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RESUMO

Pracchia LF. Significado prognóstico dos graus histológicos do linfoma de Hodgkin
tipo esclerose nodular [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2005. 55p.

Esclerose Nodular (EN), o tipo histológico mais freqüente do linfoma de Hodgkin
(LH), apresenta grande variabilidade em sua composição celular. Na década de 80,
pesquisadores do British National Lymphoma Investigation (BNLI) propuseram uma
subclassificação histológica do LH EN. Eles identificaram dois graus histológicos LH EN grau I (LH EN I) e LH EN grau II (LH EN II) - e demonstraram que os
portadores de LH EN II apresentavam uma menor sobrevida em comparação aos
portadores de LH EN I. Outros estudos, entretanto, não reproduziram estes
achados. Com o objetivo de avaliar o significado prognóstico da graduação
histológica do BNLI, realizamos um estudo que incluiu 69 casos de LH EN. Trinta e
cinco casos (51%) foram classificados como EN I e 34 (49%) como EN II. Mais de
90% dos casos foram tratados com quimioterapia exclusiva ou terapia combinada,
que incluía radioterapia em sítios de bulky disease. Não houve diferença no tipo de
tratamento oferecido a depender do grau histológico. Também não se observou
diferença na distribuição de outros fatores prognósticos, tais como idade, sexo,
estádio, sintomas B, albumina sérica, hemoglobina, leucometria, linfometria,
velocidade de hemossedimentação (VHS) e Índice Prognóstico Internacional (IPI)
entre os dois grupos histológicos. Remissão completa após o tratamento inicial foi
obtida em 86% dos casos de EN I e em 82% dos casos de EN II (p=0,75). A
probabilidade estimada de sobrevida global em 5 anos (SG) foi de 67% para EN I e
de 84% para EN II (p=0,13) e a taxa de sobrevida livre de doença em 5 anos (SLD)
foi de 85% versus 87%, respectivamente (p=0,72). A SG esteve relacionada com os
grupos de risco do IPI, a VHS e a concentração de hemoglobina sérica; a SLD
esteve associada apenas com os grupos de risco do IPI. Concluímos que a
graduação histológica proposta pelo BNLI não esteve associada com o prognóstico
desta população de portadores de LH EN tratados de maneira uniforme.
Descritores: PROGNÓSTICO, SOBREVIVÊNCIA LIVRE DE DOENÇA, ESTADIAMENTO DE
NEOPLASIAS, DOENÇA DE HODGKIN/patologia

SUMMARY

Pracchia LF. Prognostic significance of histopathological grading of nodular
sclerosing Hodgkin´s lymphoma [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2005. 55p.

Nodular sclerosing (NS), the most frequent histological type of Hodgkin´s lymphoma
(HL), presents a great variability in its cellular composition. In the 80´s, researchers
of the British National Lymphoma Investigation (BNLI) proposed a histological-based
subclassification for NS HL. They identified two histological grades - NS HL grade I
(NS HL I) and NS HL grade II (NS HL II) – and reported that NS II patients had a
lower survival rate in comparison with NS I patients. Other studies, however, did not
reproduce these findings. We retrospectively studied 69 NS HL patients to evaluate
the prognostic significance of the BNLI grading system. Thirty-five cases (51%) were
classified as NS I and 34 (49%) as NS II. More than 90% of the included cases were
treated with exclusive chemotherapy or combined therapy, which included
radiotherapy in areas of bulky disease. The treatment type was not different for NS I
and NS II patients. We also did not observe significant difference in the distribution
of other prognostic factors, such as age, sex, stage, B symptoms, serum albumin,
hemoglobin, white-cell count, lymphocyte count, hemossedimentation rate and
International Prognostic Index (IPI) between the two NS grades. The complete
remission rate after initial therapy was 86% in the NS I group and 82% in the NS II
group (p=0,75). The predicted 5-year overall survival rate (OS) was 67% in the NS I
patients and 84% in the NS II patients (p=0,13). The predicted 5-year disease free
survival rate (DFS) for NSI and NSII patients was 85% and 87%, respectively
(p=0,72). The IPI risk groups, the hemossedimentation rate and the hemoglobin
level were OS predictors; the IPI was the only factor related to the DSF. Therefore,
we concluded that the histological BNLI grading system was not associated with the
prognosis of this uniformly treated population of NS HL patients.
Descriptors:

PROGNOSIS,

DISEASE/pathology

DISEASE-FREE

SURVIVAL,

NEOPLASM

STAGING,

HODGKIN

1

1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Fatores prognósticos do linfoma de Hodgkin

O linfoma de Hodgkin (LH), descrito inicialmente por Thomas Hodgkin
em 1832, é atualmente uma das neoplasias humanas na qual o adequado
tratamento pode propiciar excelente controle clínico e longa sobrevida para a
maioria de seus portadores1. Mesmo assim, dentre os indivíduos acometidos
por este tumor, pode-se identificar alguns com pior prognóstico em relação à
chance de cura e sobrevida.
Desde a segunda metade do século XX, vários fatores foram
identificados como relacionados com o prognóstico do LH. Durante as
décadas de 40 e 50, Peters2 e Rosenthal3 demonstraram a possibilidade de
reconhecer os pacientes de pior prognóstico através da avaliação da
extensão do acometimento pelo tumor, de seus aspectos histológicos, da
presença de sintomas sistêmicos e de características demográficas dos
pacientes, como sexo e idade ao diagnóstico. Nas décadas seguintes, com o
avanço no conhecimento sobre a fisiopatologia do LH, foi evidenciada a
importância prognóstica de alterações inflamatórias mediadas pela liberação
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anormal de citoquinas em portadores de LH. Os reflexos laboratoriais deste
estado

pró-inflamatório,

tais

como

alterações

na

velocidade

de

hemossedimentação (VHS), presença de anemia, alteração dos níveis de
albumina sérica e anormalidades no número de leucócitos em sangue
periférico, foram identificados como fatores independentes de prognóstico
por diversos autores4,5,6.
Devido à multiplicidade de fatores prognósticos descritos, em 1998 o
International Prognostic Factors Project on Hodgkin´s Disease desenvolveu
um escore, denominado Índice Prognóstico Internacional (IPI)7, em um
estudo multi-institucional que incluiu mais de 4,500 pacientes. Foram
avaliadas

19

características

clínico-laboratoriais

e,

após

análise

multivariadada, sete fatores independentes de mau prognóstico foram
identificados: albumina sérica menor que 4,0g/dL; hemoglobina menor que
10,5g/dL; sexo masculino; estádio IV; idade maior que 45 anos; leucometria
maior ou igual a 15,000/mm3 e linfócitos abaixo de 600/mm3. De acordo com
a quantidade de fatores de mau prognóstico encontrada ao diagnóstico dois
grupos de risco foram definidos: baixo risco - presença de até dois fatores - e
alto risco - presença de três ou mais fatores.

Os dois grupos de risco

apresentavam diferença significativa na sobrevida em cinco anos, sendo
esta de 86% nos pacientes de baixo risco e de 70% nos de alto risco. Devido
a seu poder discriminatório, o IPI é atualmente utilizado para a definição do
prognóstico de pacientes em estádios precoces8 e avançados da doença.
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1.2 Características histológicas e prognóstico do linfoma de Hodgkin

Dentre todos os fatores identificados como associados com o
prognóstico do LH, o aspecto histológico peculiar deste linfoma, descrito
inicialmente por Greenfield em 1878, foi o primeiro a ser reconhecido como
fator prognóstico3.
A característica histomorfológica que permite o diagnóstico de LH,
definida entre 1898 e 1902 por Sternberg e Reed, consiste em uma
proliferação de pequena e variável quantidade de células neoplásicas células de Reed-Sternberg - circundadas por uma quantidade também
variável de células reacionais tais como histiócitos, linfócitos, plasmócitos e
eosinófilos, com ocasionais áreas de diferentes graus de fibrose. A
proporção mutável de todos estes elementos resulta, assim, em uma ampla
gama de aparências morfológicas distintas. Embora a variação dos aspectos
histológicos fosse evidente desde o início do século XX, somente em 1936
Rosenthal3 demonstrou que o LH, quando composto por um predomínio de
linfócitos reacionais e poucas células neoplásicas, apresentava um melhor
prognóstico se comparado com as outras composições celulares.
Dando continuidade à busca de características citomorfológicas que
pudessem estar relacionadas ao prognóstico deste linfoma, Jackson e
Parker9, em 1944, propuseram uma divisão da doença em três tipos
morfológicos distintos - paragranuloma, granuloma e sarcoma - definidos de
acordo com a proporção entre as células neoplásicas e as reacionais
encontradas nos tecidos acometidos. O paragranuloma era composto de
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pequena quantidade de células tumorais associada à intensa infiltração por
linfócitos reacionais; o sarcoma era composto de um maior número de
células tumorais, algumas de aspecto anaplásico ou sincicial, associada a
um pequeno número de linfócitos reacionais e marcada fibrose reticulínica; o
granuloma compreendia o restante dos casos. Os tipos eram claramente
relacionados com a sobrevida dos pacientes, sendo esta melhor nos
portadores de paragranuloma e pior nos portadores de sarcoma. Embora
esta classificação permitisse definir três grupos prognósticos distintos seu
valor clínico era limitado, pois cerca de 80% a 90% dos pacientes eram
classificados como granuloma, ou seja, a maioria dos casos pertencia ao
grupo de prognóstico intermediário. Em 1956, Smetana e Cohen10
observaram que os casos de granuloma com esclerose linfonodal acentuada
aparentemente possuíam um melhor prognóstico do que aqueles aonde a
fibrose era leve ou ausente, propondo assim uma possível subdivisão do tipo
granuloma.
Lukes e Butler11, em 1965, considerando não só a presença de
fibrose no tipo granuloma, mas também o grau de pleomorfismo das células
neoplásicas e a composição das células reacionais presentes nos linfonodos
acometidos, propuseram um novo sistema de classificação do LH, composto
de seis tipos distintos: linfocítico-histiocítico nodular, linfocítico-histiocítico
difuso, esclerose nodular, misto, fibrose difusa e fibrose reticular. Os tipos
linfocíticos-histiocíticos, nodular e difuso, eram compostos de pequena
quantidade de células neoplásicas em um fundo de linfócitos e histiócitos
reacionais. O tipo esclerose nodular apresentava evidente fibrose colagênica
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levando a formação de nódulos celulares. O tipo misto era composto de
moderada quantidade de células tumorais em um fundo heterogêneo de
células reacionais, como histiócitos, eosinófilos e plasmócitos. Os tipos de
fibrose, reticular e difusa, apresentavam um grande número de células de
Reed-Sternberg permeadas por poucos linfócitos reacionais e abundante
quantidade de fibras reticulínicas. Esta nova classificação também era
relacionada com a sobrevida dos pacientes, sendo esta maior nos
portadores das formas linfocíticas-histiocíticas (mediana de sobrevida de 7,4
a 12,4 anos), intermediária nos portadores de esclerose nodular (mediana de
sobrevida de 4,2 anos) e pior nas formas mista (mediana de sobrevida de
2,5 anos) e de fibrose (mediana de sobrevida de 0,9 a 2,3 anos). Além disso,
a classificação de Lukes e Butler tinha correlação com o primeiro sistema de
estadiamento clínico, definido por Peters e Middlemiss2 em 1958,
comprovadamente preditor da sobrevida dos portadores de LH, tornando-a
uma poderosa ferramenta de prognosticação. Na Conferência de Rye, em
1965, esta classificação foi condensada e simplificada para uso clínico, os
tipos linfo-histiocíticos foram agrupados com o nome de predominância
linfocitária e os de fibrose como depleção linfocitária.
Durante a década de 80, aperfeiçoamentos obtidos no tratamento do
LH ocasionaram uma significativa melhora de seu prognóstico12,13 e,
concomitantemente, uma redução no valor prognóstico da Classificação
Rye14,15. Também nesta década, em decorrência da utilização de métodos
imuno-histoquímicos, foi possível demonstrar que o fenótipo das células
neoplásicas do LH não era uniforme. A maioria dos casos apresentava
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expressão dos antígenos CD30 e CD1516, mas alguns apresentavam
expressão de CD20, um antígeno de linfócitos B, na ausência de CD30 e
CD15. Em decorrência destas observações, Harris e colaboradores17, em
1994, propuseram uma nova classificação para o LH, resultante da
associação dos conhecidos aspectos histomorfológicos com o fenótipo das
células

tumorais.

Nesta

classificação,

denominada

REAL

(Revised

European-American Classification of Lymphoid Neoplasms), o LH era
separado em duas entidades distintas: LH clássico - CD30 e CD15 positivos,
CD20 negativo - e LH predominância linfocitária nodular (paragranuloma) CD20 positivo, com rara expressão de CD30. O LH clássico era ainda
subdividido, devido a diferenças na apresentação clínica, em três tipos
histológicos de prognóstico similar - esclerose nodular (EN), celularidade
mista (CM) e depleção linfocitária (DL) - e um quarto tipo de aparente melhor
prognóstico - LH rico em linfócitos (RL). Esta proposta de classificação,
baseada em aspectos morfológicos e fenotípicos, foi utilizada na elaboração
da mais recente Classificação dos Tumores da Organização Mundial da
Saúde18 (OMS), publicada em 2001.
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1.3 Propostas de subdivisão do tipo esclerose nodular

A partir do final da década de 60, quando a Classificação Rye
começou a ser amplamente aplicada, relatos de centros europeus e norteamericanos identificaram a EN como o tipo histológico mais freqüentemente
encontrado em pacientes portadores de LH19,20,21, em freqüências que
podiam chegar a até 74% dos casos22. No Brasil, são poucos os dados
publicados sobre a distribuição dos tipos histológicos do LH.

Embora

Kirchhoff23 e Evans24, na década de 80, tivessem observado uma maior
freqüência do tipo CM em pacientes brasileiros, publicações mais
recentes25,26,27 têm demonstrado um predomínio do tipo EN, presente em
cerca de 50% a 60% dos casos.
Do ponto de vista histológico o tipo EN pode ser diferenciado dos
demais pela presença de bandas de tecido colagênico que delimitam
nódulos

celulares.

Estes

nódulos

contêm

as

células

neoplásicas,

predominantemente a variante lacunar da célula de Reed-Sternberg, e as
células reacionais (Figura 1). De acordo com a Classificação Rye, a
presença de fibras de colágeno, a formação de nódulos celulares e o achado
de células de Reed-Stenberg ou variantes são os elementos necessários
para o diagnóstico de EN11. Todavia, a composição celular dos nódulos é
variável, a depender da quantidade e tipo das células reacionais e da
quantidade e pleomorfismo das células neoplásicas.
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Figura 1 – Linfoma de Hodgkin esclerose nodular. (a) nódulos celulares, (b) traves
fibróticas. No detalhe: celular lacunar.

Considerando a marcada variabilidade histológica do LH EN, alguns
autores28,29,30,31,32, em analogia com a Classificação Rye aonde a
composição celular consegue segregar tipos com diferentes prognósticos,
propuseram subdivisões deste tipo histológico na tentativa de refinar o
prognóstico neste grande grupo de pacientes. A identificação de um subtipo
histológico como fator independente de pior prognóstico poderia levar a um
tratamento inicial mais agressivo, no intuito de obter uma maior chance de
cura.
O primeiro relato de subdivisão do tipo EN surgiu em 1968, logo após
a publicação da Classificação Rye. Cross28 avaliou 29 pacientes portadores
de LH EN diagnosticados entre 1940 e 1966 e tratados de forma não
padronizada. Separou-os em dois grupos histológicos: EN bem diferenciada,
casos com predomínio de linfócitos reacionais e presença de células
lacunares típicas, e EN pouco diferenciada, casos com poucos linfócitos

9

reacionais e presença de células lacunares pleomórficas. Os casos de EN
bem diferenciada apresentavam uma mediana de sobrevida de 8 anos e 3
meses enquanto os casos de EN pouco diferenciada apresentavam uma
mediana de sobrevida de apenas 2,2 anos.
Também em 1968 Keller e colaboradores20 realizaram um estudo para
avaliação da importância prognóstica da Classificação de Rye em uma
população de pacientes não uniformemente tratados. Dividiram os 92
portadores de EN de dois modos: de acordo com o grau de fibrose
encontrada (esclerose nodular avançada, naqueles com bandas fibrosas
com no mínimo 1mm de espessura, e esclerose nodular precoce, em todos
os casos restantes) e de acordo com a composição celular dos nódulos. Os
casos com mais de 75% de linfócitos maduros nos nódulos celulares foram
denominados predomínio de linfócitos, os casos com pequena quantidade
de linfócitos e grande quantidade de células neoplásicas nos nódulos foram
denominados

depleção

de

linfócitos

e

os

casos

restantes

foram

denominados padrão misto. O grupo de pacientes portadores de EN com
predomínio de linfócitos e EN de padrão misto foram os mais freqüentes,
com uma tendência a melhor sobrevida em 5 anos que os casos de EN com
depleção de linfócitos, embora a diferença não tenha sido estatisticamente
significante. Já a separação de acordo com o grau de fibrose parecia não
estar relacionada com o prognóstico.
Na década de 70, três grupos de diferentes instituições avaliaram a
importância prognóstica da composição celular no LH EN. Patchefsky e
colaboradores29 analisaram 84 pacientes tratados de forma não sistemática
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no período de 1948 a 1969. Dividiram este grupo de acordo com o grau de
fibrose encontrada (graduada em uma escala ascendente de 1 a 4) e de
acordo com a celularidade dos nódulos (predomínio de linfócitos, padrão
misto e depleção de linfócitos). Como apenas 2 casos apresentavam EN
com depleção de linfócitos a comparação do prognóstico ficou restrita aos
casos de EN com predomínio de linfócitos e de padrão misto. Os casos com
predomínio de linfócitos apresentavam-se em estádios clínicos precoces em
74% dos pacientes, enquanto que os com padrão misto em apenas 55% (p<
0,05). Quanto à sobrevida, foi demonstrado que nos estádios avançados, III
e IV, não havia diferença a despeito da celularidade dos nódulos, mas nos
estádios precoces, I e II, os portadores de EN com predomínio de linfócitos
apresentavam, após 6 anos de seguimento, uma taxa de sobrevida 22%
maior que os portadores de EN com padrão misto. A sobrevida também foi
influenciada pelo grau de fibrose, aqueles pacientes com fibrose incipiente
(graus 1 e 2) apresentavam uma taxa de sobrevida 23% maior em 6 anos do
que aqueles com fibrose intensa (graus 3 e 4). A combinação das duas
características – fibrose e celularidade – permitia definir um grupo de bom
prognóstico, EN com predomínio de linfócitos e fibrose incipiente, que
apresentava uma taxa de sobrevida em 6 anos 38% maior do que o grupo
com mau prognóstico, constituído de portadores de EN com padrão misto e
fibrose intensa. Talvez devido ao pequeno número de pacientes avaliados
não se conseguiu demonstrar diferenças significantes do ponto de vista
estatístico entre estes dois grupos.
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Cionini e colaboradores30 avaliaram 67 pacientes portadores de LH
EN em estádios I e II tratados com radioterapia tipo manto* ou irradiação
nodal total** durante o período de 1960 a 1974. Separaram os pacientes em
dois grupos, de acordo com o grau de fibrose (segundo os critérios de
Patchefsky29) e a composição celular dos nódulos (de acordo com os
critérios de Keller20). Observaram uma menor taxa de recidiva e uma maior
freqüência de estádios iniciais nos pacientes portadores de subtipo
predominância linfocitária, mas nenhum dado sobre sobrevida foi relatado.
Carbone31, utilizando os critérios de composição celular dos nódulos
propostos por Keller e colaboradores, avaliou um grupo de 49 crianças
portadoras de LH EN, 42 com estadiamento adequado. Embora não tenha
realizado análise de sobrevida, pôde demonstrar que os portadores de EN
com predomínio de linfócitos apresentavam doença localizada mais
freqüentemente se comparados com os portadores de EN de padrão misto e
depleção de linfócitos (76,9 % vs 37,5% respectivamente, p < 0,02).
Os dados acima expostos sugeriam uma tendência de apresentação
em estádios mais precoces e de melhor prognóstico nos pacientes
portadores de LH EN com predomínio de linfócitos nos nódulos celulares e
com fibrose nodal pouco intensa, mas o pequeno número de pacientes
avaliados e a ausência de estadiamento e tratamento uniformes na maioria
desses estudos impediam que uma conclusão efetiva fosse obtida.

___________________________
* Manto: irradiação de linfonodos cervicais, supra-claviculares, axilares, hilares e mediastinais
** Irradiação nodal total: irradiação de linfonodos cervicais, supra-claviculares, axilares, hilares,
mediastinais, para-aórticos, ilíacos e baço
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A

avaliação

adequada

da

real

importância

prognóstica

das

subdivisões da EN somente foi possível a partir dos anos 80, em decorrência
da melhor sistematização do estadiamento, do refinamento do tratamento e
da criação de grupos cooperativos para o estudo do LH.
Em 1981 Bennet e colaboradores32 do British National Lymphoma
Investigation (BNLI) avaliaram a sobrevida de 718 pacientes portadores de
LH EN estádio patológico I a III ou estádio clínico IV, tratados de acordo com
vários protocolos do BNLI no período de 1970 a 1979. Os pacientes foram
subdivididos de acordo com a celularidade dos nódulos, utilizando os
critérios de Lukes e Butler, e com a quantidade e grau de atipia das células
neoplásicas. Dois patologistas independentes realizaram a subclassificação
e, com apenas 10% de discordância, identificaram sete subtipos:
predominância

linfocitária,

predominância

linfocitária

com

áreas

de

celularidade mista, celularidade mista isolada, celularidade mista com
células neoplásicas pleomórficas, celularidade mista com áreas de depleção
linfocitária reticular, celularidade mista com áreas de depleção linfocitária
fibrohistiocítica e depleção linfocitária isolada. As curvas de sobrevida dos
portadores de cada um destes subtipos da EN mostravam uma pior evolução
para os casos classificados como celularidade mista com áreas de depleção
linfocitária, celularidade mista com células neoplásicas pleomórficas e
depleção linfocitária isolada, que se mantinha após estratificação de acordo
com o estadiamento inicial. Embora não tenha sido realizada comparação
estatística da sobrevida dos diferentes subtipos, os autores concluíram que o
LH EN poderia ser histologicamente separado em dois grupos com
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prognósticos distintos: um grupo de bom prognóstico, EN sem áreas de
depleção linfocitária e sem atipia das células neoplásicas, e um grupo de
mau prognóstico, EN com áreas de depleção linfocitária ou com presença de
células neoplásicas pleomórficas.
Em 1983 os investigadores do BNLI novamente avaliaram pacientes
portadores de LH EN, agora na busca de evidências que comprovassem a
existência de diferenças estatisticamente significantes na sobrevida dos dois
subtipos histológicos da EN previamente identificados33. Desta vez foram
avaliados 241 pacientes em estádios clínicos de I a III, tratados com
diferentes protocolos do BNLI. Após análise das curvas de sobrevida,
novamente ficou aparente o pior prognóstico dos pacientes portadores LH
EN com áreas de depleção linfocitária ou células neoplásicas pleomórficas; a
única exceção foram os pacientes com subtipo celularidade mista com áreas
de depleção linfocitária variante fibrohistiocítica. Os autores, então,
agruparam os casos em dois graus histológicos: EN Grau I (EN I) - que
incluía os subtipos predominância linfocitária, predominância linfocitária com
áreas de celularidade mista, celularidade mista isolada, celularidade mista
com áreas de depleção linfocitária fibrohistiocítica e EN Grau II (EN II) incluindo

os

subtipos

celularidade

mista

com

células

neoplásicas

pleomórficas, celularidade mista com áreas de depleção linfocitária reticular
e depleção linfocitária isolada (Figura 2). O subtipo EN I estava presente em
70% dos casos. A sobrevida em 5 anos foi maior nos pacientes com EN I 85% - do que naqueles com EN II - 45% (p < 0,001). Quando os pacientes
foram estratificados pelo estadiamento inicial, a diferença de sobrevida se
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manteve nos pacientes em estádios I ou II, mas não nos pacientes em
estádio III. Também foi observada associação entre o grau histológico e
outros fatores de mau prognóstico; os pacientes portadores de EN II
apresentavam com maior freqüência sintomas B, aumento da VHS e
linfopenia, embora nenhuma análise estatística tenha sido realizada.
Pela primeira vez havia sido demonstrado que uma proposta de
subdivisão do LH EN era factível e relevante para o prognóstico nos estádios
iniciais da doença. Além disso, os pacientes portadores de EN II
apresentavam com maior freqüência sintomas B e alterações laboratoriais
inflamatórias, possíveis indícios de uma maior agressividade clínica desse
subtipo. Restava agora que estes achados fossem também confirmados por
outros grupos de investigadores.
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A

B

C

D

Figura 2 – Graus do linfoma de Hodgkin esclerose nodular (LH EN).
Detalhe dos nódulos celulares. (A) LH EN Grau I – nódulo celular com características de
predominância linfocitária. (B) LH EN Grau II – nódulo celular com células de ReedSternberg pleomórficas. (C) LH EN Grau II – nódulo celular com características celularidade
mista/depleção linfocitária reticular. (D) LH EN Grau II – nódulo celular com características
de depleção linfocitária.
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1.4 Valor prognóstico da graduação histológica da esclerose nodular

Durante as décadas de 80 e 90, pesquisadores de centros europeus e
norte-americanos utilizaram-se dos critérios de graduação histológica da EN,
propostos pelo BNLI, em estudos retrospectivos de pacientes tratados com
diversas modalidades terapêuticas, na tentativa de corroborar ou refutar o
impacto prognóstico desta subclassificação.
Jairam e colaboradores34, em 1988, estudaram retrospectivamente
um grupo de 90 pacientes portadores de LH EN tratados na Holanda no
período de 1972 a 1983. Os pacientes foram tratados, de forma não
padronizada, com radioterapia tipo manto ou Y-invertido* nos estádios IA e
IIA, com o mesmo tipo de radioterapia associada ou não à quimioterapia nos
estádios IB e IIB e com terapia combinada nos outros estádios. A
subclassificação pelos critérios do BNLI, realizada por dois patologistas,
apresentou uma taxa de discordância de 13%. O subtipo EN I estava
presente em 80% dos pacientes e estes apresentavam uma sobrevida em 5
anos de 85%, que era estatisticamente diferente da sobrevida dos
portadores de EN II, de 45% (p=0,004). Também foi observada uma maior
freqüência de sintomas B e idade acima de 35 anos, sabidamente fatores de
mau prognóstico, nos pacientes portadores de EN II.
Embora esses autores tenham demonstrado novamente um pior
prognóstico do LH EN II, a diferença na presença dos outros fatores

___________________________
* Y-invertido: irradiação de linfonodos ilíacos, para-aórticos e baço
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prognósticos entre os pacientes poderia ser o responsável, pelo menos em
parte, por este achado. Foi sugerido então que estes resultados deveriam
ser confirmados por análise multivariada que levasse em conta outros
fatores conhecidos de prognóstico.
No ano seguinte, MacLennan e colaboradores do BNLI35, publicaram
um novo estudo para avaliação de seu sistema de graduação do LH EN com
1659 casos. Os pacientes em estádios patológicos I ou II foram tratados com
radioterapia em campo envolvido*, radioterapia tipo manto ou Y-invertido ou
radioterapia nodal total; nos estádios patológicos III foram tratados com
radioterapia nodal total ou quimioterapia e nos estádios clínicos IV foram
tratados com diversos protocolos de quimioterapia exclusiva. Após revisão
histológica, 66% dos casos foram classificados como EN I. Os portadores de
EN I apresentaram uma sobrevida em 5 anos de 82,7% e os com EN II de
66,1% (p < 0,001). Quando estratificados pelo estadiamento a diferença
mantinha-se, indicando que o grau histológico parecia ser fator de
prognóstico independente do estádio. Além disso, os portadores de EN II
apresentavam uma taxa de remissão completa inferior se comparados com a
EN I (83,7% versus 66,3%) e uma sobrevida livre de doença em 5 anos
também inferior (53,5% versus 36,8%, p < 0,001). Novamente outros fatores
de mau prognóstico foram encontrados mais freqüentemente nos portadores
de EN II, mas não foi realizada análise multivariada.

___________________________
* Radioterapia em campo envolvido: irradiação das regiões linfóides acometidas
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Ficavam evidentes, desta vez em um estudo com grande número de
pacientes, o pior prognóstico da EN II e a maior freqüência de outros fatores
de mau prognóstico neste subtipo. Todavia, ainda restava dúvida se o grau
histológico era um fator independente de prognóstico.
No intuito de clarificar esta questão, o grupo holandês retomou o
grupo de pacientes de sua publicação de 1988 para avaliação detalhada da
freqüência e impacto de outros fatores conhecidos de prognóstico
juntamente com os graus histológicos do BNLI36. Foram analisados os
seguintes fatores: sexo masculino, idade acima de 35 anos, presença de
sintomas B, VHS acima de 39 mm/h, estádios clínicos, presença de mais de
dois sítios envolvidos, comprometimento mediastinal, linfopenia e graus
histológicos da EN. Desta vez pode-se confirmar estatisticamente que não
havia diferença na freqüência destes fatores prognósticos entre os dois
subtipos e, quando realizada análise multivariada, os únicos fatores
independentes de prognóstico identificados foram estádio, VHS elevado e
grau histológico. Havia-se então demonstrado que o grau histológico era
fator independente de prognóstico, mas em nenhum estudo a população de
pacientes havia sido tratada de forma homogênea. Desde o início da década
de 80 já havia indícios que o tipo de tratamento oferecido poderia influenciar
o prognóstico do LH, principalmente em seus estádios iniciais. Ao invés da
radioterapia exclusiva, tipo manto ou Y-invertido, a terapia combinada
(associação de rádio e quimioterapia) ou a radioterapia nodal subtotal*
___________________________
* Radioterapia nodal subtotal: irradiação em manto associada à irradiação de linfonodos para-aórticos
e baço
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começaram a ser utilizadas no intuito de garantir erradicação de doença
infra-diafragmática sem a necessidade de estadiamento patológico e
propiciavam uma menor taxa de recidiva pós-tratamento, melhorando assim
o prognóstico deste linfoma12,13. Além de um maior controle da doença,
havia também evidências de que com o uso padronizado de terapia
combinada a classificação histológica Rye perdia seu valor prognóstico14,15.
Se os portadores de LN EN fossem submetidos aos mesmos protocolos de
tratamento talvez o impacto prognóstico dos graus histológicos propostos
pelo BNLI também desaparecesse.
Em 1992, Masih e colaboradores37 realizaram análise do valor
prognóstico dos graus histológicos da EN em uma população de pacientes
uniformemente estadiados e tratados. Os 42 pacientes, em estádios
patológicos II com bulky disease e estádios clínicos III ou IV, foram todos
tratados com seis ciclos de quimioterapia seguida de radioterapia no sítio de
bulky disease, nas doses de 24 a 30 Gy. LH EN I estava presente em 31%
dos casos e não foi identificada diferença estatística na presença de outros
fatores de prognóstico entre os portadores de EN I e EN II. O grau
histológico não influenciou a taxa de remissão completa (100% EN I versus
90% EN II), nem a sobrevida global em 4 anos (91% EN I versus 86% EN II,
p=0,85). Esses resultados reforçavam a suposição de que com o uso de
terapia combinada o valor prognóstico dos graus histológicos desaparecia,
porém o pequeno número de pacientes avaliados dificultava a generalização
dessa observação.
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No mesmo ano d’Amore e colaboradores38 não encontraram
diferenças no prognóstico dos diferentes graus do LH EN em pacientes
homogeneamente tratados com radioterapia exclusiva. Cento e vinte e três
pacientes com estádios patológicos de I a III foram tratados no período de
1970 a 1982 com radioterapia tipo manto ou Y-invertido, mas, a partir de
1974, todos os pacientes que realizaram radioterapia tipo manto receberam
também radioterapia pulmonar de baixa dosagem e todos os que realizaram
radioterapia tipo Y invertido receberam também radioterapia hepática em
doses de 18 a 20 Gy. EN I estava presente em 80% dos pacientes e a
distribuição de fatores prognósticos entre os dois graus era igual, a não ser
por uma maior freqüência de sintomas B entre os portadores de EN II. A
taxa de sobrevida em 10 anos dos pacientes não foi diferente quando
avaliado o grau histológico do BNLI. O resultado deste estudo, conflitante
com o descrito por MacLennan em 1989, poderia ser um indício de que a
intensificação do tratamento radioterápico poderia também anular a
diferença de prognóstico entre os dois graus histológicos. A eficácia variável
dos diferentes regimes terapêuticos utilizados dificultava a avaliação do
significado prognóstico dos graus histológicos.
Dois outros estudos, também publicados no início da década de
noventa, apresentaram resultados conflitantes com os anteriormente citados.
Ferry e colaboradores39 investigaram 79 pacientes, dos quais a maioria
havia sido submetida a estadiamento patológico e a tratamento com
radioterapia nodal subtotal exclusiva. Setenta e três porcento dos pacientes
apresentavam EN I. Análise univariada demonstrou que os pacientes
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portadores de EN II, estádio III e sintomas B tinham uma pior sobrevida em 5
anos; em análise multivariada apenas o grau histológico (p=0,004) e estádio
III (p=0,002) foram fatores independentes de prognóstico. Hess e
colaboradores40 investigaram a relação dos graus histológicos e sobrevida
em uma população de 254 pacientes portadores de LH EN tratados de 1969
a 1987. Os pacientes em estádios IA e IIA foram tratados com radioterapia
nodal subtotal, 60% dos pacientes em estádios IB, IIB e IIIA/B foram tratados
com terapia combinada e os 40% restantes com radioterapia nodal subtotal
exclusiva (pacientes em estádio IV não foram incluídos). LH EN I estava
presente em 80% dos pacientes e o grau histológico não esteve associado
com a freqüência de outros fatores prognósticos, tais como idade, sexo,
número de sítios acometidos, presença de massa mediastinal e estádio. A
sobrevida livre de doença e sobrevida global foram iguais nos LH EN I e LH
EN II. Após estratificação por tipo de tratamento e estádio, a graduação
histológica não apresentou importância prognóstica.
A aparente disparidade nesses resultados deve-se, em parte, à
grande variabilidade no tratamento oferecido nos diferentes estudos,
tornando-os pouco comparáveis. Mas pode-se perceber uma tendência de
que com o uso de terapia combinada ou com a intensificação do tratamento
radioterápico, modalidades terapêuticas presentes em alguns dos estudos
da década de oitenta e noventa, os graus histológicos parecem perder seu
significado prognóstico. Corroborando esta suposição, em 1997, Van
Spronsen e colaboradores41 do grupo holandês avaliaram o prognóstico dos
graus histológicos em dois momentos históricos diferentes, de 1972 a 1980 e
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de 1981 a 1992. De 1972 a 1980 não houve diferença estatística no tipo de
tratamento oferecido aos pacientes dos dois graus histológicos; no período
de 1981 a 1992 os portadores de LH EN II receberam mais freqüentemente
terapia combinada que os portadores de EN I (63% vs 38%, p=0,02). No
primeiro período histórico a sobrevida global em cinco anos do LH EN I foi
melhor que a do EN II (85% vs 38%, p<0,05); já no segundo período a
sobrevida foi igual (84% vs 83%). Em análise multivariada com ajuste para
idade, estádio, sexo, sintomas B e VHS, o grau histológico era fator
independente de prognóstico no primeiro período (razão de risco 2,6;
p=0,02), mas não no segundo período (razão de risco 1,1; p=0,8).
Aparentemente o maior uso de terapia combinada nos portadores de LH EN
II no período de 1981 a 1992 atenuava o pior prognóstico destes pacientes,
embora

somente

um

estudo

prospectivo

com

terapia

combinada

padronizada poderia confirmar estes dados.
No Quinto Simpósio Internacional de Linfoma de Hodgkin, em 2001,
Bosq e colaboradores42 do European Organization for Research and
Treatment of Cancer e do Groupe d’Etudes des Lymphomes de l’Adulte
(EORTC-GELA) apresentaram um estudo que avaliava o significado
prognóstico dos tipos histológicos Rye e dos graus da EN em uma
população de 3146 pacientes tratados prospectivamente em três estudos
clínicos, realizados no período de 1988 a 2000. Os portadores de LH em
estádios precoces foram tratados, aleatoriamente, com radioterapia nodal
subtotal exclusiva ou terapia combinada. Os portadores de LH em estádios
avançados foram todos tratados com quimioterapia seguida de radioterapia
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em locais de lesões bulky ou massa residual pós-quimioterapia. Dentre os
1902 portadores de LH EN, 66,2% foram classificados como LH EN I. Em
análise multivariada nem o tipo histológico Rye nem o grau histológico do
BNLI afetaram de forma negativa a sobrevida destes pacientes; sugerindo
que tanto a irradiação nodal subtotal quanto a terapia combinada poderiam
promover o desaparecimento de possíveis diferenças de prognóstico entre
os graus histológicos.
Em 2003, von Wasielewski e colaboradores43 do German Hodgkin´s
Lymphoma Study Group (GHLSG) analisaram, em 964 portadores de LH
EN, a relação entre sobrevida destes pacientes e vários aspectos
histológicos, incluindo os graus histológicos do BNLI. Todos foram tratados
prospectivamente em ensaios clínicos de forma padronizada; aqueles em
estádios precoces foram tratados com radioterapia nodal subtotal ou terapia
combinada e aqueles em estádios avançados foram tratados com
quimioterapia seguida de radioterapia de consolidação em sítios de lesão
bulky ou massa residual. Setenta e quatro por cento foram classificados
como LH EN I. Em análise univariada os graus histológicos estiveram
relacionados com a sobrevida global dos pacientes (p=0,003). Quando
realizada análise multivariada que incluiu IPI, estádio, presença de sintomas
B, negatividade para CD15 nas células neoplásicas, graus histológicos do
BNLI, além de uma nova proposta de subdivisão histológica da EN
desenvolvida pelo GHLSG, não houve diferença estatística na sobrevida
livre de doença ou sobrevida global entre os portadores de LH EN I ou II.
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As conclusões de Van Spronsen associadas aos resultados destes
dois estudos prospectivos, nos quais um grande número de pacientes foi
tratado com terapia padronizada, são indícios de que com a utilização de
modernos protocolos para o tratamento do LH, baseados na combinação de
radio e quimioterapia ou na radioterapia nodal subtotal, não parece existir
diferença de prognóstico entre os graus histológicos do BNLI.
Este conjunto de evidências foi resultado de investigações em
populações

norte-americanas

e

européias;

no

Brasil

não

foram

desenvolvidos estudos nos quais o objetivo principal tenha sido avaliar o
prognóstico dos graus histológicos do LH EN e apenas um único estudo,
publicado por Souza e colaboradores26 em 1997, faz referência a esta
questão. Os autores descrevem a sobrevida de 134 pacientes com LH
tratados entre 1985 e 1997, dos quais 67 eram portadores de LH EN.
Embora não tenha sido observada diferença de sobrevida entre os graus da
EN, nenhum dado sobre o tipo de tratamento realizado foi apresentado.
A graduação histológica do LH EN, definida há mais de vinte anos,
parece ter perdido seu valor prognóstico com o avanço do tratamento do LH
que ocorreu a partir do final da década de 80. Entretanto, a pergunta
formulada por Rosen44 em 1986 ainda é válida: “Devemos nos preocupar em
subclassificar a doença de Hodgkin?”.
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2 OBJETIVO

Avaliar o significado prognóstico da graduação histológica, proposta
pelo British National Lymphoma Investigation, em pacientes brasileiros
portadores de linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular.
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3 MÉTODOS

3.1 Pacientes

Eram elegíveis para este estudo todos os pacientes com linfoma de
Hodgkin tipo esclerose nodular, diagnosticados e tratados no Serviço de
Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), no período de 1o de janeiro de
1992 a 31 de dezembro de 2001, com seguimento até 31 de dezembro de
2002. Os critérios de inclusão utilizados foram: idade acima de 12 anos,
soronegatividade para HIV, ausência de outra neoplasia e ausência de
tratamento oncológico prévio; além disso, foram somente incluídos pacientes
que completaram o tratamento de primeira linha proposto.

3.2 Classificação histológica

De todos os pacientes incluídos foi realizada revisão do material
histológico da biópsia obtida para diagnóstico para confirmação da presença
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de linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular e para classificação dos
subtipos da EN segundo os critérios do BNLI33. A revisão foi realizada em
preparações de arquivo, coradas com hematoxilina-eosina, por um
patologista independente que desconhecia o desfecho clínico dos pacientes.
Os critérios para classificação como EN II, conforme definição do BNLI,
foram:
A) Mais de 25% dos nódulos celulares apresentarem depleção linfocitária
reticular ou depleção linfocitária com células neoplásicas pleomórficas, ou
B) A maioria (> 80%) dos nódulos celulares apresentarem depleção
linfocitária fibrohistiocítica, ou
C) Acima de 25% dos nódulos celulares conterem células de ReedSternberg de aspecto bizarro e anaplásico na ausência de áreas de
depleção linfocitária.
Dados relativos à expressão dos antígenos CD30 e CD15 nas células
de Reed-Sternberg foram obtidos a partir de registros do Serviço de
Anatomia Patológica do HC-FMUSP. Sua expressão foi avaliada por reações
imuno-histoquímicas efetuadas de acordo com protocolos institucionais
próprios.

3.3 Estadiamento e tratamento

Todos os pacientes foram avaliados clinicamente e realizaram
tomografia computadorizada cervical, torácica e abdominoperineal, bem
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como biópsia bilateral de medula óssea. Caso necessárias para a
complementação do estadiamento, foram realizadas cintilografia corporal
total com
99

67

Gálio, ultrassonografia abdominal, cintilografia óssea com

Tecnécio ou biópsia de outro sítio suspeito. O estadiamento de todos os

pacientes foi revisado e classificado de acordo com os critérios do sistema
de estadiamento Ann Arbor modificados em Cotswolds45.
O tratamento dos pacientes foi definido por protocolos do Serviço de
Hematologia do HC-FMUSP vigentes à época do diagnóstico. Em linhas
gerais, os pacientes em estádio patológico IA ou IIA com apresentação
supra-diafragmática foram submetidos à radioterapia tipo manto, em doses
que variaram de 36 Gy a 40 Gy. Todos os outros pacientes, em estádios
clínicos de I a IV, foram submetidos à poliquimioterapia: com duração de
seis ciclos, para os pacientes em remissão completa após o quarto ciclo; ou
oito ciclos, para os pacientes em remissão parcial após o quarto ciclo. Os
esquemas de quimioterapia utilizados foram MOPP46 (mostarda nitrogenada,
vincristina,

procarbazina

e

prednisona),

MOPP/ABV47

(mostarda

nitrogenada, vincristina, procarbazina, prednisona, adriamicina, bleomicina e
vimblastina) ou ABVD48 (adriamicina, bleomicina, vimblastina e dacarbazina).
No caso de toxicidade as doses das drogas ou os intervalos entre os ciclos
eram alterados a critério do médico responsável. Em pacientes que
apresentassem lesões bulky ao diagnóstico e obtivessem remissão completa
após o tratamento quimioterápico foi administrada radioterapia tipo manto ou
para-aórtico mais campo esplênico ou Y-invertido no sítio da lesão bulky em
doses de 30 Gy a 36 Gy.
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Os pacientes com falha terapêutica ou recidiva foram tratados de
forma individualizada que incluiu radioterapia, quimioterapia ou transplante
de medula óssea autoplástico. Os esquemas de quimioterapia de resgate
utilizados foram IMVP-1649 (ifosfamida, metotrexate e etoposídeo), CEM50
(lomustina,

etoposídeo

e

metotrexate),

Gemcitabina51

ou

COPP52

(ciclofosfamida, vincristina, procarbazina e prednisona).

3.4 Definições de resposta ao tratamento e recidiva

Remissão completa (RC) foi definida como o desaparecimento de
todas as evidências clínico-laboratoriais e radiológicas de doença ao término
do tratamento, mantido por pelo menos quatro semanas.
Remissão parcial foi definida como uma redução clínica ou radiológica
de pelo menos 50% do maior diâmetro de todas as massas tumorais préexistentes, observada ao término do tratamento.
Refratariedade foi definida como falha em obtenção de remissão
parcial ao término do tratamento. Progressão foi definida como o aumento
do tamanho das massas ou aparecimento de novas lesões durante o
tratamento ou até quatro semanas de seu término. Refratariedade e
progressão foram consideradas como falha do tratamento de primeira linha.
Recidiva foi definida, para os pacientes em remissão completa, como
o aparecimento de novas massas tumorais diagnosticadas por métodos
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clínicos, radiológicos ou histológicos, após quatro semanas do término do
tratamento.

3.5 Variáveis prognósticas e de tratamento para análise

Mediante revisão de prontuários, foram obtidos dados relativos às
seguintes variáveis, identificadas ao diagnóstico: idade, sexo, estádio clínico
e/ou patológico, presença de sintomas B, VHS, albumina sérica, nível de
hemoglobina, leucometria e linfometria. Para análise, elas foram divididas
nas seguintes categorias: idade (até 45 anos ou maior que 45 anos); estádio
(I/II ou III/IV); sintomas B (presentes ou ausentes); VHS (até 50mm/h ou
maior que 50mm/h), albumina sérica (menor que 4,0 g/dL ou maior/igual a
4,0 g/dL), hemoglobina (menor que 10,5 g/dL ou maior/igual a 10,5 g/dL),
leucócitos totais (abaixo de 15,000/mm3 ou maior/igual a 15,000/mm3) e
linfócitos (abaixo de 600/mm3 ou maior/igual a 600/mm3). Além disso, foi
calculado o valor do IPI7 contabilizando-se um ponto para cada ocorrência
dos seguintes fatores: albumina sérica menor que 4,0g/dL; hemoglobina
menor que 10,5g/dL; sexo masculino; estádio IV; idade maior que 45 anos;
leucometria maior ou igual a 15,000/mm3 e linfócitos abaixo de 600/mm3. De
acordo com o valor total obtido pela somatória dos pontos foram
categorizados dois níveis da variável IPI: baixo risco (total de pontos de 0 a
2) ou alto risco (total de pontos maior que 2).
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Também foram obtidos dados relativos ao tratamento inicial e seus
desfechos: data do início do tratamento, tipo de quimioterapia (MOPP,
MOPP/ABV ou ABVD), realização de radioterapia, data do término do
tratamento, resposta ao tratamento (remissão completa, remissão parcial,
falha do tratamento primário), ocorrência de recidiva, ocorrência de óbito ou
ocorrência de perda de seguimento (data do último registro em prontuário).

3.6 Análise dos dados

Os pacientes foram classificados em dois grupos segundo o grau
histológico obtido após revisão: Grupo I (pacientes com LH EN I) e Grupo II
(pacientes com LH EN II).
Os dois grupos foram comparados segundo as diversas variáveis
prognósticas. No tocante à idade, como variável contínua, utilizou-se o teste
não-paramétrico de Mann-Whitney. Para as variáveis categóricas foi
utilizado o teste de qui-quadrado ou o teste exato de Fisher, quando
indicado.
Sobrevida global foi definida como o tempo decorrido desde o início
do tratamento até o óbito por qualquer causa. Sobrevida livre de doença foi
definida, para os pacientes em remissão completa, como o tempo decorrido
do diagnóstico de remissão até o diagnóstico de recidiva da doença. Na
ausência de óbito ou recidiva, os pacientes foram censurados na data do
último registro em prontuário. Na análise da sobrevida global e sobrevida
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livre de doença empregou-se o estimador produto-limite de Kaplan-Meier53,
com elaboração dos respectivos gráficos. A comparação univariada das
curvas de sobrevida foi realizada através do teste log-rank54.
Todos os testes foram bi-caudais com nível de significância definido
em 5%.
Para a análise dos dados foi utilizado o software SPSS 10.0.
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4 RESULTADOS

4.1 Pacientes

No período de 1o de janeiro de 1992 a 31 de dezembro de 2001 foram
identificados 263 casos de LH, dos quais 24 (9,1%) não puderam ser
classificados de acordo com o sistema de Rye. Nos 239 casos restantes, a
seguinte distribuição de tipos histológicos Rye foi observada: predominância
linfocitária, 15 (6,3%) casos; esclerose nodular, 100 (41,8%) casos;
celularidade mista, 99 (41,4%) casos e depleção linfocitária, 25 (10,5%)
casos. Dos 100 portadores de LH EN, 31 (31%) foram excluídos da análise
pelas seguintes razões: sete tiveram seu prontuário médico extraviado, 15
não completaram o tratamento de primeira linha proposto, três já haviam
realizado tratamento oncológico prévio para LH e seis não possuíam
material disponível para revisão histológica. Foram, portanto, incluídos no
presente estudo 69 pacientes.
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4.2 Revisão histológica

As amostras histopatológicas dos 69 pacientes incluídos foram
revisadas; todos os casos tiveram confirmado o diagnóstico de LH EN.
Quarenta e nove (71%) casos possuíam graduação histológica realizada
previamente à revisão, 19 (38,8%) haviam sido classificados como LH EN I e
30 (61,2%) como LH EN II. Após a revisão histopatológica e respectiva
graduação histológica (critérios do BNLI) das 69 amostras incluídas, 35
(51%) foram classificadas como EN I (Grupo I) e 34 (49%) como EN II
(Grupo II). A taxa de concordância na graduação antes e após a revisão foi
de 79,6%. Das 34 amostras do Grupo II, seis (18%) apresentavam depleção
linfocitária reticular ou pleomórfica em mais de 25% dos nódulos celulares,
cinco (15%) apresentavam depleção linfocitária fibrohistiocítica na maioria
dos nódulos celulares e 23 (67%) apresentavam células neoplásicas
pleomórficas e ausência de áreas de depleção linfocitária em mais de 25%
dos nódulos celulares.
Dos 69 casos, 52 (75%) possuíam avaliação imuno-histoquímica.
Quarenta e nove (94%) destes apresentavam expressão de CD30, 46 (89%)
apresentavam expressão de CD15 e 43 (83%) apresentavam expressão
simultânea de CD30 e CD15.
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4.3 Características dos grupos

Os dois grupos não diferiram quanto às diversas variáveis
prognósticas avaliadas (Tabela 1). A mediana de idade foi 23 anos no Grupo
I e 25 anos no Grupo II (p=0,60).

Tabela 1 – Distribuição dos grupos de esclerose nodular segundo variáveis
prognósticas
Variável Prognóstica
Idade
Até 45 anos
Acima de 45 anos
Sexo
Feminino
Masculino
Estádio
I/II
III/IV
Sintomas B
Ausentes
Presentes
Albumina sérica(1)
Maior ou igual a 4,0 g/dL
Menor que 4,0 g/dL
Hemoglobina
Maior ou igual a 10,5 g/dL
Menor que 10,5 g/dL
Leucócitos
Menor que 15.000/mm3
Maior ou igual a 15.000/mm3
Linfócitos
Maior ou igual a 600/mm3
Menor que 600/mm3
VHS(2)
Até 50 mm/h
Acima 50 mm/h
IPI(3)
Baixo Risco
Alto Risco
(1)

Grupo I (EN I)
n = 35 (%)

Grupo II (EN II)
n = 34 (%)

p

33 (94,3)
2 (5,7)

29 (85,3)
5 (14,7)

0,26

20 (57,1)
15 (42,9)

19 (55,9)
15 (44,1)

1,00

22 (62,9)
13 (37,1)

20 (58,8)
14 (41,2)

0,81

15 (42,9)
20 (57,1)

11 (32,4)
23 (67,6)

0,46

16 (45,7)
19 (54,3)

10 (33,3)
20 (66,7)

0,44

21 (60)
14 (40)

24 (70,6)
10 (29,4)

0,45

27 (77,1)
8 (22,9)

26 (76,5)
8 (23,5)

1,00

33 (94,3)
2 (5,7)

31 (91,2)
3 (8,8)

0,67

19 (61,3)
12 (38,7)

16 (59,3)
11 (40,7)

1,00

21 (60,0)
14 (40,0)

19 (55,9)
15 (44,1)

0,81

Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo II
Velocidade de hemossedimentação. Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo I e sete pacientes do Grupo II
(3)
Índice Prognóstico Internacional. Baixo risco indica a presença de no máximo dois fatores de mau prognóstico
(2)
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A distribuição das variáveis de tratamento também foi similar entre os
dois grupos, conforme demonstrado na Tabela 2. Dentre os 37 pacientes
que foram tratados com quimioterapia exclusiva, estão incluídos cinco
pacientes do Grupo I e seis pacientes do Grupo II nos quais a proposta de
tratamento inicial era terapia combinada, mas a radioterapia foi substituída
por quimioterapia de resgate em decorrência da falta de resposta completa
ao tratamento quimioterápico.

Tabela 2 – Distribuição dos grupos de esclerose nodular segundo tipo de
tratamento
Variável de Tratamento

Grupo I (EN I)
n = 35 (%)

Grupo II (EN II)
n = 34 (%)

p

Tipo de tratamento
Radioterapia exclusiva
Terapia Combinada
Quimioterapia exclusiva

2 (5,7)
15 (42,9)
18 (51,4)

0 (0)
15 (44,1)
19 (55,9)

0,37

Quimioterapia Utilizada
MOPP
ABVD
MOPP/ABV

3 (9,1)
16 (48,5)
14 (42,4)

4 (11,8)
15 (44,1)
15 (44,1)

0,91

4.4 Resposta ao tratamento de primeira linha

Remissão completa ocorreu em 30 (85,7%) dos 35 pacientes do
Grupo I e em 28 (82,4%) dos 34 pacientes do Grupo II (p=0,75). Remissão
parcial ocorreu em dois (5,9%) pacientes do Grupo II e em nenhum dos
pacientes do Grupo I. Falha do tratamento de primeira linha foi observada
em cinco (14,3%) pacientes do Grupo I e em quatro (11,8%) pacientes do
Grupo II (p=1,0). Das características prognósticas avaliadas, apenas o IPI
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esteve associado de modo estatisticamente significante com as taxas de
remissão completa (Tabela 3). Dos pacientes com IPI de baixo risco, 93%
obtiveram remissão completa, enquanto que naqueles com IPI de alto risco a
proporção foi de 72% (p=0,04).

Tabela 3 – Resposta ao tratamento segundo variáveis prognósticas
Variável Prognóstica

Grau histológico
Esclerose Nodular grau I
Esclerose Nodular grau II
Idade
Até 45 anos
Acima de 45 anos
Sexo
Feminino
Masculino
Estádio
I/II
III/IV
Sintomas B
Ausentes
Presentes
Albumina sérica(1)
Maior ou igual a 4,0 g/dL
Menor que 4,0 g/dL
Hemoglobina
Maior ou igual a 10,5 g/dL
Menor que 10,5 g/dL
Leucócitos
Menor que 15.000/mm3
Maior ou igual a 15.000/mm3
Linfócitos
Maior ou igual a 600/mm3
Menor que 600/mm3
VHS(2)
Até 50 mm/h
Acima 50 mm/h
IPI(3)
Baixo Risco
Alto Risco
(1)

Remissão
Completa
n (%)

Não Remissão
Completa
n (%)

p

30 (85,7)
28 (82,4)

5 (14,3)
6 (17,6)

0,75

52 (83,9)
6 (85,7)

10 (16,1)
1 (14,3)

1,00

33 (84,6)
25 (83,3)

6 (15,4)
5 (16,7)

1,00

35 (83,3)
23 (85,2)

7 (16,7)
4 (14,8)

1,00

23 (88,5)
35 (81,4)

3 (11,5)
8 (18,6)

0,52

24 (92,3)
30 (76,9)

2 (7,7)
9 (23,1)

0,17

39 (86,7)
19 (79,2)

6 (13,3)
5 (20,8)

0,49

47 (88,7)
11 (68,8)

6 (11,3)
5 (31,3)

0,11

53 (82,8)
5 (100)

11 (17,2)
0 (0)

0,58

32 (91,4)
17 (73,9)

3 (8,6)
6 (26,1)

0,13

37 (92,5)
21 (72,4)

3 (7,5)
8 (27,6)

0,04

Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo II
Velocidade de hemossedimentação. Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo I e sete pacientes do Grupo II
(3)
Índice Prognóstico Internacional. Baixo risco indica a presença de no máximo dois fatores de mau prognóstico
(2)
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4.5 Sobrevida global

Em uma mediana de acompanhamento de 61 meses (variação: 6 a
117 meses) foram observados 12 óbitos nos 69 pacientes incluídos, nove
em pacientes do Grupo I e três em pacientes do Grupo II. A média do tempo
de sobrevida global foi de 90 meses (IC 95% 76 - 105 meses) para os
pacientes do Grupo I e de 96 meses (IC 95% 85 - 106 meses) para os
pacientes do Grupo II. Não foi possível estimar o tempo mediano de
sobrevida global dos grupos, pois em ambos ocorreram menos de que 50%
dos óbitos durante o período do estudo. A probabilidade estimada de
sobrevida global acumulada em 5 anos foi de 67,0% no Grupo I e de 83,5%
no Grupo II (p = 0,13). As curvas de Kaplan-Meier da sobrevida global dos
dois grupos estão apresentadas na Figura 3.
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Figura 3 - Sobrevida global por grau histológico
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A análise univariada de todas as variáveis prognósticas avaliadas
demonstrou que a concentração de hemoglobina, a VHS e o IPI estiveram
associados com uma pior sobrevida dos pacientes (Tabela 4).

Tabela 4 – Sobrevida global segundo variáveis prognósticas
Variável Prognóstica
Grau histológico
Esclerose Nodular grau I
Esclerose Nodular grau II
Idade
Até 45 anos
Acima de 45 anos
Sexo
Feminino
Masculino
Estádio
I/II
III/IV
Sintomas B
Ausentes
Presentes
Albumina sérica(1)
Maior ou igual a 4,0 g/dL
Menor que 4,0 g/dL
Hemoglobina
Maior ou igual a 10,5 g/dL
Menor que 10,5 g/dL
Leucócitos
Menor que 15,000/mm3
Maior ou igual a 15,000/mm3
Linfócitos
Maior ou igual a 600/mm3
Menor que 600/mm3
VHS(2)
Até 50 mm/h
Acima 50 mm/h
IPI(3)
Baixo Risco
Alto Risco
(1)

Sobrevida Média
Meses (IC95%)

SG(4)
%

p

90 (76 – 105)
96 (85 – 106)

67,0
83,5

0,13

100 (90 – 110)
79 (57 – 102)

78,3
55,6

0,27

92 (80 – 105)
98 (73 – 112)

73,8
74,5

0,89

99 (89 – 109)
86 (68 – 104)

82,6
61,0

0,13

93 (83 – 105)
93 (80 – 107)

80,7
70,2

0,33

103 (90 – 115)
87 (73 – 100)

78,9
69,0

0,26

102 (94 – 111)
77 (56 – 97)

87,2
49,0

0,03

98 (87 – 109)
90 (70 – 110)

73,9
77,6

0,60

99 (89 – 109)
59 (46 – 71)

77,6
66,0

0,21

101 (92 – 110)
75 (52 – 97)

83,7
47,2

0,04

103 (94 – 112)
82 (65 – 100)

88,0
56,0

0,01

Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo II
Velocidade de hemossedimentação. Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo I e sete pacientes do Grupo II
(3)
Índice Prognóstico Internacional. Baixo risco indica a presença de no máximo dois fatores de mau prognóstico
(4)
Probabilidade estimada de sobrevida global em 5 anos
(2)
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4.6 Sobrevida livre de doença

Para os 58 pacientes que atingiram remissão completa após o
tratamento de primeira linha, a média de sobrevida livre de doença foi de 93
meses (intervalo de confiança de 95% = 79 a 107 meses) nos pacientes do
Grupo I e de 86 meses (intervalo de confiança de 95% = 75 a 97 meses) nos
pacientes do Grupo II. A probabilidade estimada de sobrevida livre de
doença em 5 anos foi de 85,2% no Grupo I e de 87,0% no Grupo II (p =
0,72). As curvas de Kaplan-Meier da sobrevida livre de doença dos dois
grupos estão apresentadas na Figura 4.
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Figura 4 – Sobrevida livre de doença por grau histológico
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Análise univariada da relação das variáveis prognósticas com a
sobrevida livre de doença demonstrou que apenas os estádios avançados
estiveram relacionados a um maior risco de recidiva (Tabela 5).

Tabela 5 – Sobrevida livre de doença segundo variáveis prognósticas
Variável Prognóstica
Grau histológico
Esclerose Nodular grau I
Esclerose Nodular grau II
Idade
Até 45 anos
Acima de 45 anos
Sexo
Feminino
Masculino
Estádio
I/II
III/IV
Sintomas B
Ausentes
Presentes
Albumina sérica(1)
Maior ou igual a 4,0 g/dL
Menor que 4,0 g/dL
Hemoglobina
Maior ou igual a 10,5 g/dL
Menor que 10,5 g/dL
Leucócitos
Menor que 15.000/mm3
Maior ou igual a 15.000/mm3
Linfócitos
Maior ou igual a 600/mm3
Menor que 600/mm3
VHS(2)
Abaixo 50 mm/h
Acima 50 mm/h
IPI(3)
Baixo Risco
Alto Risco
(1)

Sobrevida Média
Meses (IC95%)

SLD(4)
%

p

93 (79 – 107)
86 (75 – 97)

85,2
87,0

0,72

95 (85 – 105)
84 (62 – 107)

87,0
83,3

0,91

90 (80 – 100)
90 (73 – 106)

89,8
80,7

0,33

96 (91 – 102)
79 (59 – 99)

96,8
69,0

0,01

85 (74 – 96)
92 (79 – 105)

89,5
84,0

0,49

95 (82 – 109)
84 (71 – 97)

87,0
84,1

0,72

92 (84 – 100)
82 (60 – 104)

91,9
75,0

0,12

92 (81 – 103)
89 (79 – 100)

83,8
93,8

0,21

96 (86 – 105)
51 (28 – 75)

87,5
75,0

0,64

84 (72 – 96)
92 (70 – 113)

83,3
81,2

0,93

91 (83 – 100)
86 (66 – 105)

91,3
76,0

0,24

Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo II
Velocidade de hemossedimentação. Dado ignorado em quatro pacientes do Grupo I e sete pacientes do Grupo II
(3)
Índice Prognóstico Internacional. Baixo risco indica a presença de no máximo dois fatores de mau prognóstico
(4)
Probabilidade estimada de sobrevida livre de doença em 5 anos
(2)
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5 DISCUSSÃO

Esclerose nodular é um tipo histológico comumente encontrado em
portadores de linfoma de Hodgkin. Seu aspecto histológico heterogêneo
propiciou a formulação de diversas propostas para sua subclassificação.
Dentre estas, a graduação histológica formulada pelo BNLI32, com o
propósito de identificação de casos com prognósticos distintos, foi a mais
utilizada por pesquisadores norte-americanos e europeus, mas devido aos
resultados contraditórios encontrados em diversos estudos34-40 seu valor
prognóstico é ainda considerado incerto.
No presente estudo, avaliamos 263 portadores de LH, dos quais 100
eram portadores de LH EN. A freqüência de LH EN por nós observada foi
menor do que aquela descrita em populações norte-americanas e
européias19-21. Embora existam evidências recentes de que a EN é
encontrada em aproximadamente 50% dos casos de LH no Brasil25,26, não é
possível saber qual a real freqüência deste tipo histológico em nosso país.
Esta incerteza se deve tanto a escassez de estudos populacionais com
casuística nacional, quanto ao pequeno número de pacientes incluídos na
maioria dos estudos publicados por centros brasileiros.
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Em respeito aos graus histológicos do BNLI, a freqüência por nós
encontrada de LN EN II foi aparentemente superior àquela observada em
alguns estudos internacionais34-42 e no estudo publicado por Souza e
colaboradores26, embora uma comparação direta dos resultados não seja
possível. Tendo em vista que a população aqui relatada foi constituída de
pacientes consecutivos é pouco provável que algum vício de seleção tenha
sido responsável por este achado. Do mesmo modo que existe variação na
freqüência dos tipos histológicos Rye entre regiões geográficas distintas,
tanto entre o Brasil e outros países quanto entre os diferentes estados
brasileiros27, é possível que também ocorram diferenças na freqüência dos
graus histológicos da EN a depender do local de origem dos pacientes.
Estas possíveis diferenças regionais podem ter sido responsáveis pela maior
freqüência de LH EN II em nossa população, visto que o HC-FMUSP é um
hospital não regionalizado e recebe para tratamento pacientes vindos de
vários estados do país.
Em concordância com os estudos de Wijlhuizen36, Ferry39 e Hess40,
também não observamos associação estatisticamente significante entre o
grau histológico e a freqüência de outros fatores prognósticos conhecidos,
tais como idade, sexo, estádio, presença de sintomas B e VHS. Embora
alguns estudos publicados durante a década de 80 tenham sugerido tal
associação33,34,35, em nenhum deles foi realizada análise estatística dos
dados. Além disso, demonstramos, de forma similar a von Wasielewski e
colaboradores43,

que

o

IPI,

outro

fator

prognóstico

validado
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internacionalmente, também não esteve associado com o grau histológico do
LH EN.
A presente série, composta de pacientes diagnosticados durante a
década de 90, foi tratada de forma padronizada. Mais de 90% dos casos
receberam terapia combinada ou poliquimioterapia exclusiva; radioterapia
exclusiva foi somente realizada em dois pacientes, ambos em estádios
patológicos IA ou IIA. Estudos multicêntricos prospectivos55,56 demonstraram
que os esquemas de quimioterapia MOPP-ABV e ABVD apresentam eficácia
similar e superior ao esquema MOPP, mas como o tipo de tratamento
oferecido não diferiu entre os portadores de LH EN I ou II é improvável que a
utilização de um esquema quimioterápico menos eficaz possa ter
influenciado as respostas terapêuticas aqui descritas. Com o emprego de um
tratamento inicial baseado principalmente em terapia combinada ou
quimioterapia não observamos diferenças nas taxas de resposta completa
ou parcial entre os dois graus histológicos; somente o IPI esteve relacionado
com uma menor taxa de remissão completa. Apenas dois grupos
internacionais avaliaram a relação da taxa de remissão completa com o grau
histológico. MacLennan e colaboradores35 observaram diferença na taxa de
RC (83,7% LH EN I versus 66,3% LH EN II), mas não foi realizada análise
estatística dos dados. Já Van Spronsen e colaboradores41 demonstraram
diferença estatisticamente significante na taxa de RC entre os dois graus
histológicos (89% LH EN I versus 73% LH EN II, p= 0,02), mas os pacientes
não foram tratados de maneira uniforme e, portanto, é possível que essa
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diferença no tratamento realizado tenha sido responsável pelo resultado
inferior observado nos portadores de LH EN II.
No presente estudo os fatores relacionados com uma menor
sobrevida global (SG) dos pacientes foram o IPI, a VHS e a concentração de
hemoglobina sérica ao diagnóstico. A SG não foi estatisticamente diferente
entre os portadores de LH EN I e LH EN II. Resultado similar foi observado
por outros autores, tanto em estudos retrospectivos nos quais terapia
combinada ou radioterapia nodal subtotal foram utilizadas no tratamento dos
pacientes38,40,41, quanto nos dois recentes estudos prospectivos realizados
pelo EORTC-GELA42 e GHLSG43. As evidências de pior sobrevida global nos
portadores de LN EN II provêm de estudos retrospectivos realizados durante
as décadas de 70 e 8033-36, nos quais o tratamento dos pacientes era
baseado principalmente em radioterapia exclusiva, modalidade terapêutica
atualmente em desuso.
O grau histológico também não influenciou a sobrevida livre de
doença (SLD) dos pacientes, de forma similar aos estudos de Ferry e
colaboradores39

e

Hess

e

colaboradores41.

Apenas

MacLennan

e

colaboradores35 observaram uma SLD menor em pacientes portadores de
LH EN II, em um estudo que incluiu pacientes tratados com diversas
modalidades terapêuticas durante as décadas de 70 e 80, o que pode ter
causado distorção dos resultados obtidos. No presente estudo apenas o
estádio do linfoma esteve relacionado com a sobrevida livre de doença,
sendo essa menor nos pacientes em estádios avançados.
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Nossos dados sugerem que a graduação histológica proposta pelo
BNLI não é preditora do prognóstico de portadores de LH EN tratados com
quimioterapia exclusiva ou terapia combinada. Deve-se ressaltar, entretanto,
que devido à natureza retrospectiva deste estudo e ao reduzido número de
pacientes

incluídos

é

fundamental

que

estas

observações

sejam

confirmadas por outros estudos brasileiros. Todavia, os resultados aqui
apresentados são similares aos obtidos em estudos internacionais
realizados a partir do início da década de 9026,41-43, os quais demonstram
que, em decorrência da efetividade da terapêutica disponível atualmente, o
sistema de graduação do BNLI é insuficiente para discriminar o prognóstico
do LH EN. Dentre as outras características clínico-laboratoriais por nós
avaliadas, a VHS, a concentração de hemoglobina sérica, o estádio e o IPI
estiveram relacionados com o prognóstico do LH, mas devido ao pequeno
número de eventos observados na presente amostra não foi possível a
avaliação da contribuição independente de cada um desses fatores através
de análise multivariada.
Nos últimos anos, em substituição à graduação do BNLI, outros
fatores histológicos foram avaliados como preditores de sobrevida do LH EN.
Von Wasielewski57 e colaboradores demonstraram que a magnitude da
infiltração por eosinófilos nos tecidos acometidos pelo tumor é um fator
independente de prognóstico. Molin58 e colaboradores observaram que
pacientes com infiltração mastocitária intensa apresentavam uma menor
sobrevida livre de recaída. Em 2003, Von Wasielewski43 e colaboradores
propuseram um novo sistema de graduação do LH EN, a depender do grau
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de infiltração por eosinófilos, do grau de atipia das células tumorais e da
quantidade de linfócitos reacionais. Esta proposta de graduação do GHLSG
mostrou-se preditora da SG e SLD. Além destes fatores histológicos, dois
recentes estudos demonstraram que a expressão das proteínas Ki-6759 e
BCL-260 pelas células neoplásicas também têm relação com o prognóstico
deste linfoma.
Em nosso país, a criação de grupos cooperativos multi-institucionais
para o estudo do LH possibilitará a confirmação do significado prognóstico
destes novos fatores e a avaliação de possíveis interações entre eles,
passos

fundamentais

para

subclassificação do LH EN.

a

definição

de

futuros

esquemas

de
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6 CONCLUSÕES

♦ Não houve diferença na distribuição de idade, sexo, estádio, presença
de sintomas B, velocidade de hemossedimentação, albumina sérica,
leucometria, linfometria, hemoglobina e grupos de risco de Índice
Prognóstico Internacional entre os portadores dos diferentes graus
histológicos do linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular.
♦ A resposta ao tratamento inicial foi melhor nos pacientes com Índice
Prognóstico Internacional de baixo risco; não houve diferença na
resposta ao tratamento inicial de acordo com o grau histológico.
♦ Não houve diferença na sobrevida global segundo o grau histológico.
A sobrevida global foi estatisticamente maior nos pacientes com
Índice Prognóstico Internacional de baixo risco, com velocidade de
hemossedimentação menor que 50 mm/h e com concentração sérica
de hemoglobina maior que 10,5 g/dL.
♦ Não houve diferença na sobrevida livre de doença segundo o grau
histológico; de todos os fatores prognósticos avaliados apenas o
estádio esteve relacionado com a sobrevida livre de doença.
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