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การปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจาก haploidentical donor ซึ่ง
มีเพียง HLA haplotype เดียวเหมือนกับผูรับ เปนอีกทางเลือก
หนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ทำ�ใหมีโอกาสหายขาด
ได สวนการทำ� donor T-cell infusion ก็ชวยใหมี immune
reconstitution หลังจากการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดเร็วขึ้น รวม
ทั้งยังสามารถควบคุมโรคไดจาก graft-versus-leukemia effect
อยางไรก็ตามยังพบวามีโรคกลับเปนซ้ำ�ได โดยที่กลไกการเกิด
เปนซ้ำ�ยังไมชัดเจน จากการศึกษาใน solid tumors พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของ HLA ไดบอย1,2 ในขณะที่มะเร็ง
ทางโลหิตวิทยาพบการเปลี่ยนแปลงของ HLA ไดนอยมาก3
การศึกษานี้จะแสดงใหเห็นวามีการสูญเสีย mismatched HLA
haplotype ซึ่งเปนเปาหมายของ donor T cells เกิดขึ้นไดในผูปวย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจาก
haploidentical donor

ซึ่งจำ�เพาะตอผูปวยจากการตรวจ HLA typing
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวที่มีการเปลี่ยนแปลงของ HLA พบวาเมื่อทำ�การตรวจมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวตอนที่กลับเปนซ้ำ� มีเพียง HLA alleles ซึ่งเหมือน
กันทั้งผูใหและผูรับ โดยที่ไมมี HLA alleles ซึ่งจำ�เพาะตอผูปวย
กลาวคือมี loss of heterozygosity เกิดขึ้น และเมื่อทำ�การศึกษา
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
เมื่อนำ� T cells จากผูบริจาคและผูปวยหลังจากทำ�ปลูกถายเซลล
ตนกำ�เนิดมาทำ�เพาะเลี้ยงรวมกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนที่เปน
ซ้ำ�พบวาไมมีการตอบสนองทั้งการเกิด cytotoxicity การหลั่ง
interferon-γ และการเพิ่มปริมาณของเซลล แตถามาเพาะเลี้ยงรวม
ระเบียบวิธีวิจัย
กับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนวินิจฉัยพบวามีการตอบสนองเกิดขึ้น
ไดเก็บขอมูลยอนหลังในผูปวยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา 43 ราย และเมื่อนำ� T cells จากคนปกติซึ่งมี HLA ไมตรงกับมะเร็งเม็ด
ซึ่งไดรับการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจาก haploidentical donor เลือดขาวตอนที่เปนซ้ำ�มาเพาะเลี้ยงแบบเดียวกันพบวามีการตอบ
ตั้งแตป ค.ศ. 2002 ถึง 2007 และมี immune reconstitution สนองเกิดขึ้นทั้งกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวตอนวินิจฉัยและเมื่อเปนซ้ำ�
(absolute CD3+ cell count มากกวา 100/mm3) หลังจากทำ�
donor T-cell infusion ผูปวยเปน acute myeloid leukemia อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
36 รายและ high-risk myelodysplastic syndrome 7 ราย
ความไมเสถียรทางพันธุกรรมเปนคุณสมบัติซึ่งพบไดใน
หลังจากการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจะไดรับการตรวจ chimerism มะเร็งเลือดขาวชนิด myeloid ซึ่งการสูญเสีย mismatched
โดยวิธี short-tandem-repeat (STR) amplification และวิธี HLA haplotype นั้นเปนขอไดเปรียบของมะเร็งโดยทำ�ใหสามารถ
HLA typing, การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของมะเร็ง รอดพนจากการทำ�ลายโดย alloreactive T cells ของผูบริจาค
เม็ดเลือดขาวโดยใชวิธี HLA typing, microsatellite mapping ได ซึ่งจากการศึกษานี้พบวาการสูญเสีย HLA haplotype ซึ่งจำ�
และ single-nucleotide-polymorphism (SNP) arrays และ เพาะตอผูปวยเกิดขึ้นใน 5 ใน 17 รายซึ่งโรคกลับเปนซ้ำ�คิดเปน
ทำ�การศึกษา in vitro graft-versus-leukemia effect โดยใช รอยละ 29 ซึ่งถือวาไมนอย ดังนั้นการตรวจ HLA ของมะเร็งเม็ด
mixed lymphocyte cultures
เลือดขาวเมื่อกลับเปนซ้ำ�หลังจากการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดนาจะ
มีประโยชนในการหาผูบริจาคเซลลตนกำ�เนิดเม็ดเลือดรายอื่นซึ่ง
ผลการศึกษา
มี T cells ที่สามารถกำ�จัดเซลลมะเร็งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาง
มีผูปวย 17 รายซึ่งโรคกลับเปนซ้ำ�หลังจากการปลูกถายเซลล พันธุกรรมดังกลาวได ซึ่งผูวิจัยไดทดลองทำ�การปลูกถายเซลล
ตนกำ�เนิดจาก haploidentical donor และ donor T-cell infusions ตนกำ�เนิดจาก haploidentical donor รายอื่นซึ่งมี mismatched
ทุกรายเปนมะเร็งซึ่งมีตนกำ�เนิดมาจากผูปวยเองจากการศึกษาโดย HLA haplotype กับเซลลมะเร็ง 2 ราย พบวาผูปวย 1 รายได
วิธี STR chimerism ในจำ�นวนนี้ 5 รายกลับไมพบ HLA alleles complete remission มากกวา 16 เดือนหลังจากการปลูกถาย
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เซลลตนกำ�เนิดครั้งที่ 2 และยังคงมีชีวิตอยู
ผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NK cells ซึ่งโดยปกติแลวมี
บทบาทสำ�คัญในการเกิด graft-versus-leukemia effect หลัง
จากการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจาก haploidentical donor รวม
กับ T-cell depletion พบวาการสูญเสีย mismatched HLA
haplotype จากการมี uniparental disomy นั้นไมมีผลตอการ
แสดงออกของ HLA class I รวมทั้งเมื่อนำ� NK cells ของทั้ง
ผูบริจาคและผูรับไปเพาะเลี้ยงรวมกับเซลลมะเร็งตอนที่โรคกลับ
เปนซ้ำ�ก็พบวามี NK cells ซึ่งตอบสนองตอเซลลมะเร็งจำ�นวน
นอยมาก จึงอธิบายไดวา NK cells ไมสามารถปองกันการกลับ
เปนซ้ำ�ของโรคได เชนเดียวกับกลไกอื่นๆ เชน การตอบสนองตอ
minor histocompatibility antigens
สรุปวาการที่เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีการสูญเสีย mismatched
HLA haplotype ทำ�ใหเซลลมะเร็งรอดพนจาก graft-versus-leukemia
effect หลังการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจาก haploidentical donor
และทำ�ใหโรคกลับเปนซ้ำ�ได โดยการเกิดเหตุการณนี้นาจะเปนผล
มาจากการคัดเลือกโดย alloreactive T cells ของผูบริจาคเอง
ซึ่งการตรวจการสูญเสีย HLA haplotype ดังกลาวทำ�ไดไมยาก
นัก และนาจะนำ�ไปใชในการรักษาที่เหมาะสมในผูปวยซึ่งมีโรคกลับ
เปนซ้ำ�ได

319

haplotype โดยผลการศึกษาไดจากการสังเกต รวมกับทำ�การทดลอง
เพื่อยืนยันสมมุติฐานโดย in vitro study ทำ�ใหขอมูลมีความนา
เชื่อถือมากขึ้น สวนการนำ�ไปใช คงตองรอการศึกษาเพิ่มเติมวาถา
นำ�การตรวจ HLA ของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเมื่อโรคกลับเปนซ้ำ�
มาใชในการเลือกผูบริจาครายอื่น จะเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งอัตรา
การรอดชีวิตของการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจาก haploidentical
donor ไดจริงหรือไม
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วิจารณ
การศึกษานี้ไดใหขอมูลใหมวากลไกที่ทำ�ใหมะเร็งเม็ดเลือดขาว
กลับเปนซ้ำ�หลังจากการปลูกถายเซลลตนกำ�เนิดจาก haploidentical
donor สวนหนึ่งเปนผลมาจากการสูญเสีย mismatched HLA
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