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Introdução

• Doença rara – poucas centenas de casos reportados

• Histiocitose não-Langerhans

• Descrito por Jakob Erdheim e William Chester em 1930

• 40-70 anos de idade

• Langerhan-cell histiocytosis – derivado de células dendríticas

• Histiocitoses não-Langerhans - derivado da linhagem monocitico-macrofago

• pele

• pele e sistêmico

• primariamente extracutâneo



Manifestação Clinica

• Ossos longos (fêmur, tíbia) – 95%

• Seios da face, retroperitônio (infiltração perirenal) – 59%

• Coração (57%) – derrame pericárdico, infiltração miocárdica

• Pulmão – 46%

• SNC (41%) – cerebelar parênquima

• Pele (27%) – xantelasma, placas amareladas

• Pituitária, orbita – 22%

• Figado,  baco e ganglios – raro
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Lesões escleróticas

CD68

deposito de lipídeos



Acometimento de órgãos
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“hairy kidney”

Paquimeninge
Massas orbitarias

Cerebelo (meio)

Pituitaria (DI)



Acometimento de órgãos
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Rash amarelado Papulas queratoticas Placas ulceradas

CD68+, CD1a-, S100-



Patogenia 

• Citoquinas pró-inflamatórios

• Ativação e recrutamento de histiócitos

• Elevação de IFNg, IL-12

• Mutação do BRAFV600E



Tratamento 

 Interferon-alfa

 LCH-therapies

 Vimblastina/etoposideo

 Prednisona/6-MP

 Anti-IL1-Ra

 Imatinib

 MTX, cladribina, ciclofosfamida
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Caso

2007 – 52, masculino, queixa de "esquentamento" nas pernas. Procurou um vascular 

que enviou ao neurologista. Foi detectado níveis de B12 abaixo que foi reposto, sem 

melhora.  

Foi diagnosticado com esclerose múltipla apos varias opiniões de diversos

médicos. Continuou evoluindo com fraqueza em membros inferiores, "língua enrolada" 

e fraqueza nas mãos. Internado e recebeu pulso terapia com solumedrol por 5 dias 

(1g/dia) sem melhora. Recebeu também ciclofosfamida sem melhora.  



Caso

Junho 2008 - Diagnostico de Erdheim-Chester. Avaliacao na epoca: 

AP - biopsia de lesao cerebelar  

varios focos de infiltracao de histiocitos, alguns deles xantomatosos e

ocasionais histiocitos multinucelados. Acompanha infiltrado inflamatorio

predominantemente linfocitario, por vezes envolvendo vasos calibrosos, porem

sem permear parede. O tecido nervoso adjacente exibe gliose reacional,algumas

fibras de Rosenthal, e pequenos focos de calcificacao, comprometendo tambem

pequenos vasos. IHQ - riqueza em histiocitos/macrofago (CD68+), com

predominancia de linfocitos T (CD3+) sobre linfocitos B (CD20+). 



Caso

Liquor 26/11/2008 - Celulas 2; Hemacias 35,6; Proteina 100; Glicose 48 

MRI 18/11/2008 - Parênquima cerebral apresentando pequenos focos arrendodados,

menores que 4mm, com hiperssinal nas sequencias TR longo, na substancia branca

da coroa radiada, centro semi-oval, capsula interna e periventricular

bilateralmente. Substancia branca cerebelar apresentando hiperssinal difusamente

com redução volumétrica associada. Corpo caloso discretamente afilado.

Ventrículos cerebrais, sulcos corticais, cisternas e fissuras dentro da

normalidade. Ausência de coleções extra-axiais. 



Caso

• 2008 – TC tórax normal. Medula óssea normal

• 2009 – Transplante autólogo – BCNU, etoposídeo, melfalana (estabilização 6 meses?)

• 2009 - MRI - Focos de hipersinal TR longo e substancia branca profunda periventricular, 

coroa radiada e centros semiovais, em aspecto posterior da capsula interna, ponte 

e em pedúnculos e hemisférios, cerebelares. 

• 2011 – Considerando segundo transplante autólogo porem desenvolveu herpses zoster 

disseminado sendo suspenso



Caso

• inicio de 2011 - Gleevec por 3 meses, parece que houve estabilização da evolução 

temporariamente.  

• 2012 - IFN 3.000.000 UI 3 vezes por semana por 3-4 meses. Segundo a irmã

parece que houve estabilização do quadro.  

• Problema com toxicidade



Caso

• IFN-alfa peguilado – estabilização

• Envio do material a França (AP sugestivo de ECD, teste de mutação não identificado, 

porem pode ser inconclusivo)

• Novo PET-CT recente negativo

• Iniciado terapia com anti-TNF – estável por 1 ano



Caso

• Discreta progressão neurológica (piora da fala)

• Suspenso anti-TNFa

• Iniciado terapia com anti-IL-1 (últimos 2 anos) – estabilização

• Final de 2018 – discreta piora da fala e fraqueza em membros inferiores

• Sendo repetido todos os exames de imagem e ressonância de cérebro

• Considerando terapia empírico co inibidor de 



BRAF Mutation in ECD
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Infiltração peri-renal
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Infiltração peri-orbitaria
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Infiltração peri-aortica



Mutação do BRAF V600E e ECD

• Presente em 60% dos pacientes (Blood 130: 1377, 2017)

• Resposta geral 88%

• Recidivas frequentes após descontinuação 

• Outros estudos resposta geral 61,5% (JAMA Oncol 4: 384, 2018)

• 2 year PFS and OS 80-90%



Recomendações de terapia
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Recomendações de terapia
Clinical Trial
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