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การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิต1 คือ การ นํา
เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ ของ ผู บรจิาค หรอื ผูให (donor)
มา ให แก ผูปวย หรอื ผู รบั (recipient or patient or host)
โดย ผาน ทาง เสน เลอืด ดาํ ของ ผูปวย โดย ผูปวย จะ ตอง ผาน
การ เตรียม การ และ ไดรับ ยา เคมี บําบัด หรือ ยา กด
ภมูติานทาน หรอื การ ฉาย แสง ทัว่ ตวั มา กอน ผูปวย จะ ไดรบั
การ ดูแล ใน หอง สะอาด โดย เทคนิค ปลอด เชื้อ โรค
ประคับประคอง รักษา อาการ ตางๆ รอ เวลา การ ปลูก ถาย
ตดิ สาํเรจ็ ประมาณ 2-4 สปัดาห ผูปวย ที ่จาํเปน ตอง รบั การ
ปลูก ถาย คือ ผู ที่ เจ็บ ปวย ดวย โรค ราย แรง หรือ โรค ที่
คกุคาม  ชวีติ และ สขุภาพ เชน โรค มะเรง็ เมด็ เลอืด ขาว โรค
ไข กระดกู ฝอ โรค ภมูคิุมกนั บกพรอง แต กาํเนดิ โรค ธาลสั
ซ ีเมยี  ชนดิ รนุ แรง เปนตน โรค ราย เหลา นี ้ตอง รกัษา ดวย
การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ จงึ จะ ม ีโอกาส หาย ขาด หรอื มี
อาการ ดขีึน้ ดงันัน้ สิง่ สาํคญั ของ การ จะ ได ปลกู ถาย อยู ที่

ตอง มี ผู บริจาค เซลล ตน กําเนิด ซึ่ง ควร เปน ผู ที่ มี หมู เนื้อ
เยื่อ human leukocyte antigen (HLA) ตรงกัน กับ
ผูปวย พีน่อง รวม บดิา มารดา เดยีว กนั กบั ผูปวย ม ีโอกาส ที่
จะ มี HLA ตรงกนั ทกุ ประการ กบั ผูปวย เทากบั รอยละ
25  แพทย ผู รักษา จึง มัก แสวง หา ผู บริจาค จาก พี่นอง ของ
ผูปวย กอน แต ถา หา พีน่อง ผู เหมาะสม ไม ได หรอื ผูปวย เปน
บตุร คน เดยีว ไม ม ีพีน่อง การ แสวง หา ผู บรจิาค คง ตอง หา
จาก  อา สาสมัครหรือ ผู บริจาค ที่ ไม ใช ญาติ พี่นอง (unre-
lated, volunteer  donor)
Unrelated donor or volunteer donor

เปน บุคคล ที่ มี HLA ตรง กับ ผูปวย และ ยิน ยอม
บรจิาค ไข กระดกู ให โดย สมคัร ใจ ทัง้ ๆ   ที ่ไม รูจกั หรอื ไม ใช
ญาต ิผูปวย โดย ทัว่ ไป โอกาส ที ่คน 2 คน ที ่ไม ม ีความ เกีย่ว
ดอง กัน จะ มี HLA match กัน มี นอย มาก เพียง แค
ประมาณ 1 ใน แสน คน ผู ที ่มี HLA คลาย คลงึ กนั มกั จะ
ตอง เปน ผู ที ่ม ีเชือ้ สาย เผาพนัธุ เดยีว กนั1 แต กระ นัน้ ก ็ตาม
ใน ตาง ประเทศ โดย เฉพาะ กลุม ประเทศ ที ่พฒันา แลว ได มี
การ จดั ตัง้ เครอืขาย เพือ่ ขึน้ ทะเบยีน ผู ประสงค จะ บรจิาค ไข
กระดกู (National Marrow Donor Program) ดาํเนนิ

บทความฟนวิชา
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การ ตรวจ หา ผู บรจิาค ที่ HLA เขากนั ได กบั ผูปวย ทาํ การ
เกบ็ ไข กระดกู และ ดาํเนนิ การ สง ตอไป ปลกู ถาย แก ผูปวย
ทั้ง ใน และ ตาง ประเทศ ปจจุบัน มี อาสา สมัคร แจงความ
จํานง ไว แลว กวา 5 ลาน คน ทั่ว โลก และ มี ผูปวย หลาย
รายได รบั การ ปลกู ถาย จาก matched unrelated donor
ไป แลว
หลกัการ ของ unrelated bone marrow transplan-
tation

การ ที่ มี ความ ตางกัน ทาง ลักษณะ พันธุ กรรม ระหวาง
marrow  graft ของ unrelated (volunteer) donor กบั
เซลล ของ ผู รบั จะ เพิม่ อปุสรรค ทาง วทิยา ภมูคิุมกนั (im-
munologic  barriers) ตอ การ ปลูก ถาย ติด สําเร็จ และ
การ ปรบั สภาพ (tolerance) ขึน้ ใน ตวั ของ ผู รบั2 โดย ทัว่ ไป
ใน หลักการ ทํา allogeneic bone marrow (or he-
matopoietic  stem cell) transplantation เพื่อ การ
รักษา โรค มะเร็ง ทาง โลหิต วิทยา นั้น แพทย หวัง ผล สําเร็จ
โดย ไม ให มี graft rejection และ ไม ให เกดิ Graft-ver-
sus-Host (GvH) reactions หรอื เกดิ เพยีง แต นอย และ
สามารถ ควบคุม ได ขณะ ที่ ตองการ ผล ให บัง เกิด Graft-
versus-Leukemia (GvL) effect เพือ่ ปองกนั การ กลบั
เปน ซ้ํา ของ มะเร็ง ปฏิกิริยา GvL นี้ จึง เปน สิ่ง ที่ ดี และ มี
ความ สาํคญั มาก ใน การ ปลกู ถาย จาก unrelated donor
graft
Engraftment

ความ แตก ตาง ใน Histocompatibility antigens
ทั้ง Major HLA และ Minor histocompatibility
antigen ใน unrelated donor graft เปน สิง่ ที ่ทาํให การ
ตอบ สนอง ทาง alloimmune ของ ผู รับ มี ปฏิกิริยา อยาง
มาก  ดงันัน้ อบุตั ิการ ของ การ สลดั graft (Graft rejec-
tion)  ใน ตัวผู รับ จาก การ ปลูก ถาย ไข กระดูก หรือ stem
cells  จาก unrelated donor จงึ พบ ได รอยละ 2-7 ไม วา
จะ เปน primary graft failure หรอื secondary graft
loss2-5  ความ เสีย่ง ของ graft failure ใน ผูปวย ที ่ได graft
จาก HLA phenotypically identical unrelated

donor จะ นอย กวา ผูปวย ที่ ได graft จาก HLA-mis-
matched  donor ปจจัย อื่น ที่ ชวย บงบอก ความ เสี่ยง
ของ graft failure คอื โรค ที ่ทาํ การ ปลกู ถาย รกัษา ความ
แรง ของ conditioning regimen และ จํานวน ของ
marrow stem cells กบั T cells ใน graft ประวตั ิการ
ไดรับ ยา เคมี บําบัด ใน อดีต และ สภาพ ภูมิตานทาน ของ
ผูปวย เปน ปจจยั สาํคญั ใน การ ประเมนิ ความ สามารถ ของ
residual  T หรือ NK cells ของ ผูปวย ที่ จะ ตอ ตาน จน
เกดิ  graft rejection ขณะ ที่ T cells จาก ผู บรจิาค จะ มี
บทบาท (primary role) ใน การ คงอยู ของ graft ดงันัน้
ความ เสีย่ง ตอ การ เกดิ graft failure จงึ สงู ใน การ ปลกู ถาย
ดวย ไข กระดูก ที่ ผาน ขั้นตอน การ คัด แยก  T  cells  ออก
(T-cell depletion)6 จํานวน เซลล ที่ มาก ที่ ใช ใน การ ปลูก
ถาย ก ็เปน ปจจยั สาํคญั ที ่สงเสรมิ ใหปลกู ถาย ตดิ สาํเรจ็4

Graft-versus-host disease (GvHD)
ผูปวย ที ่รบั graft จาก unrelated donor ม ีโอกาส ที่

จะ เกิด acute GvHD สูง กวา เมื่อ เทียบ กับ graft จาก
พีน่อง (siblings) ที ่มี HLA-matched เนือ่ง จาก ความ
แตก ตางกนั ของ major และ minor histocompatibil-
ity  antigens นัน่ เอง acute GvHD grade II-IV เกดิ
รอยละ 49-83 ใน กลุม ที่ มี HLA-A, -B, -DRB1
matched  และ เกดิ รอยละ 67-98 ใน กลุม ที่ HLA-mis-
matched5,7-9 Severe GvHD (grade III-IV) เกิด
ประมาณ รอยละ 25 ใน กลุม ที่ matched และ เกิด
ประมาณ  รอยละ 35 ใน กลุม mismatched trans-
plant  ปจจยั สาํคญั ที ่สมัพนัธ กบั การ เกดิ acute GvHD
ประกอบ ดวย ความ แตก ตาง ของ  HLA ผู บรจิาค เพศ หญงิ
และผูปวย สงู อายุ ขณะ ที ่การ ทาํ T-cell depletion จะ ลด
อบุตั ิการ ของ acute GvHD5,6 ประเดน็ ถดัมา พบ วา ผู ที่
รบั unrelated marrow ม ีโอกาส สงู ที ่จะ เกดิ extensive
chronic  GvHD ซึง่ ตอง ใช การ รกัษา นาน (median 3.2
ป)  จึง จะ ควบคุม ได5,6,9,10 ปจจัย สําคัญ ที่ สัมพันธ กับ การ
เกิด chronic GvHD ประกอบ ดวย ความ แตก ตาง ของ
HLA  ผู บรจิาค เพศ หญงิ ให ผู รบั เพศ ชาย และ ผูปวย สงู



333Unrelated Donor Stem Cell Transplantation

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2545

อาย ุ ใน แง ของ คณุภาพ ชวีติ ของ ผูปวย ที ่ม ีชวีติ รอดณ 2
ป หลัง การ ปลูก ถาย พบ วา ไม มี ความ แตก ตาง อยาง มี นัย
สําคัญ ใน กลุม ที่ รับ การ ปลูก ถาย จาก unrelated graft
เมือ่เทยีบ กบั กลุม อืน่ ที ่เปน long-term survivors แมวา
กลุม unrelated transplant จะ ตอง ใช เวลา รักษา
chronic  GvHD นาน กวา9-11
Relapse และ GvL

ความ สามารถ ที่ immune cells ของ ผู บริจาค จะ
สราง  antileukemic activity นัน้ พบ ได มาก ใน unre-
lated  marrow graft เหตุ ที่ เปน เชน นี้ เพราะ ความ แตก
ตางกนั ใน histocompatibility antigens ใน ทาง คลนิกิ
พบ วา ผูปวย ที ่ไดรบั unrelated marrow จะ ม ีโรค มะเรง็
กลบั เปน ซ้าํ (relapse) นอย กวา ผู ที ่ไดรบั HLA-identical
marrow4 และ ยัง พบ วา ผูปวย ที่ ไดรับ HLA-mis-
matched  unrelated grafts หรอื ผู ที ่เกดิ GvHD จะ มี
อุบัติ การ เกิด relapse ต่ํา4,5,8 แสดง วา มี ปฏิกิริยา ของ
donor  graft ตอ antigen บน residual leukemia
cells  ของ host อยาง มาก เมือ่ ไม ม ีความ สมัพนัธ กนั อยาง
ใกล ชิด (familial relationship) ระหวาง donor กับ
host  สิง่ ที ่ยงั ไม ทราบ ชดัเจน คอื วา กลไก การ เกดิ GvL
นั้นเปน กระบวน การ เดียว กัน กับ การ เกิด GvH ( คือ เกิด
การ กระตุน จาก histocompatibility antigens ที ่แตก
ตางกนั) หรอื เปน เรือ่ง ของ ปฏกิริยิา ตอ leukemic-spe-
cific  antigens เอง ซึง่ ไม เกีย่ว กบั การ เกดิ GvH
Histocompatibility

จาก วิธีการ ตรวจ HLA อยาง ลึก ซึ้ง ถึง ระดับ DNA
(DNA-based HLA typing) ทําให การ จําแนก HLA
โดย เฉพาะ class II alleles ม ีความ ละเอยีด แมนยาํ มาก
ขึน้ การ ศกึษา พบ วา ความ แตก ตางกนั ของ HLA DRB1
หรอื DQB1 alleles จะ เสีย่ง ตอ การ เกดิ GvHD grade
III-IV และ การ ลดลง ของ อตัรา การ รอด ชวีติ ถา ประกอบ
กบั ม ีความ แตก ตาง ของ class I loci ตัง้แต 1 ตาํแหนง
ขึ้น ไป รวม ดวย จะ ยิ่ง มี ความ เสี่ยง ตอ การ เกิด severe
GvHD เพิม่ ขึน้ ใน ทาง กลบั กนั ถา class II alleles นัน้

เขากนั ดี ม ีแต ความ แตก ตางของ  class I alleles ก ็ไม พบ
วา มี ความ เสี่ยง ตอ การ เกิด severe GvHD เพิ่ม ขึ้น แต
อยาง ใด หรอื แม กระทัง่ กรณ ีที ่ม ีความ แตก ตางของ  class
I มาก กวา 1 loci ก ็ตาม12

ตรงกนั ขาม กบั GvHD การ เกดิ graft rejection ดู
จะ สมัพนัธ กบั ความ แตก ตาง ของ  HLA class I จาก การ
ศกึษา ผูปวย ที ่มี graft failure ตาม หลงั การ ทาํ unrelated
marrow transplant พบ วา ม ีความ แตก ตาง ที่ HLA-C
alleles  สงู มาก อยาง ม ีนยั สาํคญั และ หลาย ราย ก ็ม ีความ
แตก ตาง ของ HLA-C รวม กบั HLA-A หรอื -B3 โดย ที่
ไม สัมพันธ กับ ความ แตก ตาง ของ class II DRB1 หรือ
DQB1 alleles12 ความ เสีย่ง ตอ rejection ยงั พบ ได มาก
ขึน้ ใน กรณ ีที ่มี DRB1 หรอื DQB1 mismatch รวม กบั
มี class I mismatch ดวย โดย สรปุ จาก การ ศกึษา ตางๆ
การ เกิด graft failure สัมพันธ กับ การ มี HLA class I
disparity โดย เฉพาะ เมือ่ ม ีความ แตก ตาง ตัง้แต 2 class
I alleles ขึ้น ไป

ผูปวย ที ่ไดรบั unrelated marrow graft ที ่ม ีความ
ตาง มาก กวา 1 allele จะ ม ีอตัรา การ ตาย สงู ขึน้ อยาง ม ีนยั
สาํคญั  ความ เสีย่ง ดงั กลาว จะ สงู เปน 3.5 เทา ใน ผูปวย ที่
มี mismatched class I alleles หลาย ตําแหนง และ
เปน  3 เทา ใน ผูปวย ที่ มี ทั้ง mismatched class I กับ
class  II alleles12 แต ถา ม ีเพยีง 1 mismatched allele
( ไม วา จะ class I or II) ยงั ไม พบ อตัรา การ ตาย สงู ขึน้ อยาง
ม ีนยั สาํคญั เมือ่ เทยีบ กบั ผูปวย ที่ completely matched
ดงันัน้ การ ตรวจ HLA matching อยาง ละเอยีด ลกึ ซึง้
ทัง้ class I และ class II alleles เพือ่ เลอืก ผู บรจิาค ให
เหมาะสม ที ่สดุ จงึ สามารถ ชวย ให การ ปลกู ถาย แบบ un-
related  มี ความ สําเร็จ ไดผล การ รักษา ดี และ มี ภาวะ
แทรก ซอน นอย12,13

จํานวน ของ Stem cell
ใน การ ศกึษา ผูปวย 204 ราย ที ่เปน acute leukemia

ที่ ไดรับ unrelated transplantation พบ วา จํานวน
marrow  cell dose ที่ ไดรับ มาก กวา 3.65 x 108/ กก.
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ของ น้ําหนัก ตัวผู ปวย จะ สัมพันธ กับ อัตรา การ รอด ชีวิต
(leukemia-free survival) ที ่ด ีกวา4 จาํนวน cell dose
ที่ สูง จะ สัมพันธ กับ graft recovery ที่ ดีขึ้น ดู ได จาก
neutrophils lymphocytes platelets ฟนตัว เร็ว ขึ้น
นอก จาก นี้ ยัง สัมพันธ กับ อุบัติ การ ที่ ลดลง ของ GvHD
grade  III-IV และ อตัรา การ ตาย (non-leukemic mor-
tality)  ที่ ลดลง ตัวแปร ทาง ดาน cell dose ยัง มี ความ
สาํคญั ตอ leukemia-free survival (LFS) ใน ผูปวย ทีอ่ยู
ใน remission กอน การ ปลกู ถาย โดย ใน กลุม ผูปวย ที ่อายุ
นอย กวา 18 ป อตัรา ของ LFS เทากบั รอยละ 46 ใน ผู ที่
ไดรบั marrow cell dose สงู เทยีบ กบั รอยละ 30 ใน ผู
ที ่ไดรบั marrow cell dose ต่าํ สวน ใน กลุม ผูปวย อายุ
ตัง้แต 18 ป เปนตน ไป อตัรา ของ LFS เทากบั รอยละ 52
ใน ผู ที ่ไดรบั marrow cell dose สงู เทยีบ กบั รอยละ 17
ใน ผู ที ่ไดรบั marrow cell dose ต่าํ

อกี การ ศกึษา หนึง่ ใน ผูปวย 121 ราย ที ่เปน hema-
tologic  malignancies ที ่ไดรบั unrelated transplan-
tation14  พบ วา CD34+ cell dose มี ความ สัมพันธ กับ
ผล การ รกัษา กลุม ผูปวย ที ่ไดรบั CD34+ cell dose มาก
กวา หรือ เทากับ 2.5 x 106/ กก. น้ําหนัก ตัว จะ มี การ ฟน
ของ neutrophil กบั platelet เรว็ กวา และ มี one-year
survival ดี กวา กลุม ผูปวย ที่ ไดรับ CD34+ cell dose
นอย กวา ตวั เลข ดงั กลาว อตัรา การ ตาย (non-leukemic
mortality) ก็ สูง เกือบ 3 เทา ใน กลุม ที่ ได CD34+ cell
dose ต่าํ เปรยีบ เทยีบ กบั กลุม ที ่ได dose สงู คอื รอยละ
40 เทยีบ กบั รอยละ 18
โรค ที ่รกัษา ให หาย ขาด ได ดวย unrelated donor stem
cell transplantation

เทา ที่ รวบรวม ได มี รายงาน การ รักษา โรค ตางๆ  ดัง
ตอไป นี้

Malignant diseases
Chronic myeloid leukemia
Acute lymphoblastic leukemia
Acute myeloid leukemia

Myelodysplastic syndromes
Myeloproliferative syndromes

Non-malignant diseases
Severe combined immunodeficiency

(SCID)
Wiskott-Aldrich syndrome
Combined immunodeficiency
Chediak-Higashi syndrome
Bare lymphocyte syndrome
Hurler syndrome
Adrenoleukodystrophy
Metachromatic leukodystrophy
Niemann-Pick disease
Gaucher disease
Severe aplastic anemia
Familial erythrophagocytic

lymphohistiocytosis (FEL)
Thalassemia major
Fanconi anemia
Shwachman-Diamond syndrome
Dyskeratosis congenita

การ ใช แหลง ทีม่า ของ stem cells สาํหรบั transplan-
tation  จาก Peripheral blood stem cells

ดัง ได กลาว มา แลว วา จํานวน marrow stem cell
และ  CD34+ cell dose ที ่สงู จะ เพิม่ ผล ด ีตอ การ รกัษา
และ การ รอด ชวีติ ของ unrelated recipients ปญหา ที่
พบ ได คือ จํานวน cell dose ถูก จํากัด โดย ปริมาณ
bone marrow ที ่จะ harvest ตอง ได ปรมิาณ มาก พอ โดย
ที ่ยงั คง ความ ปลอดภยั แก ตวั donor วธิกีาร ใหม ที ่จะ ชวย
เพิม่ จาํนวน เซลล ที ่จะ เกบ็ ได คอื mobilized peripheral
blood  stem cells (PBSC) collection จาก การ ศกึษา ใน
ผูปวย acute leukemia ขอ ด ีของ การ ปลกู ถาย PBSC
เมือ่ เปรยีบ เทยีบ กบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู จาก alloge-
neic  HLA-identical related donors คือ เพิ่ม อัตรา
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่12 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2545

การ รอด ชีวิต โดย ไม มี ความ แตก ตางกัน ใน อุบัติ การ การ
เกดิ  acute หรอื chronic GvHD ใน ทาง ตรง ขาม ผู ที่
ไดรบั  marrow graft ม ีความ เสีย่ง ตอ การ เกดิ relapse
และ อัตรา การ ตาย เพิ่ม ขึ้น 2 เทา15 อยางไร ก็ ตาม แม
ประสบการณ จะ ยงั ม ีจาํกดั ใน เรือ่ง ของ unrelated PBSC
transplantation แต ขอมลู การ ศกึษา เบือ้งตน ใน สถาบนั
ตางๆ  ใน ยุโรป และ อเมริกา เหนือ รวม ทั้ง ของ National
Marrow  Donor  Program (NMDP) ก็ บงชี้ วา ไดผล
สําเร็จ เชน กัน
การ ใช แหลง ทีม่า ของ stem cells สาํหรบั transplan-
tation  จาก Umbilical cord blood

ได ม ีการ ใช เลอืด จาก สาย สะดอื เดก็ ทารก แรก เกดิ ที ่ถกู
เกบ็ ไว (Cryopreservation) ใน cord blood bank มา
ทํา การ ปลูก ถาย เพื่อ รักษา โรค แก ผูปวย16-21 ขอ ด ีของ การ
นาํ cord blood มา ใช คอื ผู บรจิาค ( ตวั ทารก) ไม ตอง เจบ็
ตัว หรือ เสีย เลือด ใน รางกาย ใน cord blood เอง จะ มี
young immature hematopoietic cells จาํนวน มาก
ที ่ยงั เปน immunologic naive สามารถ นาํ คณุสมบตั ิที่
เซลล เหลา นี้ มี proliferative and differentiation
power สูง มา ใช ใน การ ปลูก ถาย แต ขอ จํากัด จะ มี ตรง ที่
ปรมิาตร ของ cord blood มกั จะ ม ีจาํกดั และ เกบ็ (col-
lect)  ได ครัง้ เดยีว ทาํให stem cell dose อาจ ไม เพยีง
พอ แก ผูปวย ผูใหญ หรอื ผู รบั ที ่ม ีน้าํหนกั ตวั มาก

รายงาน การ ศกึษา ของ Wagner กบั Kurtzberg และ
คณะ22 เกี่ยว กับ unrelated donor umbilical cord
blood  transplantation ใน ผูปวย 257 ราย ตั้งแต
สิงหาคม  1993 ถึง เมษายน 2000 ที่ University of
Minnesota  กับ Duke University ผูปวย มี median
age เทากับ 8.1 ป (range 0.2-58 ป) มี median
weight 24.5 กโิลกรมั (range 3.9-102.8 กโิลกรมั) ซึง่
ผล ปรากฏ วา อตัรา การ เกดิ  acute  GvHD  ต่าํ  (grade
II-IV  เทากบั รอยละ 30, grade III-IV เทากบั รอยละ 12)
อัตรา การ เกิด chronic GvHD ก็ ต่ํา ( เทากับ รอยละ 7)
ถึงแมวา จะ มี ความ แตก ตางกัน ของ HLA หลาก หลาย

ตั้งแต 0-3 antigen มี อัตรา ของ graft failure สูง ใน
ผูปวย ที่ ไดรับ CD34+ cells นอย กวา 1.5 x 105 ตอ
กโิลกรมั cell dose ที ่ต่าํ ม ีผล ตอ delayed neutrophil
recovery  (median day ที่ absolute neutrophil
count  มาก กวา หรอื เทากบั 0.5 x 109/L เทากบั 26 วนั)
ผูปวย โรค malignant ซึ่ง มี ประมาณ รอยละ 64 ของ
ผูปวย ทัง้ หมด ม ีอตัรา การ กลบั เปน ซ้าํ (relapse) ต่าํ ทัง้ๆ
ที ่อตัรา การ เกดิ GvHD ก ็ต่าํ ผูปวย ที ่ไดรบั G-CSF รวม
ดวย ม ีโอกาส เกดิ relapse นอย กวา ผู ที ่ไม ไดรบั ผูปวย ที่
ไดรบั cell dose ต่าํ ม ีอตัรา การ ตาย สงู อนั เนือ่ง มา จาก พษิ
ของ conditioning regimen อตัรา รอด ชวีติ ใน ระยะ ยาว
เทากบั รอยละ 41 และ ปจจยั ที ่สมัพนัธ กบั อตัรา การ รอด
ชีวิต ที่ ดี กวา คือ cell dose สูง การ ปวย ดวย โรค non-
malignant  ผูปวย มี CMV seronegative และ การ ไม
มี GvHD ยิง่ ไป กวา นัน้ ยงั พบ วา survival ใน ผูปวย ที่
ไดรับ การ ปลูก ถาย จาก HLA 1-2 antigen mis-
matched  cord blood มี อัตรา ใกล เคียง กับ ใน ผูปวย ที่
ไดรบั การ ปลกู ถาย จาก HLA matched bone marrow

ผู รายงาน สรปุ วา การ คดั เลอืก cord blood graft ที่
จะ ใช ควร จะ พจิารณา จาก จาํนวน cell (cell dose) เปน
หลัก และ ควร จะ ใช unit ที่ มี nucleated cells อยาง
นอย (minimum acceptable) 1.5 x 107 ตอ กโิลกรมั
หรอื  unit ที ่มี CD34 + cells อยาง นอย 1.5 x 105 ตอ
กโิลกรมั นอก จาก นี้ ยงั สรปุ วา สามารถ ใช cord blood
เปน  alternative source ใน ผูปวย ที ่จาํเปน ตอง รบี รกัษา
ดวย การ ปลูก ถาย ไข กระดูก แต ไม สามารถ หา HLA-
matched  marrow donor ได
ประสบการณ การ ทํา unrelated donor stem cell
transplantation  ใน ประเทศ ไทย

นพ.สุรเดช หงษอิง และ คณะ23 ได รายงาน เมื่อ
มกราคม 2002 ถึง ผล การ ปลูก ถาย matched unre-
lated  donor bone marrow transplantation ใน
ผูปวย เด็ก 6 ราย ตั้งแต กันยายน 2000 ถึง ธันวาคม
2001 โดย ทกุ ราย ใช marrow จาก ผู บรจิาค ของ Taiwan
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Donor Registry ซึง่ ผล การ รกัษา ใน ภาพ รวม อยู ใน เกณฑ
ดี

ขณะ เดียว กันนพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล และ
คณะ24,25 ได รายงาน ผล การ ปลูก ถาย ผูปวย เด็ก ไทย อายุ
10 ป ที ่เปน โรค Adrenoleukodystrophy ซึง่ รบั การ ปลกู
ถาย เมือ่ พฤษภาคม 2001 ที ่โรงพยาบาล จฬุาลงกรณ โดย
เปน ราย แรก ของ ประเทศ ที ่ใช peripheral blood stem
cells  ของ ผู บรจิาค  คน ไทย ที ่ เปน HLA-matched  unre-
lated  donor ผล การ รักษา เบื้องตน อยู ใน เกณฑ ดี แต มี
ภาวะ mixed chimerism เกดิ ขึน้ เมือ่ ตดิ ตาม ตอมา พบ
วา สดัสวน ของ donor cells ตดิ ลด นอย ลง จงึ ได ดาํเนนิ
การ ปลกู ถาย ครัง้ ที่ 2 โดย เปลีย่น แปลง สตูร condition-
ing  regimen แลว ใช stem cells ที่ ยัง เหลือ จาก การ
บริจาค จาก ผู้ บริจาค คน เดิม และ เซลล์ ถูก เก็บ แช่ แข็ง ไว้ นำ
กลบั มา ใช ปลกู ถาย อกี เมือ่พฤษภาคม 2002 ผล การ ปลกู
ถาย ครัง้ ที่ 2 พบ สดัสวน ของ donor cells ปลกู ตดิ มาก
ขึน้ ถงึ เกอืบ รอยละ 100 อยางไร ก ็ดี ตอง ตดิ ตาม ผล การ
รกัษา และ ผล การ ปลกู ถาย ตอไป

อนึ่ง เมื่อ กลาง ป 2002 ก็ มี รายงาน เบื้องตน ถึง การ
ปลกู ถาย unrelated cord blood ราย แรก ของ ประเทศ26

โดย ใช cord blood ของ เดก็ ไทย ที ่เกบ็ แช แขง็ ไว ใน cord
blood bank ของ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ27 cord
blood unit ดัง กลาว ไดมา จาก การ รับ บริจาค เลือด สาย
สะดือ ของ เด็ก ทารก ที่ คลอด ที่ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ
โดยที ่มารดา และ บดิา อนญุาต ยนิ ยอม ผูปวย เปน เดก็ ไทย
อายุ 15 เดือน ปวย เปน โรค Wiskott-Aldrich syn-
drome  ไดรับ การ ปลูก ถาย 5/6 matched unrelated
cord  blood ที ่โรงพยาบาล จฬุาลงกรณ เมือ่ พฤษภาคม
2002 ผล การ ปลกู ถาย ไดผล ดี มี donor engraftment
ผูปวย ม ีอาการ ดขีึน้ อยาง ชดัเจน และ ไม มี GvHD
การ จดั ตัง้ national stem cells donor registry และ
cord blood bank ใน ประเทศ ไทย

ใน ตาง ประเทศ ทั่ว โลก และ หลาย ประเทศ ในเอเชีย
โดยเฉพาะ ประเทศ ที ่ม ีความ เจรญิ กาวหนา ทาง การ แพทย
และ การ สาธารณสขุ ได ม ีการ จดั ตัง้ ศนูย และ เครอืขาย เพือ่

ขึ้น ทะเบียน ผู มี ความ จํานงคจะ บริจาค ไข กระดูก หรือ
stem cells เพือ่ ชวยเหลอื ผูปวย มา หลาย ป แลว อาท ิเชน
หนวยงาน ของ National Marrow Donor Program
(NMDP)28,  Bone Marrow Donors Worldwide
(BMDW),  และ National Donor Registry ของ แต ละ
ประเทศ  ซึ่ง ทั้ง หมด นี้ สามารถ สนับสนุน การ ดําเนิน การ
ปลกู ถาย แบบ unrelated donor มา แลว เกอืบ หมืน่ ราย
ทั่ว โลก  ขณะ เดียว กัน ก็ ได มี การ จัด ตั้ง Cord Blood
Banks  ขึ้น มา หลาย แหง และ จัด ตั้ง เปน เครือขาย เชื่อม
โยง เพื่อ พัฒนา ประสาน งาน สง ตอ ขอมูล HLA type
และ คัด เลือก cord blood unit ที่ เหมาะสม เพื่อ สง ไป
ปลกู ถาย ยงั transplant centers ตางๆ ทัง้ ใน และ นอก
ประเทศ เครือขาย ที่ สําคัญ มี อาทิ เชน NETCORD,
Eurocord29,  American Red Cross Cord30,
AsiaCord31  เปนตน จน ถึง ปจจุบัน ประมาณ วา มี การ
ปลกู ถาย แบบ unrelated cord blood ไป แลว ไม ต่าํ กวา
2,000 ราย ทั่ว โลก16

สําหรับ ใน ประเทศ ไทย การ ปลูก ถาย Stem cells
จาก matched unrelated donor คง จะ ม ีแพร หลาย มาก
ขึ้น เนื่อง จาก การ จัด ตั้ง National Stem Cell Donor
Registry  ได สําเร็จ แลว โดย ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ
สภา กาชาด ไทย ไดรบั การ อนมุตั ิจาก แพทยสภา ให ดาํเนนิ
การ ไดมา ตั้งแต กลาง ป 2002 ดังนั้น ขณะ นี้ ทาง ศูนย ฯ
สามารถ เชือ่ม โยง เปน เครอืขาย มาตรฐาน เดยีว กนั กบั ตาง
ประเทศ เพื่อ ประโยชน ใน การ แสวง หา unrelated do-
nors32  ขณะ เดยีว กนั ได ม ีความ รเิริม่ จะ จดั ตัง้ ธนาคาร เกบ็
เลอืด จาก สาย สะดอื เดก็ ทารก แรก เกดิ ที ่มารดา ยนิด ีบรจิาค
โดย หนวยงาน ของ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ รวมมือ
ประสาน งาน กับ คณะ แพทยศาสตร โรงพยาบาล จุฬา
ลงกรณ  ขณะ นี้ ยงั อยู ใน ระยะ ของ การ ศกึษา วธิกีาร เกบ็ ที่
เหมาะสม และ วเิคราะห คณุภาพ ของ cord blood ที ่เกบ็
แช แข็ง ไว16 อยางไร ก็ ตาม แมวา จะ ยัง มี จํานวน cord
blood  units ที่ เก็บ สะสม ไว ไม มาก นัก แต ก็ สามารถ ให
บรกิาร สง unit ที่ matched ไป ปลกู ถาย ให ผูปวย แลว 1
ราย คาดวา การ จดั ตัง้ Official National Cord Blood
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Bank จะ สัมฤทธิ์ ผล ใน เวลา อัน ใกล เพื่อ ให การ เสาะ หา
unrelated matched cord blood unit ที ่เหมาะสม เปน
ไป ได สะดวก รวด เรว็
สรปุ

ใน ปจจบุนั Unrelated marrow หรอื hematopoi-
etic  stem cell transplantation เปน การ รักษา ที่ มี
บทบาท สาํคญั มาก ใน โรค มะเรง็ ทาง โลหติ วทิยา33 และ โรค
ที ่เปน อนัตราย รนุ แรง คกุคาม แก ชวีติ หลาย โรค การ แสวง
หา unrelated donor ที ่ม ีความ เหมาะสม จะ เปน ทาง เลอืก
สาํคญั ใน การ รกัษา ผูปวย ที ่จาํเปน ตอง รบั การ ปลกู ถาย แต
เปน บุตร คน เดียว ไม มี พี่นอง หรือ มี แต พี่นอง ที่ HLA-
unidentical  ผล การ รกัษา ดวย unrelated donor stem
cell transplantation ใน แต ละ ประเทศ ทั่ว โลก กําลัง
ไดรับ การ พัฒนา ให ดีขึ้น ตาม ลําดับ โดย การ ตรวจ คัด
เลอืก ผู บรจิาค ที ่มี HLA allele ที ่เหมาะสม ที ่สดุ การ ให
stem  cell dose ให เพียง พอ และ การ ให pre- and
post-transplant supportive care ที ่ด ีแก ผูปวย โอกาส
ที ่ผูปวย จะ ไดรบั การ รกัษา โรค ราย ให หาย โดย รบั การ ปลกู
ถาย จาก unrelated donor นา จะ มี สูง ขึ้น เรื่อย ๆ  ตราบ
เทา ที ่ศนูย หรอื สถาบนั ของ donor registry หรอื stem
cell bank ทัว่ โลก ม ีการ พฒันา ขยาย ตวั เพิม่ ขึน้ ให การ
ประชาสมัพนัธ และ รอง รบั การ บรกิาร แก บคุคล ทกุ เชือ้ ชาติ
เผาพนัธุ ที ่ยนิด ีบรจิาค marrow หรอื stem cell ของ ตน
เอง เพือ่ ชวยเหลอื ผู อืน่ ซึง่ คาดการณ วา นา จะ ม ีจาํนวน ผู
ประสงค จะ บรจิาค เพิม่ ขึน้ เรือ่ย ๆ  ตอไป ใน อนาคต
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1. Regarding unrelated donor stem cell trans-
plantation  in leukemia, which sentence is
incorrect?
A. HLA class I disparities increase

incidence of graft-versus-host diseases.
B. HLA class I disparities increase

incidence of graft rejection.
C. HLA class II disparities decrease overall

survival.
D. HLA class II disparities decrease

incidence of relapse.
E. HLA class II disparities increase

incidence of graft-versus-leukemia effect.

2. Of the followings, which is the most appro-
priate  stem cell source for a leukemic pa-
tient  in second complete remission?
A. Peripheral blood of 2-antigen class I

mismatched sibling.
B. Bone marrow of 1-antigen class I,

1-antigen class II mismatched related
donor.

C. Bone marrow of 1-antigen class I
mismatched unrelated donor.

D. Cord blood of haplo-identical unrelated
newborn.

E. Peripheral blood of patient’s parent.

CME Credit
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3. Which factor increases incidence of GvHD?
A. High stem cell dose.
B. Young recipient.
C. Male donor.
D. Minor histocompatibility difference.
E. Post-transplant immuno-suppression.

4. When compare unrelated cord blood to
matched  unrelated donor bone marrow
transplant, which one is incorrect?
A. Lower incidence of acute GvHD.
B.  Lower incidence of chronic GvHD.
C.  Higher incidence of leukemia relapse.
D.  Lower stem cell dose requirement for

engraftment.
E. Equivalent survival in recipient of HLA

2-antigen mismatch.

5. When compare unrelated to related donor
bone marrow transplant, which one is
incorrect?
A. Lower incidence of long-term

complication.
B. Higher cost of procedure expenses.
C. Longer period of cellular recovery.
D. Higher incidence of acute GvHD.
E. Higher incidence of graft failure.
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