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Indicações de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas, (TCTH) em LLA
de adultos.
Introdução
A leucemia linfóide aguda (LLA) é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação,
acúmulo e infiltração de células imaturas linfoides, associada a vários rearranjos moleculares,
relacionados a alterações citogenéticas, conferindo diversidade clínica e biológica e a existência de
grupos de pacientes com prognósticos diferentes. Na infância a LLA representa 80% das leucemias
agudas, tendo perspectiva de cura em 80%, com tratamento quimioterápico intensivo. Nos adultos
ela representa 20% das leucemias agudas com sobrevida global prolongada em torno de 30 a 40%.
(Faderl et al.)(Bassan and Hoelzer).
Em adultos existe mudança progressiva e significativa desfavorável no comportamento biológico nos
pacientes portadores de LLA. Contribui de maneira expressiva para este cenário, a grande
concentração de fatores prognósticos negativos verificados na população adulta.
Atualmente valorizamos os fatores de prognóstico em 2 momentos: ao diagnóstico e após a indução.
(Ganzel and Rowe)(Spinelli et al.) Os fatores prognósticos ao diagnóstico mais importantes, já
descritos em 1988 por Hoelzer e colaboradores são: idade, número de leucócitos, imunofenotipagem,
citogenética e genética molecular.(D Hoelzer et al.) A influência negativa no prognóstico com elevado
número de leucócitos reflete altas taxas de massa tumoral e proliferação celular.(N. Gökbuget et al.)
A idade ao diagnóstico é o fator prognóstico mais importante e de maneira progressiva, quanto maior
a idade pior o prognóstico.
Em adultos existe mudança progressiva e significativa desfavorável no comportamento biológico nos
pacientes portadores de LLA. Contribui de maneira expressiva para este cenário, a grande
concentração de fatores prognósticos negativos verificados na população adulta.(Charles G
Mullighan)

Mais recentemente o grupo de adolescentes e adultos jovens (AAJ) foi considerado um subgrupo
especial para o tratamento da LLA. A definição do grupo AAJ varia de acordo com diferentes grupos.
O National Cancer Institute (NCI) SEER database define pacientes AAJ com idade entre 15 a 29
anos, enquanto o NCI´s AAJ Oncology Progress Review Group inclui pacientes com idade entre 15
e 39 anos. Este último grupo foi adotado pelo National Cancer Network. (Barr et al.)
A abordagem terapêutica neste grupo foi modificada para aproximar-se de protocolos terapêuticos
pediátricos. Ribera et. al. fizeram uma revisão levando-se em consideração os conceitos atuais no
tratamento da leucemia linfoblástica aguda LLA em AAJ.(J M Ribera et al.) Nesta revisão os autores
apresentam considerações a respeito das características epidemiológicas e clinicobiológicas da LLA
na população de AAJ. Enfatiza que vários estudos comparativos retrospectivos indicam a
superioridade dos protocolos pediátricos sobre adultos. Os estudos prospectivos mais importantes
em adultos jovens que utilizam protocolos

semelhante aos pediátricos

ou pediátricos não

modificados também foram revisados, enfatizando sua viabilidade em pacientes de até pelo menos
40 anos de idade. Com esta abordagem pediátrica as taxas de sobrevida livre de eventos chegam a
60-65% ou mais. (DeAngelo et al.) (Boissel and Sender)(DeAngelo et al.) Stock e colaboradores, em
estudo prospectivo de pacientes AAJ (16 a 39 anos), utilizando esquemas pediátricos intensivos,
evidenciam a melhora significativa (em comparação com controles históricos) em AAJ com sobrevida
livre de eventos e sobrevida global superior nesses pacientes. (Stock et al.)(Curran and Stock). A
maioria dos adolescentes mais velhos com LLA pode ser curada com quimioterapia intensiva
dependendo do risco ao diagnóstico e com a evolução da DRM durante o tratamento.
Se considerarmos todos os adultos com LLA tratados com quimioterapia ao redor de 84% (74-93%)
atingem remissão completa ao término da indução A sobrevida livre de eventos (SLE) em diversos
relatos, em 5 anos, em pacientes com idade inferior a 60 anos variou de 15 a 50%. Nos pacientes de
60 a 70 anos a SLE variou de 10 a 15%. (Tabela 1).

Tabela 1. Dados de remissão completa (RC)mortalidade relacionada ao tratamento (MRT) e
Sobrevida livre de doença
quimioterápicos.

(SLD)

em adultos submetidos a diversos

esquemas

Estudo

n

Idade (anos
mediana

Resposta

faixa

RC

MRT

SLD

16-82

78

11

35% em 3 anos

GIMEMA ALL0288 778 27,5

12-60

82

7

29% em 9 anos

GMALL 05/93

1163 35

15-65

83

6

35-40% em 5 anos

GOELAMS 02

198 33

15-59

86

3

41% em 6 anos

Hyper CVAD

288 40

15-92

92

5

38% em 5 anos

JALSG ALL93

263 31

15-59

78

6

30% em 6 anos

LALA-94

922 33

15-55

84

5

36% em 5 anos

UCSF8707

84

16-59

93

1

53% em 5 anos

CALGB19802

163 41

27

Na grande série de pacientes (N=1521) do estudo UKALLAXII/ECOG2993 ficou muito claro o impacto
da idade no prognóstico da LLA. A sobrevida é tipicamente desfavorável em pacientes idosos com
LLA quando tratados com protocolos padrão. (Sive et al.)

Citogenética e análise Molecular
A citogenética é um dos fatores prognósticos mais importantes na LLA do adulto. A t(9;22),
t(4;11),t(8;14), hipoploidia/triploidia e o cariótipo complexo (mais de 3 a 5 anormalidades
cromossômicas) associadas a marcadores moleculares conferem um prognóstico desfavorável para
a LLA. A mais importante anormalidade citogenética no adulto com LLA é o cromossomo Ph, com
uma incidência de 15 a 30% que é definido como t(9;22)(q34;q11.2) como resultado da fusão do
BCR-ABL1.(Jabbour, O’Brien, et al.) A introdução dos inibidores de tirosino-quinase mudaram a
história natural dessa doença.(Soverini et al.)
Um novo subtipo de LLA foi recentemente identificado pela expressão dos genes que se agrupam
com BCR-ABL1. Esta nova entidade é chamada de “Ph-like” e representa 15 a 20% dos adolescentes
e adultos jovens. Esses pacientes apresentam resultados desfavoráveis e com sobrevida livre de
doença de 25,8% em 5 anos.
Este grupo de pacientes com “Ph-like” tem ativação das quinases favorecendo uma proliferação
aumentada de linfoblastos. As quebras na LLA “Ph-like” atingem somente o ABL com outros genes
diferentes do BCR. Algumas dessas fusões são sensíveis aos inibidores da tirosino quinase in vitro,

principalmente o dasatinibe.(Charles G Mullighan)(Roberts et al.) Estudos prospectivos estão em
andamento para avaliar o impacto do uso de drogas alvo no tratamento deste subtipo de LLA.
O encontro dos marcadores moleculares com a fusão de genes BCR/ABL e MLL-AF4 e os genes
BAALC e IKAROS sinalizam o controle da proliferação, sobrevida e auto-renovação das células
progenitoras hematopoéticas, tendo significado prognóstico desfavorável.(Charles G. Mullighan).
Não se pretende nesse artigo detalhamento do cenário genético da LLA do adulto, tendo em vista
publicações recentes extensas sobre esse assunto.(Charles G. Mullighan)(Roberts)

Doença Residual Mínima (DRM)
O fator prognóstico mais importante após a indução da remissão é a presença de doença residual
mínima (DRM). Doença residual mínima é definida como o nível de doença não detectável por
métodos convencionais de morfologia e que não é acompanhada de manifestações clínicas. Métodos
mais sensíveis do que a avaliação morfológica, são fundamentais para avaliar a redução da massa
tumoral pós quimioterapia. A informação da doença residual mínima pode assim ser utilizada como
ferramenta mais sensível de obtenção de remissão como pode ser utilizada também para
estratificação de risco dos pacientes e das decisões terapêuticas pós indução de remissão. Desde
os primeiros trabalhos em crianças que evidenciavam o papel fundamental da doença residual
mínima em termos de sobrevida global e sobrevida livre de doenças(Cave et al.), análises
retrospectivas e uma grande meta-análise recente evidenciaram também em adultos o papel
fundamental da DRM na manutenção da remissão. (Nicola Gökbuget, Kneba, et al.) (Berry et al.)
(Nicola Gökbuget, Dombret, et al.) Berry e colaboradores realizaram uma meta-análise baseada em
dados clínicos publicados com o objetivo de entender a associação da DRM com desfechos clínicos,
como sobrevida livre de eventos e sobrevida global. Foram incluídos na análise 39 publicações com
13.637 pacientes no total. Foram incluídos 16 estudos com adultos (2076 pacientes), 20 estudos
pediátricos (11.249 crianças) e 3 estudos (312 pacientes) com crianças e adultos. Para a população
pediátrica a sobrevida livre de eventos (SLE) foi de 77% versus 32% aos 10 anos nos pacientes com
DRM negativa e positiva respectivamente. De forma similar nos adultos a sobrevida livre de eventos
era de 64% vs 21% na dependência da ausência ou presença da DRM respectivamente. Em ambos

os grupos o benefício de ter atingido a DRM negativa era evidente (HR 0,23; 95% IC 0,18-0,28). Em
termos de sobrevida global (SG) o benefício era similar em ambos os grupos etários (HR 0,28; 95%
IC 0,19-041). Apenas 15% dos pacientes com DRM positiva estavam vivos aos 10 anos quando
comparados com 60% com DRM negativa. Também na análise de subgrupos, como método de
detecção da DRM (PCR vs imunofenotipagem), momento da análise (pós indução ou pós
consolidação), fenótipo (célula B ou célula T), Filadélfia positivo o impacto sobre a SLE e a SG era
mantido. Os autores concluíram que a presença de doença residual significa a doença em si e que
deve ser alvo de abordagens terapêuticas adicionais ou distintas.
A DRM passou a ser considerada por alguns autores inclusive mais importante do que a classificação
genética da doença.(Brüggemann, Raff, and Kneba). Apesar de os métodos moleculares terem sido
inicialmente mais utilizados na detecção da DRM atualmente a citometria de fluxo tem ganhado força
pelo acesso ser mais fácil. A despeito do método de detecção e do protocolo de quimioterapia
utilizados a DRM é um dos fatores prognósticos de maior impacto na atualidade na LLA de adultos e
crianças. Existem alguns momentos em que a DRM ganha maior significado como ao final a indução.
Neste momento a DRM tem valor prognóstico maior que os fatores clínicos e biológicos inicialmente
usados para classificação de risco. A avaliação de DRM em momentos mais tardios, como no final
da consolidação, é importante para os pacientes com DRM alta (> 0,01%) ao final da indução e para
os portadores de LLA de linhagem T.(Athale et al.)

A identificação do risco de recidiva permite

estratificação e melhor decisão terapêutica em LLA, ou seja, pacientes com DRM >0,01% têm maior
risco de recidiva e se beneficiarão com a intensificação terapêutica, inclusive identificando os
pacientes elegíveis para TCTH em primeira remissão.(Campana). O grupo GMALL 07/03 considera
pacientes LLA Ph1 negativo, com DRM > 10-4 após a indução (D71) e/ou após a 1ª consolidação
(semana 16) no grupo de alto risco de DRM (MRD-HR) e qualificados para TCTH alogênico.(N.
Gökbuget et al.)(Nicola Gökbuget, Kneba, et al.)
Concluindo, os fatores prognósticos desfavoráveis pós-indução são: o período superior a 3 a 4
semanas para a obtenção da remissão (falha indutória) e a presença de doença residual mínima.
Também em relação ao transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH) a DRM tem impacto
prognóstico.

O nível de DRM em pacientes pediátricos e adultos antes do condicionamento do TCTH alogênico
também tem impacto significativo na evolução pós- transplante e é o fator preditivo de recidiva mais
importante pós TCTH. Pacientes com níveis de DRM maiores que 10-3 ou 0.1% de células leucêmicas
no momento do transplante têm um prognóstico significativamente pior que aqueles com DRM
negativa ou < 10-3(Nicola Gökbuget, Dombret, et al.) O grupo francês GRALL demonstrou que os
únicos fatores prognósticos negativos incluíam DRM ≥ 10-4 após a consolidação e características
genéticas desfavoráveis como presença de rearranjo do gene MLL e deleção gênica focal do IKZF1
nas LLA de células precursoras B Ph1 negativo, na avaliação dos pacientes que utilizaram protocolos
de tratamento intensivo pediátricos.(Dhedin et al.) Os outros fatores de risco tradicionais como
leucometria, imunofenótipo e demais alterações genético-moleculares não foram significantes.
Pacientes com resposta inicial pobre (DRM >10-3) se beneficiaram com o TCTH.
O nível de DRM também mostrou impacto prognostico na avaliação de TCTH para pacientes adultos
com LLA, tratados com protocolos não baseados nos pediátricos, em uma cohorte de Seattle:
pacientes em CR1 e DRM negativa apresentaram as mesmas SG e SLE , com ou sem TCTH,
enquanto os pacientes em CR2 e DRM negativa alcançaram maior sobrevida com o TCTH.(Cassaday
et al.)
Há duas técnicas disponíveis para monitoramento da remissão da doença pós transplante: a
detecção específica de DRM e a caracterização do quimerismo pós transplante. Os métodos mais
sensíveis utilizados para avaliação de DRM são o rearranjo Ig/TCR por PCR e a citometria de fluxo
(CF). Embora a primeira seja mais sensível, a citometria de fluxo é mais acessível no país, porém
sendo imprescindível que os laboratórios ofereçam uma sensibilidade mínima de 10-4 para ter
aplicabilidade clínica.
Pacientes com níveis baixos de DRM pós TCTH (<10-3), podem converter o quimerismo misto em
quimerismo completo pela imunoterapia pré-emptiva.(Sanchez et al.)(Schilham et al.), que demonstra
a importância do monitoramento da DRM após TCTH. Embora não haja um protocolo para manejo
clínico desses casos, o status da DRM permite uma perspectiva real para intervenção terapêutica
racional após TCTH para prevenir recidiva da doença.(Sanchez et al.)

O grupo GMALL 07/03 divide, para fins de monitoramento de DRM, em LLA Ph1+ e negativo,
pacientes LLA Ph1 negativo, com DRM > 10-4 após a indução (D71) e/ou após a 1ª consolidação
(semana 16), foram colocados no grupo de alto risco de DRM (MRD-HR) e qualificados para TCTH
alogênico. Nos casos de LLA Ph1+ o monitoramento é principalmente utilizado para definir tratamento
após o TCTH, com uso de Imatinib para diminuir probabilidade de recidiva nos casos de
reaparecimento de DRM + pós TCTH.(Nicola Gökbuget, Kneba, et al.) A persistência de DRM após
6 a 10 semanas após o início do Imatinib está relacionado à recidiva.(Nicola Gökbuget, Kneba, et al.)
Também o protocolo PETHEMA ALL AR-03 tem como indicação de TCTH alogênico em 1ª remissão
os pacientes Ph1 negativo de alto risco que apresentaram resposta com blastos >10% em MO no
D14 ou DRM > 5x 10-4 após a 1ª consolidação.(Josep Maria Ribera, Oriol, Morgades, et al.)
Ambos os protocolos utilizam PCR e CFM para detecção de DRM, não sendo as técnicas
intercambiáveis pelas suas diferenças, devendo ser escolhida em protocolos clínicos de acordo com
a disponibilidade e expertise do laboratório em cada serviço, a logística e a intenção de alteração do
protocolo terapêutico.
Doença residual mínima positiva após a indução é indicativo de recidiva. O risco de recidiva é
geralmente proporcional ao nível de doença residual mínima, principalmente no final da indução como
descrito no do estudo GMALL. A DRM nesse estudo é um fator de prognóstico desfavorável
independente.(Nicola Gökbuget, Kneba, et al.) A tabela 2 mostra a diferença em termos de sobrevida
global dos pacientes com base no encontro da DRM na 16ª semana de tratamento tabela 2. Assim
os fatores prognósticos desfavoráveis pós-indução são: o período superior a 3 a 4 semanas para a
obtenção da remissão (falha indutória) e a presença de doença residual mínima positiva.

Tabela II. Impacto da doença residual mínima no protocolo GMALL 2003 (Nicola Gökbuget, Kneba,
et al.)
Remissão Completa Contínua

Sobrevida Global

Sobrevida Global

Resposta

Falha

Molecular (%)

Molecular (%)

CCR
Resposta

Falha

Molecular (%)

(%)

69 +/- 3

42 +/- 6

Risco Standart
Dia 71

Molecular

Semana 16

74 +/- 3

37 +/- 6

81 +/- 3

43 +/- 6 (com alo TMO)
31 +/- 7 (Sem alo TMO)

Alto Risco
Dia 71

78 +/- 8

41 +/- 7

Semana 16

75 +/- 8

29 +/- 12

Dia 71 sem TMO

36 +/- 26

21 +/- 10

Semana 16 sem TMO

50 +/- 35

19 +/- 17%

Transplante Alogênico de Células Tronco-Hematopoéticas (alo-TCTH)
TMO em primeira remissão LLA Ph negativa
Os estudos prospectivos relativos ao papel do alo-TCTH em LLA do adulto foram todos baseados em
randomizações genéticas, ter ou não ter doador.(Attal et al.)(Hunault et al.)(Cornelisson et
al.)(Sebban et al.)(Huguet et al.) Todos esses estudos demonstravam que ter doador alogênico era
superior a manter apenas quimioterapia ou transplante autólogo em termos de sobrevida livre de
doença e o transplante autólogo não mostrava qualquer benefício em relação à quimioterapia
isoladamente. Esses estudos mais antigos incluíram também pacientes com LLA Filadélfia positiva
(LLA Ph).
O maior estudo prospectivo foi realizado pelo grupo inglês e publicado em 2008.(Goldstone et al.)
Novamente era um estudo com randomização genética e a possibilidade de realização de transplante
autólogo em pacientes sem doador identificado. Durante o período entre 1993 a 2006 foram incluídos
1929 pacientes. Pacientes com LLA Ph1 e os que não obtiveram remissão com quimioterapia inicial
foram excluídos, ficando a análise restrita a 1150 pacientes. A análise de sobrevida global geral
mostrou uma vantagem para os que dispunham de doador (53% versus 45% aos 5 anos, p=0,01). O
benefício era restrito apenas aos pacientes de risco standard e não aos de alto risco. É interessante
comentar que a alta taxa de MRT (36% aos 2 anos), verificada no grupo de alto risco, submetido a
TCTH, familiar idêntico anulou o benefício da baixa recaída, diferentemente do que aconteceu com
os pacientes do grupo de baixo risco, que também transplantaram. O grupo que fez quimioterapia e
não dispunha de doador familiar, apresentou sobrevida estatisticamente melhor do que aqueles que
realizaram TCTH autólogo, mostrando a falta de benefício dessa última opção. Revendo seus dados

os autores notaram que a MRT elevada nos pacientes de alto risco restringia-se aos que eram
considerados de alto risco apenas pela idade. Quando separaram o grupo de alto risco por idade, a
vantagem do alo-TCTH naqueles com menos de 35 anos era evidente.(Goldstone and Rowe).
Esses trabalhos demonstraram que o alo-TCTH era eficaz em termos de reduzir a recidiva e que o
transplante autólogo não trazia benefícios nesse cenário.
Todos esses estudos foram realizados sem considerar a doença residual mínima hoje considerado
fator prognóstico mais importante. Adicionalmente a definição de risco não foi a mesma em todos os
grupos citados acima. Na era da monitorização da doença residual mínima, questiona-se
especificamente a indicação de alo-TCTH nos pacientes classificados ao diagnóstico como de alto
risco pelas características genéticas, número de glóbulos brancos e idade e que tenham reposta
molecular precoce e sustentada. Não há estudos prospectivos randomizados ainda que possam nos
guiar nesse sentido. O grupo alemão (GMALL) vem conduzindo um estudo prospectivo para
responder exatamente a esse questionamento.
Alguns estudos prospectivos incluíram em seu desenho a análise da DRM, mesmo que a mesma não
tenha sido utilizada para definir a estratégia terapêutica, esses estudos podem nos auxiliar diante de
uma decisão clínica.(Josep Maria Ribera, Oriol, Morgades, et al.)(Dhédin et al.)
O grupo espanhol PETHEMA estudou 326 pacientes entre 15 a 60 anos classificados como alto risco
(idade entre 30 a 60 anos, número de glóbulos brancos > 30x 109/L, t(4;11) ou outros rearranjos
envolvendo MLL) e definiram o tratamento pós indução baseados na resposta citológica precoce
(medula óssea no dia 14) e nível de DRM após primeira consolidação. Apenas pacientes com
resposta citológica pobre e DRM positivas eram submetidos a alo-TCTH. Os demais, mesmo de alto
risco, eram mantidos em tratamento quimioterápico apenas. A taxa de remissão completa (RC) foi de
87% e 71 pacientes foram alocados para alo-TCTH e 108 para quimioterapia. Mediana sobrevida
livre de doença foi de 19 meses, com probabilidade de sobrevida livre de doença (SLD) em 5 anos
de 37%. A presença de DRM após primeira consolidação foi o único fator que em análise multivariada
se manteve estatisticamente relacionado a menor SLD.(Josep Maria Ribera, Oriol, Morgades, et al.)
Com uma probabilidade de SLD em 5 anos de 32% e 55% e sobrevida global (SG) aos 5 anos de
37% e 59% para pacientes submetidos a alo-TCTH e quimioterapia apenas respectivamente, os

autores concluíram, que pacientes que obtém resposta molecular precoce, mesmo sendo de alto
risco, apresentam resultados satisfatórios sem alo-TCTH.
O grupo francês em abordagem diferente, analisou os dados de DRM após término do estudo, sendo
que todos os pacientes eram candidatos a alo-TCTH independente do risco, caso tivessem doador
HLA idêntico relacionado ou não relacionado.(Dhédin et al.) Foram incluídos 522 pacientes com
idades entre 19 e 55 anos classificados como de alto risco definidos de forma mais extensa. Eram
considerados de alto risco nesse estudo todos os pacientes com (1) envolvimento em SNC, (2)
hipodiploides/índice DNA, (3) resistência precoce a corticoesteróides, (4) resposta medular precoce
pobre (>5% blastos após primeira semana indução), (5) remissão tardia, necessitando de ciclo
adicional de quimioterapia para obtenção de RC, (6) DRM > 10-2 por PCR após primeiro curso de
indução, (7) número de glóbulos brancos > 109/L, (8) rearranjo MLL, t[4;11 e t(1;19) e/ou gene E2APBX, (9) cariótipo complexo, (10) CD10 negativo. Dos 955 pacientes entre 15 e 60 anos incluídos no
estudo (GRAAL-2003 e GRAALL 2005), 880 (92%) obtiveram remissão completa, dos quais 522
foram classificados como alto risco e foram objeto da presente análise. A SG em 5 anos foi de 75%
para o risco standard e 58% para os de alto risco. Dos 522 pacientes de alto risco candidatos a aloTCTH em primeira remissão 282 (54%) foram submetidos ao procedimento enquanto os outros 240
sem doador mantiveram-se apenas e tratamento quimioterápico. Nesse estudo apenas pacientes
com DRM > 10-3 pós indução tiveram benefício do alo-TCTH. Alo-TCTH foi relacionado nesse grupo
com DRM elevada com melhora significativa de sobrevida livre de doença (HR 0,40, p=0,001).
Pacientes com DRM inferior a esse valor não tiveram benefício do transplante. A MRT foi de 15,5%
aos 3 anos com uma sobrevida global de 70% aos 3 anos pós TMO. A MRT foi especialmente elevada
em pacientes com idade superior a 45 anos, sendo que os autores argumentam que pensam em
utilizar regimes de condicionamento de intensidade reduzida nesse subgrupo em estudos futuros. Os
autores concluem que a DRM passará a ser o fator decisivo na indicação de alo-TCTH em pacientes
em primeira remissão.(Dhedin et al.)

TCTH em segunda ou remissões posteriores em LLA Ph negativa
Pacientes que recidivam após ou durante tratamento quimioterápico tem resposta terapêutica muito
pobre. Em análise retrospectiva onde foram analisados os dados de vários grupos de estudo (1990
– 2013) dos EUA e da Europa, com 1706 pacientes adultos com LLA recidivada ou refratária. A
mediana de idade do grupo todo foi de 34 anos (15-83 anos) e aproximadamente dois terços tinham
idades entre 35 e 54 anos. A maioria dos pacientes (80%) tinham recidivado sem receber alo-TCTH,
apenas 13% haviam recidivado pós alo-TCTH. Em 30% dos pacientes a recidiva ocorreu nos
primeiros 6 meses e apenas 212% após os dois anos de tratamento. Dos pacientes que recidivaram
pós TMO em 69% dos casos a recidiva ocorreu no primeiro ano pós TMO. A taxa de remissão
completa declinou com o número de recidivas: 40% em primeiro resgate, 21% com segundo resgate
e 11% a partir da terceira terapia de resgate. De mesma forma a SG diminui com cada nova recidiva
ou tentativa de resgate (com um e três anos foi de 26% e 11%, 18% e 6% e 15% e 4%,
respectivamente). Os fatores relacionados com obtenção de resposta completa à primeira tentativa
de resgate foram idade (p=0,0008) e tempo até recidiva (p<0,001) tanto para os tratados apenas com
quimioterapia quanto aos submetidos a alo-TCTH. O dado mais interessante foi a taxa inferior de
remissão completa em pacientes com número de glóbulos brancos ao diagnóstico > 30 x 109/L (34%
vs 45%, p=0,011).
A taxa de alo-TCTH pós-recidiva foi de 28%, variando entre 15% a 54%. Dos pacientes, porém que
obtiveram uma segunda remissão 51% foram submetidos a alo-TCTH. Nesse cenário fazer alo-TCTH
teve impacto significativo sobre a sobrevida global (Mantel-Byar, P<0.001). Apesar de outros
trabalhos terem confirmado o papel do alo-TCTH pós obtenção de remissão, idade (<35 anos) e
tempo até recidiva também como os fatores prognósticos mais importantes para sobrevida global,
não sendo estudo prospectivo, podem ter sido submetidos ao alo-TCTH pacientes em melhores
condições clínicas e com menos comorbidades.(Fielding et al.)(Oriol et al.)

TCTH na LLA Filadélfia positiva (LLA Ph)
Aproximadamente 25% dos adultos com LLA apresentam a expressão da proteina oncogênica BCRABL que é resultante da translocação t(9;22) conhecida como cromossomo Filadelfia (LLA Ph).(Maino
et al.)
A LLA Ph tem prognóstico desfavorável e tratamento convencional leva a resultados desaminadores
e com uma mediana de sobrevida de apenas 8 meses.(Schaffel and Simões)(Dieter Hoelzer et al.)
Com o advento dos inibidores específicos da tirosina quinase (ITQ) e a sua utilização desde o inicio
do tratamento quimioterapico, o TCTH e o uso destas medicações após o TCTH apontam para um
futuro mais promissor para estes pacientes.(Josep Maria Ribera, Oriol, González, et al.)(Wassmann
et al.). A administração do imatinibe na dose de 400-600 mg com a quimioterapia aumentou a taxa
de RC (~95%) e da negatividade do BCR-ABL (50%) (MDACC, PETHEMA, JALSG, GMALL), e não
aumentou significativamente a toxicidade da quimioterapia (PETHEMA). A associação de uma
tirosino quinase à quimioterapia convencional atinge taxas de remissão ao redor de 90% e podendo
chegar a 100% em estudos que preconizam esquemas de quimioterapia com menor toxicidade.
(Tanguy-Schmidt et al.) Com base nesses dados, não há justificativa para a omissão de um ITQ no
tratamento de indução, porém, não existem estudos randomizados para a escolha do ITQ (imatinibe,
dasatinibe ou nilotinibe) sendo porém a maior experiênica com imatinibe. A sobrevida livre de eventos
foi observada em 75% dos pacientes em 20 meses para o imatinibe e de 64% aos 24 meses com o
dasatinibe. (Foa et al.)(Rousselot et al.)(Farhad Ravandi et al.). Dados mais recentes com Ponatinibe,
apesar de tempo de seguimento ainda muito curto, apontam para uma resposta superior ao que se
via com o Imatinibe ou Dasatinibe.(Jabbour, Kantarjian, et al.)(Sasaki et al.)(Jabbour, Short, et al.).
Em relação ao papel do transplante de CTH o grupo francês comparou dois esquemas de
quimioterapia (intensa versus leve) associado a Imatinibe em um grupo de 268 pacientes adultos
(mediana idade 47 anos) com LLA Ph. A taxa de obtenção de remissão completa foi superior nos
pacientes que receberam esquema quimioterápico menos intenso (98% vs 91%, p=0,006) enquanto
a taxa de obtenção de resposta molecular maior (3 logs) foi semelhante nos dois grupos (66% vs
64%). Com uma mediana de seguimento de 4,8 anos a sobrevida livre de eventos e sobrevida global
aos 5 anos foi estimada em 37,1% e 45,6% respectivamente. Pacientes que receberam transplante

alo-TCTH em primeira remissão tiveram um benefício claro em termos de sobrevida livre de recidiva
(HR 0,69, p=0,036) e sobrevida global (HR 0,64, p=0,02). Aos pacientes que obtinham resposta
molecular maior e não possuíam doador HLA idêntico era oferecido o transplante autólogo.
Interessante que na situação da resposta molecular maior não houve diferença em termos de
sobrevida global ou livre de eventos entre os submetidos a transplante autólogo ou alo-TCTH.
Novamente o número de glóbulos brancos ao diagnóstico correlacionava-se inversamente com
desfecho pós TMO.
O Intergroup dos EUA (F. Ravandi et al.) obteve dados semelhantes quando utilizando hyper-CVAD
com Dasatinibe como tratamento de primeira linha. Os autores avaliaram 94 pacientes com idade
mediana de 44 anos, dos quais 88% obtiveram remissão completa. Pacientes que eram submetidos
a alo-TCTH em primeira remissão mostravam uma vantagem em termos de sobrevida livre de recidiva
e sobrevida global. Quando, porém, analisado separadamente o grupo que havia obtido resposta
molecular maior (N=76) não havia diferença em termos de sobrevida livre de recidiva aos dois anos
entre pacientes submetidos a alo-TCTH e pacientes que haviam recebido apenas quimioterapia e
Dasatinibe (65% vs 53%, p=0,783) respectivamente.
Os pacientes com LLA Ph+ têm sido transplantados rotineiramente com doadores familiares ou não
aparentados, em primeira remissão. Em alguns estudos, é oferecido aos pacientes transplante
alogênico mieloablativo até a idade de 55 anos, entretanto a TRM aumenta com a idade.
O transplante com condicionamento de intensidade reduzida (RIC) está começando a ser utilizado
de uma forma mais ampla englobando pacientes com idade mais avançada e com comorbidades.(Ram et al.)
O transplante autólogo em LLA, que nunca mostrou benefício na LLA Ph negativa e na LLA
Ph positiva na era pré ITQ, com os dados de que pacientes que tenham obtido resposta molecular
maior não parecem ter um benefício claro com alo TCTH, tem sido rediscutido. Em análise
retrospectiva o grupo europeu de TMO avaliou os pacientes com LLA Ph+ submetidos a alo-TCTH
aparentado e não aparentado e compararam com os resultados obtidos com os pacientes submetidos
a transplante autólogo entre os anos de 2007 e 2014. Foram avaliados 569 transplantes com mediana
de idade de 46 anos (autólogo) e 40 anos (alo-TCTH). A sobrevida global e livre de doença em dois

anos não diferiu entre os pacientes submetidos a alo-TCTH (aparentado ou não aparentado ou
transplante autólogo (55% vs 60% vs 53% respectivamente, p=0,68), assim como a sobrevida global
aos 2 anos (70% vs 69% vs 70%). A recidiva, apesar de significativamente mais elevada após
transplante autólogo (47% vs 28% aparentado vs 19% não aparentado) foi compensada com a MRT
mais elevada pós alo-TCTH especialmente não aparentado (0% auto vs 14,1% alo aparentado vs
19% alo não aparentado, p<0,0001). Apesar da taxa maior de recidiva, a mortalidade relacionada ao
procedimento consideravelmente mais alta nesse grupo levou os autores a considerarem que o
transplante autólogo e alogênico têm benefício semelhante nessa patologia em adultos em pacientes
em primeira remissão, com resposta molecular maior. Outros dois grupos confirmaram esses dados
((Wetzler et al.)(Chalandon et al.)
Dois aspectos são críticos na decisão da escolha do tipo de transplante: apenas pacientes que
fizeram uso de ITQ desde o início do tratamento e pacientes em remissão e com resposta molecular
de pelo menos 3 logs podem beneficiar-se do transplante autólogo na LLA Ph+. O uso de ITQ pós
transplante autólogo, assim como no caso do TMO alogênico deve ser sempre mantido. Existe
atualmente esse consenso que os ITQs devam ser administrados após TCTH alogênico, apesar de
um único estudo randomizado não ter demonstrado diferenças quando se comparou utilização
profilática versus baseada em DRM. (Pfeifer et al.). A terapêutica com ITQ deverá ser iniciada assim
que possível pós – transplante, em geral ao redor do dia 30-45. O tempo de manutenção do ITQ pós
TMO não está bem estabelecido, mas na maioria dos estudos se mantém por 24 meses. Como não
há estudos randomizados com a estratégia de manutenção do ITQ pós TMO, não é claro se esta
abordagem aumenta a sobrevida livre de recidiva. Mas a recomendação tem sido manter o ITQ pós
TMO tendo em vista da alta taxa de recidiva em dados históricos.
O papel do monitoramento da BCR-ABL é importante no primeiro ano pós-transplante, mas a
normatização para a quantificação para o P190 requer metodologia mais apurada e a interpretação
dos resultados não é clara como na identificação da P210 da LMC. De qualquer maneira recomendase fazer o monitoramento em medula óssea e não sangue periférico como é o caso na LMC. (Maino
et al.)

Com a melhora de sobrevida com inibidores de segunda e terceira geração o papel do alo-TCTH em
primeira remissão, ainda indicado, poderá no futuro ser rediscutido. Os dados, porém até o momento
ainda indicam que pacientes que obtenham remissão completa com quimioterapia e inibidor de
tirosino-quinase devem ser submetidos a alo-TCTH em primeira remissão.

A escolha do doador de CTH
Classicamente os estudos em LLA Ph negativa foram realizados com randomização genética, ter ou
não doador. A melhora dos registros internacionais de doadores e especialmente o transplante
haploidentico com ciclofosfamida pós TMO ampliou o número de doadores disponíveis. O registro
norte americano de TMO (CIBMTR) evidenciou em análise retrospectiva de 1458 pacientes com
transplantados nos EUA entre 2000 e 2011.(Segal et al.) Idade mediana foi de 37 anos (18-169 anos).
A comparação entre pacientes com compatibilidade 8/8 e doadores relacionados HLA identicos não
mostraram qualquer diferença em termos de sobrevida global e mortalidade reladionada ao
procedimento. Já quando foram analisados transplantes com doadores com compatibilidade de 7/8
a mortalidade geral e relacionada ao procedimento era consideravelmente mais alta em relação a
doadores familiares (HR 1,92) e também superior a doadores não aprentados com compatibilidade
8/8. A incidência de DECH aguda e crônica era superior nos transplantes com doadores não
aprentados em relação ao de irmãos mas com inferior taxa de recidiva. Concluiram os autores que
na ausênica de um doador HLA idêntico familiar o uso de doaodres não aprentados com
compatibilidade de pelo menos 8/8 resultava em resultado similar.
Com a introdução do transplante com doador familiar haploidentico utilizando a plataforma com
ciclofosfamida pós TMO introduzida pelo grupo da John Hopkins, hoje considera-se que todo paciente
tem um doador para alo-TCTH. (Kanakry et al.) O uso de doadores familiares haploidenticos tem sido
empregados para transplantes de doenças malignas e não malignas. No caso da LLA do adulto o
transplante com doador haploidentico tem demonstrado resultados semelhantes ao de doadores não
aparentados (N. et al.)(Nishiwaki et al.)(McCurdy et al.)(Symons et al.). O mais importante atualmente
é ter a disposição o doador de forma mais ágil e menos cara possível.

Perspectivas Futuras
Após muitos anos sem novidades no tratamento da LLA do adulto, exceto pelo advento dos ITQs
para o tratamento da LLA Ph, nos últimos anos vimos o cenário modificar de forma radical.
Começamos a desvendar melhor a biologia da doença(Charles G. Mullighan)(Roberts), novas
entidades foram descritas como a LLA-Ph like(Jain et al.) compreendemos que deveríamos tratar
adultos como crianças(Siegel et al.). Novas terapias mais inteligentes surgiram como os anticorpos
bi-específicos(Jabbour, Pui, et al.) como o Blinatumomabe e a terapia celular com as células T
geneticamente modificadas(June et al.)(Brentjens et al.). Nesse cenário o tratamento da LLA deverá
ser reescrito nos próximos anos desde o tratamento inicial. Ainda não temos estudos prospectivos
avaliando abordagnes terapêuticas específicas para os sub-grupos descritos (Ph-like, grupo de
adolescentes e adultos jovens) e também não temos estudos prospecitvos com a inclusão das novas
drogas e da imunoterapia já no início do tratamento da LLA. Enquanto, porém todas essas inovações
ainda não estiverem disponíveis no Brasil e de forma ampla para todos, acreditamos que resumimos
nesse texto as melhores recomendações possíveis disponíveis até o momento.

Resumo das recomendações para Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) em
pacientes adultos com Leucemia Linfóide Aguda
Testes diagnósticos ao diagnóstico
Imunfenotipagem completa na busca de marcadores para definição diagnóstica, monitoramento da
DRM e possíveis alvos terapêuticos
Cariótipo e análise molecular para pesquisa especialmente do BCR-ABL, rearranjos MLL e outros
possíveis alvos terapêuticos

Propostas para a DRM
Metodologias: disponíveis e com expertise do laboratório da instituição: Imunofenotipagem (CF),
PCR (transcritos de fusão e rearranjo gênico Ig/TCR).

Para DRM por Citometria de Fluxo sugerimos protocolo de consenso do grupo de DRM da SBTMO
para 4 flluorescências (Ikoma et al.) e do Grupo Euroflow para 8 fluorecências(Theunissen et al.)
Recomenda-se efetuar a pesquisa de DRM: (como proposto pelo estudo ALL-BFM SCT
2003)(Brüggemann, Raff, Flohr, et al.)

Pré- TCTH (<15 dias)
Pós TCTH: D+ 30±15 (menor fator preditivo),
D+ 60 ± 15
D+ 90 ± 30
D+ 180 ± 30
D+ 365 ± 60
Tipo de TCTH

Indicação

Alogenico em 1ª RC

Em todos os subgrupos de risco(TRM A
alta em pacientes > 35 anos)
Sim
B
Não indicado em substituição ao B
alogênico ( TCTH autólogo similar a
quimioterapia) em LLA Ph negativa
Poderá ser indicado em LLA Ph+ com
DRM negativa

Alogenico > 2ª RC
Autólogo

Com doença ativa
Alogênico Aparentado versus
Não aparentado (10/10)
Cordão umbilical versus
medula óssea
Haploidentico versus não
aparentado
e
cordão
umbilical
Mieloablativo

Não Mieloablativo

Grau

Não indicado
Similar em sobrevida (complicações B
diferentes)
Similar
B
Similar

B

Tipo de condicionamento
Aparente superioridade da TBI sem B
significancia comprovada
Indicação
possível
(dados
insuficientes para indicação universal)
Indicado para pacientes em Remissão e com restrições ao condicionamento
mieloablativo
Detecção de DRM

Evidência
1++
2++
2++

2++
2++
2++

2++

-

Uso estabelecido para definição
prognóstica pré e pós TMO, além de orientar medidas terapêuticas
pré-emptivas ou alternativas
LLA – Ph+
Sim
Imatinib (ou outra TKI)
Diferentes
esquemas
de
Pré e Pós TCTH alogênico administração
B
em LLA Ph+
Tratamento profilático aparentemente
superior ao pré-emptivo
Inicio ao redor do D+40 pós TCTH
Período – 24 meses
Controle com BCR-ABL por PCR-RT

-

2++

RC= remissão completa; TBI= Total body irradiation; DRM= Doença residual mínima
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