
117

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่15 ฉบบัที ่2 เมษายน-มถินุายน 2548

ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัผลการรกัษาดวย unrelated cord
blood transplantation

เนื่อง จาก มี การ ปลูก ถาย unrelated cord blood
เพิ่ม มาก ขึ้น ใน สถาบัน การ แพทย ทั่ว โลก จึง มี การ ศึกษา
วิเคราะห ปจจัย ที่ สัมพันธ กับ ผล การ รักษา รายงาน การ
แพทย ที ่ผาน มา พบ วา ภาวะ แทรก ซอน สวน ใหญ เกดิ ภาย
ใน 6 เดอืน แรก สวน ผล ใน ระยะ ยาว พบ วา อตัรา การ ตาย
จาก การ ตดิเชือ้ จาก ภาวะ chronic GVHD และ การ re-
lapse  คอน ขาง ต่าํ ตวัอยาง การ ศกึษา หนึง่1-3 ทาํ ใน ผูปวย
690 ราย ที่ ไดรับ การ ปลูก ถาย แบบ unrelated cord
blood เปน เดก็ 487 ราย ( รอยละ 71) เปน ผูใหญ 203
ราย ( รอยละ 29) ผูปวย เปน โรค acute leukemia
รอยละ 69; เปน โรค มะเร็ง อื่น ๆ  รอยละ 11; เปน โรค
immune deficiencies หรอื ความ ผดิ ปกต ิทาง meta-
bolic  รอยละ 13; เปน โรค ใน กลุม bone marrow fail-
ure  รอยละ 7 จาํนวน median number ของ nucle-
ated  cell ที ่ให ผูปวย เทากบั 3.5x107/ กโิลกรมั การ ปลกู

ถาย เปน แบบ HLA-mismatch 1 ตาํแหนง รอยละ 43;
2 ตําแหนง รอยละ 40; 3-4 ตําแหนง รอยละ 6 ผูปวย
รอยละ 44 มี HLA class I mismatch 1 หรือ 2
ตําแหนง  รอยละ 18 มี HLA class II mismatch 1
หรือ 2 ตําแหนง และ รอยละ 27 มี HLA ทั้ง class I
และ II mismatch Cumulative incidence ของ neu-
trophil  engraftment ที่ 60 วัน เทากับ รอยละ 72
Cumulative incidence ของ platelet recovery ที่ 6
เดอืน เทากบั รอยละ 50 ใน การ วเิคราะห แบบ multivari-
ate  พบ วา ปจจัย ที่ สัมพันธ กับ การ ฟนตัว ของ เซลล เม็ด
โลหติ คอื

1. จํานวน nucleated cell dose ที่มา กก วา
4.6x107/  กโิลกรมั ไดผล ด ีกวา dose ที ่นอย กวา

2. โรค ที่ วินิจฉัย เชน ผูปวย โรค ไข กระดูก ฝอ มี
โอกาส เกดิ rejection สงู กวา โรค อืน่

3. การ เขากัน ได หรือ ตรงกัน ของ HLA การ ที่ มี
HLA   class I mismatch ยงั ไดผล ใน การ engraftment
ด ีกวา class II mismatch หรอื ทัง้ class I กบั II mis-
match

4. การ ตรงกัน ของ หมู เลือด แดง ABO การ ที่ มี
ABO-match จะ มี engraftment ด ีกวา
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Cumulative incidence ของ acute GVHD
grade  >II เทากับ รอยละ 35 แต ไม พบ correlation
ระหวาง จํานวน ตําแหนง ของ HLA-mismatch กับ การ
เกดิ GVHD Cumulative incidence ของ treat-
ment-related  mortality (TRM)ณ วนัที่ 100 เทากบั
รอยละ 34 ใน การ วิเคราะห แบบ multivariate ของ
ปจจัย ที่ สัมพันธ กับ TRM พบ วา การ ที่ มี HLA-
mismatch, การ เปน โรค ไข กระดูก ฝอ และ จํานวน
nucleated cell ที่ ให ผูปวย มี ความ สัมพันธ อยาง มี นัย
สาํคญั ทาง สถติ ิตอ การ พยากรณ โรค

โอกาส ของ overall survival สําหรับ ผูปวย เด็ก
เทากบั รอยละ 46 และ ผูปวย ผูใหญ เทากบั รอยละ 26 ผล
การ วเิคราะห แบบ multivariate ของ ปจจยั ที ่ม ีผล ตอ การ
มี 2-year survival ลดลง คอื

1.  ผูปวย อาย ุมาก กวา 15 ป
2.  ผูปวย มี Positive CMV serology
3.  การ ปลกู ถาย cord blood ที ่กระทาํ กอน ป

ค.ศ. 1998
4. Cell dose ที ่ให นอย กวา 3.7x107/ กโิลกรมั ของ

น้าํหนกั ตวัผู ปวย
จาํนวน ตาํแหนง และ class ของ HLA-mismatch

ไม ม ีผล กระทบ ตอ survival TRM ใน ผูปวย ผูใหญ เทากบั
รอยละ 72 และ 44 กอน และ หลัง ป 1998 ตาม ลําดับ
แสดง ถงึ การ คดั สรร ผูปวย และ ผู บรจิาค ที ่ดขีึน้ การ พฒันา
ผล การ ปลกู ถาย ใน ศนูย การ ปลกู ถาย ทกุ แหง ที ่ดขีึน้ เชน กนั

จาก การ ศกึษา ของ Wagner และ คณะ4-6 ใน ป 2002
คา CD34+ cells ใน cord blood มี positive impact
ตอ engraftment และ survival ผูปวย ที ่ไดรบั graft
ที่ มี CD34+ 1.7x106 cells/ กิโลกรัม ไดผล การ รักษา ดี
กวา ผูปวย ที่ ได graft ที่ มี CD34+ นอย กวา 1.7x106
cells/ กโิลกรมั
ประสบการณของการทํา unrelated cord blood
transplantation ในประเทศไทย

นพ. ปรดีา วาณชิยเศรษฐกลุ และ คณะ ที ่โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ ได ทาํ การ ปลกู ถาย unrelated cord blood
ใน ผูปวย เดก็ โรค Wiskott-Aldrich syndrome เมือ่ ป
2002 และ ผูปวย เดก็ โรค Beta-thalassemia/hemoglo-
bin  E เมือ่ ป 2004 ไดผล การ รกัษา ดี ปลกู ถาย สาํเรจ็ ทัง้
สอง ราย และ ทําให ผูปวย หาย ขาด จาก โรค แต อยางไร ก็
ตาม ผูปวย Beta-thalassemia/hemoglobin E ยงั มี
recurrent  chronic cutaneous GVHD grade II เปน
ระยะ ๆ  จงึ ตอง รกัษา ดวย oral immunosuppressive
therapy อยู นาน ประมาณ 1 ป
Immune reconstitution หลังการทํา cord blood
transplantation

สิ่ง ที่ ตอง ตระหนัก ใน แง ของ การ ปลูก ถาย cord
blood คอื ความ สามารถ ใน การ ฟนฟ ูระบบ ภมูคิุมกนั ของ
ผู รบั จะ ด ีพอ หรอื ไม เพราะ เหต ุที่ cord blood ม ีจาํนวน
เม็ด เลือด ขาว lymphocyte ต่ํา และ เปน ลักษณะ
immature และ เหตุ ที่ การ ปลูก ถาย มัก เปน แบบ HLA-
mismatch รายงาน  ผล การ ศกึษา สวน ใหญ มกั แสดง ผล
วา ม ีความ ลาชา ของ immune reconstitution ตอ การ
ตดิเชือ้ ที ่รนุ แรง แต ถา ตดิ ตาม ไป ใน ระยะ ยาว Immune
reconstitution  มกั จะ เกดิ ขึน้ สมบรูณ

ใน การ ศึกษา ของ Eurocord โดย Niehues และ
คณะ7 ใน ป 2001 ทํา ใน ผูปวย เด็ก 63 ราย ที่ ไดรับ การ
ปลกู ถาย cord blood จาก ทัง้ related หรอื unrelated
donor  ระยะ เวลา median time ที ่มี lymphocyte re-
constitution  เทากบั 3 เดอืน สาํหรบั NK cells, 6 เดอืน
สาํหรบั B cells, และ 8 เดอืน สาํหรบั CD8+ cells ขณะ
ที ่ระยะ เวลา เทากบั 11.7 เดอืน สาํหรบั CD3+ กบั CD4+
lymphocyte  ใน การ วเิคราะห แบบ multivariate พบ วา
ปจจัย ที่ สนับสนุน การ ฟนตัว ของ T-cell คือ related
donor  (p = .002), จํานวน nucleated cells ที่ ให
ปรมิาณ สงู  (p =  .005), และ ผู รบั มี CMV seropositiv-
ity  (p = .04) สภาพ ที ่มี GVHD จะ ทาํให การ ฟนตวั ของ
T-cell ลาชา (p =  .04) ซึง่ ผล การ วเิคราะห ก ็ไม แตก ตาง
จาก ผล ของ การ ปลกู ถาย ไข กระดกู แบบ allogeneic ยิง่ ไป
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กวา นัน้ ม ีการ ประเมนิ T-cell reconstitution โดย ใช วธิี
phenotyping และ วเิคราะห T-cell receptor (TCR)
diversity และ ประมวล ex vivo thymic function
โดย การ วดั TCR rearrangement excision circles
(TRECs)

การ ศกึษา โดย Talvensaari และ คณะ8 ใน ป 2002
เปรยีบ เทยีบ กลุม ผูปวย โรค ทาง โลหติ วทิยา ที ่ม ีความ เสีย่ง
สงู 10 ราย ที ่ไดรบั การ ปลกู ถาย cord blood กบั 19 ราย
ที่ ไดรับ การ ปลูก ถาย ไข กระดูก แบบ non-T-depleted
จาก HLA-identical sibling donor พบ วา คา TREC
สอด คลอง กับ จํานวน สัมพัทธ ของ naïve T cells และ
กับ TCR repertoire polyclonality ใน ชวง 1 ป แรก
หลงั การ ปลกู ถาย TCR repertoire จะ ม ีคา สงู ผดิ ปกติ
และ คา TREC จะ ต่ํา ใน ทั้ง 2 กลุม แต ทวา เมื่อ ถึง 2 ป
หลงั การ ปลกู ถาย คา TREC และ TCR diversity จะ สงู
ใน กลุม ผู รบั cord blood กวา กลุม ผู รบั ไข กระดกู นี ่แสดง
วา ตอง มี thymic regeneration pathway ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพียง พอ จาก cord blood lymphoid
progenitors ถงึ แมวา จาํนวน เซลล จาก cord blood ที ่ให
ผู รบั จะ นอย กวา เซลล จาก ไข กระดกู ทาํให ม ีการ ฟนตวั ของ
ระบบ ภมูคิุมกนั เกดิ ขึน้ ได โดย สมบรูณ ใน ที ่สดุ

วิจารณ
การ วิเคราะห ผล การ ศึกษา เกี่ยว กับ การ ปลูก ถาย

cord blood  ใน สถาบนั ตางๆ นาํ ไป สู แนว คดิ ของ การ จดั
ตัง้ Cord blood bank ที ่ม ีมาตรฐาน เพือ่ เปน ประโยชน
ทาง คลินิก มี หลาย คําถาม ที่ เกิด ขึ้น และ ไดรับ ทราบ
คาํตอบ แลว แต ก ็ม ีอกี หลาย คาํถาม ยงั ตอง รอ การ พสิจูน
สอบ สวน

ใน แง ของ engraftment หลัง การ ปลูก ถาย cord
blood การ ฟนตัว ของ Neutrophil และ platelet มี
ความ ลาชา แต long-term engraftment จะ เหมอืน กบั
หลัง การ ปลูก ถาย ไข กระดูก จํานวน cord blood
nucleated cell dose ทีม่า กก วา 3.7x107/ กโิลกรมั จะ

ชวย เพิม่ อตัรา และ โอกาส ที ่การ ปลกู ถาย ตดิ สาํเรจ็ สาเหตุ
ที ่การ ปลกู ถาย ตดิ ลาชา นา จะ เปน เพราะ จาํนวน เซลล ที ่ให
นอย เกิน ไป หรือ เพราะ เหตุ อื่น เชน ภาวะ immaturity
ของ stem cells ซึ่ง อาจ จะ ตองการ การ แบง ตัว (cell
divisions) มาก ขึน้ กอน ที ่จะ มี differentiation ไป เปน
progenitors ใน ไข กระดูก สภาพ ที่ ขาด
subpopulations ที่ ชวย ใน การ engraftment, หรือ
ภาวะ ของ homing defect ม ีความ พยายาม ดาํเนนิ หลาย
วิธีการ เพื่อ ชวย เรง อัตรา การ ปลูก ถาย ติด สําเร็จ หลัง การ
ปลูก ถาย cord blood เชน ex vivo expansion of
cord blood stem cells, two-unit cord  blood
infusion, etc ซึ่ง ตอง รอ ดู ขอมูล และ เรียบเรียง ผล การ
ศกึษา ให มาก ขึน้ กอน จงึ จะ ตดัสนิ วา จะ ยดึ เปน แนว ปฏบิตัิ
หรอื ไม อยางไร ก ็ตาม สิง่ ที ่นา สนใจ คอื จาํนวน  ของ เซลล
ของ cord blood ที ่ให แก ผู รบั นัน้ ม ีคา 1 log นอย กวา
จาํนวน เซลล ที ่ให ใน มาตรฐาน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู แบบ
allogeneic และ นอย กวา การ ปลูก ถาย allogeneic
peripheral blood stem cell ถงึ 10 เทา

ม ีปจจยั อืน่ อกี ที ่ม ีผล รบกวน การ ปลกู ถาย ตดิ สาํเรจ็
เชน  โรค ที ่วนิจิฉยั ความ แตก ตาง ของ HLA ระหวาง ผูให
และ ผู รบั และ major ABO incompatibility ผูปวย ที่
เปน โรค severe aplastic anemia มี อุบัติ การ ของ
engraftment ต่ํา กวา ผูปวย โรค leukemia หรือ
inborn errors  ที ่เปน เชน นี้ นา จะ เปน เพราะ ผูปวย โรค ไข
กระดูก ฝอ มัก จะ ไดรับ เลือด หรือ เกร็ด เลือด มา จํานวน
หลาย ครั้ง กอน ปลูก ถาย จน เกิด transfusion
immunization และ  conditioning regimen ที ่ใช กบั
ผูปวย ก็ มัก เปน reduced  intensity สําหรับ การ ที่ มี
HLA incompatibility  มี ผล เสีย ตอ engraftment
และ treatment-related mortality ใน ระยะ แรก แต ไม
สมัพนัธ กบั การ เกดิ GVHD และ survival ใน ระยะ ยาว

ใน ความ พยายาม ที่ จะ เพิ่ม อัตรา การ ปลูก ถาย ติด
สาํเรจ็ ได ม ีการ ศกึษา ถงึ กระบวน การ หลาย อยาง รวม ถงึ
การ ใช hematopoietic growth factors เชน G-CSF,
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stem cell factor หรอื thrombopoietin (TPO) ซึง่ ถงึ
ขณะ นี้ ยงั ไม ม ีขอ พสิจูน ถงึ ประโยชน ของ มนั บาง กรรมวธิี
ใช co-infusion ของ mesenchymal stem cells, co-
infusion ของ related HLA-mismatched PBSC9,
และ ex vivo expansion ของ cord blood progeni-
tors  เพื่อ ปรับปรุง ให เกิด engraftment ใน ระยะ สั้น
ดขีึน้10,11 บาง การ ศกึษา วจิยั ใช cord blood หลาย unit
พรอม กัน เพื่อ ปลูก ถาย12 ดวย หวัง จะ เพิ่ม stem cell
yield ผล ออก มา วา มี เพียง 1 unit เทานั้น ที่ ปลูก ติด
unit อืน่ ๆ   จะ ถกู  rejected จาก ผล การ ศกึษา วจิยั เหลา นี้
ชี้ ให เห็น ถึง ความ สําคัญ ของ stem cell dose เมื่อ นํา
ความ รู มา ประยกุต กบั การ จดั ตัง้ umbilical cord blood
banks ที ่ม ีคณุภาพ  การ collection ของ cord blood
ตอง เกบ็ จาํนวน เซลล ให มาก ที ่สดุ เทา ที ่จะ ทาํ ได ตอง พฒันา
กระบวน การ และ เทคนิค การ volume reduction เพื่อ
เพิม่ คา nucleated cell dose ใน ทกุ unit ที ่ถกู เกบ็ แช
แขง็ สะสม ไว

ม ีความ พะวง อยาง หนึง่ ใน การ ปลกู ถาย cord blood
คอื ความ เปน ไป ได ที ่อาจ จะ ปลกู ถาย cells of maternal
origin โดย ไม ได ตัง้ ใจ ม ีรายงาน13  แสดง ถงึ วา maternal
 cells ม ีอยู เสมอ ใน cord blood แต ม ีจาํนวน ไม เพยีง พอ
ที ่จะ ทาํให เกดิ GVHD การ ตรวจ หา maternal cells ใน
cord blood สามารถ ทํา ได โดย วิธี high-resolution
molecular  typing ใน เรือ่ง ของ การ เกดิ GVHD ก ็เกดิ
ขึ้น ได แต มัก ไม คอย รุน แรง มี อุบัติ การณ ของ chronic
GVHD ต่ํา แม จะ เปน การ ปลูก ถาย cord blood แบบ
HLA-mismatched ที ่ไม ได ทาํ T-cell depletion อบุตัิ
การณ ของ ทัง้ acute และ chronic GVHD ตาม หลงั การ
ปลกู ถาย cord blood แบบ related HLA-identical  จะ
ต่าํ กวา หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ใน การ ปลกู ถาย แบบ
unrelated  เพื่อ รักษา acute leukemia ใน เด็ก อุบัติ
การณ ของ acute GVHD grade >II ตาม หลงั การ ปลกู
ถาย cord blood แบบ HLA-mismatched จะ ต่าํ กวา
หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู อยาง มาก สวน อบุตั ิการณ ของ
chronic GVHD ตาม หลงั การ ปลกู ถาย cord blood จะ

เทากบั หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู แบบ T-cell depleted
unrelated แต จะ ต่าํ กวา หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู แบบ
unmanipulated unrelated อยาง มาก อบุตั ิการณ และ
ความ รุน แรง ที่ ลดลง ของ ทั้ง acute และ chronic
GVHD   นี้ พบ ใน ผูปวย ผูใหญ หลัง การ ปลูก ถาย แบบ
HLA-mismatched unrelated cord blood ดวย
ดังนั้น  สมมติฐาน ที่ วา umbilical cord blood มี
alloreactive  potential ที ่แตก ตาง จาก ไข กระดกู นา จะ
เปน ความ จรงิ สดัสวน ของ subset ตางๆ ของ lymphoid
cells อยาง T, B, และ NK cells ก ็นา จะ ม ีจาํนวน ต่าํ กวา
เนือ่ง จาก cell dose ใน cord blood grafts ต่าํ กวา ใน
ไข กระดกู

จํานวน T-cell ใน cord blood มี คา ประมาณ
8x106/ กิโลกรัม จาก การ ศึกษา ที่ ผาน มา ทราบ กัน วา
GVHD  สามารถ เกดิ ขึน้ ได แม ไดรบั CD3+ cells นอยๆ
เพยีง แค   1x105/ กโิลกรมั ใน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู จาก
HLA-identical  sibling หรอื ไดรบั CD3+ cellsเพยีง
แค 1x104/ กิโลกรัม ใน การ ปลูก ถาย แบบ HLA-mis-
matched  เนื่อง จาก  acute GVHD เปน ผล จาก การ
activation,  clonal expansion และ proliferation
ของ donor-derived T lymphocytes ที่ recognize
alloantigen ที ่ถกู presented โดย antigen-present-
ing  cells ของ host หรอื donor การ ที ่ม ีความ เสีย่ง ตอ
การ เกดิ GVHD ต่าํ ตาม หลงั การ ปลกู ถาย cord blood
จงึ อาจ เปน เพราะ ความ บกพรอง ของ cord blood T lym-
phocytes  ดังนั้น การ ปลูก ถาย cord blood ที่ ประสบ
ความ สาํเรจ็ อาจ จะ ไม จาํเปน ตอง มี HLA-identity อยาง
สมบรูณ ก ็ได บทบาท ของ HLA ตอ การ ปลกู ถาย stem
cells  เปน สิง่ ที ่ยาก ที ่จะ ประเมนิ และ ผล การ ตรวจ ที ่แตก
ตางกนั ใน ราย ละเอยีด (discrepancy) ก ็พบ ได จาก วธิกีาร
ตรวจ ใน หอง ปฏบิตั ิการ แต ละ แหง วธิกีาร ทาํ HLA typ-
ing  ม ีการ ปรบัปรงุ เปลีย่น แปลง ตาม ระยะ เวลา และ ม ีการ
คน พบ polymorphisms  ใหม ๆ   อยู ตลอด รวม ถงึ mi-
nor  histocompatibility  antigens และ cytokine
polymorphisms  ใน การ วิเคราะห แบบ multivariate
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จําเปน ตอง คํานึง ถึง ปจจัย สําคัญ ตางๆ เชน อายุ ของ ผู
บรจิาค และ ผู รบั ผล CMV serology ของ ผู รบั เพศ ของ
ผู บรจิาค และ ประวตั ิการ ตัง้ครรภ ของ ผู บรจิาค เพศ หญงิ
เปนตน

เปน ที ่ทราบ กนั ด ีวา ภาวะ ที ่ม ีความ เสีย่ง ตอ GVHD
ต่ํา สัมพันธ กับ ความ เสี่ยง ที่ มี leukemic relapse สูง
เดมิ จงึ คาดการณ วา อบุตั ิการ ของ relapse ตาม หลงั การ
ปลูก ถาย cord blood จะ สูง กวา หลัง การ ปลูก ถาย ไข
กระดูก แบบ unmanipulated แต เมื่อ วิเคราะห แลว
ปรากฏ วา อบุตั ิการ ดงั กลาว ไม แตก ตางกนั ขณะ ที ่อบุตั ิการ
ของ early relapse นั้น สูง ใน กรณี ปลูก ถาย ไข กระดูก
แบบ T-cell depleted การ ที ่อบุตั ิการ ของ relapse หลงั
การ ปลูก ถาย cord blood ไม ได สูง กวา ปกติ อาจ เปน
เพราะ  NK cells หรือ เซลล บาง ชนิด ใน cord blood มี
คุณสมบัติ เปน antileukemic potential แมวา ระบบ
ภมูคิุมกนั ของ ทารก แรก เกดิ จะ ยงั immature ก ็ตาม

สรปุ
 การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ โดย ใช cord

blood สามารถ กระทาํ ไดผล สาํเรจ็ โดย เฉพาะ เมือ่ ทาํ การ
รกัษา ตัง้แต ยงั อยู ใน ระยะ แรก ๆ   ของ โรค จะ ไดผล ด ีมาก
นัน่ แสดง วา การ แสวง หา unrelated cord blood unit
ที ่เหมาะสม ควร รบี ดาํเนนิ การ แต เนิน่ ๆ   โดย เรว็ ใน ผูปวย
acute leukemia, severe aplastic anemia, หรอื โรค
ราย แรง อื่น ๆ  ขอ พิจารณา ใน การ คัด สรร cord blood
unit  อันดับ แรก คือ จํานวน ของ stem cells ที่ col-
lected   ได อนัดบั สอง คอื ABO compatibility อนัดบั
สาม คอื HLA compatibility ควร หลกี เลีย่ง การ ปลกู ถาย
ที ่มี combination ของ HLA mismatches ทัง้ class
I และ class II หรอื มี HLA mismatches มาก กวา 2
ตาํแหนง นอก จาก วา ไม สามารถ หา cord blood unit อืน่
ที ่เหมาะสม กวา ได และ unit นัน้ ม ีจาํนวน nucleated
cells มาก กวา 2x107/ กิโลกรัม
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