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MIELOMUL MULTIPLU 
 

Incidenţa 
Incidenta mielomului multiplu (MM) este de 6.0/100.000/an in Europa cu o varsta medie de 
diagnosticare intre 63 si 70 ani; mortalitatea este de 4.1/100.000/an 

Diagnostic:  
Diagnosticul trebuie bazat pe următoarele teste: 
Detectia şi evaluarea componentei monoclonale (M) prin electroforeza proteinelor serice şi 
urinare ( urina pe 24 ore); cuantificarea imunoglobulinelor IgG, IgA si IgM; caracteristicile 
lanţurilor grele si usoare prin imunofixare; determinarea lanţurilor libere serice pentru 
monitorizarea MM nonsecretor. 
Evaluarea  funcţiei medulare şi infiltratului plasmocitar. Medulograma şi biopsie osoasă sunt 
optiunile standard în detectarea cantitativă şi/sau calitativă a celulelor plasmocitare 
medulare. 
Evaluarea leziunilor litice osoase. Radiografierea întregului sistem osos este recomandată. 
Imaginile de rezonanţă magnetică (MRI) aduc detalii importante şi sunt recomandate dacă se 
suspicionează compresie medulară. 
Evaluarea biologică indicată în diferenţierea MM simptomatice şi asimptomatice : 
hemoglobina     
 (hemograma completă), creatinina serică, calcemia ( clasificarea CRAB) 
Aceste teste permit diferentierea dintre MM simptomatic, MM smoldering (sau indolent) şi 
gamapatia monoclonală de semnificaţie nedeterminată.  
 

Stadializare si factori de risc 
Cel mai comun sistem de stadializare utilizat a fost clasificarea Durie-Salmon (Tabelul 1) . 
Un numar de parametri biologici au importanta in prognosticul bolii (beta 2 
microglobulinemia, proteina C reactivă, lactat dehidrogenaza şi albumina serică)  
Tabelul 1.Clasificarea Durie-Salmon 

Parametru  Stadiul I : toate 
criteriile de mai 
jos 

Stadiul II: unul sau 
mai multe din 
criteriile de mai jos 

Stadiul III unul 
sau mai multe si 
criteriile de mai 
jos 

Hemoglobina  10 g/dl 8,5-10.0 g/dl < 8,5 g/l 
Calciu < 3.0 mmol/l <3.0 mmol/l  3.0 mmol/l 
M-protein 
 IgA 
IgG 
Lanturi usoare 
urinare 

 
< 30 g/l 
<50g/l 
< 4 g/24h 

 
30-50 g/l 
50-70g/l 
4-12 g/24 h 

 
>50 g/l 
>70g/l 
>12 g/24 ore 

Radiografie osoasa normala - Trei leziuni litice 
Subclasificare:  Stadiul A  Creatinina serica < 

177 micromol/l 
 

 Stadiul B Creatinina serica >/= 
177 micromoli/l 
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 Nivelul de beta 2 microglobulina este utilizata cel mai frecvent. Asocierea ei cu albumina 
serica a condus la aparitia Sistemului de Stadializare International ( International Staging 
System – ISS) care este o clasificare mai usor de utilizat. ( Tabel 2). 
 

Tabelul 2. Sistemul international de stadializare 
IPI Grup I  Beta 2 M < 3.5 mg/l si albuminele serice > 3.5 g/dl 
IPI Grup II Beta 2 M < 3.5 mg/l si albumina serica > 3.5 g/dl sau 

beta 2M 3.5-5.5 mg/l 
IPI grup III Beta 2 M > 5.5 mg/l 
Beta 2 M = beta 2 microglobulina 
Citogenetica reprezinta factorul de prognostic major si ar trebui efectuată fie prin 
cariotiparea conventională sau analiza FISH. Cele mai relevante anormalitati sunt del (13q), 
t(4;14) şi del (17p) care sunt asociate cu un prognostic rezervat.. 
 

Tratament  
Stadiul I sau mielomul asimptomatic 

Tratamentul imediat nu este recomandat pentru pacienţii cu mielom indolent 
 Stadiu avansat sau mielom simptomatic (CRAB) (II sau III) 

Pacienţi vârstnici. Combinatie orală de melfalan ( 9 mg/mp/zi timp de 4 zile) şi 
prednison (30 mg/mp/zi timp de 4 zile) a fost terapia standard anterioară pentru pacienţii ce 
nu au indicaţie de chimioterapie în doza mare urmată de transplant de celule stem.(I,A) 
Ciclurile terapeutice se repetă la fiecare 4-6 săptămâni pâna când se obţine un răspuns stabil. 
Polichimioterapia nu s-a dovedit a fi superioară şi uneori a fost chiar inferioară în tratamentul 
pacienţilor vârstnici.(I,A) 
Recent , doua studii randomizate au arătat că asocierea de melfalan-prednison cu talidomida 
(100 mg/zi) este superioara tratamentului cu melfalan-prednison.(I,A) 
Bortezomib in combinatie cu melfalan-prednison de asemenea a adus creşterea semnificativă 
a supravieţuirii.(I,A) Un alt agent nou ( lenalidomida) este în prezent testat în asociere cu 
doze mici de dexametazona la pacienţii de peste 65 de ani. 

Pacienţi tineri. (<65 ani) . Pentru pacienţii cu stare generală bună, chimioterapia în 
doză mare cu transplant autolog de celule stem este tratamentul standard.(II,B) 
Incercările de a creşte rata remisiuniilor complete înainte de transplant sunt în desfăşurare. În 
prezent terapia de inducţie ar trebui să fie bazată pe dexametazona pentru a evita distrugerea 
celulei stem produsă de agenţii alkilanţi. In studii randomizate, combinaţiile de agenţi noi 
(talidomida sau bortezomib) cu dexametazona sunt superioare regimului clasic VAD ( 
vincristin, adriamicina si doza mare de dexametazona). 
Melfalan 200 mg/mp i.v. este regimul preparator înainte de transplantul autolog. Celulele 
progenitoare din sângele periferic ar trebui folosite ca sursă de celule stem mai curând decât 
maduva osoasa.(III,B) 
Dublu transplantul autolog de celule stem: trei studii randomizate au arătat superioritatea 
dublu transplantului faţă de efectuarea unui singur transplant autolog de celule stem. Cu toate 
ca studiile efectuate în Franţa (IFM 94) şi Italia sugerează că dublu transplantul autolog de 
celule stem  nu aduce avantaje pacienţilor aflati în remisie completă dupa  o singura 
procedură de transplant autolog. 



3 
 

Asocierea pe termen lung de bisfosfonaţi (oral sau iv) reduce incidenţa fracturilor şi ar trebui 
administrată pacienţilor cu stadii III sau recăzuţi după chimioterapia standard. (II,A). 
 

Consolidare.  
Nu exista nici o evidenta convingatoare ca terepia cu interferon post-transplant este 

utila, dar bazându-ne pe 3  studii randomizate, intreţinerea cu Talidomida creşte rata 
remisiunii complete şi prelungeşte perioada de supravietuire fara semne de boala si 
supravietuirea totala.Cu toate ca sunt date încurajatoare legate de dublu transplant/ 
condiţionarea de intensitate redusa a allotransplantului au fost publicate , această strategie nu 
ar trebui propusă pentru pacienţii cu risc standard ca primă linie de tretament datorită 
mortalităţii legate de transplant de 10-15% şi riscului de sindrom grefă contra gazdă cronic.  
In pacientii cu risc crescut, inainte de transplantul allogenic ar trebui practicat in studii 
clinice. 
 

Tratamentul mielomului recăzut/refractar 
Regimuri similare celor folosite initial pot induce o a doua remisiune. VAD nu mai 

este considerat optiunea standard pentru pacientii recazuti. 
Talidomida este folosită mai mult in combinatie cu dexametazona şi/sau chimioterapie ( 
initial doza de 100-200 mg/zi)  si poate duce la cresterea riscului de tromboză venoasă 
profundă, cu toate acestea, cel putin la pacientii cu risc inalt ( sindrom de liză tumorală, 
istoric de tromboză), ar trebui administrat tratament anticoagulant profilactic. 
Bortezomib este folosit fie ca agent unic fie in combinatie cu dexametazona sau 
chimioterapia, in special fiind activ la pacientii cu citogenetica nefavorabilă. Un trial 
randomizat recent finalizat arată că regimul terapeutic bortezomib in combinatie cu 
doxorubicina pegylat lipozomala este superior administrării de bortezomib în monoterapie. 
Lenalidomida (in combinatie cu dexametazona) este superioară regimului cu dexametazona 
în monoterapie si pare a fi utilă în cazurile cu citogenetica nefavorabila. 
 

Evaluarea raspunsului 
Evaluarea răspunsului se bazează pe electroforeza proteinelor serice şi urinare. 

La pacienţii fără componenta M în ser sau urină, evaluarea remisiunii complete necesită 
efectuarea medulogramei ( < 5% plasmocite) şi imunofixare. Evaluarea lanţurilor libere 
şi/sau cuantificarea lor poate fi utilă.  
Remisiunea parţială foarte bună este acum acceptată ca raspuns relevant şi este definită de 
dispariţia componentei M ( sau > 90% reducerea componentei M serice) dar cu imunofixare 
pozitivă. 
Remisiunea parţială este definită de > 50% reducerea componentei M in ser si > 90% 
reducere în urina pe 24 ore. 
 

Monitorizarea. 
Hemograma completa, electroforeza serica si urinara si/sau determinarea lanturilor 

libere in ser sau urina, creatinina, calciu si beta 2 microglobulina ar trebui sa fie urmarite la 
fiecare 3-6 luni. In cazul durerilor osoase , radiografia sau RMN ar trebui efectuate pentru a 
evidentia noile leziuni osoase. 
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Nota 
Nivelurile de evidenta (I-V) si gradele de recomandare (A-D) aşa cum sunt utilizate de 

către Societatea Americana de Oncologie Clinica sunt notate in paranteze. Afirmaţiile fără 
adnotare sunt considerate standarde  în practica clinică de către experţi şi corpul profesoral 
ESMO. 
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LEUCEMIA ACUTA MIELOBLASTICA LA PACIENTII ADULTI  

 
Incidenţa 
Incidenta leucemiei acute mieloblastice (LAM) la adultii din Europa este de 5-6 

cazuri/100.000/an. Mortalitatea este de 4-6 cazuri/100/000/an. 
 
Diagnostic 
Diagnosticul in LAM presupune examinarea sangelui periferic si medulogramei. 

Investigatiile ulterioare trebuie sa contina examinarea morfologica, citochimica, 
imunofenotipare si genetic molecular. 
 

Evaluarea riscului 
Evaluarea riscului in LAM include varsta pacientului, numarul initial de leucocite, 

subtipul LAM, datele cariotipice si markerii molecular. LAM cu translocatia t (15;17) ( 
leucemie acuta promielocitara) t(8;21) si t(16;16) ( incluzand leucemia acuta mieloblastica 
cu preponderenta granulocitelor eozinofile) sunt considerate la fel de favorabile, ca si LAM 
cu mutatiile in C/EBP alfa, si gena nucleoplasminei. In sindroamele mielodisplazice 
antecedente sau concomitente sau un cariotip aberant, modificari ale genei FLT3 sunt factori 
de prognostic negativ. 
Comorbiditati ca diabet, boala coronariana, ar putea afecta fezabilitatea chimioterapiei 
intensive. 
 Pacientii peste 60 de ani sunt mai susceptibili la complicatiile tratamentului si de asemenea 
au un prognostic nefavorabil datorita elementelor citogenetice. 
Daca se suspicioneaza o infectie o tomografie computerizata si o ecografie abdominal sau 
CT ar putea fi luate in vedere pentru investigarea plamanilor, ficatului, splinei , ganglionilor 
limfatici si rinichilor .Examinarea cardiaca incluzand ecocardiografia este recomandata 
pentru pacientii cu factori de risc cardiac, istoric de afectiune coronariana. 
In completarea testelor hematologice si biochimice , testele de coagulare trebuiesc efectuate 
inainte de insertia unui cateter venos central si de detectia coagulopatiilor legate de tipul 
leucemiei ( in particular daca morfologia sugereaza diagnosticul de LAP). Tiparea HLA a 
pacientului si a familiei se efectueaza in cazurile pacientilor candidate la transplantul 
allogenic de maduva osoasa sau transplantului de cellule stem. 
 

Planul de tratament 
Tratamentul este impartit in chimioterapie deinductie si  de consolidare. De cate ori 

este posibil trebuie avuta in vedere intentia curative. Candidatii la transplant allogenic de 
cellule stem ar trebui identificati cat mai devreme in timpul curelor de inductie. Pacientii cu 
status de performanta scazut si comorbiditati considerabile, cat si pacientii varstnici 
neeligibili pentru tratament curative, pot beneficia de tratament suportiv. De cate ori este 
posibil tratamentul LAM ar trebui efectuat in centre cu posibilitatea consulturilor 
interdisciplinare. Centre ce pot asigura o infrastructura adecvata, incluzand un serviciu 
complet hemato-oncologic, legaturi stranse cu serviciul de transplant medular, cat si un 
expert in boli infectioase, efectuarea tranfuziilor si servicii de consiliere psiho-oncologica. 
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Chimioterapia de inductie 
Chimioterapia poate fi amanaa pana cand toate informatiile necesare diagnosticarii cat 

mai complete au fost obtinute. Pacientii cu hiperleucocitoza la prezentare pot necesita 
leucafereza inaintea terapiei de inductie.  
Terapia de inductie trebuie sa include  o antraciclina si cytosin arabinosida. Pacientii care nu 
raspund dupa unul sau doua cicluri de inductie sunt considerati refractari. Chimioterapia de 
inductie in leucemia acuta promielocitara trebuie completata cu acid all-trans retinoic 
(ATRA) Factorii de crestere leucocitari sunt optionali in chimioterapia intensiva rolul lor in 
timpul chimioterapiei ramanand a fi confirmat. 
 

Terapia de consolidare 
Pacientii ce au obtinut remisiunea clinica si hematologica trebuie sa primeasca unul 

sau mai multe cicluri de terapie post-remisiune. Nu exista un consens in ceea ce priveste “ 
cea mai buna” stategie terapeutica post remisie. 
Pacientii cu factori de risc inalti ar trebui sa primeasca doar chimioterapie, de preferat cu 
doze mari de cytarabina. 
Toti ceilalti pacienti cu donator HLA compatibil sunt candidati pentru transplant de celule 
stem allogenic in prima remisiune. Recent, regimuri terapeutice  de consolidare cu doze 
reduse sunt din ce in ce mai mult aplicate, in special la pacientii >40-50 ani. Pacientii cu un 
numar dedus de factori de risc si fara donator membru al familiei, pot fi luati in calcul pentru 
un transplant allogenic de la donator neinrudit. In situatia unei necompatibilitati KIR, 
transplantul haploidentic poate fi luat in calcul. Pacientii care nu obtin remisiunea complete 
dupa terapia de inductie au risc crescut de recadere si pot fi considerate candidate la 
transplantul allogenic. 
Rolul chimiterapiei in doze mari in consolidare cu transplant autolog de celule stem 
periferice in LAM este controversat. Terapia de intretinere si ATRA aduc beneficii doar in 
tratamentul leucemiei acute promielocitare . 
 

Terapia pacientilor refractari sau recazuti 
 Pacientii aflati in a doua sau la mai mult de a doua remisie pot fi luati in calcul pentru 

transplant allogenic cu donator neinrudit HLA compatibil. In leucemia acuta promielocitara 
recazuta trioxidul de arsenic poate induce remisiunea chiar daca pacientul a devenit refractar 
la ATRA. 
 

Evaluarea raspunsului 
Raspunsul la terapia de inductie este monitorizat prin examinarea clinica, hemograme 

si medulograme repetate.  In timpul aplaziei post chimioterapie de inductie efectarea unui 
aspirat medular este utila pentru a monitoriza raspunsul medular timpuriu sau persistenta 
celulelor blastice. Parametrii de evaluare a remisiunii complete ce trebuie monitorizati sunt 
celularitatea medulară normală cu un procent de blaşti < 5% ,din punct de vedere morfologic 
hematopoieza normală. 
 

Urmărirea 
Pacientii sunt urmariti clinic si hematologic pentru depistarea recaderilor precoce. 

Medulogramele repetate au o valoare incerta in monitorizarea pacientilor aflati in remisie 
completa fara nici un semn clinic sau hematologic evident de recadere. 
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Notă  
În parantezele pătrate sunt trecute nivelurile de evidenţă [I-V] şi gradele de 

recomandare [A-D], aşa cum sunt utilizate în cadrul Societăţii Americane de Oncologie 
Clinică (ASCO). Recomandările în dreptul cărora nu este trecut un grad de recomandare au 
fost considerate adecvate pentru practica clinică de către autorii experţi şi membrii 
consiliului director al ESMO.  
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LEUCEMIA GRANULOCITARA CRONICA

 
Incidenţa: 
Incidenta LGC este raportată undeva intre 1-2 cazuri/100000/an fara diferente 

geografice majore. Virsta mediana de diagnostic se apropie de 60 ani.  
 

Diagnosticul: 
Diagnosticul se bazeaza pe numaratoarea din sângele periferic (leucocitoză, frecvent şi 

trombocitoză)   cu formula leucocitară deviată la stânga ( granulocite imature, de la 
metamielocit până la mieloblast, precum şi bazofilie). Splenomegalia este prezentă în >50% 
din cazurile de LGC în faza cronică iniţială, dar aproximativ 50% dintre pacienţi sunt 
asimptomatici. 
Dovada diagnosticului este obţinută prin demonstrarea prezentei crs Philadelphia (22q-) 
rezultând din translocaţia echilibrată t(9; 22) (q34;q11), si/sau în urma rearanjamentelor 
BCR-ABL în periferie sau la nivelul celulelor medulare. In unele cazuri (5%) cromozomul 
Ph nu poate fidetectat si confirmarea diagnosticului se face prin metodele genetice 
moleculare,ex FISH sau RT – PCR. Screening-ul pentru mutaţia BCR-ABL KD este în 
special recomandat pentru accelerarea şi/sau criza blastică. 

 
Stadializarea si stabilirea riscului: 
Mai mult de 90% din pacienti sunt diagnosticati in faza cronică. Cursul clinic tipic este 

trifazic: faza cronică, faza de acceleraţie şi criza blastică. Cea mai acceptată definiţie pentru 
faza accelerată este între 15-29%blaşti in sânge sau măduva osoasă, >20% bazofile în sânge, 
trombocitoza sau trombociopenie nelegată de terapie, sau evoluţie clonală citogenetică. 
Similar, faza blastică/criza blastică a bolii este caracterizata de 30%blaşti in sânge sau 
măduva osoasă sau infiltrare blastică extramedulară. 
Scorul prognostic bazat pe vârstă, dimensiunea splinei, numărătoarea celulelor din sânge şi  
deviaţia la stânga a formulei leucocitare a fost stabilit în era pre-imatinib şi permite 
diferenţierea grupelor de risc cu rata de răspuns diferit, evoluţia bolii fără progresie si 
supravieţuirea globală. 
Gradul si timpul raspunsului hematologic, citogenetic şi molecular aduc informaţii 
prognostice foarte importante ca variabile dependente de timp. 
 

Tratament: 
Imatinibul reprezintă tratamentul standard. In baza trialulior randomizate cu imatinib, 

un inhibitor selectiv de tirozinkinaza, versus IFN-  si doze reduse de Cytozar (IRIS study), 
Imatinib 400mg/zi a fost stabilit ca tratament de primă linie pentru toţi pacientii in faza 
cronică de LGC. Reactualizarea studiului IRIS a raportat o supravieţuire fără progresia bolii 
de 84% şi o supravieţuire globală de 88% după 6 ani. Alte comparaţii ale imatinibului cu 
IFN-  aduc evidenţe clare ale superiorităţii imatinibului în ceea ce priveşte supravieţuirea. 
Rezultatele după transplantul de cellule stem alogenice ca terapie de primă linie este inferior 
datorită mortalităţii ridicate legate de transplant, de aceea transplantul medular ca prima linie 
de tratament nu poate fi recomandat. 
IFN-  este în prezent testat in combinaţie cu imatinibul în faza a 3a a studiilor prospective. 
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Hydroxiureea este recomandată doar pentru citoreducţia iniţială sau ca terapie paleativă,  în 
timp ce imatinibul este superior la virstnici. 
 

Evaluarea raspunsului: 
Răspunsul la imatinib (doza standard 400mg/zi) poate fi impărţit in 3 categorii: 

optimal, suboptimal si inefficient. 
In cazul raspunsului  optimal, imatinibul trebuie continuat pe durată nedefinită. Pacienîii care 
au un răspuns molecular complet (BCR-ABL nedetectabil prin RT-Q-PCR) pot fi eligibili 
pentru trialuri prospective de întrerupere a tratamentului sau imunoterapie cu IFN-  sau 
vaccinuri, pt a elimina boala minima reziduală. 
In caz de răspuns suboptimal la imatinib, opţiunea terapeutică cea mai bună este încă o 
problemă de investigat. Pacientul poate continua tratamentul cu imatinib în doză mare, dar 
este de asemenea eligibil pentru tratamentul cu inhibitori de TK de a doua generaţie. 
In cazul lipsei de răspuns, a doua linie de tratament este bazată pe a doua generaţie de TKI 
numite: Dasatinib si Nilotinib. Aproape 50% din pacientii rezistenti sau cu intoleranţă la 
imatinib aflaţi in faza cronică prezintă un răspuns citogenetic complet cu fiecare din ei, dar 
ambii agenţi sunt ineficienţi în cazul prezenţei mutaţiei T315I BCR–ABL. Răspunsul la 
fiecare dintre agenţi este de obicei rapid şi în 6 luni poate fi posibilă luarea deciziei de a 
continua cu a doua generaţie de TKI sau de a fi indrumaţi spre transplant allogenic de cellule 
stem dacă pacientii sunt eligibili. In prezent, criteriile de eligibilitate pentru transplant au fost 
lărgite de utilizarea extinsă a dozelor reduse de condiţionare pretransplant sau a procedurilor 
non-mieloablative şi de disponibilitatea surselor alternative de cellule stem, incluzând sânge 
din cordonul ombilical. 
Odată ce pacientul a progresat spre faza accelerată sau blastică, tratamentul depinde de 
tratamentul anterior şi poate include alţi TKI, alti agenti experimentali (de ex 
homoharringtonine) sau chimioterapie citotoxică. Consolidarea prin transplant medular 
allogeneic ar trebui făcută de fiecare dată când e posibil. 
 

Monitorizarea:  
Monitorizarea este esenţială pentru optimizarea tratamentului si a costului. In primele 

3 luni monitorizarea clinică, biochimică şi hematologică este recomandată la 2 săptămâni. 
Din luna a 3a, examenul citogenetic  (analiza prin bandare cromozomială a metafazelor din 
celulele medulare) este recomandată la cel puţin 6 luni pâna remisiunea citogenetica 
completă este obtinută şi confirmată. 
RT-Q-PCR (procentul de BCR–ABL:ABL in celulele sanguine) este recomandat la fiecare 3 
luni până când un raspuns molecular major este obţinut şi confirmat. 
Odată ce răspunsul citogenetic complet şi molecular major a fost obţinut si confirmat , 
examenele citogenetice se pot efectua la fiecare 12 luni iar RT-Q-PCR la fiecare 6 luni. Dacă 
pacienţii au risc Sokal crescut sau au avut răspuns suboptimal, monitorizarea mai frecventă 
este recomandabilă. 
Screening-ul pentru mutatia BCR–ABL KD este recomandat doar în cazul lipsei de răspuns 
sau a răspunsului suboptimal.  
Determinarea concentraţiei sanguine a imatinibului poate fi importantp la toti pacienţii şi este 
recomandată în cazul răspunsului suboptimal, al lipsei de răspuns, atingerii dozei toxice 
limite sau a apariţiei efectelor adverse. In Europa se incearcă standardizarea monitorizării 
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moleculare a concentraţiei imatinibului în sânge în baza unui proiect al European Leukemia 
Network (The European Treatment and Outcome Study of CML).  
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LEUCEMIA ACUTA LIMFOBLASTICA 
 
 
 Leucemia acuta limfoblastica este o proliferare clonala neoplazica a celulelor stem 
progenitoare limfoide, caracterizata prin oprirea in diferentiere si maturatie. Expansiunea 
clonei maligne duce treptat la invazia maduvei ososase, a ganglionilor limfatici, a sistemului 
nervos central cu consecintele respective care constituie tabloul clinic al bolii. 
 Incidenta este mai mare la barbati fata de femei, are un varf maxim intre 3 si 5 ani si o 
tendinta de crestere peste 65 de ani.  
 
 

PROTOCOL DE TRATAMENT PENTRU  
LEUCEMIA ACUTA LIMFOBLASTICA (LAL) 

la adult 
 Clasificare: 
 

1.1. FAB (morfologica) 
 LAL1 LAL2 LAL3 

Frecventa 
- adult 
- copil  

 
31% 
80% 

 
60% 
17% 

 
9% 
3% 

Mieloperoxidaz
a 

negativa negativa negativa 

TdT pozitiva pozitiva negativa 
Marimea celulei mica mare,heterogen mare, omogen 

Nucleu Regulat (uneori incizat) neregulat regulat 
Nucleol invizibil unul sau mai multi, 

proeminent 
unul sau mai multi, 

proeminent 
Citoplasma putina variabila abundenta 

Bazofilia 
citoplasmei 

usoara variabila intensa 

Vacuole absente absente abundente 
 
 

1.2. Imunofenotipare 
Subtip Imunofenotip Frecventa 

 CD3 CD5 CD10 CD19 Igc Igs TdT Adult Copil 
T + + - - - - + 24% 13% 

Pro-B - - - + - - + 11% 5% 
comuna - - + + - - + 52% 63% 
Pre-B - - +/- + + - + 9% 16% 

B - - +/- + - + - 3% 3% 
Igc = Imunoglobulina citoplasmatica  Igs = Imunoglobulina de suprafata 
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In cadrul LAL-T se considera 4 subtipuri: pro-T, pre-T, timica centrala si timica medulara. 
La 25% din LAL la copii si 35% la adult apar markeri imunofenotipici ai seriei mieloide. 
 
2. Modificari citogenetice si de genetica moleculara mai frecvente 

translocatia/ 
rearanjarea 

Modificarea 
moleculara 

Frecventa % 
copil        adult

Caracteristicile clinice 
 

 
 

T(1;19) 

 
Fuziune 

E2A/PBX1 
 

 
 
5-6               3 

Prognostic prost (mai ales la 
adult), hiperleucocitoza la copii, 
afectarea SNC, de obicei 
imunofenotip de pre-B cu 
markeri de mielo. 

 
T(9;22) 

 
Fuziune 

BCR/ABL 

 
3-5          20-40 

Prognostic foarte prost (mai ales 
la adult), hiperleucocitoza, 
majoritatea imunofenotip pre-B 

 
T(4;11) /  
r 11q23 

 
Fuziune 

MLL/AF4 

 
2-3            3-6 

Prognostic foarte prost, 
hiperleucocitoza, predomina la 
copilul mic, fenotip pro-B 

 
T(8;14) sau 
t(2;8) sau  

t(8;22) 

 
 

Fuziune 
MYC/IgH 

 
 
1-2             2-4 

Prognostic mai bun cu tratament 
intensiv, predomina la sexul 
masculin, determinari 
extramedulare, morfologic 
LAL3, imunofenotip B 

 
r14q11 

 
 

 
HOX11, 

HOX11L2/TC 
Rδ 

 
 
3-4               6 

Prognostic intermediar (mai 
putina experienta la adult), 
predomina sexul masculin,  
 
hiperleucocitoza, determinari 
extramedulare, fenotip T 

 
R 7q34 

 

TAL1/ 
TCRβ 

 

 
3                   2 

 
T(12;21) 

Fuziune 
TEL/AML1 

 
20-25         1-2 

Prognostic favorabil (experienta 
limitata la adult) 
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2.1. Rezultate preliminare cu tehnologia microarrays 
Tip de LAL Subtip 

 
 

LAL de linie B 
 

- hiper/hipodiplidie fara gene de  
  fuziune 

- t(9;22) BCR-ABL 
- t(1;19) E2A-PBX1 
- t(12;21) TEL-AML1 
- (11q23) MLL 

 
LAL de linie T 

 

- Pro-T LYL1 
- Timic cortical HOX11, 

HOX11L2 
- Timic medular TAL-1 

 
 
 
3. Factori de prognostic si grupe de risc 

Prognostic favorabil Prognostic nefavorabil 
- varsta sub 35 ani 
- hiperdiploidia 
- LAL-T (timica) 
- LAL-comuna 
- leucocitoza la diagnostic  

sub 30 000/mmc 
- absenta afectarii SNC 
- durata de timp pana la prima RC 

mai mica de 4 saptamani 

- varsta peste 35 ani 
- t(9;22), t(4;11), t(1;19), del 

(11q23), -7, +8 
- LAL proT 
- leucocitoza la diagnostic  

sub 30 000/mmc 
- afectarea SNC 
- durata de timp pana la prima RC 

mai mare de 4 saptamani 
- valori crescute ale bolii minime 

reziduale (BMR) dupa inductie 
si/sau consolidare 

 
 
Nici un factor de prognostic nefavorabil = LAL risc standard 
Unul sau mai multi factori de prognostic nefavorabil = LAL risc inalt si foarte inal 
(prezenta t(9;22)). 
 
 
4. Tratamentul de prima linie 
 

Inductia: 
 Scop: obtinerea rapida a RC 
 Durata: 4-5 saptamani 
 Schema terapeutica: 

  Vincristin 1,5 mg/mp/sapt (maxim 2 mg/doza) x 4 doze 
  Prednison 60 mg/mp/zi (28 zile) 
  Daunorubicina 25-50 mg/mp/zi 3-4 doze 
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  L-asparaginaza 5000 – 10 000 Ui/mp/zi (10-14 zile) 
In caz de LAL risc inalt se adauga Ciclofosfamida si/sau Cytosar. 
 

Consolidare/ Intensificare (risc inalt): 
 Scop: obtinerea citoreductiei maxime utilizand agenti multipli fara rezistenta 
incrucisata. 
 Intensitatea variaza in functie de riscul de recidiva. 
 Agenti utilizati: cel mai frecvent doze mari de Cytosar si Metotrexat +/- agentii 
utulizati la inductie +/- agenti noi cum sunt: Dexametazona, 6-Mercaptopurina, VM-26, VP-
16. 

Intretinere: 
 Se accepta ca este utilata la adult si probabil eficace la copil. 
 Durata: 24 – 30 luni. 
 Agentii terapeutici: 6-Mercaptopurina p.o. si Metotrexat i.m. 
Unele grupuri administreaza reinductii de-a lungul primului an cu Vincristin, Prednison, 
Ciclofosfamida, Cytosar, Etoposide. 

Profilaxia determinarilor in SNC: 
 Obligatoriu a fi initiata in faza de inductie 
 Agenti: Metotrexat IT (+/- Cytosar, +/- Hidrocortizon) 
 Numar: 10 – 12  
5. Tratamentul de linia a doua 
-  Tratamentul recidivelor localizate este identic cu tratamentul bolii sistemice 
-  Agentii: se folosesc combinatii de 

- Cytosar cu Amsacrine 
- Cytosar cu Mitoxantrone 
- Cytosar cu Daunoblastina cu Idarubicina 
- FLAG-IDA 
- agenti in studiu: Campath 1H, Mabthera 

- Supravietuirea la 1 an mai mica de 10% daca nu se face transplant de celule stem 
hematopoietice (TCSH). 
6. Indicatiile TCSH in LAL (dupa EBMT):  

 
Stadiul 

bolii 
Autotransplant 

inrudit 
Autotransplant 

neinrudit 
Autotransplant 

LAL 
RC1 risc 

scazut 
nu nu nu 

 
RC1 risc 

standard si 
inalt 

In cadrul 
protocoalelor de 

tratament aprobate 

In cadrul 
protocoalelor de 

tratament aprobate
nu 

 RC2 * * 
In cadrul 

protocoalelor de 
tratament aprobate 

 >RC2 * * 
In cadrul 

protocoalelor de 
tratament aprobate 

* In cadrul protocoalelor standardizate pentru pacienti selectionati 
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LEUCEMIA LIMFATICĂ CRONICĂ 
 
 

Incidenţa 
Leucemia limfatică cronică are o incidenţă de 4/100.000/an în emisfera vestică. 

Incidenţa creşte pina la 50/100000/an dupa vârsta de 70 de ani, dar numai 11% din pacientii 
cu leucemie limfatică cronică sunt mai tineri de 55 de ani. Leucemia limfatică cronică 
reprezintă cea mai frecvetă formă de leucemie la adult. 
 

Diagnostic 
Dignosticul in Leucemia limfatică cronică este stabilit de o crestere sistematică a 

limfocitelor B periferice CD5+ ( >/5x10 9celule/l) neexplicată de alte afecţiuni clinice şi cu  
predominanţa limfocitelor mici, mature morphologic pe frotiul de sânge periferic. 
Imunofenotiparea: CD5+, CD19+, CD20+ (scăzut), CD23+, sIg scăzut, CD79b scăzut, 
FMC7- permite în cele mai multe cazuri diagnosticul diferential al leucemiei limfatice 
cornice cu alte forme de limfoame cu celula B CD5+. Din motive de prognostic si tratament, 
trebuie depuse toate eforturile pentru un diagnostic diferential adecvat, pentru a exclude 
Limfomul de manta, Limfomul marginal splenic etc, cu ajuotul morfologieie, 
imunofenotipării si FISH si/sau tehnici de biologie molecular pentru detecţia translocaţiei t( 
11;14). 
 In cazurile cu creştere tumorală rapidă trebuie efectuată biopsie pentru excluderea unui 
sindrom Richter. 
 Urmatoarele examinari sunt recomandate înainte de începerea tratamentului [III,B]: 
istoricul si examenul fizic include o examinare atentă a tuturor ariilor ganglionare; 
hemoleucograma completă şi formula leucocitară; biochimie, inclusiv lacticdehidrogenaza ( 
LDH), bilirubina, imunoglobuline serice, test COOMBS; radiografie toracică; statusul 
afecţiunilor infecţioase, mai ales hepatita virală, CMV. 
 Este de dorit şi efectuarea următoarelor examinări înaintea iniţierii tratamentului 
[III,C]: biopsia osteomedulară nu este necesară pentru diagnostic, dar e recomandată înaintea 
începerii tratamentului în cazurile cu citopenie. 
 Deoarece detectarea anomaliior citogenetice cu FISH are valoare prognostică şi 
predictivă , această examinare ar trebui efectuată înaintea începerii tratamentului. 
 Factori noi de prognostic, cum ar fi CD 38, ZAP 70 şi mutaţia IgVH, pot prezice 
timpul trecerii de la un stadiu precoce la boala avansată, dar nu ar trebui utilizaţi ca indicaţie 
de tratament in leukemia limfatică cronică. Tomografia computerizată e recomandată doar în 
trialurile clinice pentru a urmări răspunsul la tratament[III,c]. 
 

STADIALIZAREA ŞI GRUPELE DE RISC 
Rata medie de supravieţuire la diagnostic variza intre 1 si > 10 ani in functie de stadiul 

de boală. Sunt folosite doua sisteme de clasificare. In Europa este acceptata clasificarea 
Binet SistemulBinet separă trei grupe de prognostic diferit. (Tabelul 1 ) 
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TRATAMENTUL BOLII PRECOCE 
Acesta include stadiile A si B din clasificarea Binet fara semne de boală, şi stadiile 0,I 

si II din clasificarea Rai tot fără semne de boală. 
Tratamentul standard al pacienţilor cu boală precoce constă în tactica “ watch and 

wait”- “ aşteaptă şi priveşte”, cu control periodic la 3-6 luni al hemogramei şi examenclinic 
[I,A]. Pacienţii cu boală activă, cu progresie rapidă a bolii ( de exemplu:dublarea numărului 
de limfocite în mai puţin de 6 luni) ar trebui trataţi ca cei cu boală avansată. 
 

TRATAMENTUL BOLII AVANSATE 
Acesta include stadiile Binet A si B cu semne de boală, stadiul C Binet, atadiile Rai 0, 

I,II cu semne de boală, stadiile III-IV. Doar pacienţii cu semne B de boală importante, 
pancitopenie necauzată de fenomene autoimune, simptome sau complicaţii date de 
adenopatii, splenomegalie sau hepatomegalie, ca şi anemia autoimună şi trombocitopenia cu 
răspuns slab la corticoterapie au nevoie de chimioterapie. 

Tabel 1: Stadiile de prognostic în LLC 
 

Clasificarea 
Binet 

Frecventa(%) Media de 
supravietuire 

A 63 >10 ani 
B 30 5 ani 
C 7 1,53 ani 

 
Clasificarea RAI  Frecventa(%) Media de 

supravietuire 
0 scazut 30 >10 ani 
I Intermediary 60 7ani 
II    
III inalt 10 1,5 ani 
IV    

 
Tabel 1: Stadiile de prognostic in LLC 
 
Optiunile terapeutice includ analogi purinici ( fludarabina, cladribin, pentostatin), 

combinatii ca fludarabina, ciclofosfamida plus Rituximab (FCR) la pacientii cu stare 
generala buna sau clorambucil la pacientii cu comorbiditati. Trialurile randomizate nu au 
demonstrat un beneficu din punct de vedere al supravietuirii pentru nici una din optiunile 
terapeutice. 

La pacientii cu stare general buna ( activi fizic, fara probleme de sanatate majore) 
combinatia FCR este recomandata ca si tratament initial, pentru ca are o rata mai crescuta de 
inducere a remisiunii complete decit clorambucilul, monoterapia cu analogi purinici sau 
fludarabina plus ciclofosfamida ( FC). 

In trialurile randomizate ( Fc versus FCR) , FCR a realizat o supravietuire fara 
progresie a bolii semnificativ prelungita fata de folosirea doar a curei tip FC. 
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La pacientii cu co-morbiditati relevante ( mai ales insuficienta renala) nu este stability 
un protocol;l standard. Chlorambucilul, o doza redusa de fludara – in monoterapie sau  
combinatii ca in cura FC pot fi folosite ca prima linie de tratament [III,B. 

Pacientii cu deletia del (17p), frecvent, nu raspund la chimioterapia conventional cu 
fludara sau cure tip FC. Acesti pacienti trebuie sa fie tratati initial cu alemtuzumab in 
monoterapie sau in terapii combinate. Transplantul alogenic poate fi considerat ca prima 
linie de tratament la acesti pacienti doar in cadrul trialurilor[III,B] 

In special pentru regimurile terapeutice cu alemtuzumab, cresterea frecventei 
infectiilor oportuniste ( Pneumocistis carinii, herpes, infectii fungice, reactivari ale CMV) 
trebuie atent monitorizata si trebuie luate masuri de profilaxie. 
 

A DOUA LINIE DE TRATAMENT 
Prima linie de tratament poate fi repetata, daca boala recade ori progreseaza > 12 luni 

dupa terapia initiala [III,B]. 
Daca recaderea apare mai repede de 12 luni sau boala nu raspunde la prima linie de 

tratament, urmatoarele  optiuni terapeutice sunt recomandate, depinzind de administrarea 
primei linii teraputice [III,B]: fludara,sau FC sau FCR dupa clorambucil; fludara in 
combinatii terapeutice ( cu ciclofosfamida FCsi/sau mitoxantrona ( FCM) si/sau anticorp 
monoclonal ( FR, FCR, Fa)] la pacientii refractari la fludarabina sau la cei care recad dupa 
fludara in monoterapie; anticorp monoclonal ( alemtuzumab), fie singur sau in combinatii cu 
analogi purinici la pacientii refractari la chimioterpie si la pacientii cu del ( 17p); 
bendamustine ca monoterapie sau in terapie combinata ( cu mitoxantron ( BM) si/sau 
rituximab (BR, BMR0] dupa clorambucil sau analogi purinici. 

Doze crescute d tratament la pacienti dupa alo sau auto transplant ramine de 
investigat. 

Totusi transplantul alogenic este singura terapie curative pina in present si este 
indicata la pacientii cu risc inalt [del917p0, del911q)} si/sau boala refractara. Desi 
transplantul autolog nu pare a aduce rezulate mai bune decit imunochimioterapia moderna, 
alogenic transplant are potential de eradicare al bolii dar este impiedicata de morbiditati 
substantiale si de restrictii de virsta. 
 

EVOLUTIA RASPUNSULUI 
Raspunsul la tratament include o examinare fizica atenta si a hemoleucogramei. O 

biopsie de maduva osoasa este necesara doar la pacientii cu remisiune hematologica 
complete. Radiografia de toraco-pulmonara si ecografia abdominal sau tomografia 
computerizata pot fi utilizate pentru evaluarea raspunsului, daca apar modificari inainte de 
tratament.[V,D]. 
 

URMĂRIREA 
Urmarirea pacientilor asimptomatici trebuie sa includa hemoleucograma complete la 

fiecare 3-6 luni, la fel ca si examinarea ariilor ganglionare, a splinei si a ficatului. O atentie 
deosebita trebuie acordata aparitiei pancitopeniilor de cauza autoimuna( anemie hemolitica 
autoimuna, trombocitopenie autoimuna) ce poate apare la 10-15% din cazurile pacientilor cu 
leucemie limfatica conica si boala transformata ( Sindrom Richter) ce este sugerata de 
cresterea rapida a ganglionilor si/sau nivele crescute de LDH.[V,D]. 
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NOTĂ 
Stadiile [I-V] si gradele recomandate [A-D] a fi utilizate de catre Societatea 

Americana de Oncologie Clinica sunt date in parantezele drepte. Gradele afirmate sunt 
considerate a fi utile in practica clinica conform comisiei de experti ESMO. 
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LEUCEMIA CU “CELULE CU PERI” 

HAIRY CELLS LEUKEMIA 
 
 
 Leucemia cu celule cu peri este o forma rara de limfoproliferare cronica a adultului, 
caracterizata prin splenomegalie, pancitopenie frecvente si prezenta de celule mononucleare 
anormale in sange, maduva osoasa si splina.    
 Incidenta actuala la HCL este relativ putin cunoscuta. Ea reprezinta 2% din totalul 
leucemiilor si 1% din totalul limfoamelor maligne. Boala survine la grupuri etnice diferite, 
are o distributie geografica extinsa, fiind semnalata pe toate continentele, dar inegal, 
predominant la sexul masculin, varsta medie generala in momentul diagnosticului este de 51 
ani. 
 Diagnostic: 

- BOM este obligatoriu cu examen imunohistochimic CD20+, DB44+ 
- imunofenotiparea – configuratia antigenica cea mai caracteristica – cuprinde 

antigenele de suprafata CD11C, CD24, CD2R, CD103 si HLA-DR  
Stadializare si evaluarea riscului: 
- examen fizic general 
- statusul de performanta 
- simptomul B 
- hemoleucograma 
- biochimie de rutina 
- teste pentru hepatita B si C 
- BOM ± aspirat 
- CT abdominal 
TRATAMENT: 
- pacientii in varsta cu o minima sau fara splenomegalie si citopenie raman in 

observatie 
- Criterii care impun aplicarera tratamentului sistemic: 

1. Splenomegalia simptomatica 
2. Anemia (Hb<100/dl) 
3. Trombocitopenia (T2<100.000/m³) 
4. Neutropenie(/<1000/ml) cu infectii oportuniste 
5. Faza leucemica (nr. Leucocite > 20.000/ul) 
6. Complicatii autoimune asociate 
7. Infiltrare tisulara  cu CH 

- Cladribine   
- Fludarabina 
- Interferon 
- Splenectomia  
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LIMFOMUL HODGKIN 

 
 

Incidenţa:  
-în Uniunea Europeană este de 2,2 cazuri/100000locuitori/an 
Mortalitatea: 0,7cazuri/100000locuitori/an 
Diagnostic:  

Diagnosticul patologic trebuie făcut în concordanţă cu clasificarea WHO prin examinarea 
biopsiei de ganglion sau alt tesut afectat dupa inghetarea si includere la parafina. 

Limfomul  Hodgkin clasic (LHc) reprezintă 95 % din cazurile de limfoame Hodgkin 
şi  include subtipurile: 

scleroza nodulară 
celularitate mixtă 
bogat limfocitar 
depleţie limfocitară 

Limfomul Hodgkin predominant limfocitar nodular (LHPLN) este o categorie 
distincta care reprezinta 5% din cazuri. 

Stadializare şi factori de risc: 
Investigaţii obligatorii:  

- investigaţii imagistice (radiografie, computer tomografie) de cap, gât, torace, abdomen 
-biopsie osteo-medulară cu examen histopatologic şi imunohistochimic 
- hemoleucograma completă, VSH, PCR, fosfataza alcalină, LDH, transaminazele, albumina 
Tomografia cu emisie de pozitroni (PET) trebuie avută în vedere conform criteriilor de 
răspuns. 
Stadializarea prin laparotomie exploratorie  nu este recomandată. 
 Stadializarea se face conform sistemului Ann Arbor tinand cont de simptomele B si 
factorii de risc din Tabelul 1(II-III, A): 
FACTORI DE 
RISC 
 

STADIU 
CLINIC(SC)  
IA, IB, IIA 

SC IIB SC IIIA SC IIIB, IVA, 
IVB 

FARA SCĂZUT SCAZUT   
CEL PUTIN TREI 
ARII 
GANGLIONARE 
AFECTATE 

INTERMEDIAR INTERMEDIAR CRESCUT CRESCUT 

VSH CRESCUT INTERMEDIAR INTERMEDIAR CRESCUT CRESCUT 
MASA 
TUMORALA 
MEDIASTINALA 

INTERMEDIAR CRESCUT CRESCUT CRESCUT 

DETERMINARE 
EXTRANODALA 

INTERMEDIAR CRESCUT CRESCUT CRESCUT 
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Definiţii: 
VSH crescut = >50mm/h în absenţa simptomelor B 

= >30mm/h în prezenţa simptomelor B 
Masa tumorală mediastinala= mai mult de o treime din diametrul orizontal toracic 
Simptome B : febră, transpiraţii, scădere ponderală 
Tratamentul se alege în funcţie de încadrarea în grupele de prognostic. 

Plan de tratament:  
 LHc, stadiu limitat: 

două cicluri ABVD in combinaţie cu radioterapie ţintită ( 30Gy)(I,A) La adulţii tineri 
folosirea doar a chimioterapiei se insoţeşte de o rată mai mare de recăderi, dar de o toxicitate 
mai scăzută  pe termen lung. 

 LHc, stadiu intermediar:  
4 cicluri ABVD in combinţie cu radioterapie ţintită (30Gy)(I, A) 

 LHc,stadiu avansat 
Pacienti cu vârsta <60ani: 8 cicluri ABVD  sau 8 cicluri  BEACOPP escaladat urmat de 
iradiere 30 Gy pe boală reziduală >1,5cm (I-II, A) 
Pacienţii cu vârsta > 60 ani trebuie să urmeze cure ABVD datorită toxicităţii crescute legate 
de tratament  care apare la acest grup de vârstă. 

 In LHc recăzut 
La prima recădere, regimuri de salvare : DHAP, IGEV urmate de regimuri cu doze mari 

de chimioterapie şi transplant autolog de celule stem (I, A) 
Transplantul alogenic de celule stem cu regim de condiţionare  cu doze scăzute trebuie avut 
în vedere la pacienţii tineri, cu boală chimiosensibilă, intr-o condiţie clinică bună, recăzuţi 
după chimioterapie agresivă şi transplant autolog (II-III, B). 
Tratamentul paliativ constă în chimioterapie cu gemcitabină cu rata acceptabilă de remisiune, 
o calitate a vieţii satisfăcătoare şi o supravieţuire prelungită. Se pot lua în considerare noi 
agenţi terapeutici şi radioterapie regională. 

 LHPLN, stadiul IA, fara factori de risc 
Radioterapie ţintită (30Gy) este tratamentul standard pentru pacieţii din această 
categorie.(III, A) 

 LHPLN, alte stadii 
Tratamentul este identic cu cel din cazurile de LHc în toate stadiile, cu excepţia stadiului IA 
fără factori de risc 

 LHPLN – recădere 
- în caz de recădere localizată: Rituximab monoterapie(III,B) 

- recădere în stadii avansate : chimioterapie agresivă de salvare în combinaţie cu 
Rituximab 

Evaluarea răspunsului:  
Evaluarea răspunsului trebuie făcuta după 4 cicluri de terapie şi la sfârsiul tratamentului 

chimioterapic sau chimio/radioterapic.Examinarea fizică, investigaţiile imagistice şi testele 
de laborator sunt esentiale.In studille cu pacieţi în stadii avansate PET scan-ul efectuat după 
3 sau 4 cicluri de de tratament identifica pacientii cu risc nefavorabil. Viitoarea abordare 
terapeutică după efectuarea whole body PET scan trebuie adaptată la profilul de risc al 
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pacientului. După terminarea terapiei un PET scan pozitiv poate identifica boala reziduală 
dar trebuie excluse cazurile cu PET scan fals pozitiv.  
 

Monitorizare: 
Anamneza, examinarea fizică şi testele de laborator inclusiv hemograma completă cu 

formula leucocitară, VSH şi biochimia trebuie efectuate la fiecare 3 luni în primul an, apoi la 
6 luni până la 4 ani , ulterior o data pe an.(V, D) 
Evaluarea funcţiei tioidiene (TSH, T3, T4) după iradiere în zona cevicală trebuie făcută la 1, 
2 şi 5ani. 
Investigaţiile imagistice trebuie efectuate pentru confirmarea remisiunii.După aceasta sunt 
recomandate doar dacă există suspiciunea clinică de recădere a bolii. 
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LIMFOMUL NONHODGKIN DIFUZ CU CELULA MARE B 
 
 

Limfomul difuz cu celula mare B nou diagnosticat 
 
 INCIDENŢA 
 Limfomul difuz cu celula mare B ( DLBCL ) constituie 30 – 58 % din totalul 
limfoamelor. Incidenţa reala in Uniunea europeana este de 5-6 cazuri/100 000 / an. Incidenta 
creste cu varsta de la 0,3/100 000/an pentru grupa de varsta 35-39 ani, pâna la 26,6/100 
000/an pentru grupa de narsta 80-84 ani. 
 
 DIAGNOSTIC  
 Diagnosticul ar trebui sustinut pe examenul histopatologic al piesei de biopsie post 
excizie ganglionară sau de tesut extranodal care să furnizeze material suficient pentru mostre 
formolizate. Biopsiile ar putea fi potrivite la pacienţii care necesită tratament de urgenţă. O 
minimă imunohistochimie ( CD45, CD20 si CD3 ) este absolut necesară. Colectarea 
materialului ingheţat pentru analiza moleculară este recomandată, deşi profilul expresiei 
genelor este in curs de investigatie. Pentru a asigura calitatea adecvata, ar trebui sa fie 
garantată procesarea făcuta de un institut experimentat de patologie,. Examenul 
histopatologic ar trebui sa furnizeze diagnosticul conform clasificarii OMS. 
    
 STADIALIZARE SI FACTORI DE RISC 
 Hemoleucograma completa, biochimia de rutina, cu LDH si acid uric, ca si teste 
screening pentru HIV si hepatita B si C, sunt necesare. Electroforeza proteinelor este 
recomandată. Pacienţii cu  terapie cu intenţie curativă ar trebui sa aiba macar o tomografie 
computerizată toraco-abdominală precum si o puncţie aspirat medular, dar şi o biopsie osteo-
medulară. O puncţie lombară diagnostică, impreună cu administrare intratecală profilactică 
de Methotrexat si / sau Cytarabina, ar trebui considerată la pacienţii cu risc crescut. 
Tomografia PET scan este recomandata pentru a contura extinderea bolii si pentru a evalua 
raspunsul la tratament conform criteriilor revizuite. Statusul de performanţă si funcţia 
cardiacă ( fracţia de ejecţie ventricul stang ) ar trebui evaluate inainte de tratament. 
 Stadializarea este stabilită potrivit clasificării Ann Arbor. Pentru factorii de prognostic, 
IPI si IPI adaptat la vârstă ar trebui calculate. 
 
 TRATAMENT 
 Strategiile de tratament ar trebui organizate dupa vârstă, IPI adaptat dupa vârstă, si 
posibilitatea abordarii dose-intensified. De câte ori este posibil, se va avea in vedere 
includerea intr-un trial clinic. 
 In cazurile cu masă tumorală mare, sunt necesare precauţii speciale pentru a evita 
sindromul de liză tumorală. Reducerea dozelor, datorită toxicităţii hematologice, ar trebui 
evitată.  
 Neutropenia febrilă justifică folosirea profilactică a factorilor de creătere granulocitară 
la pacienţii la care se urmareşte vindecarea (remisiunea).  
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 Pacientii tineri cu factori de risc scăzut 
 Şase cicluri de chimioterapie cu Ciclofosmamida, Doxorubicina, Vincristin si 
Prednison(CHOP) , combinate cu 8 administrări de Rituximab la fiecare 14 zile este 
tratamentul standard pentru limfomul difuz cu celulă mare B CD 20 + , toate stadiile. 
Alternativ, pacientii in stadiile incipiente ( I , II ) ar putea fi trataţi cu trei cicluri R-CHOP şi 
cu radioterapie ţintită. Regimurile dose-dense/dose-intensive rămân experimentale. 
Tratamentul de consolidare prin radioterapie nu s-a dovedit a fi de un real beneficiu.  
 
 Pacientii tineri cu factor de risc crescut 
 Nu exista inca un standard de tratament suficient de eficace. De aceea, acesti pacienti, 
ar trebui tratati , de preferat, in cadrul unui trial clinic. In orice caz , Rituximab si cu 6-8 
cicluri de chimioterapie combinată dose-dense (R-CHOP-14) , împreuna cu 8 administrari de 
Rytuximab la fiecare 14 zile, sau regimuri cu doze intensive (R-ACVBP) sunt cel mai 
frecvent aplicate. Chimioterapia in doze mari impreună cu trasplantul de celule stem rămân 
experimentale ca terapie de prima linie. Profilaxia determinarilor SNC ar putea fi 
recomandată la aceşti pacienţi pe baza datelor de dinainte de “ era Rituximab’’. Consolidarea 
prin radioterapie în zonele cu “ bulky disease” nu s-a dovedit eficace. 

 
 Pacientii cu varsta peste 60 ani 
 Opt cicluri de chimioterapie combinată cu Ciclofosfamida , Doxorubicina, Vincristin 
si Prednison (CHOP) , împreună cu 8 administrări de Rituximab la fiecare 21 de zile, este 
tratamentul standard. Daca Rituximab-CHOP este administrat la fiecare 14 zile, 6 cicluri sunt 
suficiente. 
 
 EVALUAREA RĂSPUNSULUI 
 Testele radiologice efectuate la inceput ar trebui repetate dupa 3 sau 4 cicluri de 
tratament si după ultimul ciclu. Puncţia aspirat medular şi biopsia osteo-medulară ar trebui 
repetate la finalul tratamentului doar dacă s-au efectuat iniţial. 
 PET este recomandată cu precădere pentru evaluarea post-tratament , pentru a 
evidenţia remisiunea completă, potrivit criteriilor revizuite de răspuns. In caz de consecinţe 
terapeutice, o confirmare histologică a pozitivării PET este absolut necesară.  

PET realizat incipient, dupa unul sau patru cicluri de tratament, poate sa prezică 
răspunsul final la tratament , dar ar trebui restricţionat la trialurile clinice. 
 
 MONITORIZARE 
 Anamneza si examen obiectiv la fiecare 3 luni timp de 1 an, la fiecare 6 luni pentru 
următorii 2 ani, si apoi o data pe an, cu precauţie în ceea ce priveste aparitia de neoplazii 
secundare sau alte efecte secundare pe termen lung ale chimioterapiei. 
 Hemoleucograma completa si LDH la 3, 6, 12 si 24 de luni, iar apoi doar in caz de 
simptome suspecte sau noutaţi clinice, la pacienţii potriviti, pentru terapie ulterioară.   
 Este indicată o minima examinare radiologică cu CT la 6, 12 si 24 de luni de la 
terminarea tratamentului. Supravegherea de rutina cu PET scan nu este recomandată. 
 Pacientii cu risc crescut, la care s-ar putea obtine remisiunea, ar trebui sa faca 
controale mai frecvente. 
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LIMFOMUL DIFUZ CU CELULA MARE B,  RECAZUT SI REFRACTAR  
 
 
 INCIDENŢA 
 Până la urmă, peste 30 % din limfoamele cu celula mare B vor recădea. In Uniunea 
Europeana , incidenţa este estimată la 1 / 100 000 / an. 
 
 DIAGNOSTIC 
 Verificarea histologica a diagnosticului ar trebui realizată de câte ori este posibil, si 
este absolut necesară în recăderile survenite la mai mult de 12 luni, dupa diagnosticul initial, 
în special pentru a reconfirma prezenţa CD20. Biopsia ghidată imagistic ar putea fi potrivită 
în acest context. 
 
 STADIALIZARE SI FACTOR DE RISC 
 La pacienţii la care se urmăreşte incă obtinerea remisiunii ar trebui sa se efectueze 
aceeaşi examinare ca la diagnosticul initial. 
 
 TRATAMENT 
 Urmatoarele recomandari se aplica pacientilor care au primit terapie de prima linie , 
respectiv Rituximab si chimioterapie cu antraciclină.  
 La pacientii eligibili, cu un status de performanţă adecvat ( fără nicio disfuncţie 
organică majoră, cu vârsta mai mică de 65-70 de ani ), terapie de salvare (Rituximab si 
chimioterapie) urmată, la pacientii responsivi, de tratament in doze mari impreună cu 
transplant cu celule stem, este recomandat. Oricare dintre terapiile de salvare ca R-DHAP, R-
ESHAP, R-ICE ar putea fi potrivita până ce rezultatele studiilor vor fi disponibile. Alegerea 
curelor de salvare depinde de experienta fiecarui clinician cu BEAM (carmustin, etoposide, 
cytozin-arabinozida si alkeran) , care este cea mai des utilizata schema.  
 Radioterapia ţintită poate fi folosită, în special în cazurile cu boală limitantă  dar acest 
tratament nu a fost niciodată evaluat în studiile clinice. Pacienţii care nu sunt eligibili pentru 
terapiile agresive, ar putea fi trataţi cu scheme similare, sau cu alte cure de salvare ( R-
GEMOX ), care ar putea fi combinate cu radioterapie ţintită.  
 
 EVALUAREA RĂSPUNSULUI 
 Criteriile de răspuns sunt identice cu cele folosite la evaluarea răspunsului la 
tratamentul de prima linie. O evaluare ar trebui sa fie efectuată dupa 3-4 cicluri de terapie de 
salvare ( inainte de tratamentul high-dose) si după finalizarea tratamentului. Rezultatele PET 
scan, înainte de tratamentul high-dose, sunt corelate cu evoluţia pacienţilor. 
 

MONITORIZARE 
   Monitorizarea pacientilor cu răspuns la a doua linie de tratament ar putea fi aceeaşi cu 
monitorizarea răspunsului la tratamentul de prima linie. 
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LIMFOAME CU CELULE T PERIFERICE 
 
 
 Diagnosticul se pune pe baza examenului histopatologic dintr-un bloc de parafina 
reprezentativ din tumora. Imunofenotiparea stabileste diagnosticul ( panelul recomandat 
pentru examenul imunohistochimic din sectiunile de parafina: CD20, CD3, CD10, BCL6, 
Ki67, CD5, CD30, CD2, CD4, CD8, CD7, CD56, CD57, CD21, CD23, EBER, ALK sau 
markeri de suprafata la flow citometrie: kappa/lambda, CD45, CD3, CD5, CD19, CD10, 
CD20, CD30, CD4, CD8, CD7, CD2). 
 SUBTIPURI INCLUSE: 

- Limfom cu celula T periferic 
- Limfom cu celula T angioimunoblastic 
- Limfom cu celula mare anaplazic ALK pozitiv 
- Limfom cu celula mare anaplazic ALK negativ 
- Enteropatie asociata limfomului cu celula T 
Stadalizare si factori de risc: 
- Examenul clinic – atentie la nivelul ariilor ganglionare, inelul Waldeyer,      ficat, 

splina, eruptii cutanate, nazofaringe     
- Statusul de performanta 
- Simptome B 
- Hemoleucograma, biochimia de rutina , LDH, acid uric 
- CT torace, abdome, pelvis cu SDC 
- Ecocardiac – daca se recomanda cure cu antracicline     
- Test de sarcina la femeile in perioada fertila 
La cazuri selectate: 
- PET – CT 
- CT gat 
- CT cap sau RMN 
- Biopsii cutanate 
- HIV, HTLV-1 

 
Tratament: 

 Prima linie de tratament: 
- Sunt de preferat trialuri clinice 
- CHOP la 2 sau 3 saptamani (Ciclofosfamide, Vincristin, Prednison, Doxorubicin) 
- CHOEP (Ciclofosfamida, Doxorubicin, Vincristin, Etoposid, Prednison) 
- CHOP urmat de ICE (Ifosfamida, Carboplatin, Etoposid) 
- CHOP urmat de IVE (Ifosfamida, Etoposid si Epirubicin) alternand cu 

Methotrexate in doze intermediare 
- HYPER CVAD (Ciclofosfamida, Vincristin, Doxorubicin si Dexametazona) 

alternand cu Methotrexate si Cytarabina in doze mari 
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Prima linie - consolidare 
- La toti pacientii, exceptand pe cei cu risc mic se ia in considerare consolidarea cu 

doze mari si transplant de celule stem. 
A doua linie de tratament – candidatii pentru transplant 
- Sunt de preferat trialurile clinice 
- DHAP (Dexamethazone, Cisplatin, Cytarabina) 
- ESHAP (Etoposide, Methil Prendisolon, Cytarabinum, Cysplatin) 
- GDP (Gemcitabina, Dexamethazone, Cysplatin) 
- ICE (Ifosfamida, Carbolpatin, Etoposide) 
- MINE (Mesna, Ifosfamide, Mitoxantron, Etoposid) 
A doua linie de tratament – pacientii care nu sunt candidati pentru transplant 
- Sunt de preferat  trialurile clinice   
- Alemtuzumab 
- Bortezomib 
- Ciclosporina doar pentru LTAI 
- Gemcitabina 
- Radioterapie 
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LIMFOM/LEUCEMIA CU CELULE T A ADULTULUI 

 
 
 DIAGNOSTIC: 

- serologie HTLV-1-ELISA si confirmare Western-Blot daca ELISA este pozitiv 
- morfologie (analiza) din sangele periferic pentru celule atipice 
- flow citometrie din sangele periferic 
- biopsie din ganglioni, piele, tract gastrointestinal sau biopsie osteomedulara sunt 

recomandate daca diagnosticul nu este stabilit din sangele periferic. Daca se 
recomanda biopsie este necesar imunohistochimie:  CD3, CD4, CD7, CD8 si 
CD25. 

 
STADIALIZARE: 
- anamneza completa, examen fizic incluzand si examinarea completa a pielii 
- hemoleucograma – limfocitoza cu limfocite atipice > 4000/μl la adulti in 

subtipurile acute si cronice 
- CT gat, torace, abdomen, pelvis 
- teste de sarcina la femei in perioada fertila daca se va efectua chimioterapia 
- in cazuri selectionate - gastroscopie 

- ex.pentru paraziti (strongiloides) 
     - PET – CT evaluarea sistemului nervos 
     - CT craniu sau RMN cerebral, punctii lombare la  
                                                     pacientii cu manifestare neurologica 
  
 TRATAMENT: 

Este recomandata includerea pacientilor in trialuri clinice. 
 Se poate administra tratament antiviral si interferon sau chimioterapie. 

Regimurile de chimioterapie utilizate:   
- CHOP (ciclofosfamida, doxorubicin, vicncristin si prednison)  

    - CHOEP (etoposid, prednison, vincristin, doxorubicin,  
                                            ciclofosfamida) 
    - Hyper CVAD (Ciclofosfamida, Vincristin, Doxorubicin si  
                                            dexamethazona), alternativ cu Metotrexat, Cytarabina in doze  
                                            mari. 
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LIMFOAME LIMFOBLASTICE 

 
 
 Limfoamele limfoblastice sunt limfoame cu malignitate inalta, majoritatea sunt cu 
celule T precursoare (85%) si rare cu celule B precursoare.  
 LLB-T poate aparea la toate varstele, dar cu o incidenta mai mare la copii, la 
adolescenti si la adultii tineri si cu predilectie pentru sexul masculin. 
 LLB-B – intereseaza mai mult femeile si se manifesta prin adenopatie periferica (cea 
mediastinala este rara spre deosebire de LLB-T) si determinari abdominale. 
 Diagnostic: 

- examen histopatologic din tumora 
- imunofenotipul stabileste diagnosticul  

 panelul recomandat pentru examenul imunohistochimic: CD45, (LCA), CD20, CD79a, 
CD3, CD2, CD5, TdT, CD1a, CD10, cyclin D1 

 analiza markerelor de suprafata prin flow citometrie kappa/lambda, CD45, CD3, CD5, 
CD4, CD7, CD8, CD19, CD20, CD10, TdT, CD13, CD33, CD1a, cytoplasmatic, 
CD3, CD22, mieloperoxidaza.    

Stadializare si evaluarea riscului: 
 Investigatii obligatorii: 

- examen fizic 
- statusul de performanta 
- simptome B 
- hemoleucograma 
- LDH 
- biochimie de rutina 
- acid uric, fosfor 
- CT torace, abdomen, pelvis cu SDC 
- punctie lombara 
- BOM ± aspirat 
- teste pentru hepatita B 
- ecocardiac 
- teste de sarcina – la femeile in perioada fertila  

 In unele cazuri: 
- RMN cap 
- β2 microglobuline 
- PET-CT 
TRATAMENT: 
- Cure agresive echivalente cu cele din LAL pot induce remisiuni bune dar cu 

recaderi frevvente. 
- Stadiile  I-IV (boala este considerata sistemica) se recomanda includerea   

pacientului in trialuri clinice sau protocol de tratament pentru Leucemia acuta 
limfoblastica  
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 Remisiune completa (PET negativ) pacientul ramane in observatie, daca apare 
recaderea se reincepe chimioterapia de reinductie sau autotransplatul de celule 
stem 

 Remisiune partiala (PET pozitiv) – rebiopsiere pentru confirmare, daca biopsia 
este negativa ramane in observatie pana la recadere, daca biopsia este pozitiva 
se ia in considerare radioterapia, urmata de allotransplant de celule stem  
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LIMFOAME BURKITT 

 
 
 Limfomul Burkitt este un limfom cu grad inalt de malignitate, apare mai ales in 
primele 2 decade de viata si reprezinta 1-2% din toate limfoamele. Exista trei variante 
clinice: 

- Limfomul Burkitt sporadic – este echivalent cu limfomul cu celule mici neclivate. 
Acest limfom nu are distributie geografica, apare la adultii tineri, predominant 
masculi. 

- Limfomul Burkitt asociat cu infectia HIV 
Diagnostic: 
- Examen histopatologic din tumora 
- Imunofenotipul stabileste diagnosticul 

 panelul recomandat pentru examenul imunohistochimic: CD45 (LCA1), CD20, CD3, 
CD10, K167, BCL2, BCL6, TdT 

 analiza markerelor de suprafata prin flow citometrie: kappa/lambda, CD45, CD3, 
CD5, CD19, CD20, CD10, TdT 

Stadializare si evaluarea riscului: 
 Investigatii obligatorii:  

- examne fizic 
- statusul de performanta 
- simptomul B 
- hemoleucograma 
- biochimie extinsa (LDH, acid uric) 
- CT torace, abdome, pelvis cu SDH 
- punctii lombare 
- BOM ± aspirat 
- test HIV 
- teste pentru hepatita B 
- ecocardiac 
- test de sarcina la femeile in perioada fertila 

 Investigatii la cazuri selectate: 
- CT de gat 
- B2 microglobuline 
- PET-CT 

TRATAMENT: 
 Risc mic - LDH - normal 

- leziune abdominala complet rezecabila sau o singura determinare 
extraabdominala < 10 cm 

- chimioterapie de  - regiune CAL6B921 
    - CODOX-M  (   sau modificat) 
    - CHOEP + Rituximab 
    - HyperCVAD 
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 - cand se observa remisiune completa se face evaluare la 2-3 luni 1 an, apoi la 3 luni 1 
an, apoi la 6 luni. In caz de recadere se administreaza chimioterapie de linia a 2-a (CHOEP + 
R, RIVAC, RGDP, HDAC) urmat de chimioterapie in doze mari si transplant de celule stem. 
Daca nu se obtine remisiune completa se recomanda includerea in trialuri clinice sau se 
apreciaza tratamentul pentru fiecare caz in parte sau radioterapie paliativa.     

 Risc mare: 
- chimioterapie de inductie 
- cand se obtine raspuns complet se face urmarire la 2-3 luni 1 an, apoi la 3 luni 1 an, 

apoi la 6 luni sau consolidare chimioterapie de linia a 2-a, urmata de chimioterapie 
in doze mari si transplantul de celule stem la pacientii selectati. Daca nu se obtine 
remisiune completa se apreciaza tratamentul pentru fiecare caz in parte sau 
radioterapie paliativa 
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LIMFOM DE MANTA 

 
 
 Diagnosticul se bazeaza pe examenul histopatologic + imunohistochimic dintr-un bloc 
de parafina din tumora, in unele cazuri diagnosticul poate fi stabilit prin flow citometrie. 

- Panelul recomandat pentru examenul imunohistochimic CD20, CD3, CD5, cyclin 
D1, CD10, CD21, CD23, BCL2, BCL6, K1 67 

- Analiza markerelor de suprafata prin flow citometrie kappa/lambda, CD19, CD20, 
CD5, CD23, CD10 

 
Stadializarea si evaluarea riscului: 
 Investigatii obligatorii:  

- examen fizic – atentie la ariile ganglionare, inelul Waldyeyer, ficat, splina 
- statusul de performanta 
- simptome B 
- hemoleucograma completa 
- biochimie de rutina 
- LDH 
- BOM ± aspirat medular 
- CT torace, abdomen, pelvis cu SDH 
- teste pentru hepatita B 
- ecocardiac 
- teste de sarcina la femeile in perioada fertila 

 In unele cazuri: 
- gastroscopie/colonoscopie 
- CT gat 
- acid uric   
- punctie  lombara 
- PET-CT 
- β2 microglobuline 

 
TRATAMENT: 

INDUCTIE: 
1. Tratament standard: 

- CHOP ± Rituximab 
- Cladribine  + Rituximab 
- CVP ± Rituximab;  
- CHOEP + Rituximab 

2. Tratament agresiv: 
- Hyper CVAD (Ciclofosfamida, Vincristin, Doxorubicin si Dexamethazona, 

alternand cu doze mari de methotrexat si cytarabina) 
- Secvential RCHOP/RICE (Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorubicin, Vincristin, 

Prednison/ Rituximab, Ifosfamida, Carboplastin, Etoposid) 
-  
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CONSOLIDARE de linia I: 
- includerea in trialuri clinice 
- chimioterapie in doze mari urmate de autotransplant de celule stem 
Tratament de linia a 2-a: 
- Cladribine + Rituximab 
- FC ± Rituximab 
- FCMR (Fludarabina, Ciclofosfamida, Mitoxantron, Rituximab) 
- FMR (Fludarabina, Mitoxantron, Rituximab) 
Consolidare de linia  
- Transplant algogenic de celule stem 
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LIMFOMUL GASTRIC DE ZONA MARGINALA DE TIP MALT 
 

Incidenta 
Limfoamele MALT  reprezinta aproximativ 7% din toate limfoamele non – Hodgkin si 

pot apare cu orice localizare extranodala.; cu toate acestea, cel putin o treime din limfoamele 
MALT se prezinta ca si limfoame gastrice primare. 
 

Diagnostic 
Cele mai uzuale simptome ale limfomului gastric tip MALT sunt reprezentate de 

acuze nespecifice ale tractului gastrointestinal superior care determina frecvent efectuarea 
unei endoscopii ce ilustreaza gastrita nespecifica sau ulcer peptic cu leziuni de masa  
neobisnuite.  
Diagnosticul se bazeaza pe examenul histopatologic al biopsiei gastrice [III, A]. Prezenta 
infectiei active  cu Helicobacter pylori trebuie sa fie determinata prin biochimie sau, 
alternativ, prin determinarea ureei la nivel respirator. In completarea examenului 
histopatologic de rutina si a imunohistochimiei, analiza FISH sau PCR pentru decelarea 
t(11;18) poate fi utila pentru identificarea pacientilor la care raspunsul la antibioterapie este 
putin probabil [III, B]. 
 
  Stadializare si evaluarea riscului 

Procedurile utilizate in stadializarea initiala includ endoscopia gastroduodenala cu 
biopsii multiple efectuate din fiecare regiune a stomacului, duoden, jonctiunea gastro 
esofagiana si de la oricare nivel care pare anormal. Examinarea endoscopică, cu ultrasunete 
este recomandată pentru a evalua nodulii limfatici regionali si infiltratia peretelui gastric [III, 
A]. Examinarea trebuie sa includa hemoleucograma completă, examinarea biochimică de 
bază care include determinarea lactat- dehidrogenazei si beta 2-microglobulinei, computer 
tomografie (CT) la nivel toracic, abdominal si pelvin, precum si examinarea aspiratului  de 
măduvă osoasă şi biopsia osteo-medulara[IV, C]. Valoarea tomografiei cu emisie positronică 
(PET) este controversată si are utilitate clinică minoră [IV, D]. 
  

Planul de tratament  
Eradicarea medicamentoasa a H. pylori trebuie considerată singurul tratament initial al 

limfomului MALT localizat (i.e.localizat la nivelul stomacului) cu H. Pylori pozitiv [II, A]. 
Oricare dintre antibioticele anti helicobacter foarte eficiente si cunoscute  pot fi utilizate. In 
cazul insuccesului in eradicarea H. Pylori, o terapie secundară poate fi iniţiată cu asocieri 
triple sau cvadruple ale inhibitorilor de pompă de protoni plus antibiotice.  

Eradicarea Helicobacter pylori poate induce regresia limfomului si controlul pe termen 
lung al bolii la majoritatea pacientilor. Durata de timp necesara pentru a obtine remisiunea 
poate varia de la cateva luni la cel putin 12 luni inaintea inceperii unui alt tratament la 
pacientii care ating remisie clinica si endoscopica o data cu eradicarea H. Pylori, desi se 
mentine imaginea histologica de limfom persistent [III, B]. Examinarile follow-up ului post 
antibiotic molecular au aratat presistenta celulelor B monoclonale dupa regresia histologica a 
limfomului. In aceste cazuri, este recomadata expectativa cu atentie sporita.  
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In cazurile H. pylori negative  sau la pacientii la care nu se obtin rezultate in urma terapiei cu 
antibiotice, iradierea si terapiile sistemice trebuie demarate in functie de stadiul bolii; in 
diferite studii, nu s-a demonstrat obtinerea de rezultate  superioare prin interventii 
chirurgicale in comparatie cu abordarile mai conservatoare. Diferite institutii au raportat 
controlul excelent al bolii utilizand numai terapia prin iradiere, demonstrand utilizarea 
dozelor modeste in cursul radioterapiei (30–40 Gy administrat prin iradiere in timp de 4 
saptamani la nivelul nodulilor stomacului si perigastric) pentru pacientii aflati in stadiile I-II 
al limfomului MALT al stomacului fara prezenta infectiei cu  H. Pylori sau limfomul 
persistent dupa eradicarea cu antibiotice [III, B]. 
Pacientii cu afectare sistemica trebuie luati in considerare pentru chimioterapie sistemica  
[III] si/sau imunoterapie cu anticorpi monoclonali anti CD-20 numai daca apar concomitent 
simptome[III].  Numai o parte dintre componente si loturi au fost testate specific in 
limfoamele MALT. Agentii alchilanti cu administrare orala (fie ciclofosfamida sau 
clorambucilul sau analogi ai nucleozidelor purinice (fludarabina, cladribina) pot determina o 
rata mare de control a bolii. Activitatea anticorpilor monoclonali anti-CD20 rituximab a fst 
demonstrata in studiile de faza II. Limfomul cu inflitratie difuza a celulelor mari trebuie 
tratat in concordanta cu recomandarile pentru limfomul cu celule difuze mari.  
 

Evaluarea raspunsului terapeutic si follow-up  
Evaluarea histologica a biopsiilor repetate ramane o procedura esentiala de follow-up. 

Din pacate, interpretarea infiltratului limfoid rezidual la nivelul biposiilor gastrice efectuate 
post tratament poate fi foarte dificila si nu exista criterii comune pentru definirea remisiei 
histologice. Se recomanda efectuarea follow-up endoscopic cu multiple biopsii la 2-3 luni 
dupa tratamentul pentru eradicarea H. pylori si, consecutiv, cel putin de doua ori pe an pentru 
o perioada de 2 ani consecutiv in scopul monitorizarii regresiei histologice a limfomului.  
Limfoamele gastrice MALT au o tendinta limitata la raspandire la distanta si la transformare 
histologica. Recaderile locale histologic tranzitorii sunt posibile, dar au tendinta de 
autolimitare in special in absenta reinfectiei cu H. Pylori. In caz de boala reziduala 
persistenta dar stabila sau a recaderilor histologice (fara diseminare la distanta si/sau tumora 
mare endoscopica) se pare ca este sigura aplicarea unei politici de urmarire si asteptare [IV, 
C], dar se recomanda follow-up atent endoscopic si sistemic (hemoleucograma si 
examinarile radiologice sau cu ultrasunete) o data pe an. 
 

Nota 
Nivelurile  [I–V] si gradele de recomandare [A–D] sunt utilizate de Societatea 

Americana de Oncologie Clinica si sunt formulate in paranteze patrate. Afirmatiile fara 
stadializare sunt considerate practici clinice standard justificate de catre experti si de 
facultatea ESMO. 
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LIMFOMUL PRIMITIV CUTANAT 

 
 

Epidemiologie 
Limfomul primitiv cutanat (PCL) este definită ca un limfom non-Hodgkin care nu 

prezintă  o dovadă de boală extracutanata la momentul diagnosticului. După limfomul 
gastro-intestinal, PCL este al doilea mare grup comun de limfom non-Hodgkin extranodal cu 
o incidenţă anuală exprimată de 1/100 000. PCL trebuie să fie distinsă de limfomul malign 
care implică pielea in plan secund, care deobicei arată alte comportamente clinice, are o altă 
prognoză şi necesită o altă abordare terapeutică. În recentele clasificări ale limfomelor, PCL 
sunt incluse ca entităţi separate. În grupul PCL tipuri distincte de T-cell lymphoma cutanat 
(CTCL) şi B-cell lymphoma cutanat (CBCL) pot fi distinse. În Europa, CTCL are un procent 
de 75-80% din totalul PCL, CBCL 20-25%, dar diferite alte împărţiri au fost observate în 
alte părţi ale lumii. 
 

Diagnosticul 
Diagnosticul şi clasificarea PCL trebuie întotdeauna să fie bazate pe o combinaţie de 

date clinice, histologice şi imunofenotipice. Demonstraţia  clonei TCR sau rearanjamentele 
genelor Ig  în pielea lezată sau sângele periferic pot fi un ajutor valoros în cazurile selectate. 
Oricum, caracteristicile clinice sunt cei mai importanţi factori de decizie pentru planificarea 
terapeutică. PCL trebuie clasificată în acord cu criteriile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – 
Organizaţia Europeană pentru Cercetare şi Tratamentul Cancerului (WHO-EORTC) de 
clasificare. 
 

Stadiile 
În toate cazurile, cu excepţia pacienţilor cu mycosis fungoides (MF) în stadiu incipient 

sau variantele sale şi pacienţi cu papuloza limfomatoasa, stadii adecvate ar trebui utilizate 
pntru a exclude prezenţa bolii extracutanate. Stadiile adecvate includ examinări fizice 
complete, hemoleucograma si date biochimice, tehnici de imagistica şi opţional biopsie 
osteo-medulara şi punctie medulara. Prognoza este extrem de variată depinzând de tipul de 
PCL şi de stadiul bolii. Pentru stadializarea clinica a MF şi sindromului Sézary (SS) şi a 
revizuitei TNM, un sistem de stadializare ar trebui folosit. Pentru alte PCL înafară de MF/SS 
un sistem separat TNM de clasificare a fost recent publicat. Acest sistem de stadializare este 
în primul rând menit să aducă o documentaţie extinsă asupra bolii şi nu poate fi utilizat ca un 
ghid de prognostic. 
 

Terapia 
Alegerea tratamentului depinde de tipul de PCL şi de stadiul bolii. Datorită 

heterogenităţii şi rarităţii, experienţe clinice controlate în PCL  sunt aproape inexistente, cu 
câteva excepţii care privesc în primul rând medicamentele de pe piaţă. 
Recomandările sunt astfel bazate cel mai mult pe studiile anterioare (retrospective) şi pe 
opiniile experţilor discutate în timpul întâlnirilor consensuale ale EORTC Cutaneous 
Lymphoma Grup şi ale Societăţii Internaţionale pentru Limfoame Cutanate (ISCL). 
Mycosis fungoides şi variante 
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De vreme ce chimioterapia agresivă este asociată cu efecte secundare considerabile, dar nu 
îmbunătăţeşte gradul de supravieţuire, o abordare terapeutică conservatoare adaptată pe 
stadii, este recomandată pentru MF şi variantele sale. În pacienţii cu leziuni limitate steroizi 
sau chiar o politică de priveşte şi aşteaptă poate fi dată ca sfat. La pacienţii cu mai multe 
leziuni extensive şi plaques (stagiul IB) terapii aplicate direct pe piele incluzând steroizi, 
PUVA (psoralens + UVA), banda îngustă de UVB (doar pentru leziuni) şi agenţi citostatici , 
ca mechlorethamina sau carmustina (BCNU), pot fi folosite. La pacienţii care dezvoltă una 
sau câteva tumori (stagiul 2) radioterapia locală adiţională este suficientă.  Radioterapia 
locală poate fi curativă la pacienţii cu boala localizată şi la pacienţii cu reticuloza pagetoida. 
La pacienţii cu mai multe placi extensive sau tumori sau pacienţii refractari la terapiile 
aplicate direct pe piele, o combinaţie de PUVA şi interferon sau PUVA şi retinoizi, 
incluzând bexarotene, sau iradiere totala a pielii cu electron beam poate fi considerată. 
 
Tabelul 1 ClasificareaWHO-EORTC  
Cutaneous T-cell lymphoma Cutaneous B-cell lymphoma 
Mycosis fungoides (MF) Primary cutaneous marginal zone B-cell 

lymphoma 
Variants of MF Primary cutaneous follicle centre 

lymphoma 
Folliculotropic MF Primary cutaneous diffuse large B-cell 

lymphoma, leg type 
Pagetoid reticulosis  
Granulomatous slack skin  
Se´zary syndrome  
Primary cutaneous CD30-positive 
lymphoproliferative disorders 

 

Primary cutaneous anaplastic large cell 
lymphoma 

 

Lymphomatoid papulosis  
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma  
Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal-type  
Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma, 
NOS 

 

Aggressive epidermotropic CD8+ CTCLa  
Cutaneous c/d T-cell lymphomaa  
CD4+ small/medium-sized pleomorphic CTCLa  
 
aProvisional entities. 
NOS, not otherwise specified; CTCL, cutaneous T-cell lymphoma. 
 

În bolile care revin, abordări alternative (denileukin diftitox, varinostat) pot fi aplicate. 
Chimioterapia multiagent este indicată doar la pacientii cu determinare nodala sau  viscerala 
(stadiul 4), sau la pacienţii cu o tumora răspândită care nu poate fi controlată cu terapii 
pentru piele si terapii imunomodulatoare. 
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Sindromul Sezary 
Fiind o boală sistematică (leucemia) prin definiţie, un tratament sistematic este 

necesar. Terapiile aplicate direct pe piele ca PUVA sau potenţiali steroizi tropicali pot fi 
uilizaţi ca terapie ajutătoare.  Fotoforeza extracorporeala (ECP), singura sau în combinaţie cu 
alte tratamente,  au fost sugerate ca tratamentul indicat în SS şi  MF eritrodermic, cu o rata 
de răspuns în mare de 30-80% şi o rată completă de răspuns de 14-25%. Oricum, 
superioritatea sugerată a ECP asupra tradiţionalului regim cu  doze mici de chimioterapie, nu 
a fost încă dovedită complet prin procese aleatorii. Tratamentul prelungit cu o combinaţie de 
doze mici de chlorambucil şi prednison este deseori eficient în controlarea bolii, dar este 
puţin probabil să dea raspunsuri complete. Doze mici de methotrexate, bexarotene, 
polichimioterapie şi alemtuzumab au fost recomandate ca a doua linie de tratament pentru 
SS. Abordările alternative includ varinostat şi histon deacetylase inhibitors (în special în 
stadiile eritrodermice). Ar trebui accentuat că, comparaţia rezultatelor tratamentelor în 
diferite studii este aprope imposibiă, datorită diferenţelor dintre criteriile de diagnostic 
folosite pentru SS. 
Grupul limfoproliferarilor cutanate primitive CD30-pozitive (LPD) include limfomul 
primitiv cutanat anaplastic (C-ALCL) şi papuloza limfomatoasa (LyP0. 
Pacienţii cu C-ALCL se prezintă în general cu tumori (ulcerate) sau noduli solitari sau 
localizaţi şi ar trebui trataţi cu radioterapie si excizie chirurgicala.Pacienţii care prezintă 
leziuni multifocale ale pielii pot fi cel mai bine trataţi cu radioterapie, în cazul a câtorva 
leziuni, sau cu doze mici de methotrexat ca pentru LyP. Polichimioterapia este indicata doar 
pentru pacienţii care prezintă sau care dezvoltă boli extracutanate şi rar pacienţii cu un 
progres rapid al bolii de piele. 
 

Subcutaneous panniculitis/like T-cell lymphoma (SPTL) 
Termenul SPTL este astăzi folosit doar pentru cazurile cu fenotip α/β T, care are o 

prognoză excelentă, în special dacă nu este asociată cu un sindrom hemofagocitic, care este 
frecvent un sindrom clinic extrem de agresiv şi care cere o intervenţie imediată. Un studiu 
recent raportează pentru 5 ani o rată de supravieţuire de 91% şi de 46% pentru pacienţii cu 
SPL fără/cu HPS. Pentru SPTL fără asocierea unui HPS steroizi sistemici sau alţi agenţi 
imunosupresivi sunt recomandati, acolo unde pentru leziuni singulare pe piele se recomanda 
radioterapia. Doar pentru boala progresivă care nu răspunde la terapia cu imunosupresive sau 
cu HPS, polichimioterapia ar trebui considerată. 
 

Extranodal NK/T-cell lymphoma, tip nazal 
Limfomul extranodal cu celulaNK/T, tip nazal este aproape întotdeauna cu virus 

Epstein-Barr pozitiv ,care în mod caracteristic se prezintă cu o tumora midfacial 
ulceronecrotica şi rar la alte părţi ale pielii. Aceste limfoame au un parcurs clinic agresiv şi 
ar trebui tratate cu chimioterapie combinată. Pentru pacienţii care prezintă leziuni izolate ale 
pielii şi nu sunt eligibili pentru chimioterapia sistemică, radioterapia ar trebui folosită. 
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Table 2. Recomandarile pentru managementul initial al limfoamelor cutanate cu celula B 
 Extent Prima linie de 

terapie 
Terapii alternative 

PCMZL Solitar/localizat 
 
 
 
 
 
Multifocal 

Radioterapie locala 
Excizie 
 
 
 
Wait-and-see 
Radioterapie locala  
Chlorambucilb  
Rituximab i.v 

IFN alpha i.l. 
 Rituximab i.l. 
(Antibiotics)a           
steroizi 
intralezional  
 
IFN alpha i.l. 
Rituximab i.l. 
Steroizi local sau 
intralezional  
 
 
 

PCFCL Solitar/localizat 
 
 
 
Multifocal 
 

Radioterapie locala 
Excizie 
 
Wait-and-see  
Radioterapie locala 
Rituximab i.v. 

(Antibiotics)a 
IFN alpha i.l. 
Rituximab i.l. 
 
R-CVP/CHOPc 

PCLBCL,LT Solitar/localizat 
 
Multifocal 

R-CHOP 6 IFRT 
 
R-CHOP 

Radioterapie locala
Rituximab i.v. 
Rituximab i.v. 

 
Limfom primitiv cutanat cu celula T periferica, fără alte specificaţii (PTL, NOS) 
În grupul PTL, NOS trei subgrupuri au fost incluse ca entităţi provizorii (vezi tabelul 

1). Oricum, toate cazurile au ca punct comun un curs clinic în general agresiv şi o rată 
scăzută de supravieţuire şi trebuie deci tratată cu polichimioterapie. Cum rezultatele sunt 
deseori dezamăgitoare, transplant allogenic cu celule stem precoce trebuie luat în 
considerare. Singura excepţie este grupul CD4-pozitiv mic-mediu pleomorfic CTCL. Aceşti 
pacienţi prezintă deobicei o singură tumoră, de regulă pe cap, trebuie tratată cu radioterapie 
locală sau excizie şi are un prognostic excelent. 
 

Limfoame cutanate cu celula B 
În clasificarea WHO-EORTC sunt distinse trei mari tipuri de CBCL: limfom primitiv 

cutanat de zona marginala (PCMZL), limfom cutanat primitiv de centru folicular (PCFCL) şi 
limfom cutanat primitiv difuz cu celula mare (PCLBCL-LT). PCMZL şi PCFCL sunt tipuri 
indolente ale CBCL care pentru o boală de 10 ani rata de supravieţuire excede 90%, în timp 
ce PCLBCL-LT are un prognostic mai puţin favorabil (pe o perioadă de 5 ani de boală rata 
de supravieţuire e de aproximativ 50%).Recent, recomandări consensuale ale EORT/ISCL 
pentru gestionarea acestor trei tipuri de CBCL au fost formulate, şi sunt cuprinse în tabelul 2. 
Opţiunile de tratament variază semnificativ în intensitate şi ar trebui aplicate în funcţie de 
statusul de performanţă şi de comorbiditati 
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LIMFOAME FOLICULARE NOU DIAGNOSTICATE SI RECAZUTE  

 
Incidenta:  
Limfoamele foliculare reprezinta al doilea cel mja frecvent subtip de malignitate limfoida 

nodala in Europa de Vest.  
Incidenta anuala a cestei boli a crescut accelerat in timpul ultimelor decade de la 2-3 
cazuri/100000 in anii ’50 pina la 5-7 cazuri/100000 in prezent. 

 
Diagnosticul: 
Diagnosticul ar trebui intotdeauna sa se bazeze pe biopsia ganglionara sau pe biopsia de 

tesut extranodal. Biopsiile de tesuturi extraganglionare ar trebui efectuate doar la pacientii care nu 
au abord ganglionar facil. Punctia aspirativa ganglionara nu va fi luata in considerare ca metoda 
diagnostica. 

Rezultatul histo-patologic ar trebui sa furnizeze un diagnostic potrivit clasificarii WHO. 
Stadializarea se face potrivit numarului de celule maligne/ cimp studiat ( grd 1-2: 15 celule 
maligne ; grd 3 : >15 celule maligne). Gradul 3-4 de limfoame foliculare ( cu cuiburi de celule 
maligne) este considerat a fi un limfom agresiv si tratat ca atare (vezi recom clinice DLCL). 

Atunci când este posibila, biopsia de material ar trebui sa fie depozitată sub formă 
congelată pentru a permite analize moleculare adiţionale. 

 
Stadializarea si stabilirea riscului: 
De când tratamentul depinde substantial de stadiul bolii, stadializarea iniţială ar trebui  sa 

fie corect făcută, în particular în stadiile incipiente de boală I si II (15-20%). Stadializarea iniţială ar 
trebui să includă o tomografie computerizată a gâtului, toracelui, abdomenului şi pelvisului şi o 
puncţie aspirat medular plus biopsie osteo-medulară. Un PET scan nu e in concordanţă cu noile 
reglementări. 

O hemoleucogramă completă, biochimia de rutină cu LDH şi acid uric si, de asemenea, 
testele screening pt HIV si hepatita B si C sunt necesare. Stadializarea se face conform clasificării 
Ann Arbor cu menţionarea de “bulky disease”. In scopuri prognostice, un index Internaţional 
Prognostic specific pentru limfoame foliculare ar trebui determinat. Acesta este FLIPI: >4 situri 
ganglionare implicate, creşterea LDH, vârsta>60 ani, stadiile avansate 3-4, Hb<12g%. 

Tratament:  

Prima linie de tratament, stadiile I-II 
La o mică proportie de pacienti cu stadii iniţiale I-II, radioterapia cu 30-40Gy pe câmp ţintit 

sau extensiv este tratamentul de elecţie, cu un potential curativ înalt. La pacientii cu importantă 
proliferare tumorală terapia sistemică, aşa cum este ea indicată în stadiile avansate de boală, se 
recomandă a fi aplicată înaintea radioterapiei.  
 

Stadiile III-IV, inducţie  
La majoritatea pacientilor cu stadii avansate de boală III-IV nici o terpie curativă nu s-a 

stabilit incă. In timp ce evolutia naturala a bolii este caracterizata de regresie spontana până la 
25% din cazuri si variază important de la caz la caz, chimioterapia ar trebui sa fie iniţiată numai la 
apariţia simptomelor de boală, degradării hematopoietice, bolii mediastinale sau progresiei rapide 
limfomatoase. Dacă se urmăreşte obţinerea remisiunii complete sau a supravieţuirii fără progresie 
pe termen lung a bolii atunci ar trebui folosit Rituximabul in combinaţie cu chimioterapia (CHOP, 
CVP, scheme bazate pe analogi purinici: FC(M) sau bendamustin). Monoterapia cu anticorpi 
(anticorpi monoclonali rituximab, radioimunoterapie) sau terapia unică cu agenţi alkilanţi rămân o 
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alternativă la pacienţii profil de risc scăzut sau cu contraindicaţii pentru imuno-chimioterapie 
intensivă. 

 
Stadiile III-IV, consolidare 
Meta-analizele sugereaza ca terapia de întretinere cu interferon are un beneficiu limitat care 

ar trebui pus in balanţă cu toxicitatea acestuia. Terapia de întreţinere cu Rituximab este în mod 
curent testată ca terapie de primă linie. Consolidarea folosind radioimunoterapie după 
chimioterapie prelungeşte supravieţuirea fără progresie, dar beneficiile folosirii acesteia după 
combinarea Rituximabului cu chimioterapia nu au fost încă stabilite. Radiochimioterapia 
mieloablativă urmată de transplant autolog de celule stem prelungeşte supravieţuirea fără 
progresie, dar este in curs de investigaţie ca terapie de primă linie. 

 
Boala refractara 
Biopsia repetată este recomandată pentru a exclude o transformare intr-un limfom agresiv.  

Modul in care se alege tratamentul de salvare depinde de cât de eficace au fost schemele 
anterioare de tratament .In recăderile incipiente (<12 luni) este de preferat folosirea unei scheme 
de tratament “non cross-resistant” ( Fludarabina dupa CHOP). Rituximabul ar trebui să fie adăugat 
doar dacă schema anterioară cu anticopri monoclonali s-a soldat cu o remisiune >12 luni. Terapia 
de întretinere cu Rituximab este net favorabila din punctul de vedere al efectelor secundare si 
prelungeste supravietuirea fără progresie cu o tendinţă importanta în a imbunatati supravietuirea 
globală in boală refractară chiar după inducţia cu anticorpi monoclonali. Consolidarea 
mieloablativă urmată de transplant autolog de celule stem prelungesşe supravieţuirea fara 
progresie, dar rolul său ar trebui redefinit în era Rituximabului. Radio imunoterapia ( preferabil ca 
si consolidare) si transplantul autolog de celule stem potential curativ ( optional cu conditionare cu 
doze scazute) ar trebui să se pună in discutie în bolile refractare. 

 
Evaluarea raspunsului: Teste radiologice potrivite ar trebui să fie efectuate la jumătatea şi 
după terminarea chimioterapiei. Pacienţii cu răspuns insuficient sau fără răspuns ar trebui 
să fie evaluati pentru regimuri de salvare incipiente.  
 
Monitorizare: 

 Anamneza si examenul obiectiv la fiecare 3 luni timp de 2 ani, la fiecare 4-6 luni 
suplimentare pentru 3 ani şi, ulterior, o dată pe an, cu o atenţie deosebită la transformare şi 
la neoplazii secundare, inclusiv leucemie.  

 Hemoleucograma si biochimia de rutină, la fiecare 6 luni timp de 2 ani, apoi doar ca 
necesitate pentru evaluarea simptomelor suspecte.  

 Evaluarea funcţiei tiroidiene la pacienţii cu iradiere in zona gâtului, de la 1, 2 şi 5 ani.  
 Minime examene radiologice sau ecografice sau la fiecare 6 luni timp de 2 ani şi, ulterior, 

anual. 
 MRD screening pot fi efectuate în cadrul studiilor clinice, dar nu ar trebui să ghideze 

strategiile terapeutice. 
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POLICITEMIA VERA 

 
 

Epidemiologie: 
 Incidenta: 2/100 000/an 
 Varsta medie: 60 ani 
 Supravietuire:  pacienti simptomatici fara tratament – 6-18 l 
    pacienti simptomatici cu tratament > 10 ani 
 

Optiuni de tratament: 
1. Flebotomia – 250-500 ml – in fiecare zi pana la obtinerea unui Ht = 40-45% (<45% 

barbati, <42% la femei) 
- la pacientii varstnici 25-300 ml de 2x/saptamana 

 Monitorizare: HLG la 4-8 saptamani 
 Flebotomie daca  Ht > 45% la barbati 
    Ht > 42% la femei 

2. Citoreductia: 
o Hidroxiuree: 15-30 mg/kgc/H 

Monitorizarea terapiei – Hemoleucograme repetate 
o Interferon alfa: 

- Profilactic: Acetaminofen sau Ibuprofen cu 60 min inainte de administrare 
Doza interferon alfa: 3x3 mil ui/saptaman 

 Monitorizare: HLG la 3-4 saptamani 
 Anagrelide daca nr. Trombocite > 600 000/mm³ 
 Transplantul alogenic de celule stem este luat in considerare doar daca pacientul 
dezvolta un risc crescut de metaplazie mieloida cu mielofibroza postpolicitemica sau boala 
se transforma in leucemie acuta. 
 Terapie antitrombotica – pentru pacientii cu istoric de tromboza sau boala 
cardiovasculara. 
 Aspirina – 80-100 mg. 
 Clopidogul – 75 mg/zi. 
 Ticlopidina – 2x250 mg/zi. 
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TROMBOCITEMIA ESENTIALA 
 
 

Epidemiologie: 
 Incidenta: 2,38/100000/an 
 Varsta medie: 50-60 ani 
 Supravietuire: 10 ani la 64-80% din pacienti 
 

Tratament: 
- Pentru pacientii asimptomatici, fara risc aditional, < 60 ani sunt indicate “low 

dose” aspirina – 80-100 mg 
- Pentru pacientii simptomatici cu risc inalt cu antecedente de tromboza sau/si 

hemoragic: 
o Citoreductie: 
Hidroxiuree – 15mg/kgc – scop Trombocite < 600000. 
Anagrelide – 4x0,5 mg/zi cu ajustarea dozei in functie de valoarea trombocitelor 
(trombocite < 450000-600000), dar nu mai mult de 10 mg/zi. 
Interferon alfa – 3x3 mil ui/saptamana 
Monitorizare HLG – initial saptamanal pana la stabilirea dozei optime, apoi la 3-4 
saptamani. 
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METAPLAZIE MIELOIDA CU MIELOFIBROZA 
 
 

Epidemiologie: 
 Incidenta: 0,5-1,5/100000/an  
 Transformare leucemica la 20% din pacienti 
 Media de supravietuire: 3,5 - 5,5 ani cu limite – 1-15 ani 
 

Terapia: 
- Pacientii asimptomatici – raman in observatie 
- Anemia si trombocitopenia severe necesita suport transfuzional 
- Chimioterapia: 

- Hidroxiureea – 15-30 mg/kgc/zi 
- Interferon alfa – in special la pacientii sub 45 ani 
- Radioterapia – pentru pacientii cu splenomegalie simptomatica, infarcte 

splenice 
- Transplantul alogen de celule stem este o terapie potential curativa – focare 

extramedulare cu hematopoieza 
- Droguri investigationale 
- Inhibitori de farnesyl transferoza, tirosin kinoza, factori de crestere 

endoteliali, JAK2 
- Androgeni, steroizi 
- Splenectomia este asociata cu un risc inalt de morbiditate si mortalitate 
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SINDROM MIELODISPLAZIC 

 
 
 Reprezinta un grup de afectiuni datorate proliferarii clonale a unei celule stem 
pluripotente anormale, clona maligna determinand inlocuirea treptata a hematopoiezei, 
rezultand anomalii hematopetice cantitative si calitative cu citopenie pe una sau mai multe 
linii celulare la nivelul sangelui periferic, in conditiile in care MO ramane normala sau 
hipercelulara. 
  

Investigatii si diagnostic: 
 Istoric de expunere la chimioterapie si radiatii 
 Examen obiectiv 
 Hemoleucograma + Reticulocite 
 Radiografie de torace, EKG, electroliti, uree, creatinina, acid uric 
 Dozare Feritina, Vitamina B12, Folati 
 Dozarea nivelului de eritropoetina 
 Biopsie osteomedulara 
 Investigatii citogenetice 
 Imunohistochimie 
 Tipizare HLA si serologie CMV 
 Serologie HIV 
 Screening HLA-DR15 

 
 Tratament: 

1) Tratament suportiv: 
 Transfuzii cu MER 
 Terapie cu chelatori de fier: 
- Desferrioxamine – 20-40 mg/kg s.c. 5-7 nopri /saptamana 
- Desferasirox – 20-30 mg/kg cu scaderea la 25 mg/kg p.o. 1 data/zi cand feritina este < 

2000 mg/L 
 Transfuzii cu masa trombocitara 
 Terapie antiinfectioasa (antibiotice cu spectru larg, antifungice) 
2) Terapie cu intensitate scazuta: 
 Epo   
 Factori de crestere 
 Lenalidomida 10 mg/zi – 21 zile cu repetare la 4 saptamani 
 Terapie epigenetica (agenti hipometilanti): 
- Azacitidine 5 – azacitidina (aza-C) si decitabina (5 aza-2-deoxicitidina); 
- AZA-C – 75 mg/m²/zi s.c. – 7 zile lunar > pentru 4-6 aplicatii; 
- Decitabina – 45 mg/m²/zi I.V. 
 Imunosupresoare: 
- ATG (globulina antitimocitara) 
- Ciclosporina A 
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- ATGH ciclosporina A 
 Chimioterapie (slab intensiva): 
- Hidroxicarbomida – prezinta controlul monocitozei in LMMC 
- Doze scazuta de Melphalan (2mg/zi) la pacientii cu diagnostic de AREB si AREB+.  
 Alti agenti 
- Tholidomida; Acid Valproic; Trioxid Arsenic; Tipifarnib  
3) Terapie intensiva: 
 Chimioterapie urmata de TMO; 
 Doze crescute de chimioterapie si TMO 
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GREAŢA ŞI VÃRSÃTURILE INDUSE DE CHIMIOTERAPIE 

 

 Alte cauze ale greţurilor şi vãrsãturilor vor fi luate în considerare 
 Radioterapia, radiosensitivi, infecţii, tulburãri metabolice, tulburãri electrolitice, 
constapatia, obstrucţia gastrointestinalã, caşexia, metastazele (creier, ficat, oase), 
paraneoplaziile, alte medicaţii emetogene (ex. opioizi, antibiotice, antifungice, amifostina) şi 
psihologice. 
 
 Antiemetice 
 Antagoniştii de serotoninã, corticosteroizii şi aprepitanţii se administreazã odatã pe zi. 
Pentru emeza întîrziatã, corticosteroizii se administreazã de 2 ori pe zi. Antagoniştii 
dopaminei se administreazã de 3 – 4 ori pe zi. De rutinã, serecomandã dozele orale (I, A). 
Palonosetronul este disponibil numai sub formã intravenoasã. Substanţele din aceeaşi clasã 
sunt comparabile ca eficacitate.  
 
 Administrarea antiemeticelor 
 Antiemeticele se administreazã profilactic cu 30 – 60 minute înainte de începutul 
chimioterapiei. Dacã un pacient are greaţã şi vãrsãturi, tratamentul se administreazã 
intravenos. Recomandãrile se adreseazã pacienţilor chimio–naivi. Agenţii orali sunt cei cu 
cel mai scãzut risc emetic. Un singur antiemetic este adesea suficient pentru profilaxie. 
Agenţii orali induc rar greaţã şi vãrsãturi întîrziate. Nu se recomandã profilaxie de rutinã 
dupã ziua 1. 
 
 Definiţii 
 Greaţa şi vãrsãturile acute: în primele 24 de ore dupã chimioterapie 
 Greaţa şi vãrsãturile întîrziate: la mai mult de 24 de ore dupã chimioterapie 
 Greaţa şi vãrsãturile anticipatorii: zile pînã la ore înainte de chimioterapie 
 
 Potenţialul emetogenic al chimioterapiei (dacã nu se folosesc antiemetice 
profilactic) 
 Înalt (risc emetogen de 90% sau mai mult) 
  Agenţi intravenoşi 
     Cispaltin 
     Mecloretamina 
     Streptozotocina 
     Carmustin 
     Ciclofosfamida > 1500 mg/mp 
     Dacarbazina 
  Agenţi orali 
     Hexametilmelaminã 
     Procarbazina 
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 Moderat (risc emetogen între 30 – 90%) 
  Agenţi intravenoşi 
     Oxaliplatin 
     Cytarabinã > 1 g/mp 
     Carboplatin 
     Ifosfamida 
     Ciclofosfamida < 1500 mg/mp 
     Doxorubicina 
     Epirubicina 
     Daunorubicina 
     Idarubicina 
     Irinotecan 
  Agenţi orali 
     Ciclofosfamida 
     Etoposid 
     Temozolomid 
     Vinorelbina 
     Imatinib 
 
 Scãzut (risc emetogen între 10 – 30%) 
  Agenţi intravenoşi 
     Topotecan 
     Gemcitabina 
     Doxorubicina lipozomalã 
     Mitoxantrona 
     Docetaxel 
     Paclitaxel 
     Etoposid 
     Teniposid 
     Pemetrexed 
     Metotrexat 
     Nitomicina 
     Fluorooracil 
     Cytarabina < 100 mg/mp 
     Bortezomib 
     Cetuximab 
     Trastuzumab 
  Agenţi orali 
     Capecitabina 
     Fludarabina 
 
Minimal (risc emetogen < 10%) 
  Agenţi intravenoşi 
     Bleomicina 
     Busulfan (nu pentru terapia high-dose) 
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     2-clorodeoxiadenozina 
     Fludarabina 
     Vincristina 
     Vinblastina 
     Vinorelbina 
     Bevacizumab 
  Agenţi orali 
     Clorambucil 
     Hidroxiureea 
     L-fenilalanin mustard 
     6-tioguanina 
     Metotrexat 
     Gefitinib 
     Erlotinib 
 
 Medicamente antiemetice  Doza oralã (mg) 
 Antagonişti serotoninã 
  (o datã pe zi) 
  Ondansetron a   16 – 24 
  Granisetron b         2 
  Tropisetron c         5 
  Dolasetron d       100 
  Palonosetron   0,25 mg i.v. (nu existã formulã oralã disponibilã) 
 
 Antagonişti dopaminã 
  (3 – 4 ori pe zi) 
  Metoclopramid   20 – 30 
  Proclorperazin   10 – 20 
  Domperidon e       20 
  Metopimazin f   15 – 30 
 
 Corticosteroizi 
  (o datã pe zi) 
  Dexametazona g       20 
  Prednisolon    100 – 150 
  Metilprednisolon h      100 
 
 Antagonişti neurochinine   125 mg în ziua 1, urmat de 80 mg în zilele 
  (aprepitant – o datã pe zi) i     2 şi 3 dupã chimioterapie 
 
 Altele 
  (1 – 4 ori pe zi) 
  Lorazepam        1 – 2 
 
 a doza i.v.de ondansetron este de 8 mg 
 b doza i.v.de granisetron este de 1 mg 
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 c doza i.v.de tropisetron este de 5 mg 
 d doza i.v.de dolasetron este de 100 mg 
 e nu se foloseşte i.v. 
 f administrare i.v. doar ca infuzie continuã 
 g doza este doar pentru dexametazona i.v. pentru emeza indusã de cisplatin se foloseşte 
 o dozã unicã de 20 mg i.v., iar pentru chimioterapia pe bazã de ciclofosfamidã/ 
 antracicline o dozã unicã de 8 mg i.v. este recomandatã în ziua 1 înainte de 
 chimioterapie. Corticosteroizii de 2 ori pe zi pentru emeza întîrziatã. 
 h doar pentru uz i.v. 

i aprepitantul este metabolizat via CYP3A4 şi poate influenţa diverse medicamente. 
Cînd corticosteroizii sunt combinaţi cu aprepitant, doza de corticosteroizi oral/i.v. 
trebuie redusã cu 

50% – 75%. 
 
 Notã 
 Nivelurile de evidenţã (I – V) şi gradele de recomandare (A – D), aşa cum sunt folosite 
de ASCO sunt date în paranteze. Cele care sunt fãrã paranteze sunt considerate ca practicã 
clinicã standard de cãtre autorii experţi şi de cãtre ESMO. 
 
 Greaţã şi vãrsãturi acute 
 Potenţial emetogen    Antiemetice 
    Înalt      Antagonist serotoninã + corticosteroid 
       + aprepitant (I, A) 
    Antracicline + ciclofosfamida  Antagonist serotoninã + corticosteroid 
        + aprepitant (II, A) 
    Moderat a altele decît antracicline Antagonist serotoninã + corticosteroid (I, A) 
     şi ciclofosfamide 
    Scãzut    Un singur agent, de ex. corticosteroid (III, IV, D) 
    Minimal     Fãrã profilaxie de rutinã (V, D) 
 
 Greaţã şi vãrsãturi întîrziate 
 Potenţial emetogen    Antiemetice 
    Înalt      Corticosteroid + aprepitant (II, A) 
    Antracicline + ciclofosfamida   Corticosteroid sau aprepitant (II, A) 
    Moderat altele decît antracicline  Corticosteroid (I, A) sau antagonist  
                                                                       serotoninã (II, B) şi ciclofosfamide 
    Scãzut          Fãrã profilaxie de rutinã 
    Minimal      Fãrã profilaxie de rutinã 
 
 Recomandãri pentru probleme specifice 

Chimioterapie de mai multe ori pe zi  Ca la greaţa şi vãrsãturile acute în zilele 
        de chimioterapie 
        Ca la greaţa şi vãrsãturile acute întîrziate 
        la 1 – 2 zile dupã chimioterapie 
        Aprepitant şi palonosetron nu au fost 
        investigate (II, A) 
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    Greaţã şi vãrsãturi refractare   Se adaugã antagonist dopaminã la 
       antagonist serotoninã şi corticosteroizi (V, D) 
    Greaţã şi vãrsãturi anticipatorii  Lorazepam sau medicamente similare 
        Terapii comportamentale (V, D) 
    Chimioterapia high-dose   Corticosteroizi, antagonişti de serotoninã  
                                                                       si dopaminã în doze mari i.v. (III, C) 
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UTILIZAREA ERITROPOETINELOR LA PACIENŢII CU CANCER 
 
 

Definiţia anemiei  
Anemia în cancer este definită ca o scădere a hemoglobinei (Hb) sub limita inferioară 

acceptată, datorită bolii sau a terapiei aplicate. 
Anemia uşoară se defineste la valori ale Hb ≥10g/dL şi ≤11,9g/dL , anemia moderată se 
defineşte la valori ale Hb ≥8g/dL şi ≤9,9g/dL, iar anemia severă este definită la valori ale Hb 
sub 8 g/dL. 
 

Anemia la pacienţii cu tumori nonmieloide 
Anemia canceroasă este prezentă la 40% pacienţi cu cancer. Anemia este uşoară în 

30% cazuri medie în 9% şi severă lşa 1% din pacienţi.Rata globală de apariţie a anemiei la 
pacienţii cu cancer este de 54%.(39%uşoară, moderată 14% şi uşoară 1%).Cea mai mare 
incidenţă se întâlneşte în cancerul bronhopulmonar (71%) şi cancerele ginecologice (65%). 
Încidenţa creşte cu numărul de cicluri de chimioterapie efectuate.   
Cauzele anemiei în cancer pot fi legate de pacient (hemoglobinopatii, talasemia, diminuarea 
statusului nutricional); datorită bolii (infiltrarea măduvei osoase,sângerări, hipersplenism, 
anemia din bolile cronice) sau anemia poate fi datorită tratamentului bolii (radioterapia 
extensivă, toxicitate a măduvei osoase, toxicitate renală secundară chimioterapiei; hemoliză 
indusă de medicamente).  
Tratamentul anemiei este în acord cu criteriile de toxicitate ale National Cancer Institute 
(“Common Toxicity Criteria of Adverse Events -CTCAE v3) (Hb grad 0: în limite normale, 
gradul 1: sub limita normală până la 10g/dl: grad2: de la 8 la <10g/dl: grad 3: 6,5 până la < 
8g/dl: grad 4: <6,5 g/dl. 
La pacienţii cu anemia este necesară o anamneză AM cu accentul pus pe expunerea la 
medicamente: se vor revedla lamele de sânge periferic, num. Eritrocitelor şi dacă este 
necesar un examen al măduvei osoase; se va evalua fierul, folaţii şi vitamina B12; se va 
verifica  existenţa sângerărilor oculte şi insuficienţei renale. Testul Coombs se va face la 
pacienţii cu leucemia limfatică cronică, limfoamele nonHodgkin şi la pacienţii cu istoric de 
boală autoimună; concentraţia eritropoetinei endogene (EPO) poate fi factor de predicţie în 
anemia pacienţilor cu mielodisplazie. 
Toate cauzele de anemia trebuie luate în consideraţie şi dacă este posibil trebuie să fie 
corectate înainte de a utiliza agenţii de stimulare ai eritropoiezei (ASE) [A]. 
Anemia are un impact negativ asupra calităţii vieţii. (QoL) şi este un factor important al 
fatigabilităţii din cancer.  
Anemia reprezintă de asemenea un factor prognostic important pentru supravieţuirea globală 
în multe tipuri de cancer[I]. 
 

Indicaţiile pentru utilizarea ASE  
Pacienţii anemici cu malignităţi nonmieloide. Indicaţiile ASE sunt reprezentate de 

anemia simptomatică indusă de chimioterapie la adulţi cu malignităţi nonmieloide. Scopul 
este de a preveni transfuziile şi complicaţiile lor posibile (creşterea concentraţiei fierului, 
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transmiterea de infecţii, supresia imună) şi posibila îmbunătăţire a calităţii vieţii (Health 
related quality of life : HRQoL) prin cresterea Hb. 

 La pacienţii în curs de chimioterapie şi Hb ≤10g/dl, tratamentul cu ASE pot fi 
luaţi în consideraţie pentru a creşte Hb la 12 g/dl sau pentru a preveni 
continuarea declinului Hb [I, A]. 

 La pacienţii în curs de chimioterapie şi Hb 10-12 g/dl tratamentul cu ASE poate 
fi luat în consideraţie dacă apar simptome sau pentru a preveni continuarea 
declinului. Totuşi aceasta este o indicaţie nestandardizată. 

 Pacienţii care un sunt în curs de chimioterapie, nu au indicaţie de tratament cu 
ASE deoarece ei pot avea un risc crescut de deces când ASE este administrată 
pentru a ajunge la o valoare a Hb de 12 g/dl [I, A]. 

 La pacienţii trataţi cu intenţie curativă ASE poate fi utilizat cu precauţie[D].   
 
 
Tabel 1. Recomandările terapeutice în acord cu indicaţia [European Medicine Agency 
(EMEA)] 
 Epoetin α Epoetin β Darbepoetin 
Tratament iniţial 150 UI/kg sc. 

DTS 
450 UI/kc OS 

30000 sc. OS 2.25 lg/kg s.c. 
OS 
500 lg (6.75 
lg/kg) s.c. LTS 

Creşterea dozei 300 UI/kc sc. 
DTS 

60000UI OS Nu este 
recomandată 

Reducerea dozei Dacărezultatul 
este realizat: 25 – 
50% 
Dacă Hb 
>12g/dl: 25-50% 
Dacă 
creşterea>2g/dl/4 
săpt.: 25-50%   

Dacărezultatul 
este realizat: 25 – 
50% 
Dacă Hb 
>12g/dl: 25-50% 
Dacă 
creşterea>2g/dl/4 
săpt.: 25-50%   

Dacărezultatul 
este realizat: 25 – 
50% 
Dacă Hb 
>12g/dl: 25-50% 
Dacă 
creşterea>2g/dl/4 
săpt.: 25-50%   

Oprirea dozei Dacă Hb>13g/dl Dacă Hb>13g/dl Dacă Hb>13g/dl 
 
Sc.= subcutanat, DTS= de trei ori pe saptamana, OS= o data pe saptamana, LTS= la trei 
săptămâni. 

 Dacă Hb creste cu cel puţin 1 g/dl faţă de începutul tratamentului, în a patra săptămână 
doza poate rămâne aceeaşi sau poate fi scăzută cu 25- 50%.  

 În caz de răspuns, tratamentul cu ASE trebuie întrerupt la 4 săptămâni de la 
întreruperea chimioterapiei.  

 Dacă creşterea Hb este < 1g/dl peste valoarea de la care s-a început tratamentul după 
8-9 săptămâni de tratament, răspunsul la ASE este improbabil şi tratamentul trebuie 
discontinuat.  

 Dacă Hb creşte cu 2g>/dL la 4 săptămâni sau dacă Hb creşte peste 12g/dl, doza trebuie 
redusă cu 25-50%.  
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 Dacă Hb are valori peste 12g/dl, terapia trebuie discontinuată până ce Hb coboară sub 
12g/dl şi apoi se reia cu o doză redusă cu 25% faţă de doza anterioară. 

Tratamentul cu ASE la pacienţii la care anemia a fost indusă de chimioterapie creşte nivelul 
Hb cu o medie cu o valoare de 1,63g/dl [95% interval de confidenţă (IC): 1.46–1.80g/dl] (I).   
 HRQoL măsurată cu diferite instrumente de evaluare este îmbunătăţită de ASE în 
unele studii[II], totuşi nu este clar cum acest rezultat se transferă într-un cîştig util. 
 Tratamentulcu ASE continuat peste 6-8 săptămâni în absenţa răspunsului definit ca o 
creştere a concentraţiei Hb la < 1.2 g/dl sau nediminuarea numărului de transfuzii necesare 
nu aduce beneficiu [I,A]. 
 Concentraţia Hb nu trebuie şă treacă de 12g/dl. 
 

Sindroamele mielodisplazice  
La pacienţii cu risc scăzut de sindrom mielodisplazic bazat pe procentul de blaşti al 

măduvei osoase, numărul de citopenii şi analiza citogenetică, ASE induce un răspun bun al 
Hb [+/_factorul de stimulare al coloniilor de granulocite (G-CSF)] pote fi utilizat pentru a 
îmbunătăţi anemia (indicaţie în afara standardului). În studii randomizate ASE a indus 
rezultate mai bune în creşterea Hb (27,3%) decât în grupul de control (6,7) (odds 
ratio: 5.2; 95% CI: 2.5–10.8) [II]. Pacienţii cu un nivel crescut al mediei concentraţiei de 
eritropoietină (≥500 u/l) au o schimbare redusă a Hb [II] şi o rată scăzută a răspunsului Hb 
(27,3%) faţă de grupul cu nivel scăzut al eritropoetinei serice la debutul tratamentului 
(34,9%) 
 

Comparaţia între ASE  
Nu există diferenţe între diferiţii ASE în ceea ce priveşte eficacitatea şi siguranţa 

administrării. [I]  
 

Recomandările referitoare la fier 
Fierul se determină înainte de începerea tratamentul şi se monitorizează periodic, 

capacitatea totală de legare a fierului, saturaţia transferinei sau nivelul feritinei sunt 
necesare[B]. La pacienţii anemici cu deficit de fier substituţia intravenoasă de fier duce la o 
creştere mai mare a nivelului Hb comparativ cu administrarea orală a fierului sau dacă nu se 
administrează fier.[II,A]. 
Suplimentarea de fier pare de asemenea să reducă numărul pacienţilor care necesită ransfuzii 
de masă eritrocitară. [I]  
 

Rezultatul terapiei cancerului 
Influenţa ASE asupra răspunsului tumoral şi supravieţuirea globală la pacienţii 

anemici cu cancer rămâne neclară. Mai multe studii clinice au demonstrat o scădere a 
supravieţuirii şi un control locoregional slab sau o scădere a intervalului liber de boală dar 
design-ul acestor studii aveau ca scop creşterea Hb >12g/dl şi includerea pacienţilor cu o Hb 
de bază >10 g/dl [II].  
 

Siguranţă şi tolerabilitate 
ASE nu trebuie utilizaţi la pacienţii care au hipersensibilitate la aceşti agenţi sau la 

excipienţi şi de asemenea la cei cu hipertensiune arterială rău controlată. [B] Efectul lor 
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asupra pacienţilor cu deficienţe ale funcţiei hepatice este necunoscut şi trebuie utilizaţi cu 
precauţie la pacienţii cu boli hepatice. [D] 
Riscul relativ pentru evenimente trombotice este crecut cu 67% la cei trataţi cu ASE 
comparativ cu placebo. (RR 1.67; 95%CI: 1.35–2.06) [I]. Utilizarea ASE trebuie 
reconsiderată la pacienţii cu risc tromboembolic crescut cum sunt cei cu antecedente de 
tromboză, postchirurgical sau cei îndelung imobilizaţi, sau la pacienţii cu mielom multiplu 
trataţi cu talidomidă în cobinaţie cu doxorubicină şi corticosteroizi. Nu sunt date care să 
susţină tratamentul preventiv cu anticoagulante sau aspirină. 
Aplazia pură a globulelor roşii cauzată de anticorpii anti eritropoietină neutralizanţi a fost 
observată  împreună cu ASE la pacienţii cu insuficienţă renalăcronică [V]. Totuşi nu a fost 
raportată nici o aplazie pură a globulelor roşii în cancer [II, B]. 
Alte efecte secundare sunt rare reacţii alergice incluzând dispnee , rash -ul cutanat, urticaria: 
artralgia: edemul periferic: durerea moderată şi tranzitorie la locul injecţiei. 
 

Consideraţii farmaco-economice   
Utilizarea ASE creşte mult costurile îngrijirilor medicale [I] costul pe “qualitz –

asjusted life –year (QALY) care este estimată la 208000 Euro în timp ce se pare că nu există 
nici un beneficiu în supravieţuire.[II]  
 

Notă 
Nivelele de evidenţă I-V şi gradele de recomandare A-Dutilizate de Societatea 

Americană de Oncologie Clinică sunt date în paranteze drepte. Exprimările fără gradele 
amintite au fost cosiderate ca justificate pentru tratamentul standard de autori şi de experţii 
ESMO. 
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FACTORI DE CRESTERE HEMATOPOETICI 
 
 

Definiţia neutropeniei febrile  
Neutropenia febrilă (FN) este definită ca o creştere a temperaturii axilare >38,5ہC 

pentru o durată >1 oră, în timp ce există un număr absolut de neutrofile (ANC) < 0,5 * 109 /l. 
 

Incidenţa neutropeniei febrile, complicaţii şi mortalitate: 
In ciuda raatei crescute relative al numarului scazut de neutrofile, in regimurile de 

chimioterapie cu doze standard pentru afectiuni maligne, altele decat leucemiile acute, ratele 
de FN, alte complicatii sdi ratele de mortalitate sunt relativ scazute pentru cele mai multe 
scheme de chimioterapie standard (tabel 1). 
Aceste rate nu justifica folosirea sistematica a factorilor de crestere hematopoetici (hGFs) ca 
factorul de stimulare al coloniilor granulocitare (G-CSF) sau forma sa peghilata 
(pegfilgrastim) in profilaxxia neutropeniei indusa de chimioterapie, mai putin daca riscul de 
FN depaseste 20 % sau daca sunt circumstante speciale ca cele descrise mai jos. Factorii de 
crestere ai coloniilor granulocitare trebuie evitati la pacientii care nu au crisc crescut de FN 
sau de complicatii neutropenice. Folosirea hGFs pentru tratamentul FN, de asemenea nu este 
recomandata, exceptand situatiile cu cresterea morbiditatii si a mortalitatii, incluzand 
septicemia, infectiile tisulare si neutropenia prelungita.aacesti agenti trebuie evitati la 
pacientii cu infectii fara legatura cu neutropenia, ca de exemplu pneumonia comunitară sau 
cea dobândită in spital ( IA) 
 

Indicatiile pentru prifilaxia primara a FN prin hGFs 
Tabelul 2 descrie indicatiile pentru profilaxia primară a NF cu hGFs, iar tabelul 3 

exemplifica regimurile chimioterapice cu risc de NF de ~ 20%. 
 

Situaţii speciale pentru utilizarea  hGFs în terapia standard 
Tabelul 4 prezintă situaţiile speciale pentru utilizarea hGFs în terapia standard. 

 
Doze, căi de administrare a G-CSF si pegfilgrastim 
Utilizarea a 5 μg/kg/zi de G-CSF sc la 24-72 de ore dupa ultima zi de chimioterapie 

până când se obţine o refacere stabilă/suficientă a ANC (obtinerea ANC > 10x109/l nu este 
necesară). 
Pegfilgrastim injectat sc in doză unică, atât de 100 μg/kg (individualizat) sau în doza totală 
de 6 mg (abordarea generală) sunt considerate având aceeaşi eficacitate (IA). 
 

Nota 
Profilaxia primară cu G-CSF nu este indicată in timpul chimioradioterapiei toracice 

datorita cresterii ratei de supresie medulara asociata cu cresterea riscului de complicatii si 
deces (IA). 
Exista de asemenea un risc de trombocitopenie severa amenintatoare cand hGFs sunt  
administrati imediat inainte sau simultan cu chimioterapia. 
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Exista un posibil risc de leucemie acuta mieloida (AML) sau sindrom mielodisplazic 
(MDS) la femeile ce primesc chimioterapie adjuvanta pentru cancerul mamar si hGFs. 
Oricum, aceasta este gasita mai frecvent la doze mari de chimioterapie primite de pacientele 
ce primesc hGFs comparativ cu dozele standard. Urmarirea pe termen lung a chimioterapiei 
adjuvante “dose dense” in timp ce doza totala este aceeasi nu ademonstrat nicio diferenta in 
riscul leucemic. Daca se confirma un risc crescut in anumite situatii, riscul absolut este 
scazut (1,8% comparativ cu 0,7% la 48 de luni dupa diagnosticul de cancer) si, de aceea, 
beneficiile hGFs sunt mai mari decat riscurile. 
 

Folosirea G-CSF si a pegfilgrastim in situatii cu risc crescut 
Terapia leucemiei acute, a transplantului cu celule stem autolog si allogenic conduc la 

un risc crescut de FN si la complicaţii potential letale.  
 

 Tabelul 1. Incidenţa neutropeniei febrile 
Leucopenia gradul IV OMS    2-28% 
Neutropenia febrilă     pana la 10-57% 
Infecţii gradul III sau IV OMS   pana la 16% 
Deces prin FN      0-7% 
 
 

Tabelul 2. Indicaţii pentru profilaxia primară a FN prin factori de creştere 
hematopoetici 
Rezonabil doar dacă      Parametrii 
probabilitatea de FN de ~20%   Afectate; refacerea ANC (I), febra (I), 
  datorata chimioterapiei si/sau   rata infecţiilor (I), folosirea antibioticelor iv (II), 
  situetiilor speciale (Tabel 4) sau   spitalizare (I) 
Reducerea dozelor poate fi în    Controverse: mortalitatea prin infecţii (I), 
detrimentul rezultatelor (A)    mortalitatea precoce 
       Nu este afectată: supravieţuirea (I) 
 
 

Tabelul 3. Exemple de regimuri cu risc de FN de aproximativ 20% 
Cancer vezică urinară  MVAC (metotrexat, vinblastina, doxorubicin,cisplatin) 
     TC (paclitaxel, cisplatin) 
Cancer mamar    TAC (docetaxel, doxorubicina, ciclofosfamida) 
     “Dose dense” AC→ T (doxorubicin, ciclofosfamida, 
paclitaxel) 
Cancer col uterin   TC (paclitaxel, cisplatin) 
Cancer gastric    DCF (docetaxel, cisplatin, fluorouracil) 
Cancer cap si gât   Paclitaxel, ifosfamida, mesna, cisplatin 
Limfom non Hodgkin   CHOP-14 
     ICE 
     RICE 
     DHAP (dexametazona, cisplatin, cytarabina) 
Cancer pulmonar non-small cell  DP (docetaxel, carboplatin) 
Cancer ovarian   Topotecan 
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Sarcom    MAID (mesna, doxorubicin, ifosfamida, etoposid) 
     Doxorubicin, Ifosfamida 
Cancer pulmonar small cell  CAE (ciclofosfamida, doxorubicina, etoposid) 
     Topotecan 
Cancer testicular   VIP (vinblastina, ifosfamida, cisplatin) 
 
Incidenţa FN în situaţii cu risc crescut: de regula in timpul transplantului cu celule stem din 
sângele periferic autolog sau alogen şi al transplantului medular, în timpul rejetului de grefă, 
în 35-48% din cazurile AML la diagnostic şi în 13-30% din leucemiile acute limfoblastice 
(ALL) în timpul chimioterapiei de inductie. 
 

Tabelul 4. Situatii speciale pentru folosirea factorilor de creştere hematopoetici în 
terapia standard 
Indicatii    Situaţii speciale   Folosirea hGF 
Profilaxia primară  Reducerea rezervelor medulare  Da (III,C) 
    (ex, ANC< 1,5x109/l) datorita  
    radioterapiei pe > 20% din maduva 
    HIV      Da (II,B) 
    Pacientii cu ≤ 65 ani tratati cu  Da 
    regimuri curative (CHOP sua regimuri 
    mai intensive pentru pacientii cu limfom 
    nonHodgkin agresiv) 
Profilaxia secundară  Infecţii ulterioare in ciclurile  de tratament  Da 
    urmatoare considerate amenintatoare de  
    viata 
    Reducerea dozei sub minim   Da 
    Intarzierea chimioterapiei   Da 
    Lipsa aderenţei la protocol dacă  Da 
    este compromisă rata de vindecare  
    si timpul de supravietuire sau intervalul liber 
    de boală. 
Terapia neutropeniei  -       Nu (II,D) 
afebrila 
Terapia FN   General      Nu (C) 
Terapia FN cu risc  FN prelungită (>7zile),     Da 
inalt    hipotensiune, septicemia, pneumonia 
    sau infecţile fungice 
 
Mortalitatea: 0-10% în transplantul autolog, foarte variabil în transplantul allogenic, 80% în 
timpul rejetului de grefă, 20-26%  în timpul primelor 2 luni in AML si 2-10% în timpul 
inducţiei din ALL. 
Indicaţiile factorilor de creştere ai coloniilor granulocitare in situaţiile cu risc înalt: 
Sunt descrise in tabelul 5: 
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Tabelul 5.  
 
Indicaţii    Folosirea hGFs  Parametrii 
Transplant medular   Da   ANC (I), febra (I,C), infectii (I,C) 
autolog        antibiotice iv (I,C) 
         Neafectate: mortalitatea prin infectii 
         (I,A), supravietuirea generala (I,A) 
Transplant autolog cu celule  Controverse  ANC (I) 
 stem din sângele periferic hGF 
         Nu sunt afectate consistent: febra, 
         utilizarea antibioticelor iv 
         Nu sunt afectate: mortalitatea prin 
         infectii (I,A),supravietuirea generala 
         (I,A) 
Transplant medular allogenic  Da   ANC (I,A) 
         Alti parametrii inconstanti 
Rejet de grefă    Da   Mortalitate (III-IV, B) 
AML     Nu (trialuri)   ANC (I,A) 
         Nu sunt afectate: mortalitatea prin 
         infectii (I,C),supravietuirea generală 
         (I, C) 
MDS     Nu    Mortalitatea poate fi crescuta (II,B), 
         in ciuda absentei unei transformări 
         cu risc inalt in AML 
ALL     Controverse   ANC (I,A),  
         Nu sunt afectate consistent: infectii 
         severe, mortalitatea prin infecţii, 
         spitalizarea, supravieţuirea.  
         Cresterea ratelor de leucemie  
         secundara a fost raportată la copii  
                                                                                       cu  ALL tratati cu G-CSF +/- 
         radioterapie (III, C) 
 

G-CSF dupa transplantul autolog cu celule stem 
Transplantul medular: inceperea hGF. Administrarea poate fi facuta in conditii sigure 

intre zilele 5-7 (I). Doza recomandata de G-CSF este de 5 μg/Kg/zilnic. 
Transplant cu celule stem din sangele periferic: accelerarea scurta a refacerii ANC  (I). Nu se 
traduce consistent intr-un beneficiu clinic relevant. La pacientii cu risc standard, in afara 
trialurilor, nu este recomandat. 
 

G-CSF dupa transplantul allogenic 
Rezonabil dupa transplantul medular. Beneficiu clinic restrictionat la refacerea ANC. 

Inceperea dupa 5-7 zile dupa transplant este suficienta (I,A). 
Date insuficiente pentru transplantul allogenic cu celule stem din sangele periferic. 
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Tabelul 6. Doze letale ale radioterapiei corporeale totale (accidental sau 
intentionat) 
Indicatii    Rezultate clinice   Folosirea CSFs 
Doze de 3-10 Gy   Moarte probabila sau sigura  Da 
     prin insuficienta medulara 
Doze < 3 Gy    Supravietuire prin “nursing care” Nu 
     excelenta 
Doze > 10 Gy   Moartea datorata afectarii altor Nu 
     ca tractul gastrointestinal.  
 

Mobilizarea celulelor stem din sângele periferic 
Celulele stem din sângele periferic autologhGFs ± chimoterapia sunt eficace. Doza 

recomandata de G-CSF este de 10 μg/kg zilnic timp de 7-10 zile inainte de afereza, cu sau 
fara chimioterapie. Celulele stem din sangele periferic mobilizate de hGF sunt superioare in 
terenii refacerii ANC  fata de celulele stem medulare plus hGFs post-infuzie (I,A). 
 

Celulele stem din sangele periferic allogenic 
Compatibilitatea donatorului, refacerea ANC nu creste rata de rejet acut grefa contra 

gazda. Refacerea rapida a ANC dupa celulele stem din sangele periferic este comparabila cu 
celulele stem medulare. Doza recomandata de G-CSF este de 7-10 zile inainte de afereza, cu 
sau fara chimioterapie. Comentarii speciale a CSFs ca tratament pentru leziunile post iradiere 
Sunt aratate in tabelul 6 
  
 Notã 
 Nivelurile de evidenţã (I – V) şi gradele de recomandare (A – D), aşa cum sunt folosite 
de ASCO sunt date în paranteze. Cele care sunt fãrã paranteze sunt considerate ca practicã 
clinicã standard de cãtre autorii experţi şi de cãtre ESMO.# 
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GHID DE TRATAMENT AL DURERII IN ONCOLOGIA MEDICALA  

 
 

Incidenţă 
Aproximativ 80% din pacienţii cu cancer metastatic suferă de durere cauzată de 

infiltraţia tumorală.Durerea influenţează calitatea vieţii pacienţilor oncologici şi poate fi şi un 
important indicator al progresiei bolii. Durerea poate fi acută sau cronică şi trebuie abordată 
ca atare. 

20% din durerea care apare în cancer poate fi atribuită tratamentului chirurgical, 
radioterapiei sau chimioterapiei. 
 

Evaluare şi management 
Toţi pacienţii trebuie evaluaţi pentru durere la fiecare vizită. Intensitatea durerii este 

apreciată din datele anamnestice obţinute de la pacienţi şi prin utilizare unei scale vizuale 
analoge (VAS), scală numerică de evaluare (NRS). Investigaţiile care s-ar ptea efectua 
trebuie să ţină cont de statusul de performanţă al pacientului şi de scopul tratamentului. 
Durerea trebuie tratată din momentul când se face evaluarea diagnostică. 
Mulţi pacienţi prezintă o ameliorare a durerii o dată cu începerea tratamentului antitumoral, 
tratamentul antalgic sistemic sau unele intervenţii noninvazive cum ar fi intervenţiile 
psihologice sau de reabilitare. 
Terapia analgezică este condusă după „treptele” descrise de OMS. 
 

Tratamentul durerii uşoare (treapta I OMS) 
Durerea uşoară nu necesită analgetice de tip morfinic. Se folosesc analgetice cum ar fi 

acetaminofenul-paracetamol sau antiinflamatorii nesteroidiene. 
Inhibitorii selectivi de COX -2 se pot folosi pentru cei cu o patologie gastică preexistentă 
deşi nu sunt foarte bine ficxate efectele secundare şi nici eficienţa acestor medicamente. 
 

Tratamentul durerii moderate (treapta II OMS) 
Pentru durerea moderată se pot utiliza opioizii slabi dacă tratamentul cu analgetice 

nonopioide condus corect nu dă rezultate. 
Dozele mici de morfină sau echivalente sunt o alternativă rezonabilă mai ales dacă se 
aşteaptă ca durerea să fie progresivă. 
Opioizii uşori pot fi cobinaţi cu analgeticele nonopioide dar nu şi cu opioidele majore. 
 

Tratamentul durerii severe (treapta III OMS) 
Pentru această treaptă a intensităţii durerii se preferă morfina. Se preferă preparatele de 

morfină orală. Dacă se administrează parenteral doza utilizată este o treime din doza orală. 
Hidromorfona şi oxicodona în formr cu eliberare normală sau prelungită sunt alternative 
viabile la morfină. Metadona este şi ea o alternativă la morfină dar datorită particularităţilor 
individuale de metabolism, timp de înjumătăţire, este greu de manipulat.  
Fentanilul administrat transdermal este rezervat pacienţilor care au un necesar de morfină 
stabil egal sau mai mare de 60 mg-zi. 
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Schema de administrare şi titrarea 
Doza de opioid trebui titrată rapid pentru obţinerea analgeziei. Toţi pacienţii trebuie să 

ia morfina după  o schemă orară fixă cu furnizarea unei doze pentru o eventuală durere 
‘breakthrough” (exacerbare tranzitorie a durerii). Această doză este de obinei cel puţin 10% 
din doza necesară pentru o zi. Dacă sunt necesare mai mult de 4 doze de ‘breakthrough’ 
atunci este necesară administrarea de morfinice cu eliberare prelungită. 
 

Managementul efectelor secundare produse de opioizi 
Mulţi pacienţitrataţi cu morfinice dezvoltă: constipaţie, greaţă şi vărsături şi toxicitate 

la nivelul SNC manifestată prin somnolenţă, tulburări cognitive, halucinaţii, contracţii 
mioclonice. În unele cazuri reducerea dozeise însoţeşte de ameliorarea acestor efecte 
secundare. Această scădere de doză poate fi realizată dacă se face o analgezie concomitentă 
prin blocaj nerural sau radioterapie. O altă altermativă de tratament al acestor efecte 
secundare este folosirea continuă de laxative, antiemetice, tranchilizante majre pentru 
combaterea confuziei şi psihostimulante pentru combaterea somnolenţei. 
O alternativă la acest tratament este rotarea către un alt opioid agonist sau utilizarea altei căi 
de administrare care va permite titrarea dozei analgetice fără să mai determine efectele 
secundare amintite. 
Naloxanul este un opioid antagonist cu acţiune scurtă cu utilizare intravenoasă care poate să 
reducă simptomele induse de administrarea unei supradoze de morfină. 
 

Radioterapia 
Radioterapia are rol primordial în tratamentul durerii din metastazele osoase, 

compresiunile neurale tumorale, metastazele cerebrale. Radioterapia este esenţială în 
tratametul durerii radiculare. 
 

Chirurgia 
Chirurgia este importantă în tratamentul fracturilor sau iminenţelor de fractură. 

Chirurgia este de asemenea cel mai important tratament în cazul durerii cauzate de obstrucţia 
organelor cavitare. 
 

Tratamentul durerii rezistente şi al durerii neuropate 
Unii pacienţi care nu au o ameliorare a durerii prin tratament analgezic conservativ pot 

beneficia de intervenţii neurochirurgicale sau anestezie invazivă. Ocazional pentru pacienţii 
cu durere refractară sau stare terminală este de luat în considerare sedarea. Doze 
subanestezice de ketamină şi antagonişti de NMDA pot fi încercate în durerea refractară. 

 
Durerea neuropată cauzată fie de infiltrarea tumorală, sindoroame paraneoplazice 

sau diverse tratamente anticanceroase care duc la polineuropatii răspunde prost la opioizi. 
Combinaţia cu unele co-analgetice poate fi utilă. Durerea persistentă şi durerea neuropată pot 
produce perturbări psihologice care trebuie tratate corespunzător. 
 

Co-analgeticele 
Analgeticele opioide sau nonopioide pot fi combinate cu antidepresive, neuroleptice, 

antiepileptice în cazul durerii neuropete. Steroizii trebuie avuţi în vedere în cazul unei dureri 
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cauzate de o compresiune nervoasă. Nu sunt dovezi certe pentru utilizare bisfosfonaţilor în 
tratamentuil durerii din metastazele osoase. 
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MANAGEMENTUL MUCOZITEI ORALE SI GASTROINTESTINALE  
 
 

Definiţia mucozitei 
Mucozita este definitã ca o leziune inflamatorie a tractului oral sau/si gastrointestinal, 

cauzatã de terapiile anticanceroase (high – dose). Mucozita tractului alimentar se referã la 
expresia agresiunii mucoasei de-a lungul mucoasei orale si gastrointestinale, de la gurã pînã 
la anus. 
 

Incidenţa mucozitei si complicaţiile asociate 
Incidenta mucozitei orale la pacientii ce primesc radioterapie high – dose pentru cap si 

gât. 
Aceastã incident de gradul 3 sau 4, conform OMS, atinge 100%. Mucozita este unul dintre 
primii factori limitativi ai chimioradioterapiei pentru carcinomul avansat de cap si gât, 
conducând frecvent la support nutritional enteral si la folosirea morfinomimeticelor cu 
obiectivul de a mentine intensitatea dozei de-a lungul întregului regim de radioterapie. 
 

Incidenţa mucozitei orale şi gastrointestinale la pacienţii cu transplant de celule 
stem hematopoetice (HSCT) 

Aceastã incidenţă de gradul 3 sau 4 (conform OMS) depinde de intensitatea regimului 
folosit şi de folosirea profilacticã a metotrexatului pentru prevenirea respingerii grefã – 
gazdã. 

Managementul mucozitei orale şi gastrointestinale este unul din principalele provocãri 
în perioada aplaziei, cu riscul septicemiei datorat ruperii barierei mucoasei şi supresiei 
medulare.  
 

Incidenţa mucozitei asociatã cu seriile de chimioterapie (cu sau fãrã radioterapie) 
pentru limfoamele non – Hodgkin si cancerele mamar, pulmonary si colorectal 
Riscul de a dezvolta mocozitã oralã si diaree de gradul 3 sau 4 este prezentat în tabelul 1 
 
Tabel 1. Riscul de mucozitã oralã şi diaree gradul 3–4 oral prin regimuri de chimioterapie 
 
Regim   Nr. Studii   Nr. Pacienti Risc de mucozitã  Risc de  
         oralã gradul 3-4 (%) diaree gradul 3-4 
(%) 
NHL ALL        19                 1444    6.55              1.23 
NHL-15: non-Hodgkin  
limfom regim 15             1                                    100                          3.00                       0.50 
CHOP-14: cyclophosphamide +adriamycin  
+ vincristine + prednison    9                                 623                         4.82                      1.04 
CHOP-DI-14: cyclophosphamide 
+ adriamycin + vincristine + prednison, 
doze intensificate                 4                                231                         7.85                       2.36 
CHOEP-14: cyclophosphamide + 
 adriamycin + vincristine + etoposide + 
prednisone                           2                               346                         10.40                      0.29 
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CEOP/IMVP-Dexa: cyclophosphamide + 
 etoposide + vincristine + prednison/ 
ifosfamide + methotrexate- dexamethasone    3           144                4.17                  2.78 
Sân ALL                                                           21         2766              4.08                   3.41 
A/T/C adriamycin, taxane, cyclophosphamide  
administrate secvential                                     4           594               2.29                   2.53 
AC/T adriamycin + cyclophosphamide,  
taxane administrate secvential                         2           515               2.80                   1.07 
A/CT adriamycin, cyclophosphamide + 
 taxane administrate secvential                       1             19                5.26                    5.26 
A/T adriamycin, taxane  
administrate secvential                                    2             60                4.17                    9.17 
AT adriamycin + taxane                                  1             36                 8.33                    1.39 
FAC (sãpãmânal): 5-FU + adriamycin 
 + cyclophosphamide                                      1             30                 3.33                     1.67 
AC (sãpãmânal): adriamycin + 
 cyclophosphamide                                         1              22               13.64                    2.27 
Taxol (paclitaxel) (sãpãmânal)                        2             87                  2.87                   1.15 
TAC: docetaxel +adriamycin  
+ cyclophosphamide                                       7           1403               4.92                    4.38 
Plãmân ALL (fãrã XRT)                                49            4750               0.79                    1.38 
Platinum + paclitaxel                                    16            2009               0.49                    1.59 
Platinum + paclitaxel (low dose)                    1              49                 1.02                     1.02 
Platinum + docetaxel                                     1              38                 1.32                     1.32 
Platinum + paclitaxel + altele                         7             451                1.47                     2.80 
Platinum + docetaxel + altele                        1              83                 0.60                      0.60 
Plãmân ALL (fãrã XRT)                               49            4750                0.79                     1.38 
Gemcitabine + platinum                               18          1476                  1.08                    1.08 
Gemcitabine + paclitaxel                               2           109                   1.84                     3.69 
Gemcitabine + vinorelbine                            1            67                    0.75                     2.99 
Vinorelbine + paclitaxel                                 1           175                    0.29                     0.29 
Vinorelbine + platinum                                  1           203                     0.25                     0.25 
Colon ALL                                                   10           898                    1.67                     15.42 
FOLFOX: 5-FU + leucovorin + oxaliplatin     5           482                    1.35                     10.06 
FOLFIRI: 5-FU + leucovorin + irinotecan      2           79                      4.43                     10.13 
IROX: irinotecan + oxaliplatin                        3          337                    1.48                      24.33 
Taxane este paclitaxel sau docetaxel. 
5-FU, 5-fluorouracil. 
 

Pentru toate localizãrile tumorale, chimioterapia cu 5-fluorouracil (5-FU), capecitabinã 
sau tegafur conduc la o ratã inaltã (20-50 %) de mucozitã a tractului alimentar. Modele de 
faza I a dozei de medicamente si a secventei, recent raportate, pot fi benefice în viitor. 
Chimioterapia cu metotrexat si alti antimetaboliti duce la o mucozitã a tractului alimentar de 
20-60 % în concordanta cu doza de medicament administratã pe ciclu. 
Progresele înregistrate în managementul pacientilor cu cancer, incluzând terapiile cu 
molecule tintite vor redefine ratele de vindecare si reactiile adverse în anii viitori. De aceea, 
impactul acestor agenti asupra riscului de mucozitã si diaree trebuie încã sã fie descris. 
 

Ghiduri de management al mucozitei 
Ghidurile mucozitei orale 
Îngrijirea oralã de bazã si practica clinicã bunã 
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- dezvoltarea multidisciplinarã si evaluarea protocoalelor de îngrijire oralã, precum si 
educarea pacientilor si a staff-ului în folosirea acestor protocoale sunt recomandate pentru 
reducerea severitãtii mucozitei orale datoratã chimioterapiei sau/si radioterapiei (III,B). 
- dezvoltarea interdisciplinarã a protocoalelor de îngrijire oralã sistematicã este sugeratã. Ca 
parte a protocoalelor, folosirea unei periute de dinti moi este sugeratã. 
- analgesia cu morfinã controlatã de pacient este recomandatã ca tratament de ales pentru 
durerea determinate de mucozita oralã la pacientii sub HSCT (I, A). Evaluarea regulatã a 
durerii orale folosind instrumente validate pentru autoraportare este esentialã 
- ca adãugare la recomandãrile bazate pe evidente si la sugestiile publicate de cãtre 
ASOCIATIA MULTINATIONALÃ PENTRU SUPORTIVE CARE ÎN CANCER si de 
SOCIETATEA INTERNATIONALÃ DE ONCOLOGIE ORALÃ (MASCC/ISOO), este 
relevant sã notãm cã anestezicele topice pot oferi o ameliorare de scurtã duratã a durerii 
determinate de mucozita oralã pe o bazã empiricã. 

Radioterapia: preventia 
- folosirea blocurilor de radioterapie de linie medie si a radioterapiei tridimensionale este 
recomandata pentru a reduce agresiunea mucoasei (II,B) 
- benzidamina este recomandatã pentru prevenirea mucozitei induse de radioterapie la 
pacientii cu cancer al capului si gâtului ce primesc radioterapie în doze moderate (I,A) 
- clorhexidina nu este recomandatã pentru prevenirea mucozitei orale la pacientii cu tumori 
solide ale capului si gâtului care fac radioterapie (II, B) 
- sucralfat nu este recomandat pentru prevenirea mucozitei orale induse de radioterapie (II,A) 
- pastilele antimicrobiene nu sunt recomandate pentru prevenirea mucozitei orale induse de 
radioterapie (II, B) 
Chimioterapia cu doze standard: preventie 
- 30 minute de crioterapie oralã sunt recomandate pentru prevenirea mucozitei orale la 
pacientii ce primesc chimioterapie în bolus cu 5-FU (II, A) 
- 20-30 minute de crioterapie oralã scad mucozita la pacientii tratati în bolus cu doze de 
edatrexat (IV, B) 
- acyclovir si analogii sãi nu sunt recomandati pentru a preveni mucozita determinatã de 
chimioterapia cu doze standard (II, B) 
- pe lângã ghidurile publicate de cãtre MASCC/ISOO în martie 2007, un studiu recent 
sugereazã cã factorul 1 de crestere al cheratinocitelor poate fi folositor în dozã de 40 μg/Kg 
pe zit imp de 3 zile pentru prevenirea mucozitei orale la pacientii ce primesc în bolus 5-FU + 
leucovorin (II, B) 

Chimioterapia cu doze standard: tratament 
- clorhexidina nu este recomandatã pentru a trata mucozita oralã (II, A) 
Chimioterapia high – dose cu sau fãrã iradiere corporealã totalã + HSCT: preventia 
- palifermin este recomandat în dozã de 60 μg/Kg pe zi timp de 3 zile înainte de începerea 
tratamentului sit imp de 3 zile dupã transplant pentru prevenirea mucozitei orale la pacientii 
cu boli hematologice maligne ce primesc chimioterapie high – dose si iradiere corporealã 
totalã cu transplant de celule stem autologe (I, A) 
- crioterapia previne mucozita oralã la pacientii ce primesc doze mari de melfalan (II, A) 
- pentoxifilin nu este recomandat pentru prevenirea mucozitei la pacientii sub HSCT (II, B) 
- apa de gurã cu factorul stimulator al coloniilor de granulocite – macrofage (GM – CSF) nu 
previne mucozita oralã la pacientii sub HSCT (II, C) 
- terapia cu laser cu nivel scãzut (LLLT) reduce incidenta mucozitei orale si durerea asociatã 
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la pacientii ce primesc chimioterapie high – dose sau chimioterapie înainte de HSCT dacã 
centrul de tratament are tehnologia si pregãtirea necesarã (II, B). LLLT poate fi folositor în 
managementul mucozitei determinate de radioterapia high – dose pentru cap si gât 
 

Ghidurile mucozitei gastrointestinale 
Îngrijirea de bazã a colonului si practica clinicã bunã 

- îngrijirea de bazã a colonului include mentinerea unei hidratãri adecvate. Se ia în 
considerare si intoleranta tranzitorie la lactozã si prezenta bacteriilor patogene 

Radioterapia: preventie 
- folosirea a 500 mg de sulfasalazinã oral, de 2 ori pe zi, reduce incidenta si severitatea 
enteropatiei induse de radioterapia externã la nivelul pelvisului (II, B) 
- amifosfina în dozã de cel putin 340 mg/mp previne proctita radicã la cei ce primesc doze 
standard de radioterapie pentru cancerul rectal (III, B) 
- sucralfatul oral nu este recomandat pentru a reduce efectele adverse datorate radioterapiei. 
Nu previne diareea acutã la pacientii cu tumori maligne pelvine ce fac radioterapie externã, 
si, comparative cu placebo, se asociazã cu mai multe efecte adverse gastrointestinale, 
incluzând sângerarea rectalã (I, A) 
- acidul 5-aminosalicilic si compusii sãi mesalazina si olsalazina nu sunt recomandati pentru 
a preveni mucozita gastrointestinalã (I, A) 

Radioterapia: tratament 
- supozitoarele cu sucralfat sunt de ajutor în proctita indusã de radioterapie la pacientii cu 
sângerãri rectale (III, B) 

Chimioterapia cu dose standard si high – dose: preventie 
- atât ranitidine, cât si omeprazolul sunt recomandate pentru prevenirea durerii epigastrice 
datorate tratamentului cu ciclofosfamidã, metotrexat si 5-FU sau chimioterapiei cu 5-FU cu 
sau fãrã acid folinic (II, A) 
- glutamina sistemicã nu este recomandatã pentru prevenirea mucozitei gastrointestinale (II, 
C) 

Chimioterapia cu dose standard si high – dose: tratament 
- octreotid este recomandat în dozã de cel putin 100 μg s.c. de 2 ori pe zi, în timp ce 
loperamid nu are efect în diareea indusã de chimioterapia cu doze standard sau high-dose 
associate cu HSCT (II, A) 

Chimioterapia si radioterapia combinate: preventie 
- amifostina reduce esofagita indusã de chimioterapia si radioterapia concomitente la 
pacientii cu cancer pulmonar non-small-cell (III, C) 
 

Sursa materialului 
Acest rezumat este bazat pe studiul Grupului de Studiu al Mucozitei al MASCC/ISOO 

 
Notã 
Nivelurile de evidenţã (I – V) şi gradele de recomandare (A – D), aşa cum sunt folosite 

de ASCO sunt date în paranteze. Cele care sunt fãrã paranteze sunt considerate ca practicã 
clinicã standard de cãtre autorii experţi şi de cãtre ESMO. 
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MANAGEMENTUL TROMBOEMBOLIEI LA PACIENTII CU CANCER  
 
 

Tromboembolismul venos (TEV) este una din cele mai importante cauze ale 
morbidităţii şi mortalităţii în cancer. În concordanţă cu studiile populaţionale caz-control 
incidenţa cumulativă la 2 ani a TEV este de 0,8-8%. Pacienţii cu cea mai mare incidenţă 
anuală a TEV sunt aceea cu boală avansată a creerului, plămânului, uterului, vezicii urinare, 
pancreasului, stomacului sau rinichiului. Pentru aceste tipuri histologice, rata de TEV este de 
4-13 ori mai mare printer pacienţii cu boală metastatică comparativ cu cei care au boală 
localizată. 
 

Factori de risc  
Riscul absolute depinde de tipul de tumoră, stadiul bolii, administrarea chimioterapiei 

şi sau a hormonoterapiei, intervenţiilor chirurgicale, prezenţa unui cateter venos central, 
vârstă, imobilizare şi prezenţa anterioară a unui TEV. Numărul de trombocite 
prechimioterapie mai mare de 350 x 109/l, utilizarea de factori de stimulare a eritropoiezei, 
numărul de leucocite peste valoarea de 11x109 şi indexul de masă corporală mai mare sau 
egal cu 35kg/m2 sunt asociate cu un risc crescut de a dezvolta TEV la pacienţii cu cancer 
ambulatori. Rolul trombofiliei ereditare rămâne neclar. De aceea screenig-ul pentru cel mai 
comun polimorfism nu este indicat.    
 

Diagnosticul TEV în cancerul occult 
Există un consens general asupra faptului că pacienţii cu troboză idiopatică au un mare 

risc de cancer occult. O parte din tumorile maligne de însoţire se pot identifica prin examene 
de rutină la momentul producerii evenimentului trobotic. Actualmente în afara datelor care 
să demonstreze un avantaj în termini de supravieţuire globală utilizând mijloace invasive de 
diagnostic şi o supraveghere intensivă, pacienţii trebuie să fie supuşi doar examinare fizică, 
test de sângerare ocultă în fecale, radiografie toracică, examinare urologică pentru bărbaţi, şi 
examinare ginecologică pentru femei. Examinări mai costisitoare cum ar fi tomografia 
computerizată, endoscopia digestivă sau markerii tumorali trebuie efectuate când există o 
suspiciune foarte mare asupra existenţei unui cancer occult. 
 

Prevenţia TEV    
Chirurgia: Prevenţia pentru pacienţii chirurgicali. La pacienţii cu cancer care vor suferi 

intervenţii chirurgicale majore, se va recomanda profilaxia cu heparină cu greutate 
moleculară mică , heparină nefracţionată, sau fondaparinux. Metodele mecanice cum ar fi 
compresia pneumatică pot fi aplicate darn u trebuie utilizate singure fără protecţie în afara 
cazului când profilaxia farmacologică este contraindicată datorită sângerărilor active. [I, A].  
Doza in perioperator. În pacienţii cu cancer chirurgicali heparinele cu greutate moleculară 
mică (HGMM) (enoxaparina 4000 u cu activitate anti X o dată pe zi, heparină nefracţionată 
(H) 5000 u de trei ori pe zi , fondaparinux 2,5mg o dată pe zi sunt recomandate [I, A]. 
Durata profilaxiei . Pentru pacienţii care au suferit o laparoscopie, toracoscopie, sau 
toracotomie  care a durat peste 30 minute se consideră administrarea de heparine cu greutate 
moleculară mică 10 zile.  
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Pacienţii cu cancer care suferă o intervenţie chirurgicală majoră abdominală sau pelvică 
trebuie să primescă din spital şi la externare pentru o lună un astfel de tratament.. 
 

Tratamentul medical    
Profilaxia pentru pacienţii spitalizaţi Profilaxia cu HGMM sau H sau fondaparinux 

pentru pacienţii cu cancer spitalizaţi care stau la pat datorită unor complicaţii acute, este 
recomandată. 
Profilaxia pacienţilor ambulatory care fac chimioterapie pentru boală avansată. Profilaxia 
extinsă pentru aceşti pacienţi nu este recomandată. Se poate lua în consideraţie profilaxia la 
pacienţii cu mielom multiplu trataţi cu talidomidă plus chimioterapie la care se administrează 
HGMM sau warfarină  menţinându-se un INR de 1,5.  
Profilaxia la pacienţii cu cancer care primesc chimioterapie adjuvantă sau hormonoterapie nu 
este recomandată[I, A]..  
Profilaxia în cazul utilizării cateterelor venoase centrale nu este recomandată. [I, A]. 
 

Tratamentul TEV   
Tratamentul acut cu HGMM şi H 
Tratamentul standard iniţial al unui episode acut de TEV in cancer şi noncancer 

consistă în administrarea de HGMM subcutanaz în doză ajustată după greutatea corporală 
200 U/kg o dată pe zi. (200 unităţi de anti –Xa pe kg/c o dată pe zi) (dalteparin) sau 100 
U/Kg (100 unităţi anti-Xa/Kgc) de două ori pe zi (enoxaparin) sau H intravenous în perfuzie 
continuă. H se administrează mai întâi în bolus 5000 UI urmat de perfuzie continuă de 30000 
UI în 24 ore încât să se ajungă la o activitate a tromboplastinei parţiale (PTT) de 1,5 -2,5 ori 
mai mare decât valoare de bază.La pacienţii cu insuficienţă renală severă (creatinine 
clereance mai mic de 25-30 ml) H iv sau HGMM cu activitae anti Xa monitorizată este de 
recomandat. [IA]. 

Tratamentul trombolitic acut 
Tratamentu trombolitic trebuie luat în consideraţie pentru subgrupe specifice de 

pacienţi cu sunt cei cu embolie pulmonară care se prezintă cu disfuncţii ventriculare drepte şi 
pentru pacienţi cu tromboză masivă iliofemurală cu risc de gangrenă a piciorului la care 
decompresia rapidă şi reluarea fluxului sunt de aşteptat. Urokinaza, streptokinaza şi 
activatorul de plasminogenul tisular sunt capabili să determine o liză rapidă a emboliilor 
pulmonare recente.IIA. 

Tratamentul de lungă durată. În concordanţă cu tratamentul standard tratamentul iniţial 
expus mai sus se continuă cu anticoagulante orale cu antagonişti de vitamina K care se 
administrează 3-6 luni la o rată terapeutică a INR de 2-3. antagoniştii de vitamina K se 
administrează în 24 ore de la iniţierea tratamentului cu heparine. O doză întragă de heparină 
se continuă 5 zile şi se suspendă când se obţine efectul anticoagulant optim prin antagoniştii 
de vitamina K. (INR mai mare ca 2 pentru cel puţin 2 zile).  
Totuşi anticoagularea produsă de anticoagulantele orale poate fi problematică în cancer. 
Interacţiunile medicamentoase, malnutriţia şi disfuncţia hepatică, pot duce la fluctuaţii mari 
ale INR. Pacienţii cu cancer au o rată mare a recurenţei tromboemboliilor în timpul 
tratamentului anticoagulant oral  şi un mare risc hemoragic faţă de pacienţii care nu au 
cancer.    

Rezultatele trialurilor recente randomizate demonstrează că aceţti pacienţi cu tratament 
îndelungat de 6 luni cu 75-80% (150U/kg o.d.) din doza iniţială a heparinei cu greutate 



71 
 

moleculară mică este sigură şi mai eficientă decât tratamentul cu antagonişti de vitamina 
K.Schema de tratament recomandată este cea de anticoagulante pentru termen lung în cancer. 
[I, A]. 

Durata terapiei. Este recomandat să se continue terapia anticoagulantă atăta timp cât 
există evidenţe clinic a bolii maligne active (boală cronică metastatică) [III, C].  
Terapia anticoagulantă la pacienţii cu recurenţe ale TEV. Pacienţii cu tratament 
anticoagulant adecvat care prezintă o recurenţă a TEV când INR este sub valoarea 
terapeutică pot fi retrataţi cu hGMM sau H până când antagoniştii de vitamina K ajung să 
realizeze un INR stabil între 2 şi 3. Dacă recurenţa TEV apare când INR este în cadrul 
valorilor terapeutice există două opţiuni: fie se schimbă tratamentul anticoagulant cum ar fi 
H subcutanat menţinându-se o valoare terapeutică a PTT (1,5- 2,5) sau HGMM ajustată după 
greutatea pacientului sau se creşte INR la 3,5. Doza întreagă de HGMM (200U/kg o dată pe 
zi) poate fi aplicată la pacienţii cu TEV recurentă în timp ce primesc o doză scăzută de 
HGMM pe o perioadă îndelungată.Alternativ pacienţii pot fi trecuţi pe antagonişti de 
vitamina K. IIB 

Utilizarea filtrului venei cave. Utilizarea unui filtru al venei cave inferioare poate fi 
luată în vedere la pacienţii cu tromboembolism pulmonary recurrent în ciuda tratamentului 
anticoagulant correct sau datorită contraindicaţiei tratamentului anticoagulant (sângerare 
acută, trombocitopenie prelungită). O dată contraindicaţia depăşită, pacienţii trebuie să 
primească tratament anticoagulant. [I, A]. 
 

Anticoagulantele şi prognosticul pacienţilor cu cancer 
Informaţiile curente sunt prea limitate pentru pentru a recomanda sau nu utilizarea 

anticoagulantelor pentru a influenţa prognosticul în cancer. [I, B]. 
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BOALA VON WILLEBRAND 
 
 
 Este o afectiune congenitala definita printr-o anomalie cantitativa sau calitativa a 
factorului VIII, von Willebrand (VIII:WF). 
 Etiopatogenie: 

 Este o afectiune ereditara cu mod de transmitere autosomal dominant 
 VIII: WF este o glicoproteina produsa de megacariocite si eudotelii. In singele 

circulant este asociat intr-un complex cu factorul VIII:C, avand probabil si rolul de 
transportor al acestuia. Din acest motiv, deficitul de VIII:WF este insotit de un deficit 
variabil de VIII:C. Factorul von Willebrand joaca un rol esential in aderarea 
plachetelor la matricea de colagen subendoteliale, servind ca adeziv intre aceste 
straturi si GPI plachetara. Aceasta activitate este asigurata de forma polimerizata a 
VIII:WF, multimeri cu GM intre 1 si 20.000 kDa. 

Deficitul din boala von Willebrand poate interesa atat sinteza factorului cat si 
polimerizarea 

 
  Date clinice: 

 boala rara, 1/10.000 presiune 
 se  manifesta prin epistaxis, meteoragii severe, echimoze si hematoame rar hemoragii 

digestive 
 caracteristice sunt hemoragiile retroamigdaliene 
  

Date de laborator: 
 Timp de sangerare prelungit 
 Deficit la agregarea cu ristocetina (care se corecteaza cu adaos de plasma normala) 
 Adezivitatea plachetara scazuta 
 Scaderea Ag legat de factorul VIII (VIII R:Ag) 
 Scaderea activitatii VIII:C  
 Prin imunoelectroforeza tridimensionala se poate aprecia prezenta sau absenta 

formelor cu mobilitate lenta corespunzand multimerilor 
  

Clasificare: 
 Tipul 1 - deficit moderat de productie VW 
   - transmitere dominanta 
   - 70-80% din cazuri 
   - asociat cu nivele scazute de VIII:C (dar > 10%) 
   - severitate usoara/medie 
 Tipul 2 – deficit calitativ cu transmitere dominanta: 
  2A- deficit de polimerizare: multimerii lipsesc din plasma si din trombocite 
   - 10-15% din cazuri 
   - severitate medie/crescuta 
  2B-deficit de polimerizare/multimerii lipsesc din plasma dar sunt prezenti in  
plachete 
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   - 5% din cazuri 
   - severitate medie/crescuta 
  2M-deficit de legare de plachete(afinitate redusa pentru GPI) 
   - rar, severitate medie 
  2N-deficit de legare de VIII:CV 
   - rar, severitate medie, scaderea VIII:C (2-10%) 
 Tipul 3 – deficit sever de productie al VWF – transmitere recesiva 
   - este rar, cu severitate crescuta si asociaza nivele scazute 5-10%  factor 
VIII:C 
 
  Diagnostic: 

 istoric personal cu multiple sangerari 
 ancheta familiala sugestiva 
 teste initiale: 

- nivelul Ag VWF (ELISA) 
- activitatea VWF (cofactor la ristocetina) 
- RIPA (ristocetine induced platelet agregation)  

     (adaugarea a 1,2 mg/ml de ristocetina la un amestec de plasma a  
                                  bolnavului de factor VIII:C 
   - dozarea activitatii de factor VIII:C 
   - studiul multimerilor prin imunoelectroforeza tridimensionala 

 testarea membrilor familiei 
 

TRATAMENT: 
 in formele usoare 

- se administreaza DDAVP (desmopresiune acetat) 0,3 mg/Kgc la care se 
asociaza in caz de hemoragii sai interventii sangerande un antifobrinolitic 
(EACA). EACA este contraindicat in hemoragiile si cavitati inchise, 
deoarece impiedica indepartarea ulterioara a cheagurilor (hematurie) 

 in formele severe – administrarea de crioprecipitat de globulina antihemolitica sau 
concentrat factorul VIII (Humate-P, 20-30 UI/kg la 12 ore 3-10 zile pentru sangerarile 
majore 

 in sarcina, nivelul de factor VW creste de 2-3 ori, de aceea tipul 1 nu necesita 
tratament pe parcursul sarcinii 

 pacientele cu tip 2B cu trombocitopenie severa beneficiaza de tratament de substitutie 
cu factorul VW si trombocite 

 deoarece nivelul de factor VW scade rapid dupa 24 ore de la nastere, se administreaza 
DDAVP si/sau concentrat de factori 
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COAGULAREA INTRAVASCULARA DISEMINATA (CID) 
 
 
 Coagularea intravasculara diseminata se defineste ca un sindrom anatomoclinic 
caracterizat printr-o diseminare anormala a coagularii, proces care in mod normal ramane 
localizat. 
 In mod normal sunt multe mecanisme care previn extinderea coagularii: 

- dilutia rapida in torentul circulator al factorilor procoagulanti 
- degradarea in ficat a factorilor activati 
- fagrocitarea in sistemul rereticulohistocitar a depozitelor de fisura 
- inhibitia factorilor activati de catre inhibitorii fiziologici ai coagularii (ATIII, 

PC+, PS) 
In anumite conditii patologice (leziuni vasculare) extinse, aparitia in sange a 

tromboplastinei fisulare sau a unor enzime capabile sa declanseze coagularea) fenomenele de 
activare le depasesc pe cele de inhibitie, ducand la aparitia de CID  

 
 Cele mai frecvente cauze: 

1. Obstreticale (toxemie gravidica, retentie fat embolie amniotica, hematoamele 
placentei) 

2. Politraumatismele si interventiile chirurgicale mari (eliberarea in circulatie de 
tromboplastina tisulara in cantitate mare) 

3. Cancerele metastazate si LAM3 (promielocitara) 
4. Stari septice grave cu endotoxemie cu lezarea endoteliilor si activarea diseminata a 

plachetelor si a factorilor de contact 
5. Muscatura de serpi veninosi (veninul produce o activare enzimatica rapida a factorului 

de coagulare) 
 

Tablou clinic: 
- coexistenta manifestarilor hemoragice si trombostice 
- manifestari trombocite 

- neurologice (tulburari de constinenta, coma) 
- cutanat (necroze, cangrene) 
- renal (oligurie, anurie) 
- respirator ( detresa respiratorie a adultului, ARDS)  

- manifestari hemoragice: hemoragii cutaneo-mucoase persistente 
 

Laborator 
1. Semne de consum exagerat al factorilor coagularii 

- TQ(TP), INR prelungit legat de scaderea masiva de factor V, II si I 
- APTT prelungit 
- Trombocitopenie de severitate variabila 
- Fibrinogenopenie deseori < 100 mg/dl 

2. Prezenta in exces a produsilor de degradare a fibrinei 
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3. Activarea fibrinolizei 
- Cresterea D-Dimeri 
- Scaderea TLCE (timpul de liza a cheagului euglobinic) 

 
Diagnostic 

- clinic: coexistenta trombozelor cu hemoragii in contextul existentei unei alte 
afectiuni 

- semnele de laborator de activare si consum al factorilor 
 
Diagnostic diferential 

1. Insuficienta hepatocelulara 
- boala hepatica preexistenta 
- PDF nu cresc 
- trombocitele pot ramane normale 

2. Fibunoliza primara 
- interventii chirurgicale pe plaman, uter, prostata sau in contextul 

insuficientei hepatice 
- scaderea TCLE si a timpului de liza a cheagului de sange diluat  

 
TRATAMENT 

1. tratamentul bolii de lioza 
2. tratamentul de substitutie: sange proaspat, plasma proaspata, concentrate trombocitare, 

fibrinogen purificat 
3. tratament cu Heparina 100-300 UI/kg/zi 
4. se contraindica utilizarea complexului protrombinic partial activat si a 

antifibrinoliticelor (EACA, AMCHA) 
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HEMOFILIILE 
 
 
 Sunt boli ereditare caracterizate prin deficitul cantitativ si calitativ fie al al factorului 
VIII:C (hemofilia A), fie al factorului IX (hemofilia B)  
 Hemofilia A = 80-85% din cazuri 
 Hemofilia B = 15-20% 
 Sunt boli ereditare cu transmitere recesiva X-lincata. Prin urmare baietii prezinta boala 
clinica, iar femeile sunt doar purtatoare. 
 Baietii hemofilicilor sunt sanatosi, iar fetele sunt obligatoriu purtatoare. 
 Starea de hemozigot la femeie este exceptionala. Hemofilia poate aparea si sporadic, 
fara a exista antecedente familiale. 
 
 Tablou clinic: 

- identic pentru cele doua forme de boala 
- intensitatea manifestarilor hemoragice depinde de concentratia reziduala de 

factor VIII:C, respectiv IX 
- formele severe: concentratie < 1% din normal 
- forme medii: concentratie 1-5% 
- forme usoare: concentratie 5-25% 
- forme inaparente: concentratie 25-50% 

Principalele manifestari sunt hemartrozele si hematoamele. 
 

 Hemartrozele – genunchi, coate, arcticulatia scapulohumerala, mai rar radiocarpiana 
si sold. 
 Se insotesc de durere, tumefiere, impotenta functionala. Odata cu repetarea 
hemartrozelor sinoviala devine friabila, apare panus, chiste subcondrale, ulterior artroza 
constituind artropatia hemofilica (anchiloze, redori articulare, atrofia musculaturii adiacente). 
 
 Radiologic: osteoporoza periarticulara, geode, pensarea spatiului articular si in final 
artroza constituita. 
 
 Hematoamele musculare profunde ( psoasiliac) retro si intra peritoneale; cele de loja   
a antebratului pot produce compresiuni de nerv cubital si median, iar cele de la nivelul fesei 
si fosei poplitee, compresiuni pe nervul  sciatic. De mare gravitate sunt cele de planseu bucal 
si cele ale gatului. 
 Hemoragii grave posttraumatice, extractii dentare sau interventii chirurgicale. 
Hemoragiile intracraniene sunt provocate de traumatisme si de regula fatale.  
 Hematuriile si hemoragiile digestive apar rareori. 
 
 Teste de laborator: 

- testele hemostazei primare sunt normale (timp sangerare, numar trombocite) 
- TQ (PT, INR) sunt normale 
- APTT – prelungit 
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- testul de generare a tromboplastinei anormal: 
     - in Hemofilia A se corecteaza prin adaos de plasma 
    - in Hemofilia B se corecteaza prin adaugare de ser 

- dozarea specifica a factorului VIII:C si IX precizeaza tipul si grad de 
severitate 

-  
Diagnosticul: 
- manifestari clinice 
- ancheta familiala 
- testele de hemostaza 
-  
Tratament: 

1. local – in cazul hemoragiilor deschise, compresiune locala prelungita si eventual adaos 
de trombina. In cazul extractiilor dentare se aplica proteza hemostatica care se mentine 
7-10 zile 

2. tratamentul substituitiv  
a) cu plasma si preparate din plasma: 
- 1 ml plasma contine 1 unitati de factor VIII:C sau IX 
- 1 U Factor VIII/kg corp creste nivelul plasmatic cu 2% 
- I U Factor IX/kg corp creste nivelul plasmatic cu 1% 

Necesarul Factorului VIII:C 
        % cu cat dorim cresterea nivelului VIII:C x G(Kg) 

Nr.unitati VIII:C =   
                          1,5 
 

Nr.unitati IX  =  % cu cat dorim cresterea IX  x G(Kg) 
 

 Datorita faptului ca pentru asigurarea hemostazei intr-o hemartroza este necesar un 
nivel de 40%, iar in vederea unei interventii chirurgicale de 70% fata de normal, substitutia 
corecta numai cu plasma este dificila si periculoasa din cauza hipevolemiei. De aceea se 
utilizeaza concentrate de factori. 
 Crioprecipitatul de globulina antihemofilica contine 100 U/25 ml, iar concentratele 
purificate contin 1000 U/25 ml. De retinut ca in hemofilia B concentratii de cactor IX mai 
mari de 70-80% predispun la tromboza. 
 Riscurile administrarii acestor preparate sunt similare administrarii oricarei transfuzii, 
insa sunt mai mari datorita faptului ca aceste concentrate se obtin de la mai multi donatori. 
Astfel exista un risc mare de transmitere a hepatitei B,C si HIV. 
 Preparatele inalt purificate reduc la minim aceste riscuri. 
 Alte complicatii sunt reactiile  alergice. 
 Tratamentul cu factori de coagulare recombinate inlatura total riscul transmiterii 
acestor infectii. 
 Aparitia de anticorpi inhibitori antifactor VIII:C sau IX survine dupa tratamente de 
lunga durata. Acestia scad eficienta tratamentului de substitutie. In acest caz se cresc dozele 
de factor si se administreaza concomitent tratamentul imunosupresor. 
 O alternativa terapeutica este tratamentul cu factor VII activat (Novoseven) care 
asigura hemostaza pe calea extrinseca, ocolind veriga lipsa a pacientilor hemofilici. 
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 Tratamentul individualizat: 
1. Hemartroze: 
 a) incipiente 20 U/Kg, cu imobilizarea membrului respectiv 
 b) constituite – substitutie corecta cateva zile I evacuarea articulatiei, imobilizare, 
reeducare 
 c) artropatie hemofilica: sinoviorteza, sinovectomia 
2. Hematoame:  
 a) necompresive 20U/Kg cu imobilizare 
 b) compresive 20U/Kg 3 zile, imobilizare, corticoterapie 
3. Hematurii: 
 - nu se indica substitutie 
 - absolut contraindicat tratamentul antifibunolitic 
 - corticoterapie, antispastice, stimularea diurezei, repaus 
4. Hemoragii digestive: 
 - fibroscopie de urgenta 
 - eventual administrarea de trombina local 
 - tratament de substitutie 
5. Interventii chirurgicale: se asigura 40% in prima saptamana si 25% pana la vindecarea 
chirurgicala 
6. Hemoragii cerebrale: 
 - ATI 
 - substitutie masiva 
7. Stomatologie – substitutia se mentine 8 zile cu proteza hemostatica. Izolat in interventii 
mici se poate renunta la substitutie vindecandu-se doar trombina local si tratament 
antifibunolitic 
8. In formele usoare si medii de hemofilie interventiile se pot face numai cu protectie de 
DDAVP, substanta care creste usor nivelul de FVIII prin mobilizarea din trombocite - 
tratamentul profilactic este probabil datorita costurilor mari 
 Acolo unde este posibil se face doar in formele severe incepand la 1-2 ani cu 
administrarea de 20-40 UI/Kg factor VIII:C, de 3 ori pe saptamana in hemofilia A si 20-40 
UI/Kg factor IX de 2 ori pe saptamana (acesta avand un timp de injumatatire mai lung). 
 
 Monitorizarea pe termen lung: 

- utilizarea tratamentului substitutiv corect si evitarea traumatismelor ofera 
hemofilicilor o speranta de viata aproape identica cu a restului populatiei 

- calitatea vietii e afectata de sechelele artropatice 
- evitarea infectarii cu HIV, HVB si C prin utilizarea preparatelor inalt 

purificate sau recombinate si evitarea tratamentului cu plasma si 
crioconcentrat 
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TROMBOCITOPENIA IMUNA PRIMARA (TIP) 
 
 
 Trombocitopenia imuna primara este definita ca un numar de trombocite < 
100.000/mm³  in absenta unei cauze declansatoare si/sau a unei conditii preexistente. 
 DIAGNOSTIC (prima evaluare) 

 Istoricul pacientului 
 Istoric familial 
 Examen obiectiv 
 Hemoleucograma completa si numar reticulocite 
 Frotiu sangvin periferic 
 Imunocantitatie 
 Examenul maduvei hematogene (la anumiti pacienti) 
 Grup sangvin (Rh) 
 Test Coombs direct 
 Testare pentru Helicobacter Pylori 
 Testare pentru HIV 
 Testare pentru HCV 
 In anumite circumstante: 
- anticorpi fosfolipidici 
- anticorpi antitiroidieni si functia tiroidei 
- test de sarcina 
- anticorpi antinucleari    
- PCR viral pentru parvovirus si CMV 

 
TRATAMENT 
Optiuni terapeutice de 1 linie 
- Corticosteroizi 

 Dexametazona 40 mg/zi x 4 zile la 2-4 saptamani, 1-4 cicluri 
 Methylprednisolone  

1 g/zi – 2 zile sau 
   30 mg/kgc/zi – 7 zile 

 Prednis(ol)on: 0,5 mg/kgc/zi – 2-4 saptamani cu reducere treptata a dozei 
- Anti-D intravenos: 50-75 mg/kg 

 La pacientii Rh (D) + nesplenectomizati 
- Imunoglobiline (Ig) intravenos (I.V.) 

0,4 g/kgc/zi – 5 zile sau 
   1 g/kgc/zi – 2 zile 
 
 

Optiuni terapeutice de linia a 2-a 
A. Medicale (conservatoare) 

 -  Azathioprina     : 1-2 mg/kg 
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 - Ciclosporina A:  5 mg/kgc/zi – 6 zile apoi 
    2,5-3 mg/kgc/zi 
 - Ciclofosfamida:  1-2 mg/kg/zi p.o. sau 
    0,3-1 g/m² - 1-3 doze la 2-4 saptamani 
 - Danazol: 200 mg de 2-4 ori/zi 
 - Dapsone: 75-100 mg 
 - Mycophenolate  mofetil 1000 mg x 2/zi – 3-4 saptamani 
 - Rituximab: 375 mg/m²/saptamana x 4 
 - Agonisti ai receptorilor de tromboperitina:  

 Romiplastin: 1-10 mg/kg/saptamana s.c. 
 Eltrombopac: 25,50 sau 75 mg/zi 

- Alcaloizi de vinca 
B. Chirurgicale = Splenectomie 

 - cu 4 saptamani inainte sau cu 2 saptamani dupa se administreaza profilactic vaccinuri 
polivalente antipneumococice, antimeningococice C conjugat si antihaemophylus influenzae 
 

Optiuni terapeutice pentru pacientii cu esec terapeutic dupa linia 1 si 2 
(refractari) 

- Polichimioterapie: combinatie de citostatice 
 Ciclofosfamida 100-200 mg/zi I.V. – ziua 1-5 
 Prednison 0,5-1 mg/kgc/zi p.o. – ziua 1-5 
 Vincristin 1-2 mg I.V. – ziua 1 

+ una din urmatoarele 
 Azahioprina 100 mg/zi p.o. – ziua 1-7 sau 
 Etoposid 50 mg/zi p.o. – ziua 1-7 

- Campath 1-H  - in TPI extrem de sever si refractare 
- risc foarte mare de infectii severe cu risc vital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

ANEMIA APLASTICA 
 

Anemia aplastica este o tulburare a hematopoiezei caracterizata de o reducere 
marcata sau absenta celulelor eritroide, granulocitare si megacariocitare din maduva osoasa, 
cu pancitopenie consecutiva. Hematopoieza este mult redusa, asa cum indica examenul 
histologic al maduvei, si absenta sau prezenta unui numar scazut de celule CD34+ si a 
celulelor formatoare de colonii. În anemia aplastica, celulele suse hematopoietice nu pot sa 
prolifereze si sa se diferentieze pentru a da nastere celulelor sanguine mature si precursorilor 
acestora. Incapacitatea celulelor suse este cel mai adesea rezultatul unui defect intrinsec 
dobândit si / sau al unui mecanism imun. Alte mecanisme potentiale, cum ar fi deficitul de 
factor de crestere si deficitele din micromediu, sunt rare si nu sunt bine explicate. Incidenta 
generala a anemiei aplastice în tarile din vest este estimata la 5-10 cazuri la un milion de 
persoane pe an. Boala poate sa se manifeste la orice vârsta, dar este mai frecventa la adultii 
tineri (15-30 de ani) si la vârstnici (peste 60 de ani), cu o incidenta aproape egala la ambele 
sexe. Boala este mai des întâlnita în Asia decât în America de Nord si în Europa, mai ales în 
rândul adultilor tineri. 

 
ETIOLOGIE În majoritatea cazurilor, anemia aplastica este dobândita, dar boala 

poate sa fie si rezultatul unor anomalii mostenite, cum este cazul anemiei Fanconi. În cazul 
formelor dobândite de anemie aplastica, au fost implicati o varietate de factori cauzali, 
inclusiv anumite medicamente, virusuri, compusi organici si radiatiile . Cu toate acestea, la 
jumatate dintre pacienti nu s-a putut identifica o cauza precisa (cazurile de anemie aplastica 
numita idiopatica). Chiar çi în cazul pacientilor la care s-a stabilit o legatura bine definita 
între expunerea la un agent (de ex., cloramfenicol) si aparitia ulterioara a anemiei aplastice, 
nu este clar motivul pentru care doar o mica proportie dintre cei expusi la un anumit agent 
fac boala. Mai mult, mecanismele prin care anumite categorii de agenti cauzali (de ex., 
virusuri sau medicamente) provoaca aparitia anemiei aplastice nu sunt înca bine întelese. 

 
DIAGNOSTIC  POZITIV  
Diagnosticul de anemie aplastica trebuie luat în considerare daca un pacient cu 

pancitopenie are anemie normocroma si normocitara (sau uçoara macrocitoza), un numar 
redus de reticulocite (index reticulocitar mai mic de 2), sugerând un mecanism 
hipoproliferativ, trombocitopenie cu plachete de dimensiuni normale, neutropenie çi 
absenÆa celulelor anormale pe frotiul de sânge periferic. Pentru confirmare, este necesar un 
examen morfologic çi o evaluare citogeneticå a måduvei osoase. Aspiratul de maduva osoasa 
prezinta un aspect tipic, cu numerosi spiculi, spatii grasoase goale çi putine celule 
hematopoietice. 

Numarul mic de celule este rezultatul unei scaderi marcate a megacariocitelor, 
granulocitelor çi celulelor eritroide. Deçi, uneori, celulele din seria eritroida prezinta 
modificari megaloblastice, morfologia elementelor medulare este, de obicei, normala. 
Prezenta unei displazii manifeste înclina diagnosticul în favoarea sindromului mielodisplazic 
hipoproliferativ. 

Numarul limfocitelor, plasmocitelor si mastocitelor este relativ crescut, în cazurile 
grave acestea reprezentând peste 65% din totalul celulelor. Uneori, celularitatea pare sa fie 
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normalå, din cauza unor focare izolate de hematopoieza  („hot spots“). Biopsia medularå 
permite o evaluare mai buna a celularitatii, ca ti a prezentei unor celule tumorale, a celulelor 
„paroase“ si a fibrozei. Studii citogenetice medulare permit diferentierea anemiei aplastice de 
sindromul mielodisplazic si de anemia Fanconi. Prezenta anomaliilor cromozomiale clonale 
vine în sprijinul diagnosticului de mielodisplazie. Cu toate acestea, un cariotip normal nu 
exclude acest ultimo diagnostic. Evaluarea clonalitatii pe baza inactivarii cromozomului X la 
femei sugereaza ca  anomaliile celulelor suse pot fi mai frecvente decât se credea la început. 

Nivelul seric al lactat-dehidrogenazei çi haptoglobinei, testul Ham çi analiza cu 
metoda citometriei de flux a celulelor sanguine periferice, folosind anticorpi împotriva 
proteinelor legate de GPI, contribuie la stabilirea sau la eliminarea diagnosticului de 
hemoglobinurie paroxistica nocturna . La pacientii mai tineri, citogenetica celulelor medulare 
în prezenta sau în absenta diepoxibutanului poate stabili diagnosticul de anemie Fanconi, 
deoarece pacientii cu anemie Fanconi pot sa nu aiba antecedente heredocolaterale sau alte 
semne 

Eliminarea agentului etiologic este calea cea mai directa de tratament în anemia 
aplastica. Întreruperea administrarii medicamentului suspectat, efectuarea timectomiei la 
pacientii cu timom, avortul terapeutic sau declançarea nasterii la pacientele care au anemie 
aplastica asociatĺ cu sarcina pot sa duca  la restabilirea valorilor normale. Din pacate, aceste 
cazuri reprezinta doar o mica proportie din pacienti.Odata stabilit diagnosticul de anemie 
aplastica, se va face cât mai repede posibil o tipare HLA, în special la pacientii mai tineri 
(sub 45 de ani), deoarece acestia au cele mai multe sanse de a beneficia de un transplant 
medular de la o ruda compatibila. Se va evita transfuzia cu produse de sânge de la membrii 
de familie celor care sunt candidati la transplant, pentru a se preveni sensibilizarea la 
antigenele minore de histocompatibilitate, ceea ce poate creçte riscul respingerii dupa 
transplant. În cazul pacientilor candidati la transplant medular, sero-negativi pentru CMV se 
vor administra, ori de câte ori este posibil, produse sanguine CMV-negative, pentru a reduce 
incidenta infectiei cu acest virus în perioada post-transplant. Tratamentul imunosupresor este 
cel de electie pentru pacientii fara o ruda HLA-compatibila. 

 
Tratamentul suportiv.  Transfuziile de sânge si trombocite trebuie folosite cu 

prudenta, din cauza complicatiilor pe termen scurt sau lung. Riscul de sângerare trebuie 
evaluat cu grija, iar transfuziile cu trombocite se vor administra doar în cazul în care numarul 
acestora în circulatie scade sub 10.000/microL, sau daca se produce sângerare activa, chiar 
cu un numar mai mare de plachete în circulatie. Se folosesc, în general, plachete de la mai 
multi donatori (pooleddonor platelets), pâna când se produce sensibilizarea, manifestata prin 
incapacitatea transfuziilor de a creste numarul de plachete. În mod ideal, ar trebui sa se 
foloseasca plachete de la un singur donator, pentru a minimiza riscul de sensibilizare,dar în 
practica acest lucru este dificil de realizat. 
Rezistenta la transfuziile de plachete este o problema serioasa din punct de vedere al 
tratamentului transfuzional pe termen lung. Pacientii care au dezvoltat rezistenta ar putea 
avea nevoie, în cazul unor hemoragii severe, de transfuzii cu plachete HLA-compatibile. 

Se vor efectua transfuzii cu masa eritrocitara când concentratia hemoglobinei scade 
sub 7 g/dL (70 g/L). Pacientii mai tineri pot tolera çi valori mai mici, în timp ce la pacientii 
vârstnici este indicat un prag mai înalt. Masa eritrocitara trebuie filtrata pentru a se îndepĺrta 
leucocitele si plachetele,în vederea reducerii sensibilizarii. Administrarea cronica a 
transfuziilor de eritrocite are drept rezultat instalarea hemocromatozei secundare, dat fiind ca 
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fiecare unitate transfuzata contine aproximativ 200-250 mg de fier. Valorile feritinei serice 
trebuie monitorizate, si se va administra tratament cu chelatori de fier (deferoxamina), pentru 
a se reduce supraîncarcarea cu fier . 

Pacientii cu anemie aplastica care fac septicemie sau alte infectii bacteriene grave 
necesita tratament intensiv cu antibiotice administrate parenteral. Transfuziile de leucocite 
sunt indicate doar la pacientii cu anemie aplastica la care exista o neutropenie severa (numar 
de neutrofile mai micde 200/μL), la care este confirmatĺ o infectie fungica ce nu raspunde la 
amfotericina, sau cu infectii bacteriene cu organisme rezistente la majoritatea antibioticelor. 
Beneficiul moderat al acestor transfuzii trebuie evaluat tinând seama de riscurile 
sensibilizarii si al transmiterii agentilor infectiosi, în special CMV, care pot compromite 
tratamentele ulterioare(de ex., transplantul). Utilizarea profilactica a antibioticelor la 
pacientii cu neutropenie, afebrili, nu are efect çi favorizeaza aparitia de tulpini rezistente. 
Staphylococcus epidermidis este un agent patogen comun la pacientii cu catetere 
permanente. 

La pacientii spitalizati care au un numar de neutrofile mai mic de 500/μL se vor adopta 
precautii pentru neutropenie. Femeilor care au ciclu menstrual li se vor administra 
anticonceptionale, pentru a evita pierderile mari de sânge. 
 

Agentii imunosupresori  
În cazul pacientilor cu anemie aplastica la care nu se poate efectua transplant medular, 

din cauza vârstei sau a lipsei unui donator compatibil, se folosesc mai multi agenti 
imunosupresori, inclusiv globulina anti-timocite si ciclosporina (izolat sau combinate), 
glucocorticoizii si ciclofosfamida. Globulina anti-timocite contine gamaglobuline purificate 
si concentrate, în special IgG monomerice, din serul hiperimun de cal (sau de iepure sau 
capra), animale care au fost imunizate cu timocite umane, sau cu limfocite recoltate din 
ductul toracic. Mai multe studii au consemnat un raspuns la tratamentul cu ser antitimocite la 
50-70% dintre pacienti. Dintre cei care raspund la tratament, 20-30% redobândesc valori 
sanguine normale complete çi durabile. La restul de 70-80%, se obtin remisiuni partiale çi 
devin independenti de transfuzii, cu valori de peste 20.000 de plachete çi peste 1000 de 
neutrofile/μL. Bazele efectelor serului anti-timocite nu sunt clare. Desi serul anti-timocite 
este un imunosupresor, raspunsul survine la 8-12 saptamâni dupa administrare, mult timp 
dupa ce efectele imunosupresoare au disparut. Raspunsul la administrarea de ser anti-
timocite este corelat cu gravitatea bolii. Pacientii cu forme foarte grave raspund mai putin 
bine.De asemenea, copiii au un raspuns mai slab decât adultii. 

Supravietuirea post-tratament este corelata cu gravitatea neutropeniei si cu nivelul 
raspunsului. Este normal ca pacientii ce raspund cu remisiuni complete sa aiba o 
supravietuire mai buna. Recaderile survin la circa o treime din pacienti, mai ales la cei care 
au avut o remisiune partiala. O a doua cur cu imunosupresoare poate sa determine o a doua 
remisiune la un numar de cazuri. Complicatia majora pe termen lunga tratamentului cu ser 
globulinic anti-timocite consta în aparitia unui sindrom mielodisplazic manifest sau a 
hemoglobinuriei paroxistice nocturne la 30-60% dintre pacienti, la multe luni sau ani dupa 
tratament. Aceste complicatii tardive sunt mai frecvente la pacientii care au doar un raspuns 
partial. Tratamentul cu globulina anti-timocite se asociaza, de asemenea, cu o incidenta 
crescuta de tumori solide, similara cu cea observata la pacientii cu anemie aplastica la care 
pregatirea pentru transplant cu maduva allogena se face inclusiv cu radioterapie. Experienta 
dobândita cu ciclosporina este mai putin bogata. Atât ciclosporina, cât si globulina anti-
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timocite induc raspunsuri similare. Tratamentul combinat cu ciclosporina si globulina anti-
timocite produce rezultate mai bune si mai rapide, în comparatie cu administrarea globulinei 
anti-timocite singura, mai ales la pacientii cu forme foarte grave de aplazie. Cu toate acestea, 
combinatia nu a îmbunatatit în mod semnificativ rata de supravietuire pe termen lung. 
Impactul terapiei imunosupresoare combinate asupra incidentei complicatiilor tardive nu este 
cunoscut. Tratamentul cu doze foarte mari de glucocorticoizi (10-20 mg prednison pe kg de 
greutate corporala) poate sa determine un raspuns la o proportie redusa de pacienti cu anemie 
aplastica, dar glucocorticoizii nu se mai folosesc izolat, din cauza efectelor lor secundare si a 
faptului ca se pot obtine raspunsuri mai bune cu alti agenti imunosupresori. 

În cadrul unui trial, s-a aratat ca tratamentul cu ciclofosfamida singura induce un 
raspuns complet la 7 din 10 pacienti cu anemie aplastica. Este interesant ca urmarirea pe 
termen lung a pacientilor incluçi în acest studiu nu a pus în evidenta aparitia sindromului 
mielodisplazic, spre deosebire de 30-60% din pacientii tratati cu globulina anti-timocite. 
Acest tratament nu este numai imunosupresor, ci si citotoxic si poate sa elimine clonele de 
celule suse anormale care dau nastere sindromului mielodisplazic, favorizând în acest fel 
extinderea celulelor suse normale care au fost inhibate. 

 
Factorii hematopoietici de creçtere  
Factorii de crestere hematopoietici recombinati au fost studiati ca tratament de prima 

linie în anemia aplastica si în tratarea aplaziei  refractare la tratament imunosupresor. 
Eritropoietina, factorul de stimulare al coloniilor granulocitare (G-CSF), factorul de 
stimulare al coloniilor granulo-monocitare (GM-CSF), interleukinele (IL)1, 3 çi 6 si factorul 
de stimulare a celulelor stem pot sa creasca numarul de celule sanguine, mai ales al 
neutrofilelor, dar numai la o mica proportie dintre pacienti. 

Din pacate, aceste cresteri depind în totalitate de prezenta celulelor hematopoietice 
progenitoare normale. Pacienii care nu mai au neutrofile sau cu valori foarte reduse ale 
neutrofilelor (sub 200/μL) nu raspund la administrarea de factori de crestere. La pacientii 
care raspund, întreruperea administrarii factorilor de crestere duce la scaderea numarului de 
celule la nivelul dinaintea tratamentului. Unul din inconvenientele obisnuite ale 
tratamentelor cu imunosupresoare este ca raspunsul are nevoie de pâna la 12 saptamâni 
pentru a se manifesta si, din acest motiv, apare o mortalitate precoce semnificativa, 
determinata mai ales de infectii. Folosirea factorilor de creçtere hematopoietici, în special a 
factorului de stimulare a coloniilor granulocitare (G-CSF), dupa terapia intensiva cu 
globulina anti-timocite si ciclosporina, a avut ca rezultat nu numai o reducere a frecventei 
infectiilor ca urmare a corectarii rapide a neutropeniei, dar si un raspuns mai bun la 
tratament. Cu toate acestea, generalizarea acestei modalitati de abordare presupune evaluarea 
rezultatelor trialurilor randomizate si ale studiilor de urmarire pe termen lung. Datele 
rezultate din trialurile randomizate sugereaza ca androgenii nu sunt benefici în cazurile de 
anemie aplastica, desi unii pacienti care nu au raspuns la alte tratamente pot sa raspunda 
ocazional la administrarea de androgeni. 

 
Transplantul de maduva osoasa 

  Transplantul de maduva HLA-compatibila de la o ruda apropiata este un tratament 
curativ pentru anemia aplastica. Din pacate, acest tratament este aplicabil doar la o 
minoritate, deoarece pacientii care au o ruda HLA-compatibila reprezinta numai 25-30% din 
total. Rata de supravietuire curenta ce se poate obtine prin transplant medular (70-90%) 
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reflecta progresele înregistrate în abordarea complicatiilor legate de transplant, mai ales a 
rejeciei grefei si a bolii grefa-contra-gazda (GVHD). Studiile de început indicau o rata de 
rejectie a grefei de 20-30% la pacientii care au primit transfuzii multiple si au fost pregatiti 
pentru transplant doar cu ciclofosfamida. Dimpotriva, riscul de rejectie a grefei la pacientii 
netransfuzati era mai mic de 5%. Ulterior, au fost explorate si alte modalitati de abordare,în 
afara de administrarea ciclofosfamidei, inclusiv iradierea corporeala totala sau iradierea 
limfoida totala, încercându-se o reducere a rejetului grefelor la pacientii sensibilizati. Desi 
aceste tratamente reduc incidenta rejectiei grefei, supravietuirea pe termen lung nu s-a 
îmbunatatit, din cauza morbiditatii si mortalitatii suplimentare asociate cu aceste regimuri de 
tratament. Dozele mari de ciclosporina si de globulina anti-timocite pot fi administrate 
pentru inducerea imunosupresiei. 
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ANEMIA FERIPRIVA (AF) 
 

Anemia  feripriva  a fost definita traditional ca anemie microcitara, hipocroma, 
secundara unui deficit general de fier, o definitie mai completa a deficientei de fier trebuie sa 
includa conceptele de balantei negative a fierului si de eritropoieza în conditiile deficitului de 
fier. 
  Prin definitie, epuizarea rezervelor de fier se refera la un dezechilibru între nevoile 
normale, fiziologice, cum sunt cele de crestere corporala, pierderea de sânge prin menstruatie 
si sarcini, si nivelul aportului alimentar de fier. Eritropoieza cu deficit de fier merge un pas 
mai departe si indica o limitare a productiei de globule rosii. Anemia feripriva, cu o 
morfologie a globulelor rosii caracterizata de microcitoza si hipocromie, reflecta o perioada 
îndelungata de balanta negativa a fierului si o anemie suficient de grava pentru a stimula 
productia de globule rosii încarcate prost cu hemoglobina. Incidenta fiecareia din aceste 
situatii clinice într-o populatie data depinde de o serie de factori variabili, ce includ cantitatea 
si felul aportului alimentar de fier, eficienta absorbtiei fierului si incidenta starilor patologice 
care au drept urmare pierderea de fier. 
 

TABLOUL CLINIC AL ANEMIEI FERIPRIVE (AF) 
 
Simptomele tributare anemiei sun de obicei evidente, numai când Hb.  sub 8g/dl. 
Oboseala, iritabilitatea, palpitaţiile, dispneea, cefaleea şi ameţelile sunt simptome întâlnite 
în orice tip de A şi nu sugerează prin ele însele deficienţa de Fe. 
Disfagia, localizată postcricoidian a fost asociată de mult timp cu AF. Acest simptom este 
consecinţa modificărilor epiteliale datorate sideropeniei. 
Leziunile cavităţii bucale includ:  
 -stomatita angulară (ulceraţii şi ragade la comisura buzelor) 
 -atrofia papilelor linguale cu variate grade de glosită (limbă roşie depapilată) 
 -Ozena (atrofia cronică a mucoasei nazale însoţită de cruste fetide) poate apărea în 
unele cazuri.  
  La pacienţii cu anemie  severă modificările unghiilor sunt caracteristice: unghii 
friabile, plate, fără luciu, până la aspectul de unghii în formă de “linguriţă” cu concvavitatea 
în sus (kilonichie). 

Asocierea disfagiei, stomatitei angulare şi a modificărilor linguale cu anemia feripriva 
este denumită sd. Patterson-Kellz sau Plummer-Vinson. 
Un alt simptom mai deosebit este reprezentat de prevertirea gustului, cu ingestia unor 
substanţe neobişnuite (practică denumită pica). 
Un semn care trebuie reţinut este splenomegalia, prezentă în 10% din cazurile de A.F. 
cronică severă. Explicaţia constă în activarea focarelor de hematopoieză extramedulară din 
splină, în condiţiii de hipoxie marcată şi de lungă durată. 
 

DIAGNOSTIC POZITIV 
In general, la examinarea frotiului de sânge periferic se constată hematii palide, 

hipocrome, cu un diametru redus (microcite) sau cu o mare variaţie în dimensiuni 
(anizocitoză) şi în formă (poikilocitoză).  

O parte din hematii pot avea aspectul de hematii “în ţintă” sau pot fi goale, alungite, 
denumite în acest caz anulocite. 
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- Hb. are o valoare  în funcţie de gradul A.  
- Rezistenţa osmotică a eritrocitelor este de obicei .  
- Nr. absolut de reticulocite este N, la fel şi la nr. de leucocite, dar în stadii avansate pot să .  
-Tr. sunt  în A prin pierdere de sânge, dar după o evoluţie îndelumgată este posibilă apariţia 
unei trombopenii moderate. 

Concentraţia plasmatică a fierului este de obicei  sub 50g/dl (valori normale: 80-
120 g/dl). Feritina este de obicei  scazuta, la valori sub 30 g/dl. 
Transferina plasmatică este cuantificată în funcţie de cantitatea de atomi de fier pe care o 
poate lega, determinându-se în mod curent capacitatea totală de legare a fierului (CTLF). 
Capacitatea totală de legare a fierului (total iron-binding capacity -TIBC) este  în AF  (VN= 
250-400 g/dl ) şi constituie o metodă utilă de diagnostic.  
Examinarea MO nu este în general utilă în diagnosticul AF. Când este efectuată se constată o 
hiperplazie a seriei eritrocitare. Eritroblaştii feriprivi sunt grupaţi în insule de 5 -10 elemente 
şi prezintă o citoplasmă caracteristică, foarte densă, cu multe prelungiri, realizând aspectul 
de eritroblaşti cu “franjuri”. Când se foloseşte coloraţia cu albastru de Prusia (metoda Perls), 
se observă absenţa granulelor de fier din macrofagele măduvei. 

Tratamentul pacientului cu anemie feripriva va fi determinat de etiologia deficitului 
si de gravitatea anemiei. Capacitatea pacientului de a tolera preparatele de fier administrate 
pe cale orala este, de asemenea, un factor. 
Dozele mari de fier administrat oral au ca rezultat efecte secundare gastrointestinale 
semnificative, ceea ce poate sa scada complianta pacientului si sa împiedice o recuperare 
completa si rapida. 
Situatiile în care un echilibru negativ al fierului este determinat de necesitati fiziologice 
crescute sunt rareori corectate prin suplimentarea cu fier a dietei. Tratamentul deficitului de 
fier secundar pierderii de sânge sau malabsorbtiei necesita un diagnostic precis si un control 
eficace al starii patologice primare. Pierderea continua de sânge poate sa depaseasca cu 
usurinta capacitatea terapiei cu fier de a restabili rezervele de fier. La pacientii cu 
malabsorbtie gastrointestinala,tratamentul cu fier administrat pe cale orala nu va avea 
efect. Raspunsul la terapia cu fier mai depinde si de nivelul raspunsului eritropoietinei si de 
starea de sanatate a maduvei eritroide. Pacientii cu afectiuni renale în stadiul terminal, care 
au o boala inflamatorie sau la care maduva eritroida este afectata vor avea un raspuns 
suboptimal la tratament. În fiecare din aceste situatii, clinicianul va trebui sa faca o 
alegere între administrarea judicioasa a transfuziilor de globule rosii si tratamentul oral sau 
parenteral cu fier. Daca raspunsul la tratamentul cu fier este întârziat sau inadecvat este 
nevoie sa se faca o reevaluare atenta a cazului, pentru a cauta o sângerare continua, existenta 
unei boli inflamatorii sau a unui deficit de absorbtie a fierului. 
 

Preparate cu fier pentru administrare orala 
Pentru a maximiza raspunsul la administrarea de fier la un pacient adult cu o anemie 

feripriva moderata sau severa trebuie sa se administreze pe cale orala un preparat standard 
de fier, cum este sulfatul feros, sub forma de tablete sau sirop. Preparatul, sub forma de 
tablete care contin 325 mg, sau de sirop care contine 300 mg de fier în 5 ml, se va administra 
de 3-4 ori pe zi, între mese. Pacientii care sufera de aclorhidrie sau care au suferit interventii 
chirurgicale pe stomac trebuie sa fie trataĆi cu sirop, deoarece îndepartarea învelisului 
tabletelor depinde de prezenta unei aciditati gastrice normale. Administrarea unei a patra 
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doze de fier înainte de culcare va contribui la eliberarea de fier catre maduva osoasa în 
timpul noptii, mentinând raspunsul proliferativ al acesteia. 
Trei sau patru tablete de sulfat feros ar trebui sa asigure 200-250 mg de fier elementar pe zi, 
sau 2-3 mg/kg de greutate corporala la un adult de talie medie. Pacientul cu deficit de fier va 
absorbi 40-60 mg de fier din aceasta cantitate, ceea ce poate asigura un nivel de productie al 
globulelor rosii de pâna la trei ori mai mare decât cel normal la un pacient cu o maduva 
eritroida normala si un raspuns complet al eritropoietinei la anemie. Pe masura ce va creçte 
nivelul hemoglobinei, absorbtia fierului scade, indiferent de cantitatea de fier care se 
administreaza oral. De aceea, se poate reduce doza administrata odata cu creçterea 
hemoglobinei la un nivel de peste 110-120 g/L (11-12 g/dL). Aceasta va contribui la 
asigurarea compliantei pacientului, dat fiind ca tratamentul trebuie sa continue timp de 
câteva luni. Mai mult de 25% din pacienti prezinta tulburari gastrointestinale, manifestate 
sub forma de dureri abdominale, greata, vomismente, constipatie sau diaree, atunci când se 
administreaza tratamentul complet cu 3-4 tablete de fier pe zi. Situatia se amelioreaza daca 
se folosesc doze mai mici, desi unii pacienti suporta cu dificultate chiar 1-2 tablete pe zi. 
Aceasta poate constitui un obstacol semnificativ la tratament, mai ales când este nevoie sa se 
refaca rezervele normale de fier. La un adult normal, este nevoie de suplimentare cu fier timp 
de minimum 6 luni pentru a reconstitui depozitele de fier din sistemul reticuloendotelial. În 
mod obiçnuit, numarul de reticulocite creste dupa 3-4 zile de la instaurarea tratamentului si 
atinge un vârf în circa 10 zile. Daca nu apare un raspuns, pot exista câteva explicatii: non-
complianta pacientului (un fapt obisnuit), sau o absorbtie anormala a fierului (rareori), o 
pierdere persistenta de sânge, care depaseste aportul de fier, un diagnostic incorect sau un 
factor suplimentar, cum ar fi leziunile medulare sau inflamatia cronica. În oricare din primele 
trei situatii, poate fi necesar, printre altele, sa se creasca aportul de fier cu un preparat 
administrat parenteral. 
 

Tratamentul parenteral cu fier 
 La pacientii care nu pot tolera fierul administrat pe cale orala sau care au malabsorbtie 

gastrointestinala, fierul se poate administra pe cale parenterala. De asemenea, se foloseste 
administrarea parenterala de fier pentru tratamentul pacientilor care primesc eritropoietina 
recombinanta, pentru a se asigura un aport adecvat de fier care sa permita proliferarea 
precursorilor celulelor eritroide. Fierul injectabil se prezinta sub forma unui compus de 
hidroxid de fier si dextran, fiind comercializat ca fier-dextran injectabil, InFeD (Schein). 
Exista doua preparate: unul care contine 0,5% fenol, doar pentru injectii intramusculare, si 
un al doilea, lipsit de fenol, care se poate folosi atât pentru injectare intramusculara, cât si 
intravenoasa. 
Compusul care contine fenol nu se va folosi niciodata pentru administrare intravenoasa, 
deoarece poate produce flebita. 
Cantitati mici de fier-dextran pot fi administrate prin injectare intramusculara dar trebuie 
evitata hiperpigmentarea tegumentelor. Traseul injectiei trebuie sa aiba forma de Z si nu se 
va injecta mai mult de 2 ml (100 mg) de solutie cu fier în fiecare fesa. Pentru tratamentul 
anemiei feriprive metoda de preferat este administrarea într-o singura doza intravenoasa a 
întregii cantitati necesare pentru corectarea deficitului de fier. Cantitatea de fier necesara se 
calculeaza dupa urmatoarea formula: 

Greutatea corporala (în kg) × 2,3 × (15 – hemoglobina pacientului în g/dL) + (500 
pâna la 1000 mg (pentru rezerve)= doza totala (în mg) 
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Când se administreaza fier-dextran pe cale intravenoasa, trebuie sa se prevada si sa se 
ia masuri pentru evitarea unei reactii de tip anafilactic imediate. Daca pacientul are în 
antecedente reactii la administrarea de fier-dextran, fie o reactie anafilactica imediata sau o 
reactie de tip boala a serului tardiva, însotita de stare generala proasta, febra, artralgii, eruptie 
cutanata sau adenopatie, se va evita o alta expunere la tratamentul cu fier-dextran. Daca fier-
dextranul se administreaza pe cale intravenoasa într-o singura doza mare este de preferat ca 
aceasta sa fie diluata în 100-250 ml de ser fiziologic si perfuzarea sa se faca lent (în 30-90 de 
minute). La începutul perfuzarii se va folosi o doza-test (sub 0.5 ml) din solutia de fier-
dextran care se administreaza pe o perioada de 5-10 minute, observând pacientul pentru 
aparitia unor semne ca prurit, dispnee, dureri toracice sau lombare. Se va controla tensiunea 
arteriala atât în cursul administrarii dozei-test, cât si în timpul perfuziei. Daca pacientul 
manifesta  semne de hipotensiune, administrarea preparatului va fi imediat oprita. Pacientii 
sub dializa, la care se face timp îndelungat tratament cu eritropoietina, pot avea nevoie de 
injectii repetate cu fier-dextran pentru a face fata nevoilor de fier. În acest scop, se 
administreaza în fiecare luna 100-200 mg de fier-dextran pe cale intravenoasa , pentru a se 
preveni deficitul de fier si a se asigura un aport constant de fier pentru maduva eritroida. 
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ANEMIILE MEGALOBLASTICE 

 
Anemiile megaloblastice sunt afectiuni produse prin sinteza deficitara a ADN. Sunt 

afectate în primul rând celulele cu un turnover rapid, în special precursorii hematopoietici si 
celulele epiteliale gastrointestinale. Diviziunea celulara este lenta, dar citoplasma se dezvolta 
într-un ritm normal, astfel încât megaloblastii sunt mari, cu un raport crescut între ARN si 
ADN. 
Celulele eritroide megaloblastice sunt distruse în mod excesiv în maduva. Astfel, 
celularitatea medulara este adesea crescuta, dar producerea de eritrocite este scazuta, 
anomalie denumita eritropoieza ineficienta. 
Majoritatea anemiilor megaloblastice se datoreaza unui deficit de cobalamina (vitamina B12) 
si/sau acid folic.  
 

DIAGNOSTIC POZITIV 
In maduva hematogena (MO) sunt prezenţi megaloblaşti, metamielocite gigante, care 

sunt de 2 ori mai mari decât metamielocitele normale, iar nucleul are aspect de potcoavă.  
Nesegmentatele pot fi de asemenea gigante, cu nucleul mare, aşezat la periferie, cu tendinţa 
la segmentare. Anomalii morfologice se pot descrie şi în megacariocite, care sunt mult mai 
mari şi polilobulate, păstrând şi pentru acestă serie asincronismul de maturaţie între nucleu şi 
citoplasmă. Megaloblaştii suferă în MO modificări importante ale proliferării celulare, de 
aceea mulţi din megalobalştii maturi (policromatofili) sunt fagocitaţi şi degradaţi de 
macrofagele locale.  Cu toate că MO prezintă o hiperplazie eritroblastică, ea este în mare 
parte ineficientă. In ansamblu turnover-ul seriei eritroblastice este suboptimal, astfel că în 
sângele periferic ajunge un număr mic de hematii şi se instalează o anemie de grade variate.  
Multe mielocite şi metamielocite sunt distruse la nivelul MO, demonstrând o granulopoieză 
ineficientă, cu apariţia neutropeniei în sângele periferic. 

 
DEFICIENTADE VITAMINA B12 
Unii pacienţi au un volum al hematiei (VEM) , fără a prezenta însă anemie.  

Durata de viaţă a hematiilor este uşor . Anemia este în principal datorată ineficienţei 
eritropoiezei megaloblastice. Pe frotiurile de sânge periferic se observă hematii de talie mare, 
macrocite şi de formă ovale. De asemenea pe frotiu se poate descrie aspectul de anizocitoză 
cu poikilocitoză. La pacienţii cu hematopoieză megaloblastică neutrofilele circulante 
prezintă un aspect caracteristic: hipersegmentarea nucleului. 
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Investiţii  Interpretarea rezultatelor  

Indici eritrocitari 

Frotiu de sânge periferic 

Frotiu de măduvă osoasă 

Concentraţia serică de vitamina B12 

Nivelul folaţilor eritrocitari 

Analiza dietei  

Testul Schilling pentru absorbţia vit.B12 

Tranzit baritat gastro-intestinal  

VEM   

Macro-ovalocite, hipersegmentarea granulocitelor ne

Megaloblaşti,metamielocite gigante 

  

N sau scăzut 

Absenţa proteinelor animale în dieta vegetarienilor 

Anormal în anemia Biermer,afecţiunile ileonului 
sindromul de ansă ”oarbă” şi în afecţiunile ileonului 

Foarte scăzut sau abesnt în anemia Biermer  

 
 

Diagnosticul pozitiv deficienţei de folaţi 
Tabloul hematologic al deficienţei de folaţi include: macrocitoza cu sau fără 

anemie,hipersegmentarea granulocitelor neutrofile,hematopoieza megaloblastică.  
Pentru a stabili că aceste modificări aparţin deficienţei de folaţi din organism, prin măsurarea 
nivelului folaţilor eritrocitari. Det. concentraţiei plasmatice a folaţilor are o valoare mai mică 
deoarece este rapid influenţat de o balanţă negativă a acestor compuşi, chiar de scurtă durată. 
In practică, dg. deficienţei de folaţi impune atât demonstrarea unui nivel  al acestor 
compuşi în hematii, cât şi excluderea unei deficienţe de vit. B12 (nivelul plasmatic N al vit. 
B12), testul Schilling normal. 
 

Tratament 
Deficitul de cobalamina  
 În afara de terapia specifica a bolii de baza (de exemplu, antibiotice pentru 

proliferarea bacteriana), principalul tratament al deficitului de cobalamina este terapia de 
substitutie. Întrucât defectul este la nivelul absorbtiei, tratamentul trebuie sa fie administrat 
parenteral, adica intramuscular, sub forma de ciancobalamina. (Daca administrarea 
intramusculara este contraindicata sau refuzata, deficitul de cobalamina poate fi controlat 
prin terapia de înlocuire orala, dar cu doze între 300 si 1000 μg zilnic; este un tratament 
scump, ce necesita o supraveghere medicala atenta, pentru a evita recaderea). 

Tratamentul trebuie început cu 100 μg de cobalamina pe zi, timp de o saptamâna. 
Frecventa administrarii vitaminei poate fi apoi scazuta, scopul fiind ajungerea la o doza 
totala de 2000 μg în primele 6 saptamâni. Dupa aceea, se pot administra 100 μg de 
ciancobalamina intramuscular în fiecare luna, regim care trebuie mentinut pentru tot restul 
vietii pacientului. Daca este necesar, pot fi administrate doze mai mari, la intervale mai mari 
(de exemplu, 1 mg la 2-4 luni), dar riscul recaderii este mult mai mare decât daca vitamina 
este administrata lunar. 

Raspunsul la tratament este spectaculos. La scurt timp dupa începerea tratamentului çi 
câteva zile înainte de raspunsul hematologic evident în sângele periferic, pacientul va simti o 
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crestere a fortei si o ameliorare a starii generale. Morfologia maduvei începe sa revina la 
normal la câteva ore dupa începerea tratamentului. Reticulocitoza apare la 4-5 zile dupa  
începerea tratamentului si este maxima dupa 7 zile, cu remisiunea consecutiva a anemiei în 
urmatoarele câteva saptamâni. Daca nu apare reticulocitoza sau daca aceasta este mai putin 
rapida decât ne-am astepta dupa nivelul hematocritului, ar trebui cautati alti factori ce 
contribuie la anemie (de exemplu, infectie, deficit coexistent de folat, hipotiroidism). 
Hipokalemia si retentia salina pot aparea precoce în timpul terapiei. De asemenea, poate fi 
constatata trombocitoza. În majoritatea cazurilor, terapia de substitutie este singura necesara 
pentru tratamentul deficitului de cobalamina. Totusi, ocazional, pacientii cu anemie severa 
pot avea o stare cardiovasculara precara, fiind necesara transfuzia de urgenta. Aceasta trebuie 
facuta cu mare atentie la acesti pacienti, întrucât este posibila precipitarea insuficientei 
cardiace congestive prin supraîncarcare de volum. Sângele trebuie administrat încet, sub 
form de masa eritrocitara, sub observatie atenta, cu o doza initiala nu mai mare de 100 ml. 
Acest volum mic este adesea suficient pentru ameliorarea simptomelor cardiovasculare, 
astfel încât, în continuare, terapia se poate limita la înlocuirea cobalaminei. Daca este 
necesar, transfuzia poate fi efectuata prin extragerea unui volum de sânge de la pacient (cu 
proportie mare de plasma) si înlocuirea lui cu masa eritrocitara. În tratamentul de durata, 
pacientii nu mai prezinta manifestari ale deficitului de cobalamina. Dupa cum s-a aratat 
anterior, este posibil ca simptomele neurologice sa nu fie corectate complet, chiar cu o 
terapie optima. Potentialul dezvoltarii ulterioare a carcinomului gastric la pacientii cu anemie 
pernicioasa necesita o urmarire atenta. 

 
 
Deficitul de folat  
Ca si în deficitul de cobalamina, este necesara terapia de substitutie. Doza obisnuita de 

folat este de 1 mg/zi, pe cale orala, dar doze crescute (pâna la 5 mg/zi) pot fi necesare în 
deficitul de folat datorat malabsorbtiei. Rareori, este necesara administrarea parenterala de 
folat dupa terapia de substitutie pentru deficitul de cobalamina – adica o crestere 
reticulocitara marcata dupa aproximativ 4 zile, urmata de corectarea anemiei în urmatoarele 
1-2 luni. Durata terapiei depinde de natura deficitului. Pacientii cu necesitati permanent 
crescute (cum ar fi cei cu anemie hemolitica) sau cei cu malabsorbtie sau malnutritie cronica 
ar trebui sa primeasca acid folic pe cale orala permanent. În plus, pacientii ar trebui încurajati 
sa mentina o dieta optima, cu cantitati adecvate de folat. Folatul, în special în doze mari, 
poate corecta anemia megaloblastica din deficitul de cobalamina, fara a modifica anomaliile 
neurologice.  Acestea pot fi chiar agravate prin terapia cu folat. Deficitul de cobalamina 
poate fi astfel mascat la pacientii care dintr-un motiv sau altul au un aport crescut de folat. 
Din acest motiv, raspunsul hematologic la acidul folic nu trebuie niciodata utilizat pentru 
excluderea deficitului  de cobalamina la un anumit pacient; deficitul de cobalamina poate fi 
exclus doar prin teste de laborator specifice. 

 
Alte cauze de anemii megaloblastice 
Anemiile megaloblastice datorate medicamentelor pot fi tratate, daca este necesar, prin 

reducerea dozei sau eliminarea drogului. Efectul antagonistilor folatului care inhiba 
dihidrofolat reductaza poate fi contracarat prin acidul folinic [5-formil tetrahidrofolat (THF)] 
într-o doza de 100-200 mg/zi . Acidul folinic ocoleçte blocajul metabolismului folatilor 
produs de inhibitorii dihidrofolat reductazei, furnizând tesuturilor o forma de folat care poate 
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intra direct în ciclul metabolic al radicalilor monocarbonici. Unele din deficitele enzimatice 
congenitale ce produc anemie megaloblastica pot fi tratate prin regimuri terapeutice 
specifice. Pentru formele megaloblastice ale anemiei sideroblastice, ar trebui încercata 
piridoxina, în doze farmacologice (pâna la 300 mg/zi). Piridoxalfosfatul poate, de asemenea, 
actiona probabil în mod direct în cursul conversiei THF la 5,10-metilen THF. Doar putini 
pacienti raspund la unul sau altul dintre congenerii vitaminei B6. Pentru tratamentul anemiei 
megaloblastice refractare, singurele masuri care par sa aduca un beneficiu sunt cele 
suportive. 
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ANEMIA HEMOLITICA AUTOIMUNA (AHAI) 
(ANEMIA IMUNOHEMOLITICA) 

 
 
 Este cauzata de autoanticorpi ce reactioneaza cu eritrocitele la temperaturi ≥ 37ºC 
(AHAI cu anticorpi la cald) sau < 37ºC (boala aglutininelor la rece). 
 
 ETIOLOGIE 

AIHA cu anticorpi la cald 
- cea mai comuna forma de AIHA 
- autoanticorpii pot apare spontan sau in asociere cu o afectiune (lupus eritematos 

sistemic, limfoame, leucemie limfatica cronica) 
- unele droguri (medicamente) pot induce formarea de autoanticorpi; ex: cefalosporine, 

diclofenac, ibuprofen, interferon, α-methyldopa, penicilina, hidroclorotiazida, chinina, 
izoniazida, probenecid, etc.       

- hemoliza are loc in splina si este deseori severa putand fi letala 
 

Boala aglutinelor la rece: 
- ½ din cazuri idiopatica – forma comuna la adultii in varsta 
- apare in infectii (pneumonie cu mycoplasma sau mononucleoza infectioasa) si in boli 

limfoproliferative 
 

DIAGNOSTIC 
 teste pentru anemie hemolitica (frotiu de sange periferic, numar reticulocite, 

hemosiderina urinara, haptoglobina serica) 
 test Coombs direct - diagnostic 

 
TRATAMENT 
AIHA cu anticorpi la cald 
- in forma indusa de droguri (medicamente) se sisteaza administrarea acestora; in 

formele severe se impune administrarea de imunoglobuline I.V. 
- in forma idiopatica 

 corticosteroizi: Prednison 1 mg/kgc/zi p.o (in cazuri severe se administreaza o 
doza initiala de incarcare de 100-200 mg); dupa atingerea unui numar stabil de 
eritrocite se reduce repetat doza de Prednison 

 splenectomia: la pacientii refractari la corticosteroizi sau cei ce recidiveaza dupa 
intreruperea corticoterapiei 

 imunoglobuline I-V. – in formele de hemoliza ce nu poate fi controlata  
 imunosupresoare (ciclosporina, azathioprina) in formele fara raspuns dupa 

corticoterapie si splenectomie 
 transfuziile: - sunt de evitat 

- daca sunt necesare  
  Se administreaza cantitati mici 100-200 ml in 1-2 h sub monitorizare. 
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Boala aglutinelor la rece 
- terapie suportiva, anemia fiind cel mai adesea auto-limitata 
- evitarea expunerii la frig 
- tratamentul bolii de baza in cele secundare 
- transfuziile se vor administra doar in cazurile foarte severe, se va administra produs 

incalzit in timpul transfuziei 
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CUPRINS 

 

 

 Mielom multiplu         pg.1-4 
 Leucemia acuta mieloblastica la pacientii adulti    pg.5-7 
 Leucemia granulocitara cronica       pg.8-10 
 Leucemia acuta limfoblastica        pg.11-14 
 Leucemia limfatica cronica        pg.15-18 
 Leucemia cu “celule cu peri” Hairy cells leukemia    pg.19-22 
 Limfomul NonHodgkin difuz cu celula mare B     pg.23-25 
 Limfoame cu celule T periferice       pg.26-27 
 Limfom/Leucemia cu celule T a adultului      pg.28 
 Limfoame limfoblastice        pg.29-30 
 Limfoame Burkitt         pg.31-32 
 Limfom de manta         pg.33-34 
 Limfomul gastric de zona marginala de tip malt     pg.35-36 
 Limfomul primitiv cutanat        pg.37-40 
 Limfoame foliculare nou diagnosticate si recazute    pg.41-42 
 Policitemia vera          pg.43 
 Trombocitemia esentiala        pg.44 
 Metaplazie mieloida cu mielofibroza       pg.45 
 Sindrom mielodisplazic          pg.46-47 
 Greata si varsaturile induse de chimioterapie     pg.48-52 
 Utilizarea eritropoetinelor la pacientii cu cancer     pg.53-56 
 Factori de crestere hematopoetici       pg.57-61 
 Ghid de tratament al durerii in oncologia medicala    pg.62-64 
 Managementul mucozitei orale si gastrointestinale    pg.65-68 
 Managementul tromboemboliei la pacientii cu cancer     pg.69-71 
 Boala Von Willebrand         pg.72-73 
 Coagularea intravasculara diseminata (CID)     pg.74-75 
 Hemofiliile           pg.76-78 
 Trombocitopenia imuna primara (TIP)       pg.79-80 
 Anemia aplastica          pg.81-85 
 Anemia feripriva (AF)         pg.86-89 
 Anemiile megaloblastice        pg.90-93 
 Anemia hemolitica autoimuna (AHAI)      pg.94-95 
 
 
 
 
 


