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LABORATOR ÎN HAIRY CELL LEUKEMIA
Particularities of laboratory diagnosis in Hairy Cell Leukemia
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REZUMAT
Leucemia cu „celule păroase“ – Hairy Cell Leukemia (HCL) – este o formă rară delimfoproliferare cronică a 
adultului, caracterizată prin splenomegalie, pancitopenie frecventă şi prezenţa de celule mononucleare 
anormale în sânge, măduva osoasă şi splină.
Termenul de Hairy Cell Leukemia a fost adoptat pentru a scoate în evidenţă prelungirile fi ne ale celulelor 
mononucleare anormale.
Celule Hairy exprimă o mare varietate de molecule de adeziune şi receptori de ghidare în trafi cul lor regulat 
în interiorul sistemului reticuloendotelial. Studii imunologice complexe arată că celulele Hairy au un fenotip 
complex, exprimând simultan, dar în proporţii diferite, markeri specifi ci mai multor linii celulare.
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 ABSTRACT
Hairy Cell Leukemia is a rare form chronic lymphoproliferative of the adult, characterized by splenomegaly, 
frequent pancytopenia and presence of abnormal mononuclear cells in blood, marrow and spleen. 
The term was adopted to point out fi ne cytoplasmic projections of mononuclear cells, Hairy Cells show a great 
variety of adhesion molecules and receivers conduct in theyr regular traffi c inside reticuloendothelial system. 
Immunological complex studies show that Hairy Cells have a complex fenotype, they are expressing simultaneous, 
but in different proportions, specifi c markers for more cellular lines.
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Hairy Cell Leukemia (leucemia cu celule „pă-
roase“) este o formă rară de limfoproliferare cronicǎ 
a adultului, caracterizată prin splenomegalie, panci-
topenie frecventă şi prezenţa de celule mono nu-
cleare anormale în sânge, maduvă osoasă şi splină. 
(1)

Ea reprezintă 2% din totalul leucemiilor şi 1% 
din totalul limfoamelor maligne. Boala survine la 
grupuri etnice diferite, are o distribuţie geografi că 
extinsă, fi ind semnalată pe toate continentele, dar 
inegal; HCL este foarte rară în Japonia.

Predomina net la sexul masculin, raportul băr-
baţi/femei = 3-5/1. Vârsta medie generală în mo-
mentul diagnosticului este de 52 de ani, aproximativ 
jumătate dintre cazuri apar între 40 şi 60 de ani, nu 
au fost semnalate cazuri de HCL la copii şi 
adolesecenţi.

Celula de origine: în prezent este unanim 
acceptat că celulele Hairy sunt limfocite B neo-
plazice, care au rearanjări clonale ale genelor pentru 
imunoglobuline şi exprimă pe suprafaţă antigene 
de diferenţiere pan B: CD19, CD 20, CD 22, 
imunoglobuline de suprafaţă – adesea cu multiple 
izotipuri ale lanţurilor grele, predominând izoti-
purile α. (3)

Totdeauna lipsesc: determinantul Ki 67 nuclear 
şi determinanţii membranari: CD5, CD2, CD23.

Celulele imunoglobuline G pozitive exprimă 
pre ferenţial IG3. Exprimarea frecventă a Ig3 şi IgA, 
a determinanţilor HLA-DR şi FMC7, absenţa Ag. 
CD21 şi exprimarea markerului plasmocitar pre-
coce: PCA – 1 demonstrează că celula Hairy este o 
celulă afl ată într-un stadiu tardiv în diferenţierea 
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celulelor B, un stadiu de preplasmocit. Mutaţia so-
matică a genelor pentru regiunea variabilă a imuno-
globulinelor în Hairy Cell Leukemia sugerează că 
celulele neoplazice se găsesc într-un stadiu post-
folicular al diferenţierii, posibil la nivelul unei ce-
lule B cu memorie. Celulele Hairy exprimă şi alte 
antigene de suprafaţă, care nu se găsesc de obicei 
pe limfocitele B, acestea fi ind:

1. CD11c – care este exprimat de obicei pe mo-
nocite şi neutrofi le, el fi ind de obicei prezent pe 
celulele leucemice ale tuturor pacienţilor cu HCL şi 
rareori pe celulele leucemice din alte boli 
limfoproliferative.

2. CD25: cu mare afi nitate pt. IL – 2, exprimat 
de altfel de celulele T activate.

3. CD103: cunoscut ca antigen limfocitar mucos 
uman, deoarece este exprimat în primul rând de 
limfocitele T intraepiteliade.

De obicei, fi ecare din aceste antigene este ex-
primat de mai puţin de 3% din limfocitele B san-
guine normale. Limfocitul B CD103 pozitiv poate 
fi  echivalentul „normal“ al celulelor Hairy leuce-
mice.(3)

Studii imunologice arată că celulele Hairy au un 
fenotip complex, exprimând simultan, dar în pro-
porţii diferite, markerii specifi ci mai multor linii 
ce lulare.

Labilitatea fenotipică, particularitatea imuno lo-
gică de bază a celulelor Hairy, poate fi  legată de o 
mo bilitate extremă a structurii de membrană, 
printr-un fenomen de „capping“ (rearanjarea anti-
genelor pe suprafaţa celulei) foarte rapid, care se 
petrece spontan sau provocat în cursul evoluţiei.

O altă explicaţie a diversităţii fenotipice ar fi  
aceea că procesul de malignizare se petrece în com-
partimentul celulelor stem într-un stadiu precoce al 
diferenţierii celulelor limfoide pluripotente, indu-
când emergenţa unei linii neoplazice hibride, cu 
punct de plecare splenic. (2)

ROLUL CITOKINELOR ÎN PATOGENEZA HCL

A fost de mare interes rolul citokinelor în pato-
geneza HCL. (7)

IL-2 (Interleukina 2): o trăsătură a HCL sub tipul 
clasic este reactivitatea CH (celule Hairy) cu 
antiTAC (CD25), care detectează lanţurile α ale 
receptorului IL2. Prin imunofl uorescenţă, aceste 
celule pot să exprime şi lanţurile β ale receptorului 
IL2, deşi acestea nu au fost confi rmate utilizând 
alte tehnici.

În contrast, celulele Hairy din HCL subtipul 
Variantă exprimă lanţurile β (dar nu exprimă 
lanţurile α). 

Creşterea nivelului seric de receptori IL2 a fost 
găsit la pacienţii de HCL netrataţi (fi ind evident că 
celulele leucemice eliberează receptorul IL-2).

Nivelul seric de receptori IL2 este corelat cu 
extensia bolii când se constată creşterea acestuia. 
După terapia efectivă cu IFN α se constată des-
creşterea nivelului seric de receptori IL-2.

TNF α (Factorul de Necroză Tumorală α): (4) 
s-a demonstrat că stimulează creşterea celulelor 
Hairy; CH pot, de asemenea, produce TFNα şi 
nivelul seric al acestuia este în creştere în leucemia 
cu celule Hairy, nivel corelat cu masa celulelor tu-
morale.

Receptorul TFN α poate fi  detectat în serul 
acestor pacienţi, iar nivelul acestuia descreşte după 
tratamentul cu IFN (Interferon α).

Aceste date sugerează că producţia de TFN α de 
către CH poate juca un rol important în patogeneza 
acestei boli: stimulează creşterea CH şi produce pan-
citopenia prin inhibiţia funcţiei normale a măduvei.

IL6 (Interleukina 6): nivelul seric al acestor 
citokine este în creştere în HCL. Secreţia de IL6 
este marcat crescută de celulele Hairy incubate cu 
TNF. (8)

DIAGNOSTICUL DE LABORATOR ÎN HCL 

Sânge periferic: peste două treimi dintre pacienţi 
prezintă pancitopenie moderată sau severă. 

Anemia se găseşte la 70-80% dintre cazuri, cel 
mai frecvent fi ind moderată, normocitară şi nor-
mocromă. Foarte rar poate avea caracter hemolitic.

Trombocitopenia uşoară sau moderată (mai 
mică de 100.000/μl) apare la 70-80% dintre pacienţi. 
Pot exista şi alterări funcţionale plachetare, constând 
în defi cit de agregare sau eliberare redusă de factor 
3 trombocitar. 

Majoritatea cazurilor de HCL au la debut 
leucopenie, puţine cazuri au un număr normal sau 
uşor creşcut de leucocite, numai 10-15% dintre pa-
cienţi având mai mult de 100.000/μl. Excepţional, 
s-au raportat cazuri cu leucocitoză marcată, de 
peste 200.000/ μl, deşi astfel de cifre se întâlnesc de 
obicei la aşa numita HCL „Varianta“.

*HCL – Varianta: Este în prezent o entitate 
distinctă de boală intermediară, între HCL şi 
leucemia prolimfocitară B. (5) 

Particularităţi:
Morfologic: este diferită de HCL tipic, ce-1. 
lulele au cromatina diferită, cu aspect de 
reţea/ plasă; nucleoli vizibili;
Leucocitoza: > 40.000/μl;2. 
Imunofenotiparea (vezi diagnosticul diferen-3. 
ţial prin imunofenotipare).
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Neutropenia este trăsătura hematologică majoră 
prin frecvenţa şi intensitatea sa, fi ind severă (sub 
1000/μl) la 60% dintre cazuri şi foarte severă (sub 
500/μl) la 25% dintre cazuri.

Monocitopenia este prezentă atât în sângele 
periferic, cât şi în măduva osoasă. Frecvent apare o 
limfocitozǎ relativă şi anomalii ale subpopulaţiilor 
de limfocite B şi T.

Examenul citomorfologic al frotiului de sânge 
periferic evidenţiazǎ celulele Hairy (acestea variind 
între 3 şi 90%). La coloraţia panoptică apar ca 
celule mononucleare: cu formă: rotundă, ovalară, 
poligonală, cu diametrul de 10-20 μm, mai mari 
decât limfocitele, cu margini dantelate sau es-
tompate. Nucleul este mare: rotund/indentat/ovoid. 
Rareori poate apărea polilobat (putând fi  confundat 
cu celulele din cursul unor limfoame T sau leu-
cemii).

Cromatina nucleară este fi nǎ, cu aspect spongios, 
uniform dispersatǎ, ca o sticlǎ matǎ; nucleolii sunt 
absenţi sau slab evidenţiaţi pe frotiurile obişnuite.

Postsplenectomie, apar celule Hairy (CH), cu 
nucleu ondulat, biconcav sau cu aspect de halteră.

Celulele Hairy (CH) sunt mai uşor de pus în 
evidenţă pe frotiurile efectuate din concentrat leu-
cocitar. Când numărul şi morfologia CH sunt 
necaracteristice pe frotiul de sânge, este absolut ne-
cesar examenul în contrast de fază pe preparate 
proaspete, efectuate din concentrat leucocitar. 

La examenul în contrast de fază CH apar cu 
numeroase prelungiri citoplasmatice fi ne, asemănă-
toare fi relor de păr, care au sugerat, de fapt, denu-
mirea dată celulelor.

Examenul citomorfologic al măduvei osoase, 
puncţia aspiratorie: la 50% dintre pacienţi măduva 
osoasă este inaspirabilă sau prezintă material hi-
pocelular nesatisfăcător pentru diagnostic.

Când se extrage suc medular, celularitatea este 
frecvent redusă şi rareori normală. Procentul de CH 
variază pe frotiuri între 5-90%. Cel mai bine păs-
trate sunt megakariocitele şi eritroblastii, în schimb 
granulocitele sunt de obicei rare sau chiar absente. 
Deseori apar frecvente limfocite, plasmocite şi mai 
rar, mastocite. 

Izoenzima 5 a Fosfatazei Acide: caracteristica 
specifi că citochimică a CH este reacţia pozitivă 
pentru izoenzima 5 a Fosfatazei Acide rezistentă la 
denaturarea cu acid tartric (TRAP). Enzima lizo-
zomală şi ribozomală – deşi nu este absolut pato-
gnomonică pentru CH, în 5% dintre cazuri fi ind 
negativă, totuşi TRAP are specifi citate mare şi este 
valoroasă pentru diagnosticul de HCL.

După terapia cu Interferon, pozitivitatea reacţiei 
pentru TRAP scade sau chiar se negativează.

Această reacţie este indicată pentru confi rmarea 
diagnosticului de HCL şi diferenţierea CH faţă de 
celulele din alte leucemii sau limfoame prin evi-
denţierea unei activităţi puternice, difuze, re zistente 
la inhibiţia cu TARTRAT. (7)

Fosfataza Alcalină Leucocitară (FAL): este o 
enzimă lizozomală prezentă exclusiv în neutrofi lele 
mature. Este utilizată în identifi carea formelor 
stabile de HCL unde activitatea FAL este normală, 
faţă de formele active de boală cu neutropenie 
severă, în care activitatea FAL este foarte crescută 
(valori normale între 10 şi 100 unităţi Kaplow).

Examenul Histopatologic al măduvei osoase: 
biopsia de os este obligatorie pentru diagnosticul 
de HCL, deseori aspectul histopatologic al măduvei 
osoase, fi ind primul sau singurul examen care per-
mite stabilirea diagnosticului. Aspectul histo pato-
logic al măduvei osoase reprezintă diagnosticul de 
certitudine. (8)

Leziunile medulare din HCL prezintă două 
caracteristici:

a) Infi ltraţie medulară cu celule Hairy;
b) Mielofi broză;
a) Infi ltraţia medulară: se datorează proliferării 

CH, dar natura „hairy“ (prelungirile citoplasmatice) 
nu apare pe secţiunile histologice.

Această infi ltraţie este recunoscută după aspectul 
rarefi at, monoton, de „fagure de miere“, constituit 
din celule de talie medie, uniforme, cu nuclei 
ovalari, bine conturaţi, distanţaţi unii de alţii, în-
conjuraţi de un halou clar, perinuclear, la examenul 
cu obiectiv mic.

Mai rar, nucleii pot fi  rotunzi sau uşor incizaţi, 
neregulaţi ori cu aspect fuziform.

La data diagnosticului, măduva este cel mai 
frecvent hipercelulară, cu infi ltraţie completă, cu 
aspect monomorf, cu vacuole de grăsime reduse 
sau absente. La o treime dintre cazuri, infi ltraţia cu 
CH e mai redusă, parţial păstrându-se zone cu he-
ma topoieză normală, constituită predominant din 
insule eritroide (ce conţin precursori imaturi) şi 
me gakariocite. Granulocitele sunt reduse sau ab-
sente.

Extrem de puţini pacienţi au măduvă osoasǎ hi-
pocelularǎ, foarte grasǎ, cu CH izolate dispuse 
printre celulele adipoase, sau o mǎduvǎ care mi-
meazǎ aspectul de anemie aplasticǎ, cu care se 
poate confunda.

b) Mielofi broza, al doilea caracter lezional me-
dular, este constantǎ şi apare evidentǎ în zonele de 
proliferare a CH. Mielofi broza constă în den si-
fi carea marcată a fi brelor de reticulină stromale, 
fi broza colagenă clarǎ fi ind de obicei absentă. 
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Examenul imunohistochimic: coloraţiile imuno-
histochimice ale secţiunilor de măduvă osoasă sunt 
utile atât pentru diagnostic, cât şi pentru urmărirea 
postterapeutică. Majoritatea anticorpilor folosiţi 
pentru detectarea markerilor asociaţi HCL (de 
exemplu: anticorpii anti CD103 ca şi B-ly) necesită 
prelucrarea măduvei prin congelare, deoarece anti-
genele, pe care ei le recunosc, sunt distruse prin 
fi xarea şi prelucrarea standard. În schimb, anticorpul 
anti CD20 poate fi  folosit pe secţiunile prelucrate 
obişnuit (prin includere în parafi nă) pentru evi den-
ţierea celulelor B, care apoi pot fi  evaluate pentru 
morfologia caracteristică CH. (6)

De asemenea, anticorpul monoclonal numit 
DBA.44 poate fi  folosit pe preparate de măduvă 
obişnuite, pentru CH reziduale. De aceea, imuno his-
tochimia este mult mai sensibilă comparativ cu mor-
fologia convenţională în depistarea celulelor neo-
plazice reziduale din măduvă, după tratament. (5,6)

Imunofenotiparea: utilizarea anticorpilor mono-
clonali a adus progrese remarcabile în defi nirea 
originii şi naturii CH. Nu există un singur anticorp 
care să poată identifi ca un antigen unic pentru CH. 
Există însă modele cu o anumită expresie a mar-
kerilor de suprafaţă, care pot fi  utilizate pentru a 
deosebi CH leucemice de cele ale altor boli limfo-
proliferative de tip B. (9)

Confi guraţia antigenică cea mai caracteristică a 
CH cuprinde antigene de suprafaţă: CD11c, CD22, 
CD25, CD103, HLA-DR, care au fost găsite pe 
celule leucemice B ale tuturor pacienţilor cu HCL. 

Dacă şi alte leucemii şi limfoame B pot exprima 
CD11c şi CD25, totuşi, CH se caracterizează prin 
intensitatea şi uniformitatea absolută, cu care ele îşi 
exprimă aceste antigene.

Expresia antigenului CD103 este foarte rar în-
tâlnită şi în alte boli limfoproliferative B. Citometria 
în fl ux multiparametric este capabilă să detecteze 
CH când acestea reprezintă sub 1% dintre limfoci-
tele prezente în sânge sau măduva osoasă.

Diagnosticul molecular: utilizat în monitoriza-
rea tratamentului şi diagnosticul bolii minime rezi-
duale. (10,11)

Boala minimă reziduală pote fi  cuantifi cată în 
prezent prin tehnica RQ-PCR (Reacţia în Lanţ cu 
Polimeraza – Relativ cantitativ), aceasta fi ind mult 
mai sensibilă comparativ cu fl ow-citometria şi 
imunohistichimia, în detectarea bolii minime re-
ziduale.

PCR reprezintă o tehnologie de mare putere 
pentru amplifi carea selectivă a unor secvenţe spe-
cifi ce ARN sau ADN. Tehnica este ingenioasă şi 
simplă conceptual. 

Analiza moleculară a confi rmat originea ce lu-
lelor leucemice, stabilită anterior prin studiile 
imuno fenotipice. Ambele gene Ig. (H şi L) sunt 
rearanjate practic în toate cazurile de HCL. 

MUTAŢIA BRAF V600E

BRAF este cea mai frecventă genă mutantă ce 
codifi că o proteinkinază în cancerul uman, aceasta 
fi ind o componentă a familiei de serin – threonin 
kinase RAF.

În structura proteinei BRAF în poziţia 600 a fost 
identifi cată substituţia aminoacidului acid glutamic 
cu valina. Frecvenţa acestei mutaţii BRAF-V600E 
la pacienţii cu HCL este de 100% fi ind mult mai 
înaltă comparativ cu alte neoplasme: cancerul tiro-
idian 40%, histiocitoza cu celule Langerhans 55%.

Analiza mutaţiei BRAF ca un nou instrument de 
diagnostic are potenţialul să distingă HCL de alte 
limfoproliferări cronice sau limfoame cu celule B, 
cu trăsături clinice asemănătoare, ca de exemplu: 
HCL-Varianta, Limfomul de zona marginală sple-
nic.

Detectarea mutaţiei BRAF-V600E în probele 
conţinând proporţii scăzute de celule Hairy necesită 
tehnici moleculare cu sensibilitate înaltă şi repro-
ductibilitate. 

TABELUL 1. Diagnosticul diferenţial fenotipic în HCL
HCL HCL - V B - PLL SLVL LLC TIPIC

SIg +++ ++ +++ +++ +
Ag. celule - B
CD19 ++ ++ ++ +
CD20 ++ ++ ++ ++ +
CD22 ++ ++ ++ ++ +
CD79a ++ ? ++ ++ ++
CD79b - -/ + ++ ++ -
CD5 - - +/ - - ++
CD10 -/ + - ? - -
CD23 - - - -/ + ++
CD11c +++ ++ +/ - ++ +
CD25 +++ - - +/ - -
CD103 +++ -/ + - - -
FMC7 ++ ++ ++ ++ -/ +
HC2 +++ -/ + - +/ - -
TRAP ++ -/ + - +/ - -

 Legenda:  
 HCL: Hairy Cell Leukemia
 HCL-V: Hairy Cell Leukemia - Varianta
 B-PLL: Leucemia Prolimfocitară - B
 SLVL: Limfomul Splenic cu Limfocite viloase
 LLC: Leucemia Limfatică Cronică
TRAP: Fosfataza Acidă Rezistentă la Denaturarea cu Acid Tartric
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