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DonorSelectionforUnrelatedCordBloodTransplants
GluckmanE,RochaV. DepartmentofHematologyBoneMarrowTransplant,EUROCORD CurOpinImmunol2006;18:565-70

การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากunrelated
cordbloodเพิม่ ขึน้ มากกวา8,000รายจากทัว่ โลกจาก
การศึกษาของEurocordgroupตัง้ แตปค.ศ. 1994ถึง
2005โดยแบงผูป ว ยเปน2กลุม ทีได
่ รบั การปลูกถายเซลล
ตนกําเนิดเม็ดโลหิตคือMalignantdiseaseจํานวน
925รายและnonmalignantdiseaseจํานวน279
รายโดยศึกษาจากCumulativeincidenceไดแก
Neutrophilrecovery,Plateletrecovery,Graftversus
hostdisease(GvHD),OverallsurvivalและDisease-freesurvivalและดูความแตกตางของHLA
antigensในระดับlowresolutionพบวาDoseของ
nucleatedcells(NC)มีความสําคัญมากทีสุ่ ดในคนไข
malignantdiseaseโดยจํานวนทีเหมาะสม
่
ในการปลูก
7
ถายคือ2x10 NC/kgและจํานวนแอนติเจนของHLA
mismatchมีผลตอการเกิดdelayedengraftmentโดย
เฉพาะHLA-DRB1สวนในคนไขnonmalignant
disease  ใช  high cell dose และ จํ า นวน NC ที่
เหมาะสมในการปลูกถายคือ3.5x107NC/kgและHLA

incompatibilitiesมีความสัมพันธกับการเกิดnon
engraftmentและoverallsurvival
ดังนัน้ ในการเพิม่ engraftmentrateจากการปลูก
ถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตโดยใชcordbloodใน
ผูปวยแตละโรคควรมีจํานวนcelldoseและHLA
matchทีเหมาะสม
่
ไดแกHLA6/6matchedและcell
doseมากกวา3x107NC/kg;HLA5/6matchedและ
celldoseมากกวา4x107NC/kg;HLA4/6matched
และcelldoseมากกวา5x107NC/kgและไมแนะนํา
ใหใชcordbloodunitทีมี่ HLA3-4mismatches
และหรือcelldoseนอยกวา3x107NC/kgทัง้ นีเนื
้ อ่ ง
จากปจจุบนั มีการใชHLAmismatchedcordblood
เพิ่มขึ้นจึงควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการเก็บ
cordbloodใหมีปริมาณcelldoseเพียงพอกับความ
ตองการของผูปวย
ศิรลัิ กษณเพียรเจริญ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
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CombinationTherapywithArsenicTrioxide,All-transRetinoic
Acid, and Gemtuzumab Ozogamicin in Recurrent Acute
PromyelocyticLeukemia
AhmedAribi,HagopM.Kantarjian,etal.CANCER,2007;109(7):1355-9.

ผูปวยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเฉียบพลันชนิดpromyelocytic(Acutepromyelocyticleukemia)เกิดจาก
การเชือ่ มตอของยีนPML/RaRalphaบนโครโมโซมคูที ่
15และ17ทําใหการเจริญหยุดอยูที ระยะ
่ promyeocyte
และ มี ลักษณะ ทาง คลินิก ที่ สําคัญ คือ เกิด ภาวะ DIC
(Dissiminatedintravascularcoagulopathy)การ
รักษา มาตรฐาน ใน ปจจุบัน ไดแก การ ใช All-trans
retinoicacid(ATRA)รวมกับAntracyclinsพบวา
อัตราการหายรอยละ70-95อยางไรก็ตามมีรอ ยละ2030ของผูป ว ยเกิดโรคซ้าํ ไดและตองใหการรักษาซ้าํ ดวย
การปลูกถายไขกระดูกซึง่ มีความเสีย่ งสูงหรือใชการรักษา
ซ้ําดวยยาเคมีบําบัดไดแกการใชArsenictrioxide
(ATO),GemtuzumumabOzogamycin(GO)ใน
การศึกษานี้เปนการศึกษานํารองในการใชยาArsenic
trioxide  รวม กับ All-trans retinoic acid และ
GemtuzumumabOzogamycinในผูป ว ยทีเกิ
่ ดโรค
Acutepromyeolcyticleukemiaซ้าํ
วัสดุและวิธกี าร
ผูป ว ยจํานวน8รายเก็บรวบรวมขอมูลตัง้ แตเดือน
มีนาคม2001-ธันวาคม2005ใหการรักษา
InductionremissionดวยATO
ConsolidationดวยATO,ATRA,GO
MaintenanceดวยIdarubicin,ATRA,6-MP,
MTX

ประเมินผลการตอบสนองโดยดูจากจํานวนabnormalpromyeocyteในไขกระดูกนอยกวารอยละ5เม็ด
โลหิตขาวมากกวา1,000/มลเกร็ดเลือดมากกวา100,000
/มลและประเมินจากการตรวจไมพบPML/RaRalpha
ผลการศึกษา
ผูปวยจํานวน 8รายมีอายุเฉลี่ย51ปไดรับการ
รักษาครัง้ แรกดวยยาเคมีบําบัดทีประกอบ
่
ดวยATRA
เปนสวนประกอบสําคัญผูปวยทั้ง8รายไมเกิดภาวะ
DICและมีอัตราการปลอดโรคหลังจากรักษาครั้งแรก
เปนเวลาเฉลีย่ 18.5เดือนหลังจากเปนโรคซ้าํ ผูป ว ยทัง้ 
8รายไดรับการรักษาชวงinductionremissionดวย
ATOทุกรายและพบวาระยะเวลาทีใช
่ ในการรักษาใหหาย
ใชเวลาเฉลีย่ 39วันและตรวจไมพบPML/RaRalpha
ทีระยะ
่ เวลาเฉลีย่ 17สัปดาหหลังจากนัน้ เริม่ การรักษาตอ
ดวยconsolidationphaseพบวามีผูป ว ย3รายทีได
่ รบั
ยาครบตามจํานวน(มีผูป ว ยทีต่ องหยุดการรักษา2ราย
เนื่องจากมีอาการตัวเหลืองมีผูปวยที่เสียชีวิตจากการ
ติดเชือ้ 1รายมีผูป ว ยทีขอ
่ เปลีย่ นการรักษาโดยการปลูก
ถายไขกระดูก1รายและมีผูป ว ยอีก1รายทีกํ่ าลังไดรบั
ยาอยู)
ผูป ว ย3รายทีได
่ รบั การรักษาconsolidationครบ
ไดรบั ยาตอในชวงMaintenanceพบวามีผูป ว ย1ราย
ทีได
่ รบั ยาครบผูป ว ย1รายเสียชีวติ จากโรคมะเร็งปอด
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และผูป ว ยอีก1รายกําลังไดรบั ยาหลังจากการตรวจติด
ตามทีระยะ
่ เวลา36เดือนพบวามีผูป ว ย6รายยังไมมีการ
เปนโรคซ้าํ และมีผูป ว ย2รายทีเสี
่ ยชีวติ แตก็ยังไมมีการ
เปนโรคซ้ําเชนกันจากการศึกษาพบวาผลขางเคียงจาก
การรักษาทีพบ
่ ไดบอยไดแกเม็ดโลหิตขาวต่าํ ภาวะเหลือง
ที่เกิดจากระดับbilirubinที่สูงขึ้น
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การรักษาไมรุนแรงโดยพบวาหลังจากติดตามซ้าํ ในระยะ
เวลา36เดือนพบวาผูป ว ยดังกลาวยังไมมีการกําเริบซ้าํ 
แตเนือ่ งจากประชากรทีใช
่ ศึกษามีจํานวนนอยและผูป ว ย
บางรายไดรับการรักษาไมครบตามระยะจึงควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
รวิสุตเตียวอิศเรศ

สรุป
จากการศึกษาพบวาการรักษาดวยATO,ATRA,
GOในผูปวยที่มีอาการกําเริบของAcutepromyeocyticleukemiaไดผลดีในการรักษาและผลขางเคียงใน

แพทยประจําบานตอยอดสาขาอายุรศาสตรโรคเลือด
หนวยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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