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A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é uma neoplasia maligna das células precursoras linfoides que proliferam de forma anormal na medula óssea.
Embora possa ocorrer em qualquer idade a sua incidência é maior em crianças, sendo que nos adultos tem uma apresentação clínica mais agressiva. Esta
neoplasia pode ter origem na linhagem precursora das células B, as mais frequentes, ou T.
Relata-se um caso clínico incomum de LLA-T em adulto.

Exames complementares de diagnóstico

Analito Resultado Valor referência

Hemoglobina 12,8g/dL 13,5  - 17,5

Leucócitos 115,5x109/L 4 - 11 

Plaquetas 13x109/L 150 – 450

Sódio 141,9mmol/L 136 – 145

Potássio 4.3mmol/L 3,5 – 5,1

Ureia 41 mg/dL 19 – 44

Creatinina 1,1 mg/dL 0,7 – 1,3

Proteína C reativa 54,5 mg/dL < 5

Tempo de Protrombina 12,9segundos 11,3

APTT 26,8segundos 30,4

Observou-se uma população celular linfoide com características morfológicas sugestivas de clonalidade (83% dos
leucócitos).
Perante os achados laboratoriais e a informação clínica fornecida, o Médico Patologista Clínico sugeriu como hipótese
diagnóstica Leucemia Linfoblástica Aguda, aconselhando um estudo analítico mais alargado e uma mais detalhada
avaliação clínica.

Neste caso clínico, a observação microscópica do esfregaço de sangue periférico foi fulcral para a orientação diagnóstica.
Segundo a literatura, a leucemia linfoblástica aguda de linhagem T apresenta-se frequentemente com valores de hemoglobina superior a 10g/dL,
trombocitopenia e contagem de leucócitos superior a 100x109/L, tal como no caso aqui apresentado. Alguns casos, no momento do diagnóstico, também
apresentam envolvimento do sistema nervoso central e uma massa tímica radiograficamente evidente.
Esta leucemia, tipicamente, apresenta-se com uma contagem elevada de blastos, morfologicamente caracterizados por uma relação núcleo/citoplasma
aumentada, com núcleos frequentemente dobrados ou clivados, com um padrão variável do grau de condensação da cromatina, e presença de um ou mais
nucléolos. O seu citoplasma é variavelmente basófilo, podendo apresentar granulações azurófilas e, por vezes, vacuolização.
As características morfológicas dos blastos na LLA-T poderão, sobretudo para observadores menos experientes, gerar algumas dúvidas quanto à linhagem
celular envolvida e particularmente, dado o grau de condensação da cromatina, colocar algumas dificuldades no diagnóstico diferencial entre leucemia
aguda vs fase leucémica de doença linfoproliferativa crónica, que pode comprometer a urgente referenciação do doente. Uma história clínica e exame físico
detalhados, associados à realização de outros meios complementares de diagnóstico, são essenciais para uma correta orientação diagnóstica. Perante esta
suspeita clínica, é fundamental a referenciação do doente para uma Unidade de Hemato-Oncologia, de forma a prosseguir com estudos imunofenotípicos e
citogenéticos que permitam a correta caracterização da linha celular envolvida, de modo a garantir um diagnóstico definitivo que permita uma correta e
atempada orientação terapêutica.

Analito Resultado Valor de Referência

Fibrinogénio 543 mg/dL 200-470

Ácido úrico 14,2 mg/dL 3,5-7,2

Bilirrubina total 0,5 mg/dL 0,2 – 1,20

AST/TGO 59U/L 5-34

ALT/TGP 49U/L 0-55

Gama GT 274U/L 12-64

Fosfatase alcalina 109U/L 40-150

LDH 2410U/L 125-220

Haptoglobina 20 mg/dL 14-258

𝛽-2 microglobulina 2,78mg/L <2,64

TAC tóraco-abdominal:
“No mediastino anterior pré-vascular observa-se uma massa tecidular que poderá corresponder a um
conglomerado adenopático, sendo que o gânglio individualizado de maior diâmetro tem cerca de 26
mm. Descrevem-se gânglios supra-claviculares com tradução à esquerda o maior medindo 3 cm.
Ligeira esplenomegalia homogénea, com o baço atingindo no maior diâmetro cerca 16,5 cm.”

Estudo Imunofenotipico:
“Células com características imunofenotípicas compatíveis com o diagnóstico de LLA-T com fenótipo intratímico”

Introdução

Apresentação do caso

♂ 47 anos
Medicado para a Hipertensão arterial

Recorre ao Serviço de Urgência por quadro de epistaxis com 3 dias de evolução

Exame objetivo: presença de petéquias e hematomas dispersos

Conclusão
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Tabela 1 – Estudo analítico inicial

Fig 1. Citograma canal WDF e WNR no equipamento  XN-3000 Sysmex®

Fig 2. Observação microscópica do Esfregaço de Sangue Periférico

Tabela 2 – Estudo analítico após intervenção do Médico Patologista


