Indicações de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas,
(TCTH) em LLA de adultos.
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, já nos adultos ela representa 20% das leucemias
agudas com sobrevida global prolongada em torno de 30 a 40%. Figura 1.

Figura 1- incidência e mortalidade da LLA por grupo de idade

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. Rowe(1)

Os fatores de prognóstico ao diagnóstico são: idade, número de leucócitos, imunofenotipagem,
citogenética e genética molecular.
A idade ao diagnóstico é o fator prognóstico mais importante e de maneira progressiva, quanto
maior a idade pior o prognóstico.
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Pacientes com idade inferior a 35 anos tem prognóstico favorável e com o passar da idade o
prognóstico torna-se desfavorável (> 40, > 60, > 70 anos). A taxa de mortalidade relacionada
ao transplante (TRM) é alta em pacientes com idade superior a 35 anos. Rowe1
Adultos tratados com quimioterapia atingem remissão completa ao termino da indução ao redor
de 84% (74-93%). 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%.
Na grande série de pacientes (N=1521) do estudo UKALLAXII/ECOG2993 a figura (2) mostra
o impacto da idade no prognóstico da LLA. A sobrevida é tipicamente desfavorável em
pacientes idosos com LLA quando tratados com protocolos padrão. Rowe et al.(2)
Figura 2 -A sobrevida diminui com idade de 35 anos. p< 0.001

OS (%) = Sobrevida Age(Yrs) = idade em anos Years= anos
Leucometria: o número de leucócitos que conferem prognóstico desfavorável é:
LLA- linhagem B > 30.000 / mm3
LLA- linhagem T > 100 .000 / mm3
A influência negativa no prognóstico com elevado número de leucócitos reflete altas taxas de
massa tumoral e proliferação celular.
Vários estudos demonstraram que a detecção de Doença residual mínima (DRM) em adultos
e crianças com LLA se correlaciona significativamente com a evolução clínica.

A

identificação do risco de recidiva permitindo estratificação terapêutica e melhor conduta clínica
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da LLA, incluindo pacientes que necessitam terapêutica menos intensiva e aqueles elegíveis
para TCTH em primeira remissão. (3,4)
O nível de DRM em pacientes pediátricos antes do condicionamento do TCTH alogênico tem
impacto significante na evolução pós- transplante e é o fator preditivo de recidiva mais
importante pós TCTH.
Pacientes com níveis de DRM maior 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 (5).
O protocolo ALL-BFM-SCT 2003 realizou DRM por PCR (Ig/TCR) em medula óssea dos
pacientes nos dias +30, +60,+90,+180 e +365 pós TCTH. O nível de DRM pré TCTH está
inversamente relacionado à sobrevida livre de eventos, e positivamente co-relacionado com a
incidência cumulativa de mortalidade não relacionada à recidiva, mas não co-relacionada com
incidência cumulativa de recidiva.(6) Cada time point que mostrou DRM ≥ 10-4 células
leucêmicas foi inversamente correlacionado com a sobrevida livre de eventos e positivamente
co-relacionado com incidência cumulativa de recidiva (6).
Há duas técnicas disponíveis para monitoramento da remissão da doença pós transplante: a
detecção específica de DRM e a caracterização do quimerismo pós transplante.(5)
Pacientes com níveis baixos de DRM pós TCTH (<10-3), podem converter o quimerismo misto
em quimerismo completo pela imunoterapia pré-emptiva (5,7,8), 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. (7)
O grupo GMALL 07/03 divide, para fins de monitoramento de DRM, em LLA Ph1+ e negativo
(9), pacientes LLA Ph1 negativos, 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.(9). A
persistência de DRM após 6 a 10 semanas após o início do Imatinib está relacionado à
recidiva.(9)
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.
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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. É um fator de prognóstico desfavorável
independente. Gokbuget et.al (10) . As figuras (3 e 4) mostram a sobrevida total dos pacientes
com base no encontro da DRM na 16ª semana de tratamento Figuras a,b

Anos

Figura 3 - DRM [-] na 16ª semana com TCTH

Anos

Figura 4 - DRM+ na 16ª semana sem TCTH

Citogenética: A citogenética é um dos fatores de prognósticos mais importantes.
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.
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 tem significado de prognóstico desfavorável.
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.
Pacientes com fatores prognósticos desfavoráveis são frequentemente candidatos ao transplante
de células tronco hematopoiéticas
Considerações a respeito da alta morbidade e mortalidade relacionadas ao transplante de
células tronco hematopoéticas (TCTH) tem gerado controvérsias quanto à indicação desta
modalidade terapêutica, nos pacientes adultos, com LLA em 1ª remissão (1ª RC). De uma
maneira geral os resultados da terapia convencional com quimioterapia, diante dos diferentes
grupos de risco em pacientes com LLA, têm sido utilizados para a indicação de TCTH.
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No inicio da década, os transplantes para LLA em 2ª RCC ou com doença avançada
foram realizados com mais frequência, entretanto, atualmente, existe uma tendência para se
realizar transplantes mais precocemente do que na década passada. O aumento na identificação
de doadores alternativos em adultos é responsável por essa mudança de abordagem com é
demonstrado na publicação do CIBMTR (figura 5)

O transplante em pacientes com LLA em 1ª RC revelam resultados de sobrevida
estatisticamente superiores (CIBMTR).
No Consenso de 2009 apresentamos os resultados do grupo francês LALA-Sebban et
al(11) de 1994 em que concluiu que pacientes com LLA de alto risco transplantados em 1ª
RCC se beneficiavam do transplante realizado precocemente. Conclusão semelhante foi
também verificada por Gökbuget e Hoelzer et al.(10) em 2006
No período de 1998-2008 dados do CIBMTR apresentam a probabilidade de sobrevida
após transplante com doador HLA idêntico para pacientes com LLA com idade superior a 20
anos de acordo com os diversos estágios da doença. Pacientes transplantados precocemente os
melhores resultados. Figura 6
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Figura 6 – Probabilidade de sobrevida em LLA

3409 patients

49%
34%
20%

Storb et al (12) em uma avaliação de 182 pacientes adultos submetidos a transplante
alogênico em diversos estádios da doença revelou que a sobrevida livre de eventos em 5 anos
após o transplante foi de 43% para pacientes em 1ª RC, 23% para 2ª RC ou subseqüentes
remissões e apenas 9% para pacientes em recidiva. Figura 7

Figura 7 – probabilidade de sobrevida livre de doença dependendo da situação pré TCTH.

Estudos de meta-análise demonstram vantagem, em 1274 pacientes de alto risco,
transplantados 1ª RC e que apresentaram menor taxa de recidiva e mortalidade relacionada ao
transplante (MRT) do que os pacientes transplantados em 2ª RC. Figura 8
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Figura 8 – Estudo de meta análise

O estudo abaixo foi apresentado também no consenso de 2009, mas devido a sua grande
relevância novamente fica novamente relatado.
O estudo internacional MRC/ECOG publicou em 2008 (Goldstone) et al.(13) os resultados,
comparando a evolução de pacientes adultos portadores de LLA, que dispunham de doadores

familiares, compatíveis, com aqueles que não dispunham de doadores, entre os últimos,
comparando aqueles que realizaram TCTH autólogo, contra os que fizeram quimioterapia.
Durante o período entre 1993 a 2006 foram incluídos 1929 pacientes. Excluindo os pacientes
com LLA Ph1+,os que não remitiram,e aqueles que não foram testados para a disponibilidade
de doadores familiares , restaram 1150 pacientes. A análise de sobrevida global entre os
pacientes de baixo risco foi significativamente melhor no grupo de pacientes que dispunha de
doadores aparentados idênticos (Figura 9), já no grupo de alto risco, com disponibilidade de
doadores, a sobrevida, embora melhor, não foi estatisticamente significante, de que aqueles que
não dispunham de doador (Figura 10). É interessante comentar que a alta taxa de MRT,
verificada no grupo de alto risco, submetido a TCTH, familiar idêntico anulou o benefício de
baixa recaída, diferentemente do que aconteceu com os pacientes do grupo de baixo risco, que
também transplantaram (Figura 11). 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 (Figura 12).
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Figura 9

Figura 11

Figura 10

Figura 12

Em 2009, Larson (14), conclui que o TCTH não deve ser feito de maneira
indiscriminada, para os pacientes adultos jovens, valorizando o resultado de quimioterapia
intensiva nessa população, sugerindo que o TCTH em primeira remissão, seja realizado nos
pacientes, mesmo que jovens, de alto risco, e que aqueles com baixo risco que forem
direcionados para a quimioterapia, sejam monitorados quanto à DRM, para possível
redirecionamento de conduta. Goldstone (13), também em 2009, valorizou a indicação de
TCTH, em adultos em primeira remissão, principalmente para aqueles com mais de 25 anos,
uma vez que na atualidade, existe a possibilidade de sobrevida livre de doença adequada, para
os pacientes adultos mais jovens, utilizando-se protocolos terapêuticos intensivos pediátricos.
No grupo de alto risco a indicação de TCTH está mantida, embora no resultado do
MRC/ECOG, a melhor sobrevida verificada nos pacientes que dispunham de doador familiar, não tenha
atingido significância estatística, provavelmente devido a melhor sobrevida constatada nos estudos de
meta-análise e diante de reconhecida menor recaída. Como a MRT na população maior que 35-40 anos
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é alta, estudos prospectivos controlados têm sido propostos, utilizando condicionamentos de intensidade
reduzida

Transplante de células tronco hematopoéticas em LLA Ph +
Aproximadamente 25% dos adultos com LLA expressão a proteina oncogênica BCRABL que resulta na translocação t(9;22) conhecida como cromossomo Philadelphia (Ph). (14)
A LLA Ph+ tem prognóstico desfavoravel e tratamento convencional leva a resultados
desaminadores e com uma mediana de sobrevida de apenas 8 meses.
Com o advento dos inibidores específicos da tirosina quinase (TKI) 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.
Os principais desafios no tratamento da LLA-Ph+ dependem da seleção adequada da terapia
pré-transplante, o tipo de transplante a ser utilizado, o manejo da toxicidade relacionada as TKI
e o monitoramento molecular adequado do BCR-ABL. Tabela 1
Tabela 1- mostra os diversos estudos de LLA – Ph+ tratados com TKI (14) no pré TCTH.
Estudos
publicados

Grupo de
estudo

Droga dose/mg

N

RC%

Taxa de
TMO %

ST

Thomas15
Yamada16
Wassmann17

MD Anderson
JALSG
GMALL

Im 400
Im 600
Im 400-600

20
80
92

93
96
95

50
61
77

DeLabarathe18
Vignetti19
Ottman20

GRAALL
GIMEMA
GMALL

Im 600
Im 800
Im 600

45
30
55

48
N/A
N/A

Ribera21
Bossan22
Schutz23
Ravandi24
Estudos
não
publicados
Fielding25
Chalandon26

PETHEMA
NILG
COG
MD Anderson

Im 400
Im
Im 340/m2
Das 50 2x ou 100

30
59
92
35

96
100
96 Im
50 Qt
90
92

75% - 20meses
75%-1ano
36% esquema alternativo
43% atual esquema
65% - 18 meses
74% - 12 meses
42% - 24 meses

NCRI/ECOG
GRAALL

Im 600
Im 800

145
188

Foa27
Rousselot28

GIMEMA
EWALL

Das 70 2x
12 sem
Das 140
(100>70a)

48
71

70
63
N/A

94

95
100 (ImDIV)
96 (Im hiper
CVAD)
100
90

30% - 4 anos
38% - 5 anos
80% SLE - 3 anos
64% - 24 meses

44
62

N/S
N/S

80,7% - 10 meses
Mediana - 27,1 meses

JASG Japanese Adult Leukemia Study Group; NILG Northerm Italian Leukemia Group; COG Children’s Oncology
Group, NCRI/ECOG,UK National Cancer Research Institute /Eastern Cooperative Oncology Group; Im ,matinib;
and Das, dasatinib Fielding25 – ASH 2011

A associação de uma tiroxino quinase a terapia convencional quimioterapica de indução
da LLA – Ph+ atinge taxas de remissão ao redor de 90% e podendo chegar a 100% em estudos
que preconizam esquemas de quimioterapia com menor toxicidade.
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Com base nesses dados, não há justificativa para a omissão de uma TKI no tratamento de
indução, porem, não exitem estudos randomizados para a escolha da TKI (imatinibe, dasatinibe
ou nilotinibe) e cada centro tem a sua experiencia. 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.
Os pacientes com LLA Ph+ têm sido transplantados rotineiramente com doadores
familiares ou não aparentados, em primeira remissão. Em alguns estudos, aos pacientes é
oferecido 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.
Um resumo dos estudos com RIC para o tratamento de LLA Ph+ é apresentada na tabela 2
abaixo:
Tabela 2 - Estudos de regimes de RIC ( Regime de condicionamento de intensidade reduzida) em pacientes
com LLA do adulto
Estudo

Mediana

Ph+

Arnold

Regime

1ª RCC

Idade
29

Ph+

TKI pós

TRM

GVHDc

Sobrevida

ALOTMO

%

%

Ph+

38

11

3

FLU/BU+ATG

No

45

46

N/S

Martino

50

11

3

Vários

N/S

23

72

N/S

31

38

37

N/S

Vários

N/S

28

37

N/S

47,5

9

6

FLU/Mel

Vários

21,5

86

N/A

49

14

10

FLU/Cy/TBI 2Gy

Morfologia e

27

45

N/A

28

44

62%

30

Mohty

37

Stein

33

Bachanova

Recidiva
34

Ram

57

25

19

FLU/TBI 2GY

4 -600mg após
recuperação

3 anos

1 ano

N/A indica número muito pequeno ; N/S não especificado; TBI, irradiação corporal total; FLU, Fludara; BU,
bussulfano; Cy, ciclofosfamida; ATG, globulina anti-timocito; Fielding25 – ASH 2011

Existe atualmente um consenso geral que os inibidores das tirosino quinases (TKI) devam ser
administrados após TCTH alogênico . A terapêutica com TKI deverá ser iniciada
aproximadamente no dia +70 pós – transplante, devendo ser mantida por 12 meses, com o
objetivo de previnir recaída.
O papel do monitoramento do 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.
Com a administração do imatinibe na dose de 400-600mg ficou demonstrado que houve
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aumento na taxa de RC (~95%) e da negatividade de BCR/ABL (50%) (MDACC, PETHEMA,
JALSG, GMALL), não aumentou significativamente a toxicidade da quimioterapia
(PETHEMA). (As figuras 11 e 12 apresentam as curvas do grupo GMALL)

Figura 13

Figura 14

Sobrevida livre de doença com imatinibe

Sobrevida global com imatinibe

Resumo das recomendações para Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas
(TCTH) em pacientes adultos com Leucemia Linfóide Aguda

Avaliação de fatores de risco ao diagnóstico
Exames rotineiros
Especial atenção para a caracterização da doença e avaliação do grupo de risco
Imunofenotipagem
Cariótipo
Pesquisa do rearranjo BCR/ABL (p190)
Doença residual mínima
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 .
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Recomenda-se efetuar a pesquisa de DRM: (proposta estudo ALL-BFM SCT 2003) (2)
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
Alogenico em 1ª RC

Indicação

Em todos os subgrupos de risco(TRM
alta em pacientes > 35 anos)
Alogenico > 2ª RC
Sim
Não indicado em substituição ao
Autólogo
alogênico ( TCTH autólogo similar a
quimioterapia)
Com doença ativa
Não indicado
Alogênico Aparentado versus Similar em sobrevida ( complicações
Não aparentado (10/10)
diferentes)
Cordão umbilical versus
Similar
medula óssea
Tipo de condicionamento
Mieloablativo
Aparente superioridade da TBI sem
significancia comprovada
Indicação possível (dados insuficientes
Não Mieloablativo
para indicação universal)
Indicado para pacientes em Remissão
e com restrições ao condicionamento
mieloablativo
Detecção de DRM
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 administração
Pré e Pós TCTH alogênico
Tratamento profilático aparentemente
em LLA Ph+
superior ao pré-emptivo
Inicio ao redor do D+70 pós TCTH
Período – 12 meses
Controle com BCR/ABL por PCR-RT

Grau

Evidência

A

1++

B
B

2++
2++

B

2++

B

2++

B

2++

-

-

-

-

B

2++

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