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บทนำา:  น้ำายา Anti-D monoclonal antibody (MoAbs) ที่

ใชในงานประจำา (routine) มีความแรงไมคงที่ในการตรวจหา D 

antigen ถึงแมวา MoAbs เหลานี้ สามารถที่จะทำาปฏิกิริยากับ 

weak D antigen ได อยางไรก็ตามปฏิกิริยา MoAbs ที่จับกับ 

weak D antigen มีความหลากหลายนี้อาจเปนเพราะความแตก

ตางของความไว ความจำาเพาะในน้ำายา MoAbs ที่จับกับตำาแหนง 

epitope รวมทั้งคุณสมบัติของ weak D antigen บนเม็ดเลือด

แดงเอง การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหความแรงการทำาปฏิกิริยาของ 

MoAbs กับ weak D antigen ในงาน routine โดยตรง ดังนั้น

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อแยกแยะความเหมือนและความ

แตกตางกันระหวาง MoAbs ที่หลากหลายเหลานี้วาปฏิกิริยาของ 

มันเปนอยางไรเมื่อทำาปฏิกิริยากับ weak D antigen

รูปแบบและวิธีการศึกษา:  ใช weak D antigen 36 ตัวอยาง 

ที่ไดจากงาน routine และแยกเปน IgM และ IgG ทดสอบกับ

ชุดทดสอบชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular biology kits) 

จากบริษัทตางๆ และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Statistica, StatSaft, Inc., Tulsa, OK โดยแบงเปนกลุม

ผลการทดสอบ:  พบวา anti-D MoAbs ที่ทำาปฏิกิริยากับ weak 

D antigen ใหความแรงแตกตางกันมาก มีปฏิกิริยาทั้งที่เหมือนกัน

และแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหเปนกลุม (cluster analysis) และ

วิเคราะหหลายมิติ (multidimensional scaling analysis) จาก

การวิเคราะหเหลานี้มีความแตกตางในคุณสมบัติของกลุม anti-D 

MoAbs ดังจะเห็นไดจากมีความแรงของแตละปฏิกิริยาที่เหมือน

กันเมื่อทำาปฏิกิริยากับ weak D antigen ระหวางกลุม anti-D 

MoAbs เหลานี้ สวนใหญที่เหมาะที่จะใชการหา weak D antigen 

คือ anti-D (IgM) MoAbs ชนิด RUM-I ของ Immucor และ 

175.2(EP.6.1) ของ Diamed

สรุป:  จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเปนไปไดที่จะแยก anti-D 

MoAbs จากการดูการทำาปฏิกิริยากับ weak D antigen ซึ่งขอมูลสวน

หนึ่งที่เกี่ยวกับคุณสมบัติที่แตกตางของ anti-D MoAbs นี้ และ

วิธีการทดสอบ ตรวจหา สามารถที่จะนำาไปปรับปรุงแลวนำาไปใชกับ

การตรวจสอบ anti-D MoAbs ที่มีขายอยูในทองตลาดเพื่อหา 

anti-D ที่ดีนำามาใชได

อุดม ติ่งตอย
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เนื่องจาก statin เปนยาที่ใชบอยในการรักษาภาวะไขมันในเลือด

สูงโดยออกฤทธิ์ยับยั้งและแยงจับ HMG-CoA reductase ทำาให 

mevalonate ซึ่งเปนสารตั้งตนของการสังเคราะหโคเลสเตอรอล

ลดลง ผูใหญชาวอเมริกันประมาณ 1ใน 10 คนใช statin และ

ในผูสูงอายุมากกวา 60 ปมีอัตราการใชสูงถึง 1ใน 4 

กอนหนานี้ผลการศึกษาในหลอดทดลองพบวา statin อาจมี

ฤทธิ์ตานมะเร็งผาน 2 กลไก คือ 

1.  ลดการเติมหมูไขมันเขาไปในโปรตีน (protein prenylation) 

ซึ่งเปนสวนชวย signal transduction protein ใหจับ

กับผนังเซลลและถายทอดสัญญาณไดดี ดังนั้น statin 

จึงทำาใหการแบงตัวของมะเร็งลดลง

2.  ยับยั้ง lipid raft ซึ่งเปนสวนของเยื่อบุผิวเซลลที่มี 

cholesterol และ sphingolipidปริมาณมาก มีหนา

ที่ควบคุม signal transduction ทำาใหการถายทอด

สัญญาณสำาหรับการเกิดมะเร็ง ลดลงเชนกัน 

อยางไรก็ตามมีการศึกษาสำาคัญที่พบวา statin ขัดขวางการ

จับของ rituximab กับ CD20 บนผิวของเซลล lymphocyte 

และอาจทำาใหประสิทธิภาพของยาในการทำาลายเซลลมะเร็งตอม 

น้ำาเหลืองผาน antibody-dependent cell mediated cytotoxicity 

(ADDC) และ complement-mediated cell lysis ลดลง และ

ยังมีการศึกษาสนับสนุนวาเมื่อแยก B-lymphocyte ปกติของคน

ที่ได statin พบวาการจับกับ rituximab ลดลง

ในปจจุบันยังไมมีหลักฐานทางคลินิกวา statin ลดหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของ rituximab ในการรักษามะเร็งตอมน้ำาเหลือง

นอนฮอดจกิน (NHL) ดังนั้นการศึกษานี้จึงรายงานการเก็บขอมูล

ไปขางหนาวิเคราะหผลของ statin ตอประสิทธิภาพของการรักษา 

NHL ดวย rituximab ในชาวอเมริกัน อายุมากกวา 18 ป แรก 

วินิจฉัยวาเปน diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) หรือ 

follicular  lymphoma (FL) ตามเกณฑของ WHO ป 2008 

จากสถาบัน University of Iowa และ Mayo Clinic ตั้งแต 1 

กันยายน พ.ศ. 2545 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ผลการศึกษา

ขอมูลเบื้องตนมีผูปวยแรกวินิจฉัย DLBCL 228 คน และ FL 289 

คน ในDLBCL ทุกคนไดรับเคมีบำาบัด CHOP (cyclophosphamide, 

doxorubicin, vincristine และ prednisolone) หรือ CHOP-

like รวมกับ rituximab (R) เพื่อรักษามะเร็งตอมน้ำาเหลือง 

สวน FL รอยละ 41 ไดรับ rituximab หรือ rituximab รวมกับ

เคมีบำาบัด รอยละ 40 ไมไดยารักษามะเร็ง (observation) และ 

รอยละ 19 ไดรับการรักษาอื่นที่ไมมี R เชน รังสีรักษาหรือผาตัด 

ผูปวย DLBCL รอยละ 21 และ FL รอยละ 19 ไดรับยา statin 

ตั้งแตแรกวินิจฉัย ระยะเวลาติดตามผลการรักษาเฉลี่ย 47 เดือน 

(พิสัย 13-80 เดือน) 

พบวา ในDLBCLที่รักษาดวย rituximab และมีการใช statin

รวมตั้งแตเริ่มรักษาหรือแรกวินิจฉัยมีการตอบสนองการรักษา (ทั้ง

อัตราการรอดชีวิต หรือ overall survival และอัตราการปลอดโรค 

หรือ event free survival) ไมแตกตางกับกลุมที่ไมไดstatin แตใน 

FL พบวาการใช statin ทำาให event free survival ยาวนานขึ้น 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ รวมถึงกลุมยอย (subgroup analysis) 

ที่ปรับตัวแปรดานพยากรณโรค ไดแก FLIPI, grading และดาน 

การรักษา ทำาใหไดขอมูลชวยสนับสนุนผลดังกลาว

วิจารณ

การศึกษานี้พบวา statin อาจมีฤทธิ์ตานมะเร็ง ซึ่งเปนไป

ไดวา statin มีผลตานเซลลมะเร็งตอมน้ำาเหลืองโดยตรงเหมือน

ผลในหลอดทดลอง หรือ อาจมีผลตอ microenvironment และ 

immune cell ใน FL

นอกจากนี้ขอมูลทางคลินิก (in vivo) จากการศึกษานี้ ไมพบวา 

ยอวารสาร
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statin ลดประสิทธิภาพของ rituximab ซึ่งไมสอดคลองกับผล

ในหลอดทดลอง (in vitro) โดยอาจอธิบายไดจาก

1.  statin จับกับ CD20 ไมสมบูรณหรือจับแบบชั่วคราว 

ทำาใหมี CD20 เหลือเพียงพอที่จะจับกับ rituximab 

2.  ผลของ statin ที่แยงจับกับ CD20 ถูกฤทธิ์ตานมะเร็ง 

(ลดprenylation และยับยั้ง lipid raft) ที่กลาวแลวขางตนบดบัง 

อยางไรก็ตามการศึกษานี้ไมไดเปนแบบสุม ทำาใหผลที่ไดยัง

ไมอาจยืนยันไดแนนอน 

สรุป

การใช statin รวม ระหวางรักษา DLBCL และ FL ดวย 

rituximab ไมพบผลเสีย ขณะที่พบประโยชนของ statinใน FL 

ซึ่งจำาเปนตองรอการศึกษายืนยันตอไป

อรุณรัตน  พิรุณสาร

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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