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Linfoma Anaplásico de Grandes Células
primário do SNC, ALK-negativo: Relato de Caso
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RESUMO
O Linfoma Anaplásico de Grandes Células (LAGC) é um subtipo raro de Linfoma não-Hodgkin (LNH). Citogeneticamente, tem forte
expressão do marcador de ativação CD30 e, em cerca de 65-80% dos LAGCs, há expressão da quinase do linfoma anaplásico (ALK).
Classificam-se em LAGC ALK-positivos quando expressam a quinase, relacionando-se a uma melhor resposta à terapia e uma melhor
sobrevida global, ou em LAGC ALK-negativos em caso de não expressão. A incidência de LAGC no SNC é muito rara, com menos de
1% dos casos correspondentes a primários do SNC. Apresenta-se, no seguinte relato, um caso bastante raro de LAGC primário do
SNC, ALK-negativo, em paciente jovem do sexo feminino, características epidemiológicas opostas às descritas na literatura para esse
tipo de apresentação. O diagnóstico diferencial de primeira hipótese era de neoplasia glial primária do SNC de alto grau, entretanto,
a imuno-histoquímica definiu como LAGC ALK-negativo, conforme o padrão de expressão citogenético (CD30 e CD3 positivos, alto
índice de proliferação celular e negatividade para ALK-1). O tratamento de escolha foi quimioterapia em quatro ciclos com metotrexato
e citarabina, em associação com radioterapia.
Palavras-chave: Linfoma Anaplásico de Células Grandes; ALK-1; Linfoma primário do sistema nervoso central.
ABSTRACT
The Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) is a rare subtype of non-Hodgkin’s lymphoma (NHL). Citogenetically, it has a
strong expression of the activation marker CD30 and around 65-80% of ALCL shows the expression of anaplastic lymphoma kinase (ALK). They are classified in ALK-positive ALCL when express the kinase, relating to a better therapy response and greater
overall sur-vival, or in ALK-negative ALCL in case of non-expression. The incidence of CNS ALCL is highly rare, with less of
1% of cases corresponding to primary CNS anaplastic large cell lymphoma. In the following report, we present a rather unusual
case of a primary CNS ALCL, ALK-negative, in a young fe-male patient, which has epidemiological characteristics opposite to
the ones described in the literature for this kind of presentation. The first differential diagnostic hypothesis was a high-grade
primary CNS glial neoplasia. However, the immunohistochemical defined it as ALK-negative ALCL, according to the cytogenetic
expression pattern (positives CD30 and CD3, high cell proliferation rate and negative for ALK-1). The therapy of choice was 4
cycles of chemotherapy with methotrexate and cytarabine, associated with radiotherapy.
Keywords: Anaplastic Large Cell Lymphoma; ALK-1; Primary central nervous system lymphoma.

Introdução
O Linfoma Anaplásico de Grandes Células (LAGC) é um
subtipo raro de Linfoma não-Hodgkin (LNH). Foi descrito pela
primeira vez por Stein et al., em 1985, como um linfoma de
células grandes com morfologia anaplásica e forte expressão

do marcador de ativação CD301.
A respeito das características citogenéticas, uma anormalidade
cromossômica, t (2; 5), existe em alguns LAGCs e leva à
expressão da quinase do linfoma anaplásico (ALK). Assim,
o LAGC pode ser classificado em LAGC ALK-positivo e o
LAGC ALK-negativo2,3,4. Os tumores positivos para ALK
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demonstram ter uma melhor resposta à terapia e melhor
sobrevida global3.
Embora, ocasionalmente, o LAGC envolva sítios extranodais,
raramente ocorre no SNC5. O objetivo deste trabalho é relatar
um caso de Linfoma anaplásico de grandes células ALKnegativo do sistema nervoso central, simulando uma neoplasia
glial de alto grau, além de realizar uma revisão de literatura
sobre este raro de Linfoma Primário do Sistema Nervoso
Central.

Relato de Caso
Paciente, 29 anos de idade, sexo feminino, previamente hígida,
apresentou quadro abrupto de disartria, paresia/anestesia em
quadrante inferior da face à direita e monoparesia em membro
superior direito. Procurou serviço médico, sendo diagnosticada
com possível reação à odontalgia. Após uma semana,
apresentou quadro único de crise convulsiva tônico-clônica,
quando foi admitida em um setor de urgência. Uma Ressonância
Magnética de crânio demonstrou imagem expansiva ovalada
justacortical no giro pré-central esquerdo, sendo a possibilidade
de neoplasia glial primária do sistema nervoso central de alto
grau considerada como primeira hipótese no diagnóstico
diferencial (Fig. 1). Foi submetida à biopsia estereotáxica
da lesão neoplásica em área perirrolândica esquerda.
Histologicamente, em coloração de rotina (hematoxilinaeosina - Fig. 2), evidenciou neoplasia maligna indiferenciada,
sendo necessário o estudo imuno-histoquímico complementar
para definir a linhagem histogenética da neoplasia (Tabela 1).
Esse estudo exibiu positividade para CD30 e CD3, elevado
índice de proliferação celular (Ki67=80%) e negatividade para
ALK-1, confirmando o diag-nóstico de Linfoma Anaplásico
de Grandes Células ALK-negativo. Paciente segue em
quimioterapia, que consiste em quatro ciclos com Metotrexato
e Citarabina, juntamente ao tratamento radioterápico.

Discussão
O Linfoma Anaplásico de Grandes Células (LAGC) é um
subtipo raro de Linfoma não-Hodgkin (LNH), correspondendo
de 2 a 3% de todos LNH e 12% dos LNH de células T6. Em
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1985, Stein et al. descreveram o LAGC como um tumor de
células grandes atípicas, com núcleos pleomórficos, nucléolos
proeminentes, citoplasmas eosinofílicos e forte expressão do
marcador de ativação CD301,3,4.
Este é um linfoma agressivo, mas com o diagnóstico precoce e
administração de quimioterapia adequada, a remissão completa
e a sobrevivência a longo prazo podem ser alcançadas10.
Embora não seja incomum o envolvimento do LAGC em
sítios extranodais, a exemplo da pele, tecidos moles, ossos,
medula óssea, fígado, pulmão e trato gastrointestinal, sua
incidência no SNC é muito rara, sendo a literatura limitada
a alguns relatos de casos1,4,5. De acordo com a OMS (2016)
de todos os casos de LAGC, menos de 1% são primários
do SNC, acometendo principalmente crianças e adultos
jovens, com idades que variam de 23 meses a 31 anos e com
preponderância masculina10. A maioria dos LAGCs, cerca de
65-80% dos casos, expressam a ALK-1 (nucleofosmina (NPM)
/ quinase do linfoma anaplásico (ALK)), uma proteína de fusão
resultante da translocação t(2;5) (p23;q35) entre o gene ALK
no cromossomo 2 e o gene da nucleofosmina no cromossomo
53,4,7.
Dessa forma, devido à expressão ou não da proteína ALK-1,
a classificação de 2008 da Organização Mundial de Saúde
determinou a divisão do LAGC em duas entidades distintas:
o LAGC ALK-positivo (60-85% dos casos) e o LAGC ALKnegativo.
Em relação ao LAGC ALK-negativo, este está incluído como
uma entidade provisória pela classificação da OMS e é definido
como uma neoplasia de células T CD30+, porém na ausência
da ALK. Afeta adultos com uma ligeira predominância do
sexo masculino, sendo a idade mediana no diagnóstico de
aproximadamente 55-60 anos8. O acometimento extranodal
é de cerca de 20 a 40% e o curso clínico é desfavorável. O
prognóstico demonstra ser pior em comparação ao LAGC
ALK-positivo. A sobrevida de cinco anos dos pacientes com
linfoma ALK-negativo é de apenas 30-40%, enquanto que no
linfoma ALK-positivo é de 80%3,5.
Em estudo realizado por Nomura et al., no qual foi revisado
27 casos de LAGC do SNC, do total, 13 pacientes eram ALKpositivos, 9 eram ALK-negativos e em 5 casos não foi possível
determinar a expressão ou não da proteína ALK5. A proporção
entre sexos foi de 2:1 para o sexo masculino, com idade média
de 20 anos. Entretanto, verificou-se que os pacientes com
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Figura 1. Ressonância Magnética do crânio, demonstrando área de alteração de sinal com efeito expansivo na região perirrolândica esquerda, com focos de hipossinal em
gradiente que podem corresponder a calcificação ou deposição de hemossiderina e apresentando realce periférico pelo gadolíneo, medindo 2,9 x 1,6 cm nos seus maiores eixos
ortogonais no plano axial (a, b, e c) e 1,8 cm no seu eixo craniocaudal (d), circundada por área de provável edema vasogênico e/ou infiltração.

Figura 2. Fotomicroscopia HE 200x. Trata-se de amostra de parênquima cerebral exibindo infiltração por célu-las linfoides grandes, irregulares e hipercromáticas, tendo de
permeio focos de necrose tumoral.
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Tabela 1. Painel de anticorpos do estudo imunohistoquímico, demonstrando
expressão de CD3, CD30, elevado índice de proliferação celular (Ki-67 = 80%) e
negatividade para ALK-1.

Painel de Anticorpos

Clone

Resultado

CD3 (Receptor de linfócitos T /
cadeia epsilon)

2GV6

Positivo

CD20 (Antígeno de linfócitos B)

L26

Negativo

CD30

Ber-H2

Positivo

Ki-67 (Antígeno de proliferação
celular)

30-9

80%

GFAP (Proteína ácida fibrilar glial) SPM507

Negativo

Sinaptofisina

SP11

Negativo

ALK-1

ALK01

Negativo

EMA (Antígeno de membrana
epitelial)

E29

Negativo

LAGC ALK-negativos possuíam idade média de 65 anos5.
Dessa forma, vale ressaltar o padrão epidemiológico atípico do
caso aqui descrito, tendo em vista se tratar de um paciente do
sexo feminino com LAGC ALK-negativo aos 29 anos.
De acordo com a literatura, o tratamento padrão para LAGC
se faz por regimes baseados em CHOP (ciclofosfamida,
doxorrubicina, vincristina e prednisona), conforme prescrito
para linfoma difuso de grandes células B (LDGCB)9. Entretanto,
como este regime não se mostra eficaz em tratamento de
linfomas primários do SNC, a quimioterapia com Metotrexato
(MTX) é recomendada como tratamento padrão em casos
de LAGC do SNC, podendo esta ser isolada, geralmente em
pacientes mais jovens, ou associada à radioterapia5.

Conclusão
O Linfoma Anaplásico de Grandes Células ALK-negativo é
um raro tumor primário do SNC, repre-sentando menos de 1%
do total. Além disso, vale ressaltar o padrão epidemiológico
atípico do caso aqui descrito, tendo em vista tratar-se de um
paciente do sexo feminino com LAGC ALK-negativo aos 29
anos de idade.
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