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Resumo clínico

• 43 anos, ♂. Paciente vem com história de dor no joelho direito e 

aumento de volume local há 5-6 meses.

• Dois meses após o início do quadro iniciou febre de 37,8ºC 

diária, 2-3 episódios por dia.

• Como sintomas acompanhantes apresentou queda do estado 

geral, dificuldade para deambular, emagrecimento de 7 kg em 3 

meses, anorexia e náuseas, sem vômitos.



Resumo clínico

• Há 2 meses apresentou também nódulo em região cervical de 

aproximadamente 5,0 cm, indolor e endurecido.

• Esteve em outros serviços onde foi examinado e prescrito 

anti-inflamatório injetável (voltaren?).

• USG: grande formação hipoecóica ovalada medindo 4,0 x 1,8 

x 2,4 cm, adjacente e lateralmente ao complexo júgulo-

carotídeo à esquerda, de etiologia à esclarecer.

• Foi prescrito antibiótico por 10 dias (cefalexina), sem melhora 

do quadro, com persistência de febre de 37,8 ºC.



TC de pescoço



Resumo clínico

• Paciente do sexo masculino, 43 

anos. Tumoração em região cervical 

esquerda.

























Estudo 

imunoistoquímico
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Qual o seu diagnóstico?
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Diagnóstico final

• Linfoma de grandes células B, 

ALK positivo



Linfoma de grandes células B, ALK positivo



Linfoma de grandes células B, ALK positivo

• 7 pacientes

• 6 homens; média de idade 51 anos

• 5 casos em estádio III ou IV

• Todos os casos expressaram ALK-1, foram negativos para 

CD30 e CD20

• 5 casos expressaram IgA e 6 casos tiveram expressão 

monotípica de cadeias leves

• Todos os casos foram negativos para t(2;5)



• A e B) Morfologia

• C) EMA

• D) CD30

• E) IgA

• F) IgM

•A) ALK1 em Linfoma B

•B) ALK1 em ALCL



Delsol G et al Blood 1997; Halalambieva E et al Br J Hematol 2000; Reichard K et al Mod Pathol 2007; Momose S et al 

Hum Pathol, 2009;
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Translocações envolvendo ALK



Translocações de ALK e expressão 
imunoistoquímica

S. Swerdlow, E. Campo, N. L. Harris, E. S. Jaffe, S. A. Pileri, and H. Stein, WHO 
Classification of tumors of hematopoietic and lymphoid tissues, 2009.

Citogenética Gene envolvido Padrão de ALK % dos casos

t(2;5)(p23;q35) NPM
Nuclear, nucleolar e 

citoplasmático difuso
84%

t(1;2)(q25;p23) TPM3

Citoplasmático difuso 

com intensificação 

periférica

13%

Inv(2)(p23q35) ATIC Citoplasmático difuso 1%

t(2;17)(p23;q23) CLTC Granular citoplasmático <1%



Linfoma de grandes células B, ALK positivo



• 38 casos tratados com 

CHOP

• Média 43 anos; 

homens:mulheres = 5:1

• Estágio avançado, 

comprometimento da 

medula óssea e pior 
prognóstico

• Sobrevida global = 20,3 m

• 27 nodal, 7 extranodal

Linfoma de grandes células B, ALK positivo



Laurent et al, JCO 2009; 25:4211 

CD20/CD30(-) / EMA/ALK+

Podem ter morfologia 
centroblástica

ALK

ALK IgA

Sempre positivos para 
CD138/CD38
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• Estadio IV, 6x CHOP + RxT para doença óssea: progressão

• 2 DHAP, 1 high dose Metrotrexate/vindesine/etoposide, 2 high 

dose ICE

• TAUMO: progressão da doença

Linfoma de grandes células B, ALK positivo
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Diagnóstico diferencial de linfomas com 
morfologia plasmablástica



Linfoma plasmablLinfoma plasmabláásticostico

•• Entidade rara e agressivaEntidade rara e agressiva
•• Frequente comprometimento da cavidade oral e associaFrequente comprometimento da cavidade oral e associaçção com ão com 
HIV+ (~70%) ou outra imunossupressão (10%)HIV+ (~70%) ou outra imunossupressão (10%)
•• Frequente associaFrequente associaçção com EBV (~75%)ão com EBV (~75%)
•• HHV8 negativoHHV8 negativo
•• ~45% apresentam transloca~45% apresentam translocaçção de MYC no contexto de ão de MYC no contexto de 
caricarióótipo complexotipo complexo
•• CD20, Pax5 negativosCD20, Pax5 negativos
•• CD138, MUM1 positivosCD138, MUM1 positivos
•• Expressão frequente de EMA e CD30Expressão frequente de EMA e CD30



Mieloma plasmablMieloma plasmabláásticostico

•• Lesões Lesões óósseas frequentessseas frequentes
•• Componente monoclonal usualComponente monoclonal usual
•• HipercalcemiaHipercalcemia
•• Comprometimento renalComprometimento renal
CD20, Pax5 negativosCD20, Pax5 negativos

•• CD138, MUM1 positivosCD138, MUM1 positivos
•• CD56+ mais frequente que no linfoma plasmablCD56+ mais frequente que no linfoma plasmabláásticostico
•• EBV e HHV8 negativosEBV e HHV8 negativos
•• Ki67 mais baixoKi67 mais baixo



Linfoma primLinfoma primáário das efusõesrio das efusões

•• RaroRaro
•• Atualmente mais frequente em HIV+Atualmente mais frequente em HIV+
•• Derrames cavitDerrames cavitáários, posterior formarios, posterior formaçção de tumorão de tumor
•• CD20, Pax5, CD79a, CD19 ausentesCD20, Pax5, CD79a, CD19 ausentes
•• CD138, CD30, EMA presentesCD138, CD30, EMA presentes
•• CoinfecCoinfecçção EBV e HHV8ão EBV e HHV8



•• Morfologia imunoblMorfologia imunobláástica stica 

> 90% IB> 90% IB

•• 7,4% dos LDGCB 7,4% dos LDGCB 

(70/586)(70/586)

•• + para CD20 e MUM1+ para CD20 e MUM1

•• Neg para CD10 e Bcl6Neg para CD10 e Bcl6

•• Valor prognValor prognóóstico stico 

independente de IPIindependente de IPI



Obrigado!
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