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AcutePromyelocyticLeukemia:ATargetedApproach
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ภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Acutepromyelocyticleukemia(APL)เปนมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดที่พบไดไมบอยโดยมีอุบัติการณคิด
เปนรอยละ10ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดacutemyeloidleukemia(AML)ทัง้ หมด1ลักษณะจําเพาะของ
APLคือการทีไข
่ กระดูกและเลือดมีเซลลเม็ดเลือดขาวตัว
ออนชนิดpromyelocytesเพิม่ จํานวนมากขึน้ อยางผิด
ปกติการตรวจโครโมโซมของเซลลมะเร็งพบความผิด
ปกติของโครโมโซมคูที ่ 15และ172การเกิดภาวะผิดปกติ
อยางรุนแรงของระบบการแข็งตัวของเลือด(life-threatening  coagulopathy) และ ความ สามารถ ของ เซลล
มะเร็งในการตอบสนองอยางดีตอการรักษาดวยยาalltransretinoicacid(ATRA)และarsenictrioxide3
LeifHillestadเปนคนแรกทีรายงาน
่
clinicalsyndromeของAPLในป1957โดยเปนผูป ว ยชาวสวีเดน
3รายทีมี่ อาการหนักและเสียชีวติ อยางรวดเร็วการตรวจ
เลือดพบpromyelocytesจํานวนมากรวมกับมีภาวะ
เลือดออกอยางรุนแรงจากfibrinolysisและthrombocytopenia4ในป1977Rowleyและคณะจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดคนพบความผิดปกติระดับโครโมโซมเปน
ครั้ง แรก ที่ จําเพาะ ตอ APL ไดแก t(15;17) ซึ่ง เปน
balancedreciprocalchromosomaltranslocation2
ซึง่ ตอมาในชวงทศวรรษ1990พบวาreciprocaltranslocationนีทํ้ าใหเกิดการเชือ่ มตอของยีนretinoicacid
receptor-α(RARA)บนโครโมโซมคูที่17และยีน
promyelocyticleukaemia(PML)บนโครโมโซมคูที ่
155หลังจากนัน้ ก็มีการคนพบreciprocaltranslocation
อีกหลายชนิดทีเกี
่ ย่ วของกับยีนRARAในAPLแสดง

ใหเห็นวาความผิดปกติของRARAมีความสําคัญอยาง
ยิง่ ในกลไกการเกิดโรคAPL
RetinoicacidและRAR/RXR2,6
Retinoicacid(RA)เปนactivevitaminA
metaboliteที่มีความสําคัญตอcelldevelopment,
differentiationและhomeostasisโดยออกฤทธิผ์ าน
การจับกับspecificnuclearreceptorทีควบคุ
่ มgene
transcriptionการทดลองในหนูทีทํ่ าใหขาดวิตามินA
พบวามีexpansionของmyeloidcellsในไขกระดูก
มามและเลือดซึง่ อาจเกิดจากความผิดปกติของspontaneousapoptosisของterminallydifferentiated
granulocytes
Nuclear receptor ของ retinoic acid มี สอง
ประเภทไดแกRetinoicacidreceptors(RARs)(α,
β,γ)และRetinoidXreceptors(RXRs)(α,β,
γ)ทีสามารถ
่
นําสัญญาณโดยRARAเปนligand-dependent  transcription factor ที่ ถูก กระตุน ดวย
ATRAในขณะที่ RXRตอบสนองตอทัง้ ATRAหรือ
9-cisretinoicacid
Retinoicacidreceptorจะอยูใน
 รูปRAR/RXR
heterodimersหรือRXRhomodimersก็ไดโดยมี
DNA motifs เรียก วา RA-response elements
(RAREs)ซึง่ จะกระตุน transcriptionของRAtarget
genesRXRยังทําหนาที่เปนpartnerกับnuclear
receptorอืน่ ๆเชนthyroidhormoneและvitamin
D3แตใชsignallingpathwayที่แตกตางออกไป
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RARsและRXRsกระตุนหรือยับยั้งgenetranscriptionโดยผานการเกณฑmultiproteinco-activator  หรือ co-repressor complexes ที่ มี histone
acetyltransferase(HAT)หรือhistonedeacetylase
(HDAC)activityRARAจะจับกับco-repressor
moleculeในสภาวะที่ไมมีligandแตเมื่อถูกกระตุน
ดวยATRAจะเปลีย่ นจากrepressorไปเปนactivator
ของgenetranscriptionโดยการกระตุน ใหมีconformationalchangeในตัวreceptorเพื่อปลอยcorepressorและดึงco-activatorเขามาแทนดังนัน้ ถาไม
มีretinoicacidRARAจะเปนตัวยับยัง้ การแสดงออก
ของยีน(repressoroftranscription)ในขณะที่ถามี
retinoicacidRARAจะกลายเปนpotentactivator
ของtranscriptionการแสดงออกที่มากเกินไปของ
RARAหรือtruncatedformsของRARAจะทําตัว
เปนdominant-negativereceptorซึง่ ขัดขวางgranulocyticdifferentiationทีระยะ
่ promyelocyte
ยีนPMLและPML-RARA7-8
ยีนPMLอยูบน
 โครโมโซมคูที ่ 15ประกอบดวย9
exonและครอบคลุม35กิโลเบสของgenomicDNA
การมีalternativesplicingของC-terminalexons
ของยีนPMLสามารถทําใหเกิดisoformไดถึง20ชนิด
ยีนPMLสรางnuclear-matrixproteinทีทํ่ าหนาที่
จัดระบบโครงสรางของPMLnuclearbodiesโดย
สามารถจับกันเปนhomomultimersลักษณะที่สําคัญ
ของPMLคือการทีมี่ การรวมเปนกลุม กอน(speckled
localization)ในลักษณะdiscretenucleardomains
ทีเรี่ ยกวาPODs(PMLoncogenicdomains),ND10
(nucleardomain-10)หรือnuclearbodies(NB)
โดยNBจะเกีย่ วของกับการเดินทางของโมเลกุลตางๆ
และโครงสรางของโครมาตินในนิวเคลียส7
PMLจะถูกยายทีจาก
่ NBกลายเปนmicrospecklednuclearpatternในเซลลมะเร็งทีมี่ t(15;17)และ
สามารถกลับมาเปนปกติไดหลังการรักษาดวยยาATRA

แสดงใหเห็นวาการรบกวนการทํางานของNBมีความ
สําคัญในกลไกการเกิดAPL
นอก จาก นี้ การ ศึกษา ใหม ๆ ยัง พบ วา ยีน PML
เกีย่ วของกับกลไกการควบคุมใหเกิดapoptosisหรือ
senescenceโดยผานการปฏิสมั พันธกับp53tumor
suppressorgeneเซลลจากหนูทีมี่ inactivatedPML
geneจะมีreducedapoptosisและเกิดchemically
inducedtumoursไดงายขึน้ 9
TranscriptionRepressionโดยPML-RARA9-10
นอกจากPML-RARAจะทําใหintranucleardistributionของPMLและnuclear-body-associated
proteinsมีการเปลีย่ นแปลงแลวPML-RARAยังเปน
potenttranscriptionalrepressorทีแรง
่ กวาRARA
เนือ่ งจากPML-RARAมีaffinityทีสู่ งกวาRARAตอ
SMRT(silencingmediatorforretinoidandthyroidhormonereceptors)co-repressorและPMLRARAยังเปนgain-of-functiontranscriptionfactor
ทีมี่ extendedspectrumของDNA-bindingsite
ดังแสดงในรูปที่1PMLและRARAจะhomodimerizeและรวมเปนcomplexกับRXRnuclear
receptorหลังจากนั้นจะจับกับAGGTCADNAsequences  และ ดึง transcriptional co-repressor
SMRT (silencing mediator for retinoid and
thyroidhormonereceptors)เขามานอกจากนี้ PMLRARAcomplexยังเกณฑใหhistonedeacetylases
(HDAC)andDNAmethyltransferasesที่สามารถ
ดัดแปลงhistonesและDNAเขามาดวยเพื่อยับยั้ง
transcriptionความผิดปกติของPMLทีถู่ กปรับเปลีย่ น
ทีตํ่ าแหนงK160ทําใหสามารถเรียกใหtranscriptional
repressorอืน่ ๆเชนDAXX(death-associatedprotein6)เขามาอีกดวยโดยที่ complexทัง้ หมดสามารถ
ยับยัง้ myeloiddifferentiationและทําใหเกิดAPL9
นอกจากนี้ PML-RARAยังมีฤทธิ์ anti-apoptotic
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รูปที่ 1 ModeloftranscriptionalrepressionbyPML-RARA9
ชัดเจนและสามารถขัดขวางp53-dependentapoptosisซึง่ ทําใหเกิดleukaemiainitiationหรือprogression10
TranslocationPartnersของRARA2
ยีนที่พบวามาจับคูกับยีนRARAโดยเปนผลจาก
chromosomaltranslocationมีทัง้ หมด5ชนิดไดแก
1. ยีนPMLบนchromosome15q22(พบได
99%)
2. ยีนpromyelocyticleukaemiazincfinger
(PLZF) บน chromosome 11q23 ซึ่ง เปน DNAbindingtranscriptionalrepressorในกลุม BCL6
family(พบได0.8%)
3. ยีน nucleophosmin (NPM) on chromosome5q35(พบได <0.01%)
4. ยีนnuclearmitoticapparatus(NuMA)on
chromosome11q13(พบได<0.01%)
5. ยีนStat5bonchromosome17q11(พบได
<0.01%)
การเชือ่ มตอของยีนRARAกับยีนใดทีกล
่ าวมาขาง
ตน(X)จะทําใหเกิดX-RARAและRARA-Xfusion

geneทีมี่ การแสดงออกในleukaemicblastsในทุกNRARAfusionproteinจะยังคงDNAและligandbindingdomainจากRARAgene(BthroughF
regions)สวนN-terminalmoietiesจะไดจากfusion partnerซึ่งจะมีสวนเพิ่มมาคือdimerization
motifsดังรูปที่2
ดังนัน้ จะเห็นไดวาในการเชือ่ มตอของยีนPMLหรือ
ยีนอืน่ ๆทีกล
่ าวขางตนกับยีนRARAนัน้ สวนทีคงที
่ ไม
่
วาจะเปนผูป ว ยAPLคนใดคือสวนของRARA(B-F)
ดังรูปที่ 2ซึง่ มีnuclearreceptorDNAandligandbindingdomainsในขณะที่ N-terminalsequence
จะมีความแตกตางกันไปขึน้ กับตําแหนงของtranslocationbreakpointภายในfusionpartnerและalternative  exon splicing ใน กรณี ของ ยีน PML พบ วา
ตําแหนงของbreakpointclusterมี3แบบไดแก1)
ภายในintron3(bcr3orshortform),2)exon6
(bcr2orvariableform)และ3)intron6(bcr1or
longform)โดยกลไกในการเกิดt(15;17)translocation
และการกําหนดตําแหนงของbreak-pointยังไมทราบ
แนชัด
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รูปที่ 2 ThePML-RARAfusiongeneproduct2
ตารางที่ 1 เทคนิคในการตรวจวินิจฉัยAPL11
ระดับการตรวจ
วิธีที่ใชตรวจ
Chromosome
Karyotyping
FISH
DNA
SouthernBlotting
RNA
RT-PCR
Nucleus
Immunochemistry
Immunofluorescence

เวลาที่ใช(ชั่วโมง)
16-48
6-24
>96
4-8
2-3

GeneticDiagnosisของAPL5,11
การวินจิ ฉัยAPLนอกจากจะอาศัยอาการทางคลินกิ 
และการตรวจเลือดพบวามีpromyelocyteจํานวนมาก
ผิดปกติแลวการตรวจระดับโครโมโซมและยีนก็ถือวามี
ความสําคัญในดานการวินจิ ฉัยและติดตามผลการรักษา
ดังตารางที่ 1การตรวจโครโมโซมโดยวิธี bandingถือ
เปนมาตรฐานในการคนหาt(15;17)และมีความจําเพาะ
สูงมากแตตองใชเวลานานประมาณ3วันกวาจะทราบ
ผลและในบางครั้งถาเซลลไมแบงตัวอาจตรวจไมพบ
ความผิดปกติไดซึง่ จําเปนตองใชเทคนิคFluorescence
insituhybridization(FISH)เขาชวยซึ่งจะไดผล

คอนขางเร็วสําหรับการตรวจหายีนPML-RARAมีได
หลายวิธีเชนการตรวจระดับDNAโดยSouthern
Blottingจะคอนขางชาตัง้ แต4วันขึน้ ไปทําใหไมนิยม
ใชการตรวจRNAโดยreversetranscriptase-polymerasechainreaction(RT-PCR)สามารถไดผลภาย
ในไมกี่ชั่วโมงและเหมาะในการใชติดตามผลหลังการ
รักษาเมือ่ มีเซลลมะเร็งจํานวนไมมากแตขอดอยคือใน
กรณีทีได
่ specimenทีคุ่ ณภาพไมดีอาจไมไดRNAที่
ดีรวมทัง้ อาจมีปญหาผลบวกลวงจากcontamination
ในหองปฏิบตั การ
ิ ในตางประเทศขณะนี้ เริม่ มีการใชการ
ยอมดูmicrospeckledpatternของPMLดวยวิธี im-

ขอดี
Highlyspecific
Noneedfordividingcells
Highlyspecific
Rapid,highlysensitive
Rapid,simple,lowcost
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munohistochemistryหรือimmunofluorescence
ซึง่ สามารถทําไดในไมกีชั่ ว่ โมงแตจะไมทราบรายละเอียด
วาชนิดของยีนเปนอยางไรและบางครัง้ มีปญหาจากartifactในการยอมทําใหแปลผลผิดได
แนวทางในการดูแลรักษาผูปวยAPL11
ระยะPreinduction11
เมือ่ สงสัยวาผูป ว ยเปนAPLจากอาการทางคลินกิ และ
การตรวจดูสเมียรเลือดใหถือวาเปนภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย(medicalemergency)และใหรีบปรึกษาโลหิต
แพทยเพือ่ เจาะไขกระดูกโดยจําเปนตองตรวจดูลักษณะ
เซลลโครโมโซมและยีนทุกรายเพือ่ ยืนยันความผิดปกติ
ที่จําเพาะของAPL
ใน ขณะ ที่ รอ ผล การ ตรวจ ให เริ่ ม การ รั ก ษา
ประคับประคองเพื่อแกไขความผิดปกติของระบบการ
แข็งตัวของเลือดโดยควรรีบใหพลาสมาแชแข็ง(fresh
frozen plasma) ไฟบริ โน เจน และ เกร็ด เลือด เพื่อ ให
ระดับไฟบริโนเจนมากกวา1.5g/Lและระดับเกร็ดเลือด
สูงกวา30-50x109/L ใน ขณะ เดียว กัน ให ผูปวย เริ่ม
รับประทานยาATRAไปไดเลยโดยไมตองรอผลโครโม
โซมและยีนโดยใหรวมกับเคมีบําบัดเลยถาระดับเม็ด
เลือดขาวเริม่ ตนสูงกวา10x109/L
การใหheparin,tranexamicacidและantifibrinolytictherapyอื่นๆยังไมมีหลักฐานสนับสนุนอยาง
ชัดเจนวาไดประโยชน
ระยะInduction3
ประกอบดวยการใหATRAและanthracyclinebasedchemotherapy
การใหPreemptivetherapyดวยdexamethasone  ให เริ่ม ทันที ที่ สงสัย วา มี Retinoic acid syndrome(RAS)
การใหATRAจะใหไปเรือ่ ยๆจนกวาจะมีterminal
differentiationของblastsและมีcompleteremission(CR)จะหยุดยาก็ตอเมือ่ มีsevereRAS
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ไมแนะนําใหตรวจไขกระดูกระหวางใหยาATRAใน
ระยะinductionเนือ่ งจากอาจแปลผลผิดพลาดวาไมมี
CRควรเวนชวงหลังใหยาไปแลวไมนอยกวา50วัน
รวมทัง้ ไมแนะนําใหทําการตรวจโครโมโซมและยีนเมือ่ สิน้
สุดการใหinductionchemotherapyใหมๆและไม
ควรเปลีย่ นแปลงแนวทางการรักษาถายังตรวจพบความ
ผิดปกติของโครโมโซมหรือยีนในเลือดหรือไขกระดูก
ระยะConsolidation
แนะนํา ให ใช anthracycline-based chemotherapy2-3ครัง้ เพือ่ เปนconsolidationtherapy
การตรวจระดับยีนมีประโยชนในดานการวินจิ ฉัยครัง้
แรกแตยังไมแนะนําใหใชติดตามวามีCRหรือไมหลัง
ไดinductiontherapyทัง้ นีมี้ ผูแนะนํ
 าใหตรวจหลังได
consolidationครบแลวโดยใหใชวิธี standardlowsensitivityRT-PCRและไมจําเปนตองทําquantitativePCRที่มีความไวสูง11
หากหลังไดconsolidationแลวยังพบPML-RARA
ในไขกระดูก2ครั้งติดตอกันอาจพิจารณาการรักษาที่
แรงขึน้ เชนการปลูกถายไขกระดูกหรือการใหยาตัวอืน่ ๆ
เชนanti-CD33antibodyหรือแมกระทั่งarsenic
trioxideเปนตนแตในขณะนี้ยังไมมีขอสรุปชัดเจน
ระยะMaintenance
การใชATRAทุก3เดือนรวมกับlow-dosechemotherapyไดแก6-mercaptopurineและmethotrexateถือเปนstandardmaintenancetherapyใน
ปจจุบัน3
การติดตามการรักษาระยะmaintenanceดวยการ
ตรวจ ระดับ ยีน แนะนํา ให ทํา เฉพาะ ใน กรณี ที่ ผูปวย มี
ระดับWBCcountเมือ่ แรกวินจิ ฉัยมากกวา10x109/L

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2548
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