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บทนำา: หมูเลือดระบบ Rh (Rh system) นับวาเปนระบบที่มี

ความสำาคัญอันดับ 2 ในการใหเลือด เพราะความสามารถสูงในการ 

กระตุนใหสรางแอนติบอดี (high immunogenicity) ปฏิกิริยา 

ระหวางแอนติเจน D และ anti-D เปนสาเหตุทำาใหเกิดเม็ดเลือดแดง

แตกอยางเฉียบพลันจากการไดรับเลือด และทำาใหเด็กตัวเหลืองแรก

คลอดที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตก (hemolytic disease of the 

newborn) ในการที่รายงานวาเปน Rh บวก นั้นมีความหลากหลาย

มากในสวนชนิด ยีน D(Many different partial) และ weak D 

สวนมากที่ทราบวาเปน Rh บวก หรือ ลบ ใชวิธีที่ตรวจงายๆ จาก

เม็ดเลือดแดง (serology) วามียีน D แอนติเจนหรือเปลา อยางไร 

ก็ตามในจำานวน Rh บวก ดังกลาว มียีน Del จำานวน 17 ชนิด

รวมอยูดวย ซึ่งแสดงใหเห็นแอนติเจน D ออนมาก (a very low 

expression of the D) และตองตรวจดวยเทคนิค absorption-

elution เทานั้นจึงจะเห็น (only detectable by absorption-elution 

techniques) จาก Del แอนติเจนเหลานี้เองบางที่อาจจะทำาใหเกิด

การสราง anti-D ขึ้นมาได การตรวจหายีนของผูบริจาคเลือดที่

ใชวิธี serology ไดเปน C หรือ E บวก และยีน D ลบ มากอน 

เพื่อบอกวาเปน D บวก หรือ D ลบ  วัตถุประสงค: เพื่อทำาการ

ทดสอบยีนของผูบริจาคที่มี C หรือ E บวก และยีน D ลบเพื่อจะ

ระบุใหถูกตองวาเปน D บวก หรือ D ลบ  รูปแบบการศึกษาและ

วิธีการทดสอบ: ผูรายงานไดนำาผูบริจาคเลือดทั้งหมดที่มียีนเปน 

C หรือ E บวก และยีน D ลบ จากจำานวนประชากรที่บริจาคเลือด

ทั้งหมด 22,000 ราย ทดสอบ RhD ที่ตำาแหนง Exon 10 สำาหรับ

รายที่ใหผลบวก นำาไปวิเคราะหตอดวยวิธี sequence-specific 

polymerase chain reaction หรือ nucleotide sequencing 

ของยีน RhDสรุป:จากผลการวิเคราะหจำานวนผูบริจาค 233 ราย 

พบวามีจำานวน 7 ราย RhD บวก ตำาแหนง Exon 10 และมี 4 

รายที่เปน Del คิดเปนรอยละ 1.7 จากจำานวนทั้งหมด ผูรายงาน

ยังพบอีกวายีน RhD ที่พบในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

(mutation) ดังนั้นตามความเห็นของผูวิจัยการตรวจเลือดผูบริจาค

ทั้งหมดใหถูกตองที่จะบอกวาเปน RhD บวก หรือ RhD ลบ นั้น

เปนไปไมไดที่จะใชวิธี serotyping อยางเดียว จะตองใชวิธี 

genotyping รวมดวยทุกราย

อุดม  ติ่งตอย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ยอวารสาร

RhDPositiveAmongC/E+ andD- BloodDonorsinDenmark
Mette Christiansen, Betina S.  Sorensen, and Niels Grunnet.  Transfusion Medicine 2010;50:1460-4.
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ในปจจุบัน  การรักษาที่เปนมาตรฐานสำาหรับโรค primary CNS 

lymphoma คือการใหยา methothrexate ในขนาดสูง โดยที่

บทบาทของการฉายรังสีทั่วทั้งศีรษะ (whole brain radiation 

therapy) รวมไปดวยยังเปนสิ่งที่ตองพิจารณาเนื่องจากผลขาง

เคียงในแงของภาวะแทรกซอนตอระบบประสาทที่มักจะเกิดขึ้น

มาภายหลัง ทำาใหการยอมรับที่จะใชยังถูกจำากัด

การศึกษานี้ มีจุดประสงคที่จะเปรียบเทียบอัตราการมีชีวิตรอด

ทั้งหมด (overall survival) ของผูปวย primary CNS lymphoma   

เมื่อใหการรักษาโดยใชยาเคมีบำาบัดสูตรมาตรฐานที่ประกอบดวย 

methotrexate นั้น ไมไดดอยไปกวาการใชยาเคมีบำาบัดสูตรเดียวกัน

แลวตามดวยการฉายรังสีแบบทั่วทั้งศีรษะ

วิธีการศึกษา

ผูปวยใหมที่มีภาวะภูมิคุมกันปกติ และไดรับการวินิจฉัยวาเปน 

primary CNS lymphoma ไดถูกนำาเขารวมการรักษา จำานวน

รวม 551 คน (อายุเฉลี่ย 63 ป) จากศูนยการแพทย 75 แหง

ในประเทศเยอรมัน โดยเก็บขอมูลตั้งแต เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 

2000- พฤษภาคม ค.ศ. 2009

หลังจากเขารวมในการศึกษานี้ ผูปวยจะถูกสุมใหอยูในกลุมที่

ไดรับยาเคมีบำาบัดอยางเดียว คือการใหยา methotrexate ขนาด 4 

กรัม/ตร.ม. ผิวกาย ในวันที่ 1 ของแตละรอบการรักษา (ทุก 14 วัน) 

รวม 6 ครั้ง  หรืออยูในกลุมที่ไดรับยาเคมีบำาบัดแบบเดียวกันแลว

ตามดวยการฉายรังสีแบบทั่วทั้งศีรษะ โดยปริมาณรังสีทั้งหมดคือ 

45 Gy แบงใหใน 30 ครั้ง ครั้งละ 1.5 Gy  และหากผูปวยไมไดรับ 

complete remission หลังจากไดยาเคมีบำาบัดครั้งแรก กลุมที่

ถูกสุมใหเฉพาะยาเคมีบำาบัด จะถูกนำาไปใหยา cytarabine ขนาด 

3 กรัม/ตร.ม. ผิวกาย ที่วันที่ 1 และ 2 ของรอบการรักษาทุก 21 

วัน รวม 4 รอบ ในขณะที่กลุมที่สุมใหไดรับการฉายแสง หากไมได 

complete remission จะถูกนำาไปฉายแสงทั่วทั้งศีรษะในเวลาที่

เร็วที่สุดที่แพทยเห็นสมควร     ในระหวางการเก็บขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงการรักษาคือ ผูปวยที่เขารวมการรักษาภายหลังจาก

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 จะถูกเพิ่มยา Ifosfamide ในขนาด 1.5 

กรัม/ตร. ม. ผิวกาย ในวันที่ 3-5 ของแตละรอบการรักษาเขาไปดวย  

หลังจากนั้นนำาผูปวยทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบในแงของอัตรารอด

ชีวิตทั้งหมด โดยนำามาวิเคราะหแบบ “per protocol population” 

นั่นคือ นำาเฉพาะผูปวยที่ไดรับการรักษาครบตามแนวทางที่ตั้งไวเบื้อง

ตน และทราบผลการรักษาหรือสถานภาพของผูปวยเมื่อสิ้นสุดการ

รักษาเทานั้น มาใชในการคำานวณสถิติ 

ผลการศึกษา

หลังจากติดตามผูปวยไปเปนระยะเวลา 53.7 เดือน พบวาอัตรา

การมีชีวิตรอดของกลุมผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำาบัดเพียงอยางเดียว 

เทากับ 37.4 เดือน เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับยาเคมีบำาบัดรวมกับ

การฉายแสง มีอัตราการมีชีวิตรอดเทากับ 32.4 เดือน โดยมีคา 

p = 0.71 และ hazard ratio (HR) = 1.06 (95% confidence 

interval [CI] 0.86-1.40)  ซึ่งเปนคาความแตกตางที่ไมมีความ

สำาคัญทางสถิติ ในขณะที่ระยะเวลาปราศจากโรค (progression 

free survival) สำาหรับผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำาบัดเพียงอยางเดียว 

เทากับ 11.9 เดือน  เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดยาเคมีบำาบัดรวมกับ

การฉายแสง เทากับ 18.3 เดือน โดยมีคา p = 0.14  HR = 

0.82 (95%CI  0.64-1.07) แตอาการแทรกซอนทางระบบประสาท

พบไดบอยกวาในกลุมที่ไดรับการฉายแสง (รอยละ 49 เทียบกับ 

รอยละ 26)

วิจารณ

การศึกษานี้ เปนการศึกษาแบบสุมโดยมีกลุมเปรียบเทียบที่

มีจำานวนประชากรเขารวมการศึกษามากที่สุดสำาหรับการศึกษาหา

แนวทางการรักษาโรค primary CNS lymphoma  โดยทำาใหทราบ

วาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญของอัตราการมีชีวิตรอดของ

ผูปวยทั้งสองกลุม  อยางไรก็ตาม จากสมมติฐานของการศีกษา ที่

ยอวารสาร

HighDoseMethotrexatewithorwithoutWholeBrainRadiation

TherapyforPrimaryCentralNervousSystem(CNS)Lymphoma:

APhaseIII,Randomized,Non-inferiorityTrial
Thiel E, et al. Lancet Oncology 2010;11:1036-47.
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ตองการจะพิสูจนวา อัตราการมีชีวิตรอดทั้งหมดโดยการใหยาเคมี

บำาบัดอยางเดียว ไมไดดอยไปกวาการใหยาเคมีบำาบัดรวมกับการ

ฉายรังสีทั่วทั้งศีรษะ (non-inferiority) นั้น ไมสามารถสรุปไดจาก

การวิเคราะหทางสถิติของศึกษานี้

สรุป

การรักษาผูปวย Primary CNS lymphoma โดยใหยาเคมี

บำาบัดอยางเดียว และงดเวนการฉายรังสีทั่วทั้งศีรษะ สามารถกระทำา

ได เนื่องจากไมมีความแตกตางของอัตราการมีชีวิตรอดทั้งหมดของ

ผูปวยทั้งสองกลุม

กานตธิตา  อุไพศิลปสถาพร

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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