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Introduccio

El coneixement actual sobre I'evolucio dels cancers en general i de I'LLA en par-

ticular es empiric. La durada del tractament es basada en I'observacio de la historia

natural i en les anotacions estadistiques, pel fet que no tenim ninguna determinacio

analitica (bioquimica, immunolbgica, etc.) ni clinica que indique el moment precis en

que un malalt estiga guarit i per tant calga suspendre el tractament. Amb la QT s'ob-

serva que les recaigudes mes enlla dels 2 z anys de remissio completa (RC) eren

minimes. Tambe es constata que perllongar la QT fins als 4 o 5 anys tenia mes riscs

que no beneficis. Per aixo la durada actual mes acceptada del tractament en I'LLA es

de 2z a. de RC.

Quan una LLA recau durant el tractament, el pronostic sol esser molt dolent a
curt termini, ja que indica que el clon cellular leucemic s'ha fet resistent ales dro-

gues QT. Per contra, les recaigudes fora de tractament evolucionen millor i tenen fins

i tot possibilitats d'arribar a guarir-se definitivament. Per aixo s'ha comentat que mes

que una recaiguda puga tractar-se d'una segona leucemia amb expectativa de vida

similar a la d'una LLA novament diagnosticada.

En la present comunicacio presentem els xiquets que han recaigut fora del trac-
tament de I'LLA a la Seccio d'Oncologia Pediatrica de ('Hospital Infantil La Fe de

Valencia.

Material i metodes

La seleccio s'ha efectuat sobre els xiquets atesos a ('Hospital Infantil La Fe per

LLA a partir de mare-71. Per les caracteristiques de la Seguretat Social, I'edat supe-

rior per a I'admissio de xiquets ha estat de 7 anys. El nombre total d'LLA tractades

ha estat de 123, i en 6 casos han recaigut despres de suspendre el tractament.

El tractament QT ha seguit amb xicotetes modificacions les pautes de total the-
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rapy del St. Jude Children's Research Hospital de Memphis. Els criteris per a definir
I'LLA, les RC i les recaigudes, han estat els de I'NCI.

En les recaigudes fora del tractament es dons un tractament similar a l'iriicial ex-

cepte que la profilaxi de I'SNC consisti en triple medicacio intratecal (Methotrexate,

Arabinosid de Citosina i Hidrocortisona).

Resultats

Els 6 casos de recaigudes fora de tractament es donaren en 4 xiquetes i 2 xi-
quets. La mitjana d'edat al diagnostic fou de 3 11/12 anys amb un rang de 5 3/,z a. i
1 11/12 a. La mitjana de leucocits fou de 7.100/mm3 amb un rang de 13.800 i de
2.900/mm3. La xifra mitjana d'hemoglobina fou de 6,6 g % amb rang de 8,6 i de
4,6 g %. Les plaquetes foren inferiors a 50.000/mm3 en la meitat dels casos.

Cap cas no presenta infiltracio timica ni de I'SNC al moment del diagnostic.
La duracio del tractament inicial fou de 5 anys en 1 cas, 3 anys en 2 casos, 2 za.

en 2 casos i el cas restant tingue una recaiguda de I'SNC als 2 2 a., i el tractament es

perllonga fins als 20 mesos d'RC de I'SNC amb 4 a. i 2 m. d'RC de la medulla ossia.
Les recaigudes fora del tractament ocorregueren als 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos

(2 casos), 11 mesos i 18 mesos de la suspensio de la QT. La localitzacio de les re-

caigudes fou en la medulla ossia en tots els casos, i en un d'ells concomitantment

presenta infiltracio de I'SNC.

En els 6 casos s'aconsegui I'RC i I'evolucio posterior ha estat la segi ent:
- Son vius 5 dels 6 xiquets.
- 2 casos amb RC durant 3 anys, en els quals se suspengue el tractament per

segona vegada i actualment presenten 4 2' a. d'evolucio sense tractament.

- 2 casos amb RC de 12 m. i de 20 m. que encara duen tractament.
- 1 cas que mori als 2'0/12 a. de la segona RC per sepsis+ recaiguda. Aquest

cas es el que presenta durant la fase inicial la recaiguda de I'SNC.

- 1 cas que als 2 2' a. de la segona RC torna a recaure, amb posterior recaiguda

als 3 2/12 a. i que actualment porta 20 m. d'RC des de la tercera recaiguda.

Discussib

Les recaigudes durant el tractament de les LLA comporten un mal pronostic per-

clue el clon cellular leucemic s'ha fet resistent a les drogues QT emprades (habitual-

ment Vincristina, L-Asparraginasa, Esteroides, Methotrexate i 6-Mercaptopurina).

Nogensmenys el fet de disposar avui dia Tun arsenal terapeutic mes ample, amb

comprovada eficacia antileucemica (nous derivats antraciclinics, Epipodofilotoxines,

ARA-C altes dosis, Vindesina, MTX altes dosis, etc.), es poden oferir possibilitats de
guaricio definitiva en els xiquets que recaiguen portant tractament QT.

Contrariament, les recaigudes fora del tractament sempre han tingut un pronos-

tic millor que el de (es recaigudes anteriorment esmentades, presentant fins i tot

possibilitats d'arribar a guarir-se definitivament. En aquestes s'especula amb la hipo-

tesi que les drogues QT erradicassen les cel-lules leucemiques inicials i que poste-

riorment a la suspensio del tractament un nou clon de cel•lules leucemiques haja

emergit per causa de la persistencia d'un factor (biologic i/o ambiental) leucemo-

genic.
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Com aquestes cel-lules leucemiques son verges respecte a la QT poden esser

sensibles a la seua accio i per tant arribar a erradicar-se completament. Aquests

malalts poden presentar unes expectatives de vida similars a aquelles d'una LLA

novament diagnosticada. D'aci la interrogacio que aquestres recaigudes, mes que

d'una recidiva de I'LLA inicial, puguen esser ,segones leucemies,,. Aquesta hipotesi

es avalada pets punts seguents.

1) Bons resultats en aquelles recaigudes que es diagnostiquen despres dels

6 mesos de suspendre el tractament QT.

2) Transformacio maligna de cel•lules normals de la medulla ossia transplanta-
da a malalts teucemics.

3) La presencia en un mateix malalt de distintes poblacions leucemiques, i
4) Aparicions de segones leucemies d'estirp diferent (mieloides) en supervi-

vents, a Ilarg termini, de les LLA.
No obstant, hi ha autors que consideren aquestes recaigudes com a vertaderes

recidives basant-se en estudis citogenetics.
Els factors pronostic tipics en les LLA at moment del diagnostic no representen

cap valor evolutiu en aquestes recaigudes. Shan descrit uns altres factors pronos-

tics com son:

a) Temps de recaigudes inferior als 6 mesos. Sol actuar com a factor pronostic

desfavorable i s'especula amb la hipotesi que les recaigudes que ocorren dintre d'a-

quest periode de temps son cel Jules leucemiques inicials que la QT ha pogut contro-

lar parcialment i temporal sense erradicar-les. Solen esser cel•lules leucemiques

amb una fraccio de creixement tenta i que demanen varies setmanes i mesos per a

manifestar-se. Les recaigudes mes enlla dels 6 mesos tenen bon pronostic.

b) Sexe; les femelles presenten un millor pronostic.
c) Si la recaiguda, a mes a mes d'hematologica es extramedul•lar, actua com a

factor pronostic desfavorable.
d) La durada de I'RC actua com a factor pronostic i es favorable com mes Ilarga

siga aquesta durada.
Normatment la majoria de les recaigudes fora del tractament ocorren dintre del

primer i segon any, disminueixen molt en el tercer any i son practicament excepcio-

nals despres del quart any; es aqueix el periode en que una LLA es pot considerar

completament guarida. En la nostra casuistica, malgrat esser reduida, es pot obser-

var la importancia dels factors pronostic. Veiem que els dos casos (33 %) que es

poden considerar definitivament guarits no presentaren cap factor pronostic desfa-

Caracteristiques clinico-analitiques

Sexe: 4 2

Eclat: Mitjana 3 "/,z a
5 3/ 12 a.

. 1 "/,2 a.

Leucos: Mitjana 7 100/mm3
13.800/mm3

.
2.900/ mm
8,6 g %

Hemoglobins: Mitjana 6,5 g /0%
4,6 g %

Plaquetes: Inferiors a 50.0001m M3 3 casos

Recaigudes fora de tractament LLA
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vorable. Els dos casos (33 %) restants que estan evolucionant favorablement sense

posteriors recidives tambe presentaren factors pronostic favorables. El cas que va
morir tenia com a factors pronostic desfavorables el sexe i que en presentar una re-
caiguda de I'SNC durant el tractament inicial no disposava at moment de la recaigu-

da amb una durada considerable d'RC global. El cas restant to com a factors pronos-
tic desfavorables el sexe i que la recaiguda fou hemotologica + extramedul lar; mal-
grat que la seua evolucio posterior es prou tempestuosa, actualment es viu amb

20 mesos d'RC.

D'allo anteriorment esmentat podem ressaltar les conclusions segi ents:
1) Manca d'un examen complementari mes fidedigne que els actualment dispo-

nibles per tal de poder suspendre els tractaments a titol individual.
2) Les recaigudes fora de tractament evolucionen millor que aquelles que es

presenten durant la QT.

3) Existencia de factors pronostic per ales recaigudes fora de tractament.
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