O MICROAMBIENTE TUMORAL NA GRADUAÇÃO
HISTOLÓGICA DE LINFOMAS FOLICULARES
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Introdução

Resultados/Discussão

O linfoma folicular é o segundo tipo de linfoma não Hodgkin mais comum.
Histologicamente, as células tumorais possuem origem em linfócitos B do centro
germinativo de linfonodos, logo é esperado que apresentem positividade para
CD20, CD10 e BCL-6. Essas células também são caracterizadas, em 85% dos
casos, por apresentar translocação t(14;18)(q32;q21) levando à expressão de
BCL-2. Clinicamente, o linfoma folicular é indolente (com exceção do grau 3b),
acometendo adultos com média de idade de 60-65 anos(1).
O microambiente tumoral é o ambiente molecular e celular no qual as células
neoplásicas existem e interagem, possuindo extrema importância, principalmente
em linfomas foliculares, por participar da sobrevivência e proliferação tumoral(2,3).

No trabalho, foram incluídos 37 casos através da revisão morfológica e
imunohistoquímica. A idade média dos pacientes ao realizarem a biópsia em
questão foi de 59,8 anos, sendo deles 19 (51,4%) homens e 18 (48,6%) mulheres.
Desses, 14 (37,8%) casos diagnosticados como linfoma folicular grau 1/2, e 23
(62,2%) casos como linfoma folicular grau 3a.
Para cada marcador, obtivemos as seguintes medianas de concentração (em
células positivas por mm2) para cada grau histológico, com as respectivas
diferenças estatísticas:

Objetivos

	
  
Em amostras de linfoma folicular, realizar a confirmação diagnóstica e
graduação histológica. Nessas amostras, caracterizar e quantificar a apresentação
do microambiente tumoral. E verificar se existe diferença na apresentação do
microambiente tumoral em diferentes graus histológicos de linfomas foliculares.

Material e Métodos

	
  
Trata-se de um estudo de amostra consecutiva dos casos com diagnóstico de
linfoma folicular na Unidade de Serviço de Anatomia Patológica do Hospital da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no período de Janeiro de
2010 a Janeiro de 2017. Foram incluídos casos com diagnóstico de linfoma
folicular grau 1, 2 e 3a. Afim de confeccionar um bloco em Tissue Microarray
(TMA), selecionou-se duas áreas melhor representatividade de cada caso por
microscopia. Portanto, foram representadas duas amostras de cada bloco com
punções de 1 mm2. Com o bloco de TMA, foram confeccionadas lâminas de
imunohistoquímica de confirmação diagnóstica e de avaliação do microambiente
tumoral. Na confirmação diagnóstica, usou-se os marcadores imunohistoquímicos
CD20, CD10, BCL-2, BCL-6 e Ki-67, analisados por dois patologistas.
Para avaliação do microambiente tumoral, usou-se CD3, CD4, CD8, CD68,
CD56, CD1a, FOX-P3, PD-1, S-100 e c-Kit, permitindo a caracterização de
diferentes populações de linfócitos, macrófagos, células dendríticas e mastócitos.
As lâminas foram escaneadas (Fig.1) em aparelho Aperio Digital Pathology Slide
Scanner em objetiva de 40x (Leica Biosystems). As imagem foram analisadas com
auxílio do programa QuPath(4), através da seleção da área de interesse (Fig.2) e
contagem programável de células (Fig.3), possibilitando o cálculo da concentração
dos marcadores em células positivas por mm2 para cada caso. Finalmente, para
correlacionar as concentrações de marcadores do microambiente tumoral com os
graus histológicos 1/2 e 3a do linfoma folicular, usou-se teste U de Mann-Whitney.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Legenda	
  

Grau 3a
6171
922
668
1845
227

p
0,0891
0,6858
0,0061
0,1775
0,0172

Para os demais marcadores (CD4, CD56, CD1a, FOX-P3 e c-Kit) as reações
imunohistoquímicas foram insatisfatórias, impossibilitando a análise.
Os marcadores CD68 e S-100 tiveram resultados estatisticamente significantes,
evidenciando que no linfoma folicular grau 3a a infiltração de macrófagos e células
de Langerhans é significativamente maior do que no grau 1/2, em nosso meio.
Esse resultado é somente sugestivo de pior prognóstico. Para uma evidência
adequada é necessária a correlação com desfechos clínicos.
Atualmente o prognóstico no linfoma folicular é determinado através do FLIPI
(Follicular Lymphoma International Prognostic Index). Esse índice se baseia em
parâmetros clínicos: idade, concentrações de hemoglobina e DHL, estadiamento
Ann Arbor e quantidade de sítios linfonodais comprometidos. Contudo, o FLIPI não
se provou um excelente índice de prognóstico por subcategorizar pacientes jovens
ou com diagnóstico recente, e por permitir que pacientes de evolução longa
passem para categorias de pior prognóstico sem sinais e sintomas aparentes(5).
Sendo assim, há a necessidade de tornar os índices de prognóstico do linfoma
folicular mais preciso. E ainda, faltam indicadores de probabilidade de
transformação para maior grau ou para linfoma difuso de grandes células B, e de
predição de resposta ao tratamento quimioterápico.
Na perspectiva de individualizar o tratamento do linfoma folicular, estudos têm
investigado a correlação de células do microambiente tumoral com a resposta à
diferentes esquemas quimioterápicos(6). Nesse cenário, destaca-se o uso de
anticorpos monoclonais, que já possuem extrema importância terapêutica no
linfoma folicular com o uso do Rituximabe (Anti-CD20)(1). E ainda, podem
representar um avanço no tratamento, considerando o microambiente tumoral
como alvo terapêutico.

Conclusão
Nesse trabalho foi possível constatar que a presença de macrófagos infiltrados
no tumor é maior em linfomas foliculares de maior grau, com exceção do grau 3b.
Contudo, devemos lembrar que a graduação histológica é uma indicação relativa
de prognóstico no linfoma folicular.
Por tanto, torna-se necessária a correlação desses achados com a evolução
clínica de cada paciente. Possibilitando, futuramente, a definição de novos
parâmetros prognósticos e potenciais alvos terapêuticos para o linfoma folicular.

	
  

Fig.1: Lâmina do bloco de TMA Fig.2: Amostra identificada
corada em imunohistoquímica com área de interesse
para PD-1.
delimitada em vermelho.
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Fig.3: Contagem de céluas
(positvas em vermelho,
negativas em azul).
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