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การ รกัษา โรค มะเรง็ หลาย อยาง ใช วธิกีาร ให ยา เคม ีบาํบดั ตาม ดวย
การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ ที ่เกบ็ แช แขง็ ไว ใน dimethyl sulfoxide
(DMSO)  อยาง เดียว หรือ ใช รวม กับ hydroxyethyl starch (HES)
ความ เขมขน ของ DMSO ที ่ใช อยู ระหวาง 2.2 ถงึ 20 เปอรเซน็ต (%)
แตก ตางกนั แต ละ ศนูยฯ ดงันัน้ ถงึ แม จะ ม ีชวง ความ เขมขน ของ DMSO
กวาง ที่ ใช ใน ทาง คลินิก แต ก็ ยัง ไม มี คา ความ เขมขน ของ DMSO ที่
แนนอน ใน การ ที่ จะ เก็บ รักษา เซลล ตน กําเนิด ของ ตัว คนไข เอง ซึ่ง วิธี
มาตรฐาน ที ่ด ีวธิ ีหนึง่ สาํหรบั การ เตรยีม ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ ของ ตวั
เอง คือ ดู ผล การ เปรียบ เทียบ ที่ ได จาก การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด แต
ละ ศนูย วา ม ีการ สราง เมด็ เลอืด แดง และ เมด็ เลอืด ขาว เปน ปกต ิเหมอืน
เดมิ และ รวม ทัง้ ประเมนิผล การ รกัษา การ ทาํลาย เซลล ที ่ปลกู ถาย จาก
การ ปน เปอน ของ เซลล มะเร็ง รวม ดวย โดย พบ วา สวน มาก ใช 10%
DMSO อยางไร ก็ ตาม มัน จะ มี ประโยชน ถา ลด ความ เขมขน ของ
DMSO ลง เพราะ DMSO ที่ แช แข็ง ไว เมื่อ ละลาย มี ผล เสีย รุน แรง กับ
เซลล นัน้ ได ถงึ แม จะ เกดิ ขึน้ ไม บอย แต DMSO สามารถ นาํ ปลอย สาร
ที ่ทาํให เกดิ การ แพ หรอื เซลล ตาย หรอื แตก ได ซึง่ สวน มาก ที ่พบ เกดิ จาก
ความ เขมขน ของ DMSO และ อาย ุของ ผูปวย ดงันัน้ เพือ่ ลด ความ เสีย่ง
นี้ การ ใช ความ เขมขน ของ DMSO นอย ๆ  จะ ดี กวา

DMSO จําเปน สําหรับ เก็บ รักษา แช แข็ง เซลล ตน กําเนิด แต ไม
จําเปน เมื่อ เซลล ละลาย เพราะ ฉะนั้น จึง ปรารถนา ที่ จะ เก็บ รักษา แช แข็ง
เซลล ตน กาํเนดิ ดวย DMSO ที ่ปรมิาณ ที ่นอย ที ่สดุ เพือ่ ลด อนัตราย ลง
และ สะดวก ใน การ ลาง DMSO ออก จาก เซลล แตกอน ศึกษา ใน
หลอด ทดลอง ใช 5% DMSO แทน 10% DMSO สําหรับ แช แข็ง
peripheral blood progenitor cells (PBPCs) ด ูการ ลดลง ของ เซลล
apoptosis และ necrosis ( การ ตาย ของ เซลล เนื้อ เยื้อ หรือ กลุม ของ
เซลล)

วัตถุประสงค: เพื่อ ทํา การ สืบ สาว ผล จาก การ ปลูก ถาย เซลล ตน
กาํเนดิ จน บรรล ุผล สาํเรจ็ โดย เกบ็ ขอมลู ทาง ดาน คลนิกิ ที ่เกีย่ว กบั การ
สราง เม็ด โลหิต ดวย การ ใช PBPCs ที่ แช แข็ง ดวย 5% DMSO และ
10% DMSO

รูปแบบ และ วิธีการ ศึกษา: วิธีการ ศึกษา ได ผาน คณะ กรรมการ
จรยิธรรม กอน ที ่จะ ทาํ การ ศกึษา ผูปวย ทัง้ หมด 103 คน ได เขยีน ใบ ยนิ
ยอม ให ทํา การ ศึกษา ใน ใบ Informed consent ทุก คน และ เขา ใน
โครงการ autologous stem cell transplantation (ASCT) pro-
gram  ใน  103 คน นี้ เปน multiple myeloma (MM) จาํนวน 58 คน
lymphoma  ชนิด Hodgkin (Hodgkin’s lymphoma) จํานวน 13
คน และ มะเรง็ เมด็ เลอืด ขาว ชนดิ non-Hodgkin (non- Hodgkin’s
lymphoma) จํานวน 32 คน ได มี การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด ดวย
autologous PBPCs ชวง แรก ใช เซลล ที่ แช แข็ง ดวย 10% DMSO
และ ตอมา ใช 5% DMSO ใน การ ปลูก ถาย โดย ทํา การ เก็บ ขอมูล ยอน
หลงั 6 ป เปรยีบ เทยีบ ผล ทาง คลนิกิ ทัง้ สอง กลุม

ผล การ ศึกษา:   พบ วา ไม มี ความ แตก ตางกัน อยาง มี นัย สําคัญ ของ
เวลา เฉลี่ย ที่ รางกาย สราง เม็ด เลือด ขาว neutrophil และ เกร็ด เลือด
(PLT) ได สมบูรณ เมื่อ มี การ ใช 5% DMSO หรือ 10% DMSO ใน
การ แช แขง็ PBPCs สาํหรบั ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ ให กบั คนไข ที ่เปน
มะเร็ง ชนิด MM และ lymphoma โดย ใช เวลา จน กระทั่ง มี จํานวน
เซลล neutrophil มาก กวา 0.5 x 109 เซลล ตอ ลิตร ใน กลุม ผูปวย
MM ใช เวลา 10 วัน สวน กลุม ผูปวย lymphoma ใช เวลา 12 วัน
สวน เวลา เฉลีย่ ที ่จาํนวน PLT มาก กวา 20 x 109 เซลล ตอ ลติร ใช เวลา
11 วนั ทัง้ สี ่กลุม นอก จาก นัน้ ความ ตองการ ที ่จะ ตอง รบั โลหติ และ ชวง
เวลา เปน วันที่ นอน โรงพยาบาล ไม มี ความ แตก ตางกัน ระหวาง กลุม

สรุป: งาน ประจํา การ เก็บ รักษา แช แข็ง เซลล ตน กําเนิด ที่ ทํา กัน นั้น
มี ความ หลาก หลาย ระหวาง ศูนย ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด ตางๆ และ ก็
เปน การ ยาก ที่ จะ เปรียบ เทียบ ความ แตก ตาง ของ การ ศึกษา ทาง คลินิก
การ ศกึษา นี้ แนะนาํ ให เกบ็ แช แขง็ เซลล ที่ 5% DMSO อยาง เดยีว แลว
ตาม ดวย การ เก็บ ที่ nitrogen เหลว เปน วิธี ที่ งาย ได มาตรฐาน สูง และ
ปลอดภัย สําหรับ ทํา การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด ของ ตน เอง

อุดม ติ่ง ตอย
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย

ยอ วาร สาร
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ยา วอรฟารนิ เปน ยา ที ่ใช ใน กลุม ผูปวย โรค ลิม่ เลอืด อดุ ตนั แต
การ ปรบั ระดบั ยา ให อยู ใน ชวง ที ่เหมาะสม ทาํ ได ลาํบาก เนือ่ง จาก มี
หลาย ปจจยั ที ่ม ีผล ตอ การ ใช ยา กอน หนา นี ้ม ีการ ศกึษา ทาง phar-
macogenetics  พบ วา polymorphism ของ ยีน VKORC1
และ CYP2C9 สมัพนัธ กบั ขนาด ยา วอรฟารนิ ที ่ตองการ ใน ระยะ
ยาว แต ใน ปจจบุนั ยงั ไม ม ีหลกัฐาน แสดง ความ สมัพนัธ ของ ยนี ทัง้
2 ตวั กบั การ ตอบ สนอง ตอ วอรฟารนิ ที ่ใช ใน ชวง แรก ของ การ รกัษา
จึง มี การ ศึกษา นี้ ขึ้น

ระเบยีบ วธิ ีวจิยั
ทํา การ ศึกษา ระหวาง  เดือน กรกฎาคม 2545  ถึงกรกฏาคม

2547 ที ่มหาวทิยาลยั Vanderbilt ประเทศ สหรฐั อเมรกิา  โดย คดั
เลอืก ผูปวย อาย ุมาก กวา 18 ป ที ่ตอง เริม่ ใช วอรฟารนิไมได ปวย
เปน โรค มะเรง็, ไม ตอง รบั ยา เคม ีบาํบดั และ ไม บรโิภค สรุา โดย
ระดับ INR เปาหมาย ขึ้น กับ แพทย ที่ รักษา

ม ีการ บนัทกึ ขอมลู จาก การ สมัภาษณ เกบ็ ประวตั ิการ ใช ยา แบง
ยา ที่ มี ผล ตอ วอรฟาริน เปน 3 กลุม คือ กลุม ที่ มี ผล เพิ่ม ระดับ
วอรฟารนิ กลุม ที ่ม ีผล ลด ระดบั วอรฟารนิ และ กลุม ที ่รบัประทาน
amiodarone มี การ บันทึก อายุ เพศ เชื้อ ชาติ สาเหตุ ที่ ตอง
รับประทาน วอรฟาริน ระดับ INR เปาหมาย ขนาด ยา วอรฟาริน
ที่ ใช และ โรค ประจํา ตัว อื่น ๆ

วัตถุประสงค
วัตถุประสงค หลัก คือ ตองการ ตรวจ หา 1. ระยะ เวลา ที่ ได

ระดับ INR ตาม เปาหมาย  2) ระยะ เวลา ที่ ได ระดับ INR มาก
กวา 4 3) ระยะ เวลา ที ่ระดบั INR มาก กวา เกณฑ  และ 4) การ
ตอบ สนอง ของ INR ตอ ระยะ เวลา

วตัถปุระสงค รอง คอื ตองการ ตรวจ หา 1) ขนาด ยา วอรฟารนิ
ที่ ใช เฉลี่ย ใน แต ละ วัน  และ 2) อุบัติ การณ ภาวะ เลือด ออก ผิด
ปกติ

ผล การ วจิยั
ม ีผู เขา รวม การ วจิยั 297 คน โดย ระดบั INR เปาหมาย ที ่ตัง้

ไว อยู ใน ชวง 1.8-3.5 และ ม ีผูปวยรอยละ 69 ที ่ม ีระดบั INR 2-3
เฉลีย่ จาํนวน ครัง้ การ เจาะ วดั INR เทากบั 7.7 +/- 3.8 ครัง้ ขนาด
ยา วอรฟารนิ ที ่เริม่ ใช อยู ใน ชวง 4.8± 0.8มก/ วนั และ ระยะ เวลา ใน

การ ตดิ ตาม ผูปวย เฉลีย่ 43 วนั
VKORC1 polymorphism ตรวจ ที ่ตาํแหนง 3,673, 6,484,

6,853 และ 7,566 จัด เปน haplotype A และ non-A (129
heterozygotes, Non-A/A, และ 32 homozygotes, A/A) พบ
วา ใน ประชากร ผวิ ขาว พบ A/A มาก กวา ประชากร ผวิ ดาํ (34.3  %
vs. 13.8%) สวน CYP2C9 จดั เปน 3 haplotype (*1, *2 และ
*3) ความ ถี ่ขึน้ กบั เชือ้ ชาต ิเชน กนั คอื ชาว ผวิ ดาํ พบ *2 และ *3
นอย กวา

คาํถาม หลกัการ วจิยั
ระยะ เวลา ที ่ได ระดบั INR ตาม เปาหมาย และ ระยะ เวลา ที ่ได

ระดบั INR มาก กวา 4
VKORC1 haplotype A (Non-A/A และ A/A) ใช ระยะ

เวลา นอย กวา non-A/non-A ใน การ ได ระดบั INR ตาม เกณฑ
และ เวลา ที่ INR > 4 โดย พบ วา ใน กลุม A/A ใช เวลา นอย กวา ใน
การ ได ระดบั INR ตาม เกณฑ คดิ เปน 2.4 เทา และ 2.5 เทา ใน การ
ได ระดับ INR >4 เทียบ กับ กลุม non-A/non-A สวน
CYP2C9*2 และ*3 ม ีความ แตก ตาง กบั wild type *1/*1 เฉพาะ
ดาน ระยะ เวลา นอย กวา ใน การ เกดิ INR > 4 เทานัน้

ระยะ เวลา ที ่ระดบั INR มาก กวา เกณฑ
ผูปวย กลุม homozygous VKORC1 A/A ม ีระยะ เวลา ที ่ได

ระดบั INR มาก กวา เกณฑ เทากบัรอยละ  18.8 เมือ่ เทยีบ กบั กลุม
non-A/non-A ซึง่ เกดิ เพยีงรอยละ 9.1

การ ตอบ สนอง ของ INR ตอ ระยะ เวลา
ใน ชวง 2 สัปดาห แรก ที่ ได วอรฟาริน คา ที่ มี ผล ตอ คาเฉลี่ย

ของ INR ไดแก ความ แตก ตาง ของ VKORC1 haplotype
ตางๆ  สวน CYP2C9 กลุม ตางๆ ม ีผล ตอ คาเฉลีย่ ของ INR เพียง
เลก็ นอย

คาํถาม รอง การ วจิยั
ใน กลุม VKORC1 haplotype A นั้น ตองการ ใช วอรฟาริน

ขนาด ที ่ต่าํ เนือ่ง จาก ระดบั INR ตอบ สนอง ด ีมาก ใน ทกุ ชวง เวลา
แต CYP2C9 ม ีผล ตอ ระดบั วอรฟารนิ ใน ชวง หลงั 4 สปัดาห ไป
แลว

ใน กลุม ประชากร ที่ ศึกษา เกิด เลือด ออก รุน แรง 8 ครั้ง และ

ยอ วาร สาร
Genetic Determinants of Response to
Warfarin During Initial Anticoagulation
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เลอืด ออก ไม รนุ แรง  5 ครัง้ สวน ใหญ มกั เกดิ ใน 28 วนั หลงั เริม่
ยา ปร ิมาณ วอรฟารนิ เฉลีย่ 4.4±1.4มก/ วนั คา มธัยฐาน INR
ได 3.7 ประชากร อายุ เฉลี่ย 71 ป และ ไม พบ ความ สัมพันธ ของ
VKORC1 หรอื CYP2C9 polymorphism ตอ การ เกดิ ภาวะ เลอืด
ออก

สรปุ ผล การ ศกึษา
การ ศึกษา วิจัย นี้ ทํา เพื่อ ดู ผล ของ polymorphism ของ

VKORC1  และ CYP2C9 กับ การ ใช วอรฟาริน ตั้งแต เริ่มตน 1
สัปดาห, 2 สัปดาห และ หลัง 1 เดือน โดย พบ วา VKORC1

haplotype  ม ีผล ตอ ระยะ เวลา ที ่ใช จน ได ระดบั INR ที ่เหมาะสม
และ ระดบั INR > 4 ตัง้แต ชวง สปัดาห แรก, สปัดาห ที ่สอง  และ
หลงั 1 เดอืน  แต CYP2C9 genotype ม ีผล เฉพาะ ชวง หลงั ระยะ
เวลา 1 เดอืน เทานัน้ นอก จาก นี ้ไม พบ ความ สมัพนัธ ของ การ เกดิ
เลอืด ออก กบั polymorphism ของ ยนี ทัง้ 2 ตวั

รว ิสตุ เดยีวอศิเรศ
แพทย ประจาํ บาน ตอย อด อายรุศาสตร โรค เลอืด
ภาควชิา อายรุศาสตร จฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั
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