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บทความฟน วิชา

การกลายพันธุของ
 ยีน FLT3 ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด
ชนิดเฉียบพลัน
ณรงคฤทธิ์ ศรีธนะ1และจิรายุ เอื้อวรากุล1,2
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ในปจจุบันเชื่อวากลไกการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิด เฉียบพลัน ประกอบ ไป ดวย ขั้นตอน มาก กวา 1
ขัน้ ตอนหรือเรียกอีกอยางวาMultistepleukemogenesisโดยขั้นตอนแรกเปนผลจากการเจริญแบงตัวเพิ่ม
จํานวนอยางควบคุมไมไดของเซลลมะเร็ง(uncontrolled
proliferation) โดย มี ยีน ที่ ทํา หนาที่ ควบคุม การ รับ
สัญญาณทีผิ่ วเซลล(receptor)และภายในเซลลเปนกลไก
ควบคุมหลักสวนขัน้ ตอนถัดไปเกิดจากความผิดปกติใน
การเจริญแกตัว(differentiationdefectหรือmaturationarrest)ซึง่ สัมพันธกับยีนทีทํ่ าหนาทีเป
่ นtranscriptionfactorโดยมีรายงานวิจยั ในหนูทดลองทีสนั
่ บสนุน
1
สมมติฐานดังกลาว
ยีน FLT3เปนยีนทีอ่ ยูใน
 กลุม Receptortyrosine
kinase(RTK)ซึ่งมีความสําคัญตอกลไกการเกิดโรค
มะเร็งระบบโลหิต2โดยตรวจพบการกลายพันธุของ
 ยีนนี้
ไดบอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอี
ลอยดชนิดเฉียบพลัน(Acutemyeloidleukemia,
AML)บทความนี้รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับยีนดังกลาว
ตั้งแตการคนพบโครงสรางโมเลกุลลักษณะการกลาย
พันธุ บทบาท ที่ เกี่ยวของ กับ มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว การ
พัฒนาเทคนิคในการตรวจหาความผิดปกติของยีนรวม
ไดรับตนฉบับ2เมษายน2550ใหลงตีพิมพ6มิถุนายน 2550
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ถึงการพัฒนาสารยับยั้งการทํางานของยีนดังกลาวแบบ
จําเพาะเพือ่ เปนแนวทางในการวินจิ ฉัยและรักษาผูป ว ย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยดชนิดเฉียบพลันในประเทศ
ไทยอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
โครงสรางโมเลกุลและหนาที่ของ FLT32-8
ในปค.ศ.1991มีการคนพบflt3receptorของหนู
ทดลองโดยทีมวิจยั 2กลุม ในประเทศฝรัง่ เศสและสหรัฐ
อเมริกาในปค.ศ.1991มีการคนพบflt3receptorของ
หนูทดลองโดยทีมวิจัย2กลุมในประเทศฝรั่งเศสและ
สหรัฐอเมริกาโดยกลุม แรกใชtestiscDNAlibrary
และ เทคนิค hybridization ดวย probe ของ ยีน cfms3ดังนัน้ จึงตัง้ ชือ่ ยีนวา FMS-liketyrosinekinase
3(FLT3)สวนอีกกลุม ใชcDNAlibraryของเซลลตับ
ของตัวออน(fetalliver)ในการวิจัยจึงใหชื่อยีนที่พบ
วา fetalliverkinase2(flk2)4ตอมาในปค.ศ.1992
จึงมีการโคลนยีนFLT3receptorของคนไดสําเร็จโดย
พบวาreceptorของคนทีค่ นพบนัน้ มีลําดับกรดอะมิโน
คลายกับของหนูอยูประมาณรอยละ85และตั้งชื่อยีน
ของคนที่คนพบวาstemcelltyrosinekinase1
(STK1)เนื่องจากใชCD34+cDNAlibraryในการ
โคลน5
ยีน FLT3อยูบนโครโมโซมคูที่ 13ตําแหนงq12
ประกอบดวย24เอ็กซอน6โดยยีน FLT3จะแปลรหัส
ออกมาเปนreceptorชนิดtyrosinekinasereceptor
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ทีมี่ ลักษณะโครงสรางคลายกับreceptorอืน่ ๆเชนKIT,
FMSและplatelet-derivedgrowthfactor(PDGF)
receptorโดยreceptorเหลานีจั้ ดอยูใน
 กลุม (class)ที่
สามของRTK(ดังรูปที่ 1)ซึง่ มีลักษณะโครงสรางโมเลกุล
ทีสํ่ าคัญประกอบดวยสวนทีเรี่ ยกวาimmunoglobulin
(Ig)-likedomain5อันที่อยูบริเวณดานนอกของผิว
เซลลตามดวยสวนทีผ่ านระหวางเยือ่ หุม เซลลถัดมาเปน
สวนที่อยูติดผิวดานในของเซลล(juxtamembrane
(JM)domain)และสวนทีเป
่ นtyrosinekinase(TK)
domainทีอ่ ยูในซัยโตพลาสซึมของเซลล7
โปรตีนFLT3นัน้ มีอยูด วยกัน2รูปแบบคือแบบ
แรกมีน้าํ หนักโมเลกุล158-160กิโลดาลตันอยูบริ
 เวณผิว
เซลลโดยมีการเติมหมูน้ าํ ตาล(glycosylation)ทีปลาย
่
ดานNหรือดานที่ยื่นออกไปนอกเซลลแบบที่สองมี
น้ําหนักโมเลกุล130-143กิโลดาลตันเปนโปรตีนที่อยู

ในซัยโตพลาสซึม(cytoplasmicprotein)โดยจะไมมี
การเติมหมูน้ าํ ตาลทีโมเลกุ
่
ล8
โดยทัว่ ไปเซลลทีมี่ การแสดงออกของโปรตีนFLT3
สวนใหญเปนเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดทีอ่ ยูใน
 ไขกระดูก
ตอมธัยมัสและตอมน้ําเหลืองนอกจากนั้นยังพบการ
แสดงออกของโปรตีนFLT3ในรกและgonad9การ
ศึกษาบทบาทของFLT3ที่เกี่ยวกับกลไกการสรางเม็ด
เลือด โดย การ ยับยั้ง การ ทํางาน ของ ยีน FLT3 ใน หนู
ทดลองพบวามีการสรางเซลลสายBlymphocyte
ลดลง10เมือ่ ทําการทดลองcompetitiverepopulation
assayเพือ่ ดูหนาทีการ
่ ทํางานของ FLT3โดยนําเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดสองแบบคือแบบทีมี่ FLT3ปกติและ
แบบที่ FLT3ถูกทําลายไปใสเขาไปในหนูทดลองที่ถูก
ทําลายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดไปหมดแลวโดยใสเซลล
สองแบบไปพรอมๆกันเพือ่ ใหแขงกันเพิม่ จํานวนในหนู

รูปที่ 1แสดงลักษณะโครงสรางโมเลกุลของRTKclassตางๆโดยมีรายชือ่ สมาชิกของแตละclassอยูใต
 รูปโครงสราง
โมเลกุลดังกลาวและมีชือ่ ของprototypeของแตละclassอยูเหนื
 อรูปโครงสรางของclassนัน้ ๆยกตัวอยางเชนclass
IIIRTKมีPDGFRเปนprototypeของกลุม มีโครงสรางโมเลกุลทีประกอบ
่
ดวยIg-likedomain5อันทียื่ น่ ออกไป
นอกเซลลตอดวยสวนทีผ่ านระหวางผิวเซลลถัดมาเปนJMdomainและTKdomainซึง่ อยูภาย
 ในเซลล7
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เมือ่ เวลาผานไปผลปรากฏวาเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดที่
ตรวจพบในหนูทดลองสวนใหญเปนเซลลที่มี FLT3
ปกติการทดลองนี้แสดงใหเห็นวายีน FLT3มีบทบาท
สําคัญในกลไกการสรางและเพิ่มจํานวนของเซลลเม็ด
เลือด11
โมเลกุลจับจําเพาะของFLT3receptorหรือFLT3
ligand(FL)มีอยู 2รูปแบบคือรูปแบบทีจั่ บอยูบน
 ผิว
เซลล(membrane-boundform)และแบบทีละลาย
่
ได
8,12
(solubleform) ซึ่งเซลลที่พบมีการสรางFLไดแก
เซลลทีอ่ ยูใน
 ไขกระดูกและเซลลstromaในอวัยวะตางๆ
เชนมามรังไขอัณฑะลําไสและไตการศึกษาในหนู
ทดลองโดยการยับยั้งการสรางFLพบวาระบบภูมิตาน
ทานของหนูผิดปกติโดยตรวจพบจํานวนpro-Bcells,
dendriticcellsและnaturalkillercellsลดลง13
เมือ่ มีการจับกันระหวางFLT3receptorและFLT3
ligandจะทําใหเกิดผลทีตาม
่ มาคือFLT3receptorจะ
จับ กัน เปน คู (dimerization) เกิด กระบวน การ แลก
เปลีย่ นหมูฟอสเฟต

ระหวางกัน(autophosphorylation)
และ สง ตอ หมู ฟอสเฟต ให กับ โปรตีน ตางๆ ใน ซัยโต
พลาสซึมทําใหเกิดการสงสัญญาณตอไปภายในเซลลจน
ถึงนิวเคลียส7
ชนิดของการกลายพันธุของยีนFLT314-20
การกลายพันธุของยีน FLT3มีอยู2ชนิดหลักๆ
ไดแก FLT3internaltandemduplication(ITD)
และ FLT3tyrosinekinasedomain(TKD)mutation
1) การกลายพันธุ ชนิดFLT3internaltandem
duplication(ITD)
การกลายพันธุชนิดITDเปนการกลายพันธุชนิด
แรกทีค่ นพบจากการวิจยั หนึง่ ในประเทศญีป่ นุ ทีพยายาม
่
ศึกษา หา อุบัติ การณ และ ความ แตก ตาง ของ ระดับ การ
แสดงออกของmRNAของยีน FLT3ในผูป ว ยที่เปน
AMLและacutelymphoidleukemia(ALL)โดยมี
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การตรวจพบชิน้ สวนmRNAทียาว
่ กวาปกติในตัวอยาง
14
5รายจากทั้งหมด30ราย ซึ่งชิ้นสวนที่ตรวจพบนี้จะ
แปลไปเปนสวนJMdomainของโปรตีนFLT3และ
จากการศึกษาทดลองตอมาก็พบความผิดปกติแบบเดียว
กันในระดับDNAดวยแสดงวาความผิดปกติทีเกิ
่ ดขึน้
ไมไดเกิดจากsplicingที่ผิดปกติไปเมื่อทําการศึกษา
วิเคราะหตอไปก็พบวาชิน้ สวนทียาว
่ ขึน้ นัน้ เกิดจากมีการ
เพิ่มของชุดนิวคลีโอไทดแบบซ้ําๆ(tandemlyduplicatedsequence)โดยทีขนาด
่ และตําแหนงการเกิดของ
ชุด นิวคลี โอ ไทดอาจ แตก ตางกัน ไป ใน แต ละ ตัวอยาง
ตรวจตัง้ แต3bpถึงมากกวา400bpโดยมีขนาดเฉลีย่
ประมาณ300-400bp15 แต สวน ใหญ จะ ยัง คง อยู ที่
เอ็กซอน14และ15ซึ่งเปนสวนที่จะแปลไปเปนJM
domainของโปรตีนFLT3นอกจากนี้ ยังมีรายงานการ
คนพบการกลายพันธุแบบdeletionที่ตําแหนงJM
domainเช่นกันทำให้มีการเรียกการกลายพันธุ์นี้ว่า
FLT3lengthmutations(LM)ซึง่ หมายความรวมทัง้ 
ITDและdeletionmutations2
การกลายพันธุชนิดITDทําใหเกิดการกระตุนการ
ทํางานของ FLT3receptorตลอดเวลาจากการศึกษา
โครงสรางของ FLT3receptorปกติพบวาJMdomainมีความสําคัญในการควบคุมการทํางานของreceptorเนือ่ งจากในภาวะปกติที่ receptorยังไมทํางาน
หรือไมถูกกระตุน JMdomainจะจัดเรียงตัวในลักษณะ
ทีบด
่ บังตําแหนงทีจะ
่ มีการแลกเปลีย่ นหมูฟอสเฟต

เอาไว
แตหลังจากที่ receptorถูกกระตุน สวนJMdomainนี้
จะเปลี่ยนแปลงรูปรางทําใหตําแหนงที่จะเกิดการแลก
เปลีย่ นหมูฟอสเฟต

ถูกเปดออกและเกิดปฏิกริยาตอเนือ่ ง
ภายในเซลลตอไปการเกิดการกลายพันธุ ชนิดITDเชือ่
วาทําใหสวนJMdomainไมสามารถทําหนาที่ไดตาม
ปกติดังนัน้ receptorจึงขาดกลไกยับยัง้ การทํางานจึง
มีการทํางานแลกเปลีย่ นหมูฟอสเฟต

อยูตลอด
 เวลาและ
7,16
ทําใหเกิดความผิดปกติอื่นๆตามมา
กระบวนการสงสัญญาณภายในเซลล(Signaling
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pathway)ของทัง้ โปรตีนFLT3ปกติและFLT3-ITD
อาศัยการสงสัญญาณผานหลายเสนทาง16-17เชนผาน
ทางโปรตีนกลุม PI3-kinaseและAKTซึง่ เกีย่ วของกับ
กระบวนการยับยัง้ การตายของเซลล(anti-apoptotic
pathway)หรือผานทางโปรตีนกลุม RASและMAP
kinaseที่มีสวนในกระบวนการเพิ่มจํานวนของเซลล
(proliferationpathway)การศึกษาเพิ่มเติมยังพบวา
โปรตีนSTAT5เปนโปรตีนอีกตัวหนึง่ ที่ตรวจพบวาถูก
กระตุน อยางตลอดเวลาในเซลลทีมี่ FLT3-ITDในขณะ
ทีเซลล
่ ทีมี่ FLT3ปกติSTAT5มีการทํางานเปนปกติ16
นอกจากนี้ ในเซลลทีถู่ กtransfectดวย FLT3-ITDยัง
พบวาเอนไซมSHP-1ซึ่งเปนเอนไซมตัวหนึ่งในกลุม
phosphataseทีเกี
่ ย่ วของกับการแลกเปลีย่ นหมูฟอสเฟต

ภายในเซลลถูกยับยั้งการทํางานในขณะที่เซลลที่ถูก
transfectดวยFLT3ปกติไมเกิดเหตุการณดังกลาว15
2) การกลายพันธุ ในตําแหนงtyrosinekinase
domain(TKD)
TKDmutationเปนการกลายพันธุที่เกิดขึ้นที่ตํา
แหนงกรดอะมิโนAspartic835(D835)และกรดอะมิ
โนIsoleucine836(I836)ซึง่ ทัง้ สองตําแหนงเปนสวน
ของเอ็กซอน20ของยีนFLT3ทีจะ
่ แปลไปเปนสวนTK
domainของโปรตีนFLT3โดยตําแหนงนีเป
้ นสวนของ
โมเลกุลทีเรี่ ยกวาactivationloopdomainทีเกี
่ ย่ วของ
กับกระบวนการแลกเปลี่ยนหมูฟอสเฟตระหวางที่เกิด
ปฏิกริยาการกระตุน โมเลกุลใหทํางานการกลายพันธุชนิ
 ด
18-19
นี้คนพบครั้งแรกเมื่อปค.ศ.2001 หลังจากนั้นก็มี
รายงาน พบ การ กลาย พั น ธุ ชนิ ด นี้ ตาม มา อี ก หลาย
รายงาน2,10โดยการเปลีย่ นแปลงทีตํ่ าแหนงD835นัน้ มี
อยางนอย5แบบทีพบ
่ บอยทีสุ่ ดคือกรดอะมิโนเปลีย่ น
เปนTyrosineและHistidineสวนทีพบ
่ รองลงมาคือ
เปลี่ยนเปนValine,GlutamateหรือAsparagine
สําหรับการกลายพันธุที่ตําแหนงI836ที่พบบอยสวน
ใหญเปนการเปลี่ยนกรดอะมิโนจากIsoleucineเปน
Methionineสวนการกลายพันธุแบบ
 อืน่ ๆทีตํ่ าแหนงนี้

พบไดไมบอยสําหรับในประเทศไทยเพิ่งมีรายงานการ
พบการกลายพันธุชนิ
 ดใหมในปค.ศ.2005โดยจิรายุ
เอือ้ วรากุล และคณะโดยพบเปนD835Del+I836Vซึง่
มีการขาดหายไปของกรดอะมิโนตําแหนงD835และมี
การเปลีย่ นกรดอะมิโนจากIsoleucineเปนValineทีโค
่
20
ดอน836
รายงานการทดลองใสการกลายพันธุ ชนิดD835Y
เขาไปในเซลล32DและBa/F3พบวาเซลลสามารถเพิม่
จํานวน ได โดย ไม ตอง อาศัย สาร กระตุน อยาง IL-310
แสดงวาการกลายพันธุชนิ
 ดTKDทําใหFLT3receptor
ทํางานมากกวาปกติเชนเดียวกับการกลายพันธุชนิ
 ดITD
นอกจากนี้การศึกษาในเซลลCos7ก็พบวาการกลาย
พันธุ ชนิดTKDสามารถทําใหเกิดปฏิกริยาแลกเปลีย่ น
หมูฟอสเฟตตลอดเวลาไดเชนกัน15,18
บทบาทของยีนFLT3กับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดAML2,10,15
กลไกการเพิม่ จํานวนไดดวยตัวเอง(self-renewal)
และการแบงตัวโดยไมอาศัยสารกระตุน (growthfactorindependentproliferation)เปนปจจัยสําคัญทีเชื่ อ่ วา
ทําใหเกิดโรคมะเร็งขึ้นการเกิด FLT3-ITDและ FLT3TKDทําใหมีการสรางโปรตีนFLT3ทีผิ่ ดปกติสงผลให
กลไกการสงสัญญาณภายในเซลลผานทางFLT3นัน้ เกิด
ผิดปกติไปทําใหเกิดการกระตุน อยางตอเนือ่ งโดยไมตอง
อาศัยโมเลกุลกระตุนจากภายนอกจากการศึกษาพบวา
ผูป ว ยAMLรอยละ70-100และผูป ว ยALLรอยละ
81-100มีการแสดงออกที่มากกวาปกติ(overexpression)ของโปรตีนFLT3และยังพบการแสดงออกทีเพิ
่ ม่
มากขึ้นของทั้งFLT3และFLในเซลลไขกระดูกและ
เซลลไลนทได
ี่ มาจากผูป ว ยมะเร็งเม็ดเลือดขาว10,15จึงเชือ่
วากลไกการหลัง่ สารเพือ่ กระตุน เซลลตัวเองและเซลลขาง
เคียงใหเพิ่มจํานวนนาจะมีบทบาทสําคัญในการเกิดโรค
อยางไรก็ตามพบวาการกลายพันธุของยีน FLT3
เพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถทําใหหนูทดลองเกิดเปน
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โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดการทดลองใสเซลลมะเร็งทีมี่ 
FLT3-ITDเขาไปในหนูทดลองสามารถทําใหเซลลสายมัย
อีลอยดเพิม่ จํานวนมากขึน้ กวาปกติในไขกระดูกหนูแต
ไมถึงขั้นเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว21ดังนั้นเชื่อวาอาจ
จําเปนตองมีความผิดปกติอยางอืน่ รวมดวย(additional
geneticevents)จึงจะกระตุนใหหนูทดลองเกิดเปน
โรค มะเร็งเม็ดเลือดขาวขึ้นไดการทดลองนําเซลลตน
กําเนิดที่มี FLT3-ITDใสเขาไปในหนูทดลองที่ทําใหมี
ความผิดปกติของยีนอืน่ อยูแล
 วเชนมียีนลูกผสมระหวาง
ยีน PMLกับยีน RARaพบวาหนูดังกลาวเกิดเปนโรค
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดacutepromyelocyticleukemiaไดในระยะเวลารวดเร็วกวาหนูที่ไมไดใสเซลลที่มี
FLT3-ITDเขาไป22การทดลองใช FLT3-ITDรวมกับ
ยีน ลูก ผสม อื่น ๆ เชน ยีน NUP98-HOX, ยีน MLLENL,หรือยีน AML-ETOเปนตนก็ไดผลเชนเดียวกัน
คือทําใหหนูเกิดเปนAMLไดเร็วขึ้น2นอกจากนี้การ
กระตุน FLT3receptorปกติแบบซ้าํ ๆตอเนือ่ งกันก็เปน
สาเหตุใหเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดโดยการทดลองทีใส
่
เซลลที่มีการแสดงออกของFLตลอดเวลาเขาไปในหนู
ทดลองเพือ่ ใหเกิดการกระตุน FLT3receptorอยางตอ
เนือ่ งพบวาเมือ่ เวลาผานไปหนูทดลองดังกลาวก็เกิดเปน
มะเร็งเม็ดเลือดขาวขึ้นไดเชนกัน23
การศึกษาโดยใชgeneexpressionprofileพบวามี
ยีนหลายตัวทีถู่ กกระตุน จากการมีการกลายพันธุของ
 ยีน
FLT3 เชน Pim-1, Pim-2, SOCS-2, SOCS-3,
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GP49B,PGE-R,p21,MYC,CCND3,DUSP6,and
IL2Rในขณะเดียวกันมียีนอีกหลายตัวที่ถูกยับยั้งการ
ทํางานเชนC/EBPa,Pu.1,Bim,p27kip,GADD45,
BTG-2,AATYK,maf-B,RARa,MAID,RB2/p130,
p16ink4A,Frat1,LSC,RGS2,Ga15,TISS11,Evi2,Xbp1,andTNF2แสดงวาการเกิดการกลายพันธุ
ของยีน FLT3มีการกระตุนsignalingpathwayได
หลายเสนทางและมีโปรตีนและยีนที่เกี่ยวของจํานวน
มาก2,10
อุบัติการณและพยากรณโรคของผูปวยAMLที่มีการ
กลายพันธของ FLT324-31
อุบตั ิการณของการกลายพันธุของยีน FLT3พบได
บอยทีสุ่ ดในผูป ว ยAMLโดยมีอุบตั การณ
ิ ของทัง้ ชนิด
ITDและTKDรวมกันประมาณรอยละ30นอกจากนียั้ ง
สามารถ ตรวจ พบ การ กลาย พันธุ ได ใน โรค อื่น เชน
myelodysplasticsyndromeและALLแตอุบตั การณ
ิ
คอนขางต่ํามากและยังไมมีรายงานการตรวจพบการ
กลายพันธุในโรคอื่นๆเชนchronicmyeloidleukemia,chroniclymphoidleukemia,multiplemyeloma,และnon-Hodgkin’sLymphoma2,24,25การ
กลายพันธุของ FLT3-ITDพบไดบอยในผูใ หญที่เปน
AMLแตพบไดนอยในเด็กอายุต่าํ กวา10ปโดยรอยละ
17-34ของผูป ว ยผูใ หญทีเป
่ นAMLและรอยละ5-17
ของผูปวยเด็กที่เปนAMLจะสามารถตรวจพบ FLT3-

ตารางที่1อุบัติการณของการกลายพันธชนิด FLT3-ITDและTKD
รอยละของผูป ว ยที่ตรวจพบ รอยละของผูป ว ยที่ตรวจพบ
การศึกษาจาก
จํานวนผูป ว ย (ราย)
FLT3-ITD
FLT3-TKD
ยุโรป
อเมริกา
เอเชียอืน่ ๆ
ประเทศไทย

80-1,003
91-110
30-112
256

10-27
16.5-34
5.3-23
24.6

3.6-7.7
2.3-8
3.3-18.7
3.1

ขอมูลจากSmalletal(2006)2 และAuewarakuletal(2005)20

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 17 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550
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ณรงคฤทธิ์ ศรีธนะ และ จิรายุ เอือ้ วรากุล

การกลายพันธุของ
 FLT32สําหรับการกลายพันธุชนิ
 ด
TKDนั้นไมพบวามีความสัมพันธกับพยากรณโรค

ITD ได สําหรับ FLT3-TKDมีอุบัติการณในผูปวย
AMLประมาณรอยละ6.4-7.7โดยอุบัติการณไมแตก
ตางกันระหวางเด็กหรือผูใหญ2,15
การกลายพันธุชนิด FLT3-ITDมีความสัมพันธกับ
พยากรณโรคทีไม
่ ดีทัง้ ในผูป ว ยเด็กและผูใ หญผูป ว ยที่
มี FLT3-ITDมักจะมีภาวะเม็ดเลือดขาวสูงในกระแส
โลหิต20และระยะรอดชีวิตที่สั้นกวาผูปวยที่ไมมี FLT3ITDขนาดของITDยังมีผลตอพยากรณโรคของผูป ว ย
โดยขนาดของITDทีเพิ
่ ม่ ขึน้ จะแปรผกผันกับอัตรารอด
ชีวติ ของผูป ว ยโดยทําใหoverallsurvivalและevent
freesurvivalสัน้ ลง26นอกจากนี้ ยังพบวาหากผูป ว ยมี
การสูญเสียwild-type FLT3รวมดวยกับการกลายพันธุ
ชนิด FLT3-ITDจะยิ่งมีพยากรณโรคที่ไมดีโดยเรา
สามารถใชอัตราสวนของmutant FLT3ตอwild-type
FLT3หรือที่เรียกวาAllelicratioซึ่งไดจากการตรวจ
ดวยวิธีpolymerasechainreaction(PCR)ในการ
ชวยบอกพยากรณโรคของผูป ว ยถาคาallelicratioต่าํ 
แสดงวาผูป ว ยรายนัน้ ยังมีwild-type FLT3เหลืออยู
และจะมีโอกาสรอดชีวติ ไดนานใกลเคียงกับผูป ว ยทีไม
่ มี

M

1

2

3

4

5

6 7

เทคนิคการตรวจวินจิ ฉัยการกลายพันธุของ
 ยีน FLT31520,27-29

เทคนิคเริ่มแรกที่ใชในการตรวจกรองหาการกลาย
พันธุ ของ ยีน FLT3 คือ การ ทํา PCR แลว ตาม ดวย
เทคนิคgelelectrophoresisเพือ่ ตรวจหาการกลายพันธุ
ชนิดITDหรือการทําPCRแลวตามดวยเทคนิคrestrictionfragmentlengthpolymorphism(RFLP)
โดยใชเอนไซมEcoRVที่จําเพาะกับตําแหนงD835
และI836ของยีน FLT3เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ
ชนิดTKDนอกจากนัน้ ก็มีเทคนิคการตรวจอืน่ ๆทีช่ วย
เพิม่ ความถูกตองแมนยําในการตรวจดวยเชนsingle
strandconformationalpolymorphism(SSCP),
conformationalsensitivegelelectrophoresis
(CSGE),denaturinghighperformanceliquid
chromatography(D-HPLC)เปนตน

8

9 10 11

รูปที่ 2การตรวจกรองหาการกลายพันธุของ
 ยีน FLT3ชนิดITDโดยใชวิธี PCRเพิม่ จํานวนชิน้ สวนDNAของยีน
FLT3ในสวนexon14-15ตามดวยเทคนิคagarosegelelectrophoresisในตัวอยางทีเกิ
่ ดITDขึน้ จะสามารถพบ
20
ชิน้ สวนproductทีใหญ
่ กวาปกติ(bandบนของเลนที่ 2และ9)
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10 11

รูปที่ 3การตรวจกรองหาการกลายพันธุของ
 ยีน FLT3ชนิดTKDmutationโดยการเพิม่ จํานวนชิน้ สวนDNAในสวน
exon20ของยีน FLT3ตามดวยเทคนิคRFLPจากรูปเอนไซมEcoRVจะจดจําลําดับนิวคลีโอไทดที่จําเพาะคือ
GATATCและตัดชิน้ สวนเริม่ ตนคือ114basepairsออกเปน2ชิน้ ขนาด68และ46basepairsเมือ่ มีการเปลีย่ น
แปลงของนิวคลีโอไทดดงั กลาวจะทําใหเอนไซมตัดชิน้ สวนนีไม
้ ไดจึงตรวจพบชิน้ สวนทีมี่ ขนาดเทาขนาดเริม่ ตน(band
20
บนสุดของเลนที่ 2และ5)
การใชสารยับยั้งการทํางานของโปรตีนFLT3(FLT3
inhibitor)2,30-31
วัตถุประสงคของการใชสารรักษาโรคมะเร็งแบบมุง
เปา(targetedtherapy)ทีเป
่ นทีนิ่ ยมอยูใน
 ปจจุบนั นัน้
คือการยับยั้งการทํางานของtyrosinekinaseหรือ
tyrosinekinasereceptorในเซลลมะเร็งแบบจําเพาะ
ขณะเดียวกันตองไมมีหรือมีผลนอยมากกับการทํางานของ
เซลลปกติโปรตีนFLT3ถือเปนเปาหมายหนึง่ ทีสํ่ าคัญใน
การรักษาแบบมุง เปาในมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
เนือ่ งจากโปรตีนFLT3มีการแสดงออกมากผิดปกติทัง้
ในผูปวยAMLและALLและการกลายพันธุของยีน
FLT3เปนความผิดปกติที่พบไดบอยในผูปวยAML
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ใน รอบ 10 ป ที่ ผ า น มา ได มี การ พั ฒ นา สาร ที่ มี
คุณสมบัตเป
ิ นFLT3inhibitorหลายชนิดกลุม แรกที่

มี การ ศึกษา ใน หอง ทดลอง ไดแก สาร กลุม QuinoxalineเชนสารAG1295และAG1296โดยพบวาสาร
สองตัวนีมี้ ฤทธิยั์ บยัง้ การทํางานของเซลลทีมี่ FLT3-ITD
ไดดีในเซลลไลนแตเนือ่ งจากสารทัง้ สองตัวนีมี้ คุณสมบัติ
ละลายน้ําไดนอยจึงทําใหไมสามารถนํามาทดสอบใน
ระยะตอไปได30สารอีกกลุม ทีได
่ รบั ความสนใจไดแกสาร
ประกอบ ใน กลุม 3-substituted Indolinone เชน
SU5416และSU11248ซึง่ มีฤทธิยั์ บยัง้ การทํางานของ
FLT3ในหองทดลองไดเปนอยางดีแตการศึกษาระยะที่
1ในผูป ว ยAML55รายพบวาการใชสารSU5416ยัง
ไดผลไมคอยดีนักโดยมีผูป ว ยเพียง4รายทีตอบ
่ สนอง
ตอยาอยางมีนัยสําคัญและมีอีก10รายทีตอบ
่ สนองตอ
2,30
ยาบาง(partialresponse)
สาร กลุ ม ที่ สาม ได แ ก  สาร กลุ ม  Piperrazinyl
quinazolineทีมี่ ฤทธิยั์ บยัง้ การเจริญเติบโตของเซลลที่
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มีFLT3-ITDทั้งในหลอดทดลองและการทดสอบใน
สัตวโดยการศึกษาระยะที่ 1ทีใช
่ ยาMLN518หรืออีกชือ่
หนึง่ คือCT53518ในผูป ว ยAMLทีมี่ การกลับเปนโรค
ซ้าํ พบวาผูป ว ย2รายจากทัง้ หมด6ราย(รอยละ 33)
มีปริมาณเซลลมะเร็งในไขกระดูกลดลงมากกวารอยละ
50นอกจากนี้ ยังมียากลุม Indolocarbazoleทัง้ CEP701และPKC412ซึง่ ผานการทดสอบระยะที่ 1และ2
แลวพบวามีฤทธิยั์ บยัง้ การทํางานของFLT3receptor
ไดดี2และขณะนี้กําลังเขาสูการทดสอบระยะที่ 3
จากการศึกษาในหองทดลองพบวาการใชFLT3inhibitorรวมกับยาเคมีบําบัดที่ใชในปจจุบัน(conventionalchemotherapy)จะชวยเสริมฤทธิการ
์ ทําลายเซลล
31
มะเร็งที่ทดสอบไดมากขึ้น สาเหตุที่การใชสารFLT3
inhibitorเพียงตัวเดียวไดผลไมดีนักอาจเนื่องมาจาก
กลไกบางอยางของเซลลมะเร็งทีหลี
่ กเลีย่ งการถูกทําลาย
โดยอาศัยalternativepathwayอืน่ ๆดังนัน้ เมือ่ ใชยา
เคมีบําบัดรวมกับFLT3inhibitorอาจชวยกันยับยั้ง
กลไกหลายๆดานทีเซลล
่ มะเร็งใชในการหลีกเลีย่ งการถูก
ทําลายและอาจเปนแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ ขณะนี้ การใชสารCEP-701รวมกับยาเคมีบําบัด
กําลังอยูในการศึกษาระยะที่ 3ในผูป ว ยAMLที่มีการ
กลับเปนของโรคในหลายสถาบันในตางประเทศโดยพบ
วาผูป ว ยทีได
่ รบั ยาเคมีบําบัดตามดวยยาCEP-701มี
ภาวะ โรค สงบ จํานวน 10ราย จาก ทั้งหมด 22ราย
(รอยละ45)ขณะทีผู่ ป ว ยทีได
่ รบั ยาเคมีบําบัดเพียงอยาง
เดียวพบภาวะโรคสงบเพียง6รายจากทัง้ หมด22ราย
(รอยละ27)นอกจากนี้ ยังมีรายงานเบือ้ งตนเกีย่ วกับการ
ศึกษาการใชยาPKC412รวมกับยาเคมีบําบัดเชนกันโดย
พบวาเมือ่ ใชยาPKC412รวมกับยาเคมีบําบัดในผูป ว ย
AML38รายสามารถทําใหมีภาวะโรคสงบจํานวน27
ราย(รอยละ71)ผูป ว ยทีตรวจ
่ พบการกลายพันธุของ
 ยีน
FLT3ทั้งหมดตอบสนองตอยาเปนอยางดีคือมีภาวะ
โรคสงบทุกราย31

บทสรุป
มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ด ขาว ชนิ ด  AML พบ ได บ อ ย ใน
ประเทศไทยและเปนสาเหตุการตายที่สําคัญในผูใหญ
ถึงแมในปจจุบนั จะมีวิธกี ารรักษาหลายๆอยางอาทิการ
ใหยาเคมีบําบัดการเปลีย่ นถายไขกระดูกแตก็ยังมีผูป ว ย
อีกไมนอยทีตอบ
่ สนองตอการรักษาไมดีหากมีการศึกษา
ลงลึกถึงกลไกการเกิดโรคหรือมีการคนควาหาเครือ่ งมือ
ในการชวยวินจิ ฉัยระดับโมเลกุลทีทั่ นสมัยยิง่ ขึน้ รวมทัง้
มีการพัฒนาการรักษาที่จําเพาะกับยีนที่ผิดปกติในเซลล
มะเร็งที่ไดผลดีกวาและมีผลแทรกซอนนอยกวาการ
รักษาดวยเคมีบําบัดแบบดั้งเดิมยอมจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในประเทศไทย
ยีน FLT3มีบทบาทสัมพันธกับการเกิดมะเร็งเม็ด
เลือด ขาว ชนิด AML ใน คน ไทย เชน เดียว กับ ใน ตาง
ประเทศโดยผูป ว ยไทยรอยละ28มีการกลายพันธุของ

ยีน FLT3โดยเปนชนิด FLT3-ITDประมาณรอยละ
25และชนิด FLT3-TKDรอยละ320การศึกษาเพือ่ หา
ยาหรือสารยับยัง้ การทํางานทีจํ่ าเพาะกับยีน FLT3แมจะ
ยังอยูในขั้นเริ่มตนและยังไดผลไมดีนักในปจจุบันแต
คาดวาการใชFLT3inhibitorจะชวยเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการรักษาผูปวยAMLใหดียิ่งขึ้นในอนาคตอัน
ใกลโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ใชFLT3inhibitorรวมกับ
ยาเคมีบําบัดหรือยาที่มุงเปาแกไขความผิดปกติระดับ
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