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� "Síndromes mieloproliferativas"(SMPs) foi o termo 
cunhado em 1951, quando William Dameshed observou que 
policitemia vera (PV), trombocitemia essencial (TE), 
mielofibrose idiopática (MF) e leucemia mielóide crônica mielofibrose idiopática (MF) e leucemia mielóide crônica 
(LMC) apresentavam várias características clínicas e 
biológicas similares.

� Já em 2002, além das SMPs clássicas, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) incluiu em sua classificação 
doenças mieloproliferativas menos freqüentes, como 
leucemia neutrofílica crônica (LNC), síndrome 
hipereosinofílica/leucemia eosinofílica crônica (SHE/LEC) 
e outras não classificáveis.
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� As SMPs se originam por proliferação clonal de um 
progenitor hematopoiético pluripotencial, levando à 
hematopoiese  exacerbada com expansão de uma ou 
mais linhagens.mais linhagens.

� Entre as manifestações clínicas comuns às SMPs estão 
hipercelularidade de medula óssea, hematopoiese 
extramedular ocasionando esplenomegalia, 
transformação para leucemia aguda, desenvolvimento 
de mielofibrose e alto risco de hemorragia e trombose.
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� Progenitores hematopoéticos de SMPs possuem 
características biológicas marcantes, como 
hipersensibilidade a diversas citocinas, incluindo 
eritropoetina (EPO), interleucina 3 (IL-3), stem cell eritropoetina (EPO), interleucina 3 (IL-3), stem cell 
factor (SCF), insulin like growth factor (IGF-1), 
granulocyte macrophage colony-stimulating factor
(GM-CSF) e trombopoietina (TPO) e a habilidade de 
gerar, in vitro, colônias eritróides independentes de 
eritropoietina, conhecidas como colônias eritróides 
endógenas.
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� 2005: mutação no gene JAK2, recorrente em pacientes com 
SMPs clássicas, Bcr-Abl negativas.

� A proteína JAK2, pertencente à família das Janus quinases, 
é também uma tirosina-quinase, fosforilada em resposta à 
ação de diversas citocinas, ativando assim diferentes vias de ação de diversas citocinas, ativando assim diferentes vias de 
sinalização intracelular e participando do processo de 
transdução do sinal.

� Trata-se de uma mutação pontual, a substituição de uma 
guanina por timina (G T) no éxon 14 do gene JAK2, levando 
à substituição de uma valina por fenilalanina (V F) na 
posição 617 da proteína codificada (JAK2 V617F). Esta 
alteração é somática, adquirida, sendo detectada em células 
de linhagem eritróide e mielóide, mas não em células T ou 
células da mucosa bucal.
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� A mutação causa uma sinalização intracelular 
exacerbada e essa levaria tanto à hipersensibilidade 
quanto à independência de fatores de crescimento, 
como demonstrado em curvas de crescimento de como demonstrado em curvas de crescimento de 
linhagens transfectadas com JAK2 V617F na ausência 
ou em concentrações crescentes de IL-3 ou EPO.

� A mutação é encontrada em mais de 95% de pacientes 
com PV e em 50%-60% de pacientes com TE ou MF.
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Policitemia Vera

� Caracteriza-se por haver aumento das células 
sanguíneas, incluindo os glóbulos vermelhos 
(eritrocitose), brancos (leucocitose) e plaquetas 
(trombocitose), e esplenomegalia pode estar (trombocitose), e esplenomegalia pode estar 
presente.

� Manifestação: 5/1000000 pessoas.

� Relação Homem:Mulher: 1-2:1.

� Idade média: 60 anos.
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� Fase inicial: pletórica, em que há predomínio das 
hemáceas

Segunda fase: há redução do número de células, 
fibrose de medula óssea e esplenomegalia fibrose de medula óssea e esplenomegalia 
volumosa.

� 2005: mutação somática (troca de uma valina por 
uma fenilalanina) na posição 617 (V617F) no Jak2 
quinase.
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� Sintomas:
- Devido ao aumento da massa eritrocitária, encontramos 

normalmente sinais e sintomas decorrentes de hipertensão 
e anormalidades vasculares. 
- Episódios tromboembólicos, isquemia miocárdica e - Episódios tromboembólicos, isquemia miocárdica e 
acidente vascular cerebral podem ser a primeira 
manifestação da doença. 
- Outros achados, como prurido, eritromelalgia (aumento 
da temperatura da pele, sensação de queimação e 
eritrodermia) podem ocorrer. 
- É possível encontrar hepatomegalia em 40% dos casos e 
em 70% esplenomegalia.
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� Diagnóstico:

É feito pela suspeita clínica e pela exclusão de 
poliglobulia secundária à hipoxemia crônica, 
tumores secretores de eritropoietina, exclusão de tumores secretores de eritropoietina, exclusão de 
leucemia mielóide crônica e presença da mutação 
do JAK2.
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� Critérios diagnósticos (OMS 2001):
A1: massa eritrocitária > 25% do normal, ou Hb >18,5g/dL (homem) ou 
Hb>16,5g/dL nas mulheres
A2: ausência de causas secundárias de poliglobulia
- ausência de poliglobulia familiar
- ausência de elevação de eritropoetina (EPO) decorrente à hipoxemia (PO2< 
92%), produção inapropriada de EPO por produção tumoral92%), produção inapropriada de EPO por produção tumoral
A3: esplenomegalia
A4: anormalidades clonais citogenéticas outras, com exclusão t(9;22) e PCR 
para BCR/ABL positivo
A5: formação in vitro de colônia eritróide endógena
B1: plaquetose > 400.000 . 109/L
B2: leucocitose >12.000.109/L
B3: biópsia de medula óssea demonstrando panmielose com hiperplasia 
eritróide e megacariocítica
B4: baixos níveis de EPO
Diagnóstico é feito quando há A1+A2 com qualquer outro critério A ou 
A1+A2 com 2 critérios B.
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� "Polycytemia Vera Study Group" (PVSG) – critério diagnóstico 
incluindo a mutação JAK2 V617F:

A1 - Aumento da massa eritrocitária (> 25% acima do normal, ou 
hematócrito >= 0,6 em homens ou >= 0,56 em mulheres)
A2 - Ausência de causas de eritrocitose secundária (saturação de A2 - Ausência de causas de eritrocitose secundária (saturação de 
oxigênio arterial normal e ausência de elevação da eritropoetina sérica)
A3 - Esplenomegalia palpável
A4 - Presença da mutação JAK2 V617F ou outra anormalidade 
citogenética (excluindo BCR-ABL) nas células hematopoéticas
B1 - Trombocitose (Plaquetas > 400.000/mm3)
B2 - Neutrofilia (neutrófilos > 10.000/mm3) e > 12.500/mm3 em 
fumantes)
B3 - Esplenomegalia radiológica
B4 - Colônias eritróides endógenas ou eritropoetina sérica baixa
A1+A2+ qualquer outro critério é requerido para o diagnóstico de 
PV



07/07/2016

13

� 2007: Tefferi et al propuseram uma revisão dos critérios da OMS:
Critérios propostos para Policitemia Vera:
Critérios maiores:
1 - Hemoglobina > 18,5 g/dl em homens e > 16,5g/dl em mulheres 
ou outra evidência de aumento do volume eritrocitário
2 - Presença da JAK2617V>F ou outra mutação funcionalmente 2 - Presença da JAK2617V>F ou outra mutação funcionalmente 
similar como a mutação JAK2 exon 12
Critérios menores:
1 - Biópsia de medula óssea mostrando hipercelularidade para a 
idade com proliferação proeminente das séries eritróide, 
granulocítica e megacariocítica
2 - Nível sérico de eritropoetina abaixo do valor de referência 
3 - Formação endógena de colônia eritróide in vitro
O diagnóstico requer 2 critérios maiores e 1 menor ou a 
presença do primeiro critério maior juntamente com 2 
menores.
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� Complicações:
- episódios trombóticos: 1/3 dos pacientes, podendo 

ser AVC, IAM, TVP, trombose de artérias pulmonares e 
de veias hepáticas;
- episódios hemorrágicos: 25% dos pacientes, - episódios hemorrágicos: 25% dos pacientes, 

geralmente de pouca gravidade;
- deficiência de ferro;
- úlcera péptica;
- neuropatias: vertigens;
- excesso de ácido úrico e gota: pelo aumento de 

proliferação celular.
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� Diagnóstico diferencial

1. Bronquite crônica

2. Enfisema

3. LMC

4. Neoplasia renal 

5. SMPc
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� Exames que contribuem para o diagnóstico (nível A) :
1. Detecção da mutação JAK2
2. Ferritina
3. Hemoglobina
4. Massa eritrocitária4. Massa eritrocitária

� Exames usados com freqüência no diagnóstico (nível B) :
1. BCR-ABL – cariótipo ou PCR
2. Gasometria arterial
3. Epo
4. BMO 
5. Prova de função pulmonar
6. RX tórax
7. TAC abdômen 
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Mielofibrose 

� Metaplasia mielóide agnogênica ou mielofibrose 
com metaplasia mielóide.

� É um distúrbio clonal de uma célula progenitora 
hematopoiética multipotente, de etiologia hematopoiética multipotente, de etiologia 
desconhecida, caracterizada por fibrose da medula 
óssea, hematopoiese extramedular e 
esplenomegalia. 

� Há proliferação megacariocítica e granulocítica na 
medula óssea, associada com deposição reacional 
de tecido conectivo.
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� A medula óssea se torna insuficiente para a 
produção de células normais e a hematopoiese
passa para o baço, causando o seu aumento de 
tamanho.tamanho.

� Estadio inicial: caracteriza-se por uma fase celular 
pré-fibrótica, com hipercelularidade da medula 
óssea e fibrose reticular mínima. 

� Evolução: há um aumento progressivo da 
reticulina e da fibrose colágena e em alguns casos 
osteomieloesclerose.



07/07/2016

19

� É o distúrbio mieloproliferativo crônico menos 
comum.

� Trata-se de uma enfermidade rara (cerca de 5 casos por 
milhão de habitantes por ano) e ocorre milhão de habitantes por ano) e ocorre 
predominantemente em indivíduos idosos (idade 
superior a 65 anos).

� A etiologia é desconhecida, mas a exposição a benzeno 
e radiação ionizante podem ser documentadas em 
alguns casos e há raros casos de mielofibrose familiar.

� Mutação JAK2
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� Sinais e sintomas:
- assintomáticos
- fadiga, dispnéia, perda de peso, sudorese noturna, 

febre baixa e sangramentosfebre baixa e sangramentos
- artrite gotosa e cálculo renal podem ocorrer devido à 

hiperuricemia
- esplenomegalia de graus variados é detectada em 

mais de 90% dos casos e pode ser maciça
- cerca de 50% têm hepatomegalia
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� Fase pré-fibrótica ou celular: cerca de 20 a 30% dos casos são 
diagnosticados nesta fase.

� Hepatoesplenomegalia entre ausente e discreta.
� Anemia, plaquetose e leucocitose entre ausentes e discretas.
� Reação leucoeritroblástica (leucocitose, desvio à esquerda, � Reação leucoeritroblástica (leucocitose, desvio à esquerda, 

presença de células mielóides imaturas, presença de 
eritroblastos) pode estar presente. 

� Poiquilocitose discreta, constituída principalmente por 
dacriócitos.

� Medula óssea: hipercelularidade, proliferação neutrofílica, 
proliferação megacariocítica com atipias (agrupamentos de 
megacariócitos, lobulação nuclear anômala), fibrose reticulínica
entre ausente e discreta.
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� Fase fibrótica: cerca de 70 a 80% dos casos são 
diagnosticados nesta fase.

� Esplenomegalia e/ou hepatomegalia de moderada a 
acentuada. acentuada. 

� Reação leucoeritroblástica evidente, poiquilocitose com 
presença proeminente de dacriócitos.

� Medula óssea: fibrose reticulínica e/ou colágena em graus 
de moderado a acentuado, celularidade diminuída, 
sinusóides dilatados com hematopoiese intraluminal, 
proliferação megacariocítica proeminente e atipias 
(agregados de megacariócitos, lobulação nuclear anômala), 
osteoesclerose (“neoformação óssea”).
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� Não há alterações citogenéticas específicas, porém 
podem estar presentes em cerca de 60% dos casos. 
As alterações citogenéticas mais freqüentes são del 
(3q), del (20q) e trissomia parcial 1q, além de +8 (3q), del (20q) e trissomia parcial 1q, além de +8 
e/ou +9. 
Deleções afetando os cromossomos 7 e 5 podem 
ocorrer e podem estar associadas à terapia 
citotóxica utilizada para controle da doença 
mieloproliferativa.
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� Alterações moleculares: a pesquisa da mutação 
JAK2 V 617 é importante e na mielofibrose 
idiopática essa mutação está presente em cerca de 
50% dos casos.50% dos casos.
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� Critérios diagnósticos (OMS 2008):
Critérios Maiores:
1- Proliferação e atipia de megacariócitos, presença de fibrose reticulínica ou 
colágena
Ou, na ausência de fibrose reticulínica, as alterações megacariocíticas devem 
ser acompanhadas por aumento da celularidade da medula óssea, proliferação 
granulocítica e as vezes diminuição da eritropoiese (isto é , mielofibrose pré granulocítica e as vezes diminuição da eritropoiese (isto é , mielofibrose pré 
fibrótica)
2- Ausência de critérios OMS para LMC, PV, MDS ou outra neoplasia mielóide
3- Demontração da mutação JAK 2 V617F ou outra anormalidade clonal ou 
Ausência de fibrose reacional da medula óssea
Critérios Menores:
1- Leucoeritroblastose
2- Aumento da LDH
3- Anemia
4- Esplenomegalia palpável
O diagnóstico requer todos os 3 critérios maiores e 2 critérios menores.
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� Fatores prognósticos: anemia, leucocitose, 
trombocitopenia, presença de mieloblastos 
circulantes, idade avançada, a presença de 
anormalidades citogenéticas complexas e sintomas anormalidades citogenéticas complexas e sintomas 
constitucionais como febre inexplicada, sudorese 
noturna ou perda de peso.
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� As principais causas de morbidade e mortalidade 
são falência da medula óssea com sangramento 
e/ou infecção, eventos tromboembólicos, 
hipertensão portal, insuficiência cardíaca e hipertensão portal, insuficiência cardíaca e 
leucemia aguda. 

� A incidência de transformação leucêmica varia de 
5 a 30%, alguns casos podem estar associados ao 
uso de terapia citotóxica para o controle do 
processo mieloproliferativo. 

� A linhagem das células da leucemia pode ser 
mielóide, linfóide ou bifenotípica.
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� A esplenomegalia maciça comumente mascara a 
eritrocitose da PV e relatos de trombose intra-
abdominais na MF representam, mais provavelmente, 
casos de PV não-reconhecida

� A presença de eritrócitos em forma de lágrima, 
eritrócitos nucleados, mielócitos e promielócitos 
estabelece uma hematopoiese extramedular, e a 
presença de leucocitose, trombocitose com plaquetas 
grandes e bizarras e mielócitos circulantes sugere um 
distúrbio mieloproliferativo, em oposição a uma forma 
secundária de mielofibrose
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� Tratamento:

1. Suporte transfusional

2. Eritropoietina

3. Hydrea

4. Talidomida

5. Transplante de medula óssea alogênico

6. Molécula ruxolitinibe : controla as enzimas JAK1 
e JAK2
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Trombocitemia essencial

� Doença mieloproliferativa crônica clonal, que envolve, 
principalmente, a linhagem megacariocítica. 

� Caracterizada por plaquetoses sustentadas em sangue 
periférico e aumento do número de megacariócitos na 
medula óssea.medula óssea.

� Clinicamente pode haver a presença de episódios 
trombóticos e/ou hemorrágicos. 

� Não há um marcador biológico específico para esta 
doença, portanto outras causas de plaquetose devem 
ser investigadas como outros distúrbios mielóides, 
deficiência de ferro, doenças inflamatórias e 
infecciosas e tumores sólidos.
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� A incidência exata é desconhecida, mas estima-se que 
seja em torno de 1 – 2,5 por 100.000 habitantes por ano. 

� A maioria dos casos é diagnosticada em torno dos 50 a 
60 anos, sem predomínio de acordo com o sexo. 60 anos, sem predomínio de acordo com o sexo. 
Entretanto, há um pico de freqüência em torno dos 30 
anos de idade e, nesse caso, as mulheres são mais 
afetadas. A ocorrência de TE em crianças é rara. 

� A TE familiar é rara, porém há relatos na literatura de 
algumas famílias com vários membros afetados.
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� Mais da metade dos casos é assintomática ao diagnóstico, e a 
suspeita ocorre devido a achado de plaquetose em um 
hemograma de rotina. 

� Cerca de 20 a 50% dos pacientes tem alguma manifestação de 
oclusão vascular ou de hemorragia ao diagnóstico. Oclusão da 
microvasculatura pode levar a ataques isquêmicos cerebrais microvasculatura pode levar a ataques isquêmicos cerebrais 
transitórios, isquemia digital com parestesias e nos casos mais 
graves gangrenas. Tromboses de veias e artérias maiores podem 
ocorrer, inclusive de veias esplênicas ou hepáticas. Os fenômenos 
hemorrágicos ocorrem mais freqüentemente em mucosas, como 
trato gastrointestinal e vias aéreas superiores. 

� Esplenomegalia discreta está presente em aproximadamente 50% 
e hepatomegalia discreta em 15 a 20%.
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� Tem um curso indolente, caracterizado por longo período 
sem sintomas, com alguns episódios isolados de 
hemorragia e/ou trombose. 

� A transformação leucêmica pode ocorrer em menos que 5% � A transformação leucêmica pode ocorrer em menos que 5% 
dos casos e pode estar associada ao uso de terapia citotóxica 
prévia. 

� Alguns pacientes podem desenvolver fibrose de medula 
óssea alguns anos após o diagnóstico, mas é pouco comum. 
A ocorrência de aumento de fibras de reticulina ou fibrose 
colágena nos primeiros anos após o diagnóstico deve levar à 
investigação de outro diagnóstico como mielofibrose 
crônica.
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� Critérios diagnósticos (2001):

1-Plaquetose sustentada > 600.000/mm3.
2-Biópsia de medula óssea mostrando proliferação, 2-Biópsia de medula óssea mostrando proliferação, 
principalmente da linha megacariocítica, com 
megacariócitos de tamanho aumentado e 
predomínio de formas maduras.
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� Para afastar a PV deve-se ter:
1. Massa eritrocitária normal ou Hb <18,5g/dl em 
homens e <16,5g/dl em mulheres;
2. Ausência de deficiência de ferro documentada 2. Ausência de deficiência de ferro documentada 
pela presença de ferro medular (coloração de 
Perls), e/ou ferritina sérica normal e VCM normal;
3. se não forem preenchidas as condições 
anteriores, teste terapêutico com ferro não deve 
elevar a massa eritrocitária ou os níveis de 
hemoglobina aos valores observados em 
policitemia vera.
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� Para afastar LMC deve-se confirmar a:
4. Ausência de cromossomo Philadelphia ou fusão 
de gene BCR/ABL;

� Para afastar a MF deve haver:� Para afastar a MF deve haver:
5. Ausência de fibrose colagênica ou fibras de 
reticulina mínimas na medula;

� Para afastar a SMD deve-se ter:
6. ausência de del 5q, t(3;3), inv(3);
7. ausência de displasia significativa e alguns ou 
poucos micromegacariócitos;
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� Para afastar a Trombocitose reativa deve 
haver:
8. Ausência de causa identificável para a 
plaquetose como infecção, doença inflamatória ou plaquetose como infecção, doença inflamatória ou 
doença não-hematológica maligna;
9. esplenomegalia prévia.
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� Diagnóstico:
1. Sangue periférico: plaquetose maior que 

600.000/mm3, as plaquetas podem ser de pequeno a 
grande tamanho, raramente com formas bizarras, 
pseudópodos e citoplasmas agranulares. A contagem pseudópodos e citoplasmas agranulares. A contagem 
de leucócitos geralmente é normal, porém pode 
haver discreta elevação. Basofilia é usualmente 
ausente. A série vermelha é normal, com hemácias 
normocíticas, normocrômicas, a menos que haja 
deficiência de ferro por hemorragia prévia, quando, 
então, serão microcíticas e hipocrômicas.
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2. Medula óssea: geralmente é normocelular ou discreta 
a moderadamente hipercelular, raramente 
hipocelular. A anormalidade mais marcante é a 
acentuada proliferação de megacariócitos gigantes 
que usualmente formam agrupamentos (“clusters”), que usualmente formam agrupamentos (“clusters”), 
mas também podem estar dispersos. 
Aumento de precursores eritróides pode ocorrer, 
particularmente se o paciente teve fenômeno 
hemorrágico prévio. Aumento do setor granulocítico
pode ocorrer, mas é geralmente discreto. 
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Em geral não há displasia nem aumento da 
porcentagem de blastos. As fibras de reticulina são 
ausentes ou aumentadas de forma discreta. O 
fenômeno chamado emperipolese (englobamento de fenômeno chamado emperipolese (englobamento de 
elementos da medula óssea no citoplasma dos 
megacariócitos) é freqüentemente observado.

A coloração para ferro na medula óssea está presente 
em 40 a 70% dos pacientes ao diagnóstico.
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� Os tecidos extramedulares não são 
significativamente envolvidos pela proliferação 
megacariocítica. 

� No baço e fígado pode haver hematopoiese � No baço e fígado pode haver hematopoiese 
extramedular discreta. Pode haver agregados 
plaquetários nos sinusóides esplênicos. 
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� Alterações citogenéticas: não há alterações 
citogenéticas ou moleculares específicas. O 
cromossomo Philadelphia e o gene BCR/ABL são 
ausentes e devem ser sempre pesquisados para a ausentes e devem ser sempre pesquisados para a 
exclusão de LMC como causa de plaquetose. A 
ocorrência de cariótipo anormal é pouco freqüente 
na TE, estando presente em 5 a 10% dos casos. 
Anormalidades recorrentes incluem del (13q22), +8 
e +9. 
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� Alterações moleculares:
Cerca de 50% dos pacientes apresentam a mutação 
JAK2 V617F; os que são positivos para a mesma 
apresentam-se com uma doença que lembra apresentam-se com uma doença que lembra 
Policitemia Vera (níveis mais altos de 
hemoglobina, de neutrófilos, aumento das séries 
granulocítica e eritrocítica na medula óssea, 
aumento da transformação policitêmica).
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� Atualmente, a presença desta mutação faz parte dos 
critérios diagnósticos, como proposto pelo PVSG 
(Polycithemia Vera Study Group), 2005:
A1- Contagem de plaquetas > 600.000/mm3 mantida por 
pelo menos 2 anos
A2- Presença da mutação JAK2
pelo menos 2 anos
A2- Presença da mutação JAK2
B1- Nenhuma causa de Trombocitose Reacional
B2- Sem evidência de deficiência de ferro
B3- Sem evidência de Policitemia Vera
B4- Sem evidência de LMC (Ph - , BCR/ABL -)
B5- Sem evidência de mielofibrose
B6- Sem evidência de Síndrome Mielodisplásica
Para o diagnóstico de TE é necessário: A1+A2+B3 a 
B6(TE JAK 2 V617F +) ou A1+B1 a B6 (TE JAK2 V617F-).
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� Tefferi et al, 2007:
1- Contagem de plaquetas >= 450.000/mm3 sustentada
2- Biópsia de medula óssea mostrando proliferação da linhagem 
megacariocítica, com aumento dos números de megacariócitos
grandes, megacariócitos maduros, sem proliferação significativa 
da série granulocítica ou da série eritrocíticada série granulocítica ou da série eritrocítica
3- Ausência de critérios para PV, Mielofibrose, LMC, MDS ou 
outras neoplasias mielóides
4-Presença da mutação JAK2 V617F ou outro marcador clonal, ou 
ausência de evidência de plaquetose reacional
O diagnóstico requer TODOS os quatro critérios. 
*Causas de trombocitose reacional: deficiência de ferro, 
esplenectomia, cirurgias, infecções, inflamações, doença do 
tecido conectivo, câncer metastático, doenças linfoproliferativas. 
Entretanto, a presença de trombocitose reacional não exclui 
totalmente TE, se estiverem presentes os três primeiros critérios.
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� Tratamento:

1. Hydrea

2. Alfainterferon

3. Anagrelide
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Leucemia Mielóide Crônica

� Representa 15 a 20% das leucemias do adulto.

� Incidência: 1-2 casos / 100000 habitantes.

� Mais frequente em homens que em mulheres (1,4-
2,2:1).2,2:1).

� Idade mediana ao diagnóstico: 55-60 anos.

� É rara abaixo dos 19 anos (1-2 casos / 1milhão de 
habitantes).
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� É uma doença clonal da “stem cell” pluripotente e 
está associada ao cromossomo Philadelphia e a 
fusão gênica BCR/ABL, os quais podem ser 
encontrados em toda a linhagem mielóide e em encontrados em toda a linhagem mielóide e em 
algumas células linfóides.

� É uma doença geralmente constituída por três 
fases: uma fase inicial indolente, chamada fase 
crônica, seguida por uma fase intermediária de 
transformação, que é a fase acelerada, e uma fase 
agressiva com transformação leucêmica evidente, 
denominada crise blástica.
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� A maioria dos pacientes é diagnosticada na fase 
crônica.

� Cerca de 20 a 40% dos pacientes são 
assintomáticos ao diagnóstico e geralmente são assintomáticos ao diagnóstico e geralmente são 
diagnosticados pelo achado ocasional de 
leucocitose em exames de rotina. 

� Os achados clínicos mais freqüentes incluem 
fadiga, perda de peso, anemia e esplenomegalia.

� Apresentações atípicas com características de fase 
acelerada ou crise blástica ao diagnóstico podem 
ocorrer.
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� Fase crônica:

#   No sangue periférico há presença de leucocitose com 
predomínio de células mielóides com escalonamento 
maturativo de promielócitos até segmentados.maturativo de promielócitos até segmentados.
A porcentagem de blastos geralmente é menor que 2%. 
Podem estar presentes basofilia e/ou eosinofilia. 
A contagem plaquetária é normal ou aumentada, 
plaquetopenia é pouco comum nesta fase. 
A maioria dos pacientes tem anemia discreta. 
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#   A medula óssea é hipercelular com predomínio de 
células mielóides com maturação e, portanto, alta 
relação mielóide/eritróide.   
Pode estar presente eosinofilia e/ou basofilia.   
Os blastos geralmente são menores que 5%. Os blastos geralmente são menores que 5%. 
A série megacariocítica pode ser normocelular ou 

discretamente diminuída e, em alguns pacientes, pode 
ser hipercelular. 
A série eritrocítica é geralmente diminuída. 

Na biópsia de medula óssea, cerca de 40% dos 
pacientes apresentam aumento das fibras de reticulina
ao diagnóstico.
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� Fase acelerada:

#  É caracterizada por uma ou mais das seguintes alterações: 

1 - porcentagem de blastos no sangue periférico ou entre as 
células nucleadas da medula óssea de 10 a 19%células nucleadas da medula óssea de 10 a 19%

2 - basófilos no sangue periférico ≥ 20%

3 - trombocitopenia persistente < 100.000/mm3 não 
relacionada à terapêutica

4 - trombocitose persistente > 1.000.000/mm3

5 - aumento da contagem de leucócitos e aumento do 
tamanho do baço não responsivos à terapia e/ou evidência 
de evolução clonal
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� Fase blástica:

#   É diagnosticada quando há uma das seguintes 
alterações: 

1 - porcentagem de blastos no sangue periférico e 1 - porcentagem de blastos no sangue periférico e 
entre as células nucleadas da medula óssea é maior 
ou igual a 20%

2 - presença de grandes agregados de células 
blásticas na biópsia de medula óssea

3 - presença de proliferação blástica extramedular
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#   Em cerca de 70% dos casos a linhagem blástica é 
mielóide e em cerca de 20 a 30%, linfóide. 
Raramente podem coexistir duas populações 
blásticas distintas, mielóide e linfóide. A 
proliferação blástica extramedular pode ocorrer proliferação blástica extramedular pode ocorrer 
em qualquer localização, porém é mais comum em 
pele, linfonodo, baço, ossos e sistema nervoso 
central, e pode ser de linhagem mielóide ou 
linfóide.
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� A fosfatase alcalina de neutrófilos é muito 
diminuída ou totalmente negativa na fase crônica e 
pode estar associada à fraca expressão de antígenos 
em geral intensamente expressos em neutrófilos, em geral intensamente expressos em neutrófilos, 
como CD15 e HLA-DR. A imunofenotipagem é 
especialmente útil na determinação da linhagem 
comprometida na crise blástica, de acordo com o 
perfil de expressão de antígenos mielóides ou 
linfóides e, mais raramente, das duas linhagens.
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� Análise genética:

- Ao diagnóstico, cerca de 90 a 95% dos casos 
apresentam o cromossomo Philadelphia, ou seja, a 
translocação t(9;22)(q34;q11). 

- No estudo molecular (PCR) poderemos observar a - No estudo molecular (PCR) poderemos observar a 
presença da fusão BCR/ABL, que é a fusão do gene BCR 
no cromossomo 22 com regiões do gene ABL no 
cromossomo 9, em quase 100% dos pacientes.
A análise quantitativa periódica da fusão BCR/ABL é 
utilizada no controle do tratamento dos pacientes com 
inibidores da tirosino quinase.
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� Tratamento:

1. Hydrea

2. Alfainterferon

3. TMO alogênico

4. Inibidores de tirosina-quinases: são análogos 
estruturais do trifosfato de adenosina (ATP), com 
o qual competem para ligação na molécula da 
quinase. 

Imatinibe, Dasatinibe, Nilotinibe.
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