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Introdução: A Leucemia Promielocítica Aguda (LPA) é um subtipo de Leucemia Mieloide Aguda (LMA), que corresponde a cerca de 5 – 8% das LMA e

foi descrita pela primeira vez em 1957. Apresenta características clínicas, morfológicas, imunofenotípicas e genéticas próprias e está atualmente

classificada pela classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS) entre as LMA com anormalidades citogenéticas recorrentes: Leucemia

Promielocítica Aguda com translocação (15;17)(q22;q12);PML-RARα. A translocação entre os cromossomas 15 e 17 origina o gene de fusão PML-RARα

que codifica a proteína de fusão PML-RARα. O gene de fusão resulta da quebra, deslocamento e fusão do gene recetor alfa do ácido retinóico (RARα),

que codifica uma proteína da família dos recetores nucleares; e do gene da Leucemia Promielocítica Aguda, (do inglês Promielocitic Leukemia – PML),

que codifica uma proteína reguladora da apoptose, senescência, resposta à infeção viral e stress oxidativo. Em condições normais, o RARα, quando

ligado ao ácido retinóico, promove a diferenciação mieloide, enquanto o gene de fusão inibe a maturação por inibição da transcrição de genes

envolvidos na maturação. A introdução do ácido all trans-retinóico (ATRA) em 1985 permitiu a (re)ativação da transcrição e a indução da diferenciação

dos blastos da LPA, além de promover a degradação do PML-RARα mediada pelo proteassoma. Alguns casos de LPA estão associados a translocações

variantes do RARα, como a t(11;17) e a (5;17), associadas a más resposta terapêuticas ao ATRA.

A confirmação diagnóstica deve ser realizada com recurso à genética por técnicas capazes de detetar a t(15;17) ou o gene híbrido PML-RARα ou por

reação em cadeia da polimerase por transcriptase reversa RT-PCR.

Caso clínico: Mulher de 60 anos, seguida no IPO – Porto por carcinoma ductal invasor da mama direita, submetida a quimioterapia e, por

pancitopenia e história de hipertrofia gengival e gengivorragias com 4 meses de evolução, com aumento dos D – Dímeros realizou mielograma que

revelou uma medula óssea (MO) hipocelular, sem megacariócitos, infiltrada por 72% de células blásticas com corpos de Auer, compatível com LPA. A

imunofenotípagem da MO permitiu confirmar a presença de uma população de células blásticas, com expressão sCD3-, cCD3-, CD4-/+, CD7-, CD9+,

CD10-/+ (18%), CD11b-, CD13+/++, CD14-/+, CD15-/+, CD16-, CD19-, CD22-, CD25-/+, CD33+, CD34-/+, CD35-, CD36-, CD38+, CD42b-/+, CD56-, CD61-,

CD64+, CD71-, CD79a+, CD105-, CD117+, CD123+, CD300e-/+, HLADR-, MPO+, NG2-, TdT-, imunofenótipo mielóide, compatível com uma LPA,

diagnóstico confirmado com recurso à genética, que classificou este caso como uma LPA com t(15; 17) (q24; q21) com gene de fusão PML – RARα,

detetado RT-PCR, do tipo bcr3.

Comentários/Conclusão: Drogas quimioterápicas como os agentes alquilantes, os inibidores da topoisomerase, os inibidores Poli(ADP-ribose)

polimerase (PARP) e a radioterapia aumentam o risco de desenvolver SMD e LMA. Estas leucemias que ocorrem em consequência de tratamentos

citotóxicos são classificadas, de acordo com a classificação da OMS, como LMA relacionadas com a terapêutica (t-LMA).

Para o diagnóstico, prognóstico e monitorização da LPA é importante a integração dos resultados das várias áreas de diagnóstico laboratorial, como a

citomorfologia, a imunofenotípagem e genética.
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