
RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Leucemia de células 
pilosas é uma doença linfoproliferativa rara caracterizada 
pelo achado de esplenomegalia, pancitopenia, associado 
à linfocitose relativa e monocitopenia. Pode mimetizar ou 
coexistir com outras doenças hematológicas clonais e tem 
sido associado a desordens auto-imunes e, por isso, deve ser 
considerado como alternativa no diagnóstico diferencial de 
alguns processos patológicos. O objetivo desse estudo foi 
relatar o caso de um paciente portador de leucemia de cé-
lulas pilosas com marcador para linfócitos B positivos, que 
iniciou quadro clínico com pneumonia, revendo aspectos 
relacionados à essa doença.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 73 
anos, com esplenomegalia sem linfadenopatia, com ascite 
e pneumonia. Sua leucometria na admissão era normal 
e não havia relato de linfócitos atípicos no hemograma. 
Evoluiu, após um mês de internação, com pancitopenia 
progressiva grave. Realizada biópsia de medula óssea e 
análise de sangue periférico com microscopia de linfócitos 
grandes com citoplasma proeminente simulando pêlos. A 
análise imuno-histoquímica mostrou positividade para 
CD20 e DBA44, definindo o diagnóstico de leucemia de 
células pilosas.
CONCLUSÃO: Embora a leucemia de células pilosas seja 
um diagnóstico raro deve ser pensado no diagnóstico dife-
rencial de outras alterações linfoproliferativas. O atraso em 
seu diagnóstico pode levar a sérias complicações infeccio-
sas e culminar com a morte do paciente, antes mesmo de 
sua definição. O fármaco de primeira linha é a cladribina, 
com poucos casos resistentes, devendo ser avaliada, indivi-
dualmente, a persistência de doença após o tratamento.
Descritores: Doença linfoproliferativa, Leucemia de células 
pilosas.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hairy cell leuke-
mia is a rare linfoproliferative disorder characterized by the 
aspects of splenomegaly and pancytopenia associated with 
a relatively linfocitosis and monocytopenia. It can mimic 
or coexist with other clonal hematologic disorders and has 
been associated with autoimmune diseases and for that 
has to be considered in the differential diagnosis of some 
pathologic process. The objectives of this study are to re-
port the case of a hairy cell leukemia patient with B positive 
lymphocyte marker that initiated his condition with pneu-
monia and to review the aspects related to this disease.
CASE REPORT: Male patient, 73 year-old with splenom-
egaly and ascitis without linfadenopathy cursing with pneu-
monia. His white blood count was normal at admission and 
there was no sign of abnormality with his lymphocytes. He 
developed in a period of one month a severe progressive 
pancytopenia. After bone marrow biopsy and peripheric 
blood analysis it could be found microscopic lymphocytes 
bigger with a hairy-simulating cytoplasm. The imunohis-
toquimic analysis showed positively for CD20 and DBA44 
ensuring the diagnosis of hairy cell leukemia.
CONCLUSION: Although hairy cell leukemia is a rare 
disease it should be thought along other llinfoproliferatives 
disorders for the differential diagnosis in some cases. The 
delay in its diagnosis can lead to serious infectious compli-
cations and may terminate in patient death before even its 
discrimination. Claribin is the first line drug with a few re-
sistance cases. The persistence of the disease must be evalu-
ated individually after treatment.
Keywords: Hairy cell leukemia, Lymphoproliferative disease.

INTRODUÇÃO

Leucemia de células pilosas é uma doença linfoproliferativa 
rara, sendo um tipo incomum de leucemia crônica, carac-
terizada como malignidade linfoproliferativa indolente de 
células B com projeções citoplasmáticas em fios de cabelo1.
Corresponde a 2% de todas as leucemias com cerca de 600 
novos casos por ano nos Estados Unidos2. Historicamente, 
foi apenas caracterizada por Bouroncle e col. como uma 
única entidade, com características histopatológicas e cli-
nicas específicas em 19583. Sua apresentação típica é de um 
homem de meia-idade com achado incidental de pancito-
penia, esplenomegalia e medula óssea inaspirável4.
É uma única alteração linfoproliferativa que pode mimeti-
zar ou coexistir com outras doenças hematológicas clonais 
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e tem sido associada a desordens autoimunes, por isso, deve 
ser considerada como alternativa no diagnóstico diferen-
cial de anemia aplásica, síndrome mielodisplásica medular, 
leucemia crônica de linfócitos ativos, leucemia prolinfocíti-
ca B ou mielofibrose idiopática4.
As complicações hematológicas comuns são: anemia, neutrope-
nia e trombocitopenia e decorrem da esplenomegalia, incluindo 
infarto esplênico e raramente ruptura, que decorrem não só do 
aumento do baço, mas também da indução de citocinas pelas 
células pilosas na medula óssea, mediando a supressão da he-
matopoiese5.
Os linfócitos presentes exibem projeções citoplasmáticas, carac-
terísticas em forma de pêlo, que dão nome à doença. A imu-
nofenotipagem é necessária para identificar a coexpressão de 
marcadores associados com clones de células B e para fazer 
diagnóstico diferencial de outras malignidades6.
As características de imunofenotipagem são as fortes positi-
vidades para marcadores de células B, como o CD207. Uma 
variação de marcadores também tem se mostrado positivos in-
cluindo o DBA44, CD11c (LeuM5), CD 25(IL-2R), CD103, e 
o FMC78.
Antes da introdução de agentes quimioterápicos modernos, a 
esplenectomia era a terapia de escolha em pacientes portadores 
de tricoleucemia e resultava em grande número de citopenias. 
A introdução do uso de IFN-α obteve, inicialmente, respostas 
acima de 80%; no entanto, na maior parte dos casos tinha dura-
ção limitada. O análogo nucleosídeo cladribina e a pentostatina 
demonstraram alta eficácia e têm produzindo respostas dura-
douras. Porém, essa resposta não é universal e, em alguns casos, 
o uso de um único agente pode não ser efetivo. Recidivas têm 
ocorrido em até 40% dos casos, após quatro anos de tratamen-
to com essa terapia. Entretanto, uma série de estudos tem de-
monstrado a qualidade da resposta inicial como preditivo para 
o desfecho de recidiva, com um longo tempo livre de doença em 
pacientes que usaram cladribina como terapia inicial9,10.
Em geral, a doença segue um curso crônico e progressivo e a 
maioria dos pacientes acometidos necessitará de terapia farma-
cológica5.
Os objetivos desse artigo foram relatar o caso de um paciente 
portador de leucemia de células pilosas, com marcador para lin-
fócitos B positivos, que iniciou com quadro clínico de pneumo-
nia, bem como rever os aspectos relacionados à essa doença.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 73 anos, natural do Ceará, foi ad-
mitido nesta Instituição com queixas de tosse produtiva com 
hemoptóicos, febre alta e queda do estado geral. Relatava ser 
hipertenso e diabético de longa data. Tinha radiografia de tórax 
compatível com pneumonia na base esquerda. Em seu primeiro 
hemograma havia 6200 leucócitos, com o seguinte diferencial: 
77% segmentados, 16% linfócitos e 5% bastões, plaquetas de 
218000, hemácias de 4,04 mm3, hemoglobina de 10,3 g/dL e 
hematócrito de 32% e com RDW de 19,7%. Eletrólitos e coa-
gulograma estavam normais. Foi tratado com amoxicilina cla-
vulanato por 10 dias associada à claritromicina por cinco dias, 
obtendo melhora do quadro. Durante a internação notou-se 
esplenomegalia com aumento de volume abdominal, edema 

nos membros inferiores e ascite. Foram solicitados ultrassono-
grafia de abdômen que mostrou ascite volumosa associada à 
esplenomegalia com sinais sugestivos de hipertensão porta, sem 
hepatomegalia. Também foram realizados ecocardiograma que 
mostrou função ventricular esquerda normal, leve aumento de 
cavidades esquerdas e hipocinesia de septo basal, sem sinais de 
alterações em cavidades direitas. Evoluiu com leucopenia im-
portante progressiva, associado à anemia e plaquetopenia. Soli-
citados exame de vírus da imunodeficiência humana (anti-HIV), 
marcador para hepatite, teste de COOMBS direto e contagem 
de reticulócitos, assim como cinética do ferro. A endoscopia di-
gestiva alta evidenciou sinais de varizes de esôfago insipientes, 
após queixas de epigastralgia. Realizada punção guiada por ul-
trassonografia abdominal em goteira parieto cólica direita com 
coleta de líquido ascítico, mostrando ausência de células neo-
plásicas e alterações inespecíficas Após questionamento, o pa-
ciente referiu banhos de rio freqüentes em sua cidade de origem. 
Aventando-se a hipótese de esquistossomose crônica e doença 
endêmica, solicitou-se exame parasitológico de fezes e biópsia 
de reto. O resultado da biópsia de reto foi negativa para ovos de 
S. Mansoni, excluindo o diagnóstico. Uma tomografia de abdô-
men foi realizada sendo evidenciada esplenomegalia de grande 
monta, ascite e ausência de linfonodomegalias para-aórticas. O 
paciente apresentava progressão da pancitopenia com último 
hemograma com o seguinte resultado: leucócitos totais de 1600 
e linfócitos atípicos, assim como anemia, com hemoglobina de 
26 mg/dL, hematócrito de 29,3% e plaquetas de 81000. O teste 
anti-HIV e os marcadores de hepatite foram negativos, o teste 
de COOMBS direto foi positivo, a contagem de reticulócitos foi 
menor que um e a dosagem de ferro sérico alta.
Tendo em vista as características clínicas da doença; e, pela leu-
cemia de células pilosas tratar-se de diagnóstico diferencial do 
quadro clínico apresentado, optou-se pela biópsia de medula 
óssea na crista ilíaca e análise de sangue periférico, sendo de-
monstrado linfócitos grandes com prolongamentos citoplas-
máticos em forma de pêlo, compatível com leucemia de células 
cabeludas ou tricoleucemia. Marcadores imuno-histoquímicos 
foram positivos para CD20 (Figura 1) e DBA44 (Figura 2), 
compatíveis com o diagnóstico. O paciente foi internado na He-
matologia para início de quimioterapia.

Figura 1 – Nódulo leucêmico de medula óssea mostrando forte 
positividade para células BD20.
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Figura 2 - Células DBA44 positivas 

DISCUSSÃO

Leucemia de células pilosas é uma doença linfoproliferativa 
indolente de linfócitos B caracterizada por esplenomegalia 
e pancitopenia6, como descrito. A esplenomegalia maciça 
é um achado comum, assim como hiperesplenismo11. As 
complicações hematológicas incluem anemia, neutropenia 
e trombocitopenia e decorrem da esplenomegalia, incluindo 
infarto esplênico e, raramente, ruptura esplênica5. Hepato-
megalia pode estar presente, mas, usualmente, não é signi-
ficante. A ocorrência de adenomegalias periféricas é rara, o 
que difere de outras leucemias de origem linfóide1. Compli-
cações infecciosas eram comuns no passado na maioria dos 
casos e representavam a maior causa de morte, mas vêm se 
tornando cada vez mais raras na era atual da terapia dos 
análogos das purinas5. O paciente em questão apresentava 
esplenomegalia maciça à época do diagnóstico, tendo como 
complicação o hiper-esplenismo, levando a leucopenia e a 
predisposição de infecções como pneumonia. 
Esse tipo de leucemia também deve ser identificado de 
acordo com suas características de exibição de marcadores, 
tendo em vista que colabora no diagnóstico diferencial com 
outras malignidades6. As características de imunofenotipa-
gem são as fortes positividades para marcadores de célu-
las B, como o CD207. A imunofenotipagem padrão com 
a expressão de CD11, CD25 e CD13, o marcador TRAP, 
DBA44, o depósito de reticulina e a morfologia da medula 
óssea estabelecem o diagnóstico12. 
Seu diagnóstico diferencial inclui a forma de leucemia ca-
beluda variante e o linfoma da zona marginal. Existe alta 
sensibilidade quando combinado o marcador DBA44 com 
TRAP positivos para confirmar tricoleucemia13, embora a 
combinação não seja absolutamente específica para a do-
ença14. O paciente descrito apresentou CD20 e DBA44 po-
sitivos. 
No passado, o tratamento era apenas capaz de resolver os 
sintomas. Em revisões de literatura o tratamento com o 
análogo purínico tem sido identificado como escolha para 
a doença6. O fármaco de primeira linha é a cladribina com 
alta taxa de remissão e prolongada duração de resposta 

com o uso em ciclo único de sete dias12. Um seguimento de 
207 pacientes portadores de tricoleucemia por sete anos, 
demonstrou alta taxa de resposta em 95% dos pacientes; 
e, 11% de resposta parcial em pacientes tratados com ciclo 
único de cladribina por sete dias, com duração da primeira 
resposta por 98 meses. Esse estudo sugeriu que o fármaco 
é seguro e efetivo no tratamento de tricoleucemia, com a 
maioria dos pacientes permanecendo por longo tempo em 
remissão15. Outros estudos também parecem ser favoráveis 
ao uso de cladribina, com remissão em grande parte dos 
casos16,17. Embora a resposta não seja universal, um grande 
número de pacientes entra em remissão18.
Um outro estudo baseado na revisão de 234 pacientes com 
tricoleucemia, com seguimento de aproximadamente de 30 
anos, apresentando acompanhamento médio de 122 meses, 
revelou 32 recidivas entre 176 pacientes tratados inicial-
mente com cladribina, com sobrevida estimada em 10 anos 
de 84% e em 20 anos de 65%. Nesse estudo a maioria dos 
pacientes que faleceu não se encontrava em fase de remis-
são, chamando atenção para necessidade de identificação 
de fatores de risco para recidiva. O mesmo grupo posterior-
mente introduziu cladribina por um período de cinco dias, 
seguido por rituximab, com uma dose por semana por oito 
semanas, como tentativa de primeira linha de tratamento, 
objetivando o prolongamento da remissão, alcançando er-
radicação a mutação IGVH por PCR em 11 dos 12 pacien-
tes tratados18.
A combinação de análogos purínicos com rituximab, um 
anticorpo monoclonal específico para linfócitos B, parece 
ser segura e efetiva para pacientes com tricoleucemia re-
corrente ou refratária. Os resultados sugerem um benefício 
na associação da combinação de análogos purínicos com 
rituximab quando comparado à terapia de primeira linha 
para esses pacientes19. Estratégias futuras devem adicionar 
terapia combinada de análogos purínicos com anticorpos 
monoclonais20.

CONCLUSÃO

Embora a leucemia de células pilosas seja um diagnóstico 
raro deve ser pensado visando o diagnóstico diferencial de 
outras doenças linfoproliferativas especialmente com es-
plenomegalia e pancitopenia. O atraso em seu diagnóstico 
pode ocorrer sérias complicações infecciosas e culminar 
com a morte do paciente, antes mesmo da definição diag-
nóstica.
Seu tratamento parece vir se estabelecendo de acordo com 
a resposta ao análogo purínico e a análise da remissão por 
imuno-histoquímica, por isso, sugere-se que seja levado 
em conta a possibilidade de persistência de doença mesmo 
após a terapia convencional. 

REFERÊNCIAS

1. Kraut EH. Clinical manifestations and infectious com-
plications of hairy-cell leukaemia. Best Pract Res Clin 
Haematol, 2003;16:33-40.

2. O’Brien S, Keating MJ. Cancer: Principles & Practice 



69

Leucemia de células pilosas. Relato de caso

of Oncology, Seventh Ed, Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins. 2005;2133–2143.

3. Bouroncle BA, Wiseman BK, Doan CA. Leukemic re-
ticuloendotheliosis. Blood, 1958;13:609-630.

4. Wanko SO, de Castro C. Hairy cell leukemia: an elusive 
but treatable disease. Oncologist, 2006;11:780-789.

5. Hoffman MA. Clinical presentations and complica-
tions of hairy cell leukemia. Hematol Oncol Clin North 
Am. 2006;20:1065-1073.

6. Riccioni R, Galimberti S, Petrini M. Hairy cell leuke-
mia. Curr Treat Options Oncol, 2007;8:129-134.

7. Chen YH, Tallman MS, Goolsby C, et al. Immuno-
phenotypic variations in hairy cell leukemia. Am J Clin 
Pathol, 2006;125:251-259.

8. Mori N, Murakami YI, Shimada S, et al. TIA-1 expres-
sion in hairy cell leukemia. Mod Pathol, 2004;17:840-
846.

9. Flinn IW, Kopecky KJ, Foucar MK, et al. Long-term 
follow-up of remission duration, mortality, and second 
malignancies in hairy cell leukemia patients treated 
with pentostatin. Blood, 2000;96:2981-2986.

10. Dearden CE, Matutes E, Hilditch BL, et al. Long-term 
follow-up of patients with hairy cell leukaemia after 
treatment with pentostatin or cladribine. Br J Haema-
tol, 1999;106:515-519.

11. Savoie l, Johnston JB. Hairy cell leukemia. Curr Treat 
Options Oncol, 2001;2:217-224.

12. Fanta PT, Saven A. Hairy cell leukemia. Cancer Treat 
Res, 2008;142:193-209.

13. Dunphy CH. Reaction patterns of TRAP and DBA.44 
in hairy cell leukemia, hairy cell variant, and nodal and 
extranodal marginal zone B-cell lymphomas. Appl Im-
munohistochem Mol Morphol, 2008;16:135-139.

14. Went PT, Zimpfer A, Pehrs AC, et al. High specificity 
of combined TRAP and DBA.44 expression for hairy 
cell leukemia. Am J Surg Pathol. 2005;29:474-478.

15. Goodman GR, Beutler E, Saven A. Cladribine in the 
treatment of hairy-cell leukaemia. Best Pract Res Clin 
Haematol, 2003;16:101-116.

16. Ravandi F, Jorgensen JL, O’Brien SM, et al. Eradica-
tion of minimal residual disease in hairy cell leukemia. 
Blood, 2006;107:4658-4662. 

17. Bengio R, Narbaitz M, Palacios F, et al. Hairy cell 
leukemia. An Alternative method for the detection of 
minimal residual disease using flow cytometry. Medici-
na, 2000;60:(Suppl2):71-76.

18. Tallman MS, Hakimian D, Kopecky KJ, et al. Minimal 
residual disease in patients with hairy cell leukemia in 
complete remission treated with 2-chlorodeoxyadenos-
ine or 2-deoxycoformycin and prediction of early re-
lapse. Clin Cancer Res, 1999;5:1665-1670.

19. Else M, Osuji N, Forconi F, et al. The role of rituximab 
in combination with pentostatin or cladribine for the 
treatment of recurrent/refractory hairy cell leukemia. 
Cancer, 2007;110:2240-2247.

20. Belani R, Saven A. Cladribine in hairy cell leuke-
mia. Hematol Oncol Clin North Am, 2006;20:1109-
1123.


