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ใน APL หรืรื ออาจพบภาาวะนี้ ระหว่างการรั
ง กษาผูปป่้ วยได้ อุบติตั ิการณ์ของภาวะ DIC ในนผูป้ ่ วยเหล่านี้ ยงั ไม่ทราบ
แน่ ชดั ผูป้ ่ ววยที่มีภาวะ DIC อาจมีเลื
เ อดออกใน อวัยวะสําคัญจนเสี
ญ
ยชี วิตและถือว่ากลุลุ่ มนี้ มีพยากรณ์โรคที่ไม่ดี
พยาธิ กาํ เนิ ดดของภาวะ DIC
D ในผูป้ ่ วยย APL แบ่งอออกได้ 3 ระะบบ (รู ปที่ 3)) กล่าวคือ ร ะบบที่ 1 เกิดการกระตุ
ด
น้
การแข็งตัวขของเลือดอย่างมาก
า
(hypeercoagulabiliity) โดย prim
mary granule ของ prommyelocyte ในน APL (APLL
cells) ผลิตสสารที่กระตุนการแข็
น้
งตัวของเลื
ข อด (prrocoagulant)) ได้แก่ tissuue factor (TFF), cancer procoagulant
p
t
(CP) และ microparticlles (MPs) โดย
โ tissue ffactor ที่สร้างขึ
า ้ นสามารถถจับกับ factoor VII (FVII) ซึ่ งจะไป
กระตุน้ facctor X (FX)) และกระตุนการสร้
น้
าง tthrombin ต่อไป โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่เเริ่ มรักษา แลละมีการแตกก
ทําลายของเซลล์มะเร็ ง (tumor
(
lysis)) ทําให้มีการรปล่อย primary granuless ออกมาจํานนวนมาก สําหรั
ห บ cancerr
procoagulannt จะกระตุนการสร้
น้
าง thhrombin ได้โโดยกระตุน้ FX
F โดยไม่ตองใช้
อ้
FVII นนอกจากนี้ miicroparticless
ยังสามารถกกระตุน้ TF/FVII ได้ ระบบที
ร
่สอง คือ เกิ ดการละลายลิ่มเลืลือดมากขึ้น (hyperfibriinolysis)โดยย
1

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 วยให้การรั กษาและการพยากรณ์โรคใน
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
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