
MIELOMA 



ALTERAÇÕES DAS IMUNOGLOBULINAS 

 

1. Hipogamaglobulinemia 

2.  Gamopatia policlonal: inflamatória, auto-imune, associada a 
neoplasias e       hepatopatia 

3.  Monoclonal: MGUS 

Macroglobulinemia de Waldenström 

Linfoma imunoblástico 

Mieloma 

Leucemia plasmocitária 

Amiloidose 

POEMS 

Crioglobulinemia 

Doença de Castleman 

Linfadenopatia angioimunoblástica 

 



MIELOMA 

10% das hemopatias malignas 

Tumor caracterizado pela proliferação neoplásica de 
plasmócitos  

Niveis elevados de paraproteinas no soro e urina 

Lesões osteolíticas, anemia, imunodeficiência e 
comprometimento renal  

 

(MGUS)Gamopatia monoclonal de significado indeterminado  

 presente em 1% da  população adulta maior que 25 anos 

 0.5 a 3% ao ano evoluem para mieloma 

Sobrevida média 6 anos 

10% sobrevivem 10 anos 

Novos tratamentos 

    Instituo de hematologia e Oncologia Curitiba 

 



MIELOMA – BIOLOGIA MOLECULAR 

 

Lesões genéticas específicas:   

 ganho ou perda de cromossomos ou regiões 

 ganho ou amplificação de 1q    

 deleção do cromossomo 13  

 50 – 60% dos pacientes: cariótipo hiperdiploide 

 translocação de material genético relacionado a Ig 

 alteração na síntese de imunoglobulinas 

 expressão anormal de receptores e oncogenes 

 TP 53, RAS, c-MYC, p18 

 super expressão dos genes DKKI e OPN e osteólise 

 reconhecimento de  7 diferentes grupos de pacientes 

 

    Institutuo de Hematologia e Oncologia Curitiba 

Pior prognóstico 



IMPORTÂNCIA DO MICRO-AMBIENTE DA MEDULA ÓSSEA 

 

Micro-ambiente da medula óssea: 

proteinas matriciais extra-cellares: fibronectina, colágeno e laminina 

células: células tronco, células endoteliais, osteoblastos, osteoclastos 

 células das linhagens hematopoiéticas  

Células tronco: suporte para a proliferação, diferenciação e sobrevida 
das célujlas normais e dos plasmócitos anormais 

Mediadores moleculares: citocinas, fatores de crescimento e 
moléculas de adesão 

Células normais: diferentes estadios de diferenciação 

Plasmócitos anormais: aumento da atividade proliferativa 

         resistência aos estímulos proapoptóticos 

Moléculas de adesão: estímulo à produção parácrina (células tronco) e 
autócrina (plasmócitos imaturos) de fatores de crescimento e 
citocinas 

    Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 

Paget: semente e solo 



INTERAÇÃO DAS CÉLULAS TUMORAIS COM O  ENDOTÉLIO 

Neo-angiogênese: recrutamento de novos vasos 

Células MM crescem nos sinusoides da medula óssea, em lençóis 

Adesão das células MM às células tronco  estimula produção de VEFG 

Importância do efeito anti-angiogênico: talidomida e  bortezomib 

INTERAÇÃO DAS CÉLULAS TUMORAIS COM OSTEOCLASTOS 

Remodelação óssea: fenômeno normal 

Equilíbrio entre reabsorção e neo-osteogênese 

Mieloma: exacerbação da diferenciação e função osteoclástica 

 supressão dos reguladores negativos da reabsorção óssea 

ativador do receptor de fator nuclear e ligante (RANK – RANK-L) 

Mediadores osteoclastogênicos: ILs, TNFs, VEGF 

Proteina inflamatória 1- alfa macrofágica 

IL-6 induz proliferação e bloqueia apoptose das células MM 

Produção aumentada pela aderência das células MM às células tronco 

    Instituto de Hematologia e Oncologia Curirtiba 



INTERAÇÃO DAS CÉLULAS MM COM OSTEOBLASTOS 
 

Lesões osteolíticas e osteopenia difusa 
 

Aumento da atividade osteoclástica 
 

Falta de resposta osteoblástica compensadora 
 

Células MM inibem a proliferação e diferenciação osteoblástica 
 

Inibidores da atividade osteoblástica produzidos por células MM 
IL-3, ILK-7, TNF-alfa 

 
Soro e urina: peptídeos de colágeno indicadores de atividade OBL e OCL 

 
 
 

    Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 
 



FATORES DE CRESCIMENTO E RECEPTORES 

Interleucina 6 

Secretada pelas células tumorais e células tronco da MO 

Estimulada pela ativação do antígeno CD 40 e citocinas: TNFalfa, 
VEGF, IL-1 

Induz o fator de transcrição XBP-1 estimulante da diferenciação de 
células B normais a plasmócitos 

Fator de crescimento semelhante à insulina  IGF-1 

Interfere na proliferação e diferenciação celular e na apoptose 

Nivel alto no plasma: risco maior para tumores de próstata, mama, 
pulmão e colo-retais 

Potencializa os efeitos proliferativo e anti-apoptótico da IL-6 

Inibição do receptor (IGF-1R): alvo  para tratamento? 

 

    Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 



FATORES DE CRESCIMENTO E RECEPTORES 

Fator de crescimento endotelial vascular VEGF 

Fator angiogênico já bem definido, presente em várias neoplasias 

Produzido pelas células MM e pelas células tronco da medula óssea 

Participa da proliferação e migração das células MM 

Pode ser inibido por inibidores dos receptores de tirosina-quinase e por anticorpo 
monoclonal anti-VEGF (bevacizumab) 

Fator de crescimento fibroblástico 

Estímulo das células tronco com aumento da secreção de IL-6 

Translocação t(4;14): aumento da expressão do receptor FGFR3: alvo terapêutico? 

Fator ativador de células B 

Membro da família TNF: papel importante no desenvolvimento das células B 

CD40: Membro da família TNF-alfa 

Estímulo da secreção de IL-6 e VEGF 

 

 



Proliferação  
plasmocitária 

Lesões  
ósseas 

hipercalcemia 

dor 

Fraturas 
patológicas 

hiperuricemia 

Lesão renal 

disglobulinemia 
Imuno-deficiência 

amiloidose 
infecção 

   Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 

MIELOMA – FISIOPATOLOGIA E QUADRO CLÍNICO 

 

anemia 

gota 

distúrbios 
metabólicos 

metabólicos 

proteinúria 

Compressão 
medular 

Problemas 
neurológicos 















TRATAMENTO DO MIELOMA 

Fatores de risco:  Deleção ou diploidia do cromossomo 13 

   Deleção 17p 

   Translocações t(4;14) ou t(14;16) 

Pacientes elegiveis para transplante 

Talidomida / dexametasona 

 índice de resposta   63% 

 toxicidade   67% (neurop perif 27%) 

 mortalide nos 1os. 4 meses 7% 

 TVP    30% 

Tromboprofilaxia: heparina de baixo peso molecular 

     coumarínico 

Outras opções: lenalidomida/dex e bortezomib/dex 

 



TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO 
 

Eliminação do tecido hematopoiético e do sistema imune com QT 
e/ou RXT 
Substituição por células tronco 
 transplante de medula óssea de gêmeo idêntico: singênico 
                     de doador compativel: alogênico 
       infusão de células tronco do próprio paciente: autólogo 

 
INDICAÇÕES 

Alogênico ou singênico   Autólogo 
leucemia aguda    linfoma 
leucemia mieloide crônica   mieloma 
mielodisplasia     leucemias  
mieloma     doença auto-imune severa 
hipoplasia medular e aplasia eritroblática    amiloidose 
hemoglobinopatias                terapia gênica 
imuno-deficiências 
erros inatos do metabolismo do tecido hematopoiético 
ou mesenquimal (p.ex. Ostopetrose) 
hemoglobinúria paroxística noturna 
mielofibrose 
 



TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS 
HEMATOPOIÉTICAS 

 
Restabelecimento da hematopoiese após QT em dose alta ou RXT 
 correlação do aumento da dose com a resposta 
 supressão da hematopoiese como consequência do aumento da dose 
Baixa mortalidade 
Tolerância de paciente idosos 
Período de hospitalização curto    (ambulatorial) 
 
MOBILIZAÇÃO 
Quimioterapia e fatores de crescimento 
 
COLETA 
Aferese para obter população de células mononucleares enriquecida por 
celulas hematopoiéticas progenitoras 
Identificação e contagem das células tronco por citometria de fluxo 
Conservação por congelamento 
 
CONDICIONAMENTO  (QUIMIOTERAPIA AGRESSIVA) 
 
INFUSÃO POR ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 
 



TRATAMENTO DO MIELOMA 

1. Dor: analgésicos, opiáceos, radioterapia antálgica 

2.  Anemia: transfusão de concentrado de eritrócitos 

3.  Hiperviscosidade: plasmaferese 

4. Fraturas patológicas: procedimentos ortopédicos e radioterapia 

5. Compressão medular: procedimentos neuro-cirúrgicos, 
ortopédicos e radioterapia 

6.  Lesão renal: diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal 

7.  Hipercalcemia: corticosteroides, diuréticos e bifosfonatos 

8. Hiperuricemia: hidratação, bicarbonato de sódio, 4-HPP 

9. Infecções: antibioticoterapia 

10. Proliferação plasmocitária: quimioterapia, transplante autólogo 
ou alogênico de medula óssea  



TRATAMENTO DO MIELOMA 

Fatores de risco:  Deleção ou diploidia do cromossomo 13 

   Deleção 17p 

   Translocações t(4;14) ou t(14;16) 

Pacientes elegiveis para transplante 

Talidomida / dexametasona 

 índice de resposta   63% 

 toxicidade   67% (neurop perif 27%) 

 mortalide nos 1os. 4 meses 7% 

 TVP    30% 

Bortezomib: índice de resposta  40% 

Bortezomib / dexametasona 

Bortezomib / talidomida   70 – 90% 

  



TRATAMENTO DO MIELOMA 

 

QT em dose alta seguida de infusão autóloga de 
células tronco 

               QT  HDT/ASCT 

melhores índices:  

grau de resposta completa  5%    22% 

sobrevida livre de eventos (7 anos) 8%    16% 

sobrevida global (7 anos)  27%    43% 

 

 

 

Manutenção após auto-transplante: talidomida, 
lenalidomida, bortezomib 



TRATAMENTO DO MIELOMA 

 

TRANSPLANTE ALOGÊNICO:  

mortalidade remissão       sobrevida 2 anos    

15 – 41%      27 – 35%                30 – 71% 

 

TRATAMENTO DA DOENÇA REFRATÁRIA OU 
RECIDIVADA E PACIENTES NÃO ELEGIVEIS PARA 
TRANSPLANTE 

bortezomib, dexametasona, prednisona, 
metilprednisolona, ciclofosfamida, doxorrubicina 
peguilada, mostarda fenil-alanina, trióxido de arsênico, 
samário 
 

 


