Síndromes Mieloproliferativas em crianças (exceto LMC)

As síndromes mieloproliferativas (SMP) são desordens clonais levando a proliferação
excessiva de células tronco hematopoiéticas. Isto resulta em contagens sanguíneas
elevadas em uma ou mais linhagens, medula óssea hipercelular com ou sem
hepatoesplenomegalia.
As síndromes mieloproliferativas são classificadas em três (Hasle et al; Leukemia,
2003; Baumann et al, WHO, 2008):
- Síndromes mieloproliferativas/mielodisplásicas: LMMJ, LMMC e LMC com Bcr-Abl
negativo (LMC BCR-ABL negativa);
- Síndrome mieloproliferativa transitória do paciente com Down; síndrome de Down
com leucemia mielóide;
A mais comum dentre as síndromes mieloproliferativas (exceto LMC) é a leucemia
mielomonocítica juvenil (LMMJ), com incidência em torno de 2% dentre todas as
hemopatias malignas da infância. (Lasky et al, MedGenMed, 2005). Geralmente
apresenta-se com proliferação das linhagens granulocítica e monocítica além de
alterações displásicas.
As síndromes mieloproliferativas (assim como as síndromes mielodisplásicas) podem
progredir para leucemia mieloide aguda. Resumo das indicações de TCTH em
síndromes proliferativas encontra-se na tabela 1.

Leucemia Mielomonocítica Juvenil (LMMJ):
A LMMJ apresenta características mieloproliferativas e displásicas. Tem uma grande
incidência em crianças com diagnóstico de neurofibromatose tipo I. Os critérios para
diagnóstico são clínicos: hepatoesplenomegalia, linfonodomegalias, lesões cutâneas
(36% dos pacientes), dentre outros, e laboratoriais tais como: leucocitose com
monocitose e presença de precursores mielóides imaturos no sangue periférico, além de
plaquetopenia e anemia. Também podem apresentar anormalidades citogenéticas, dentre
elas a monossomia do 7, que pode ser detectada em aproximadamente 25% dos
pacientes com LMMJ (Bergstraesser et al, 2007). A realização de eletroforese de
hemoglobina é importante, visto que hemoglobina fetal encontra-se elevada na maioria
dos casos.
Estudos recentes mostram que a desregulação da ativação da via de sinalização do RAS
tem um papel importante na patogênese da LMMJ. Defeitos somáticos envolvendo os

genes RAS, PTPN11 ou NF1 podem ser detectados em cerca de 70-80% dos pacientes
com LMMJ (Yoshimi et al, 2010)
Para o diagnóstico é preciso, no mínimo dois dos seguintes critérios abaixo (Hasle, 1989
e 2003):
- Aumento da hemoglobina fetal (corrigida para a idade)
- Precursores mielóides no sangue periférico
- Número de leucócitos no sangue > 10.000
- Anormalidades citogenéticas (incluindo monossomia 7)
- Hipersensibilidade dos precursores mielóides ao GM-CSF (in vitro)
Além destes todos os seguintes critérios da OMS (Chan et al, 2009b) também precisam
estar presentes:
- Ausência da fusão do gene BCR-ABL
- >1000 monócitos/mm³ no sangue periférico
- < 20% de blastos na medula óssea
- Esplenomegalia
Ou pelo menos um dos critérios abaixo (Chan et al, 2009b):
- Mutação somática RAS ou PTPN11
- Diagnóstico clínico de neurofibromatose 1 ou mutação do gene NF1
- Presença de monossomia 7
Os pacientes que tem algum destes três últimos critérios não precisam preencher os
critérios acima.
Mais recentemente foi descrita mutação CBL, que também ocorre frequentemente em
pacientes com LMMJ e parece ter papel importante nas vias de desregulação desta
doença (Loh et al, 2009).
A sobrevida dos pacientes com LMMJ é muito baixa sem TCTH, uma média de 10
meses a partir do diagnóstico (Locatelli, 1995). Portanto o TCTH está indicado já ao
diagnóstico.
Alguns fatores estão relacionados à pior prognóstico podendo indicar o TCTH o mais
rápido possível: idade acima de dois anos de idade ao diagnóstico, hemoglobina fetal
aumentada e/ou plaquetopenia abaixo de 33.000/mm³ na apresentação e, em algumas
séries, o sexo feminino. (Niemeyer et al, 1997; Passmore et al, 2003).
Os pacientes com LMMJ têm alto índice de falha indutória a esquema quimioterápico,
atingindo apenas 48% de remissão. (Woods, 2002). Portanto, o uso de quimioterapia
intensa pré TCTH não parece ser benéfico neste grupo de pacientes. (Locatelli, 2005). É

aconselhável acompanhamento clínico com suporte adequado para os pacientes
assintomáticos, enquanto não é encontrado um doador compatível. Para os pacientes
com número de leucócitos muito altos, com problemas pulmonares e/ou organomegalia
proeminente, pode-se considerar tratamento quimioterápico para controle da doença
(mercaptopurina, ácido cis retinóico ou baixa dose de citarabina) (Loh, 2011).
O EWOG-SMD e o Grupo Europeu para Transplante de Sangue e Medula (EBMT)
publicou série de 100 pacientes com LMMJ submetidos à TCTH alogênico aparentado e
não aparentado (79 de medula óssea, 14 de células tronco periféricas e 7 de cordão
umbilical), usando como regime de condicionamento bussulfano, ciclofosfamida e
melfalano. Este estudo mostrou uma sobrevida livre de eventos em cinco anos de 52% e
não houve diferença entre os submetidos à TMO aparentado ou não aparentado
compatível (Locatelli, 2005). A idade maior de quatro anos e o sexo feminino tiveram
pior prognóstico, enquanto a presença de anormalidades citogenéticas não teve
associação com prognóstico desfavorável. A presença de mutações no NF1, PTPN11 ou
RAS não foi estatisticamente significante como fator de risco independente na
sobrevida destes pacientes (Locatelli et al, 2005).
Yoshida et al publicaram em 2009, estudo com 49 pacientes com LMMJ, sendo que 32
deles tinham mutação nos genes NF1, KRAS, NRAS ou PTPN11. Os pacientes que
tinham mutação no PTPN11 tinham os piores fatores prognósticos, tais como, idade
maior que dois anos ao diagnóstico e aumento da hemoglobina fetal > 10%; também
tiveram menor sobrevida global e maior índice de recaída após o TMO alogênico
(Yoshida et al, 2009).
A utilização de TBI tem sido reservada para os pacientes que necessitam de um segundo
transplante de medula óssea alogênico e deve ser usada com cautela nos pacientes mais
novos por causa dos importantes efeitos colaterais causados pela TBI a longo prazo
(Loh, 2011).
A necessidade de esplenectomia antes do TMO alogênico é controversa, contudo a
maioria dos trabalhos tem mostrado que não parece ser uma medida que melhore o
prognóstico destes pacientes (Yoshimi et al, 2010; Locatelli et al, 2005).
Smith et al publicaram um estudo com 46 crianças com LMMJ submetidas à TCTH
alogênico não aparentado, com sobrevida global de 42% e a sobrevida livre de eventos
de 24% em dois anos. (Smith, 2002).
A chance de recidiva é alta, principalmente no primeiro ano pós TMO, com relatos
mostrando índices superiores a 30% (Yoshimi et al, 2010). O papel da doença do

enxerto contra o hospedeiro (DECH) como proteção contra a recaída ainda não está bem
estabelecido. Um estudo mostrou que a DECH crônica estava associada com menor
risco de recaída e melhor sobrevida enquanto a DECH aguda (graus 3 e 4) com
sobrevida pior. (MacMillan, 1998).
Novas estratégias de regimes de condicionamento estão sendo desenvolvidas no intuito
de tentar minizar os efeitos colaterais e aumentar o efeito do enxerto contra a leucemia
(GVL); como por exemplo, a retirada mais rápida da imunossupressão após o TCTH
pode ajudar no efeito GVL nestes pacientes. O acompanhamento rigoroso do
quimerismo, além da realização de PCR para detectar mutações específicas são
estratégias utilizadas na tentativa de detectar recidivas precocemente, possibilitando
intervenções terapêuticas apropriadas, tais como redução da imunossupressão ou terapia
alvo (Yoshimi et al, 2005a; Archambeault et al, 2008).
Nos pacientes que apresentam recaída após o TCTH alogênico, a melhor alternativa é
realizar um segundo TCTH, já que a infusão de linfócitos do doador não tem tido
sucesso nestes casos (Yoshimi et al, 2010). Mais de 50% dos pacientes que recidivam
podem ser resgatados com o segundo transplante (com doador compatível ou mesmo
com doadores alternativos) (Yoshimi et al, 2007).
Se o paciente apresentar quimerismo misto ou voltar a ter alteração citogenética ou
molecular da LMMJ e ainda estiver usando imunossupressão, a imunossupressão deverá
ser suspensa. Neste caso, se o quimerismo voltar a ficar completo, pode-se adotar
conduta observadora; mas se continuar piorando, é preciso realizar um segundo TCTH.
(Locatelli e Niemeyer, Blood, 2015).
Remissão espontânea já foi descrita, mas é uma condição pouco frequente (Flotho et al,
2008). Foi observado que os pacientes com a mutação homozigótica do CBL têm uma
maior chance de remissão espontânea da doença (Niemeyer et al, 2010, Perez et al,
2010). Em uma série de seis crianças que tinham esta mutação, nenhuma foi submetida
ao TCTH e apenas uma foi a óbito por progressão de doença (Niemeyer et al, 2010).
Contudo, quatro destas crianças (80%) desenvolveram sinais de grave vasculopatia na
segunda década de vida, tais como atrofia ótica, hipertensão, cardiomiopatia ou arterite
(Niemeyer et al, 2010). Mutação homozigótica do CBL também já foi descrita em
crianças que progrediram ou recaíram após TCTH alogênico (Loh, 2011). Crianças com
mutação do CBL parecem ter uma evolução clínica peculiar com um curso menos
agressivo da doença e maior chance de ter um quimerismo misto estável após o TCTH
alogênico (Niemeyer et al, 2010).

Mutações específicas envolvendo o N- ou KRAS também já foram descritas em
crianças que evoluíram com melhora espontânea (Matsuda, 2007). Flotho et al do
EWOG-MDS, publicaram série de 12 crianças com mutação no RAS que não tinham
realizado TCTH e estavam vivas há mais de três anos do diagnóstico; destas, cinco
estavam vivas por um longo período. Nestas duas publicações (Matsuda e Flotho), os
pacientes que apresentaram remissão espontânea tinham fatores prognósticos favoráveis
tais como: menor idade ao diagnóstico, plaquetas >33x109/l e níveis de hemoglobina
fetal relativamente baixos quando ajustados para a idade. Estes fatores já tinham sido
propostos por Niemeyer como de melhor prognóstico nos pacientes com LMMJ
(Niemeyer et al, 1997).
Em 2010, Bresolin et al (2010) relataram que a expressão de alguns genes específicos
pode fazer com o que o comportamento da LMMJ seja mais agressivo (LMA-like) e
estes pacientes tenham pior evolução. Geralmente esses são os pacientes que têm os
fatores de pior prognósticos já conhecidos (mais velhos, menor contagem de plaquetas e
hemoglobina fetal mais alta). Contudo, ainda são necessários vários estudos neste
âmbito para se entender melhor o papel destas mutações no planejamento do tratamento
destes pacientes.
A metilação aberrante do DNA (hipermetilação) pode ocorrer na LMMJ e tem
implicação nas características clínicas, hematológicas e fatores prognósticos, estando
geralmente associado a pior prognóstico (Olk-Batz et al, 2011). Quatro genes
hipermetilados das ilhas CpG foram identificados em 127 crianças com LMMJ: BMP4
(36%), CALCA (54%), CDKN2B (22%) e RARB (13%). Quando a metilação foi
colocada em scores de prognósticos, foi constatada sobrevida global em cinco anos de
41% nos pacientes com maior escore versus 72% nos com menor escore. A incidência
de recaída pós TCTH também foi maior nos pacientes com escore mais alto, 52% versus
10% (Olk-Batz, 2011).
Em 2015, Locatelli e Niemeyer, publicaram as indicações de TCTH em pacientes com
LMMJ de acordo com os subgrupos genéticos. Os pacientes com mutações germline do
PTPN11, K-RAS e N-RAS pode-se ter uma conduta de “watch and wait”. Se a mutação
for somática, tem indicação de TCTH. Os pacientes com mutação CBL pode-se
observar a evolução e transplantar caso a doença progrida. Já os pacientes com
neurofibromatose tipo 1 têm indicação de TCTH. (Locatellie e Niemeyer, Blood, 2015)
Pacientes com LMMJ e hipermetilação do DNA podem ser bons candidatos a terapias
complementares com os agentes hipometilantes (azacitidina e decitabina), inclusive

pode-se explorar a utilização destes agentes como uma janela terapêutica pré TCTH
alogênico (Furlan et al, 2009).

Leucemia Mielomonocítica Crônica (LMMC) e Leucemia Mielóide Crônica Ph
negativo
LMMC é extremamente rara em crianças. A incidência da LMMC em crianças
geralmente não é descrita separadamente, apenas em conjunto com a LMMJ.
Na classificação proposta por Hasle, o termo LMMC é incluído apenas para os casos
secundários a quimioterapia prévia. (Hasle, 2003).
A LMC com Bcr-Abl negativo é extremamente rara em crianças e na maioria dos casos
trata-se de LMMJ. (Hasle, 2003).

Síndrome mieloproliferativa na Síndrome de Down:
A incidência da síndrome mieloproliferativa transitória grave do paciente com Down é
em torno de 10% e aproximadamente 30% destas crianças evoluem com LMA M7. O
tratamento inicial é apenas de suporte e para aqueles que desenvolvem uma LMA M7 a
terapia com quimioterapia em protocolos específicos oferece bons resultados. O CCG
2891 publicou sobrevida livre de eventos de 88% em quatro anos apenas com
quimioterapia nos pacientes com síndrome de Down versus 42% nos não portadores de
Down. (Lange, 1998).
Os pacientes com síndrome de Down que apresentam a síndrome mieloproliferativa
transitória não têm indicação de TMO.

Conclusão:
Pouquíssimos pacientes podem evoluir com remissão espontânea, sendo, portanto
indicado o TCTH na grande maioria dos casos. Alguns fatores de pior prognóstico
podem ajudar bastante nesta decisão, tais como pacientes mais velhos, baixa contagem
de plaquetas e hemoglobina fetal mais alta ao diagnóstico.
Alguns pacientes com mutação do RAS ou do CBL podem ter resolução espontânea da
doença, contudo, ainda é um desafio identificar quais são os pacientes que realmente
vão ficar bem sem o TCTH.
Sendo assim, o TCTH alogênico aparentado ou não aparentado está indicado nos
pacientes com LMMJ assim que for encontrado um doador, pois ainda não há

estratégias capazes de identificar os pacientes que podem não precisar de transplante, o
único tratamento curativo para a LMMJ.
O alto índice de recaída destes pacientes é preocupante e novas medidas podem ser
necessárias tais como regimes preparatórios mais intensivos, diminuição da
imunossupressão após o TCTH assim que possível, na tentativa de proporcionar o efeito
GVL ou ainda uma terapia imunomoduladora ou agentes biológicos pós TCTH.
Nos pacientes que apresentam recaída após o TCTH alogênico a melhor alternativa é
realizar um segundo TCTH alogênico.
Pacientes com síndrome de Down e síndrome mieloproliferativa não têm indicação de
TCTH e a LMA nas crianças com Down deve ser tratada segundo protocolos
específicos com menor toxicidade e tem melhor chance de cura do que pacientes não
Down. O TCTH está indicado somente a partir da segunda remissão.

Regime de condicionamento proposto para LMMJ (EWOG MDS/EBMT –
Locatelli, 2005):
Aparentado: bussulfano, ciclofosfamida, melfalano. Profilaxia da doença do enxerto
contra o hospedeiro: ciclosporina.
Não aparentado: bussulfano, ciclofosfamida, melfalano. Profilaxia da doença do enxerto
contra o hospedeiro: ciclosporina + metotrexato (ou campath).
Haplo: não existe na literatura uma recomendação de regime de condicionamento
específico para pacientes com LMMJ. É necessário discutir cada caso separadamente,
caso esta seja uma opção terapêutica.

Tabela: Indicações de transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) em
síndromes mieloproliferativas
Síndromes mieloproliferativas
LMMJ
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e
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LMMC é extremamente rara em crianças. A incidência da LMMC em crianças geralmente não
é descrita separadamente, apenas em conjunto com a LMMJ.
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A LMC com Bcr-Abl negativo é extremamente rara em crianças e na maioria dos casos tratase de LMMJ.
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