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To jest preparat mikroskopowy ostrej białaczki szpikowej, a 
ściślej jej rodzaju określonego jako ostra białaczka 
promielocytowa czyli M3. 



Ostra białaczka promielocytowa 

• Jest jednym z rzadszych rodzajów ostrych białaczek 
szpikowych u ludzi rasy kaukaskiej tj. „białych” 

• Kiedyś uważana za jeden z najgorszych rodzajów ostrych 
białaczek 

• I leczona chemioterapią, tak, jak inne ostre białaczki 

• Ale występuje stosunkowo często u ludzi rasy orientalnej, w 
tym w Chinach 

• A Chińczycy również nie chcieli na nią umierać, mieli dużo 
chorych, ale nie mieli łatwego dostępu do chemioterapii i 
próbowali stosować różne środki. 

• A Konfucjusz wierzył, że można sprowadzić przestępców na 
dobrą drogę. 



Wychodząc z myśli 
Konfucjusza… 

• Prof.. ZY Wang z Szanghaju w 1988 roku 
zastosował u chorych na ostrą białaczkę 
promielocytową kwas transretinowy (ATRA) – 
substancję podobną do witaminy A, który 
powodował dojrzewanie linii komórek 
białaczkowych in vitro.  

• Spośród 24 pacjentów 23 uzyskało remisję 
całkowitą. 

• Wkrótce potwierdzono to we Francji (prof. L. 
Degos)  

• Ale jaki był mechanizm: czy komórki 
białaczkowe wyeliminowano zabijając je po 
prostu kwasem transretinowym? 



Nie. Komórkowych przestępców zmuszono w ten 
sposób, do tego, aby się zestarzeli, czyli zostali 
dojrzałymi granulocytami. Te, jak wiadomo nie mogą się 
rozmnażać i już nie są groźne. 



Co ciekawe, wtedy nie wiedziano 
dlaczego ATRA tak działa 

• Powody miano dopiero poznać. 

• Wiadomo już było, ze komórki tej białaczki zawierają unikalną 
zmianę genetyczną: translokację 15:17. 

• Odkryła to Janet D. Rowley, ta sama, która odkryła, że 
przewlekła białaczka szpikowa to wynik translokacji 9:22. 

• Dopiero na początku lat 90-tych XX wieku trzy grupy 
niezależnie sklonowały miejsce, w którym części tych 
chromosomów się łączą 

• Otóż okazało się, że na chromosomie 17 w miejscu złamania 
znajduje się gen receptora alfa kwasu retynowego. Ten gen 
zostaje pobudzony przez przeniesiony z chromosomu 15 gen 
PML (od ang. promyelocytic leukemia) i powoduje blokowanie 
transkrypcji genów dojrzewania granulocytów. 



Neves i wsp. 



Chromosom 15 Chromosom 17 Chromosom 15 Chromosom 17 

Przed translokacją Po translokacji 

PML 
RARA 

PML-RARA 

W oparciu o Rowley JD, The de H, Solomon E i Pelicci PG i ich wsp. 



I wtedy zrozumiano 

• ATRA działa w sposób celowany odblokowując dojrzewanie. 

• Ale to zrozumienie było połączone z klęską 

• Otóż, o ile wczesne wyniki leczenia ATRĄ były znakomite to 
szybko następował nawrót. 

• I wtedy „biali” i „żółci” połączyli siły, czyli skojarzono ATRĘ z 
chemioterapią u „białych” pacjentów. 

• Żółci pacjenci na białaczkę nadal otrzymywali różne stare leki 
dawno wycofane w „białym” świecie. 





Żółci pacjenci na białaczki 

• nadal otrzymywali różne stare leki dawno wycofane w „białym” 
świecie. 

• Jednym z tych związków (wykorzystywanych od więcej niż 
2000 lat) był arszenik. 

• Zwykle stosowano go w przewlekłej białaczce szpikowej ale na 
Uniwersytecie Harbin w 1996 roku podano go dożylnie chorym 
na ostrą białaczkę promielocytową. 

• I co się stało? 



ATO: arsenic trioxide: trójtlenek arsenu 



Niemal to samo, co po zastosowaniu kwasu 
transretinowego.  





Kiedy się o tym dowiedziałem to 

• Kupiłem butelkę trójtlenku arsenu i spróbowałem go rozpuszczać. 

• Nie udało się. 

• Zatelefonowałem do mojej byłej żony (dr hab. inżynier chemik) i 
zapytałem, jak to zrobić? 

• Zmienić pH! 

• Zmieniłem, rozpuściłem i zleciłem firmie Vipharm przygotowanie mi 
preparatu do podawania chorym. 

• Komisja Bioetyczna wyraziła zgodę i zaczęliśmy go stosować.  

• Do czasu. 

• Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. 

• I co? 





Okazało się, że…  

• Pewna firma amerykańska zarejestrowała ten preparat w procedurze 
leku sierocego w Unii Europejskiej i ma na niego wyłączność. 

• Już nie możemy sobie rozpuszczać tylko musimy kupować od tej 
firmy. 

• To był majstersztyk prawniczy. 

• Normalnie ta procedura służy temu, aby innowacyjne firmy 
inwestujące w opracowanie leków dla rzadkich chorób mogły sobie 
chociaż zwrócić koszty. 

• Ale ta firma ani tego nie wymyśliła, ani tego nie odkryła. 

• Ale ona to sprzedaje. Jest to drogie, ale na szczęście choroba jest 
bardzo rzadka. 

• Ale wróćmy do medycyny… 



Jeżeli ATRA działa i ATO działa to może to 
skojarzyć… 

• Wszystkie zasady są spełnione: 

• Każdy z leków proponowanego skojarzenia jest indywidualnie bardzo 
skuteczny i stosunkowo mało toksyczny 

• Leki mają inne mechanizmy działania. 

• Mają inne działania uboczne. 

• I powinny działać synergistycznie… 







I oto stała się rewolucja! 

•Po raz pierwszy skojarzenie leków, z 
których żaden nie jest cytostatykiem 
okazało się bardzo skuteczne i bardziej 
skuteczne od chemioterapii w 
jakimkolwiek rodzaju ostrej białaczki. 



Czy wszystkie problemy zostały rozwiązane 

• Nie.  

• U części chorych białaczka nawraca i wtedy trzeba 
ich ratować przeszczepieniem szpiku.  

• Ale większy problem jest na początku. 

• Choroba często zaczyna się bardzo nasiloną skazą 
krwotoczną, która może spowodować 
nieodwracalne zmiany (np. wylew krwi do mózgu) 
zanim zostanie opanowana lub w ogóle rozpoznana. 

• I właściwie nie wiadomo, jak to rozwiązać. 


