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การระบาดใหญ่ทวั ่ โลก (pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้เกิดวิกฤติการณ์ทไ่ี ม่เคยประสบ
มาก่อนในห้วงเวลาสมัยใหม่ ความรุนแรงของโรคแตกต่างกันมาก
ในแต่ละบุคคล ตัง้ แต่ไม่มอี าการ ไปจนถึงมีอาการรุนแรงมากจน
เสียชีวติ ซึง่ มีผูเ้ สียชีวติ มากกว่า 1 ล ้านคนทัว่ โลกจากโรคติดเชื้อ
โคโรนา 2019 มีปจั จัยเสี่ยงของการเกิดโรครุนแรงหลายประการ
ซึง่ มีการพิสูจน์แล ้ว คือการมีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง นอกจากนัน้ หมูโ่ ลหิต ABO บางหมูโ่ ลหิตก็อาจ
จะเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชนิดรุนแรง
International Society of Blood Transfusion (ISBT) ได้
จัดตัง้ กลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญนานาชาติในสาขาโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิตเพือ่ ทบทวนและสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหมู่
โลหิต ABO และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุม่ ดังกล่าวพบ
ว่าหมู่ โลหิต ABO มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อต่างๆ มากมาย
เช่น วัณโรค มาลาเรีย อหิวาตกโรค โนโรไวรัส (Norovirus) รีโทร
ไวรัส (Retrovirus) ชิคุนกุนยาไวรัส (Chikungunya virus) เชื้อ
เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร (Helicobacter pylori; H. pylori) และ
เชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) ผ่านกลไกทีห่ ลากหลาย
เช่น การยึดเกาะ (adhesion) และการเพิม่ จ�ำนวน (colonization)
ของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรบนเยือ่ บุผวิ กระเพาะอาหารอาศัย

โอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharide) Leb/H ซึง่ บุคคลทีม่ หี มู่
โลหิต O จะมีปริมาณ H แอนติเจน (antigen) มากกว่าหมูโ่ ลหิต
อืน่ ท�ำให้มโี อกาสติดเชื้อมากกว่า
ส�ำหรับความสัมพันธ์ของหมูโ่ ลหิต ABO กับการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าหมู่
โลหิต ABO อาจมีผลต่อพยาธิกำ� เนิดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยทีบ่ คุ คลซึง่ มีหมูโ่ ลหิต O มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 น้อยกว่ าหมูโ่ ลหิตอืน่ ในขณะทีบ่ คุ คลซึง่ มีหมูโ่ ลหิต A มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเกิดโรคทีร่ ุนแรงกว่า
หมูโ่ ลหิตอืน่ ซึง่ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทแ่ี สดงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างหมูโ่ ลหิต ABO กับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีตงั้ แต่
ระดับการวิจ ั ยโดยการสังเกต (observational studies) ขนาด
เล็ก ไปจนถึงระดับ genome-wide-association-analyses และ
meta-regression analyses ระดับประเทศ
แอนติเจนของหมูโ่ ลหิต ABO คือโอลิโกแซ็กคาไรด์ทแ่ี สดงออก
บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงและเนื้อเยือ่ อืน่ ๆ โดยเฉพาะเยือ่ บุผนัง
หลอดเลือด (endothelium) มีสมมติฐานจ�ำนวนมากทีพ่ ยายาม
อธิบายความแตกต่างของโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
บุคคลทีห่ มูโ่ ลหิต ABO ต่างหมูก่ นั หนึ่งในสมมติฐานเหล่านัน้ คือ
แอนติบอดี anti-A และ anti-B ทีม่ ใี นบุคคลทีห่ มูโ่ ลหิต O สามารถ
จับกับแอนติเ จนบน envelope ของไวรัสและยับยัง้ ไวรัส (vira
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neutralization) ท�ำให้ไวรัสไม่สามารถไปท�ำให้เซลล์เป้ าหมายติด
เชื้อได้ อีกหนึ่งสมมติฐานคือแอนติบอดี anti-A ทีม่ ใี นบุคคลที่
หมูโ่ ลหิต O และ B สามารถจับกับโปรตีนตรงส่วนหนาม (Spike
protein) ของไวรัสโคโรนา 2019 แล ้วยับยัง้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ไวรัสและ angiotensin-converting-enzyme-2-receptor ท�ำให้
ไวรัสไม่ส ามารถเข้าไปในเซลล์เยือ่ บุผวิ (epithelial cells) ของ
ปอดได้ นอกจากนัน้ ความแตกต่างของระดับการท�ำงานของเอนไซม์
angiotens in-converting enzyme-1 และปริมาณของ von
Willebrand factor (VWF) และแฟคเตอร์ VIII (Factor VIII)
ซึง่ แตกต่ างกันในบุคคลทีม่ หี มูโ่ ลหิต ABO ต่างหมูก่ นั อาจมีผล
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยเฉพาะในบุคคลทีม่ หี มู่
โลหิต A ซึง่ มีปริมาณ VWF สูงจะมีผลลัพธ์ของการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทีไ่ ม่ดไี ด้
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กล่าวโดยสรุปคือ บุคคลทีม่ หี มูโ่ ลหิต O มีความเสีย่ งต�ำ่ ทีจ่ ะ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะทีบ่ คุ คลทีม่ หี มูโ่ ลหิต A มีความ
เสีย่ งสูงทีจ่ ะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีอาการรุนแรง อย่างไร
ก็ตามยังต้องมีการศึกษาไปข้างหน้า (prospective studies) และ
การศึกษากลไก (mechanistic studies) เพือ่ ตรวจสอบความ
สัมพันธ์ดังกล่าว ซึง่ ตามหลักฐานจากการศึกษาทีม่ ใี นปัจจุบนั ยัง
ไม่เพียงพอในการใช้ในการก�ำหนดนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องนี้
นพ. อภิสทิ ธิ์ ทองไทยสิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ชนั สูตร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Safety and Efficacy of CTX001 in Patients with TransfusionDependent β-Thalassemia and Sickle Cell Disease: Early Results
from the Climb THAL-111 and Climb SCD-121 Studies of Autologous
CRISPR-CAS9-Modified CD34+ Hematopoietic Stem and Progenitor
Cells
Frangoul H, Bobruff Y, Cappellini MD, et al. Blood. 2020;136:(Suppl 1):3-4.

ความเป็ นมา
BCL11A เป็ น key transcriptional factor ส�ำหรับยับยัง้
การแสดงออกของสายโปรตีนแกมมาโกลบิน (γ-globin) ส่งผลให้
ลดการสร้างฮีโมโกลบินเอฟ (HbF) ในเม็ดเลือดแดงและท�ำให้เกิด
การสร้างฮีโมโกลบินของผูใ้ หญ่ (HbA) การเพิม่ ขึ้นของฮีโมโกลบิน
เอฟอาจช่วยลดภาวะโลหิตจางและลดความต้องการในการได้รบั
เลือดส�ำหรับผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียชนิดเบต้า (β-thalassemia) หรือ
อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกรวมถึงภาวะวิกฤตเซลล์เคียว
(vaso-occlusive crises, VOCs) ส�ำหรับผูป้ ่ วยโลหิตจางแบบ
ซิกเคิลเซลล์ (sickle cell disease)
CTX001 เป็ นยีนส์บำ� บัด (gene therapy) โดยใช้ CRISPRCas9 แก้ไข้บริเวณ erythroid enhancer region ของ BCL11A
ของเซลล์ ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด ส่งผลให้ลดการแสดงออกของ
BCL11A และเพิม่ ปริมาณฮีโมโกลบินเอฟในเม็ดเลือดแดง
เป้ าหมายการศึกษา
งานวิจยั CLIMB THAL-111 (NCT03655678) และ CLIMB
SCD-121 (NCT03745287) เป็ นการศึกษาแบบหลายศูนย์ (Multicenter) ศึกษา CTX001 ครัง้ แรกในมนุษย์ รักษาผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียชนิดเบต้าชนิดทีต่ อ้ งพึง่ พาการรับเลือด (TDT) และผูป้ ่ วย
โลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์ คณะผู้วิจัยนำ�เสนอผลลัพธ์จากการ
ติดตามผลการรักษาอย่างน้อย 3 เดือน ในด้านความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของ CTX001
ระเบียบวิธกี ารวิจยั
ประชากรทีศ่ ึกษาคือผูป้ ่ วยอายุ 18 ถึง 35 ปี ทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัย
ธาลัสซีเมียชนิดเบต้าชนิดทีต่ อ้ งพึง่ พาการรับเลือด ซึง่ ได้รบั เลือด
แดงมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มิลลิลติ รต่อน�ำ้ หนักตัว 1 กิโลกรัม
ต่อปี หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ยูนิตต่อปี ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา
และโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์ท่ีมวี กิ ฤตเซลล์เคียวมากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 ครัง้ ต่อปี ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา

ผูว้ จิ ยั ใช้ G-CSF และ Plerixafor ส�ำหรับการ mobilization and
collection เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด CD34+ ส�ำหรับผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย และใช้ Plerixafor ส�ำหรับผูป้ ่ วยโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์
จากนัน้ อาศัย CRISPR-Cas9 แก้ไขบริเวณ erythroid enhancer
region ของ BCL11A ของเซลล์ CD34+ และใช้ busulfan เป็ น
เวลา 4 วันส�ำหรับ myeloablation ก่อนใส่ CTX001 ให้ผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยได้รบั การติดตาม stem cell engraftment เหตุการณ์
อันไม่พงึ ประสงค์ ปริมาณฮีโมโกลบินทัง้ หมดและฮีโมโกลบินเอฟ
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก ความต้องการในการได้รบั เลือด และการ
เกิดวิกฤตเซลล์เคียว
ผลการศึกษา
จากการศึ กษาผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียจ�ำนวน 5 ราย (ติดตามนาน
ทีส่ ุด 15 เดือน) และผูป้ ่ วยโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์จำ� นวน 2 ราย
(ติดตามนานทีส่ ุด 12 เดือน) พบว่าผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียมี median
neutrophil engraftment วันที่ +32 และมี median platelet
engraftment วันที่ +37 และผูป้ ่ วยโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์มี
neutrophil engraftment วันที่ +30 และ +22 และมี median
platelet engraftment วันที่ +37 และ +33
ผูป้ ่ วยทุกรายมีการเพิม่ ขึ้นของปริมาณฮีโมโกลบินทัง้ หมดและ
ฮีโมโกลบินเอฟตลอดระยะเวลาทีต่ ดิ ตาม หลังจากการรักษาด้วย
CTX001 ผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียทุกรายสามารถหยุดการรับเลือดได้
ภายใน 0.9 ถึง 1.9 เดือน และผูป้ ่ วยรายแรกของการศึกษายังคง
ไม่ตอ้ งได้รบั เลือดมานานกว่า 15 เดือน ผูป้ ่ วยโลหิตจางแบบซิก
เคิลเซลล์ทงั้ 2 รายไม่พบวิกฤตเซลล์เคียว โดยทีร่ ายแรกของการ
ศึกษายังคงปลอดวิกฤตเซลล์เคียวมานานกว่า 1 ปี
ส�ำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย การรักษาด้วย CTX001 มี
ผลข้างเคียงทัว่ ไปเทียบได้กบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด
ด้วย bulsulfan myeloablation ปกติ มีเพียงผูป้ ่ วยธาลัสซีเมีย 1
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รายทีพ่ บเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รุนแรงทีอ่ าจเกิดจาก CTX001 และมีความปลอดภัย ผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียทัง้ 5 รายสามารถหยุดการ
คือ hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) ซึง่ ได้รบั รับเลือดได้ภายใน 2 เดือน และผูป้ ่ วยโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล์
การดูแลรักษาและอาการทุเลาลง
ไม่มวี กิ ฤตเซลล์เคียวตลอดการระยะเวลาทีต่ ดิ ตาม
สรุป
จากข้อมูลเบื้องต้น CTX001 เป็ นวิธกี ารรักษาทีม่ ศี กั ยภาพ
นพ. ปณชัย ศิลป์ สมั ฤทธิ์
สามารถเพิ่มระดับฮีโมโกลบินเอฟและฮีโมโกลบินทัง้ หมดใน
แผนกโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม
ผูป้ ่ วยทัง้ 7 รายแรก ผูป้ ่ วยทุกรายมี stem cell engraftment
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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