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บทนำ�

National Marrow Donor Program (NMDP) เปนองคกร

ระดับนานาชาติที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจและจัดเตรียม 

เซลลตนกำาเนิดของเม็ดเลือดสำาหรับการปลูกถายรวมกับ Center 

for International Blood and Marrow Transplant Research 

(CIBMTR) และ Medical College of Wisconsin ซึ่งทำาหนาที ่

ศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาปจจัยที่จะชวยทำาใหการปลูกถายเซลลตน 

กำาเนิดของเม็ดเลือดใหผูปวยไดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยใชขอมูล 

จากการรวบรวมผลงานวิจัยขนาดใหญที่เกิดจากความรวมมือ 

จากหลายสถาบันรวมกันนำามาจัดทำาเปนแนวปฏิบัติในการคัดเลือก

ผูบริจาค เพื่อจะทำาใหผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดของเม็ดเลือดมีอัตรารอดชีวิตสูงสุด1

ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ของก�รรักษ�ดวยก�รปลูกถ�ยเซลล 

ตนกำ�เนิดของเม็ดเลือด

ผลสัมฤทธิ์ที่สำาคัญที่สุดคือการรอดชีวิตโดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ

หลายประการ อาจแบงไดเปน

1. ปจจัยกอนการปลูกถาย

1.1 การเขากันไดของเอชแอลเอ (HLA matching)

1.2 ลักษณะการติดเชื้อไวรัส cytomegalovirus ของ

ผูปวย (patient CMV seroposivity) 

1.3 จำานวนเซลลตนกำาเนิดที่ใช (graft cell dose)

1.4 สภาวะของผูปวย ไดแก อายุ ความแข็งแรง 

(performance score)

1.5 โรคของผูปวย (disease)

1.6 ความรุนแรงของโรคของผูปวย (disease status)

2. ปจจัยหลังการปลูกถาย

2.1 การติดเชื้อ

2.2 Graft versus host disease

2.3 Organ toxicity

2.4 การเกิดโรคซ้ำา (recurrent/second malignant 

neoplasms)

ก�รเข�กันไดของเอชแอลเอ (HLA matching)

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาปจจัยที่สำาคัญที่สุดที่มีผลตอผล

สัมฤทธ์ิของการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดของเม็ดเลือดคือความ

เขากันไดของเอชแอลเอ  จากผลงานวิจัยของ Lee SJ และคณะ 

ที่ตีพิมพในป ค.ศ. 20072  ซึ่งเปนการศึกษาในผูปวยของประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีไดรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดของเม็ดเลือด 

เพื่อรักษาโรคมะเร็งของระบบโลหิตจำานวน 3,860 คน โดยเปน 

myeloablative conditioning และสวนใหญไดรับเซลลตนกำาเนิด

จากไขกระดูก (94%) แบบ T repleted graft (79%) ผลการศึกษา

พบวา  เอชแอลเอตำาแหนงสำาคัญที่มีผลตออัตราการอยูรอดของ

ผูปวยคือ HLA-A, HLA-B, HLA-C และ HLA-DRB1 โดย

ความเขากันไดซึ่งพิจารณาจากผลการตรวจเอชแอลเอ แบบ high 

resolution ของทั้ง 4 locus นี้ (8/8) ที่ใหผลลัพธดีที่สุด 

การ match ในระดับ allele (high resolution HLA typing)

ไมแตกตางจากการ match ในระดับ antigen อยางมีนัยสำาคัญ 

ยกเวน HLA-C ซึ่งพบวาการมี mismatch ในระดับ allele ไมคอย 

มีผลตออัตราการรอดชีวิต อยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวไวขางตน 

วา ชนิดและความรุนแรงของโรคเปนปจจัยที่สำาคัญดวย ในกรณี

ที่มี HLA mismatch พบวาความแตกตางของอัตราการรอดชีวิต 

ระหวางผูปวยที่ไดรับการปลูกถายดวยเซลลตนกำาเนิดที่มี HLA 

match 8/8 เปรียบเทียบกับ HLA mismatch มีความแตกตาง 

กันมากถึง รอยละ 10 ในผูปวยที่จัดอยูในกลุมความเสี่ยงต่ำา ไดแก 

CML in first chronic phase, MDS subtype refractory 

anemia, acute leukemia in first remission ในขณะที่ความ

แตกตางของอัตราการรอดชีวิตนี้ลดลงนอยกวารอยละ 5 ในผูปวย

ที่อยูในกลุมความเสี่ยงสูง

บทบรรณ�ธิก�ร

แนวปฏิบัติสำ�หรับก�รคัดเลือกผูบริจ�คสำ�หรับก�รปลูกถ�ยเซลลตนกำ�เนิด
ของเม็ดเลือด
(Guideline for Selecting Donors for Hematopoietic Stem Cell Transplantation)
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ดังนั้นถาสามารถหาผูบริจาคที่มี HLA matching 8/8 ของ  

HLA-A, HLA-B, HLA-C และ HLA-DRB1 เปนสิ่งที่ดีที่สุด  

แตในกรณีที่ไมสามารถหาผูบริจาคเชนนี้ได แพทยยังสามารถใช 

เซลลตนกำาเนิดที่มี mismatch 1 ตำาแหนงได  โดยพบวา mis-

match ที่ HLA-A และ HLA-DRB1 มีผลตออัตราการรอดชีวิต 

อยางมีนัยสำาคัญมากกวา mismatch ที่ HLA-B และ HLA-C 

อยางไรก็ตามผลนี้ยังไมชัดเจนนัก และยังตองการการยืนยันตอไป 

เปนที่นาสนใจวาในรายงานของ Lee SJ และคณะ พบวาการมี 

mismatch ใน HLA-DQ มีผลนอยตออัตราการอยูรอดของผูปวย

ผลการวิจัยขนาดใหญอีกเรื่องหนึ่งโดย Woolfrey A และ

คณะ ในป 20113 คือ การศึกษาในผูปวยมะเร็งของระบบโลหิต

จำานวน 1,933 คน ที่ไดรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด แตมีความ

แตกตางจากการศึกษาของ Lee SJ และคณะ โดยที่ชนิดของ

เซลลตนกำาเนิดไดมาจาก peripheral blood ไมใชจากไขกระดูก 

แตสรุปมีผลใกลเคียงกัน นั่นคือ HLA matching ที่ 4 locus 

คือ HLA-A, HLA-B, HLA-C และ HLA-DRB1 (8/8) มีความ

สัมพันธตออัตราการอยูรอดของผูปวยมากที่สุดและไมพบความ

สำาคัญของ HLA-DQ และ HLA-DP  แตมีผลที่แตกตางกันกับ

การศึกษาของ Lee SJ และคณะ คือ Woolfrey พบวา antigen 

mismatch มีผลตออัตราการอยูรอดในขณะที่ allele mismatch 

ไมมีผลตออัตราการอยูรอด  และจากการวิเคราะหผลของ antigen 

mismatch แตละตำาแหนงพบวา HLA-C mismatch  มีผลตอ 

อัตราการตายสูงที่สุด  อยางไรก็ตามเมื่อมาวิเคราะหวาการปลูกถาย 

เซลลตนกำาเนิดจากผูบริจาคที่มี HLA-C antigen mismatch 

เมื่อใชเซลลตนกำาเนิดจากไขกระดูกเปรียบเทียบกับการปลูกถาย

โดยใชเซลลตนกำาเนิดจาก peripheral blood ไมไดมีผลดีกวา

ในแงของอัตราการอยูรอดอยางมีนัยสำาคัญแตอยางใด3

สำาหรับ HLA-DP มีผลการวิจัยรายงานวา HLA-DPB1 

mismatch มีผลเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด GVHD และ trans- 

plant related mortality (TRM) แตกลับพบวา HLA-DPB1 

match มีผลเพิ่มอัตราการเกิด relapse ทำาให HLA-DPB1 

matching ไมมีผลตออัตราการอยูรอดโดยรวมของผูปวย HLA-

DRB3, DRB4 และ DRB5 ก็ไมมีผลตออัตราการอยูรอดอยาง 

มีนัยสำาคัญ  อยางไรก็ตามถามี mismatch ในตำาแหนงเหลานี้ 

หลายๆ ตำาแหนงก็จะมีผลตออัตราการรอดชีวิตเชนกัน ดังนั้นใน 

กรณีที่มี donor หลายคนใหเลือกก็อาจจะตองพิจารณา HLA 

typing ใน HLA-DQB1, HLA-DPB1, HLA-DRB3, HLA-

DRB4 และ HLA-DRB5 เพิ่มเติม

เนื่องจาก HLA-DPB1 มี linkage disequilibrium กับ locus 

อื่นๆ ต่ำา ทำาใหโอกาสที่จะพบ unrelated donor ที่มี HLA-DPB1 

match คอนขางต่ำา โดยมีโอกาสประมาณรอยละ 20 ที่จะพบ 10/10 

matched donor จึงมีงานวิจัยเพื่อคนหา DPB1 mismatch ที่

มีผลตออัตราการอยูรอดนอยที่สุดหรือที่เรียกวา permissive 

mismatch4 ซึ่งคือ HLA-DPB1 alleles ที่มี cross-reactive 

T cell epitopes โดยจะเพิ่มโอกาสที่จะพบ 10/10 matched 

donor รวมกับ 9/10 permissive mismatch ไดมากถึงรอยละ 

70 นอกจากนี้รายงานวิจัยลาสุดยังสามารถบงชี้ 9/10 permissive 

mismatch ของ HLA-C ระหวาง HLA-C*03:03 กับ HLA-C 

*03:04 ซึ่งใหผลไมแตกตางจาก 10/10 match5 

สำาหรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก cord blood ยังมี 

ขอมูลไมมากนัก ในรายงานของ Barker ในผูปวย 1,000 คน 

พบวา HLA matching ของ HLA-A และ HLA-B ในระดับ 

antigen และ HLA-DRB1 ในระดับ allele และปริมาณของ 

เซลลที่ใชเปนปจจัยสำาคัญ6  อีกรายงานหนึ่งโดย Eapen รายงาน 

วา HLA-C antigen mismatch มีความสัมพันธกับอัตราการ

ตายที่เพิ่มขึ้น  จาก HLA 4 locus ที่สำาคัญพบวา mismatch 2 

ตำาแหนงที่ HLA-C และ HLA-DRB1 มีความสัมพันธกับอัตรา 

การตายสูงที่สุด7 โดยปจจุบันแนะนำาใหสามารถใช donor ที่มี 

HLA match ≥ 4/6 ที่ตำาแหนง HLA-A, HLA-B และ HLA-

DRB1 หรือจะยิ่งดีถาสามารถมี HLA match ≥ 6/8 ที่ตำาแหนง 

HLA-A, HLA-B, HLA-C และ  HLA-DRB18 

แอนติบอดีตอเอชแอลเอ (Anti-HLA antibodies)

Anti-HLA antibodies เปนปจจัยที่สำาคัญในการเปลี่ยน 

อวัยวะอื่นๆ เชน การเปลี่ยนไต  การเปลี่ยนหัวใจ  สำาหรับบทบาท 

ในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดมีรายงานในการศึกษาของ 

Spellman9  ในผูปวยมะเร็งของระบบโลหิตจำานวน 37 คน และ

ในกลุมควบคุมที่เปนโรคเดียวกัน 78 คน ที่ไดรับเซลลตนกำาเนิด 

จากไขกระดูกที่ไมไดกำาจัด T cells (T cells repleted) พบวาใน 

ผูปวยรอยละ 35 สามารถตรวจพบ anti-HLA antibodies ได 

และ anti-HLA antibodies ตอ HLA-A, HLA-B และ/หรือ 

HLA-DP มีความสัมพันธกับ graft failure ดังนั้น anti-HLA 

antibodies จึงเปนปจจัยสำาคัญอีกอยางหนึ่งที่ตองคำานึงถึง โดย

เฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่เคยถูก sensitized มากอน

เอชแอลเอแอนติเจนจ�กม�รด�ที่ไมไดถ�ยทอดม�ยังลูก (Non-

Inherited Maternal Antigens: NIMA)

เอชแอลเอแอนติเจนจากมารดาที่ไมไดถายทอดมายังลูกหรือที่

เรียกงายๆ วา NIMA เปนแอนติเจนที่เชื่อวาลูกไดเรียนรูขณะอยู 

ในครรภมารดา ดังนั้นเราอาจจะหาผูบริจาคที่มี NIMA match 
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เพื่อเปน permissive mismatch ได เชน ผูปวยมี HLA-A*02 

และ A*24  ผูบริจาคมี HLA-A*02 และ A*32  มารดาผูบริจาค

มี HLA-A*2 และ A*24  ผูบริจาคไมมี HLA-A*24 เหมือน 

กับผูปวย แตผูปวยมี HLA-A*24 ซึ่งจัดเปน NIMA เนื่องจาก

เปนเอชแอลเอจากมารดาผูบริจาคที่ไมไดถายทอดมายังผูบริจาค  

แตผูบริจาคจะไมตอบสนองดวย ดังนั้นจะเกิด GVHD นอยลง  

และผลงานวิจัยก็แสดงใหเห็นวา การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก 

NIMA match มีอัตราการรอดชีวิตสูงกวา NIMA mismatch 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ10,11  อยางไรก็ตาม อัตราการพบ NIMA 

matching มีนอยมาก พบไดเพียงรอยละ 7-10 แตการคนหา 

NIMA match อาจจะทำาใหกระบวนการชามากขึ้นโดยไมได 

ประโยชนเทาที่ควร

ผลของ Natural Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptors 

(KIR) และ KIR ligands

งานวิจัยของ Ruggeri แสดงใหเห็นวาในผูปวยมะเร็งเม็ด

เลือดขาวที่ไดรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจากผูบริจาคแบบ 

haploidentical ที่มี mismatch ระหวาง KIR และ HLA class I 

ที่ทำาหนาที่เปน KIR ligand เนื่องจาก KIR เปน inhibitory receptor 

เมื่อไมมี HLA class I ที่เหมาะสมจับดวย จึงทำาให natural killer 

(NK) cells ทำางานมากขึ้น และสามารถทำาลายเซลลมะเร็งไดสูง 

ทำาใหอัตราการเกิดมะเร็งซ้ำาลดลง12  อยางไรก็ตาม ความสัมพันธนี้

พบในโรคมะเร็งชนิด acute myeloid leukemia (AML) เปน

หลักเทานั้นและงานวิจัยตอมายังใหผลที่ไมชัดเจน ดังนั้นแนว 

ปฏิบัติในปจจุบันจึงยังไมไดแนะนำาใหตรวจ KIR genotyping ใน

การคัดเลือกผูบริจาค

สรุป

โดยสรุป จากผลงานวิจัยตางๆ ในปจจุบันทำาใหไดแนวปฏิบัติ

การคัดเลือกผูบริจาคเซลลตนกำาเนิดดังสรุปใน Table 1 ซึ่งองคกร 

The Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network 

(BMTCTN) ไดรวบรวมเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสำาหรับแพทย รวม 

ทั้งใชสำาหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก จากโรงพยาบาลและศูนย 

ปลูกถายเซลลตางๆ เพื่อใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันและจะเปน

ประโยชนตอการแปลผลการวิจัยเพื่อใหไดขอสรุปท่ีถูกตอง 

สมบูรณตอไป8 
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