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บทนำา

Natural Killer (NK) cell เปนเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง 

มีอยูประมาณรอยละ 5-15 ของปริมาณเม็ดเลือดขาวในเลือด 

(peripheral blood lymphocyte) ในผูใหญปกติ1 นอกจากนี้

ยังพบ NK cell ไดในตับ รก และ peritoneum2 

NK cell ถูกคนพบเมื่อประมาณ 40 ปกอน (ในป ค.ศ. 1972)3 

เดิม NK cell มีชื่อวา null lymphocyte เนื่องจากเปนเซลลเม็ด

เลือดขาวที่ไมมีแอนติเจนจำาเพาะที่พบไดในเซลลเม็ดเลือดขาวอื่นๆ 

ไดแก ไมมี CD19 (marker ของ B cell) ไมมี CD3 (marker 

ของ T cell) ไมมี CD14 (marker ของ monocyte) แต NK cell 

มี marker พิเศษที่จำาเพาะคือ CD564   สวนใหญการศึกษา NK 

cell จะใหนิยามของ NK cell ทาง phenotype วาเปนเซลลที่มี 

CD56+CD3-CD19-CD14- 

ตอมาในป ค.ศ. 1975 เซลลนี้ไดรับการตั้งชื่อใหมโดย Kiessling5 

(จาก Karolinska Institute ประเทศสวีเดน) และ Herberman6 

(จาก National Cancer Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา) วา 

‘Natural Killer (NK) cell’ เหตุผลที่ไดรับการตั้งชื่อเชนนี้ เนื่องจาก 

NK cell มีความสามารถในการเปน ‘นักฆาโดยธรรมชาติ’ (natural 

killer) จากการศึกษาในหนูทดลองพบวา เซลลนี้สามารถทำาลายเซลล 

มะเร็ง (cancer cell) และเซลลที่ติดเชื้อไวรัส (viral infected 

cell) ไดทันที โดยไมจำาเปนตองผานการกระตุนจากแอนติเจน

นั้นๆ มากอน (without prior sensitization) ความสามารถ

พิเศษแบบนี้ของ NK cell ตางจากความสามารถในการทำาลายเซลล 

แปลกปลอมของ cytotoxic T cell ซึ่งจะทำาหนาที่ effector 

function เพื่อทำาลายเซลลแปลกปลอมไดนั้น ตองผานการกระตุน 

จากแอนติเจนมากอน

ในการที่ NK cell จะทำาลายเซลลเปาหมาย (target cell) เชน

เซลลมะเร็ง หรือ เซลลติดเชื้อไวรัสไดนั้น ตองมีการจับระหวาง 

NK cell และเซลลเปาหมายกอน (recognition of appropriate 

target) ซึ่งขั้นตอนนี้ NK cell จะใช receptor ที่อยูบนผิวเซลล 

จับกับ ligand บนเซลลเปาหมาย  หลังจากมีการจับระหวาง NK 

cell receptor และ ligand แลว จะมีการสงสัญญาณเขาไป

ภายในเซลลเพื่อควบคุมการทำางานของ NK cell  เนื่องจาก NK 

cell receptor สามารถสงสัญญาณได 2 ลักษณะคือ สัญญาณ

กระตุน (activating signal) และสัญญาณยับยั้ง (inhibitory 

signal)  ขึ้นกับชนิดของ NK receptor วาเปนชนิดใด หากเปน 

activating receptor จะสงสัญญาณกระตุน (activating signal)7 

หากเปน inhibitory receptor จะสงสัญญาณยับยั้ง (inhibitory 

signal)8   ผลรวมของสัญญาณจาก NK cell receptor จะสง

ผลตอการควบคุมการทำาหนาที่ทำาลายเซลลเปาหมาย (cytotoxic 

activity) ของ NK cell9  นอกจากการทำาลายเซลลแลว ผลของ

การกระตุนยังทำาใหกลุมยอยของ NK cell บางกลุมสามารถหลั่ง 

cytokine บางชนิดดวย นอกจากนี้ NK cell สามารถถูกกระตุนผาน 

การจับระหวาง CD16 ซึ่งอยูบนผิวเซลลของ NK cell กับ Fc 

portion ของ Immunoglobulin (Ig) G ซึ่งอยูบน opsonized 

cell ทำาใหเกิดกระบวนการ antibody-dependent cellular 

cytotoxicity (ADCC)4

Receptor บน NK cell มีอยูมากมายหลายชนิด  Figure 1 

แสดงตัวอยางบางสวนของ NK cell receptor และ ligand   กลุม 

receptor กลุมใหญใน NK cell receptor และมีบทบาทสำาคัญใน

การควบคุมหนาที่ของ NK cell คือ Killer-cell immunoglobulin-

like receptors (KIR)10 นอกจากนี้ KIR ยังเปนกลุม receptor ที่

มีความหลากหลายสูง (polymorphism) อีกดวย ในบทความฟน 

วิชานี้จะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวนใหญๆ สวนแรกจะกลาวถึงความ

รูพื้นฐานเกี่ยวกับ killer-cell immunoglobulin-like receptor 

(KIR) และสวนที่สองจะกลาวถึงบทบาทของ KIR ในการปลูกถาย

เซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับKiller-cellimmunoglobulin-like

receptor(KIR)

 1.1KIR

KIR เปน glycoprotein มีการแสดงออกอยูบนผิวเซลล 

บทความฟื้นวิชา

บทบาทของKiller-cellImmunoglobulin-likeReceptor

ในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต
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ของ NK cell และ subset ของ T cell11-12  KIR ถูกจัดอยูใน 

immunoglobulin superfamily ยีนของ KIR อยูในบริเวณที่เรียก

วา leukocyte receptor cluster (LRC)13 บนโครโมโซมคูที่ 19 

ตำาแหนง 19q13.414 ปจจุบันมีการ KIR gene ที่ไดรับการคนพบ

แลว 15 KIR gene และ 2 pseudogene

การเรียกชื่อของ KIR จะขึ้นกับลักษณะโครงสรางของโมเลกุล15 

โดยขึ้นอยูกับจำานวนของ extracellular domain และความยาว

ของ cytoplasmic tail ซึ่งแบงออกไดเปนลักษณะสายสั้น (short 

cytoplasmic tail) และลักษณะสายยาว (long cytoplasmic 

tail) ยกตัวอยางเชน KIR ที่มี extracellular domain 2 domain 

และมี cytoplasmic tail สายสั้น จะเรียกวา KIR2DS (2D = 2 

extracellular domain, S = short cytoplasmic tail) ตาม 

ดวยตัวเลขตามลำาดับการคนพบของโครงสรางนั้นๆ เชน KIR2S1 

KIR2DS2 และ KIR2DS3 เปนตน 

ลักษณะของ cytoplasmic tail จะบงถึงหนาที่การทำางาน

ของ KIR ได โดย KIR ที่มี cytoplasmic tail แบบสายยาว 

จะเปน inhibitory receptor เนื่องจากมี immunoreceptor 

tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) ที่สามารถสงสัญญาณ

ยับยั้งไดอยูใน cytoplasmic domain16   ยกเวน KIR2DL4 ที่

เปนไดทั้ง inhibitory และ activating receptor เนื่องจากมี 

ITIM ที่สามารถสงสัญญาณยับยั้ง และมีกรดอะมิโนในบริเวณ 

transmembrane domain ที่สามารถ interact กับ adapter 

molecule FceRI-g ทำาใหสงสัญญาณกระตุนได17  สวน KIR ที่

มี cytoplasmic tail แบบสายสั้น จะเปน activating receptor 

เนื่องจากไมมี ITIM อยูใน cytoplasmic domain แตมีสวน 

transmembrane domain ที่สามารถจับกับ adapter molecule 

DAP-12  ซึ่งมี immunoreceptor tyrosine-based activating 

motif (ITAM) ทำาใหสามารถสงสัญญาณกระตุนได18

Allele ของแตละยีนจะเขียนตามหลังจากชื่อยีน โดยมี

เครื่องหมายดอกจัน (*) คั่นกลางระหวางชื่อยีน และ allele  ตัวเลข

สามตัวแรกหลังเครื่องหมายดอกจัน บงถึง allele ที่มีความแตก

ตางกันของลำาดับเบสในตำาแหนงที่ถอดรหัสพันธุกรรมไดโปรตีน 

(coding region) ที่แตกตาง15 ตัวเลขสองตัวถัดมาบงถึง allele 

ที่มีความแตกตางกันของลำาดับเบสในตำาแหนงที่ถอดรหัสพันธุกรรม

ไดโปรตีนที่เหมือนกัน (silent substitution) ตัวเลขสองตัวสุด

ทายบงถึง allele ที่มีความแตกตางกันของลำาดับเบสในตำาแหนง

ที่ไมใช coding region (Figure 2)

Figure1 Examples of NK cell receptors and their ligands.  Receptors are broadly classified based on their primary 

function (inhibitory receptors, activating receptors, and activating co-receptors).  The known ligands are shown 

in parenthesis.  Other families of receptors are not shown, including cytokine receptors (for IFN-a  and IL-1, -2, 

-12, -15. -18 and -21), chemotactic receptors (CCR-2, -5, -7;CXCR-1, -3, -4, -6;CX3CR1; and Chem23R), adhesion 

receptors (CD2 and b1 and b2 integrins), and inhibitory co-receptors (CD300A, LAIR-1 and Siglec7).  Figure was 

adapted from Leung W.  Use of NK cell activity in cure by transplant: Br J Haematol 2011;155:14-2919.
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1.2ความหลากหลายของKIR(KIRdiversity)

KIR มีความหลากหลายเปนอยางมากและคอนขางซับซอน 

สามารถแยกประเภทของความหลากหลายของ KIR ไดเปน 3 แบบ19 

คือ 1) จำานวนและชนิดของ KIR gene   2) ความหลากหลายใน

ระดับ allele และ 3) ระดับของการแสดงออก

จำานวนของ KIR gene ในแตละบุคคลมีความแตกตาง 

กันอยางมาก จากการศึกษา KIR gene ในผูบริจาคโลหิตชาวไทย

จำานวน 500 คน20 พบวาแตละคนมีจำานวนของ KIR gene ที่แตก

ตางกันตั้งแต 8-16 ยีน โดยจำานวน KIR gene ที่พบไดบอยที่สุด

คือ 13 ยีน นอกจากจำานวนของ KIR gene ในแตละบุคคลจะแตก

ตางกันแลว ชนิดของยีนก็ยังแตกตางกันดวย คนที่มีจำานวนยีนเทา

กันอาจจะมี KIR gene ที่แตกตางกัน 

ความหลากหลายของ KIR gene ในระดับ allele จะหลาก

หลายมากนอยขึ้นกับชนิดของ KIR gene โดยแตละยีนมีความ

หลากหลายของ allele ไดตั้งแต 4 allele จนถึงมากกวา 40 allele 

ตอยีน21 สวนระดับของการแสดงออก (level of expression) ของ 

KIR บนผิวเซลลนั้นมีความแตกตางกันขึ้นกับ allele19 ตัวอยางเชน 

KIR3DL1*004 ไมมีการแสดงออกของยีนบนผิวเซลล ในขณะที่ 

KIR3DL1*002 มีการแสดงออกของยีนในระดับสูง22

ในแตละคนนอกจากจะมีความแตกตางของ KIR gene 

แลว ยังมีความแตกตางของ ligand ของ KIR ซึ่งก็คือ HLA class 

I molecule ดวย เนื่องจาก HLA gene อยูบนโครโมโซมคูที่ 6 

ในขณะที่ KIR gene อยูบนโครโมโซมคูที่ 19 การถายทอดKIR 

gene และ ligand ของ KIR จึงไมจำาเปนตองไปดวยกัน ดังนั้น

พี่นองที่เปน HLA identical กัน อาจจะมี KIR haplotype ที่

แตกตางกันได

1.3KIRligand

การจับกันระหวาง KIR receptor และ KIR ligand นั้น

เปนการจับกันแบบมีความจำาเพาะ จากการศึกษาถึงความจำาเพาะ

ระหวาง KIR receptor ตอ KIR ligand นั้นสามารถบงบอกความ

จำาเพาะไดชัดเจนในบาง KIR receptor แตบาง KIR receptor 

ยังไมสามารถบอกถึง KIR ligand ที่จำาเพาะไดชัดเจน จากการ

ศึกษาพบวา โมเลกุล inhibitory KIR2DL จะจับกับ HLA-C 

allele ที่จำาเพาะ โดย inhibitory KIR2DL จะจับกับ allele ใด

ของ HLA-C นั้นขึ้นกับชนิดของกรดอะมิโนตำาแหนงที่ 80 ของ 

HLA-C14   หาก HLA-C allele มีกรดอะมิโนตำาแหนงที่ 80 เปน 

asparagine จะจัดอยูในกลุม HLA-C1 group (HLA-CAsn80) 

ซึ่งไดแก HLA-C*01 *03 *07 และ *08  และ KIR receptor 

ที่จำาเพาะตอ HLA-C1 group คือ inhibitory KIR2DL2 และ 

KIR2DL3   หาก HLA-C allele มีกรดอะมิโนตำาแหนงที่ 80 เปน 

lysine จะจัดอยูในกลุม HLA-C2 group (HLA-CLys80) ซึ่งไดแก 

HLA-C*02 *04 *05 และ *06  และ KIR receptor ที่จำาเพาะ

ตอ HLA-C2 group คือ inhibitory KIR2DL1 

สำาหรับความจำาเพาะระหวาง inhibitory KIR receptor และ 

HLA-B นั้น ขึ้นกับตำาแหนงกรดอะมิโนที่ 77-83 ในสาย heavy 

chain ของ HLA-B14 ซึ่งกรดอะมิโนที่ตำาแหนงดังกลาวเปนสวน

สำาคัญในโครงสรางของ Bw4 หรือ Bw6 โดย KIR receptor ที่ 

จำาเพาะตอ HLA-Bw4 คือ KIR3DL1 สวน HLA-Bw6 นั้นไมพบวา

จับกับ KIR receptor ใดๆ เลย นอกจากนี้มีรายงานวา KIR2DL4 

สามารถจับกับโมเลกุล HLA-G ได  แตความสำาคัญของการจับ

กันนี้ในทางชีววิทยายังไมทราบชัดเจน 

ความจำาเพาะระหวาง activating KIR receptor และ 

KIR ligand นั้นมีรายงานอยูนอย เนื่องจากการจับกันระหวาง 

activating KIR และ ligand นั้นมี affinity ต่ำา ทำาใหยากลำา

บากตอการศึกษา   ความจำาเพาะที่มีรายงานคือ KIR2DS1 และ 

KIR2DS4 ซึ่งจำาเพาะตอ HLA-C2 group (HLA-CLys80) และ 

Figure2 KIR allele nomenclature. Figure was adapted from www.ebi.ac.uk/ipd/kir/introduction.html.
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HLA-A11 ตามลำาดับ14  ความจำาเพาะระหวาง KIR และ KIR 

ligand ไดสรุปไวใน Table 123

1.4 KIRhaplotype

กลุมของ KIR gene ที่เรียงตัวกันอยูใน Leukocyte 

receptor complex (LRC) บนโครโมโซมขางเดียวกัน เรียกวา 

KIR haplotype ทุก KIR haplotype จะประกอบดวย KIR gene 

4 ยีนไดแก 2DL4, 3DP1, 3DL2 และ 3DL3   KIR gene 4 ยีน 

ซึ่งพบในทุก KIR haplotype นี้เรียกวา ‘framework gene’16 

นอกเหนือจาก framework gene แลว ใน KIR haplotype ยัง

ประกอบดวย KIR gene อื่นๆ อีก  KIR gene ที่นอกเหนือจาก 

framework gene นี้จะเปนตัวบงบอกวา KIR haplotype นั้น

เปนแบบใด 

KIR haplotype แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก A และ 

B haplotype16 

l A haplotype มีจำานวนและชนิดของ KIR gene ที่คงที่ 

ประกอบดวย 7 KIR gene และ 2 KIR psuedogene 

(2DL1, 2DL3, 2DL4, 2DS4, 3DL1, 3DL2, 3DL3, 

2DP1 และ 3DP1) ในแตละยีน มีความหลากหลาย

ของ allele ไดหลายแบบ

l B haplotype มีจำานวนและชนิดของ KIR gene ที่

ไมคงที่และมีความหลากหลายของ allele ในแตละ

ยีนรวมดวย B haplotype ประกอบดวยยีนอื่นซึ่ง

ไมไดอยูใน group A haplotype (ไมนับ framework 

gene) 

สิ่งสำาคัญของการแยกประเภท haplotype ที่มีความ

สำาคัญตอการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด คือ ใน ‘A’ haplotype มี 

activating gene อยูเพียงยีนเดียว (คือ KIR2DS4) ในขณะที่ ‘B’ 

haplotype มีจำานวน activating gene มากกวาหนึ่งยีน ดวยเหตุที่ 

‘B’ haplotype มี activating gene มากกวา ‘A’ haplotype การ

ปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจากผูบริจาคที่มี ‘B’ haplotype จะมีผล

ของ NK cell alloreactivity ที่มากกวา จากรายงานของ Cooley 

และคณะ24ซึ่งศึกษาผูปวย acute myeloid leukemia (AML) 448 

รายที่ไดรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจาก unrelated 

donor พบวา ความเสี่ยงของการเกิด leukemia relapse ลดลง

ในผูปวยที่ไดรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจากผูบริจาค

ที่เปน ‘B’ haplotype  รายงานตอมาซึ่งศึกษาในผูปวย AML 

1,086 ราย25 ก็ยืนยันถึงความสัมพันธของ ‘B’ haplotype ตออุบัติ- 

การณการเกิด relapse ที่ลดลง (15% vs 37%)

1.5การทำาลายเซลลเปาหมายโดยNKcell

NK cell สามารถทำาลายเซลลเปาหมายได ผาน 2 กระบวน 

การใหญๆ ดังนี้

1.5.1 Missing-selfrecognition 

กระบวนการนี้อยูบนพื้นฐานของกลไกในการปกปองเซลล 

ปกติในรางกายคนทั่วไป โดยในรางกายปกติของคนเรามี HLA 

class I แสดงออกอยูบนผิวเซลลปกติ  HLA class I นี้จะจับ

กับ inhibitory NK cell receptor ทำาใหเกิดการสงสัญญาณยับยั้ง 

(inhibitory signal) สงผลใหการทำางานของ NK cell ถูกยับยั้ง 

และไมเกิดการทำาลายเซลลปกติในรางกายคนเรา26 (Figure 3a) 

แตในกรณีเซลลผิดปกติเชน เซลลมะเร็ง หรือเซลลติดเชื้อไวรัส 

จะไมมีการแสดงออกของ HLA class I (expression was 

down-regulated) ทำาใหไมมีการจับกันระหวาง HLA class I 

กับ inhibitory NK cell receptor ไมมีการสงสัญญาณยับยั้ง

การทำางานของ NK cell สงผลใหผลรวมของสัญญานใน NK cell 

เปนสัญญาณ activating ดังนั้น NK cell ถูกกระตุนและทำาลาย

เซลลเปาหมายซึ่งเปนเซลลผิดปกติได27 (Figure 3b)

1.5.2 Induced-selfrecognition 

กระบวนการนี้เกี่ยวของกับ NKG2D (activating receptor)28 

ซึ่งสามารถจับกับโปรตีนในรางกาย (self-protein) ที่มีการแสดงออก

มากขึ้น (upregulation) ในเซลลติดเชื้อหรือเซลลมะเร็ง ตัวอยาง

โปรตีนที่จับกับ NKG2D เชน ULBP (cytomegalovirus UL16-

binding protein), MICA (MHC class I-related chain A) 

และ MICB (MHC class I-related chain B)

Table1  KIR genes and KIR ligands specificity23

KIR Identifiedligand

2DL1 HLA-CLys80

2DL2 HLA-CAsn80

2DL3 HLA-CAsn80

2DL4 HLA-G
2DL5 Not defined
2DS1 HLA-CLys80

2DS2 Not defined
2DS3 Not defined
2DS4 HLA-A11 and some HLA-C alleles
2DS5 Not defined
3DL1 HLA-B Bw4
3DL2 HLA-A3, -A11
3DL3 Not defined
3DS1 Not defined
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2. บทบาทของKIRในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต

2.1ประโยชนของNKcellalloreactivityในการปลูกถาย

เซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต

ในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต (hematopoietic 

stem cell transplantation; HSCT) จากบุคคลอื่นนั้น NK cell 

ของผูบริจาคที่อยูใน graft จะสามารถทำาปฏิกิริยากับเซลลของผูรับ

ได นั่นคือเกิด NK alloreactivity (allo = บุคคลอื่น reactivity = 

เกิดปฏิกิริยา) หลังจากนั้น NK cell ของผูบริจาคจะทำาลายเซลลเปา

หมายซึ่งเปนเซลลของผูปวย และสงผลใหเกิดประโยชนในการปลูก

ถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตผานกลไกหลายแบบ19ดัง Figure 4

การจะเกิด NK alloreactivity ไดนั้น NK cell ของผูบริจาค

ตองมีการแสดงออกของ inhibitory KIR ซึ่งไมตรงกับ ligand 

ที่จำาเพาะในผูรับ (missing ligand) นอกจากนี้ NK cell ของ

ผูบริจาคไมควรมีการแสดงออกของ CD94/NKG2A (inhibitory 

receptor) เนื่องจาก HLA-E ซึ่งเปน ligand จำาเพาะของมัน มี

อยูบน HLA class I+ cell ทุกเซลล  หลังจากที่ NK cell ของ

ผูบริจาคเขาไปในผูรับเมื่อมีการทำา HSCT    NK cell ของผูบริจาค

มีการแสดงออกของ inhibitory KIR อยูบนผิวเซลล ในขณะที่

ผูรับไมมี HLA class I ligand ที่จับกับ KIR นั้นได   จึงไมเกิด  

inhibitory signal สงสัญญาณยับยั้งเขาไปภายในเซลล ผลรวมของ

สัญญาณจึงเปน activating signal ทำาใหเกิด NK alloreactivity 

และสามารถเกิดปฏิกิริยาทำาลายเซลลตางๆ ของผูรับได การที่ NK 

receptor ในผูบริจาค mismatch กับ ligand ในผูรับ เรียกวา 

Figure3 The missing-self recognition.  a) The expression 

of appropriate self-HLA class I molecule protects healthy 

‘self’ cells against NK cell reactivity.  b) In the down-

regulation of HLA class I molecule expression, owing 

to viral infection or transformation, target cells become 

susceptible to NK-mediated lysis.  Figure was adapted 

from Kumar V, McNerney ME. A new self: MHC-class-

I-independent Natural-killer-cell self-tolerance. Nat Rev 

Immunol 2005;5:363-7426.

Figure 4 Multiple potential beneficial effects of donor alloreactive NK cells on the outcomes of allogeneic 

haematopoietic stem cell transplantation.  Figure was adapted from Leung W.  Use of NK cell activity in cure by 

transplant: Br J Haematol 2011;155:14-2919.
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‘receptor-ligand mismatch’ ในลักษณะ graft versus host 

direction นั่นเอง 

สิ่งที่นาสนใจสำาหรับการทำา HSCT ที่มี NK alloreactivity 

คือ alloreactive NK cell ไมกอใหเกิด graft-versus-host disease 

(GvHD) ซึ่งตรงขามกับการทำา HSCT ที่มี T cell alloreactivity 

จะเกิดปญหา T-cell mediated GvHD ได   เหตุผลที่ถูกนำาเสนอ

เพื่ออธิบายคือ เซลลสวนใหญของผูรับที่ถูกทำาลายโดย NK cell 

ของผูบริจาค คือ hematopoietic cell   แตเซลลอื่นๆ ของผูรับ

ซึ่งเปนเปาหมายใน T-cell mediated GvHD จะไมถูกทำาลายโดย 

NK cell ของผูบริจาค   เนื่องจากเซลลอื่นๆ ของผูรับ (ยกเวน 

hematopoietic cell) ไมมี ligand สำาหรับ activating NK 

receptor (ซึ่งจะถูกแสดงออกบนเซลลบางชนิดเวลาที่มี stress 

หรือ tumor transformation) ดังนั้นจึงเสมือนวา NK cell ของ

ผูบริจาคไมสามารถมองเห็น resting cell ปกติได และ NK cell 

จึงไมถูกกระตุนเมื่อมีการ interact กับเซลลอื่นๆ29 เหตุผลนี้ไดรับ

การยืนยันจากการศึกษาในหนูทดลอง พบวา allogeneic NK cell 

สามารถทำาใหเกิด graft versus leukemia (GvL) effect โดย

ไมมี GvHD เกิดขึ้น30 และการศึกษาโดย Ruggeri และคณะ31 

ซึ่งศึกษาในหนูทดลองที่ทำา HSCT พบวา alloreactive NK cell 

ไมทำาใหเกิด GvHD นอกจากนี้ยังสามารถฆา antigen-presenting 

cell (APC) ของผูรับได ทำาใหลดการเกิด GvHD  อีกดวย

นอกเหนือจากวา alloreactive NK cell ของผูบริจาคจะ

สามารถทำาลาย APC ของผูรับและมีผลตอการลดการเกิด GvHD 

แลว alloreactive NK cell ยังสามารถฆาเซลลอื่นของผูรับ ซึ่ง

สงผลใหเกิดประโยชนตอการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต14 

ดังนี้ (Figure 4)

l T cell ของผูรับถูกทำาลาย จึงลดการเกิด rejection 

ได 

l Leukemia cell ของผูรับถูกทำาลาย จึงลดการเกิด 

relapse ได

l Viral infected cell ของผูรับถูกทำาลาย จึงลดการ

เกิดการติดเชื้อไวรัสได

2.2การศึกษาความสำาคัญของNKalloreactivityในการ

ปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต

แมวาจะมีการคนพบ NK cell และความสามารถของมันใน

การทำาลายเซลลมะเร็งมามากกวา 35 ป แตการศึกษาถึงความสำาคัญ

ของ NK cell alloreactivity ตอการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ด

โลหิตในทางคลินิก เพิ่งเริ่มมีการศึกษาเมื่อ 15 ปกอนนี้เอง รายงาน

แรกตีพิมพในป ค.ศ. 1997 โดย Valiante และคณะ32 หลังจาก

นั้นไดมีการศึกษาโดยคณะวิจัยอื่นตามมาอีกมากมาย มีหลายการ

ศึกษาที่รายงานวา KIR mismatch มีความสัมพันธกับการลดการ

เกิด leukemia relapse31,33 โดย Ruggeri และคณะ31 รายงาน 

วากลุมผูปวย acute myeloid leukemia (AML) ที่มี KIR 

ligand incompatible donor 20 ราย มีความนาจะเปนในการ

เกิด relapse ที่ 5 ปหลังปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเป็นรอยละ 0 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมผูปวยที่มี KIR ligand compatible 

donor จำานวน 37 ราย มีความนาจะเปนในการเกิด relapse ที่ 

5 ป สูงถึงรอยละ 75  แตอยางไรก็ตามมีหลายการศึกษาที่ไมพบ

ประโยชนของ KIR mismatch ตอการลดการเกิด relapse ใน 

HSCT34-36 ผลการศึกษาถึงความสำาคัญของ KIR mismatch ใน 

HSCT ที่ไมสอดคลองกันนั้น สามารถอธิบายไดจากการที่แตละ

การศึกษามีความแตกตางกันในแง T cell alloreactivity และ

การใหนิยามของคำาวา KIR mismatch19

ในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตนั้น HLA matching 

เปนปจจัยทางดานผูบริจาคที่มีความสำาคัญมากที่สุดตอความสำาเร็จใน

การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต37 ผูบริจาคที่มี HLA mismatch 

กับผูปวยจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด graft rejection, GVHD 

และ transplant-related mortality เพิ่มขึ้น ในการศึกษาความ

สำาคัญของ KIR ตอผลของ HSCT นั้น หากคณะผูวิจัยใหนิยามวา 

KIR mismatch คือ KIR ligand ของผูบริจาคและผูปวยไมตรง

กัน (KIR ligand mismatch)  เนื่องจาก KIR ligand คือ HLA 

class I molecule ดังนั้น KIR ligand mismatch จึงเทากับผูปวย

และผูบริจาคมี HLA class I mismatch ในระดับแอนติเจน จะ

ทำาใหเกิด T cell alloreactivity จาก T cell ของผูบริจาค สง

ผลกระทบใหผลทางคลินิกออกมาไมดี38 ดังนั้นในการอานรายงาน 

ที่เกี่ยวกับความสำาคัญของ KIR ใน HSCT ควรพิจารณาวาคณะ

ผูวิจัยใหนิยามของ KIR mismatch วาอยางไร นอกจากนี้การ

ศึกษาวิจัยในผูปวยที่การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจาก 

HLA mismatched donor และไมมีการทำา T cell depletion 

จะทำาใหมีผลของ T cell alloreactivity มาเกี่ยวของและทำาใหไมพบ

ประโยชนของ KIR mismatch ตอผลทางคลินิกใน HSCT ได

2.3ผลของNKalloreactivityในcordbloodtransplantation

และในHLA-identicalsiblingdonor

การศึกษาผลของ KIR mismatch ใน HSCT นั้น หาก

ศึกษาในผูปวยที่ไมมีผลของ T cell alloreactivity มาเกี่ยวของ 

เชนในกรณี cord blood transplantation หรือ HLA-identical 

sibling donor จะสามารถเห็นความสำาคัญของ KIR mismatch 

ไดเดนชัดขึ้น

ในการทำา HSCT โดยใชเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตจาก cord 

blood นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำา HSCT โดยใชเซลลตนกำาเนิด
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เม็ดโลหิตจากผูใหญที่มี HLA matching ในระดับเดียวกัน จะมี 

T cell alloreactivity ที่นอยกวา ดังนั้นผลของ KIR mismatch 

ในการทำา HSCT โดยใชเซลลจาก cord blood นาจะเห็นไดเดนชัด

กวา ในรายงานของ Willemze และคณะ39 ซึ่งศึกษาผูปวย acute 

leukemia 218 ราย ที่ไดรับการทำา cord blood HSCT พบวา 

KIR mismatch ระหวางผูบริจาคและผูปวยสัมพันธกับการเกิด 

relapse ลดลง (20% vs. 37%) และอัตราการรอดชีวิตที่ดีขึ้น 

การศึกษาผูปวยโรค myeloid leukemia ที่ไดรับการทำา 

HSCT จากผูบริจาคพี่นองที่ HLA-identical40 พบวา KIR receptor-

ligand mismatch มีผลดีตอการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต 

โดยในกลุมผูปวยที่มี KIR receptor-ligand mismatch มีอุบัติ

การณการเกิด relapse นอยกวา (p = 0.04; hazard ratio, 0.41; 

95% confidence interval 0.18-0.97) และมีอัตราการอยูรอด

ชีวิตที่ดีกวากลุมผูปวยที่ไมมี KIR receptor-ligand mismatch

2.4ผลของNKalloreativityในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด

เม็ดโลหิตจากhaploidenticaldonor

ในการทำา HSCT จากผูบริจาคซึ่งเปนญาติที่มี HLA 

haplotype เหมือนผูปวยเพียง 1 ขาง (haploidentical donor) 

นั้น จะมีผลของ T cell alloreactivity มาเกี่ยวของตอผลการปลูก

ถาย ดังไดกลาวแลวภายใตหัวขอ 2.2   ดังนั้นในที่นี้จะทบทวนถึง

บทบาทของ NK alloreactivity เฉพาะที่ทำาการศึกษาใน T cell-

depleted haploidentical HSCT เทานั้น

ในการทำา T cell-depleted HSCT นั้น ผูปวยมีโอกาส

เสี่ยงสูงขึ้นตอการเกิด leukemia replase จากการที่ไมมี T-cell 

mediated GvL effect  แตผูปวยมีโอกาสที่จะมีการเกิด relapse 

ลดลงไดหากทำา HSCT จากผูบริจาคที่มี NK alloreactivity ตอผูปวย 

โดย Ruggeri และคณะ31 ไดแสดงใหเห็นวา alloreactive NK 

cell สามารถฆา leukemic blast ที่มี KIR ligand ไมตรงกันได 

(KIR-KIR ligand mismatch) ทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) และ

ในหนูทดลอง (in vivo model) นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นผลทาง

คลินิกดวยวา กลุมผูปวยที่มี KIR ligand incompatible donor 

มีความนาจะเปนในการเกิด relapse นอยกวากลุมผูปวยที่มี KIR 

ligand compatible donor อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.0005)  

ตอมาคณะผูวิจัยนี้ไดขยายการศึกษาขึ้น โดยศึกษาผูปวยผูใหญที่

เปน AML จำานวน 112 ราย33 พบวาการทำา HSCT จาก NK 

alloreactive donor มีความสัมพันธกับการลดความเสี่ยงตอการเกิด 

relapse หรือการตาย  มี relative risk 0.48 (95%CI0.29-0.78; 

p > 0.001) และ จากการวิเคราะหแบบ multivariate analysis 

แสดงใหเห็นวา NK alloreactive donor เปนปจจัยสำาคัญตอ 

prognosis ที่ดีของผูปวย อีกคณะวิจัย41 ไดศึกษาผูปวยผูใหญ 

84 รายที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ทั้ง myeloid และ lymphoid) 

พบวาในกลุมผูปวย myeloid malignancy ที่ไดทำา HSCT จาก

ผูบริจาคที่มี KIR receptor-ligand mismatch มีอัตราอยูรอด

ชีวิตดีกวา (p = 0.009) และเกิด relapse-related mortality 

ต่ำากวา (p = 0.036) กลุมผูปวยที่ทำา HSCT จากผูบริจาคที่ไมมี 

KIR receptor-ligand mismatch แตในกลุมผูปวย lymphoid 

malignancy ไมพบผลของ KIR receptor-ligand mismatch 

ตออัตราอยูรอดชีวิตและ relapse-related mortality

นอกจากความสำาคัญของ NK alloreactivity ใน 

haploidentical HSCT ไดพบในผูปวยผูใหญแลว ผลในผูปวย

เด็กก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาในผูปวยเด็กที่เปน 

Acute lymphoblastic leukemia (ALL)42 พบวา donor-derived 

NK cell ซึ่งแยกไดจากผูปวยภายหลังจากการทำา HSCT สามารถ 

ฆา leukemia blast ของผูปวยซึ่งมี KIR receptor-ligand 

mismatch ได

2.5ผลของNKalloreativityในnon-malignantdisease

นอกจาก KIR mismatch จะมีผลดีตอผลของการทำา HSCT 

ในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแลว ยังพบวา KIR mismatch มีผล

ดีตอการทำา HSCT ในผูปวยโรคเลือดอื่นๆ ดวย จากการรายงาน

โดย Littera และคณะ43 ซึ่งศึกษาผูปวยธาลัสซีเมีย 78 ราย ที่

ไดรับการทำา HSCT จาก HLA-matched unrelated donor 

พบวากลุมผูปวยที่ไดรับการทำา HSCT จากผูบริจาคที่มี KIR 

haplotype แบบ AA haplotype มีความเสี่ยงในการเกิด GvHD 

สูงกวากลุมผูปวยที่มีผูบริจาคที่มี KIR B haplotype อยางนอย 

1 haplotype (AB หรือ BB haplotype) (hazard ratio 4.5, 

99% confidence interval = 1.2-17.1, p=0.003)  ในปที่แลวก็มี

รายงานการศึกษาธาลัสซีเมีย 114 ราย ที่ไดรับการทำา HSCT จาก 

unrelated donor44 พบวาผูปวยที่ไดรับการทำา HSCT จากผูบริจาค

ที่ไมมี functional activating KIR gene จะมีความเสี่ยงในการ

เกิด GvHD และ transplant-related mortality สูงกวาผูปวย

ที่ไดรับการทำา HSCT จากผูบริจาคที่มี activating KIR gene

2.6การนำาผลKIRtypingประกอบการคัดเลือกผูบริจาค

เซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต

NK cell มีความสำาคัญตอผลของการทำา HSCT ดังไดกลาว

แลวขางตน ดังนั้นการคัดเลือกผูบริจาคโดยคำานึงถึง KIR receptor-

ligand mismatch ระหวางผูบริจาคและผูปวยจึงมีความสำาคัญยิ่ง 

การพิจารณา KIR receptor-ligand mismatch นั้นทำาโดยดู KIR 

typing ในผูบริจาค หากผูบริจาคมี KIR receptor แตผูปวยไมมี 

ligand ซึ่งจำาเพาะกับ KIR นั้น ก็จะถือวาผูปวย-ผูบริจาคเกิด KIR 

receptor-ligand mismatch 



ดวงตะวัน  ธรรมาณิชานนท

JHematolTransfusMedVol. 22  No. 2  April-June 2012

138

การคำานึงถึง NK alloreactivity ระหวางผูปวยและผูบริจาค

รวมกับการพิจารณาปจจัยอื่นๆ ของผูบริจาค เชน อายุ เพศ HLA 

matching ปริมาณเซลล เปนตน จะมีประโยชนอยางยิ่งเมื่อผูปวย 

มี potential donor หลายราย ขอมูลนี้จะชวยประกอบการคัด

เลือกวาผูบริจาคคนใดเหมาะสมกับการเปนผูบริจาคมากที่สุด

แนวทางการคัดเลือกผูบริจาคเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตโดย

พิจารณาNKcellalloreactivity19

กรณีมีผูบริจาคที่เปน HLA-matched (พี่นอง, unrelated 

donor หรือ cord blood)

l เลือกผูบริจาคที่มี KIR receptor-ligand mismatch

 l เลือกผูบริจาคที่มี B haplotype

กรณีไมมีผูบริจาคที่เปน HLA-matched และทำา HSCT โดย

ไมมี T cell depletion

l เลือกผูบริจาคที่มี HLA mismatch ใหนอยที่สุด

 l เลือกผูบริจาคที่มี KIR receptor-ligand ismatch

l เลือกผูบริจาคที่มี B haplotype

l พยายามไมเลือกผูบริจาคที่มี KIR ligand ismatch

กรณีไมมีผูบริจาคที่เปน HLA-matched และทำา HSCT โดย

มี T cell depletion หรือ single cord blood transplant

l เลือกผูบริจาคที่มี KIR receptor-ligand mismatch

l เลือกผูบริจาคที่มี B haplotype

 l เลือกผูบริจาคที่มี KIR ligand mismatch

สรุป

Natural Killer (NK) cell มีบทบาทสำาคัญในการปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดเม็ดโลหิต โดยสามารถชวยในการตอสูกับการติดเชื้อ 

และการควบคุมเซลลมะเร็ง  ที่สำาคัญคือ alloreactive NK cell 

ไมทำาใหเกิด graft-versus-host disease  NK cell ถูกควบคุม

การทำางานโดย Killer immunoglobulin-like receptor (KIR) 

ซึ่งเปน receptor ที่สำาคัญบนผิวเซลลของ NK cell  หลายการ

ศึกษาพบวา NK alloreactivity มีความสำาคัญตอผลของการปลูก

ถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต  ดวยเหตุที่ KIR gene มีความหลาก

หลายอยางมากในแตละคน ทั้งในดานจำานวนและชนิดของ KIR 

gene การมี allele polymorphism และความหลากหลายของ

การแสดงออก การคัดเลือกผูบริจาคเซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิตโดย

พิจารณา NK alloreactivity รวมกับปจจัยอื่นของผูบริจาค จึง

เปนสิ่งสำาคัญที่มีผลตอความสำาเร็จในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด

เม็ดโลหิต
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