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Linfomas relacionados à AIDS 

Introdução  

 Os primeiros casos de linfoma não-Hodgkin (LNH) em pacientes de risco 

para infecção para HIV foram descritos em 1982. Em dois destes linfomas, a 

presença do antígeno do vírus de Epstein-Barr (EBV) foi detecada, sugerindo 

relação entre infecção viral e o desenvolvimento de neoplasias [1]. Em 1985, 

após o relato de 90 casos de LNH de células B em homossexuais masculinos, 

o Centro de Controle de Doenças (CDC) considerou os LNH de células B, na 

época classificados como alto-grau ou grau-intermediário de malignidade, em 

paciente soropositivo para HIV como doença definidora de AIDS [2,3]. 

 A incidência de LNH em indivíduos HIV-positivos é descrita de 150 a 250 

vezes maior comparada a população geral, considerado doença definidora em 

aproximadamente 3% dos pacientes nos Estados Unidos e entre 3 a 6% na 

Europa [4]. A fisiopatologia destes linfomas engloba fatores relacionados ao 

hospedeiro, ao próprio vírus e secundários a infecção. Após o advento de 

terapia antiretroviral de alta eficácia (HAART), declínio na incidência do linfoma 

primário de sistema nervoso central (LPSNC) pode ser observado, mas não 

nos outros tipos de linfoma relacionados à AIDS. [5]. 

 Muitos estudos foram realizados para avaliar se HAART teve impacto na 

diminuição da incidência dos linfomas relacionados a AIDS (ARL – AIDS-

related lymphoma), como descrito nos casos de Sarcoma de Kaposi [6,7,8]. Os 

resultados são controversos, pois a influencia da terapia antiretroviral foi 

verificada em poucos períodos de tempo, não considerando diferenças 

individuais entre as populações estudadas, acesso as drogas, aderência ou 

resposta a terapia. Mas, de forma geral, a incidência de ARL parece ter 

diminuído com o uso de HAART, em menor escala quando comparado a outras 

condições definidoras de AIDS. 
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Fisiopatogenia. 

A deleção do gene receptor de quemoquina 5 (CCR5)  denominada 

CCR5-∆32, comum em Caucasianos, previne a expressão do receptor na 

superfície da célula, conferindo um nível mais alto de proteção contra a 

infecção pelo HIV em homozigotos e retardo na progressão para AIDS em 

heterozigotos, nos quais há relatos de risco reduzido para o desenvolvimento 

de linfomas. A quemoquina  SDF-1 (fator derivado das células do estroma) age 

na modulação do receptor de quemoquina 4 (CXCR4), impedindo a entrada do 

HIV na célula in vitro [9,10]. Pacientes com alterações no gene SDF-1 estariam 

mais predispostos a desenvolver linfoma. O HIV poderia levar a indução da 

expressão de citocinas inflamatórias como IL-6 e IL-10, associadas a 

proliferação e estimulação de linfócitos B [11, 12].  

A infecção de linfócitos B pelo vírus de Epstein-Barr (EBV) faz com que 

estas células em meios de cultura, proliferem sendo denominadas células 

linfoblastóides, expressando proteínas latentes do EBV e de marcadores da 

ativação de células B. A imunidade mediada por células T é necessária para o 

controle da infecção pelo EBV. A proliferação progressiva de células B 

infectadas pelo EBV in vitro ocorre somente se houver depleção de células T 

no meio de cultura ou adição de agentes imunossupressores [13]. A 

proliferação de células B de forma crônica poderia aumentar as chances de um 

erro genético, com alteração nos genes de supressão tumoral ou expressão de 

oncogenes, por translocações cromossômicas. 

Classificação 

 Os linfomas relacionados à Aids são classificados de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde em linfomas que podem estar presentes 

também em pacientes HIV-negativos (Linfoma difuso de grandes células B e 

Linfoma de Burkitt) e linfomas mais específicos da população infectada 

(Linfoma primário de efusões e linfoma plasmoblástico) [14]. 

O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) compreende 25 a 30% 

dos casos de linfomas relacionados à AIDS ,com presença de EBV em 30% 

dos casos. Nesta categoria também se encontra o LPSNC, que acomete 

somente o SNC com detecção do EBV em quase 100% dos casos.  

O linfoma de Burkitt apresenta duas formas: clássico, presente em 1/3 

dos pacientes, com EBV positivo em 30%; nos restantes casos, observa-se o 

tipo com diferenciação plasmocitóide, onde o EBV pode ser detectado em 50 a 

70% dos pacientes.  

 Linfoma primário de efusões caracteriza-se por acometimento de 

serosas (derrame pleural, pericárdico, ascite). Neste tipo de linfoma é 
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detectada a presença do HHV-8 em todos os casos, com a detecção da 

proteína latente do HHV-8 (LANA) no núcleo das células neoplásicas; EBV 

pode estar presente em até 90%. O diagnóstico é feito pelo estudo do líquido 

cavitário e as células exibem morfologia típica, porém a presença de 

marcadores de células B está ausente na maioria dos casos. 

 O linfoma plasmoblástico apresenta proliferação de células semelhantes 

à imunoblastos, com diferenciação plasmoblástica (células plasmáticas). Foi 

inicialmente descrito na cavidade oral onde há detecção do EBV em até 100% 

dos casos, mas pode acometer outros sítios, principalmente extranodais. As 

células tumorais apresentam fenótipo de células plasmáticas. 

Fatores de mau prognóstico são descritos, como: contagem linfócitos T 

CD4 (LTCD4) <100 células/mm3, diagnóstico de AIDS prévio ao diagnóstico de 

linfoma, estádio III e IV, índice prognóstico internacional (IPI) de alto grau ou 

intermediário-alto, baixo performance status, uso de drogas intravenosas [15]. 

Quadro clínico e diagnóstico 

O paciente com linfoma relacionado à Aids pode apresentar além do 

crescimento de linfonodos, massas tumorais extranodais, 

hepatoesplenomegalia e sintomas B. O principal diagnóstico diferencial é 

micobacteriose. Uma característica importante desta neoplasia é a 

agressividade, com aumento rápido da massa tumoral, maior frequência de 

infiltração de medula óssea e sistema nervoso central comparado a linfomas 

em pacientes HIV negativos; pode apresentar-se em duas formas: Sistêmico e 

linfoma primário de Sistema nervoso central (LPSNC). 

O diagnóstico é realizado por biópsia de linfonodo ou outro sítio 

acometido, com realização de imunohistoquímica. Para o estadiamento (Ann 

Arbor) é necessário realização de tomografias, endoscopia, colonoscopia, e 

demais exames de acordo com quadro clínico. O valor da tomografia por 

emissão de pósitrons (PET SCAN) deve ser analisado com cautela nestes 

pacientes, visto que atividade inflamatória e infecciosa apresenta positividade 

semelhante à encontrada na doença neoplásica [16]. Embora a realização de 

tomografia computadorizada de emissão de fótons simples (SPECT) com Tálio 

201 mostrando alta captação, associado à reação da cadeia de polimerase 

(PCR) positiva para EBV no líquido cefalorraquidiano possa ser bastante 

sugestiva de LPSNC, a biópsia cerebral estereotáxica deve ser realizada para 

diagnóstico definitivo [17,18].  

Tratamento  

Antes da introdução de HAART, estes linfomas eram tratados da mesma 

forma que os linfomas agressivos em pacientes HIV negativos, e os resultados 
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eram pouco com resultados insatisfatórios devido a alta toxicidade e 

mortalidade observada nesta população [19]. Com o advento de HAART, além 

da melhora do estado imunológico e redução das infecções oportunistas, 

tornou-se possível realizar o tratamento quimioterápico em dose standard, com 

melhores respostas. Apesar de ser descrita a interação medicamentosa entre 

agentes antiretrovirais e drogas antineoplásicas, o que poderia acarretar em 

maior toxicidade, a utilização de HAART pode ser feita durante a quimioterapia, 

sendo recomendada a todos os pacientes, visto o aumento da sobrevida 

naqueles que apresentam resposta ao tratamento do HIV. A única medicação a 

ser evitada, quando possível, é a zidovudina, pelo sinergismo com o 

quimioterápico resultando em maior mielotoxicidade. Sobrevida global e livre de 

doença a longo prazo é relatada com o tratamento quimioterápico, em 

pacientes que adquirem remissão completa no início do tratamento [20,21]. 

 O tratamento destes linfomas (exceto LPSNC) consiste em quimioterapia 

sistêmica com uso de fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) e 

eritropoetina, quimioterapia profilática de SNC (intratecal), e em alguns casos 

radioterapia.  Alguns esquemas de quimioterapia utilizados encontram-se na 

tabela 1  

Tabela 1. Estudos publicados no período pós-HAART  

Esquema N Resposta 

Completa 

Sobrevida 

mediana 

Sobrevida global 

m-BACOD 94 52% 31 semanas 1 ano: 24% 

2 anos:7% 

CHOP 17 75%      _ Probabilidade em 2 

anos:0.59 

 

CHOP 44 52% 360 dias 1ano (probabilidade 

cumulativa): 0.49 

DA-EPOCH 39 74%  60%(em 53 meses) 

CDE 46 50% 26 meses 2 anos:61% 

CDE+Rituximab 74 70%  2 anos:64% 

CHOP+Rituximab 99 58% 139 semanas            _ 

 m-BACOD: BACOD modificado:metotrexate, bleomicina, doxorrubicina, 

ciclofosfamida, vincristina, dexametasona; CHOP: ciclofosfamida, 
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doxorrubicina, vincristina e prednisona; CDE: Ciclofosfamida, doxorrubicina, 

etoposide; DA-EPOCH: EPOCH dose ajustada: etoposide, prednisolona, 

vincristina, ciclofosfamida e doxorrubicina. 

O anticorpo monoclonal anti-CD20 (Rituximab), tem sido recentemente 

utilizado para o tratamento de linfomas relacionados à AIDS em conjunto com 

quimioterapia. Estudo inicial realizado pelo AIDS Malignancy Consortium 

(AMC)  mostrou aumento significativo na taxa de infecções letais nos pacientes 

utilizando esquema CHOP+ Rituximab comparado a CHOP, mais evidente 

naqueles com contagem LTCD4< 50 células/mm3, não havendo diferença entre 

sobrevida global e sobrevida livre de progressão nos dois grupos [22]. 

Poucos estudos foram realizados sobre a resistência a múltiplas drogas 

(MDR) nos ARL. Análise imunohistoquímica do anticorpo monoclonal C494, 

específico para isoforma MDR-1 da glicoproteína-p, mostraram positividade 

para MDR em linfomas destes pacientes antes do tratamento quimioterápico 

relacionado à pior resposta e sobrevida, o que poderia explicar maior 

freqüência de recidiva e refratariedade nesta população [23,24].  

Esquemas quimioterápicos de infusão contínua (EPOCH, CDE), têm 

como finalidade atuar na resistência a múltiplas drogas e proliferação celular 

nestes linfomas. EPOCH associado à Rituximab tem eficácia, porém são 

necessários maiores estudos para definir qual grupo de pacientes que se 

beneficiariam com esta modalidade terapêutica [25,26]. De modo geral, o uso 

de rituximab pode ser considerado para o grupo de pacientes com bom 

performance status, contagens mais elevadas de linfócitos T CD4 e ausência 

de infecções oportunistas no momento do tratamento. 

O LPSNC apresenta melhor resposta a tratamento com radioterapia 

associada à rápida redução da carga viral do HIV (HAART). Estes pacientes 

geralmente apresentam imunossupressão importante e o uso de quimioterapia 

em altas doses a fim de atingir o SNC apresenta desvantagem por alta 

toxicidade [27]. 

 Os pacientes com recidiva ou refratariedade destes linfomas apresentam 

prognóstico pouco favorável. Quimioterapia de salvamento (altas doses) 

apresenta resposta pouco duradoura ou toxicidade do esquema utilizado [28]. 

Recentemente estudos têm mostrado que a quimioterapia de salvamento 

seguida de transplante autólogo de células tronco hematopoéticas (TCTH) 

pode ser eficaz nos casos de recidiva ou refratariedade nos linfomas em 

pacientes HIV-positivos, com reconstituição imunológica pós-transplante 

[29,30]. O transplante autólogo parece ser alternativa viável para tratamento 

dos linfomas relacionados à AIDS em pacientes selecionados. 
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Linfoma de Hodgkin em pacientes HIV-positivos (LH-HIV) 

 O Linfoma de Hodgkin é considerada neoplasia mais comum não 

definidora de AIDS, apresentando  aumento da incidência na era pós-HAART. 

O risco relativo de um paciente HIV-positivo desenvolver LH é de 5 a 25 vezes 

maior do que a população geral, com freqüência maior dos subtipos 

celularidade mista e depleção linfocitária [31,32]. Um dos mecanismos 

propostos para este aumento é relacionado às células de Reed Sternberg (RS), 

presentes na maioria do tecido tumoral (LH) que poderiam produzir fatores de 

crescimento aumentando a entrada de LTCD4 e células inflamatórias, 

necessárias para a proliferação e manutenção das mesmas (RS), preservando 

desta forma o microambiente neoplásico [33]. A freqüência de infecção pelo 

EBV no LH-HIV é descrita entre 80 a 100% dos pacientes, com expressão da 

proteína latente de membrana (LMP-1) do EBV na maioria dos casos [34,35].  

 O LH-HIV, assim como os linfomas não-Hodgkin, tem apresentação mais 

agressiva, com infiltração de medula óssea e estádios mais avançados. No 

momento do diagnóstico cerca de 70 a 96% dos pacientes apresentam 

sintomas B, com tendência a desenvolver-se de forma mais precoce durante a 

infecção pelo HIV e em pacientes com níveis maiores de LTCD4 [36]. 

 O diagnóstico e estadiamento são realizados da mesma forma que os 

linfomas relacionados à AIDS, com tratamento quimioterápico associado a G-

CSF, e em alguns casos, radioterapia. 

 Grande parte dos estdos retrospectivos que avaliam o tratamento do LH-

HIV são do período pré-HAART, com taxa de resposta completa menor que 

50% e sobrevida global mediana de aproximadamente um ano e meio, 

utilizando esquema ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina e 

dacarbazina), considerado terapia padrão em pacientes não infectados [37].  

Na era pós- HAART, os resultados do ABVD associado a G-CSF tornaram-se 

bastante satisfatórios, em alguns estudos comparando-se aos pacientes HIV-

negativos [38,39]. Pacientes com doença agressiva, regimes quimioterápicos 

em dose intensiva podem ser empregados, mostrando sobrevida global de 51 a 

68% em três anos [40]. O TCTH também tem sido realizado em pacientes com 

LH-HIV recidivados, com sobrevida livre de doença e sobrevida global 

satisfatórias, também em pacientes selecionados para este procedimento 

[41,42]. 
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