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ACUTE PROMYELOCYTIC LEUKEMIA (APL) COMPLICATED
BY ACUTE PANCREATITIS AND TYPHLITIS
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Klinika Pediatrii ŒAM, Oddzia³ Hematologii Górnoœl¹skiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach

Streszczenie: Ostra bia³aczka promielocytowa (APL) jest rzadk¹ postaci¹ leukemii u dzieci, stanowi ok. 35% wszystkich postaci ostrych bia³aczek nielimfoblastycznych (ANLL). Wprowadzenie do leczenia kwasu
all-transretinowego (ATRA), indukuj¹cego ró¿nicowanie komórek blastycznych do dojrza³ych form granulocytów, znacznie poprawi³o wyniki leczenia. Terapia zwi¹zana jest z bardzo powa¿nymi powik³aniami
do których nale¿¹ m.in. zapalenie k¹tnicy (typhlitis) oraz ostre zapalenie trzustki. Przedstawiamy przypadek 13-letniej pacjentki z rozpoznan¹ w paŸdzierniku 2001 r. APL, u której na podstawie objawów klinicznych, laboratoryjnych i obrazowych rozpoznano powy¿sze powik³ania. Pomimo tak trudnych w rokowaniu komplikacji dziewczynka prze¿y³a i pozostaje w remisji choroby zasadniczej.
S³owa kluczowe: ostra bia³aczka promielocytowa (APL), zapalenie k¹tnicy, ostre zapalenie trzustki, kwas
all-transretinowy (ATRA), dzieci
Abstract: Acute promyelocytic leukemia (APL) is a rare type of children’s leukemias (about 3-5% of all
ANLL). Therapy with all-trans-retinoic acid (ATRA), which induce differentiation of blast cells into neutrophils, improve the prognosis of the disease. Therapy is often seriously complicated by acute pancreatitis and
typhlitis. We report a case of a 13-year old girl who was diagnosed as having APL. On the basis of clinical
symptoms and laboratory examinations the above mentioned complications were recognised. Despite of
these severe complications, she survived and stays in remission of APL.
Key words: acute promyelocytic leukemia (APL), typhlitis, pancreatitis acuta, all-trans-retinoic acid (ATRA),
children

Wstêp
Ostra bia³aczka promielocytowa (APL) jest rzadk¹ postaci¹
leukemii u dzieci, stanowi ok. 3-5% wszystkich postaci ANLL
(1). Jest specyficznym rodzajem bia³aczki, która oprócz charakterystycznej morfologii komórek blastycznych charakteryzuje
siê sta³¹ obecnoœci¹ translokacji t(15;17). Czêsto obserwowane
jest powik³anie w postaci zespo³u wewn¹trznaczyniowego
wykrzepiania (1 - 4). Dziêki wprowadzeniu do leczenia obok
chemioterapii, kwasu trans-retinowego (ATRA), indukuj¹cego
ró¿nicowanie komórek bia³aczkowych do dojrza³ych form granulocytów, wyniki leczenia i rokowanie w tej chorobie uleg³y
znacznej poprawie (CR 30-50% vs. 90%) (1, 5).
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Typhlitis (z jêz. greckiego typhlon-k¹tnica) charakteryzuje
siê martwic¹ b³ony œluzowej k¹tnicy (6 - 9). Jest to rzadkie, ale
bardzo powa¿ne powik³anie u pacjentów z niedoborami
odpornoœci, szczególnie w przebiegu chorób rozrostowych
uk³adu krwiotwórczego. Etiologia schorzenia nie jest dok³adnie wyjaœniona, ale w jego powstawaniu odgrywaj¹ rolê:
chemioterapia, neutropenia, ewentualnie obecnoœæ nacieków nowotworowych w k¹tnicy, zaka¿enia bakteryjne i grzybicze (6 - 9). Typowy obraz kliniczny typhlitis to ból brzucha
w prawym dolnym kwadrancie, gor¹czka septyczna, wodnista biegunka, pogarszaj¹cy siê dramatycznie stan pacjenta.
Rozpoznanie oparte jest na objawach klinicznych i wynikach badañ laboratoryjnych (neutropenia, posiew ka³u i krwi)

Ostra bia³aczka promielocytowa...
oraz ocenie radiologicznej i ultrasonograficznej (rozdêcie
k¹tnicy, obrzêk jej œciany) (6 - 9). Œmiertelnoœæ jest bardzo
wysoka (50 - 100%) i najczêœciej jest spowodowana posocznic¹ (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli, Candida albicans) (2, 5, 6).
Przedstawiamy przypadek 13-letniej pacjentki z rozpoznan¹
w paŸdzierniku 2001 r. ostr¹ bia³aczk¹ promielocytow¹. Leczenie, w okresie polekowej neutropenii, powik³ane by³o zapaleniem k¹tnicy (zespó³ typhlitis) oraz ostrym zapaleniem trzustki,
z charakterystycznymi objawami klinicznymi i pracownianymi.

Opis przypadku
12-letnia dziewczynka (D.I. nr hist. chor. 9523/01) zosta³a przyjêta do Oddzia³u Hematologii Kliniki Pediatrii ŒAM
w paŸdzierniku 2001 r. celem leczenia rozpoznanej na podstawie wczeœniejszej konsultacji ostrej bia³aczki.
Dziecko przekazane z Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego ŒAM, gdzie przebywa³o z powodu rozpoznanego
wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Podczas pobytu w Klinice Neurologii zaobserwowano obni¿anie siê parametrów czerwonokrwinkowych i liczby leukocytów, powiêkszanie siê wielkoœci œledziony. Z tego powodu
dziecko konsultowano hematologicznie.
Wykonany mielogram wykaza³ obecnoœæ w szpiku komórek blastycznych, które stanowi³y 84% utkania. Blasty morfologicznie odpowiada³y promielocytom (du¿e komórki o grubej ziarnistoœci, z obecnoœci¹ pa³eczek Auera). Przy przyjêciu
do Oddzia³u Hematologii dziecko by³o w stanie ogólnym doœæ
dobrym. Stwierdzono powiêkszenie w¹troby i œledziony - obydwa narz¹dy wystawa³y spod ³uku ¿ebrowego na 3 cm.
W morfologii krwi obwodowej mierne obni¿enie parametrów czerwonokrwinkowych (HGB 10,6 g/dl, RBC 3,7 M/µl,
HCT 30%), przy mieszcz¹cej siê jeszcze w granicach normy
wartoœci leukocytów (WBC 9,7 K/µl) i prawid³owej liczbie p³ytek krwi (PLT 461,0 K/ul). W rozmazie krwi obwodowej blasty
stanowi³y 54% krwinek bia³ych.
W badaniu immunofenotypowym szpiku dominowa³a
populacja komórek o fenotypie CD13/CD15/CD33, daj¹ca
dodatni¹ reakcjê na MPO (85%).
W badaniu cytogenetycznym szpiku stwierdzono obecnoœæ
translokacji t(15;17), a biomolekularnym - rearan¿acjê PML/RAR.
Powy¿sze potwierdza³o rozpoznanie ostrej bia³aczki nielimfoblastycznej promielocytowej (ANLL M3, APL).
Zaplanowano leczenie wg programu ANLL 98 wg PPGdsLBiCh, przeprowadzaj¹c leczenie indukuj¹ce z zastosowaniem
arabinozydu cytozyny, daunorubicyny i etopozydu oraz, zgodnie z odmian¹ bia³aczki, kwasu all-trans retinowego (ATRA).
Wykonany w 15 dniu mielogram wykaza³ obecnoœæ ok. 3%
blastów, szpik ubogokomórkowy. Planowa kontrola w 22 dniu:
szpik bogatokomórkowy, komórki blastyczne stanowi³y 4%
utkania, morfologia krwi obwodowej prawid³owa.
Stwierdzono ca³kowit¹ remisjê APL. Dziewczynkê zakwalifikowano do grupy standardowego ryzyka (SR), dalsze leczenie
przeprowadzono zgodnie z programem leczniczym dla SR.
W trakcie leczenia dziewczynka zg³asza³a miernie nasilone bóle g³owy, co wi¹zano z ATRA.
W 12. dobie od rozpoczêcia leczenia indukuj¹cego wyst¹pi³y bardzo nasilone, rozlane bóle brzucha i wymioty.
W badaniach laboratoryjnych stwierdzono znacznie podwy¿szone stê¿enie diastazy w surowicy (379,0 U/ml) oraz w moczu (3600,0 U/ml).
W badaniu USG jamy brzusznej zaznaczony by³ obrzêk trzustki z przewag¹ czêœci g³owowej. Rozpoznano ostre zapalenie
trzustki, ³¹cz¹c przyczynê ze stosowanym ATRA. Konsultacja
chirurgiczna wykluczy³a koniecznoœæ interwencyjnego leczenia.
Zastosowano leczenie zachowawcze zgodnie z przyjêtymi zasadami (ca³kowite ¿ywienie pozajelitowe, nawadnianie, os³ona
antybiotykiem, zwalczanie bólu- morphinum).

Uzyskano szybk¹ poprawê kliniczn¹ - zmniejszenie dolegliwoœci bólowych, normalizacja stê¿enia diastazy obserwowana od 4. doby (stê¿enie we krwi 40,0 U/ml, w moczu
56,0 U/ml) co korespondowa³o z obrazem USG (obraz trzustki prawid³owy).
Z kolei od 7. doby od ukoñczenia indukcji remisji obserwowano gor¹czkê neutropeniczn¹ (WBC 1,5-0,1 K/µl).
W tym okresie ponowne za³amanie stanu ogólnego dziecka,
ponowne dolegliwoœci bólowe brzucha (tym razem zg³asza³a nad prawym talerzem biodrowym), oraz rozwijaj¹ca siê
wodnista biegunka (kilkanaœcie stolców na dobê). Kontrolowane stê¿enia diastazy pozostawa³y w granicach normy.
USG jamy brzusznej wykaza³o poszerzenie k¹tnicy
z obecnoœci¹ p³ynu w jej obrêbie oraz w uwidocznionych
partiach jelit, z wyraŸnie os³abion¹ perystaltyk¹. Obraz kliniczny odpowiada³ zespo³owi typhlitis.
W morfologii krwi obwodowej, poza neutropeni¹, odnotowano obni¿one wartoœci PLT (13,0-1,0 K/µl), g³êbok¹ hypokaliemiê (K 2,8-2,4 mmol/l), kwasicê metaboliczn¹ (pH 7,31-7,28).
Powtarzane badania bakteriologiczne (krew, mocz, ka³)
dawa³y wynik ujemny.
Prowadzono intensywne leczenie, którego podstawê stanowi³o intensywne nawadnianie pozajelitowe z wyrównaniem
gospodarki elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, czynniki
wzrostu kolonii granulocytarnych i antybiotykoterapia (wankomycyna, netromycyna). Stosowano tak¿e ca³kowite ¿ywienie pozajelitowe. Pomimo takiego prowadzenia stan kliniczny nie ulega³ poprawie. W 5. dobie leczenia nast¹pi³o za³amanie stanu ogólnego, oliguria oraz narastanie parametrów nerkowych (kreatynina 2,4-3,0 mg/dl) - dziecko przekazano do
Kliniki Intensywnej Terapii, gdzie przebywa³o 10 dni. Funkcja
nerek powróci³a bez potrzeby leczenia nerkozastêpczego.
Stan kliniczny pozwoli³ na dalsz¹ realizacjê programuprowadzono konsolidacjê, podczas której nie obserwowano nasilonych powik³añ, choæ parokrotnie pacjentka demonstrowa³a podczas leczenia miernie nasilon¹ biegunkê.
Leczenie podtrzymuj¹ce remisjê rozpoczê³a doœæ planowo, w marcu 2002 r., aktualnie jest to drugi rok powy¿szego
leczenia. Stan kliniczny pozostaje dobry, dziecko w ca³kowitej remisji APL, na co wskazuje morfologia krwi obwodowej
(HGB 14,0 g/dl, RBC 4,5 M/µl, HCT 41%, WBC 4,8 K/µl, PLT
240,0 K/µl) oraz prawid³owy obraz szpiku kostnego.

Omówienie
Dla APL charakterystyczna jest translokacja t(15;17)
(q22;q21). Wiêkszoœæ komórek nieerytroidalnych stanowi¹
hypergranularne blasty przewa¿nie z obecnoœci¹ pa³eczek
Auera, choæ istniej¹ warianty z blastami ubo¿szymi w ziarnistoœci. Czêstoœæ wystêpowania typhlitis u dzieci z leukemi¹
wynosi od 10 do 24% (7). Patogeneza typhlitis jest wieloczynnikowa. Wiêkszoœæ dzieci z t¹ jednostk¹ leczona by³a
cytostatykami, ale istniej¹ równie¿ pojedyncze doniesienia o
wyst¹pieniu tego schorzenia u pacjentów nowotworowych
przed rozpoczêciem leczenia chemicznego (6 - 9). Lokalizacja zmian w k¹tnicy wydaje siê mieæ zwi¹zek z takimi jej
cechami, jak zmniejszona perfuzja naczyniowa i drena¿ limfatyczny, wiêksza rozci¹gliwoœæ i napiêcie œciany relatywnie
do pozosta³ej czêœci jelita grubego (7).
Bia³aczkê promielocytow¹ rozpoznano u dziewczynki
na podstawie typowego obrazu szpiku kostnego oraz
wyniku badania cytogenetycznego i biomolekularnego. Z kolei za rozpoznaniem typhlitis przemawia³ typowy obraz kliniczny z dominuj¹cymi objawami bólowymi w obrêbie jamy
brzusznej, wodnist¹ biegunk¹ oraz charakterystycznym obrazem k¹tnicy w badaniu USG. Charakterystyczny by³ okres wyst¹pienia schorzenia - stan polekowej neutropenii.
Zgodnie z doœwiadczeniami równie¿ innych autorów,
w leczeniu zasadnicz¹ rolê wydaje siê odgrywaæ intensywne
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nawadnianie pozajelitowe z wyrównaniem zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, stosowanie ¿ywienia pozajelitowego, leczenie neutropenii (czynnik
wzrostu kolonii granulocytarnych, G-CSF) oraz antybiotykoterapia (6 - 9). Zastosowanie powy¿szego leczenia pozwoli³o na uzyskanie pe³nej regresji powik³añ, co pozwoli³o na
kontynuacjê leczenia choroby zasadniczej.
Wymienione objawy kliniczne wi¹zane by³y równie¿
z rozpoznanym u dziewczynki, na podstawie wyników badañ
biochemicznych (diastazy krew, mocz), pancreatitis acuta. Ostre
zapalenie trzustki by³o najpewniej nastêpstwem stosowania w
leczeniu kwasu all- trans retinowego (ATRA). Pancreatits acuta
wymieniane jest jako mo¿liwa do wyst¹pienia komplikacja w
trakcie leczenia tym preparatem (1, 10, 11). Pomimo dramatycznie ciê¿kiego stanu klinicznego w okresie powik³añ dziewczynka uzyska³a ca³kowit¹ remisjê bia³aczki, która utrzymuje
siê do dzisiaj.

Przypadek prezentujemy z uwagi na rzadkoœæ wystêpowania ostrej bia³aczki promielocytowej u dzieci oraz
z uwagi na pomyœlny wynik leczenia tej choroby pomimo powik³añ o najtrudniejszej prognozie (typhlitis, pancreatitis acuta).

Wnioski
1. U dzieci leczonych z powodu bia³aczki w przypadku
nasilonych bólów brzucha oraz biegunki, szczególnie
w okresie neutropenii, nale¿y podejrzewaæ typhlitis.
2. Intensywne leczenie: wyrównanie gospodarki wodno-elektrolitowej, ¿ywienie pozajelitowe, stymulacja wzrostu liczby
granulocytów oraz antybiotykoterapia stanowi¹ zasadnicze
postêpowanie terapeutyczne w przypadku typhlitis.
3. U dzieci z APL leczonych preparatem kwasu all-trans
retinowego nale¿y monitorowaæ stê¿enie diastazy z uwagi
na zagro¿enie pancreatitis acuta.
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