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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

O linfoma do manto (LM) é uma neoplasia de células B maduras caraterizado pela presença de t(11;14) (q13;q32) com sobrexpressão de ciclina D1. Representam aproximadamente 3-10% de todos os linfomas

não Hogkin. A sua incidência aumenta com a idade, com pico aos 60 anos e têm predomínio pelo sexo masculino. Consideram-se habitualmente quatro tipos citomorfológicos de LM: variante clássica; variante

de pequenas células; variante blastóide e variante pleomórfica. Estão, no entanto, descritos na literatura, outras variantes citomorfológicas para além das consideradas pela OMS. Apresentamos um caso clínico

de uma variante leucémica não nodal de um linfoma do manto com uma citomorfologia prolinfocitóide.1

Doente do sexo masculino, 79 anos, com múltiplas comorbilidades. Referenciado por linfocitose

desde 2016, de agravamento recente. Sem sintomas B ou outras queixas. Exame objetivo sem

adenopatias nem organomegalias palpáveis.

RELATO DE CASO

CONCLUSÃO

O esfregaço de sangue periférico apresenta 70% de células com morfologia prolinfocitóide: células

grandes, com cromatina moderadamente condensada, nucléolo proeminente, citoplasma escasso

e basófilo e com alguns vacúolos (Fig. 1 - A,B).

Medula óssea hipercelular, infiltrada por 77% de células linfoides com a mesma morfologia acima

descrita (morfologia prolinfocitóide). Sem desvios maturativos ou alterações morfológicas nas

restantes linhagens (Fig.1 - C).

Fig. 2: Imunofenotipagem por citometria de fluxo - Scatterplots

Fig. 1: Esfregaço do sangue periférico (A, B), Medula óssea (C)

Hemograma:

Eritrócitos                   5.2        10^6/µL
HGB                           15.8       g/dL
HTC                            49.6       %
VGM                           96          fL
HGM                           31          pg
CHCM                         32.0       g/dL
RDW-SD                    14.7        %

Leucócitos                  70.900    10^3/µL
Neutrófilos.                 2.13        10^3/µL
Linfócitos                    66.64      10^3/µL
Monócitos                   0.71        10^3/µL
Eosinófilos                  1.42        10^3/µL

Plaquetas                   108         10^3/µL

Bioquímica:

Creatinina                          3.25 mg/dL

Ureia                                  189 mg/dL

Ácido úrico                        15.0 mg/dL

Vitamina B12                     1687 pg/mL

Beta-2-microglobulina        8.38 µg/mL

A fenotipagem por citometria de fluxo revela uma população de linfócitos B de 69% (CD19+), dos

quais 66% são patológicos. Esta população patológica é caracterizada por células de tamanho

médio e com um fenótipo CD19+ / CD5+ / CD20+forte / CD23 heterogéneo / CD43+ / CD200- / Ig

Lambda moderado /CD10- / CD79b- / CD38-.

Linfócitos B patológicos

O linfoma do manto é uma doença com baixo sucesso terapêutico, associado a uma esperança

média de vida de 3-5 anos. A variante leucémica não nodal habitualmente tem um curso mais

indolente. As células do linfoma do manto com expressão leucémica têm muitas vezes uma

morfologia atípica. Existem poucos casos descritos na literatura desta variante prolinfocitóide e

dada a semelhança citomorfológica desta variante com a leucemia prolinfocítica, destaca-se a

importância da fenotipagem e da citogenética/biologia molecular no diagnóstico diferencial desta

entidade. O linfoma do manto distingue-se pela sobrexpressão da ciclina D1 que resulta da

translocação t(11;14) entre os genes da cadeia pesada da imunoglobulina (IGH) e da ciclina D1

(CCND1), alteração que está ausente na leucemia prolinfocítica.3

Fig. 3: FISH – Sonda LSI t(11;14) IgH-CCND1 Dual Color Dual Fusion Translocation (Vysis, Abbott®)

(A) Sonda hibrida para: região MTC do cromossoma 11q13 (vermelho) e região J da cadeia pesada IG (verde)

(B) Setas amarelas - padrão normal de hibridação (2 sinais vermelhos e 2 sinais verdes)
Setas brancas - padrão de hibridação positivo para a t(11;14), (1 sinal vermelho e 1 sinal verde normais e 2 sinais de fusão) 

Por FISH foram analisados 220 núcleos e em 31,8% foi encontrada a t(11;14)(q13;q32).

Os doentes com linfoma do manto leucémico não nodal apresentam caracteristicamente

linfocitose. Existe infiltração medular e por vezes esplénica mas não há envolvimento ganglionar

significativo. A doença tem um curso mais indolente comparativamente ao linfoma do manto

clássico, muitas vezes não necessitando de terapêutica durante longos períodos, e tem

habitualmente um melhor prognóstico. Alguns casos progridem para uma forma mais agressiva,

podendo desenvolver adenopatias e esplenomegalia rapidamente progressiva, havendo por

vezes transformação para uma variante blastóide ou pleomórfica.1

Consideram-se habitualmente quatro tipos citomorfológicos de LM: 1) variante clássica, que se

caracteriza por uma proliferação linfoide monomórfica de células de tamanho pequeno a médio,

núcleo de contornos irregulares e nucléolo inconspícuo; 2) variante de pequenas células, com

morfologia muito semelhante a leucemia linfocítica crónica; 3) variante blastóide, com células

semelhantes a blastos; 4) variante pleomórfica, na qual há uma população heterogénea de

grandes células com núcleo clivado e nucléolo visível. Estas duas últimas são consideradas

mais agressivas. A variante leucémica de linfoma do manto tipicamente apresenta uma

citomorfologia semelhante a leucemia linfocítica crónica, no entanto, são reconhecidos casos

descritos na literatura de LM com uma citomorfologia prolinfocitóide, como é o caso deste

doente.1

A alteração citogenética característica do linfoma do manto é a t(11;14) (q13;q32) que justapõe

o gene CCND1 ao gene da cadeia pesada de imunoglobulina (IGH) e que leva à sobrexpressão

de ciclina D1, podendo ser também detectado por imunohistoquímica. A heterogeneidade dos

pontos de corte em 11q13 impede uma detecção fiável da t(11;14) por métodos de PCR

convencionais, sendo o FISH o método recomendado. Ao contrário do linfoma do manto

clássico, o linfoma do manto leucémico não nodal tem poucas aberrações cromossómicas

secundárias, com menos instabilidade genética e menos complexidade cariotípica.3

Células de linfoma do manto tipicamente expressam antigénios associados a células B: CD19,

CD20, CD22, CD24 e CD79b. Este caso tem um imunofenótipo com caracteristicas sugestivas

de linfoma do manto, como a expressão de CD5, CD43, a forte expressão de CD20 e é CD10

negativo. Tem também características que são menos habituais no linfoma do manto e mais

sugestivas de leucemia prolinfocitóide, como a expressão moderada de imunoglobulina de

superfície, que no linfoma do manto é típicamente forte e o CD23 positivo, embora estejam

descritos casos de LM com CD23+ fraco.1,2

VARIANTE PROLINFOCITÓIDE DE LINFOMA DO MANTO LEUCÉMICO NÃO NODAL – RELATO DE UM CASO
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