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Arsenik har använts som
läkemedel i flera tusen år, även
mot maligna blodsjukdomar.
Drogen har fått förnyad aktua-
litet sedan studier visat på
mycket goda resultat vid be-
handling av akut promyelocyt-
leukemi. Arseniktrioxid utgör
redan nu den enda effektiva
behandlingen för patienter som
utvecklat resistens mot »all-
trans retinoic acid» och cyto-
statika. En intensiv forskning
pågår för att klarlägga arseni-
kens roll.

Arsenik har använts i över två tusen
år vid behandling av bland annat reu-
matiska sjukdomar och syfilis [1, 2].
Under senare delen av 1800-talet an-
vändes kaliumarsenik eller »Fowlers
solution» som standardbehandling vid
olika typer av blodsjukdomar [3]. En av
de första rapporterna i medicinsk fack-
litteratur som tar upp behandling med
arsenik vid hematologiska sjukdomar
daterar sig till 1878 [4]. Där beskrivs
arsenikbehandling av fem patienter, av
vilka två hade anemi och en »myeloid
leukemi»; den senare uppvisade en nor-
malisering av kraftigt förhöjda leuko-
cytvärden efter 9–10 veckors behand-
ling.

Från 1930-talet finns ett flertal rap-
porter om framgångsrik användning av
»Fowlers solution» vid kronisk
myeloisk leukemi (Figur 1). Behand-
lingen gav hos flertalet patienter redu-
cerade eller normaliserade LPK-
värden, minskad mjältvolym, förbätt-
ring av anemin och regress av kliniska
symtom [3, 5]. Även en del toxiska ef-

fekter vid långtidsbehandling finns do-
kumenterade [6]. Därefter förekommer
endast sporadiskt artiklar i medicinsk
litteratur som tar upp arsenikbehand-
ling av blodsjukdomar. 

Akut promyelocytleukemi
Akut promyelocytleukemi (APL)

utgör 5–10 procent av patienterna med
akut myeloisk leukemi. Under 1997
anmäldes endast sju fall (3 procent)
av denna leukemityp i Sverige [7], och
den förekommer oftare i Sydeuropa
än i Nordeuropa. Sjukdomen karaktä-
riseras av en translokation mellan kro-
mosom 15 och 17, involverande gener
för »retinoic acid receptor a» (RARa)
och »promyelocytic gene» (PML), re-
sulterande i fusionsproteinet PML-
RARa [8, 9]. Kliniskt karaktäriseras
den av en uttalad blödningsbenägen-
het, som anses bero på en aktivering
av koagulationssystemet men som
sannolikt framför allt orsakas av ned-
brytning av fibrinogen och koagula-
tionsfaktorer av proteaser, bland annat
elastas [10].

Cytostatika av antracyklintyp, som
daunorubicin, har ofta god aktivitet
vid akut promyelocytleukemi. Under
slutet av 1980-talet och början av
1990-talet kom de första rapporterna
om effekterna av A-vitaminanalogen
»all-trans retinoic acid», ATRA, vid
behandling av denna leukemi [11-14].
ATRA kan ensamt inducera komplett
remission i 75–95 procent av fallen,
men måste kombineras men cytosta-
tika för att ge en bestående remission.
Både in vitro och in vivo inducerar
ATRA en differentiering av promyelo-
cytcellerna till mogna granulocyter
genom att bryta blockeringen i diffe-
rentieringen via nedreglering av
PML-RARa-proteinet [15]. ATRA in-
går nu i standardbehandlingen och
har förbättrat behandlingsresultaten
vid sjukdomen [16].

Trots att akut promyelocytleu-
kemi har en bättre prognos än de
flesta övriga typer av akut myeloisk
leukemi återfaller 20–30 procent av
patienterna i sin sjukdom, och många
av dessa utvecklar resistens både mot
ATRA och mot konventionell cyto-
statika. För dessa har det fram tills nu

inte funnits någon effektiv behand-
ling.

Arsenikbehandling vid
akut promyelocytleukemi
1996 kom den första rapporten om

behandling av akut promyelocytleuke-
mi med arseniktrioxid från Chens grupp
i Shanghai [17]. Av 15 patienter som
återfallit efter behandling med ATRA
uppnådde 14 komplett remission efter
28–44 dagars behandling med 10 mg
arseniktrioxid intravenöst dagligen
(median 38 dagar) [18].

Resultaten gavs stor uppmärksam-
het, och under 1998 publicerades den
första västerländska studien som verifi-
erade de kinesiska resultaten [19]. Efter
ett protokoll utgående från Memorial
Sloan Kettering Cancer Center i New
York behandlades tolv patienter i olika
stadier av sjukdomen. Av dessa upp-
nådde elva komplett remission, medan
en avled i en intrakraniell blödning ef-
ter fem dagars behandling. Alla dessa
patienter hade recidiverat efter ATRA-
behandling och befann sig i allt från
första till tredje relaps. Åtta av patien-
terna hade en verifierad resistens mot
ATRA. Ytterligare rapporter vid Ame-
rican Society of Hematologys årliga
möte i december 1998 ger stöd för en
remissionsfrekvens på cirka 90 pro-
cent hos patienter med akut promyelo-
cytleukemi i relaps efter ATRA-
behandling [20, 21]. I de senare
rapporterna finns vissa indikationer på
att remissionsfrekvensen är bättre
hos patienter som erhållit behandling
med ATRA än hos tidigare obehand-
lade.

Vad gäller arsenikens plats i APL-
behandlingen är substansen för närva-
rande det enda effektiva behandlings-
alternativet för de patienter som utveck-
lat resistens mot både ATRA och cyto-
statika. De första studierna vid recidive-
rande akut promyelocytleukemi talar
vidare för att remissionsfrekvensen är
högre vid arsenikbehandling än med
den nuvarande recidivbehandlingen
med intensiv cytostatika i kombination
med ATRA. Randomiserade studier för
patienter med återfall har initierats i
USA och Europa. Ännu återstår myck-
et forskning innan vi har en klar bild av
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hur arsenik skall användas på ett opti-
malt sätt i behandlingen av akut promy-
elocytleukemi.

Toxicitet
De doser arseniktrioxid som använts

vid behandling av akut promyelocytleu-
kemi har i regel givit lindriga biverk-
ningar. I de två fullständiga rapporter
som föreligger behövdes i den ena ing-
et behandlingsuppehåll göras på grund
av biverkningar [18]. I den andra stu-
dien sattes drogen tillfälligt ut i fem fall
av tolv på grund av reaktioner där man
inte kunde utesluta arsenik som utlö-
sande faktor [19].

De vanligaste biverkningarna ut-
gjordes av hudbesvär i form av erytem,
klåda och torr hud (cirka 25 procent)
samt gastrointestinala symtom (cirka
25 procent). Förhöjda levervärden,
EKG-förändringar i form av T-vågs-
förändringar och AV-block 1, huvud-
värk och muskelvärk uppstod hos
drygt 10 procent av patienterna. En
övergående ökning av de vita blod-
kropparna är relativt vanlig och har
rapporterats hos knappt hälften av be-
handlade patienter. Överraskande nog
har man hitintills inte sett någon

hematologisk toxicitet i form av neu-
tropeni, aggraverad trombocytopeni
eller anemi. Denna toxicitet kan dock
vara svår att utvärdera på grund av
den påverkan leukemin ger på blod-
bilden.

Neurologiska biverkningar rappor-
terades redan på 1930-talet och är för
närvarande föremål för en del diskus-
sioner [6]. I en rapport från Kina be-
skrevs nyligen neurologiska biverk-
ningar hos tre patienter, varav en ut-
vecklat relativt grava motoriska bort-
fallssymtom vid återupptagen arsenik-
behandling efter att ha uppvisat lättare
sensoriska symtom vid föregående be-
handlingsperiod [22]. Av de 35 patien-
ter som fram till i juni 1999 hade be-
handlats i USA har sammanlagt tre rap-
porterats ha haft parestesier eller dom-
ningar, som dock inte helt säkert kunnat
relateras till arsenik [Ray Warrell, New
York, pers medd, 1999]. De neurologis-
ka biverkningarna tycks vara reversibla,
om än med långsam restitution.

I fallen från 1930-talet, där patienter
i mer än ett år behandlats med peroralt
administrerad arsenik, har förutom sen-
soriska och motoriska neurologiska bi-
verkningar även beskrivits leversteatos,

levercirros, hudpigmentering och kera-
tos i handflator och fotsulor [6]. 

Verkningsmekanismer
Kunskaperna om hur arsenik utövar

sina antitumorala effekter är ännu be-
gränsade. Det finns sedan tidigare stu-
dier gjorda i syfte att klarlägga meka-
nismerna för arsenikens cancerogena
egenskaper. I dessa studier har man
också fått fram vissa förklaringar till
hur arsenik verkar celltoxiskt. Redan
vid låga koncentrationer, motsvarande
de plasmanivåer som ses under arsenik-
behandling av patienter med akut pro-
myelocytleukemi, induceras kromatid-
brott och andra skador på DNA i hu-
mana lymfocyter [23-25]. Dessa effek-
ter kan induceras av såväl trivalent (ar-
senit) som pentavalent (arsenat) arse-
nik, och de liknar de förändringar som
ses efter vissa cytostatika. Vidare kan
arsenik hämma DNA-ligas I och II och
orsaka interaktioner mellan sulfhydryl-
grupper [25, 26]. 

I terapeutiska koncentrationer har
arseniktrioxid apoptosinducerande ef-
fekt på såväl promyelocytleukemi-
celler som andra tumörceller [27-29].
Ännu har man endast begränsad kän-
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Figur 1. Effekter på LPK, hemoglobin och EPK under behandling med kaliumarsenik (Fowlers solution) hos två patienter med kronisk
myeloisk leukemi (övre delen). Nedre delen av figuren visar förändringen av differentialräkningen med ökad andel utmognade
granulocyter (segmentkärniga neutrofiler) och minskad andel omogna celler (myelocyter). Ur Stephens DJ et al, Annals of Internal
Medicine, 1936 (publicerat med tillstånd från ACP/ASIM Philadelphia, USA).



nedom om vilka apoptosmediatorer
som aktiveras av arsenik, men i
promyelocytleukemicellinjen NB4
har man sett nedreglering av bcl-2,
dock utan påverkan på p53, bax, bcl-x
eller c-myc [27]. Nedregleringen av
bcl-2 har iakttagits även i myelom-
celler [29]. Mycket återstår således
att klarlägga vad gäller vilka apop-
tosmekanismer som aktiveras av arse-
nik. 

Jämförelse mellan
ATRA och arsenik
Stort intresse har riktats mot jäm-

förelsen mellan ATRA och arsenik,
speciellt med avseende på den diffe-
rentierande effekten. Medan ATRA
inducerar en total differentiering av
promyelocyterna till mogna granulo-
cyter orsakar arsenik en mer ofullstän-
dig differentiering, mätt som föränd-
ringar av morfologi, CD-uttryck och
NBT-reduktion [19, 28]. Vidare skiljer
sig de typiska förändringarna i lokali-
sering och granulering av fusions-
proteinet PML-RARa, som ATRA in-
ducerar från de förändringar man ser
vid arsenikexponering [28]. Nyligen
har man även visat att man genom att
förändra tumörcellers innehåll av glu-
tation och H2O2 kan påverka cellernas
känslighet för arseniktrioxid, vilket
talar för att dessa mekanismer kan ha
betydelse för den antitumorala effek-
ten [30, 31].

Effekter vid andra
maligna sjukdomar
Arsenikens uttalade effekter vid

akut promyelocytleukemi väcker gi-
vetvis frågan om drogen kan utgöra ett
behandlingsalternativ vid andra ma-
ligniteter. In vitro har man konstaterat
antitumorala effekter i ett stort antal
lymfoida cellinjer samt i tumörceller
från patienter med myelom [29, 32-
34]. Vid in vitro-försök har vi på
Huddinge sjukhus funnit att arsenik-
trioxid i terapeutiska koncentrationer
inducerar cytotoxiska effekter och
apoptos i leukemiceller också från pa-
tienter med akut myeloisk leukemi av
icke promyelocyt typ [35]. Resistens-
mönstret för arsenik i dessa celler
skiljer sig från andra droger som an-
vänds vid behandlingen av akut mye-
loisk leukemi, vilket talar för att
de vanliga mekanismerna för cytosta-
tikaresistens inte är av avgörande be-
tydelse för resistens mot arsenik. Vi
studerar för närvarande hur olika me-
kanismer för multidrogresistens på-
verkar känsligheten för arsenikföre-
ningar. 

Ännu finns mycket få rapporter om
kliniska effekter vid andra maligniteter
än akut promyelocytleukemi. Vid Ame-
rican Society of Hematologys möte i

december 1998 rapporterades om ett
fall av tumörreduktion vid diffust stor-
celligt lymfom. Av de fåtaliga patienter
som hitintills inkluderats i denna studie
har dock behandlingen fått avbrytas hos
flera på grund av tumörprogress [36].
Vid Huddinge sjukhus förbereder vi nu
en studie för att utvärdera effekterna vid
refraktär akut myeloisk leukemi av icke
promyelocyt typ. 

Det förnyade intresset för behand-
ling av maligna sjukdomar med arse-
nikföreningar är en intressant illust-
ration av hur ett mycket gammalt läke-
medel, och tillika en substans som
ansetts mycket giftig, kan visa sig bli
ett värdefullt och relativt atoxiskt
komplement till cytostatikabehand-
ling.
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Summary

Arsenic effective in acute promyelocytic
leukemia 

Sören Lehmann, Christer Paul

Läkartidningen 1999; 96: 5626-8.

Arsenic compounds have been utilised in
medicine for over 2,000 years. Recently, arse-
nic trioxide has been shown to induce complete
remission in up to 90% of patients with acute
promyelocytic leukemia (APL), including
those resistant to standard therapy. Randomised
studies are currently investigating the potential
clinical utility of this drug in APL. In vitro,
arsenic trioxide exhibits antitumoral properties
with respect to various other tumor species as
well, although assessment of clinical effects
will require further study. This article reviews
clinical results and possible mechanisms of
action of the drug.
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