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 การประชุมเรื่องความดันโลหิตสูงที่สมาคมโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกา

จัดขึ้นเปนครั้งที่ 56 นั้นมีรายงาน 2 ฉบับ ที่กลาวถึงเรื่องของการ

ดื่มน้ำาประมาณ 16 oz. จะมีผลชวยปองกันการเปนลมจากการยืน

นานๆ หรือการบริจาคโลหิตได   

 รายงานฉบับแรกเปนของ Dr. Christoph Schroeder แหงมหา

วิทยาลัย Humboldt กรุงเบอรลิน  ประเทศเยอรมัน  กลาววาการ

ดื่มน้ำาจะชวยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการยืนนานๆในอากาศที่รอนอบอาว

ได  และยังชวยปองกันการเปนลมได   และอีกฉบับเปนของ  Dr.  

David Robertson professor of  medicine,pharmacology and 

neurology  at Vanderbilt University School of  Medicine  

in Nashville, Tenn.  ที่กลาววาผูบริจาคโลหิตที่มีอาการเปนลม

ประมาณ 150,000 คนตอปไมกลาที่จะกลับมาบริจาคโลหิตอีก  

แตการดื่มน้ำาจะชวยปองกันการเปนลมได

 ทั้งสองทีมทำาการทดลองในแนวทางคลายๆ กัน คือการใชเตียง

กระดก (tilt-table testing) โดยจัดใหผูถูกทดสอบนอนในเตียง

ที่อยูในแนวราบ จากนั้นปรับเตียงใหอยูในแนวเอียง 60 องศา

ใหศีรษะอยูดานบน การทดลองคัดเลือกอาสาสมัครที่มีสุขภาพ

ดี และไมเคยมีประวัติการเปนลมมากอน โดยทำาการทดลองที่ 

Vanderbilt University

 การทดลองใชวิธี Crossover study คือสุมตัวอยางมา 2 กลุม 

และทำาการทดสอบ 2 ครั้ง  วันแรกจะสุมใหกลุมหนึ่งดื่มน้ำา อีก 

กลุมไมไดดื่ม   วันที่สองทำาการสลับกลุมกัน และในการทดลอง

จะมีการบันทึกความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจตั้งแตเริ่ม

จนผูถูกทดสอบมีอาการหนามืดจึงจะยุติการทดลอง

 ผลการทดลองของ Dr. Robertson จัดใหผูทดลองไดดื่มน้ำา 

16 oz. เปนเวลา 5 นาทีกอนกระดกเตียง พบวาผูไมดื่มน้ำา 10 

คน จาก 22 คน มีอัตราการเตนของหัวใจผิดปกติและความดัน

โลหิตลดลง  สวนผูที่ดื่มน้ำาพบเพียง 1 คนเทานั้น   ผูที่ดื่มน้ำาทน

ไดนานเฉลี่ย 40.9 นาที และไมดื่มน้ำาทนไดนานเฉลี่ย 33 นาที

 การทดลองของ Dr. Schroeder พบวา หญิง 9 คนและชาย 

5 คนที่ดื่มน้ำา 16 oz.กอนกระดกเตียง 15 นาที   สามารถทนตอ 

การกระดกเตียงนานขึ้นเปนเวลา 5 นาที เมื่อเทียบกับผูที่ไมไดดื่มน้ำา 

น้ำาจึงเปนตัวชวยใหหัวใจเตนชาลงในขณะที่นอนลง แตเพิ่มความแรง

และอัตราการไหลเวียนของโลหิตในรางกายทั้งในทานอนและทายืน

 การศึกษาของ Schroeder มี lower-body negative 

pressure เขามาเกี่ยวของ ทำาใหเวลาของผูที่ดื่มน้ำาทนไดไมมาก

เทาของ Vanderbilt

วลาพร  พัฒนาพงศศักดิ์

ฝายเจาะเก็บโลหิต

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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 การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก haploidentical donor ซึ่ง

มีเพียง HLA haplotype เดียวเหมือนกับผูรับ เปนอีกทางเลือก

หนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ทำาใหมีโอกาสหายขาด

ได สวนการทำา donor T-cell infusion ก็ชวยใหมี immune 

reconstitution หลังจากการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเร็วขึ้น รวม

ทั้งยังสามารถควบคุมโรคไดจาก graft-versus-leukemia effect 

อยางไรก็ตามยังพบวามีโรคกลับเปนซ้ำาได โดยที่กลไกการเกิด

เปนซ้ำายังไมชัดเจน จากการศึกษาใน solid tumors พบวามีการ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของ HLA ไดบอย1,2 ในขณะที่มะเร็ง

ทางโลหิตวิทยาพบการเปลี่ยนแปลงของ HLA ไดนอยมาก3

 การศึกษานี้จะแสดงใหเห็นวามีการสูญเสีย mismatched HLA 

haplotype ซึ่งเปนเปาหมายของ donor T cells เกิดขึ้นไดในผูปวย 

มะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก 

haploidentical donor

ระเบียบวิธีวิจัย

 ไดเก็บขอมูลยอนหลังในผูปวยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา 43 ราย 

ซึ่งไดรับการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก haploidentical donor 

ตั้งแตป ค.ศ. 2002 ถึง 2007 และมี immune reconstitution 

(absolute CD3+ cell count มากกวา 100/mm3)  หลังจากทำา 

donor T-cell infusion ผูปวยเปน acute myeloid leukemia 

36 รายและ high-risk myelodysplastic syndrome 7 ราย 

หลังจากการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจะไดรับการตรวจ chimerism 

โดยวิธี short-tandem-repeat (STR) amplification และวิธี 

HLA typing, การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวโดยใชวิธี HLA typing, microsatellite mapping 

และ single-nucleotide-polymorphism (SNP) arrays และ

ทำาการศึกษา in vitro graft-versus-leukemia effect โดยใช 

mixed lymphocyte cultures

ผลการศึกษา

 มีผูปวย 17 รายซึ่งโรคกลับเปนซ้ำาหลังจากการปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดจาก haploidentical donor และ donor T-cell infusions  

ทุกรายเปนมะเร็งซึ่งมีตนกำาเนิดมาจากผูปวยเองจากการศึกษาโดย

วิธี STR chimerism ในจำานวนนี้ 5 รายกลับไมพบ HLA alleles 

ซึ่งจำาเพาะตอผูปวยจากการตรวจ HLA typing

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของมะเร็งเม็ดเลือด

ขาวที่มีการเปลี่ยนแปลงของ HLA พบวาเมื่อทำาการตรวจมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวตอนที่กลับเปนซ้ำา มีเพียง HLA alleles ซึ่งเหมือน

กันทั้งผูใหและผูรับ โดยที่ไมมี HLA alleles ซึ่งจำาเพาะตอผูปวย 

กลาวคือมี loss of heterozygosity เกิดขึ้น และเมื่อทำาการศึกษา 

copy-number variations ตอ พบวาไมมีการขาดหายไปของขาสั้น

ของโครโมโซม 6 ดังนั้นสรุปวาการสูญเสีย HLA haplotype เกิด

จาก acquired uniparental disomy ของขาสั้นของโครโมโซม 

6

 การศึกษา in vitro graft-versus-leukemia effect พบวา

เมื่อนำา T cells จากผูบริจาคและผูปวยหลังจากทำาปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดมาทำาเพาะเลี้ยงรวมกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนที่เปน

ซ้ำาพบวาไมมีการตอบสนองทั้งการเกิด cytotoxicity   การหลั่ง 

interferon-γ และการเพิ่มปริมาณของเซลล แตถามาเพาะเลี้ยงรวม

กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนวินิจฉัยพบวามีการตอบสนองเกิดขึ้น 

และเมื่อนำา T cells จากคนปกติซึ่งมี HLA ไมตรงกับมะเร็งเม็ด

เลือดขาวตอนที่เปนซ้ำามาเพาะเลี้ยงแบบเดียวกันพบวามีการตอบ

สนองเกิดขึ้นทั้งกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนวินิจฉัยและเมื่อเปนซ้ำา

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

 ความไมเสถียรทางพันธุกรรมเปนคุณสมบัติซึ่งพบไดใน 

มะเร็งเลือดขาวชนิด myeloid ซึ่งการสูญเสีย mismatched 

HLA haplotype นั้นเปนขอไดเปรียบของมะเร็งโดยทำาใหสามารถ 

รอดพนจากการทำาลายโดย alloreactive T cells ของผูบริจาค

ได ซึ่งจากการศึกษานี้พบวาการสูญเสีย HLA haplotype ซึ่งจำา

เพาะตอผูปวยเกิดขึ้นใน 5 ใน 17 รายซึ่งโรคกลับเปนซ้ำาคิดเปน 

รอยละ 29 ซึ่งถือวาไมนอย ดังนั้นการตรวจ HLA ของมะเร็งเม็ด

เลือดขาวเมื่อกลับเปนซ้ำาหลังจากการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดนาจะ

มีประโยชนในการหาผูบริจาคเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดรายอื่นซึ่ง

มี T cells ที่สามารถกำาจัดเซลลมะเร็งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรมดังกลาวได ซึ่งผูวิจัยไดทดลองทำาการปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดจาก haploidentical donor รายอื่นซึ่งมี mismatched 

HLA haplotype กับเซลลมะเร็ง 2 ราย พบวาผูปวย 1 รายได 

complete remission มากกวา 16 เดือนหลังจากการปลูกถาย

ยอวารสาร
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เซลลตนกำาเนิดครั้งที่ 2 และยังคงมีชีวิตอยู

 ผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NK cells ซึ่งโดยปกติแลวมี

บทบาทสำาคัญในการเกิด graft-versus-leukemia effect หลัง

จากการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก haploidentical donor รวม 

กับ T-cell depletion พบวาการสูญเสีย mismatched HLA 

haplotype จากการมี uniparental disomy นั้นไมมีผลตอการ

แสดงออกของ HLA class I รวมทั้งเมื่อนำา NK cells ของทั้ง

ผูบริจาคและผูรับไปเพาะเลี้ยงรวมกับเซลลมะเร็งตอนที่โรคกลับ

เปนซ้ำาก็พบวามี NK cells ซึ่งตอบสนองตอเซลลมะเร็งจำานวน 

นอยมาก จึงอธิบายไดวา NK cells ไมสามารถปองกันการกลับ

เปนซ้ำาของโรคได เชนเดียวกับกลไกอื่นๆ เชน การตอบสนองตอ 

minor histocompatibility antigens 

 สรุปวาการที่เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีการสูญเสีย mismatched 

HLA haplotype ทำาใหเซลลมะเร็งรอดพนจาก graft-versus-leukemia 

effect หลังการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก haploidentical donor 

และทำาใหโรคกลับเปนซ้ำาได โดยการเกิดเหตุการณนี้นาจะเปนผล

มาจากการคัดเลือกโดย alloreactive T cells ของผูบริจาคเอง 

ซึ่งการตรวจการสูญเสีย HLA haplotype ดังกลาวทำาไดไมยาก

นัก และนาจะนำาไปใชในการรักษาที่เหมาะสมในผูปวยซึ่งมีโรคกลับ

เปนซ้ำาได

วิจารณ

 การศึกษานี้ไดใหขอมูลใหมวากลไกที่ทำาใหมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

กลับเปนซ้ำาหลังจากการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก haploidentical 

donor สวนหนึ่งเปนผลมาจากการสูญเสีย mismatched HLA 

haplotype โดยผลการศึกษาไดจากการสังเกต รวมกับทำาการทดลอง

เพื่อยืนยันสมมุติฐานโดย in vitro study ทำาใหขอมูลมีความนา

เชื่อถือมากขึ้น สวนการนำาไปใช คงตองรอการศึกษาเพิ่มเติมวาถา

นำาการตรวจ HLA ของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อโรคกลับเปนซ้ำา

มาใชในการเลือกผูบริจาครายอื่น จะเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งอัตรา

การรอดชีวิตของการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดจาก haploidentical 

donor ไดจริงหรือไม
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