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RESUMO
A diferenciação entre Reação Leucemoide e Leucemia Mieloide Crônica,  é um aspecto essencial  à assistência e à
terapêutica racional, considerando que ambas as condições podem apresentar aspectos muito parecidos, e por vezes,
em exames não específicos. O diagnóstico diferencial entre RL e LMC permitirá uma correta assistência e tratamento
adequados, otimizando o prognóstico e, consequentemente, a sobrevida dos pacientes. Atualmente, métodos eficazes
que auxiliam na distinção entre estas condições já estão disponíveis, portanto deve-se dispensar uma atenção maior a
esses exames, avaliando de forma crítica sua função e aplicação para estes casos. O presente trabalho utiliza a coleta
de dados de artigos,  livros,  periódicos,  revistas e  dissertações já  publicados,  fazendo uma revisão dos mesmos e
agregando-os em um compilado de informações que possa auxiliar a abordagem diagnóstica na avaliação laboratorial
racional, evidenciando os principais exames e suas funções.
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1 INTRODUÇÃO

A leucemia compõe um grupo heterogêneo de desordens hematopoiéticas caracterizadas por
uma produção exacerbada e descontrolada de clones malignos de leucócitos na medula óssea,
ocasionados por  uma perda  da capacidade  do controle  celular,  por  diversas  vezes,  de  causas
desconhecidas, embora mecanismos fisiopatológicos relacionados ao papel genético e epigenético
tenham  sido  descritos  com  maior  clareza.  Leucócitos  leucêmicos  são  clones  afuncionais,
substituindo a população de células normais, acarretando no paciente diversas formas de disfunções
com espectros clínicos variados (GILENO et al., 2005; DÖHNER et al.,2010; WALTER et al., 2012;
ABDEL-WAHAB; LEVINE, 2013). 

Na leucemia mieloide, além do acúmulo de células mieloides imaturas há o comprometimento
da  hematopoiese  normal,  podendo  surgir  alterações  em  células  de  linhagem  eritrocítica,
megacariocítica e monocítica (RUBNITZ; GIBSON; SMITH, 2008; ABDEL-WAHAB; LEVINE, 2013).
Esse  tipo  de  leucemia  pode  ser  encontrada  na  forma  aguda,  LMA ou  na  forma  crônica  LMC,
leucemia mieloide crônica (BORTOLHEIRO; CHIATTONE, 2008).

A  LMA pode  resultar  de  vários  fatores,  incluindo  idade,  cariótipo,  mutações  genéticas  e
epigenéticas, além de comorbidades associadas (SHIPLEY; BUTERA, 2009). Segundo Hoffbrand e
Moss, (2013), existem subtipos de M0 à M7 classificados de acordo com a citopatologia da medula
óssea, que baseados na Classificação FAB, direcionará de forma mais consistente o tratamento do
paciente,  já  que  em  cada  subtipo  existe  um  grau  de  maturação  e  tipos  celulares  acometidos
distintos. Neste caso, as células progenitoras perdem a capacidade de responder a reguladores de
proliferação e, consequentemente, de se diferenciar normalmente (ESTEY; DÖHNER, 2006).

Na LMC as células já possuem um certo grau de maturação, podendo haver alterações em
mais de uma linhagem clonal no sangue periférico (mielocítica, eritrocítica e megacariocítica) além
de  importante  hiperplasia  mieloide  na  medula  óssea  (SAWYERS,  1999;  BORTOLHEIRO;
CHIATTONE,  2008).  Esse  tipo  de  leucemia  resulta  frequentemente  de  uma  translocação
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cromossômica entre os braços longos do cromossomo 9 (q34) com 22 (q11) em 95% dos casos,
conhecida como Cromossomo Philadelphia.  Esta translocação leva a  junção de parte  do proto-
oncogene ABL do cromossomo 9 com o gene de função não conhecida BCR do cromossomo 22,
codificando  uma  proteína  BCR-ABL  mais  longa  do  que  a  proteína  ABL  normal,  gerando  uma
atividade aumentada de tirosina-quinase, levando a proliferação celular descontrolada (HEHLMANN;
HOCHHAUS; BACCARANI, 2007; BORTOLHEIRO; CHIATTONE, 2008; LAGO; PETRONI, 2017). A
evolução  da  LMC compreende  a  progressão  de  uma  fase  crônica  benigna  para  uma  crise  de
explosão blástica fatal, geralmente precedida de uma fase acelerada (SAWYERS, 1999).

Além das alterações no leucograma ocasionadas por processos leucêmicos, existem outros
fatores que podem desencadear tais alterações, como causas fisiológicas ligadas ao aumento de
adrenalina,  que  estimula  a  migração  das  células  do  pool  marginal  para  o  sangue  periférico,
ocasionando uma leucocitose. Lesões tissulares, como os traumas cirúrgicos, podem estimular a
migração celular do pool marginal para a circulação. A utilização de fármacos como a granuloquina
também pode causar leucocitose, pelo estímulo à proliferação de neutrófilos. Por outro lado, anti-
inflamatórios e antibióticos, levam a leucopenia mediada por competição pelo receptor de fator de
crescimento  de  colônia  de  granulócitos  (G-CSF).  Os  glicocorticoides  também  são  capazes  de
estimular  os  leucócitos  aderidos  ao  endotélio  a  retornar  ao  lúmen  vascular  (KANEGAE,  2006;
SAKKA et al., 2006; CERNY; ROSMARIN, 2012). 

Processos  reacionais,  de  modo  semelhante  às  leucemias,  levam  a  leucocitose  abrupta,
todavia  de  causas  não  leucêmicas.  A  reação  leucemoide  (RL)  está  associada  à  uma  reposta
exacerbada  do  organismo  diante  de  processos  infecciosos,  inflamatórios,  necroses  teciduais  e
outras doenças não malignas e seu diagnóstico diferencial está associado à exclusão da LMC e da
leucemia  neutrofílica  (LNC)  crônica.  A  ausência  de  células  imaturas,  basofilia  ou  monocitose,
aumento da fosfatase alcalina leucocitária (LAP) e ausência da translocação BRC-ABL distingue a
RL da LMC, contudo, a distinção entre RL e LNC pode ser difícil ou mesmo impossível, uma vez que
ambas as condições compartilham de características morfológicas idênticas, como elevado escore
LAP e a ausência da translocação BRC-ABL (SAKKA et al., 2006).

O diagnóstico diferencial entre RL e LMC é de extrema importância, uma vez que permite a
assistência e tratamento adequados, otimizando o prognóstico e, consequentemente, a sobrevida
dos pacientes. Atualmente, métodos eficazes que auxiliam na distinção entre estas condições já
estão disponíveis, portanto deve-se dispensar uma atenção maior a esses exames, avaliando de
forma crítica sua função e aplicação para estes casos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  presente  trabalho  utiliza  a  coleta  de  dados  de  artigos,  livros,  periódicos,  revistas  e
dissertações já publicados, fazendo uma revisão dos mesmos para agregá-los em um compilado de
informações para este projeto. Os bancos de coleta de dados utilizados foram: “Scielo”, “Pubmed”,
“BVS  –  Biblioteca  Virtual  em  Saúde”,  “LILACS”  e  a  Biblioteca  da  UniCesumar,  utilizando  os
descritores:  “leucemia  mieloide”,  “leucemia  linfoide”  e  “reação  leucemoide”.  Foram admitidos  os
trabalhos publicados entre os anos de 1999 e 2017.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Após coleta de dados obtida pela análise de diversas fontes científicas já publicadas, espera-
se obter um agregado de informações, sendo capaz de fazer a comparação entre as características
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de  processos  reacionais  e  a  LMC,  além  da  compilação  dos  dados  relacionados  aos  métodos
laboratoriais de distinção entre eles.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

         Conclui-se que existe muita semelhança entre LMC e RL nos exames de rotina, o que por
vezes pode gerar dúvidas quanto à veracidade do diagnóstico, expondo assim, a clara necessidade
de informações que auxilie a distinção e identificação das mesmas para aplicação de um correto
tratamento do paciente, visto que ambas condições são completamente diferentes do ponto de vista
genético.
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