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โรคคมะเร็ งเม็ดเลืลือดขาว ชนิ ด Acute proomyelocytic leukemia (APL) พบได้ด้ร้อยละ 5-10 ของผูป้ ่ วยย
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ลักษษณะอาการททางคลินิกของผูป้ ่ วย AAPL นอกกจากอาการไข้และซี ดแล้ววยังพบว่าอาจมีจ้ าํ ตามตัว
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Annexin II บน APL cells สามารถกระตุน้ plasminogen ไปเป็ น plasminได้ ผูป้ ่ วย APL ที่มี t(15;17) พบว่ามี
Annexin II มากกว่าผูป้ ่ วยที่ไม่มีโครโมโซมผิดปกติ นอกจากนี้ APL cells ยังผลิต tissue-type plasminogen
activator (t-PA), urokinase-type plasminogen activator (u-PA) และ u-PA receptor (u-PAR) ซึ่ งกระตุน้
plasminogen ได้อีกด้วย จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า proteases ที่ผลิตจาก APL cells อาจจะมีส่วนทําให้การ
ละลายลิ่มเลือดเกิดเพิ่มขึ้น ระบบที่สาม คือ endothelial cell damage โดย APL cells ผลิต cytokines หลายชนิ ด
เช่ น IL-1β, IL-6 และ TNF-α ซึ่ งมีผลทําให้เกิ ดความเสี ยหายของเซลล์ผนังหลอดเลือด และยังทําให้
thrombomodulin ลดลง แต่กระตุน้ ให้ TF และ plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) บนผิวของ
endothelial cells เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เกิ ดกระตุน้ ระบบการแข็งตัวของเลือดมากขึ้นได้
การวินิจฉัยภาวะ DIC ได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง เป็ นการช่ วยให้การรักษาและการพยากรณ์โรคใน
ผูป้ ่ วยได้ดีข้ ึน ซึ่ งต้องอาศัยข้อมูลอาการทางคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ทั้งนี้ การ
ตรวจเบื้องต้นด้วยการทดสอบ PT และ APTT และการตรวจสเมียร์ เลือด สามารถช่ วยประเมินในเบื้องต้นได้
โดยดูจากค่าของ PT และ APTT ที่ยาวผิดปกติและการพบเม็ดเลือดแดงผิดปกติ เช่ น schistocyte ในสเมียร์
เลือด ร่ วมกับจํานวนเกล็ดเลือดที่ลดตํ่าลง ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานที่แน่ ชดั ที่ระบุว่าการพบ schistocyte ใน
สเมียร์ เลือดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับภาวะ DIC อย่างไรก็ตามพบว่าในผูป้ ่ วยที่มีภาวะ DIC จะพบ
schistocyte ได้บ่อย สําหรับการรักษาผูป้ ่ วย APL ในปัจจุบนั ยังคงใช้ all trans retinoic acid (ATRA) เป็ นหลัก
ร่ วมกับเคมีบาํ บัดต่างๆ กันไปตามระยะของโรค และช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเสี ยชีวิต
ผูป้ ่ วยในระยะแรกๆ หลังการวินิจฉัยได้

รู ปที่ 3 พยาธิ กาํ เนิดของ DIC ในผูป้ ่ วย APL
เอกสารอ้ างอิง
1. Keohane EM. Smith LJ, Walenga JM.Rodak’sHematology clinical principles and applications. 5th ed. Missouri: Elsevier Saunders;
2016.
2. Chang H, Kuo MC, Shih LY, Dunn P, Wang PN, Wu JH, et al. Clinical bleeding events and laboratory coagulation profiles in
acute promyelocytic leukemia. Eur J Haematol. 2012;88:321–8.
3. Lesesve JF, Martin M, Banasiak C, André-Kerneïs E, Bardet V, Lusina D, et al. Schistocytes in disseminated intravascular
coagulation. Int J Lab Hematol. 2014;36:439–43.
4. Ikezoe T. Pathogenesis of disseminated intravascular coagulation in patients with acute promyelocytic leukemia, and its
treatment using recombinant human soluble thrombomodulin. Int J Hematol. 2014;100:27–37.
5. Bain BJ. Blood Cells. A Practical Guide. 5th ed. West Sussex. John Wiley & Sons; 2015.434.
2

