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บทนำ�

การรักษาผูปวยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute lymphoblastic 

leukemia (ALL) ในปจจุบันมีความกาวหนาอยางมาก อัตรารอด

ชีวิตที่ 5 ปสูงถึงรอยละ 60-701  อยางไรก็ตามภาวะแทรกซอนที่เกิด

จากยาเคมีบำาบัด เชน ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำาและการติดเชื้อรุนแรง 

มีผลทำาใหผลการรักษาไมดีเทาที่ควร ในปจจุบันการศึกษาทางเภสัช

พันธุศาสตร (pharmacogenomics) ทำาใหสามารถพยากรณโอกาส

ที่จะเกิดภาวะแทรกซอนดังกลาวจากยาเคมีบำาบัด เชน ยาในกลุม 

thiopurine ไดอยางแมนยำา รวมถึงสามารถปรับขนาดยาไดอยาง

เหมาะสม แตอุปสรรคที่สำาคัญคือกลไกในการ metabolism ของ

ยากลุม thiopurine มีความซับซอนและมีเอนไซมหลายชนิดที่

เกี่ยวของกับกลไกนี้  นอกจากนี้ความหลากหลายของลักษณะ

ทางพันธุกรรม (polymorphism) ของยีนที่ควบคุมการสราง

เอนไซมเหลานี้มีความแตกตางตามเชื้อชาติ  ผูนิพนธไดรายงาน 

ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด ALL  หนึ่งรายที่มีการติดเชื้อราและ

เชื้อวัณโรคที่ปอด รวมกับมีเม็ดเลือดขาวต่ำาในขณะที่ไดรับการรักษา

ดวยยา 6-mercaptopurine (6-MP) และตรวจพบโฮโมไซกัสที่

ตำาแหนง 94 ของยีน inosine triphosphate pyrophosphatase 

(ITPA) C>A (AA genotype)

ร�ยง�นผูปวย

เด็กหญิงไทย อายุ 11 ป มาดวยอาการไขเรื้อรัง ไอและหอบ 

ร�ยง�นผูปวย

ภ�วะเม็ดเลือดข�วต่ำ�ย�วน�นและก�รติดเชื้อรุนแรงจ�กก�รไดรับย� 
6-mercaptopurine ในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดข�วที่มโีฮโมไซกัสของยีน 
Inosine Triphosphate Pyrophosphatase (ITPA) ที่ตำ�แหนง 94 C>A
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บทคัดยอ  มีการศึกษาถึงความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม (polymorphism) ของเอนไซมที่ชวยในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของยาในกลุม thiopurine อยางแพรหลายและเปนที่รูจัก เชน thiopurine methyltransferase (TPMT) รวมถึงการศึกษาเอนไซมที่

สำาคัญอีกชนิดคือ inosine triphosphate pyrophosphatase (ITPA) โดยพบวาเอนไซมทั้ง 2 ชนิดนี้เปนปจจัยที่สำาคัญในการ

พยากรณอุบัติการณการเกิดภาวะไขกระดูกถูกกด (myelosuppression) ไดอยางชัดเจนในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาจำาพวก 

azathioprine mercaptopurine และ thioguanine ขอแตกตางที่สำาคัญคือคนเชื้อชาติเอเชียจะพบความชุกของ ITPA variant 

allele ไดมากกวา TPMT variant allele เมื่อมีการเปรียบเทียบกับชาวคอเคเชียน  อยางไรก็ตามยังไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับความ

หลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรมของ ITPA ในประเทศไทย ผูนิพนธไดรายงานกรณีศึกษาเด็กหญิงไทยอายุ 14 ป ที่ไดรับการ 

วินิจฉัยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute lymphoblastic leukemia และมีการติดเชื้อรารุนแรงที่ปอดชนิดแอสเปอรจิลลัส (invasive 

pulmonary aspergillosis) รวมกับพบเชื้อวัณโรคในปอด รวมถึงผลเลือดแสดงภาวะไขกระดูกถูกกดยาวนานหลายสัปดาห ในชวง

ที่ไดรับยา mercaptopurine ทุกวัน แมวาจะไดรับการปรับลดขนาดยาลงเหลือครึ่งหนึ่งของยาที่ควรจะใชรักษาแลวก็ตาม ผลการ

ตรวจเลือดพบ TMPT polymorphism เปน wild type แตตรวจพบโฮโมไซกัส (homozygous) ITPA 94 C>A (AA genotype) 

รายงานผูปวยชี้ใหเห็นถึงความสำาคัญในการศึกษาถึงความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรมของยีน ITPA และผลขางเคียงตอระบบ

โลหิตวิทยาจากการไดรับยาในกลุม thiopurine และควรศึกษาอุบัติการณของ ITPA ในกลุมประชากรไทย
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ภาพรังสีวินิจฉัยทรวงอกแรกพบกอนขนาดใหญ  การตรวจเลือด

พบวาฮีมาโตคริต 31%, เม็ดเลือดขาว 2,520 เซลล/ลบ.มม., blast 

24%, เกล็ดเลือด 128,000 เซลล/ลบ.มม. การตรวจไขกระดูกพบ 

lymphoblast 70% ผล immunophenotype เขาไดกับ T-cell 

ALL เริ่มใหการรักษาดวยยาเคมีบำาบัด high risk ALL protocol 

(TPOG 02-05) หลังจบชวง induction กอนในทรวงอกยุบจนเปน

ปกติ ตรวจประเมินไขกระดูกพบวาโรคสงบดี  จึงเริ่มใหยาในชวง 

consolidation ดวยยา methotrexate (MTX) ขนาดสูง รวมกับ 

6-MP หลังไดรับยา 3 สัปดาห มีไขในภาวะนิวโทรฟลต่ำา (febrile 

neutropenia) ไดรับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด และหยุดยา 

6-MP นานติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน เนื่องจากจำานวนเม็ดเลือด

ขาวต่ำาตลอด ไดสงตรวจทางอณูพันธุศาสตรของยีน thiopurine 

methyltransferase (TPMT) gene polymorphism พบวาเปน

แบบ wild type ไมพบ TPMT*2, *3A, *3B, *3C, *6

ในระหวางไดรับยาชวง interim maintenance (6-MP 50 

มก./ตร.ม./วัน ทางปาก  MTX 20 มก./ตร.ม./วัน ทางปาก 1 

วัน/สัปดาห   vincristine 1.5 มก./ตร.ม. ทางหลอดเลือด/เดือน 

prednisolone 40 มก./ตร.ม./วัน 5 วันติดตอกัน/เดือน) ผูปวย 

มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำารวมกับไขนาน 4 สัปดาห ภาพรังสีวินิจฉัย

ทรวงอก (Figure 1) พบ ground glass appearance ที่ปอด

ดานซายบน และภาพคอมพิวเตอรของทรวงอก (Figure 2) พบ 

consolidation with peripheral ground-glass appearance 

ที่ยอดปอดดานซาย ซึ่งเขาไดกับการติดเชื้อราแอสเปอรจิลลัส 

(aspergillus) ในปอด  ผล serum galactomannan ใหผล

ลบ ผูปวยไดรับการรักษาดวยยา voriconazole ทางหลอดเลือด

ดำา และหยุดใหยาเคมีบำาบัดทั้งหมดนานติดตอกัน 2 เดือน การ

ตรวจติดตามรอยโรคท่ีปอดพบวาไมตอบสนองตอการใหยาตาน

เชื้อรา จึงทำาการผาตัดกลีบปอดซายออก ผลทางพยาธิวิทยาพบ 

เชื้อแอสเปอรจิลลัส และเชื้อ Mycobacterium tuberculosis 

หลังการผาตัดผูปวยไดรับยาตานเชื้อราและยาตานวัณโรคอยาง 

ตอเนื่อง เมื่ออาการผูปวยดีขึ้นจึงกลับมารับยาในชวง maintenance 

โดยไดรับยา 6-MP 50 มก./ตร.ม./วัน แตไมสามารถรับยาอยาง 

ตอเนื่องได เนื่องจากมีปญหา pancytopenia ตองหยุดใหยานาน 

Figure 1  Chest radiograph showing patchy infiltration 

at left upper lung field

Figure 2  Pulmonary CT showing consolidation with peripheral ground-glass appearance at apico-posterior 

segment of LUL
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3 เดือน ตรวจประเมินไขกระดูกพบวามี severe hypocellular 

marrow แตไมพบการกลับมาเปนซ้ำาของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

ไดปรับลดขนาดยา 6-MP  ลงเหลือรอยละ 80 ของขนาดยาปกติ  

ผูปวยยังคงมีปญหา pancytopenia อยางตอเนื่องรวมกับมีภาวะ 

febrile neutropenia เปนระยะ จึงปรับลดขนาดยา 6-MP ลง

อีกเหลือรอยละ 50 ของขนาดยาปกติ และพิจารณาตรวจทาง 

อณูพันธุศาสตรของยีนของ ITPA2 พบวาโฮโมไซกัสที่ตำาแหนง codon 

94 C>A (AA genotype) (Figure 3 และ 4) หลังจากปรับลด

ขนาดยาลงเหลือครึ่งหนึ่งของขนาดยาปกติ  ผูปวยสามารถรับยา

เคมีบำาบัดไดอยางตอเนื่องและผลเลือดอยูในเกณฑดี (Figure 5)

A: ITPA 94 C>A detection. XmnI digested wild-type allele into 228 and 28 bp fragments and uncleaved  (256 bp)

the mutant allele.  M = standard DNA-size markers; 100 bp ladder, 

lane 1 = no template control, lane 2 = homozygous ITPA 94 AA genotype (homozygous variant),

lane 3 = heterozygous ITPA 94 CA genotype, lane 4 = ITPA 94 CC genotype (wild type), 

lane 5 = patient’s result showed homozygous ITPA 94 AA genotype

B: ITPA IVS2+21A>C detection. XmnI uncleaved (204 bp) wild-type allele and digested the mutant allele 

into 175 bp and 29 bp fragments. M = standard DNA-size markers; 100 bp ladder, 

lane 1 = no template control, lane 2 = uncut  and cut of ITPA IVS2+21AA genotype (wild type), 

lane 3 = uncut and cut of patient’s PCR products showed ITPA IVS2+21AA genotype

Figure 3  Detection of ITPA variant using PCR-RFLP

Figure 4  (A) DNA sequence confirmed ITPA 94C>A homozygous (AA genotype) in patient compared with (B) 

wild-type sequence (CC genotype)

A B
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ก�รตรวจท�งหองปฏิบัติก�ร

ศึกษาความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม (polymorphism) 

ของยีน ITPA ตำาแหนง IVS2+21 และ 94 ดวยวิธี polymerase 

chain reaction (PCR) ดวย primer ที่เคยมีรายงาน2  และยอย 

PCR product ดวยเอนไซน Xmn I รวมทั้งยืนยันผลการตรวจ

ดวย DNA sequencing

อภิปร�ย

6-MP เปนยาหลักในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน 

ในเด็กชนิด ALL เมื่อยา 6-MP ถูกดูดซึมเขารางกาย จะถูกเปลี่ยน

เปน thio inosine monophosphate โดย hypoxanthine 

methyltransferase และจะถูกเปลี่ยนโดย inosine monophosphate 

dehydrogenase และ guanosine monophosphate synthase 

ไปเปนสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล ในขณะที่ยาบาง

สวนจะถูกเปลี่ยนเปน thiouric acid และ methylmercaptopurine 

ซึ่งเปนสารที่ไมมีฤทธิ์โดย xanthine oxidase และ thiopurine 

methyltransferase ตามลำาดับ ในขณะที่บางสวนของ thio 

inosine monophosphate จะถูกเปลี่ยนไปเปน thio inosine 

triphosphate (Thio ITP) ซึ่งเปนสารที่มีพิษตอเซลล และถูก 

metabolize โดย ITPA ไปเปน thio inosine monophosphate 

ซึ่งเปนสารที่ไมมีพิษตอเซลล  จึงมีการตั้งสมมติฐานวาหนาที่ของ 

ITPA คือปองกันการสะสมของ nucleotide ที่เปนพิษตอเซลล3,4

ในปจจุบันพบความแตกตางของลักษณะทางพันธุกรรมของ 

ยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซมที่ทำาหนาที่ทำาลายยา 6-MP เชน 

TPMT และ ITPA เปนตน5,6  สัมพันธกับการเกิดภาวะเม็ดเลือด

ขาวต่ำาในผูปวยที่ไดรับยา 6-MP มีการศึกษาเรื่องความหลากหลาย

ของลักษณะทางพันธุกรรมของ TPMT รายงานจากประเทศตางๆ 

รวมทั้งประเทศไทย7,8 พบวาความชุกของ variant allele ของ

ยีน TPMT ประมาณรอยละ 10 เปน TPMT*3C มากที่สุด และ 

สัมพันธกับการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำารอยละ 60-100 ในผูปวย 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ไดรับยา 6-MP อยางตอเนื่อง6   ดังนั้น

ผูปวยที่มีความจำาเปนตองไดรับยา 6-MP รวมกับตรวจพบชนิด 

polymorphism ของ TPMT ที่จำาเพาะ จำาเปนตองมีการปรับ

ลดขนาดยาลงในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเกิดภาวะ

เม็ดเลือดขาวต่ำา  โดยพบวาถาผูปวยมี TPMT polymorphism 

ชนิดโฮโมไซกัส (TPMT*2, *3A, *3B, *3C, *6)  ควรปรับลด

ขนาดยา 6-MP ลงเหลือประมาณรอยละ 10 ของขนาดยาปกติโดย

แบงใหเพียง 3 วันตอสัปดาห เพื่อลดภาวะการกดของไขกระดูกที่

มักจะเกิดตามมาภายหลังได9

ในขณะที่ความชุกของ variant allele ของยีนที่ควบคุมการ 

สราง ITPA พบไดประมาณรอยละ 11-20 ในคนเชื้อชาติเอเชีย 

ซึ่งสูงกวาเชื้อชาติอื่นโดยเฉพาะชนิด ITPA 94 C>A และ ITPA 

IVS2+21 A>C6,10  ซึ่งพบวาโอกาสเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำาพบ

ไดประมาณรอยละ 30-8011,12  และยังสามารถทำาใหเกิดภาวะตับ

อักเสบจากการใชยา 6-MP ไดอีกดวย12 บางรายงานพบวามีความ 

สัมพันธกับอัตรารอดชีวิตที่ต่ำาโดยไมสัมพันธกับภาวะไขกระดูกถูกกด6 

ในบางรายงานพบวา variant allele ของยีน ITPA สัมพันธกับการ

เกิดเม็ดเลือดขาวต่ำาแตมีผลนอยกวายีนกลุม TPMT13  แตในผูปวย

ที่รายงานนี้พบมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำามากและนานในชวงที่ไดรับ

ยา 6-MP ขนาดปกติ รวมกับมีการติดเชื้อราและวัณโรคชองปอด 

Figure 5  Absolute neutrophil count (ANC) range of this patient during chemotherapy
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การตรวจความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรมของยีนที ่

ควบคุมการสราง ITPA พบ variant allele  ชนิดโฮโมไซกัสที่

ตำาแหนง 94 C>A (AA genotype) ทำาใหแพทยสามารถวางแผน

การรักษาไดดีขึ้นในการปรับลดขนาดยา 6-MP ลง  และผูปวยคง

ระดับผลเลือดในเกณฑดีที่ขนาดยา 6-MP รอยละ 50 ของขนาด

ยาปกติ

อยางไรก็ตาม การตรวจหา variant allele ของยีน ITPA 

หรือแนวทางในการปรับลดยา mercaptopurine ในขนาดที่เหมาะ

สมสำาหรับผูปวยที่มี variant allele ของยีน ITPA ที่จำาเพาะใน 

ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในเด็ก ยังไมเคยมีรายงาน

ในประเทศไทย การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชุกของ variant 

allele ของยีน ITPA และความสัมพันธกับผลขางเคียงจากยาใน

ประชากรไทยที่ไดรับยาในกลุม thiopurine จะชวยใหสามารถ

บริหารยาไดอยางเหมาะสมและปองกันผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน

จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำาได 
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Prolonged Neutropenia and Severe Infections Caused by 6-Mercaptopurine 
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Abstract:  The genetic polymorphism studies of the multistep enzymes involving in the thiopurine metabolism 

pathway such as thiopurine methyltransferase (TPMT), which is the widely studied and well characterized, and 

to a lesser extent inosine triphosphate pyrophosphatase (ITPA), significantly prognosticate the myelosuppressive 

toxicities of patients treated with azathioprine, mercaptopurine and thioguanine.  Contrary to Caucasian population, 

the prevalence of ITPA variant allele is more common than that of TPMT variant allele in Asian population.  

To our knowledge, the research study regarding genetic polymorphism of ITPA in Thailand has never been 

conducted. Herein, we report a 14-year-old girl with acute lymphoblastic leukemia who experienced invasive 

pulmonary aspergillosis, pulmonary tuberculosis and multiple episodes of severe bone marrow suppression 

during daily mercaptopurine treatment.  She consequently required the dose adjustment to a half therapeutic 

dosage.  The TPMT polymorphism was investigated and found to be wide type.  The further study revealed the 

homozygous ITPA 94 C>A polymorphism.  Our reported case substantiates the importance of the research in 

genetic heterogeneity of ITPA and its effect on hematological toxicities induced by thiopurine, and further large 

cohort study in Thai population is warranted,.
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