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Definição de  crise blastica na LMC/WHO

> 20% de blastos em SP ou MO

Agrupados de blastos em BMO

Infiltrado extra medular (sarcoma granulocítico)

Vardiman JW et al. Blood. 2002;100(7):2292.



Crise blastica na LMC

• Taxa de progressão é de 1% ao ano na era dos ITK
• Em pacientes que obtém resposta citogenética completa e a mantém 

por dois anos, a transformação é extremamente rara

• A progressão antes dos inibidores ocorria em 4 a 5 anos após 
o diagnóstico

• Muitos casos eram diagnosticados no momento da transformação

Hehlmann R et al, Best Prac Res Clin Haematol 29 (2016) 295e307 



Sobrevida após crise blastica
1983-2014

Hehlmann R et al, Best Prac Res Clin Haematol 29 (2016) 295e307 



Tratamento da crise blastica

• Crise blastica mieloide (30%) ou linfóide (70%)

O objetivo principal é reverter à fase crônica 
seguido de TMOalo

Jain P et al, Cancer, Month 00, 2017



Crise blastica linfoide

• 5 estudos com 484 pacientes tratados com imatinibe
• 50 pts com crise blastica linfoide

• Remissao hematologica em 70%

• Resposta citogenetica entre 12% e17%

• Um ano de sobrevida entre  22% e 36%

Druker BJ et al, N Engl J Med 2001; 344:1038e42. 
Sawyers CL et al,. Blood 2002;99:3530e9. 
[Kantarjian HM, Blood 2002;99:3547e53. 
Sureda A et al, Haematologica 2003;88:1213e20. 
Palandr iF et al, Haematologica 2008;93:1792e6



Crise blastica linfoide

• Responde em geral aos tratamentos utilizados em LLA Ph+

• MD Anderson
• 42 pts tratados com Hyper-CVAD + imatinibe ou dasatinibe

• 90% RHC

• 58% RCC

• 25% RM

• TMO alo foi associado a melhor sobrevida 

• Maior parte das agudizaçoes
• pacientes em tratamento com ITK 

Jain P et al, Cancer, Month 00, 2017



Crise blastica mieloide

• Não responde bem a regimes de indução para LMA

• Não há evidencia de benefício em esquemas de combinaçao de imatinibe

com quimioterapia quando comparado ao imatinibe apenas

• O tratamento inicial ideal é ITK, com ou sem quimioterapia, 

seguido de TMO alo

• A decisão de incorporar ou não quimo depende se é uma crise blastica de 

novo ou durante tratamento com ITK

Jain P et al, Cancer, Month 00, 2017



Qual ITK escolher?

• ITK de 2ª geração pode promover maiores beneficios

• Ponatinibe em pacientes recebendo dasatinibe, nilotinibe ou 
bosutinibe

• Dasatinibe atravessa a barreira hematoencefálica

Hehlmann R et al, Best Prac Res Clin Haematol 29 (2016) 295e307 



Fatores de prognóstico

• MD Anderson
• 477 pts com LMC-CB entre 1997 e 2016

• 343 (72%) foram tratados com ITK antes de progredirem 

• 195 (57%) foroam avaliados quanto a resposta 

• 381 pts (80%) estavam em fase cronica no diagn’stico da LMC
• 70% mieloide

• 30% linfoide

• 200 pts (43%) apresentaram evolução clonal na ocasião da crise 
blastica
• +8, -Y, duplo Ph, iso1, anl 3, -7/-7p

Jain P et al, Cancer, Month 00, 2017



Patients with de novo BP had a 
longer OS compared with
patients who transformed from
CML-CP/CML-AP (P<.0001)

Jain P et al, Cancer, Month 00, 2017



.

OS has progressively

improved from 2000 (ie, 

the advent of imatinib) to

the present date

Jain P et al, Cancer, Month 00, 2017



.

Patients with lymphoid

immunophenotype were found to

have a longer survival compared

with patients with myeloid

Jain P et al, Cancer, Month 00, 2017



• 1151 pacientes em FC, randomizados no German 
CML-Study IV
• 79 (6,9%) apresentaram ACA

• Major route

• Minor route

• t(v;22)

• -Y

Fabarius A, et al, Blood, 2011, 118(26): 6760-6768



Fabarius A, et al, Blood, 2011, 118(26): 6760-6768

ACA major route: pior prognóstico comparado aos outros pacientes



47,XY,t(9;22)(q34.1;q11.2),+der(22)t(9;22)(q34.1;q11.2)

Arquivo pessoal



ACA
Durante o tratamento

• Evolução clonal pode ocorrer durante o tto com imatinibe em 13% 
dos casos

• É um dos mais comuns mecanismos de resistência

• Associado com progressão para fase acelerada ou crise blástica, 
mesmo em pacientes com RHC

• 498 pts com LMC/imatinibe

• 51 com evolução clonal, associado com pior sobrevida (analise 
univariada) 

Cortes J et al, HematolOncol Clin North Am. 2004;18:671-84
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Intolerância cruzada: dasatinibe e imatinibe

• 271 pts intolerantes ao IM na FC
• 46 pts com intolerância hematológica

• 86% com a mesma intolerância

• 6 (13%) descontinuaram dasatinibe pela mesma razão

KHoury Hk et al, J Clin Oncol;2008;26:375s



• Estudo fase 2

• 122 pts intolerantes ao imatinibe

• 95 em fase crônica e 27 em fase acelerada

• 40 pts com intolerância hematológica ao imatinibe

• 17 (43%) pts com a mesma intolerância grau ¾

• 7 (18%) pts descontinuaram nilotinibe por intolerância hematológica. Todos por 

trombocitopenia

Jabbour E et al, J Clin Oncol, 2008;26:387

Intolerância cruzada: nilotinibe e imatinibe



Fator intolerância ao ITK

• Estudo com 19/86 pacientes desenvolveram intolerancia ao 
imatinibe
• Reduc’ão ou suspensao do IM

• 16(84%) evoluiram para crise blastica

• Sobrevida < 6 meses

Velasquez A et al, Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2016 Aug;16 Suppl:S82-5 



Tratar bem pois não sabemos tratar FA/CB

24

A maioria dos casos de Progressão FA/CB 
Ocorre de forma Precoce
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FA = fase acelerada; CB = crise blástica



Sobrevida após a progressão para FA/CB 

(ENESTnd e IRIS)
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Clark RE, et al. Haematologica. 2012;97(s1):237 [abstract  0583]
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Considerações e recomendações

• Após anos de avanços no tto da LMC, aproximadamente 7% dos 
pacientes progridem para fase acelerada ou crise blastica ao longo de 5 
anos

• 10 a 15% dos pacientes são diagnosticados inicialmente em fase 
acelerada ou crise blastica, pp em países menos desenvolvidos e com 
menos recursos para tratamento

• Todo paciente em crise blastica deve ser investigado quanto ao status 
mutacional, a fim de escolher o melhor ITK

• Todo paciente em crise blastica deve ser submetido ao TMO alo, único 
tratamento com chance real de cura

Treatment of chronic myeloid leukemia in blast crisis - UpToDate 07/03/18 12)38 
Authors: Robert S Negrin, MD, Charles A Schiffer, MD Section Editor: Richard A Larson, MD
Deputy Editor: Alan G Rosmarin, MD 


