

 

 p=,004 (100%) (50%) (68,4%) (11,1%) (68,4%) (0%) 

         
TdT/CD10/CD19 

(+) 
0/13 9/18 HLA-DR (+) 9/22 8/9 cCD22 (+) 9/22 9/9 

(0%) (50%) (31,6%) (88,9%) (31,6%) (100%) 

            

CD45 (-) 9/13 4/18  

 

p=,013 

Espleno (-) 12/22 1/9  

 

p=,045 

HLA-DR 
(-) 

13/22 1/9  

 

p=,021 
(69,2%) (22,2%)  (54,5%) (11,1%) (68,4%) (11,1%) 

         
CD45 (+) 4/13 14/18 Espleno (+) 10/22 8/9 HLA-DR 

(+) 
9/22 8/9 

(30,8%) (77,8%) (45,5%) (88,9%) (31,6%) (88,9%) 

Teste Exato de Fisher 
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Tabela 15. Presença ou ausência da expressão do TdT, CD10 e CD33e de características clínicas 
(esplenomegalia) com a presença ou ausência de características clínicas (esplenomegalia e 
hepatomegalia) e relacionadas a marcadores celulares diversos em pacientes com LLA-B da infância. 

 TdT      ESPLENO  

 (-) (+)    (-) (+)  
         

cCD13 (-) 19/19 9/12  

 

p=,049 

 HEPATO (-) 8/13 3/18  

 

p=,021 
(100%) (75%)  (61,5%) (16,7%) 

       
cCD13 (+) 0/19 3/12  HEPATO (+) 5/13 15/18 

0% (25%)  (38,5%) (83,3%) 

         

cCD22 (-) 13/19 0/12  

 

p=,000 

 CD20 (-) 13/13 12/18  

 

 

p=,028 

(68,4%) (0%)  (100%) (66,7%) 

       
cCD22 (+) 6/19 12/12  CD20 (+) 0/13 6/18 

(31,6%) (100%)  (0%) (33,3%) 

         

Espleno (-) 12/19 1/12  

 

p=,003 

     

(63,2%) (8,3%)   CD10  

     (-) (+)  

Espleno (+) 7/19 11/12      

(36,8%) (91,7%)  CD19 (-) 4/9 1/22  

 

p=,017 
     (44,4%) (4,5%) 

        
 CD33   CD19 (+) 5/9 21/22 

 (-) (+)   (55,6%) (95,5%) 

         

CD13 (-) 26/27 2/4  

 

 

p=,037 

 CD34 (-) 9/9 13/22  

 

 p=,032 
(96,3%) (50%)  (100%) (59,1%) 

       
CD33 (+) 1/27 2/4  CD34 (+) 0/9 9/22 

(3,7%) (50%)  (0%) (40,9%) 

Teste Exato de Fisher 
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5.3. Leucemia Linfóide Aguda de células T 

 

Devido ao número reduzido de pacientes com LLA-T, realizou-se uma análise 

descritiva dos dados. As características gerais relacionadas à idade ao diagnóstico, sexo, 

linhagem celular envolvida, imunofenótipo, infiltração do SNC, grupo de risco e situação ao 

final do estudo são mostradas na Tabela 16. 

 

      Tabela 16. Caracterização imunofenotípica e estratificação de risco dos pacientes com LLA-T na infância 

Paciente Sexo Idade 
Leucometria 

ao Diagnóstico 
(x 103 / mm3) 

Linhagem 
Celular 

Imunofenótipo 
Infiltração 
no SNC ao 
Diagnóstico 

Grupo 
de 

Risco 

Situação ao 
final do estudo 

1 M 4 a*, 6 m* 5,2 T T MADURA - RB V 

2 M 4 a 89,1 T T CORTICAL - AR V 

3 M 8 a, 9 m 5,9 T PRÉ T - AR O 
4 M 8 a, 5 m 116,3 T T CORTICAL + AR V 

*a= anos, **m= meses, V= vivo, O = óbito, ***dado inexistente, RB= Risco Baixo, AR= Alto Risco. 

 

 

 

5.3.1 Perfil hematológico no D1, D7 e D14 

 

O perfil hematológico dos pacientes com LLA-T foi estabelecido em D1, D7 e D14, 

sendo que o D1 foi realizado ao diagnóstico e em D7 e D14 para o acompanhamento da 

evolução do tratamento (Tabela 17). 
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Tabela 17. Perfil hematológico dos pacientes com diagnóstico de LLA-T no D1, D7 e D14 

 Min Max Média Mediana +/-DP 

D1 

Hemácias (106) 2,42 4,21 3,13 2,76 0,95 
Hemoglobina (g/dL) 4,9 11,2 8,6 9,15 3,00 
Hematócrito (%) 18,2 34 26,05 26 8,05 
Leucócito /mm3 51.500 116.250 54.107 47.515 57181,00 
Plaquetas (103) 16 308 95,25 28,5 142,02 

       

D7 

Hemácias (106) 3,21 3,83 3,61 3,81 0,35 
Hemoglobina (g/dL) 6,7 11 8,75 8,65 2,07 
Hematócrito (%) 19,9 31,2 25,62 25,7 4,86 
Leucócito /mm3 820 7390 2760 1415 3117,85 
Plaquetas (103) 16 343 112 44,5 154,67 

       

D14 

Hemácias (106) 2,96 3,73 3,23 3,13 0,34 
Hemoglobina (g/dL) 7,9 10,9 8,82 8,25 1,39 
Hematócrito (%) 22,5 32,8 26,05 24,45 4,59 
Leucócito /mm3 970 4450 1880 1050 1714,23 
Plaquetas (103) 43 438 200 160 169,05 

 

  

5.3.2 Perfil da medula óssea no D1, D15 e D28 

 

A medula dos pacientes foi investigada pela realização do mielograma, além da 

imunofenotipagem em D1, D15 e D28, visando avaliar a medula ao diagnóstico e resposta ao 

tratamento. A Tabela 18mostra a porcentagem de blastos na MO dos pacientes com LLA-T. 

 

Tabela 18. Percentagem de blastos linfóides na medula óssea dos pacientes com LLA-T. 

 Blastos na M.O (%) 

 MIN MAX Média Mediana +/-D.P. 

M.O. D1 81 98 93,8 98 8,50 

M.O. D15 5 15 10 10 5,00 

M.O. D28 2 9 4,5 3,5 3,10 
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5.3.3 Perfil imunofenotípico dos blastos na medula óssea 

 

A imunofenotipagem foi realizada nas amostras de MO dos pacientes com a finalidade 

de diagnóstico e classificação do tipo de LLA e utilizou-se painel constituído pelos mesmos 

marcadores de membrana e citoplasmáticos para os pacientes com LLA-B. A expressão de 

cada marcador foi considerada positiva quando este foi expresso em mais de 20% dos blastos 

leucêmicos, sendo que a distribuição dos marcadores imunofenotípicos nas LLA-T é mostrada 

na tabela 19. 

 

 

Tabela 19. Características imunofenotípicas dos blastos dos pacientes com LLA-T 

LLA-T (4) 

 n %  n % 
CD1a 2 50 CD38 3 75 
CD2 1 25 CD45 2 50 
CD3 3 75 CD56 0 0 
CD4 3 75 CD58 0 0 
CD5 1 25 CD79a 0 0 
CD7 4 100 CD135 0 0 
CD8 4 100 cCD3 4 100 

CD10 0 0 cCD13 1 25 
CD13 1 25 cCD22 0 0 
CD14 0 0 cCD79a 0 0 
CD19 0 0 mCD22 0 0 
CD20 0 0 cIgM 0 0 
CD22 0 0 TdT 2 50 
CD33 1 25 HLA-DR 1 25 
CD34 0 0 aMPO 0 0 

 

 

No grupo de pacientes com LLA-T, todos eram do sexo masculino com média de idade 

de 6 + 2,30 anos. O tempo médio de sintomas dos pacientes LLA-T antes do tratamento  foi 

de 18 dias, variando de cinco a 30 dias. Três pacientes foram classificados como 

respondedores rápidos, sendo dois de alto risco. Um paciente foi classificado como 

respondedor lento e de  alto risco, e apresentou recaída medular com infiltração concomitante 

do SNC, evoluindo a óbito sete meses depois. Dois pacientes respondedores rápidos 
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apresentaram leucometria em D1 > 50.000/mm3 e os outros dois, que compreenderam um 

repondedor lento e um rápido  apresentaram leucometria abaixo de 10.000/mm3.  

Apenas um paciente LLA-T apresentou expressão de marcadores mieloides 

(CD13/CD33 concomitante), que cursou com leucometria baixa ao diagnóstico, foi 

classificado como de baixo risco e respondedor rápido.  

 

 

5.4. Análise da sobrevida global dos pacientes com LLA 

 

A sobrevida global em seis anos do grupo em estudo foi de 66,9% + 3,25 (Figura 6), 

tendo os pacientes LLA-B 67,5% +3,47 e os de LLA-T 63,5% + 9,09, sem significância 

estatística entre os grupos, assim como os cálculos de sobrevida baseados na classificação de 

risco, na presença ou ausência dos achados clínicos e dos marcadores imunofenotípicos. 
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Figura 6. Curva de sobrevida global em 6 anos do grupo de pacientes com LLA da infância. 

 

 

5.5. Investigação da mutação JAK2V617F 

 

A mutação V617F no gene JAK2 não foi encontrada em nenhum  paciente do grupo  

LLA-B e LLA-T (Figuras 7 e 8). Entretanto, 22 (66,7%) pacientes apresentaram a deleção de 

uma timina na posição 1825 do gene JAK2 (Figura 9). 
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Figura 7. Eletroferograma do gene JAK2, evidenciando a ausência da mutação G > T na posição 1849 
em paciente com LLA. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Eletroforese em gel de agarose a 1%, demonstrando o fragmento de 203pb do produto da 
amplificação da região da mutação JAK2V617F em amostra de paciente com Policitemia Vera (PV). 
Posição M, marcador de pares de base Ladder de 100pb; 1 e 2, pacientes com LLA-B; 3 e 4, pacientes 
com LLA-T; 5, doador sadio; CN, controle negativo. 

 

 

 

 

 

100bp 

365bp 

203bp 

400bp 

 

M  CN  PV   1    2     3     4    5 

20



 53 

                      

Figura 9. Eletroferograma do gene JAK2, evidenciando a deleção em heterozigose de uma Timina na 
posição 1825 (a), provocando superposição de bases no segmento subsequente. 
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6. Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

  

As LLA possuem incidência elevada nos EEUU, com cerca 4000 novos casos por ano, 

o que corresponde a 12% de todos os casos de leucemias, sendo que 60% dos casos ocorrem 

em pessoas com idade menor que 20 anos (JEMAL, 2004).  

De acordo com os dados apresentados neste estudo, as LLA da infância foram mais 

frequentes no sexo masculino, razão M:F de 1,5, sendo que o número maior de casos ocorreu 

de 1,6 a 7,5 anos, com mediana de 4,6. O subtipo LLA-B foi o predominante, com 8,6 vezes 

mais pacientes que o subtipo LLA-T. A ocorrência de LLA com aberração fenotípica também 

foi encontrada entre o grupo de pacientes estudados. As informações relacionadas aos 

pacientes e aos subtipos de LLA estão de acordo com dados dos EEUU e da Europa 

(KAUSHANSKY, 2009), e reforçam a ocorrência do número maior de casos no sexo 

masculino, diferenciando-se apenas na faixa etária, que concentra a idade com incidência 

maior da doença entre 2 a 4 anos. Pombo-de-Oliveira e cols. (2005) descreveram as 

características biológicas de 1459 crianças brasileiras com leucemia aguda e identificaram o 

predomínio da LLA da infância subtipo pré-B, seguido do B, com número menor de pacientes 

com LLA-T; a faixa etária predominante foi concordante com os dados do presente estudo, 

sendo que dados semelhantes foram também registrados em Recife (LEITE et al., 2007) e no 

estudo realizado em pacientes com leucemias e que abrangeu dados de um consorcio nacional 

que incluiu casos de LLA de diferentes estados brasileiros (SOUZA REIS, et al.. 2011). 

As características clínicas mais prevalentes entre os pacientes com LLA estudados 

foram a organomegalia (hepatomegalia e esplenomegalia) seguida da linfonodomegalia, e em 

menor proporção febre e anemia. Os resultados foram concordantes com os mundialmente 

descritos para este tipo de leucemia (GREER, 2008) e são também concordantes com os 

principais sinais e sintomas descritos para o grupo de pacientes com LLA de Recife (LEITE et 

al., 2007), apesar deste último estudo ter registrado a ocorrência de febre como sintoma 

frequente, semelhante em proporção as organomegalias. Dado que também chama a atenção 

foi a frequência elevada de sangramentos no grupo de pacientes de Recife, diferente dos 

dados obtidos no grupo de pacientes deste estudo.  

Seis pacientes evoluíram a óbito durante o estudo, sendo os mesmos que apresentaram 

recaída da doença, com mediana de tempo até a recaída de 28,5 meses; sendo quatro com 

recaída prematura, com dados semelhantes aos de Park e cols. (2010) onde em uma casuística 
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de 47 pacientes que apresentaram recaída, observou 77% de pacientes com recaída prematura 

e 20,8% com tardia, com média de idade na recaída de 7,5 anos. 

Em nosso estudo, um paciente apresentou uma segunda recaída 30 meses após a 

primeira, evoluindo a óbito três meses depois. Dos seis pacientes que recaíram, três eram do 

sexo masculino e três do feminino e apresentavam mediana de idade de 7,5 anos. Cinco foram 

classificados como de AR e apenas um como de RB. Nenhum dos pacientes apresentou 

infiltração do SNC ao diagnóstico e apenas dois foram respondedores lentos. A classificação 

de risco ao diagnóstico, sexo, tempo até a recaída foram associadas à sobrevida após a recaída 

em outros trabalhos (CHESSELLS et al., 2003; NGUYEN et al., 2008), mas devido ao 

número reduzido de pacientes em nosso estudo, não foi possível fazer associações 

estatisticamente significativas com qualquer variável estudada. É necessária a realização de 

estudos multicêntricos em nosso país, com uma grande casuística, visando identificar 

possíveis fatores associados aos pacientes que apresentam recaída, permitindo uma adequação 

da conduta e terapêutica e, consequente, aumento da sobrevida dos mesmos. 

A infiltração leucêmica no SNC é outro fator importante no acompanhamento dos 

pacientes com LLA, e o achado de blastos leucêmicos no líquido cefalorraquidiano é o 

principal aspecto relacionado ao aumento do risco de recaída no SNC (PUI et al., 2008; 

MAHMOUD et al., 1993; SMITH et al., 1996), mas a significância prognóstica deste achado 

ainda é controversa (BURGER et al., 2003; MAROESKA et al., 2006). 

Sirvent e cols. (2011) relataram em um estudo com 2070 crianças com LLA, que a 

presença de blastos no liquido cefalorraquidiano não teve importância prognóstica, com 

significância estatística, na sobrevida livre de eventos ou sobrevida global, apesar de saber 

que antes do advento do tratamento preventivo do SNC nos anos 70, 50% dos pacientes que 

obtinham remissão completa acabavam por ter recaída no SNC (SIMONE et al., 2006). 

A radioterapia craniana ainda faz parte de diversos protocolos, incluindo o do GBTLI 

93, mas baseado em estudos de eficácia, este procedimento vem sendo abolido por resultar em 

um grande número de sequelas pós tratamento. No presente protocolo, a radioterapia com 18 

Gy só é preconizada para os pacientes de alto risco, sendo substituída por tripla terapia 

intratecal de MADIT (metotrexato, ARA-C, Dexametasona) desde a 1a punção ao diagnóstico 

e por mais duas vezes durante a indução. No presente estudo três pacientes (dois LLA-B e um 

LLA-T) apresentaram recaída no SNC. Todos pertenciam ao grupo de AR mas nenhum deles 

apresentou infiltração no SNC ao diagnóstico. Estudos adicionais devem ser realizados para 

identificar fatores de importância prognóstica relativos ao envolvimento do SNC em nossa 

população, visando adequação do tratamento e melhora na sobrevida dos pacientes com LLA. 
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Não houve diferença estatisticamente significativa na sobrevida global entre os grupos 

de LLA-B e T. A análise da sobrevida global foi também realizada de acordo com a expressão 

de alguns marcadores, como por exemplo o CD20, mas também não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas. 

O tratamento da LLA evoluiu muito no decorrer dos anos, com o alcance da cura em 

resposta à quimioterapia, além do aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de doença 

com estimativa das taxas de cura da LLA na infância em cerca de 90% (PUI et al., 2006). 

Entretanto, o conhecimento da biologia da doença e das características genéticas e 

imunológicas das linhagens celulares envolvidas ainda necessita esclarecimentos, visando 

estimar a contribuição dos vários marcadores para a sobrevida e cura dos pacientes (GREER, 

2008).  

O marcador CD10, uma glicoproteína de superfície também conhecida como antígeno 

comum da LLA, é expresso precocemente em células pró e pré-B, sendo que os seus níveis 

diminuem após o desenvolvimento de células B maduras.  No presente estudo o CD10 foi 

expresso em 69,7% dos pacientes com o subtipo LLA-B, diferente dos achados de Pui e cols 

(1993), que descreveram a expressão deste marcador em 94% dos pacientes investigados. Os 

pacientes CD10+ deste estudo apresentaram contagem menor de leucócitos no D7 e D14 e, 

apesar da expressão de CD10 não ter sido correlacionada com a sobrevida dos pacientes, estes 

indivíduos parecem demonstrar resposta melhor ao tratamento, uma vez que a leucometria, 

que é utilizada como parâmetro para avaliar a resposta ao tratamento, principalmente no D7, 

apresenta redução significativa naqueles pacientes com positividade para o marcador. De 

acordo com Pui e cols. (1993), os pacientes LLA-B que expressavam o CD10 possuíam 

melhor apresentação clínica ao diagnóstico, como idade ≥ 1 ano e a contagem de leucócitos < 

50.000 /mm3, mas isoladamente, o CD10 não mostrou significância prognóstica, sendo que os 

pacientes apresentaram comportamento clínico semelhante aos achados obtidos neste estudo. 

A contagem de plaquetas em D1, D7 e D14 foi mais baixa nos pacientes LLA-B  

CD10+, com significância estatística somente em D14.  Estes resultados confirmam os dados 

já existentes e relativos às alterações quantitativas nas células sanguíneas de pacientes com 

LLA e que correspondem aos achados de anemia, neutropenia e trombocitopenia, sendo que 

esta gravidade comumente reflete o povoamento da MO por linfoblastos (KAUSHANSKY, 

2010). 

Os dados obtidos neste estudo e referentes aos pacientes LLA-B CD10+ apresentaram 

contagem diminuída de plaquetas no D1, D7 e, significativamente menor no D14 sugerem 

que estes responderam com a redução de plaquetas ao diagnóstico e pós-tratamento. 
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Explicação para este acontecimento está relacionada ao fato que a MO inicialmente já 

apresenta quantidade maior de precursores linfóides leucêmicos, células que são 

drasticamente reduzidas em resposta ao efeito mielotóxico do tratamento quimioterápico 

(KELLEHER et al., 2001), que atinge os blastos e outras linhagens celulares, como por 

exemplo, os megacariócitos, com reflexo no número de plaquetas do sangue periférico.   

A expressão do CD10 não foi observada nos pacientes LLA-T, sendo diferente dos 

achados de Sidhom e cols. (2008) que descreveram 33,3% de pacientes LLA-T com expressão 

deste marcador. Uma vez que o CD10 é um marcador tanto de células precursoras B e T, a 

ausência de expressão entre os quatro pacientes LLA-T neste estudo pode estar associado ao 

número reduzido de pacientes portadores deste subtipo leucêmico. 

Cumpre ressaltar que a presença de marcadores como o TdT em associação com o 

CD22 citoplasmático, CD19, CD10, HLA-DR e CD34 demonstram a presença de precursores 

imaturos nos casos de LLA-B, podendo significar prognóstico diferenciado destes pacientes 

(DREXLER et al.,1986; KAUSHANSKY, 2010). 

Os pacientes LLA-B CD19+ apresentaram contagem de leucócitos diminuída em D14, 

quando comparados aqueles que não expressaram este marcador. Este dado também não foi 

encontrado nos casos classificados como LLA-T. O CD19, semelhante ao CD10, é um 

marcador de células precursoras linfóides B, confirmando os resultados descritos para os 

pacientes LLA-B CD10+. O fato da casuística deste estudo ser composta por um número 

muito reduzido de casos LLA-T, a realização de estudos envolvendo a expressão deste 

marcador em células da linhagem T podem esclarecer o seu papel no prognóstico e resposta 

ao tratamento dos pacientes com este tipo de leucemia. Em geral, a positividade para o CD10 

esta ligada a positividade para o CD19, uma vez que este último é expresso em células B 

durante todas as etapas de maturação (KAUSHANSKY, 2010). 

O CD20 é um canal de cálcio envolvido na proliferação dos linfócitos B. No presente 

estudo, o CD20 positivo foi associado ao número elevado de leucócitos e reduzido de 

plaquetas no D1, mas ao número reduzido de leucócitos em D14. Vaitkeviciene e cols (2010) 

relataram que apesar do número de leucócitos ao diagnóstico (D1) ser considerado 

historicamente como marcador de risco independente para a gravidade da doença, como 

preditor importante e independente para falhas de tratamento no período de indução, 

resistência a doença e risco de recaída em crianças com LLA infantil, a contagem de 

leucócitos tem se mostrado bastante heterogênea, uma vez que inclui proporções diferentes de 

precursores de células B e de linhagem T, além de subtipos citogenéticos que possuem 

impacto variável e que podem estar associados a outros fatores ainda não explorados. Desta 
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forma, os achados do presente estudo relativos ao número reduzido de leucócitos em D14 

pode representar resposta rápida ao tratamento durante a indução e diminuição dos 

progenitores B.  

A positividade para o CD20 foi associada ao prognostico ruim em pacientes adultos 

com LLA, fato que contribuiu para inclusão do Rituximabe, um anticorpo monoclonal para o 

CD20, que tem sido utilizado em combinação com quimioterápicos para células B maduras 

presentes em linfomas e leucemias (THOMAS et al., 2004; MCLAUGHLIN et al., 1998), 

bem como ao aumento da incidência cumulativa de recaída e a diminuição da sobrevida 

global e livre de eventos (CHANG et al., 2010; MAURY et al., 2010; THOMAS et al., 2009). 

Entretanto, Jeha e cols. (2006) relataram que pacientes pediátricos com LLA-B e expressão do 

CD20 tendem a apresentar melhora clínica ao tratamento quando comparados aqueles sem 

expressão do marcador, mantendo-se cerca de 5 anos livre de evento, com sobrevida de 84% 

+ 2,9, apesar de não estar relacionada com outras características, como a contagem de 

leucócitos ao diagnóstico, diferindo dos resultados descritos neste estudo. 

Outro achado importante foi a percentagem de pacientes que expressaram o CD20. Em 

nosso estudo, esta porcentagem foi de 18,2%, porcentagem inferior a de 48% descrita por 

Jeha e cols. (2006) e a de 29,5% descrita por Chevallier (2009). Estas diferenças podem ser 

atribuídas a miscigenação racial da nossa população, em concordância com outros relatos 

(CHOW et al., 2010). 

A expressão do CD20 também foi relacionada com a contagem de plaquetas no D1, em 

que os pacientes que, concomitantemente, marcavam positivamente para o CD10 

apresentavam número menor de plaquetas (p= 0,017). Uma provável explicação para este 

achado reside na hipótese de maior infiltração do clone leucêmico na MO (KAUSHANSKY, 

2010). 

Em nosso estudo, a co-expressão dos marcadores CD10 e CD19 estava relacionada com 

um perfil desfavorável dos pacientes ao diagnóstico (D1), demonstrado pelo numero maior de 

leucócitos em sangue periférico (SP), número menor de plaquetas e porcentagem maior de 

blastos na MO nos pacientes  CD10+/19+. Os resultados foram mais significativos que os 

encontrados para os marcadores isoladamente. 

O papel da expressão de marcadores mielóides em LLA é muito discutido na literatura. 

No nosso estudo 21,2% dos pacientes com LLA apresentaram a expressão de marcadores 

mielóides (CD13, ou CD33), diferente do perfil encontrado por Emerenciano e cols. (2004), e 

Tong e cols. (2010), onde a frequência foi de 46,67% e 34,9% respectivamente. A análise do 

grupo de LLA B mostrou a expressão destes marcadores em 18,2%, dados semelhantes aos de 
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Bushan e cols (2010) onde a frequência foi de 23%. O CD13 e o CD33 foram expressos em 

12,1% e 15,1%, respectivamente nos pacientes LLA-B e em apenas um dos quatro pacientes 

LLA-T, dados que diferem do estudo de Seegmiller e cols. (2009) que descreveram a  

expressão de 56,1 e 40% em pacientes LLA-B, respectivamente e de Bushan e cols. (2010) 

que descreveram em um grupo de 24 pacientes pediátricos com LLA-T, a ausência de  

marcadores mielóides. Três pacientes LLA-B e um com LLA-T apresentaram a co-expressão 

CD13+CD33+. No nosso estudo não houve diferenças significativas entre os pacientes que 

apresentavam ou não o CD13 e/ou CD33 em relação apresentação clínica, resposta ao 

tratamento ou a sobrevida global, o que está de acordo com dados previamente descritos 

(BUSHAN et al., 2010; SEEGMILLER et al., 2009; VITALE et al., 2007). 

Alguns dados referentes a imunofenotipagem e descritos no presente estudo podem ser 

considerados importantes para o seguimento de pacientes com LLA-B da infância, tais como 

do CD13+ na presença de marcação positiva para o TdT, bem como da presença de casos 

CD13/CD33 positivos que representam a presença de marcadores de linhagem mielóide, que 

no caso da LLA pode facilitar o estudo de doença residual mínima, e o encontro dessas 

leucemias bi-fenotípicas tem sido associado a um prognóstico ruim e a uma pior resposta ao 

tratamento, inclusive na LLA (BHUSHAN et al., 2010; MEJSTRIKOVA et al., 2010;  

WEINBERG & ARBER, 2010).  

O CD34 é um marcador de célula tronco e este foi positivo em nove dos 22 casos de 

LLA-B CD10 (+) e nenhum LLA-T. A positividade para o CD34 tem sido considerada como 

fator de prognóstico favorável para a LLA-B, mas não para a LLA-T (SIDHOM et al.,2010; 

TONG et al., 2010), o que indica que na amostra estudada, cerca de  40,9% dos casos 

apresentaram este marcador de prematuridade, com resposta boa ao tratamento, 

principalmente quando associado ao CD10(+). 

Um paciente de LLA-B apresentou marcação positiva para o CD56, molécula conhecida 

como NCAM (sigla em inglês para: molécula de adesão a célula neural). Normalmente 

presente em células Natural Killer (NK), em subpopulação normal de células T e em outros 

tecidos como o nervoso, cerebral e nasofaríngeo (CUNNINGHAM et al., 1987), este 

marcador pode estar presente em menos de 10% das LLA-B (RUTISHAUSER, et al.,1988). 

A presença do CD56 já foi associada a um prognóstico ruim na LLA-B (RAVANDI et 

al., 2002), e Canizzo e cols., (2009) relatou um caso de uma paciente de 53 anos que 

apresentou recaída isolada em SNC, com blastos expressando o CD56, sendo que este 

marcador estava ausente nos blastos ao diagnóstico. Semelhante, Fischer e cols. (2009), 

descreveu a expressão do CD56 em 47 pacientes com LLA-T e não encontrou diferenças em 
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relação a apresentação clínica ou progressão da doença. 

Em nosso estudo, o paciente que era CD56+ foi classificado como AR, não apresentou 

infiltração no SNC ao diagnóstico; e apesar de ter sido classificado como respondedor lento, 

alcançou a remissão clínica completa e permanecia vivo ao final do estudo. 

A hepatomegalia é um achado comum na LLA em decorrência da infiltração leucêmica 

no fígado. O achado em nosso estudo referente a contagem diminuída de plaquetas nos 

pacientes LLA-B que apresentavam hepatomegalia em D1, D7 e D14 provavelmente é 

decorrente da proliferação leucêmica na MO e posteriormente da ação citotóxica do 

tratamento. Deve ser levado em conta que a metabolização dos agentes quimioterápicos é 

realizada no fígado, o que pode levar a alterações no órgão, que é o produtor da 

trombopoietina, hormônio responsável pelo estímulo de proliferação dos megacariócitos 

(KELLEHER et al., 2001; KAUSHANSKY, 2006). 

Apesar dos dados relacionados a LLA-T serem descritivos, devido principalmente ao 

número reduzido de pacientes, estes apresentaram tendência a serem considerados de maior 

risco que os descritos para os pacientes LLA-B, em especial ao que se refere a contagem de 

leucócitos, plaquetas e de blastos no SP ao diagnóstico, evidenciando relatos de outros 

trabalhos que associam este tipo de leucemia a uma forma mais grave e ao desconhecimento 

de marcadores que representem prognóstico para a evolução da doença (COOLS & 

VANDENBERGHE,  2009). 

 A mutação pontual JAK2V617F confere perda do efeito auto-inibitório na molécula do 

JAK2 e resulta numa ativação constitutiva da atividade quinase. Essa mutação tem sido 

descrita em  pacientes com Policitemia Vera, Trombocitemia Essencial e em Leucemias 

Mielóides Aguda e Crônica (IHLE et al., 2007; LEVINE et al.,  2007; TEFFERI et al., 2005; 

VICENTE et al., 2007), mas não foi descrita na LLA da infância. Neste grupo de leucemias já 

foi realizado relato de caso de uma criança com LLA-B, do sexo masculino com idade de 14 

anos e associado a presença de rearranjo no gene JAK2 resultante da translocação 

t(9;22)(p24;q11.2), que foi associada ao prognóstico desfavorável, uma vez que falhou na 

remissão no dia 29, necessitando de uma segunda indução (TIRADO et al., 2010). O fato da 

mutação JAK2V617F não ter sido encontrada entre os pacientes LLA-B e LLA-T, não exclui 

a participação da cascata de sinalização JAK-STAT na patogênese das LLA da infância, uma 

vez que outras mutações no gene não foram investigadas. Entretanto, o encontro da deleção 

de uma timina na posição1825 pode representar um achado adicional na cascata JAK/STAT e 

possivelmente na patogênese da LLA. 
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Desta forma, julgamos que o presente estudo contribuiu para iniciar possíveis 

discussões sobre os marcadores estudados e sua possível utilização no acompanhamento 

clínico e resposta ao tratamento desses pacientes.  
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7. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que: 

 

1. O perfil imunofenotípico e hematológico apresentado pelos pacientes com LLA 

estudados mostraram diversidade de marcadores, sugerindo um possível papel desses na 

classificação de risco e no prognóstico e não somente na identificação da linhagem 

celular presente; 

2. A mutação JAK2V617F não foi encontrada no grupo estudado, dando ênfase à 

necessidade de se explorar outras mutações no gene JAK2 nesses pacientes;  

3. Com relação à deleção no gene JAK2 descrita neste estudo, são necessários estudos que 

comprovem o seu envolvimento no mecanismo de patogênese da LLA da infância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Referências  



 66 

 

8. REFERÊNCIAS  

 

American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2010. Atlanta: American Cancer Society, 
2010. 
 
BAIN, B. J. Leukemia diagnosis. Wiley-Blackwell. UK, 2010 
 
BENE, M. C.; CASTOLDI, G.; KNAPP, W.; LUDWIG, W. D.; MATUTES, E.; ORFAO, A.; 
VAN’T VERR, M. B. Proposals for the immunological classification of acute leucemias. 
European Group for the Immunological Characterization of Leukemias (EGIL). Leukemia, 
9(10),p.1783-6, 1995. 
 

BENNET, J. M.; CATOVSKY, D.; DANIEL, M. T.; FLANDRIN, G.; GALTON, D. A.; 
GRALNICK, H. R.; SULTAN, C. Proposals for the classification of the acute leucemias. 
French-Americn-Britsh (FAB) co-operative group. Br J Haematol, 33(4), p. 451-8, 1976. 
 
BERCOVICH, D.; GANMORE, I.; SCOTT, L. M.; WAINREB, G.; BIRGER, Y.; 
ELIMELECH, A.; SHOCHAT, C.; CAZZANIGA, G.; BIONDI, A.; BASSO, G.; CARIO, G.; 
SCHRAPPE, M.; STANULLA, M.; STREHL, S.; HAAS, O. A.; MANN, G.; BINDER, V.; 
BORKHARDT, A.; KEMPSKI, H.; TRKA, J.; BIELOREI, B.; AVIGAD, S.; STARK, B.; 
SMITH, O.; DASTUGUE, N.; BOURQUIN, J. P.; TAL, N. B.; GREEN, A. R.; IZRAELI, S. 
Mutations of JAK2 in acute lymphoblastic leukaemias associated with Down's syndrome. 
Lancet, 372(9648), p. 1484-92, 2008. 
 
BRESLOW, N. E. A generalized Kruskal-Wallis test for comparing K samples subject to 
unequal pattern of censorship. Biometrika. 57,p. 579-94, 1970. 
 
BURGER, B.; ZIMMERMAN, M.; MANN, G.; KÜHL, J.; LÖNING, L.; RIEHM, H.; 
REITER, A.; SCHRAPPE, M. Diagnostic cerebrospinal fluid examination in children with 
acute lymphoblastic leukemia: significance of low leukocyte counts with blasts or traumatic 
lumbar puncture. J Clin Oncol, 21(2), p. 184-8, 2003. 
 
BHUSHAN, B.; CHAUHAN, P. S.; SALUJA, S.;VERMA, S.;MISHRA, A. K.; SIDDIQUI, 
S.; KAPUR, S. Aberrant phenotypes in childhood and adult acute leukemia and its association 
with adverse prognostic factors and clinical outcome. Clin Exp Med, 10(1), p. 33-40, 2010. 

 

CANNIZZO, E.; CARULLI, G.; BUDA, G.; ZUCCA, A.; AZZARÀ, A.; ORCIUOLO, E.; 
PETRINI, M. Meningeal relapse in a case of B acute lymphoblastic leukemia: the role of 
CD56 expression. Med Sci Monit, 15(2), p. CS27-29, 2009. 

 
CHANG, H.; JIANG, A.; BRANDWEIN, J. Prognostic relevance of CD20 in adult B-cell 
precursor acute lymphoblastic leukemia. Haematologica, 95(6), p. 1040-2, 2010. 
 
CHEVALLIER, P.; ROBILLARD, N.; HOUILLE, G.; AYARI, S.; GUILLAUME, T.; 
DELAUNAY, J.; HAROUSSEAU, J. L.; AVET-LOISEAU, H.; MOHTY, M.; GARAND, R. 
Simultaneous study of five candidate target antigens (CD20, CD22, CD33, CD52, HER2) for 



 67 

antibody-based immunotherapy in B-ALL: a monocentric study of 44 cases. Leukemia, 
23(4), p. 806-7, 2009. 

CHESSELLS, J. M.; VEYS, P.; KEMPSKI, H.; HENLEY, P.; LEIPER, A.; WEBB, D.; 
HANN, I. M. Long-term follow-up of relapsed childhood acute lymphoblastic leukaemia. Br 
J Haematol, 123(3), p. 396-405, 2003. 

CHOW, E. J.; PUUMALA, S. E.; MUELLER, B. A.; CAROZZA, S. E.; FOX, E. E.; 
HOREL, S.; JOHNSON, K. J.; MCLAUGHLIN, C. C.; REYNOLDS, P.; VON BEHREN, J.; 
SPECTOR, L. G. Childhood cancer in relation to parental race and ethnicity: a 5-state pooled 
analysis. Cancer, 116(12), p. 3045-53, 2010. 
 
COOLS, J.; VANDENBERGHE, P. New flow cytometry in hematologic malignancies. 
Haematologica, 94(12), p. 1639-41, 2009. 
 
CUNNINGHAM, B. A.; HEMPERLY, J. J.; MURRAY, B. A.; PREDIGER, E. A.; 
BRACKENBURY, R.; EDELMAN, G. M. Neural cell adhesion molecule: structure, 
immunoglobulin-like domains, cell surface modulation, and alternative RNA splicing. 
Science, 236(4803), p. 799-806, 1987. 

 
DACIE, J.V. & LEWIS, S.M. Practical haematology. 6.ed. Edinburgh: Churchill 
Livingstone, 1984. 
 
DALPKE, A.; HEEG, K.; BARTZ, H.; BAETZ, A. Regulation of innate immunity suppressor 
of cytokine signaling (SOCS) proteins. Immunobiology, 213, p. 225-35, 2008. 
 
DREXLER, H. G.; MENON, M.; MINOWADA, J. Incidence of TdT positivity in cases of 
leukemia and lymphoma. Acta Haematol, 75(1), p. 12-7, 1986. 
 
DWORZAK, M. N.; SCHUMICH, A.; PRINTZ, D.; PÖTSCHGER, U.; HUSAK, Z.; 
ATTARBASCHI, A.; BASSO, G.; GAIPA, G.; RATEI, R.; MANN, G.; GADNER, H. CD20 
up-regulation in pediatric B-cell precussor acute lymphoblastic leukemia during induction 
treatment: setting stage for anti-CD20 directed immunotherapy. Blood, 112(10), p. 3982-8, 
2008. 
 
EMERENCIANO, M.; BOSSA, Y.; ZANROSSO, C. W.; ALENCAR, D. M.; CAMPOS, M. 
M.; DOBBIN, J.; CARRIÇO, K.; POMBO DE OLIVEIRA, M. S. Freqüência de 
imunofenótipos aberrantes em leucemias agudas. Rev Bras Cancerol, 50(3), p. 183-189, 
2004. 
 
FUNAKOSHI-TAGO, M.; TAGO, K.; SUMI, K.; ABE, M.; AIZU-YOKOTA, E.; OSHIO, 
T.; SONODA, Y.; KASAHARA, T. The acute lymphoblastic leukemia-associated JAK2 
L611S mutant induces tumorigenesis in nude mice. J Biol Chem, 284(19), p. 12680-90, 
2009. 
 
GHOSHAL, G. S.; BAUMANN, H.; WETZLER, M. Epigenectic regulation of transducer and 
activator of transcription 3 in acute myeloid leukemia. Leukemia Research, 32, p. 1005-14, 
2008. 
 



 68 

GREER, J. P.; FOERRSTER, J.; RODGERS, G.; PARASKEVAS, F.; GLADER, B.; 
ARBER, D. A.; MEANS, JR., ROBERT T. Wintrobe's Clinical Hematology. 12th ed. 
Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 3232 p. 
 
HORN, T.; KREMER, M.; DECHOW, T.; PFEIFER, W. M.; GEIST, B.; PERKER, M.; 
DUYSTER, J.; QUINTANILLA-MARTINEZ, L.; FEND, F. Detection of the activating 
JAK2 V617F mutation in paraffin-embedded trephine bone marrow biopsies of patients with 
chronic myeloproliferative diseases. J Mol Diagn, 8(3), p. 299-304, 2006. 
 
IHLE, J. N. The Stat family in cytokine signaling. Curr. Opin. Cell Biol, 13, p. 211-7, 2001. 
 
IHLE, J. N.; GILLILAND, D. G. Jak2: normal function and role in hematopoietic disorders. 
Curr. Opin. Genet. Dev, 17, p. 8-14, 2007. 
 
Instituto Nacional do Câncer. Câncer na criança e no adolescente no Brasil: dados dos 
registros de base populacional e de mortalidade. Rio de Janeiro: INCA, 2008. 
 
Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2010 – Incidência de Câncer no Brasil. Rio de 
Janeiro: INCA, 2009. 
 
JEHA, S.; BEHM, F.; PEI, D.; SANDLUND, J. T.; RIBEIRO, R. C.; RAZZOUK, B. I.; 
RUBNITZ, J. E.; HIJIYA, N.; HOWARD, S. C.; CHENG, C.; PUI, C. H. Prognostic 
significance of CD20 expression in childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. 
Blood, 108(10), p. 3302-4, 2006. 

JEMAL, A.; CLEGG, L. X.; WARD, E.; RIES, L. A.; WU, X.; JAMISON, P. M.; WINGO, 
P. A.; HOWE, H. L.; ANDERSON, R. N.; EDWARDS, B. K. Annual report to the nation on 
the status of cancer, 1975-2001, with a special feature regarding survival. Cancer, 101(1), p. 
3-27, 2004. 

KAPLAN, E. L.; MEIER, P. Non parametric estimation from incomplete observations. J Am 
Stat Assoc, 53(282), p. 457-81, 1958. 
 
KAUSHANSKY, K. Lineage-specific hematopoietic growth factors. N Engl J Med; 354(19), 
p. 2034-45, 2006. 

 

KAUSHANSKY, K.; LICHTMAN, M. A.; KIPPS, T. J.; SELIGSOHN, U.; PRCHAL, J. T. 
Williams Hematology. 8th ed. New York: The McGraw-Hill Professional Inc.; 2010. 2460 
p. 

 

KEARNEY, L.; GONZALEZ DE CASTRO, D.; YEUNG, J.; PROCTER, J.; HORSLEY, S. 
W.; EGUCHI-ISHIMAE, M.; BATEMAN, C. M.; ANDERSON, K.; CHAPLIN, T.; YOUNG 
B. D.; HARRISON, C. J.; KEMPSKI, H.; SO, C. W.; FORD, A. M.; GREAVES, M. Specific 
JAK2 mutation (JAK2R683) and multiple gene deletions in Down syndrome acute 
lymphoblastic leukemia. Blood; 113(3), p. 646-8, 2009. 

 

KELLEHER, J. F.; MONTELEONE, P. M.; STEELE, D. A.; GANG, D. L.; ANGELIDES, 
A. G. Hepatic dysfunction as the presenting feature of acute lymphoblastic leukemia. J 



 69 

Pediatr Hematol Oncol; 23(2), p. 117-21, 2001. 
 
LARSEN, L.; ROPKE, C. Supressors of cytokine signaling: SOCS. APMIS, 110, p. 833-44, 
2002. 
 
LEE, J. W.; KIM, Y. G.; SOUNG, Y. H.; HAN, K. J.; KIM, S. Y.; RHIM, H. S. The JAK2 
V617F mutation in de novo acute myelogenous leukemias. Oncogene, 25, p. 1434-36, 2006. 

LEITE, E. P.; MUNIZ, M. T. C.; AZEVEDO, A. C. A. C.; SOUTO, F. R.; MAIA, A. C. L.; 
GONDIM, C. M. F.; BANDEIRA, F. M. G. C.; MELO, R. A. M. Fatores prognósticos em 
crianças e adolescentes com Leucemia Linfóide Aguda. Rev Bras Saude Mater Infant, 7 
(4), p. 413-421, 2007. 

LEVINE, R. L.; GILLILAND, D. G. JAK-2 mutations and their relevance to 
myeloproliferative disease. Curr. Opin. Hematol, 14, p. 43-47, 2007. 
 
LEVINE, R. L.; PARDANANI, A.; TEFFERI, A.; GILLILAND, D. G. Role of JAK2 in the 
pathogenesis and therapy of myeloproliferative disorders. Nat. Rev. Cancer, 7, p. 673-83, 
2007. 
 
MAHMOUD, H. H.; RIVERA, G. K.; HANCOCK, M. L.; KRANCE, R. A.; KUN, L. E.; 
BEHM F. G.; RIBEIRO, R. C.; SANDLUND, J. T.; CRIST, W. M.; PUI, C. H. Low 
leukocyte counts with blast cells in cerebrospinal fluid of children with newly diagnosed 
acute lymphoblastic leukemia.N Engl J Med, 329(5), p. 314-9, 1993. 
 
MANTEL, N. Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in its 
consideration. Cancer Chemoter Rep, 50(3), p. 163-70, 1966. 
 
MAROESKA, D.; KAMPS, W.; VAN DER BOES-VAN DEN BERG, A.; VAN WERING, 
E.; DE GRAAF, S. Prognostic significance of blasts in the cerebrospinal fluid without 
pleiocytosis or a traumatic lumbar puncture in children with acute lymphoblastic leukemia: 
experience of the Dutch Childhood Oncology Group. J Clin Oncol, 24, p. 2332-6, 2006. 
 
MAURY, S.; HUGUET, F.; LEGUAY, T.; LACOMBE, F.; MAYNADIÉ, M.; GIRARD, S.; 
DE, A.; KUHLEIN, E.; RAFFOUX, E.; THOMAS, X.; CHEVALLIER, P.; BUZYN, A.; 
DELANNOY, A.; CHALANDON, Y.; VERNANT, J. P.; ROUSSELOT, P.; MACINTYRE, 
E.; IFRAH, N.; DOMBRET, H. Adverse prognostic significance of CD20 expression in 
adults with Philadelphia chromosome-negative B-cell precussor acute lymphoblastic 
leukemia. Haematologica, 95(2), p. 324-8, 2010. 
 
MCLAUGHLIN, P.; GRILLO-LÓPEZ, A. J.; LINK, B. K.; LEVY, R.; CZUCZMAN, M. S.; 
WILLIAMS, M. E.; HEYMAN, M. R.; BENCE-BRUCKLER, I.; WHITE, C. A.; 
CABANILLAS, F.; JAIN, V.; HO, A. D.; LISTER, J.; WEY, K.; SHEN, D.; DALLAIRE, B. 
K. Rituximab chimeric anti-CD20 monoclonal antibody therapy for relapsed indolent 
lymphoma: half of patients respond to a four-dose treatment program. J Clin Oncol; 16(8), p. 
2825-33, 1998. 
 
MEJSTRIKOVA, E.; VOLEJNIKOVA, J.; FRONKOVA, E.; ZDRAHALOVA, K.; 
KALINA, T.; STERBA, J.; JABALI, Y.; MIHAL, V.; BLAZEK, B.; CERNA, Z.; 
PROCHAZKOVA, D.; HAK, J.; ZEMANOVA, Z.; JAROSOVA, M.; OLTOVA, A.; 



 70 

SEDLACEK, P.; SCHWARZ, J.; ZUNA, J.; TRKA, J.; STARY, J.; HRUSAK, O. Prognosis 
of children with mixed phenotype acute leukemia treated on the basis of consistent 
immunophenotypic criteria. Haematologica, 95(6), p. 928-35, 2010. 

 
MORGAN, K. J.; GILLILAND, D. G. A role for JAK2 Mutations in Myeloproliferative 
diseases. Annu. Rev. Med, 59, p. 213-22, 2008. 
 
MULLIGHAN, C. G. JAK2 – a new player in acute lymphoblastic leukemia. Lancet, 
372(9648), p. 1448-50, 2008. 
 
NGUYEN, K.; DEVIDAS, M.; CHENG, S. C.; LA, M.; RAETZ, E. A.; CARROLL, W. L.; 
WINICK, N. J.; HUNGER, S. P.; GAYNON, P. S.; LOH, M. L.; CHILDREN'S 
ONCOLOGY GROUP. Factors influencing survival after relapse from acute lymphoblastic 
leukemia: a Children's Oncology Group study. Leukemia, 22(12), p. 2142-50, 2008. 
 
NIJMEIJER, B. A.; VAN SCHIE, M. L.; HALKES, C. J.; GRIFFIOEN, M.; WILLEMZE, R.; 
FALKENBURG, J. H. A mechanistic rationale for combining alemtuzumab and rituximab in 
the treatment of ALL. Blood, 116(26), p. 5930-40, 2010. 
 
O’SHEA, J. J.; GADINA, M.; SCHREIBER, R. D. Cytokine signaling in 2002: New 
surprises in the Jak/Stat pathway. Cell, 109, p. 121-31, 2002. 
 
PARK, J. A.; GHIM, T.; BAE, K. W.; KOH, K. N.; IM, H. J.; SEO, J. J. Improved outcome 
in childhood ALL with intensive consolidation and hematopoietic stem cell transplant. 
Korean J Hematol, 45(2), p. 109-14, 2010. 
 
PARKIN, D. M.; MUIR, C. S. Cancer incidence in Five Continents. Comparability and 
quality of data. IARC Sci Publ, 120, p. 45-173, 1992. 
 
PATNAIK, M. M.& TEFFERI, A. The complete evaluation of erithrocytosis: congenital and 
acquired. Leukemia, 23(5), p. 834-44, 2009. 
 
PINKEL, D.; HERNANDEZ, K.; BORELLA, L.; HOLTON, C.; AUR, R.; SAMOY, G.; 
PRATT, C. Drug dosage and remission duration in childhood lymphocytic leukemia. Cancer, 
27(2), p. 247-56, 1971. 
 
POMBO-DE-OLIVEIRA, M. S.; CORDOBA, J. C.; ALENCAR, D. M.; CAMPOS, M. M.; 
CARRIÇO, K.; DOBBIN, J.; DOREA, M. D.; FERREIRA, R.; MENDONÇA, N.; 
MAGALHÃES, I. Q. Biological diversity variations of pediatric acute leukemia in Brazil: 
contribution of immunophenotypic profiles to epidemiological studies. Rev Bras Hematol 
Hemoter, 27(1), p. 21-26, 2005. 
 
PUI, C. H.; RIVERA, G. K.; HANCOCK, M. L.; RAIMONDI, S. C.; SANDLUND, J. T.; 
MAHMOUD, H. H.; RIBEIRO, R. C.; FURMAN, W. L.; HURWITZ, C. A.; CRIST, W. M. 
Clinical significance of CD10expression in childhood acute lymphoblastic leukemia. 
Leukemia, 7(1), p. 35-40, 1993. 
 
PUI, C. H.; EVANS, W. E. Treatment of acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med, 354, 
p. 166, 2006. 
 



 71 

PUI, C. H.; Howard, S. C. Current management and challenges of malignant disease in the 
CNS in paediatric leukaemia. Lancet Oncol, 9(3), p. 257-68, 2008. 
 
RAVANDI, F.; CORTES, J.; ESTROV, Z.; THOMAS, D.; GILES, F. J.; HUH, Y. O.; 
PIERCE, S.; O'BRIEN, S.; FADERL, S.; KANTARJIAN, H. M. CD56 expression predicts 
occurrence of CNS disease in acute lymphoblastic leukemia. Leuk Res, 26(7), p. 643-9, 
2002. 

 
RIEHM, H.; GADNER, H.; HENZE, G.; LANGERMANN, H. J.; ODENWALD, E. The 
Berlin childhood acute lymphoblastic leucemia therapy study. Am J Pediatr Hematol Oncol, 
2, p. 299, 1980. 
 
RUSSELL, L. J.; CAPASSO, M.; VATER, I.; AKASAKA, T.; BERNARD, O. A.; 
CALASANZ, M. J.; CHANDRASEKARAN, T.; CHAPIRO, E.; GESK, S.; GRIFFITHS, M.; 
GUTTERY, D. S.; HAFERLACH, C.; HARDER, L.; HEIDENREICH, O.; IRVING, J.; 
KEARNEY, L.; NGUYEN-KHAC, F.; MACHADO, L.; MINTO, L.; MAJID, A.; 
MOORMAN, A. V.; MORRISON, H.; RAND, V.; STREFFORD, J. C.; SCHWAB, C.; 
TÖNNIES, H.; DYER, M. J.; SIEBERT, R.; HARRISON, C. J.Deregulated expression of 
cytokine receptor gene, CRLF2, is involved in lymphoid transformation in B-cell precursor 
acute lymphoblastic leukemia. Blood, 114(13), p. 2688-98, 2010. 
 
RUTISHAUSER, U.; ACHESON, A.; HALL, A. K.; MANN, D. M.; SUNSHINE, J. The 
neural cell adhesion molecule (NCAM) as a regulator of cell-cell interactions. Science, 
240(4848), p. 53-7, 1988. 

 
SAMBROOK, J.; FRITSCH, E.F.; MANIASTIS, T. Molecular cloning, a laboratory 
manual. 2ª ed. Cold Spring Habor Laboratory Press, 1989. 
 
SEEGMILLER, A. C.; KROFT, S. H.; KARANDIKAR, N. J.; MCKENNA, R.W. 
Characterization of immunophenotypic aberrancies in 200 cases of B acute lymphoblastic 
leukemia. Am J Clin Pathol, 132(6), p. 940-9, 2009. 

 
SEN, L.; BORELLA, L. Clinical importance of lymphoblasts with T markers in childhood 
acute leukemia. N Eng J Med, 292, p. 828, 1975. 
 
SIDHOM, I.; SHAABAN, K.; SOLIMAN, S.; EZZAT, S.; EL-ANWAR, W.; HAMDY, N.; 
YASSIN, D.; SALEM, S.; HASSANEIN, H.; MANSOUR, M. T. Clinical significance of 
immunophenotypic markers in pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia. J Egypt Natl 
Canc Inst, 20(2), p. 111-20, 2008. 
 
SIMONE, J. V. History of the treatment of childhood ALL: a paradigm for cancer cure. Best 
Pract Res Clin Haematol,19(2), p. 353-9,  2006. 
 
SIRVENT, N.; SUCIU, S.; RIALLAND, X.; MILLOT, F.; BENOIT, Y.; PLANTAZ, D.; 
FERSTER, A.; ROBERT, A.; LUTZ, P.; NELKEN, B.; PLOUVIER, E.; NORTON, L.; 
BERTRAND, Y.; OTTEN, J. Prognostic significance of the initial cerebro-spinal fluid (CSF) 
involvement of children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL) treated without cranial 
irradiation: results of European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 
Children Leukemia Group study 58881. Eur J Cancer, 47(2), p. 239-47, 2011. 



 72 

 
SMITH, M.; ARTHUR, D.; CAMITTA, B.; CARROLL, A. J.; CRIST, W.; GAYNON, P.; 
GELBER, R.; HEEREMA, N.; KORN, E. L.; LINK, M.; MURPHY, S.; PUI, C. H.; 
PULLEN, J.; REAMON, G.; SALLAN, S. E.; SATHER, H.; SHUSTER, J.; SIMON, R.; 
TRIGG, M.; TUBERGEN, D.; UCKUN, F.; UNGERLEIDER, R. Uniform approach to risk 
classification and treatment assignment for children with acute lymphoblastic leukemia. J 
Clin Oncol, 14(1), p. 18-24, 1996. 
 
Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Protocolo Cooperativo GBTLI-LLA-93 para o 
Tratamento da Leucemia Linfóide Aguda na Infância. SOBOPE. Campinas, 1993. 
 
SOUZA REIS, R.; DE CAMARGO, B.; DE OLIVEIRA SANTOS, M.; DE OLIVEIRA, J. 
M.; AZEVEDO SILVA, F.; POMBO-DE-OLIVEIRA, M. S. Childhood leukemia incidence 
in Brazil according to different geographical regions. Pediatr Blood Cancer, 56(1), p. 58–64, 
2011. 
 
STEENSMA, D. P.; McCLURE, R. F.; KARP, J. E.; TEFFERI, A.; LASHO, T. L.; 
POWELL, H. L. JAK2 V617F is a rare finding in de novo acute myeloid leukemia, but 
STAT3 activation is common and remains unexplained. Leukemia, 20, p.  971-78, 2006. 
 
STEENSMA, D. P. JAK2 V617F in Myeloid Disorders: Molecular Diagnostic Techniques 
and Their Clinical Utility. J. Mol. Diag, 8, p.  397-411, 2006. 
 
SWERDLOW. S.H.; CAMPO, E.; HARRIS, N.L.; JAFFE, E.S.; PILERI, S.A.; STEIN, H.; 
THIELE, J.; VARDIMAN, J.W. : WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and 
Lymphoid Tissues. IARC: Lyon .2008 
 
TARONE, R. E. & WARE, J. On distribuition free tests of the equality of survival 
distributions. Biometrika, 64, p.  156-60, 1977.  
 
TEFFERI, A.; GILLILAND, D.G. JAK2 in myeloproliferative disorders is not just another 
kinase. Cell Cycle, 4, p. 1053-56, 2005. 
 
THOMAS, D. A.; CABANILLAS, M. E.; CORTES, J.; FADERL, S.; O'BRIEN, S.; BERAN, 
M.; YOUNES, A.; FAYAD, L.; KOLLER, C.; KANTARJIAN,H. M.; M. D. ANDERSON 
CANCER CTR, Houston, TX. Outcome with the hyper-CVAD and rituximab regimen in 
Burkitt’s (BL) and Burkitt’s-like (BLL) leukemia/ lymphoma (abstract). Blood; 104, p. 901a, 
2004. 
 
THOMAS, D. A.; O´BRIEN, S.; KANTARIJAN, H. M. Monoclonal antibody therapy with 
rituximab for acute lymphoblastic leukemia. Hematol Oncol Clin North Am, 23(5), p. 949-
71, 2009. 
 
TIRADO, C. A.; CHEN, W.; HUANG, L. J.; LABORDE, C.; HIEMENZ, M. C.; VALDEZ, 
F.; HO, K.; WINICK, N.; LOU, Z.; KODURU, P. Novel JAK2 rearrangement resulting from 
a t(9;22)(p24;q11.2) in B-acute lymphoblastic leukemia. Leuk Res, 34(12), p. 1674-6, 2010. 
 
TONG, H.; ZHANG, J.; LU, C.; LIU, Z.; ZHENG, Y. Immunophenotypic, Cytogenetic and 
Clinical Features of 113 Acute Lymphoblastic Leukaemia Patients in China. Ann Acad Med 
Singapore, 39(1), p. 49-53, 2010. 



 73 

 
VAITKEVIČIENĖ, G.;FORESTIER, E.;HELLEBOSTAD, M.;HEYMAN, M.;JONSSON, O. 
G.;LÄHTEENMÄKI, P. M.;ROSTHOEJ, S.;SÖDERHÄLL, S.;SCHMIEGELOW, 
K.;NORDIC SOCIETY OF PAEDIATRIC HAEMATOLOGY AND ONCOLOGY 
(NOPHO). High white blood cell count at diagnosis of childhood acute lymphoblastic 
leukaemia: biological background and prognostic impact. Results from the NOPHO ALL-92 
and ALL-2000 studies. Eur J Haematol, 86(1), p. 38-46, 2011. 
 
VALENTINO, L.; PIERRE, J. Jak/Stat signal transduction: Regulators and implication in 
hematological malignancies. Biochem. Pharmacol, 71, p. 713-21, 2006. 
 
VICENTE, C.; VÁZQUEZ, I.; MARCOTEGUI, N.; CONCHILLO, A.; CARRANZA, C.; 
RIVELL, G.; BANDRÉS, E.; CRISTOBAL, I.; LAHORTIGA, I.; CALASANZ, M. J.; 
ODERO, M. D. JAK2-V617F activating mutation in acute myeloid leukemia: prognostic 
impact and association with other molecular markers. Leukemia, 21, p. 2386-90, 2007. 
 
VITALE, A.; GUARINI, A.; ARIOLA, C.; MELONI, G.; PERBELLINI, O.; PIZZUTI, M.; 
DE GREGORIS, C.; METTIVIER, V.; PASTORINI, A.; PIZZOLO, G.; VIGNETTI, M.; 
MANDELLI, F.; FOÀ, R. Absence of prognostic impact of CD13 and/or CD33 antigen 
expression in adult acute lymphoblastic leukemia. Results of the GIMEMA ALL 0496 trial. 
Haematologica; 92(3)., p. 342-8, 2007. 
 
WEINBERG, O. K.; ARBER, D. A. Mixed-phenotype acute leukemia: historical overview 
and a new definition. Leukemia; (11), p. 1844-51, 2010. 
 
WILLIAMS, D. L.; LOOK, A. T.; MELVIN, S. L.; ROBERSON, P. K.; DAHL, G.; FLAKE, 
T.; STASS, S. New chromossomal translocations correlate with specific immunophenotypes 
of childhood acute lymphoblastic leukemia. Cell, 36, p. 101, 1984. 
 
ZAGO MA, PASSETO FALCÃO R, PASQUINI R. Hematologia Fundamentos e prática. 1a 
edição, Atheneu São Paulo, 2001.  
 

 

 



 74 

Anexo A 

 

 

Quadro1. Definições mais comumente utilizadas no protocolo do Grupo Brasileiro para 
o Tratamento das Leucemias Infantis (GBTLI LLA 93) 
  
DEFINIÇÕES DE RISCO DE 
RECAÍDA 

 

RISCO BÁSICO VERDADEIRO 

Pacientes com idade ≥ 1 e ≤ 10 anos, com contagem leucocitária 
inicial ≤ 10.000/mm³, ausência de massa mediastinal, ausência de 
envolvimento no SNC, hepato-esplenomegalia inferior a 5 cm do 
rebordo costal (RC) medida na linha hemiclavicular (LHC). Os 
critérios recomendáveis: imunofenotipagem não T não B com 
CD10 ≥ 20%, hiperdiploidia > 50 e ausência de cromossomo 
Philadelphia (Ph). 

RISCO BÁSICO 

São critérios imprescindíveis: pacientes com idade ≥ 1 e ≤ 10 anos, 
contagem leucocitária inicial acima de 10.000 e até 50.000/mm³ 
e/ou presença de massa mediastinal e/ou fígado e baço ≥ 5 cm do 
RC na LHC. São critérios recomendáveis: imunofenotipagem não T 
e não B, citogenética com hiperdiploidia de 47 a 50 e/ou ausência 
do cromossomo Ph. 

ALTO RISCO 

São critérios imprescindíveis: pacientes com idade inferior a 12 
meses e superior a 10 anos, e/ou com contagem leucocitária inicial 
acima de 50.000/mm³ e/ou envolvimento do SNC. São critérios 
recomendáveis: imunofenotipagem T derivada, e/ou com achados 
desfavoráveis da citogenética (hipodiploidia 46, pseudodiploidia, 
cromossomo Ph +). 

  
DEFINIÇÕES DO ESTADO 

DA MEDULA  
  

MEDULA M1 

O aspirado da MO deverá conter < 5% de blastos leucêmicos, 
independente da proporção de linfócitos maduros. A remissão 
medular verdadeira requer o estado M1, com celularidade medular 
normal e apresentando todas linhagens celulares (série mielóide, 
eritróide e megacariocitária). 

MEDULA M2 O esfregaço da MO deverá conter entre 5 e 25% de blastos 
leucêmicos, independente da proporção de linfócitos maduros. 

MEDULA M3 
Medula com contagem de blastos leucêmicos > 25%, representando 
uma medula refratária ao tratamento, ou uma recaída. 

  
 
 
OUTRAS DEFINIÇÕES  
  

REMISSÃO MEDULAR Definida como M.O. apresentando os três setores hematopoéticos 
bem representados e menos de 5% de linfoblastos leucêmicos. 

REMISSÃO CLÍNICA 
COMPLETA 

Definida quando o paciente estiver sem sintomas e/ou sinais físicos 
atribuíveis a leucemia, além de M.O. em remissão. A  contagem de 
neutrófilos no sangue periférico deverá ser ≥500 / mm3 e das 
plaquetas ≥ 75.000 /mm3. 
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PACIENTES 
RESPONDEDORES RÁPIDOS 

São os pacientes com leucometrias inferiores a 5000 /mm3 no D7, 
sem blastos periféricos detectáveis e que não apresentam, também, 
blastos leucêmicos no D14 e, adicionalmente, têm o diagnóstico 
M1/M2 na medula óssea colhida naquele dia. No caso de infiltração 
em SNC, o líquor no dia 14 não deverá conter blastos.  

PACIENTES 
RESPONDEDORES LENTOS 

São os pacientes com leucometrias no D7 ≥ 5.000 /mm3 e/ou 
blastos periféricos presentes em qualquer número e/ou que 
apresentam blastos leucêmicos, detectados no sangue periférico 
após duas semanas do início da indução e/ou medula M3, obtida no 
dia 14 da indução. Incluem-se neste grupo, os que apresentaram 
infiltração inicial em SNC e que ainda apresentam blastos 
leucêmicos no exame liquórico do dia 14. 

PACIENTES NÃO 
RESPONSIVOS 

São os pacientes que apresentam no final da terapia de indução (28° 

dia), a medula M2/M3, ou que ainda apresentem acometimento 
leucêmico extramedular. Será considerada também falha 
indutória, os pacientes que apresentarem linfoblastos, em prazo 
inferior a 60 dias, após a obtenção da medula de remissão. 

RECAÍDA MEDULAR 

Caracterizada pelo reaparecimento de ≥ 5% de blastos leucêmicos 
na M.O. (M2) ou ≥ 25% de blastos (M3). A recaída poderá ser 
isolada na M.O. ou combinada, se houver envolvimento simultâneo 
do SNC ou outros sítios, como os testículos. 

RECAÍDA EM SNC 
É caracterizado pelo achado de células leucêmicas no LCR e/ou 
aparecimento de sinais e sintomas neurológicos secundários à 
leucemia. 

RECAÍDA TESTICULAR 
A infiltração leucêmica em um ou ambos testículos deve ser 
comprovada por biópsia aberta para a comprovação deste tipo de 
recaída. 

SOBREVIDA LIVRE DE 
DOENÇA 

É o tempo decorrido entre a obtenção da RCC até a ocorrência da 
primeira recidiva. 

TEMPO DE SOBREVIDA Definido como o tempo decorrido entre o momento do diagnóstico 
de leucemia até a ocorrência de morte do paciente. 
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APÊNDICE A 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 
                                                  (nome ou responsável legal) 
detentor de integral competência para dar consentimento 
a__________________________________________________________________________ 
                                                       (nome do menor) 
Para participar como voluntário do estudo denominado “AVALIAÇÃO DE MARCADORES 
DE PROGNÓSTICO E DA MUTAÇÃO JAK2V617F NA EVOLUÇÃO DE PACIENTES 
COM LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA DA INFÂNCIA NO ESTADO DA BAHIA – 
BRASIL”, sob a coordenação da Dra. Marilda de Souza Gonçalves. Tenho conhecimento de 
que este estudo é importante, pelo fato de fornecer condições de avaliação do grau de 
prognóstico, acompanhamento da doença e de introdução das técnicas de biologia molecular 
no auxílio diagnóstico das leucemias na nossa população.  
As implicações relativas à minha participação voluntária, incluindo a natureza, duração e 
objetivo do estudo, os métodos e meios pelos quais o estudo deve ser conduzido foram 
explicados por _______________________________________________________________ 
                                     (nome do médico que acompanha o paciente) 
No (a)______________________________________________________________________ 
                                               (nome da Instituição). 
Entendo também que eu tenho permissão para a qualquer momento revogar o meu 
consentimento e retirar o menor do estudo sem que este sofra qualquer punição ou perda de 
direitos. Entretanto, este poderá ser solicitado a realizar exames, caso o médico que o  assiste, 
julgue-os necessários para a sua saúde e bem estar.  
 
Assinatura do responsável ______________________________________________________ 
Data ____/____/___ Número de identidade________________________________________ 
Endereço____________________________________________________________________ 
 
Eu presenciei a explicação acima descrita, confirmando a oportunidade concedida de formular 
perguntas e testemunho a assinatura neste documento. 
Assinatura da testemunha(1) _______________________________________________ 
Nome da testemunha (1) __________________________________________________ 
 
Assinatura da testemunha(2) _______________________________________________ 
Nome da testemunha (2) __________________________________________________ 
 
Assinatura do investigador ________________________________________________ 
 


