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Resumo

Introdução: A translocação t(11;18) detecta-se em 30-50%
dos casos de linfoma gástrico MALT (LGM) e tem sido
associada a doentes que não respondem à terapêutica de
erradicação do Helicobacter pylori (Hp). 
Objectivos: Em doentes com LGM: 1) analisar a frequência
da t(11;18) em vários estádios e de acordo com o grau
citológico; 2) correlacioná-la com a resposta à erradicação
do Hp, no estádio EI. 
Material e Métodos: Estudámos 46 doentes com LGM. A
translocação foi analisada por transcrição inversa do RNA
de biópsias e amplificação do cDNA dos transcritos API2-
MALT1 por PCR. Estes foram caracterizados por sequen-
ciação directa. 
Resultados: A t(11;18) foi detectada em 24/40 (60%) LGM
de baixo grau e em 1/6 (17%) com componente de alto
grau. Identificaram-se 2 tipos de transcritos consoante
mantinham ou não um domínio Ig-like do gene MALT1.
Este foi observado em 3 casos de LGM de baixo grau com
formas mais "agressivas" de doença, 2 em estádio >EI. A
t(11;18) sem o domínio Ig-like correlacionou-se de forma
significativa com a presença de resposta do LGM à erradi-
cação do Hp.
Conclusões: 1) Detectou-se a t(11;18) num número elevado
de doentes com LGM; 2) Esta translocação não representa
um evento importante na transformação para linfoma de
alto grau; 3) Registou-se remissão completa do LGM após
erradicação do Hp, num número significativo de casos com
a t(11;18); 4) São necessários estudos adicionais, com car-
acterização do transcripto API2-MALT1, para confirmar
estes resultados que são ímpares a nível mundial. 

Summary

Introduction: T(11;18) translocation is detected in 30-50%
of gastric MALT lymphoma (GML). Its presence has been
associated with cases that failed to respond to Helicobacter
pylori (Hp) eradication.
Aims: In patients with GML: 1) To analyze the frequency of
t(11;18) at several stages and according to cytological
grade; 2) To correlate its presence with response after Hp
eradication, at stage EI. 
Patients and Methods: 46 patients with GML were included.
To assess translocation we performed RNA reverse transcri-
ption from biopsies and cDNA amplification of API2-
MALT1 transcripts by PCR. These transcripts were ana-
lyzed by direct sequencing. 
Results: T(11;18) was detected in 24/40 (60%) of low-grade
GML and in 1/6 (17%) with an high-grade component. Two
types of transcripts were identified according to the pre-
sence or absence of the MALT1 gene Ig-like domain. The
first type was observed in 3 cases with low-grade GML that
presented a more aggressive course, 2 of which were in
stage >EI. T(11;18) with the absence of the Ig-like domain
was significantly correlated with a complete response to Hp
eradication, in the early cases of GML. 
Conclusions: 1) T(11;18) was detected in an elevated num-
ber of patients with GML; 2) This translocation does not
seem to be evolved on high-grade transformation; 3) GML
response was observed after Hp eradication in a significant
number of cases with t(11;18); 4) It is essential to study a
larger number of patients with t(11;18) and perform trans-
cript analysis  in order to confirm these results that differ
from those generally reported.
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INTRODUÇÃO

O linfoma de células B, da zona marginal do tecido lin-
fóide associado às mucosas, vulgarmente designado por
linfoma gástrico MALT (LGM), é por definição um lin-

foma de baixo grau citológico e desde a sua caracteriza-
ção em 1983, por Wright e Isaacson, ocorreram avanços
extremamente significativos no conhecimento da sua
etiopatogenia e no manejo terapêutico (1-5).
Classicamente, o tratamento baseava-se na realização de
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cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia, dependendo a
opção terapêutica da experiência dos diferentes centros.
Não existem estudos prospectivos controlados a com-
pararem a eficácia das diversas modalidades terapêuti-
cas, mas admite-se que o carácter muito indolente deste
tipo de linfoma determine que os resultados obtidos com
as várias opções de tratamento, não sejam significativa-
mente diferentes (5).   
No início da década de 90, a identificação de uma asso-
ciação causal entre a infecção por Helicobacter pylori
(H. pylori) e o LGM, conduziu à demonstração de que a
erradicação deste microrganismo induz uma remissão
completa em 70 a 80% das lesões precoces de LGM
(estádio EI). Consequentemente, esta atitude terapêutica
tornou-se a primeira opção a tomar.  No entanto, cerca
de 25% dos doentes com lesões consideradas precoces
não respondem à erradicação do H. pylori, o que pode
ser devido a um subestadiamento, à presença de um
componente de alto grau citológico não identificado na
abordagem diagnóstica inicial ou à existência de deter-
minadas alterações a nível citogenético/genético (5-9).
Recentemente foi sugerido que a presença da translo-
cação t(11;18)(q21;q21), uma das anomalias genéticas
mais prevalentes no LGM, condicionaria uma inde-
pendência das células do linfoma ao estímulo antigéni-
co, com a consequente não regressão do linfoma após
erradicação do H. pylori (10-21). Verificou-se ainda que
a translocação t(11;18)(q21;q21), apesar de se encontrar
numa percentagem significativa de LGM de baixo grau
citológico, estava ausente na quase totalidade dos casos
de LGM de alto grau citológico (designado mais correc-
tamente de linfoma difuso de grandes células B), o que
sugere o envolvimento de outros eventos genéticos no
processo de desenvolvimento deste tipo de linfoma (22-25).
Os objectivos do presente estudo consistiram em:
1) avaliar a frequência da translocação t(11;18)(q21;q21)
numa série consecutiva de doentes com LGM tratados
numa única Instituição e correlacioná-la com vários
parâmetros clínico/patológicos, nomeadamente o estádio

e o grau citológico; 2) num subgrupo de doentes com
LGM de baixo grau, em estádio EI, avaliar o impacto da
presença da translocação na resposta à terapêutica de
erradicação do H. pylori.

DOENTES E MÉTODOS

Doentes

Foram inicialmente incluídos 65 doentes com LGM. O
diagnóstico foi efectuado de acordo com as classificações
da REAL (Revised European-American Classification of
Lymphoid Neoplasms) e da WHO (World Health
Organization), com análise histológica, estudo de mar-
cadores e confirmação da monoclonalidade por imuno-
histoquímica (26-27). A pesquisa de infecção por H.
pylori foi realizada por histologia, imuno-histoquímica
com anticorpo específico e bacteriologia (exame directo
e cultural). Em casos duvidosos/negativos recorreu-se ao
teste respiratório com ureia 13C para esclarecimento da
presença de infecção. 
A análise da t(11;18)(q21;q21) foi efectuada com suces-
so em 46 doentes, 23 do sexo masculino e 23 do sexo
feminino (média de idades: 56,5±13 anos) que constituem a
população estudada, tendo motivos técnicos impossibili-
tado a sua realização nos restantes 19 casos.

Estadiamento

Todos os doentes realizaram:1) avaliação analítica,
incluíndo a determinação da desidrogenase láctica e da
β2-microglobulina; 2) observação otorrinolaringológica;
3) ecoendoscopia alta; 4) tomografia computorizada
toraco-abdomino-pélvica; 5) mielograma e biópsia
óssea; 6) fenotipagem do sangue central e periférico. 
Na caracterização do estádio utilizámos a classificação
de Ann Arbor modificada por Musshoff (Quadro I) (28).

Estádio EI  Linfoma confinado ao estômago.

EI-1          Linfoma limitado à mucosa ou submucosa.

EI-2 Linfoma estendendo-se para além da submucosa.

Estádio EII       Linfoma com envolvimento do estômago e gânglios abaixo do diafragma.

EII-1       Linfoma no estômago, com envolvimento ganglionar loco-regional.

EII-2 Envolvimento de gânglios para além dos  loco-regionais.

Estádio EIII Linfoma no estômago, com envolvimento ganglionar acima e eventualmente abaixo do diafragma.

Estádio IV Linfoma no estômago com envolvimento de outros orgãos, com ou sem envolvimento ganglionar.

Quadro I - Estádios de acordo com a classificação de Ann  Arbor modificada por Mussoff (adaptado da ref. 28)
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Tratamento

Os doentes foram propostos para modalidades terapêuti-
cas, de acordo com o estádio e o grau citológico do lin-
foma. A terapêutica de erradicação do H. pylori foi efe-
ctuada em 26 doentes em estádio EI. A cirurgia e a
quimioterapia sistémica foram aplicadas, isoladamente
ou em combinação, em 20 doentes que apresentaram
lesões de alto grau citológico ou LGM de baixo grau, em
estádios EI (mas com envolvimento para além da mus-
cularis propria) ou superiores.
Os 26 doentes com LGM de baixo grau, em estádio EI,
não ultrapassando a muscular própria, e com infecção
por H. pylori foram submetidos a esquemas de erradi-
cação considerados de primeira linha na altura da respec-
tiva prescrição; inicialmente efectuaram uma associação
de omeprazol (20 mg+20 mg), amoxicilina (1g+1g) e
metronidazole (500 mg+500 mg), durante 14 dias; desde
1998 tem sido utilizada uma combinação de omeprazol
(20 mg+20 mg), amoxicilina (1g+1g) e claritromicina
(500 mg+500 mg), durante 7 dias.
Cerca de 2 meses depois do tratamento, os doentes
foram reavaliados por endoscopia digestiva alta com
biópsias múltiplas para histologia (coloração de hema-
toxilina-eosina), realização de imuno-histoquímica com
anticorpo anti-H. pylori nos casos duvidosos ou nega-
tivos, e quatro biopsias (duas no corpo acima da incisura
e duas no antro) para pesquisa da infecção pelo micror-
ganismo por bacteriologia (exame directo e cultural). 
Com periodicidade de 3 a 4 meses, a avaliação foi seme-
lhante até se obter uma resposta completa. Esta foi definida
através da regressão completa das lesões por endoscopia
digestiva alta e histologia (score de Wotherspoon).
Posteriormente, a vigilância implicou a execução de
endoscopia digestiva alta com realização de biópsias
múltiplas para avaliação histológica e bacteriológica,
cuja periodicidade foi progressivamente alargada.
Actualmente, os doentes que se encontram em remissão
prolongada efectuam apenas uma avaliação anual. 
Os casos em que não se verificou regressão completa do
linfoma um ano após a erradicação do H. pylori, foram
tratados com outra modalidade terapêutica com eficácia
reconhecida.

Detecção da Translocação t(11;18)(q21;q21)

Entre 1991 e 2002, foi utilizado tecido tumoral incluído
em parafina, tendo sido isoladas amostras a partir de blo-
cos pertencentes a 65 doentes (tecido tumoral gástrico,
ganglionar, de amígdala e de medula óssea). Só se obser-
vou amplificação de 49 amostras (46 gástricas, 2 gan-
glionares e 1 de amígdala) correspondentes a 46 doentes
(6 deles com linfoma de alto grau citológico). 

Extracção do RNA

Utilizou-se o Paraffin Block Isolation kitTM para a
extracção do RNA a partir do tecido incluído em parafi-
na, de acordo com as instruções anexas, mas com rea-
lização de pequenas modificações. Foram efectuados 10
cortes de 5µ de parafina e desparafinizados em xilol. O
tecido foi digerido com recurso à proteinase K
(1mg/ml), durante duas horas a 45ºC, e adicionou-se
tampão de extracção que consiste numa solução à base
de isotiocianato de guanidina. 
O isolamento do RNA foi efectuado pelo método da
extracção fenol-clorofórmio e precipitado em isopropra-
nolol. O RNA precipitado foi lavado em álcool a 75% e
resuspendido em 10µl RNA Storage SolutionTM. Para
eliminar qualquer vestígio de DNA, as amostras de RNA
foram purificadas através da incubação com a enzima
DNAse. A integridade, purificação e concentração das
amostras extraídas foram avaliadas por electroforese em
gel de agarose a 0,8% e quantificadas por espectrofo-
tometria.

Transcriptase Inversa por PCR e Caracterização dos
Transcritos de Fusão

Cerca de 2µg de RNA total foi inversamente transcripto
para cDNA numa reacção com 25µl, utilizando o
SuperscriptTM II RNase H - Reverse Transcriptase
(Invitrogen) e hexâmeros iniciadores (0,06µg/µl-
Roche). O RNA e os hexâmeros iniciadores foram
incubados a 70ºC durante 10 minutos e posteriormente
adicionou-se uma mistura contendo dNTPs (Amersham
Biosciences), a enzima Superscript, a enzima RNase out
(Invitrogen), a proteína SSB (Single Strand Binding
Protein - Stratagene), DTT e tampão 5x constituído por
250mM Tris HCL, 375mM KCl e 15 mM MgCl2 (Invitrogen).  
A reacção de transcriptase inversa foi realizada a 70ºC
durante 15 minutos. O transcrito de fusão API2-MALT1
resultante da t(11;18)(q21;q21) foi amplificado por PCR
(Polymerase Chain Reaction) utilizando 2µl de cDNA e
primers previamente descritos (20) que englobam os
pontos mais frequentes de quebra da translocação.
Foram utilizados dois conjuntos de primers, um iniciador 5'
que abrange 93% dos pontos de quebra conhecidos no
gene API2 (S) e dois iniciadores 3' que abrangem 91%
dos pontos de quebra no gene MALT1 (AS2 e AS3)
(Figura 1) (14-17). Estes primers vão flanquear segmen-
tos de reduzidas dimensões, contendo zonas de fusão e
permitem a amplificação de fragmentos pequenos de
cDNA, que são geralmente obtidos a partir do RNA iso-
lado de material incluído em parafina. 
A PCR foi realizado separadamente para cada par de
primers, como previamente descrito, com a excepção de



Figura 1 - Representação esquemática das estruturas dos genes API2 e MALT1 e da posição dos primers. Os pontos de quebra conhe-
cidos estão representados por setas verticais com descrição da frequência descrita em percentagem. As setas horizontais representam a
posição dos primers. Domínios: BIR; CARD e RING do gene API2. Domínios DD; Ig-like e caspase-like do gene MALT1. E - exões (adaptado
da ref. 20).

Figura 2 - Representação de um gel de poliacrilamida com produ-
tos resultantes da análise da t(11;18)(q21;q21). 1 representa um
controlo negativo; 2 e 4 correspondem a casos sem translocação e
em 3 observa-se um padrão correspondente à presença da translo-
cação com cerca de 400 pares de bases, existindo bandas adicionais
que correspondem a splicing alternativo; 5 traduz um marcador
de pesos moleculares. G6PD - gene da glucose-6-fosfato desidroge-
nase com bandas que correspondem à amplificação do gene (con-
trolo interno).

que 5 ciclos adicionais foram acrescentados ao programa
(15). A reacção de PCR foi efectuada em condições stan-
dard utilizando o tampão e a enzima Taq DNA poly-
merase (Invitrogen). Para minimizar a ocorrência de
resultados falsos negativos, efectuámos as reacções de
PCR utilizando duas concentrações de MgCl2 (2x10-6 and
4x10-6 µg/µl), já que durante a optimização da PCR
detectámos que transcritos de fusão diferentes podem
apresentar amplificações mais eficientes com diferentes
concentrações de MgCl2. 
Como controlo para a amplificação do cDNA, foi uti-
lizado um fragmento com 87 pares de bases do gene da
glucose-6 fosfato desidrogenase (G6PD). Este fragmen-
to foi amplificado utilizando primers previamente
descritos (20). Em cada reacção de PCR foi utilizado um
controlo positivo (amostra com a translocação) e um
negativo. Os produtos foram analisados por electro-
forese em géis de poliacrilamida a 10% (Figura 2).
Todos os transcritos de fusão foram caracterizados por
sequenciação directa. Para cada transcrito de fusão visua-
lizado no gel de acrilamida, foi extraído o correspon-
dente cDNA, reampliação por PCR e o produto foi
purificado com recurso ao QIAquick spin purification kit
(Qiagen Inc.). Os produtos purificados foram sequencia-
dos utilizando o BigDye terminator cycle sequencing kit
(Applied Biosystems) e analisados no ABI PRISM 310
genetic analyzer (Applied Biosystems) utilizando o soft-
ware SEQUENCING ANALYSIS.  

Estatística

Na comparação de proporções utilizou-se o teste do χ2 e
na de variáveis contínuas o teste T de Student (STATA
8.0).

RESULTADOS

As características dos 46 doentes que constituem a pre-
sente série encontram-se descritas no Quadro II.

Na apresentação clínica predominou um quadro dispé-
ptico e os aspectos endoscópicos mais frequentemente
observados consistiram em erosões e úlceras, loca-
lizadas principalmente na transição corpo-antro e antro.
A maioria dos doentes encontrava-se em estádio EI e 6
casos correspondiam a LGM de alto grau citológico,
sendo os restantes 40 de baixo grau.
Detectou-se a translocação t(11;18)(q21;q21) em 60%
(24/40) dos doentes com LGM de baixo grau, valor si-
gnificativamente superior aos 17% (1/6) com LGM de
alto grau (p=0,04). Verificou-se em 3 casos com LGM
de baixo grau e amostras positivas para a translocação, a
presença de bandas com cerca de 400 pares de bases,
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Sexo (Masculino/Feminino)

Média de Idades (anos)

Apresentação clínica (n)

dispepsia

dispepsia e emagrecimento

hemorragia digestiva alta

úlcera perfurada

Alterações endoscópicas (n)

erosões

úlceras

hiperémia/padrão granitado

lesão ulcerada/infiltrativa

lesão vegetante

Localização (n)

fundo

corpo

antro

corpo-antro

incisura

Estádio (n)

EI

EII

EIII

EIV

Grau citológico (n)

baixo

alto

23/23

56,5±13 (27-81)

39

3

3

1

15

15

7

6

3

3

6

15

16

6

30

7

2

7

40

6

Quadro II - Características dos doentes.

Figura 3 - Gel de poliacrilamida que representa os produtos de vários casos analisados. O 11 apresenta uma banda com cerca de 400 pares de
bases e todos os outros positivos revelam bandas com menos de 200 pares de bases. Em anexo representa-se esquematicamente a tradução dos
resultados da sequenciação directa dos genes API2 e MALT1 com os pontos de quebra registados e a sua frequência. E - exões onde ocorreram as
quebras que se encontram representadas por setas verticais; CN - controlo negativo; CP - controlo positivo; M - marcador de pesos moleculares.

enquanto os restantes casos positivos, apresentaram
sempre bandas com um número de pares de bases infe-
rior a 200 (Figura 3). 
A caracterização por sequenciação directa do transcrito
API2-MALT1, resultante da translocação t (11;18)
(q21;q21), evidenciou nos 3 doentes com bandas de
maior peso molecular, um domínio Ig-like do gene
MALT1, enquanto que todos os restantes transcritos não
apresentavam este domínio (Figura 3). 
De acordo com o estádio do LGM, detectou-se a pre-
sença da translocação t(11;18)(q21;q21) em 57% de
lesões no estádio EI, em 14% no estádio EII, em 100%
no estádio EIII e em 71% no estádio EIV. Em 3 doentes
em estádio EIV, com gânglios linfáticos invadidos por
linfoma, verificámos concordância com os achados
observados no tecido tumoral gástrico e no tecido
tumoral ganglionar (2 doentes com ausência da translo-
cação e 1 doente com a translocação presente). 
Os 3 doentes com a translocação associada à presença de
domínio Ig-like no transcrito API2-MALT1 foram esta-
diados como EI, EII e EIV.
Inicialmente identificámos a presença da translocação
t(11;18)(q21;q21) em 2 doentes com LGM de alto grau,
mas a peça operatória de um destes doentes apresentava
componentes de alto e baixo grau, tendo-se verificado
posteriormente que a translocação apenas se encontrava
no componente de baixo grau. No outro caso de LGM de
alto grau, não foi possível realizar a separação dos com-
ponentes com grau citológico diferente e permanece a
dúvida se a presença da translocação apenas se encon-
trava no componente de baixo grau ou também no de
alto grau. 
Efectuámos também uma subanálise dos doentes com
LGM de baixo grau, em estádio EI, não ultrapassando a
muscularis propria por ecoendoscopia, e cuja primeira



modalidade terapêutica consistiu na erradicação do H.
pylori. 
Em 26 doentes com LGM de baixo grau, em estádio EI,
não ultrapassando a muscularis propria por ecoendos-
copia, a primeira opção terapêutica consistiu na erradi-
cação do H. pylori. Três doentes necessitaram de
efectuar um segundo esquema terapêutico para erradi-
cação do microrganismo. 
Em 25 casos, registou-se remissão completa do LGM
com um tempo mediano de 4 meses. Observámos em
52% (13/26) destes doentes a presença da translocação
t(11;18)(q21;q21), sempre com bandas inferiores a 200
pares de bases. 
O único doente que não respondeu ao tratamento e que
14 meses após a terapêutica de erradicação apresentava
linfoma sem evidência de infecção pelo H. pylori (his-
tologia, bacteriologia e teste respiratório com ureia 13C
negativos), era portador da translocação t(11;18)(q21;q21)
com o transcrito correspondente a uma banda de cerca de
400 pares de bases. 
Por sequenciação directa do transcrito API2-MALT1,
detectámos que nos 13 casos iniciais não havia conser-
vação do domínio Ig-like do gene MALT1, o qual se
encontrava presente no único doente que após erradi-
cação do H. pylori persistia com LGM. Verificámos que
o tipo de transcrito API2-MALT1, resultante da translo-
cação t(11;18)(q21;q21), consoante conserva ou não um
domínio Ig-like, foi o factor que se correlacionou com a
regressão do LGM após resposta positiva à terapêutica
de erradicação do H. pylori (p=0,001). 
Para este grupo de 26 doentes, onde a primeira opção
terapêutica foi a erradicação do H. pylori, temos um
tempo de vigilância de 59,1±25,8 meses (6- 99). Ocorreu
recidiva apenas em 1 doente que desenvolveu um linfo-
ma difuso de grandes células B, 44 meses após o trata-
mento inicial. Este doente não apresentava a translo-
cação, tendo efectuado quimioterapia sistémica e encon-
trando-se presentemente em remissão clínica. 
Os restantes 20 doentes da série global não podem ser
comparados com o grupo que efectuou terapêutica de
erradicação do H. pylori, face à primeira modalidade te-
rapêutica ter consistido na realização de cirurgia e/ou
quimioterapia sistémica, por apresentarem componente
de alto grau citológico ou estádios mais avançados. No
entanto, não se registou correlação entre a presença da
translocação e a probabilidade de resposta ou recidiva. 
Em relação às restantes variáveis estudadas e apresen-
tadas no Quadro III, não se identificaram diferenças si-
gnificativas entre os casos com ou sem a translocação
t(11;18)(q21;q21), mesmo com análise que considera
grupos de doentes de acordo com o grau citológico.

DISCUSSÃO

Se a década de 80 foi a da definição do linfoma gástrico
MALT como entidade clínica autónoma, a década de 90
conduziu a avanços significativos no manejo terapêuti-
co, ao ser demonstrado que a erradicação da infecção
por H. pylori se acompanhava da regressão das lesões de
linfoma (1,6-9,30-51). Nos anos mais recentes foram pu-
blicados estudos que pretendem esclarecer as alterações
genéticas associadas ao processo de linfomagénese
(5,10-18).
A translocação t(11;18)(q21;q21) é a anomalia cro-
mossómica mais frequente, descrita em 30-50% dos
casos de LGM de baixo grau (10-18). Admite-se que
seja um evento precoce no processo de linfomagénese,
não exercendo provavelmente nenhuma acção impor-
tante no desenvolvimento do linfoma de alto grau
citológico, no qual raramente é detectada (22-24). 
A grande relevância da análise desta alteração genética
baseia-se num estudo recente que refere uma correlação
directa entre a presença da translocação e a ausência de
resposta do LGM à erradicação do H. pylori (20). Esta
informação poderia conduzir a implicações clínicas de
grande significado, pois um doente com LGM precoce e
portador da translocação, para além de efectuar a erra-
dicação do H. pylori, poderia ser de imediato referenci-
ado para outra modalidade terapêutica considerada efi-
caz e adequada (cirurgia, quimioterapia e/ou radiote-
rapia), mas associada a morbilidade e mortalidade não
desprezíveis. 
A translocação t(11;18)(q21;q21) origina a fusão de um
gene que codifica o inibidor da apoptose API2
(Apoptosis Inhibitor-2) localizado no cromossoma
11q21, com o gene MLT (MALT lymphoma-associated
translocation) localizado no cromossoma 18q21, conhecido
por MALT1. A translocação origina um produto de fusão
quimérico designado por API2-MALT1 (10-12). 
O gene API2, também conhecido por gene cIAP2, per-
tence a uma família de genes que codificam proteínas
inibidoras da apoptose, as quais foram identificadas ini-
cialmente em baculovírus (5). Este gene contém uma a
três cópias de um domínio BIR (baculovirus inhibitor of
apoptosis repeat), considerado como possuidor de uma
acção anti-apoptótica significativa, um domínio CARD
(caspase recruitment domain) e um domínio denomina-
do de zinc finger binding RING, localizado junto ao ter-
minal carboxilo (Figura 1) (10-12).  
O gene MALT1 é uma paracaspase e contém um domínio
DD (death domain), seguido de dois domínios de tipo
imunoglobulina (Ig-like) e um domínio de tipo caspase
(caspase-like) (Figura 1) (5). A função da proteína
MALT1 só muito recentemente foi conhecida e os estu-
dos disponíveis indicam que se encontra também
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Quadro III - Características dos doentes de acordo com a t(11;18)(q21;q21)

Sexo (M/F)

Média de Idades (anos)

Apresentação clínica (n)

dispepsia

dispepsia e emagrecimento

hemorragia digestiva alta

úlcera perforada

Alterações endoscópicas (n)

erosões

úlcera

hiperémia/padrão granitado

lesão ulcerada/infiltrativa

lesão vegetante

Localização (n)

fundo

corpo

antro

corpo-antro

incisura

Estádio (n)

EI

EII

EIII

EIV

Grau citológico (n)

baixo

alto/difuso de grandes células B

Remissão após erradicação H. pylori (n)**

sim

não

sem t(11;18)

10/11

61,1±15,3 

18

2

1

0

10

4

3

3

1

2

2

4

10

3

13

6

0

2

16

5

12

0

p

0,7

0,2

0,3

0,08

0,4

0,1

*0,04

0,001

t(11;18) sem Ig-like

12/10

55,1±10,3

20

0

1

1

5

11

3

1

2

1

3

11

6

1

16

0

2

4

21

1

13

0

t(11;18) com Ig-like

1/2

58,6±0,5

1

1

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

2

1

1

0

1

3

0

0

1

* se compararmos 2 grupos de acordo com a presença ou ausência da translocação, independentemente do domínio; 
** n=26 doentes.

envolvida na modulação do processo de apoptose (5).  
Os pontos de quebra do gene API2 ocorrem na região do
terminal amina, em intrões distais ao terceiro domínio
BIR, mas proximais ao domínio zinc finger binding
RING, encontrando-se localizados imediatamente antes
do domínio CARD em 93% dos casos (15-18,52). 
Em contraste, os pontos de quebra no gene MALT1 estão
localizados no terminal carboxilo, mas são mais va-
riáveis, ocorrendo geralmente em 4 intrões diferentes e

proximais ao domínio caspase-like (15-18,52). A
selecção de domínios funcionais presentes no transcrito
final sugere fortemente a sua importância e sinergismo
no processo de oncogénese. Foi demonstrado, in vitro,
que o produto final da fusão API2-MALT1 é um acti-
vador do NF-κB (Nuclear Factor-κB) que actua como
um factor de transcrição para vários genes que têm uma
função anti-apoptótica (53). O nível de activação deste
factor encontra-se relacionado com o tipo de transcrito e



sabe-se que os domínios BIR são fundamentais para a
actividade anti-apoptótica (53).  
No nosso trabalho, verificámos em doentes com LGM
em vários estádios e com diferentes componentes
citológicos que a translocação t(11;18)(q21;q21) se
encontrava presente em 25/46 (54%) dos casos estuda-
dos. Por PCR constatámos que, a maioria dos doentes
(n=22) com a translocação, apresentou um transcrito
com cerca de 200 pares de bases, enquanto nos restantes
3 doentes se observou um transcrito com 400 pares de
bases. 
Em oposição ao referido por Liu e col. (20), verificámos
em muitos doentes portadores da translocação, uma
remissão completa e duradoura do LGM de baixo grau
após erradicação do H. pylori. A diferente expressão dos
transcritos observados em resposta à erradicação, em
doentes portadores da translocação, determinou que se
procedesse à sua caracterização por sequenciação directa.
Verificámos nos 3 casos com transcritos com pesos mo-
leculares superiores aos 400 pares de bases, a presença
de um domínio Ig-like do gene MALT1, que se encon-
trava ausente nos restantes 22 doentes. Estes 3 doentes
podem representar formas mais agressivas de linfoma,
uma vez que um deles não respondeu à erradicação do
H. pylori e os restantes 2 apresentaram estádios avança-
dos (EII e EIV). 
Estes resultados são diferentes dos descritos na literatu-
ra, onde a preservação de pelo menos um domínio Ig-
like é referida em cerca de 51% dos casos com a translo-
cação (5). Desconhecem-se os eventos adicionais que
poderão ter condicionado estes resultados, nomeada-
mente o tipo de estirpe de H. pylori, factores genéticos
do hospedeiro ou factores ambientais. 
Em relação ao estádio, verificámos que a translocação
sem o domínio Ig-like se apresentou numa percentagem
significativa de casos precoces (estádio EI). A sua pre-
sença não influenciou a resposta à terapêutica de erra-
dicação do H. pylori, pelo que a sua detecção numa per-
centagem elevada de estádios mais avançados (EIII e
EIV) poderá significar uma associação a outros eventos
genéticos que tenham conduzido a uma progressão mais
rápida do linfoma. No entanto, o número reduzido de
doentes nestes estádios e o desconhecimento da pre-
sença de outras alterações genéticas limitam possíveis
conclusões. 
Em relação ao LGM de alto grau, os estudos publicados
referem de forma sistemática a ausência da translo-
cação, com excepção de casos raros e esporádicos (22-
24). Na nossa série encontrámos resultados consonantes
com o referido e, tanto quanto é do nosso conhecimen-
to, demonstrámos pela primeira vez num mesmo doente
a presença da translocação no componente de baixo grau
e a sua ausência no componente de alto grau citológico.

Este resultado pode ter importância, uma vez que os
estudos publicados comparam unicamente doentes dife-
rentes, com LGM de baixo ou de alto grau, sendo este
último representado sempre por um reduzido número de
casos (22-24). A diferente expressão da translocação,
num mesmo doente, que apresenta ambos os graus
citológicos, sustenta o pressuposto de diferentes vias de
linfomagénese consoante o grau citológico do linfoma (5).
Os resultados que consideramos significativos correspon-
dem ao grupo de doentes com LGM de baixo grau, em
estádio EI, que foi tratado pela erradicação do H. pylori.
Em 2002, Liu e col. publicaram um estudo multicêntri-
co, em que referiam a ausência de resposta do LGM à
erradicação do microrganismo, na presença da translo-
cação t(11;18)(q21;q21) (20). Estudaram 90 doentes em
estádio EI, 47 com resposta completa e 43 que não
responderam à erradicação do H. pylori. Detectaram a
translocação num caso pertencente ao primeiro grupo, e
em 42 doentes do segundo grupo. No entanto, os autores
não procederam de forma sistemática a sequenciação
directa e, portanto não avaliaram a frequência de tipos de
transcritos API2-MALT1, o que poderia traduzir infor-
mação mais esclarecedora para comparação com os
resultados do presente estudo (20).
No presente trabalho, dos 26 doentes com LGM que
foram tratados pela erradicação do H. pylori, 14 (54%)
apresentaram a translocação t(11;18)(q21;q21). Todos os
26 doentes responderam com remissão completa com
excepção de um; nos respondedores, encontrámos 13
portadores da translocação o que está em franca con-
tradição com o estudo de Liu e col., acima citado. Um
doente que não respondeu à erradicação apresentava a
translocação e esta continha um domínio Ig-like, o que
sugere ser o tipo de translocação o factor mais impor-
tante a condicionar a resposta. A presença de um transcrito
API2-MALT1 com o domínio Ig-like conduz a uma acti-
vação mais potente do NF-κB, o que poderia explicar a
sua autonomia, mesmo na ausência do estímulo antigéni-
co (53). 
Os nossos resultados, ao demonstrarem na grande maio-
ria dos doentes portadores da translocação uma remissão
completa, prolongada e duradoura após erradicação do
H. pylori, questionam os dados disponíveis na literatura
e sugerem a necessidade de uma caracterização mais
específica no transcrito para que se possa compreender
os diferentes resultados obtidos. É, no entanto, com-
preensível e tem paralelo com diferentes situações, que a
maior importância resida no tipo de transcrito que vai
determinar uma distinta funcionalidade. Numa série si-
gnificativa é a primeira vez que na literatura se ques-
tionam os dados publicados por Liu e col.. 
Em conclusão, a translocação t(11;18)(q21;q21) foi
detectada num número significativo de doentes com
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LGM de baixo grau. Nos casos em estádio EI, tratados
pela erradicação do H. pylori, a taxa elevada de
regressão completa e prolongada registada, questiona os
resultados publicados na literatura e impõe estudos adi-
cionais com caracterização do transcrito API2-MALT1. 
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