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Acute promyelocytic leukemia (APL) เป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในกลุ่ม acute myeloid leukemia (AML) พบได้
ประมาณร้อยละ 5 - 8 ของผูป้ ่ วย AML[1] มีลกั ษณะสาคัญคือ พบเซลล์มะเร็ งเม็ดเลือดขาวส่วนใหญ่ในระยะ promyelocyte เจริ ญ
ในไขกระดูกและสามารถพบเซลล์ดงั กล่าวออกมาในกระแสเลือด การตรวจเซลล์ในไขกระดูกจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยแยก
APL ออกจากภาวะ reactive disorders of bone marrow และ acute leukemia อื่ นๆ โดย leukemic promyelocyte ที่พบใน APL มี
2 แบบหลัก[2] ได้แก่ (1) เซลล์ hypergranular (classical M3) มักมีนิวเคลียสเหมือน promyelocyte ปกติหรื อมีรอยพับ (folding)
หรื อมี lobe ก็ได้ ใน cytoplasm พบ azulophilic granule จานวนมากเป็ นลักษณะเด่น บางครั้งรวมตัวเป็ นแท่ง Auer rod หรื อพบ
Auer rod จานวนมากกองอยู่ร วมกัน เรี ยก faggot cells (2) เซลล์ microgranular (M3V) นิ วเคลี ยสมี รูปร่ างไม่แน่ นอน มักพบ
folding เป็ นลักษณะ bilobe ภายใน cytoplasm มี granule เล็ก ละเอียด อาจพบ Auer rod ได้บา้ ง นอกจากนี้ ยังมีรายงานเซลล์ APL
ที่ พ บได้น้ อ ยอี ก 2 แบบ [2] ได้แ ก่ hyperbasophilic variant และ zinc finger gene (PLZF)/retinoic acid receptor-α (RARA)
(M3r) สาหรับ hyperbasophilic variant เซลล์มกั มี granule น้อย ไม่พบ Auer rod ส่วน cytoplasm ติดสี น้ าเงิ นเข้ม อาจพบเป็ นตุ่ม
(bleb) เล็กๆ ยื่นออกมา คล้ายเซลล์ micromegakaryocyte นิ วเคลียสมีขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์ (N:C ratio สู ง) มีรูปร่ างเป็ น lobe ได้
และเซลล์แบบ M3r มักมีนิวเคลียสกลม รี เส้น chromatin ค่อนข้างแน่นและทึบมากกว่า พบ granule ใน cytoplasm ได้ และอาจ
พบ Auer rod ได้บ้าง (ตารางที่ 1) เซลล์ชนิ ดนี้ ม ัก พบเฉพาะในผูป้ ่ วยที่ มีการเปลี่ ยนแปลงโครโมโซม translocation ระหว่าง
โครโมโซมคู่ที่ 11 และ 17 [t(11;17) (q23;q21)] ทาให้เกิดยีนลูกผสม PLZF/RARA [2 - 4]
ตารางที่ 1 ลักษณะเซลล์ APL แบบต่างๆ [2]
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ผลการตรวจ Immunophenotyping ในผูป้ ่ วย APL พบว่าเซลล์ APL มัก ให้ ผลบวกต่อ CD33 (early myeloid marker)
และ CD13 (myeloid lineage marker) แต่ให้ผลลบต่อ HLA-DR และ CD34 [2] นอกจากนี้ ยังมีรายงาน APL ให้ผลบวกต่อ CD56
ซึ่ งเป็ น marker ของเซลล์ NK ในผูป้ ่ วยที่มีการพยากรณ์โรคไม่ดี (poor prognosis) และสัมพันธ์กบั ความผิดปกติยีนลูกผสมแบบ
PLZF/RARA (โครโมโซม translocation t(11;17) (q23;q21)) [3, 4] ความผิดปกติน้ ี พบในผูป้ ่ วย APL น้อยกว่าร้ อยละ 5 ซึ่ งผูป้ ่ วย
กลุ่มนี้ มีการตอบสนองต่อการรักษาด้วย retinoids เช่น all-tran-retinoic acid (ATRA) และการพยากรณ์โรคไม่ดี [1, 2] ทั้งนี้ ความ
ผิด ปกติ ข องโครโมโซมและยีน ส่ ว นใหญ่ ที่ ต รวจพบในผูป้ ่ วย APL ประมาณร้ อ ยละ 95 คื อ balance translocation ระหว่ าง

โครโมโซมคู่ที่ 15 และ 17 [t(15;17) (q22;q21)] ก่อให้เกิ ดยีนลูกผสม PML/RARA ซึ่ งตอบสนองดี ต่อการรักษาด้วย retinoids [1]
เมื่อผูป้ ่ วยได้รับ retinoids เข้าสู่ร่างกาย ยาจะจับ RARA ทาให้ co-repressor complex ซึ่ งยับยั้งการแสดงออกของยีนเป้าหมายหลุด
ออก ทาให้ยีนสามารถแสดงออก ส่งผลให้เซลล์เกิ ดการเจริ ญแก่ตวั ได้ (differentiation) แต่ในกรณี ของยีนลูกผสม PLZF/RARA
พบว่ายัง มี ตาแหน่ ง อื่ น ในส่ ว น PLZF สามารถจับ กับ co-repreesor ได้ด้ว ย จึ ง ส่ ง ผลให้ ผูป้ ่ วยตอบสนองต่อ retinoid ไม่ ดี [2]
นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติของโครโมโซมและยีนอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 [2]
ตารางที่ 2 ความผิดปกติของโครโมโซมและยีนลูกผสมที่พบได้บ่อยใน APL [2]
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เนื่ อ งจาก APL เป็ นมะเร็ ง เม็ด เลื อ ดขาวที่ มี ก ารดาเนิ น โรคเร็ ว และมี ภ าวะแทรกซ้อ นรุ น แรง โดยเฉพาะภาวะ
Disseminated intravascular coagulation (DIC) [5] ซึ่ งส่ ง ผลให้ผูป้ ่ วยเสี ย ชี วิ ตอย่างรวดเร็ วถ้าไม่ได้รับ การรั ก ษาอย่างทันท่ว งที
ดังนั้น การวินิจฉัย APL ที่รวดเร็ วจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูป้ ่ วย และ CBC จัดเป็ นการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการสาคัญขั้นแรก
ที่สามารถตรวจพบความผิดปกติดงั กล่าวที่เกิดขึ้นได้
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