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HematopoieticStemCellTransplantation
forBeta-thalassemiaDiseases
ปรีดาวาณิชยเศรษฐกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะแพทยโรงพยาบาลในเมืองPesaroประเทศ
อิตาลีเปนผูบุ กเบิกการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
หรือHematopoieticstemcelltransplantation
(HSCT)เพือ่ รักษาโรคโลหิตจางเบตาธาลัสซีเมียโดยใช
ไขกระดูก(หรือเซลลตนกําเนิดจากกระแสเลือดหรือเลือด
จาก สาย สะดือ) การ ปลูก ถาย ไข กระดูก จาก HLAmatchedrelateddonorเพือ่ รักษาผูป ว ยเด็กhomozygous β-thalassemiaเปนรายแรกของโลกเกิดขึน้ เมือ่
เดือนธันวาคมพ.ศ.2524(ค.ศ.1981)1หลังจากนัน้ มี
การปลูกถายไขกระดูกเพื่อรักษาโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้น
แพร หลาย ไป ใน หลาย ประเทศ ที่ มี อุ บั ติ การณ ของ
ประชากร ป ว ย ด ว ย โรค พั น ธุ กรรม นี้ สู ง 2-4 รวม ทั้ง ใน
ประเทศไทยดวย5-7มีหลายรายงานจากสถาบันทางการ
แพทยทั่วโลกแสดงถึงผลการรักษาโรคไดจนหายขาดมี
อั ต รา สู ง  มี ป จ จั ย สํ า คั ญ  3 อย า ง ที่ ช ว ย บ ง บอก การ
พยากรณ โรค หนึ่ ง คื อ ภาวะ ตั บ โต ( โต มาก กว า  2
เซนติเมตรต่าํ กวาขอบชายโครงขวาสองคือพยาธิสภาพ
ทีเนื
่ อ้ ตับชํารุดมีพังผืดเกิดขึน้ สามคือการรับยาขับเหล็ก
อยางไมสม่ําเสมอและไมเพียงพอซึ่งการรับยาขับเหล็ก
อยางมีคุณภาพนัน้ ตองเปนการใชยาขับเหล็ก(อยางเชน
Desferoxamine)เริ่มตั้งแตภายใน18เดือนหลังจาก
ไดรับเลือดครั้งแรกในชีวิตและไดรับยาฉีดเขาชั้นใตผิว
หนังนานอยางนอย8-10ชัว่ โมงตอวันอยางนอย5วัน
ตอสัปดาหผูปวยที่เปนClassIคือผูที่ไมมีปจจัยเสี่ยง
เหลานีเลย
้ ผูป ว ยclassIIคือผูที มี่ 1หรือ2ปจจัยเสีย่ ง
สวนผูป ว ยclassIIIคือผูที่มีปจจัยเสีย่ งทัง้ 3อยาง

จากประสบการณของวงการแพทย8-10พบวาผูป ว ย
classIทีอายุ
่ นอยกวา17ปทีผ่ านการปลูกถายเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดมีอัตราการรอดชีวติ อัตราการรอดชีวติ
โดยหายขาดจากโรคอัตราการเสียชีวิตและอัตราการ
กลับเปนโรคธาลัสซีเมียอีกเทากับรอยละ94,87,6และ
7ตามลําดับ ขณะ ที่ผูปวย classIIมีอัตรา ดังกลาว
เทากับรอยละ84,81,15และ4ตามลําดับสวนผูป ว ย
classIIIมักมีภาวะแทรกซอนมากกวามีอุบตั การณ
ิ ของ
การปลูกถายไมติดสูงกวาผูป ว ยclassIIIทีมี่ อายุนอย
มีอัตราการรอดชีวติ โดยหายขาดจากโรคและอัตราการ
เสียชีวติ เทากับรอยละ62และ35ตามลําดับการปลูก
ถายโดยใชสูตรยาเคมีบําบัดขนาดลดลง(Reduced-intensityconditioningregimen)กําลังไดรบั การศึกษา
ทดลองถึงผลการรักษาในผูปวยกลุมนี้ผูปวยผูใหญที่
เปนclassIIIที่ไดรับยาสูตรreduced-intensityดู
เหมือนจะมีอัตราการปลูกถายไมติดต่ําลง11
มีการศึกษาของคณะแพทยจากอินเดีย12เสนอวา
ผูปวยclassIIIนาจะมีการแบงเปน2กลุมยอยคือ
กลุมlow-riskและกลุมhigh-riskโดยจําแนกที่ถาผู
ปวยธาลัสซีเมียclassIIIนัน้ มีอายุมากกวาหรือเทากับ
7ปและมีขนาดตับโตมากกวาหรือเทากับ5เซ็นติเมตร
ต่ํากวาชายโครงขวาจะถือเปนกลุมhigh-riskถาไมมี
ลักษณะดังกลาวจะถือเปนเพียงแคlow-riskผูปวย
classIIIกลุมlow-riskนั้นมักมีอัตราการรอดชีวิต
อัตราการรอดชีวติ โดยหายขาดจากโรคอัตราการเสียชีวติ
และอัตราการกลับเปนโรคธาลัสซีเมียซ้าํ คลายคลึงใกล
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เคียงกับในผูป ว ยclassIIทัว่ ไปสวนผูป ว ยclassIII
กลุม high-riskมักเปนผูที มี่ ผลลัพธจากการปลูกถายที่
ไมดีมีความเสีย่ งจากการปลูกถายอยางแทจริงและเปน
กลุมที่ตองการการคนควาพัฒนาสูตรและกลยุทธการ
รักษาที่เหมาะสมขึ้นกวาในอดีต
การศึกษาถึงแหลงของเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดที่
เหมาะสม10ที่จะนํามาปลูกถายใหแกผูปวยธาลัสซีเมีย
เพือ่ ทีจะ
่ หลีกเลีย่ งภาวะChronicgraft-versus-host
diseaseมีการเสนอแนะวานาจะใชไขกระดูกมาทําการ
ปลูกถายมากกวาใชเซลลจากกระแสเลือด(peripheral
bloodstemcell)ในกรณีทีผู่ ป ว ยไมมีพีน่ อ งทีเหมาะสม
่
จะเปนผูบริ
 จาคการปลูกถายโดยใชเซลลตนกําเนิดจาก
อาสาสมัครผูบริ
 จาคหรือใชเซลลเลือดจากสายสะดือที่
เปน  HLA-matched หรือ HLA-compatible ก็ ให
ผลลัพธของการรักษาที่ดีนาพอใจทั้งในผูปวยเด็กและ
ผูใหญ
จาก การ ศึกษา ผูปวย เด็ก 33 ราย ที่ เปน โรคธาลัส
ซีเมีย10ทีได
่ รบั การปลูกถายเลือดจากสายสะดือพบวา
โอกาสทีผู่ ป ว ยจะมีชีวติ รอด2ปหลังการปลูกถายเทากับ
รอยละ79แตก็มีผูปวยถึง7รายที่ปลูกถายเซลลไม
สําเร็จคณะผูศึ กษาจึงไดใหความเห็นวาตองมีการศึกษา
คนควาตอไปเพือ่ หาวิธทีี จะ
่ ทําใหการปลูกถายเลือดสาย
สะดือในผูป วยธาลัสซีเมียมีอัตราความสําเร็จสูงขึน้ เพือ่
จะไดนําวิธีนี้ไปใชรักษาผูปวยใหแพรหลาย
ผูปวยโรคthalassemiamajorมักจะเกิดภาวะ
mixedchimerismไดบอยหลังจากการปลูกถายเซลล
ตนกําเนิดจากผูบริ
 จาคติดแลวซึง่ สวนใหญก็เพียงพอที่
จะทําใหความจําเปนทีจะ
่ ตองไดรบั เลือดทดแทนบอยๆ
เหมือนแตกอนนั้นนอยลงหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
ผูปวยมักมีระดับเม็ดเลือดแดงระดับฮโมโกลบินฮมา
โตคริตพืน้ ฐานดีขนึ้ อยางไรก็ตามผูป ว ยกลุม นีก็้ มีความ
เสีย่ งทีจะ
่ เกิดการสลัดกราฟต(graftrejection)ในภาย
หลังไดโดยเฉพาะผูปวยที่มีสัดสวนของเซลลตนเอง
(hostcells)คงอยูสู งกวารอยละ25ความพยายามทีจะ
่
ลดการใชยาเคมีบําบัดconditioningregimenไมใชยา

ขนาด สูง อาจ นํา ไป สู อุบัติ การณ ของ สภาวะ stable
mixedchimerismที่บอยขึ้น
ในแงของการเจริญเติบโตพบวาผูปวยเด็กที่ไดรับ
การปลูกถายกอนอายุ7ปมีผลกระทบตออัตราการเจริญ
เติบโตหลังการปลูกถายนอยกวาผูป ว ยทีได
่ รบั การปลูก
13
ถายหลังอายุ7ป
หลังการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดในผูป ว ยโรค
เบตาธาลัสซีเมียแมวา จะประสบผลสําเร็จแลวแตการที่
ผูป ว ยจะมีชีวติ อยูอย
 างยืนยาวและแข็งแรงนัน้ ผูป ว ยตอง
ปลอดจากสภาพทีอวั
่ ยวะภายในทีสํ่ าคัญยังมีความชํารุด
บกพรอง ปญหา สําคัญ คือ ภาวะ ธาตุ เหล็ก สะสม เกิน
ขนาด(Transfusion-inducedironoverload)และการ
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซีทัง้ สองภาวะนีอาจ
้ จะสัมพันธกัน
หรือไมก็ไดแตตางก็ทําใหเสีย่ งตอการเกิดพังผืดในเนือ้
ตับ(progressiveliverfibrosis)และกลายไปเปนตับ
แข็ง ได ใน อนาคต14 ผูปวย ที่ ไม มี การ ติดเชื้อ ไวรัส ตับ
อักเสบซีและมีสภาพธาตุเหล็กเกินไมมากนักขณะที่รับ
การปลูกถายเซลลตนกําเนิดมักจะไมจําเปนตองรับการ
รักษาอะไรเพิม่ เติม15,16หลังการปลูกถายระดับธาตุเหล็ก
หรือferritinสามารถคอยๆ ลดลงไดเองแตอาจใชเวลา
หลายเดือนหรือเปนป
แตถาผูป ว ยมีภาวะเหล็กเกินมากกอนปลูกถายก็มัก
จะมีภาวะเหล็กเกินเพิม่ มากหลังปลูกถายดวยเนือ่ งจาก
กลไกการขับธาตุเหล็กในมนุษยมีความจํากัดสามารถขับ
เหล็ก ออก ทาง ปสสาวะ อุจจาระ หรือ ผิว หนัง ได ใน
ปริมาณทีไม
่ มากการดูดเลือดทิง้ (phlebotomy)จึงมีที่
ใชเพือ่ จะขจัดธาตุเหล็กทีสู่ งเกินในรางกายผูป วยธาลัสซี
เมียที่หายจากโรคหลังการปลูกถาย(ex-thalassemic
patients)การทําphlebotomyสามารถชวยใหระดับ
ธาตุเหล็กในรางกายผูปวยลดลงกลับเขาสูภาวะปกติ17
อยางไรก็ตามกรณีผูป ว ยex-thalassemicบางรายทีมี่
ธาตุเหล็กเกินมากแตไมสามารถรักษาดวยวิธีphlebotomyเชนมีอายุนอยมีเสนเลือดดําหายากหรือเจาะ
เลือดยากผูป ว ยกลุม นี้ อาจตองรับการรักษาดวยการฉีด
ยาขับเหล็กdesferoxamineเขาใตผิวหนังทุกวันไปจน
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กวา ระดับ ธาตุ เหล็ก หรือ ระดับ ferritin จะ กลับ ลง สู
ระดับปกติ18แมกระทั่งในชวง3-4ปหลังก็เริ่มมีการ
ศึกษาถึงการใชยาขับเหล็กชนิดรับประทานเปนชวงเวลา
ชั่วคราว หลัง การ ปลูกถาย และ หยุดยาไดใน ที่สุดเมื่อ
ระดับธาตุเหล็กลงสูปกติการลดลงหรือการคืนสูระดับ
ปกติของIronpoolในรางกายผูปวยมีผลใหระดับ
liverenzymesดีขนึ้ และพยาธิสภาพในตับมีความเสีย
หายนอยลง17จากรายงานผูป ว ยบางรายพบการกลับคืน
สูสภาพ
 ดีขนึ้ ของเนือ้ เยือ่ ตับได(reversionofadvanced
liverdamage)19

19.

10.

11.

12.

เอกสารอางอิง
11. ThomasED,BucknerCD,SandersJE,etal. Marrow
transplantation  for thalassaemia. Lancet. 1982; 2:
227-9.
12. LucarelliG,GalimbertiM,PolchiP,etal. Bonemarrow
transplantationinpatientswiththalassemia. NEngl
JMed.1990;322:417-21.
13. LucarelliG,GalimbertiM,PolchiP,etal. Bonemarrow
transplantationinadultthalassemia. Blood.1992;80:
1603-7.
14. Lawson SE, Roberts IA, Amrolia P, et al. Bone
marrowtransplantationforbeta-thalassaemiamajor:
the UK experience in two paediatric centres. Br J
Haematol.2003;120:289-95.
15. VanichsetakulP,O-CharoenR,SeksarnP,Kupatawintu
P. Outcome of pediatric hematopoietic stem cell
transplantationsfromThaiunrelateddonorsmatched
withhigh-resolutionHLAtyping. JMedAssocThai.
2005;88(Suppl.4):S1-6.
16. VanichsetakulP,WacharaprechanontT,O-CharoenR,
Seksarn P, Kupatawintu P. Umbilical cord blood
transplantation  in children with beta-thalassemia
diseases. J Med Assoc Thai. 2004; 87 (Suppl. 2):
S62-7.
17. VanichsetakulP,WacharaprechanontT,Sucharitchan
P,SeksarnP,O-CharoenR. Successful cord blood
transplantationinthalassemiamajorpatientatKing
ChulalongkornMemorialHospital. ChulaMedJ.2003;
47:411-8.
18. SodaniP,GazievD,PolchiP,etal. Newapproachfor
bonemarrowtransplantationinpatientswithclass3

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

323

thalassemiaagedyoungerthan17years. Blood.2004;
104:1201-3.
Lucarelli G, Clift RA, Galimberti M, et al. Marrow
transplantationforpatientswiththalassemia:results
inclass3patients. Blood.1996;87:2082-8.
GazievJ,LucarelliG. Stemcelltransplantationand
genetherapyforhemoglobinopathies. CurrHematol
Rep.2005;4:126-31.
Gaziev J, Sodani P, Polchi P, et al. Bone marrow
transplantationinadultswiththalassemia:treatment
andlong-termfollow-up. AnnNYAcadSci.2005;1054:
196-205.
Mathews V, George B, Deotare U, et al. A new
stratificationstrategythatidentifiesasubsetofclass
IIIpatientswithanadverseprognosisamongchildren
with β thalassemia major undergoing a matched
relatedallogeneicstemcelltransplantation. BiolBlood
MarrowTransplant.2007;13:889-94.
De Simone M, Verrotti A, Iughetti L, et al. Final
heightofthalassemicpatientswhounderwentbone
marrow transplantation during childhood. Bone
MarrowTransplant.2001;28:201-5.
AngelucciE,MurettoP,NicolucciA,etal. Effectsof
iron overload and HCV positivity in determining
progressionofliverfibrosisinthalassemiafollowing
bonemarrowtransplantation. Blood.2002;100:17-21.
LucarelliG,AngelucciE,GiardiniC,etal. Fateof
ironstoresinthalassemiaafterbonemarrowtransplantation. Lancet.1993;342:1388-91.
Muretto P, Del Fiasco S, Angelucci E, Lucarelli G.
Bonemarrowtransplantationinthalassemia:modificationofhepaticironoverloadandrelatedpathologies
afterlong-termengrafting. Liver.1994;14:14-24.
AngelucciE,MurettoP,LucarelliG,etal. Phlebotomy
toreduceironoverloadinpatientscuredofthalassemiabybonemarrowtransplantation. Blood.1997;90:
994-8.
GiardiniC,LaNasaG,ContuL,etal. Desferoxamine
inducesclearanceofirondepositsafterbonemarrow
transplantation for thalassemia: case report. Bone
MarrowTransplant.1993;12:108-10.
MurettoP,AngelucciE,LucarelliG. Reversibilityof
cirrhosis in patients cured of thalassemia by bone
marrowtransplantation. AnnInternMed.2002;136:
667-72.

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 17 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550

324

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 17 No. 3 July-September 2007

