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รายงานผูป้ ่ วย
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บทคัดย่อ

การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic stem cell transplant: HSCT) เป็ นวิธีการรักษามาตรฐานหนึ่ง
ของการรัก ษาผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ (Chronic myeloid leukemia: CML) ผูป้ ่ วยเด็กผูช้ าย อายุ
5 ปี มาด้วยอาการไข้ 5 วัน ตรวจร่างกายพบต่อมน�ำ้ เหลืองบริเวณคอ ตับและม้ามโต ได้รบั การวินิจฉัยเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง
ชนิดมัย อีลอยด์ โดยมีผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารแรกรับ คือ การตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพบภาวะซีด (Hb 7.8 g/
dL) มีเ ม็ดเลือดขาวปริมาณสูง (WBC 152 x103/mm3: Neu 30, Ly 43, Mo 5, Eo 0, Ba 5, myeloblast 1, promyelocyte
1, metamyelocyte 4, band form 10, myelocyte 1%) และปริมาณเกร็ดเลือดปกติ (platelet 378,000/mm3) ท�ำการตรวจ
ไขกระดูกเข้าได้กบั โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ (CML) ในระยะเรื้อรัง (Chronic phase), โครโมโซมจากไขกระดูก
พบ 46,XY,t(9,22) ได้รบั การรักษาโดยไฮดรอกซียเู รีย (Hydroxyuria) ขนาด 500 มิลลิกรัมต่อวัน ภายหลังการรักษา 4 เดือน ผูป้ ่ วย
มีการด�ำ เนินโรค เข้าสู่ระยะเฉียบพลัน (Blastic crisis) และได้รบั การรักษาด้วยยา อิมาทินิบ (Imatinib; Glevec®) 500 มิลลิกรัม
ต่อวัน และประเมินผลการรักษาหลังเริม่ ยา 3 เดือนพบว่าโรคสงบ
5 เดือนต่อมาผูป้ ่ วยมีการด�ำเนินโรคเข้าสู่ระยะเฉียบพลันครัง้ ที ่ 2 ได้รบั การรักษาด้วย cytarabine และ idarubicin จน
เข้าสู่ภาวะโรคสงบ (in remission) และได้ทำ� การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด จากพีช่ ายโดยใช้ conditioning regimen เป็ น
busulfan ร่วมกับ cyclophosphamide และ GvHD prophylaxis ด้วย cyclosporin และ methotrexate ผูป้ ่ วยอยู่ในระยะสงบ
ของโรค หลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดเป็ นเวลา 12 เดือน ต่อมาผูป้ ่ วยมีอาการเดินเซ ตรวจ MRI brain พบก้อน บริเวณ
cerebellum และมีการกระจายไปทีไ่ ขสันหลัง ผลชิ้นเนื้อพบเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด lymphoblastic และ myeloid โดยไม่พบ
การกลับเป็ นทีไ่ ขกระดูก ผูป้ ่ วยได้รบั การฉายรังสีบริเวณสมองและไขสันหลังร่วมกับการได้รบั ยาเคมีบำ� บัดทางไขสันหลัง ปัจจุบนั ไม่พบ
หลักฐานการกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรคหลังติดตามผูป้ ่ วยมา 8 ปี
ความเสีย่ งของการกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรคเฉพาะระบบประสาทในผูป้ ่ วยรายนี้ คือ การทีใ่ ช้ conditioning regimen ทีไ่ ม่มี
total body irradiation และยา imatinib นัน้ เข้าสู่ระบบประสาทได้นอ้ ย ส�ำหรับการรักษาภาวการณ์กลับเป็ นซ�ำ้ ในกรณีน้ ียงั ไม่มี
แนวทางทีช่ ดั เจน รายงานผูป้ ่ วยฉบับนี้จงึ เป็ นรายงานแรกในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับวิธีการและผลการรักษาผูป้ ่ วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ทมี ่ กี ารกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด
ค�ำส�ำคัญ : l การกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะระบบประสาท l การปลูกถ่ายไขกระดูก l มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์
			 l มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์
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Case report

Isolated central nervous system relapse after allogeneic stem cell
transplantation among pediatric patients with chronic myeloid
leukemia: a case report
Nalita Deepijarn, Piti Techavichit, Supanun Lauhasurayotin, Kanhatai Chiengthong, Hansamon Poparn,
Darintr Sosothikul and Panya Seksarn
Division of Hematology and Oncology, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital

Abstract

Hematopoeitic stem cell transplantation (HSCT) is considered one of the curative treatments for chronic
myeloid leukemia (CML), a rare hematologic malignancy in pediatric populations. A 5–year-old boy presented
fever and hepatosplenomagaly and received a diagnosis of chronic phase CML. His initial CBC showed anemia
(Hb 7.8 g/dL) and hyperleukocytosis (WBC 152 x103/mm3: Neu 30, Ly 43, Mo 5, Eo 0, Ba 5, myeloblast 1, promyelocyte 1, metamyelocyte 4, band form 10 and myelocyte 1%) and normal platelet count (platelet 378,000/mm3). A
bone marrow aspiration was compatible with CML in the chronic phase. Karyotype analysis of the bone marrow
revealed 46,XY, t(9,22). He was treated with hydroxyurea (500 mg/day). Four months later, he progressed to
myeloid blast crisis. Imatinib (Glevec®) 500 mg/day was administered. A repeated BMA and cytogenetic analysis
revealed normal values 3 months after treatment. Five months later, he developed a 2nd episode of myeloid blastic
crisis. He received an induction of remission chemotherapy with cytarabine plus idarubicin. He achieved a
remission with normal CSF cytospin. After that, he underwent an allo-HSCT from an HLA-matched sibling donor,
receiving busulfan and cyclophosphamide as conditioning regimen and cyclosporine and methotrexate as GVHD
prophylaxis. He was in disease remission after HSCT. HwTwelve months after HSCT, he developed ataxia with
normal CBC. A brain MRI revealed an infiltrative lesion sized 4x3x2 cm involving superior cerebellar vermis with
leptomeningeal enhancement, and BM remained in remission. A biopsy of a cerebellar tumor revealed mixed
phenotype comprising B lymphoblastic and myeloblastic. A spine MRI revealed leptomeningeal enhancement
along the conus medullaris. Isolated central nervous system (CNS) relapse of mixed lymphoid and myeloid blasts
was diagnosed. He received whole brain and spinal radiation with triple intrathecal chemotherapies. Currently,
he is in remission 8 years after the relapse.
Risk factors of isolated CNS relapse in our patient included conditioning regimen without total body
irradiation, minimal CNS penetration of imatinib and weak graft vs. leukemia in the CNS. Treatment for this
relapse has not yet been well defined. In summary, we describe the first report of isolated CNS relapse in a
patient undergoing HSCT for CML.
Keywords : l Isolated central nervous system relapse l Bone marrow transplantation l Chronic myeloid
leukemia l CML l Pediatric
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มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ ทีม่ กี ารกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรคเฉพาะในระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก 89
บทน� ำ
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ (Chronic
myeloid leukemia; CML) เป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทีพ่ บได้นอ้ ย
ในเด็ก โดยพบเพียงร้อยละ 2-3 ของผูป้ ่ วยมะเร็งในเด็กและวัย
รุ่น ตามรายงานพบว่าในเด็กและวัยรุ่นจะมีการด�ำเนินโรคทีร่ ุนแรง
มากกว่าในผูใ้ หญ่1 การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัย
อีลอยด์ในเด็กปัจจุบนั มีการรักษาหลักคือ การให้ยากลุม่ tyrosine
kinase inhibitor เช่น imatinib, dasatinib การปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด ในกรณีทผ่ี ูป้ ่ วยอยู่ในระยะลุกลาม (Accelerated phase), ระยะเฉียบพลัน (Blastic phase) หรือ ผูป้ ่ วย
ระยะเรื้อรัง (Chronic phase) ทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย
ยา หรือมีการกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรค1,2
แม้วา่ การรักษาโดยยานัน้ มีการตอบสนองและการพยากรณ์โรค
ทีด่ ี แต่มคี นไข้อกี กลุม่ หนึ่งทีม่ โี รคกลับเป็ นซ�ำ้ โดยเฉพาะการกลับ
เป็ นซ�ำ้ เฉพาะทางระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
เม็ดเลือด ซึง่ ยังไม่มแี นวทางรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานในปัจจุบนั รายงาน
ฉบับนี้เป็ นรายงานแรกของประเทศไทยทีเ่ กี่ยวกับการรักษาผูป้ ่ วย
เด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ทม่ี กี ารกลับเป็ นซ�ำ้
เฉพาะระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด
รายงานผูป้ ่ วย
ประวัตผิ ูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยเด็กชาย อายุ 5 ปี มาด้วยอาการไข้5วัน
ไม่มอี าการบ่งบอกสาเหตุของไข้ ไม่มเี บือ่ อาหารหรือน�ำ้ หนักลด
การตรวจร่างกายแรกรับ: อุณหภูมิ 38.4 องศาเซลเซียส ความ
ดันโลหิต 130/80 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 92 ครัง้ ต่อนาที อัตรา
การหายใจ 18 ครัง้ ต่อนาที และพบต่อมน�ำ้ เหลืองบริเวณคอโตทัง้
2 ข้าง ขนาด 1.5 เซนติเมตร ตับโตขนาด 2 เซนติเมตรล่างต่อ
ชายโครงด้านขวา และม้ามโต ขนาด 2 เซนติเมตรล่างต่อชายโครง
ด้านซ้าย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารแรกรับ CBC: Hb 7.8 g/
dL WBC 152 x103/mm3 (Neu 30, Ly 43, Mo 5, Eo 0, Ba
5, myeloblast 1, promyelocyte 1, metamyelocyte, band
form 10, myelocyte 1%), platelet 378,000/mm3 การตรวจ
ไขกระดูกพบ increase cellularity, increase in number of
myeloid series and normal maturation, blast cell < 5%,
normal megakaryocyte และ bone marrow immunophenotype พบ blast cell น้อยกว่า 5% เป็ น mixed myeloblast
และ lymphoblast พบผลบวกใน CD13, D33, CD34, CD19,
HLA DR, TdT และ MPO ผล bone marrow chromosome :
46,XY,t(9;22)(q34;q11) ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยเป็ น CML with
chronic phase และได้รบั การรักษาแรกรับด้วย hydroxyurea

500 mg (22 mg/kg/day) ผลการตรวจนับความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือดเป็ นปกติหลังจากเริ่มยา 1 เดือน
หลังได้รบั การรักษาด้วย hydroxyurea รวมระยะเวลา 4 เดือน
พบว่าผูป้ ่ วยมีอาการไข้ ปวดขาทัง้ 2 ข้าง การตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การ CBC : Hb 9.1 g/dL, WBC 5,330 x103/mm3 (Neu 3, Ly
24, blast 25, atypical lymphocyte 48%), platelet 16,000/
mm3 การตรวจไขกระดูก พบ blast cell 76% เข้าได้กบั CML
with blastic crisis ผล immunophenotype พบผลบวกใน
CD13, CD19, CD34, MPO และ HLA-DR ผูป้ ่ วยได้รบั การ
รักษาด้วย prednisolone 40 mg/m2/day รวม 20 วัน ร่วม
กับ Imatinib (Gleevec®) 500 mg/m2/dose ท�ำการประเมิน
ไขกระดูกหลังได้รบั Imatinib 3 เดือน พบไขกระดูกอยู่ในภาวะ
สงบ (in remission), bone marrow chromosome 46XY ผู ้
ป่ วยได้รบั ยา Imatinib ต่อเนื่องและตรียมตัวเข้ารับการปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด โดยใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตจากพีช่ าย
ระหว่างเตรียมตัวเพือ่ ท�ำการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด
(หลังจากเริ่มยา Imatinib 5 เดือน) ผูป้ ่ วยมีปญั หาเรื่องไข้ ปวด
ขา 2 ข้าง ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร CBC: Hb 8.7 g/
dL WBC 118 x103/mm3 (Neu 20.4, Ly 72.9, Mo 4.2, Eo
1.7, Ba 0.8%), platelet 97,000 /mm3 การตรวจไขกระดูกพบ
blast cell 8% พบผล Immunophenotype เป็ นบวกต่อ CD13,
CD33, CD34, HLA DR, MPO และ CD7 ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษา
ด้วย Cytarabine (100 mg/m2/day รวม 7 วัน) และ Idarubicin (12 mg/m2/day รวม 3 วัน) ตาม ThaiPOG Protocol
for AML induction (ThaiPOG 02-08) ประเมินหลังการรักษา
พบว่า โรคสงบ (in remission) คือไม่พบเซลล์ตน้ ก�ำเนิดตัวอ่อน
(Blast cell) ในไขกระดูก ผล bone marrow chromosome
เป็ น no metaphase และได้ทำ� การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ด
เลือด โดยใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดจากญาติ โดยผูบ้ ริจาค คือ
พีช่ าย เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดได้จากกระแสเลือดส่วนปลาย
(Peripheral blood stem cell) conditioning regimen คือ
Busulfan และ cyclophosphamide, GvHD prophylaxis คือ
cyclosporin และ methotrexate ผูป้ ่ วยมี neutrophil engraftment (absolute neutrophil count มากกว่า 500 เป็ นเวลา 3
วัน) วันที่ 12 ภายหลังการเริ่มปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด,
platelet engraftment (จ�ำนวนเกร็ดเลือดมากกว่า 20,000/L เป็ น
เวลา 7 วันโดยไม่มกี ารให้เกร็ดเลือดแก่ผูป้ ่ วย) วันที่ 9 ภายหลังการ
เริ่มปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด วันที่ 30 ภายหลังการเริ่ม
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด ประเมินโรคอยู่ในภาวะสงบ (in
remission), bone marrow chromosome 46XY, chimerism
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Figure 1 MRI of the brain revealed an infiltrative lesion sized 4x3x2 cm. involving superior cerebellar vermis.

Figure 2 A biopsy of a cerebellar tumor showed the infiltration leukemic cells with mixed phenotype of B lymphoblast and myeloblast.
พบ full donor chimerism และได้รบั cyclosporine จนครบ 6 ก�ำเนิดตัวอ่อน (Blast cell) ในไขกระดูก ได้รบั การวินิจฉัย คือ
เดือนหลังท�ำการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด ร่วมกับตรวจ การกลับเป็ นซ�ำ้ ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์เฉพาะ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด และ
หลังจากท�ำการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด 12 เดือน ท�ำการรักษาโดยการฉายแสงทีบ่ ริเวณสมองและไขสันหลัง (whole
ผูป้ ่ วยมีอาการ เดินเซ อ่อนเพลีย ไม่มแี รง ตรวจร่างกายพบ brain with spinal irradiation) ขนาดทัง้ หมด1080 cGy หลัง
impaired co-ordination ,dysmetria และ dysdiadochokinesia ฉายแสงครบ ผูไ้ ด้รบั การให้ยาเคมีบำ� บัดทางน�ำ้ ไขสันหลังจ�ำนวน
CBC พบภาวะซีดเล็ก (Hb 11.3g/dL) ผลอืน่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 3 ชนิด (Triple intrathecal : ARA-C, methotrexate, hydroMRI brain พบ infiltrative lesion occupying ที่ superior cortisone) 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ทัง้ หมด 5 ครัง้ และท�ำการตรวจ
cerebellar vermis sized 4x3x2 cm. (Figure 1) ร่วมกับ lep- ประเมินการรักษาต่อเนื่อง ไม่พบหลักฐานการกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรค
tomeningeal enhancement ทีบ่ ริเวณ conus medullaris และ แต่พบผลข้างเคียงจากการฉายรังสีรกั ษา คือ ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์
L2-S3 exiting nerve roots ผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาจากการ ต�ำ่ เส้นประสาทตาเสือ่ ม โรคอ้วน ปัจจุบนั ติดตามการรักษารวม
ตัวอย่างชิ้นเนื้อ พบเป็ น mixed phenotype of B lymphoblast เป็ นเวลา 8 ปี หลังจากได้รบั การวินิจฉัย ยังไม่พบหลักฐานการก
and myeloblast (Figure 2) การตรวจไขกระดูกไม่พบเซลล์ตน้ ลับเป็ นซ�ำ้ ของโรค ทัง้ ในระบบโลหิตและระบบประสาท
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โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในเด็ก ปัจจุบนั จะ
มีผลการรักษาทีด่ ี โดยการใช้ยากลุม่ tyrosine kinase inhibitor
ส่งผลให้การรักษาโดยวิธปี ลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด ซึง่ มี
บทบาทส�ำคัญในอดีตมีบทบาทลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยา
ดังกล่าวต่อเนื่องเป็ นเวลานาน พบผลข้างเคียงทีส่ ำ� คัญในผูป้ ่ วย
เด็ก เช่น การเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ มีปญั หาด้านความสามารถ
ในการสืบพันธุ1,2์ ในประเทศทีม่ งี บประมาณจ�ำกัด การรักษาโดย
การปลูกถ่ายไขกระดูก ยังเป็ นวิธที ท่ี ำ� ให้หายขาดจากโรคได้วธิ หี นึ่ง3
ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา มีการด�ำเนิน
โรคเข้าสู่ระยะลุกลาม หรือ ระยะเฉียบพลัน มีการกลับเป็ นซ�ำ้ ของ
โรค การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด จึงกลับมามีบทบาท
ส�ำคัญเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาทีห่ ายขาดในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ แต่
อย่างไรก็ตามยังพบการกลับเป็ นซ�ำ้ ภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้
ก�ำเนิดเม็ดเลือด ได้ ทัง้ การกลับเป็ นซ�ำ้ ในไขกระดูก หรือภายนอก
ไขกระดูก โดยปัจจัยทีส่ ่งผลให้มอี ตั ราการเป็ นซ�ำ้ ของโรค คือ ระยะ
ของโรคขณะท�ำการปลูกถ่าย ชนิดของผูบ้ ริจาค และ ยาเคมีบำ� บัด
ทีใ่ ช้ป้องกันการต่อต้านผูบ้ ริจาค4 ในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ มีการรายงาน
การกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะระบบประสาทในผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ 2% ปัจจัยทีม่ ผี ลเพิม่ การกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะ
ระบบประสาทในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้ คือ สถานะของโรคทีไ่ ม่สงบก่อนการ
ปลูกถ่าย การลุกลามเข้าสู่ระบบประสาทของโรคก่อนการปลูกถ่าย
การไม่มคี วามแตกต่างของ Human leucocyte antigen (HLA)
ผูบ้ ริจาคและผูร้ บั บริจาค รวมทัง้ การไม่ได้รบั ยาเคมีบำ� บัดทาง
ไขสันหลังภายหลังการปลูกถ่าย อย่างไรก็ตามยังไม่มรี ายงานถึง
ความสัมพันธ์ทม่ี คี วามส�ำคัญทางสถิตขิ องปัจจัยเหล่านี้กบั การก
ลับเป็ นซ�ำ้ ของโรคเฉพาะทางระบบประสาทอย่างเดียวในผูป้ ่ วย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์5 ในผูป้ ่ วยรายนี้ได้รบั
การรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด หลังจากที่
มีการด�ำเนินของโรคเข้าสู่ระยะเฉียบพลัน แต่เนื่องด้วยการทีใ่ ช้
conditioning regimen ทีไ่ ม่มกี ารฉายแสงทัง้ ร่างกาย (Total
body irradiation) ร่วมกับยา Imatinib เข้าสู่ระบบประสาทได้
น้อย โดยมีรายงานรวบรวมผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้รบั การวินิจฉัยกลับ
เป็ นซ�ำ้ เฉพาะทางระบบประสาทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด
มัยอีลอยด์ ทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด และ
ผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด จ�ำนวน 4 คน
พบว่าทัง้ หมดได้รบั การรักษาด้วยยา Imatinib และทุกคนไม่มี
หลักฐานการกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรคภายในไขกระดูก6 ซึง่ สนับสนุนว่า
ยา Imatinib เข้าสู่ระบบประสาทได้นอ้ ย6,7 อาจเป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให้
มีการเกิดการกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะทางระบบประสาทภายหลังการปลูก

ถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด
มัยอีลอยด์ในผูป้ ่ วยรายนี้ ในส่วนของแนวทางการรักษานัน้ ยังไม่มี
การรายงานแนวทางการรักษาทีเ่ ป็ นแนวทางชัดเจนทัง้ ในเด็กและใน
ผูใ้ หญ่ เนื่องจากมีอบุ ตั กิ ารน้อย จากการรวบรวมข้อมูลยังไม่พบ
รายงานในผูป้ ่ วยเด็ก พบเพียงรายงานผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ ซึง่ มีดงั นี้ ผู ้
ป่ วยเพศชาย อายุ 33 ปี ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีการกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะ
ทางระบบประสาทภายหลังการรักษาด้วยปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
เม็ดเลือด ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ โดยกลับ
เป็ นซ�ำ้ หลังได้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือดเป็ นเวลา 13
เดือน ได้รบั การรักษาโดยได้รบั ยานิโลทินิบ (nilotinib), ฉายแสง
บริเวณสมองและไขสันหลัง ร่วมกับได้ยาเคมีบำ� บัดแมทโทแทคเสท
(Methotexate) ทางน�ำ้ ไขสันหลัง ผูป้ ่ วยรายนี้มกี ารตอบสนองต่อ
การรักษาทีด่ ี อาการทางระบบประสาททีด่ ขี ้นึ ภายใน 72-96 ชัว่ โมง
หลังฉายแสง และติดตามการรักษาเป็ นเวลา 13 เดือน ยังไม่พบ
หลักฐานการกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรค7 โดยส่วนใหญ่การรักษาการกลับ
เป็ นซ�ำ้ เฉพาะทางระบบประสาท ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด
มัยอีลอยด์นนั้ จะคล้ายกัน ซึง่ อาจมีขอ้ แตกต่างบางอย่าง เช่น ให้ยา
เคมีบำ� บัดทางน�ำ้ ไขสันหลังจ�ำนวน 3 ชนิด (Triple intrathecal :
ARA-C, methotrexate, hydrocortisone) ร่วมกับการฉายแสง
บริเวณสมองและไขสันหลังใน มีการรายงานผูป้ ่ วย ซึง่ เป็ นผูป้ ่ วย
ชายอายุ 30 ปี ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีการกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะทางระบบ
ประสาท ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ ซึง่ ในผูป้ ่ วย
รายนี้ยงั ไม่เคยได้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด ได้รบั
การรักษาโดยยาเคมีบำ� บัดทางน�ำ้ ไขสันหลังจ�ำนวน 3 ชนิด (Triple
intrathecal : ARA-C, methotrexate, hydrocortisone) ร่วม
กับการฉายแสงบริเวณสมองและไขสันหลังผลการรักษาพบว่าได้ผล
การรักษาทีด่ เี ช่นเดียวกัน8 อย่างไรก็ตามในผูป้ ่ วยรายนี้ได้รบั การ
รักษาโดยการฉายแสงทีบ่ ริเวณสมองและไขสันหลัง ร่วมกับการ
ให้ยาเคมีบำ� บัดทางน�ำ้ ไขสันหลังจ�ำนวน 3 ชนิด จากการติดตาม
การรักษาอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผลการรักษาทีด่ ี ในปัจจุบนั ผูป้ ่ วย
ยังเข้ารับการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลารวม 8
ปี ถึงแม้จะพบว่ามีผลข้างเคียงจากการรักษาจากการฉายแสง คือ
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ตำ� ่ เส้นประสาทตาเสือ่ ม แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่พบหลักฐานการกลับเป็ นซ�ำ้ ของโรค
ดังนัน้ การรักษาโดยการฉายแสงทีบ่ ริเวณสมองและไขสันหลัง
ร่วมกับการได้ยาเคมีบำ� บัดทางน�ำ้ ไขสันหลัง จึงเป็ นวิธกี ารรักษาอีก
ทางเลือกหนึ่งทีไ่ ด้ผลลัพธ์ทด่ี ใี นผูป้ ่ วยเด็กทีม่ กี ารกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะ
ทางระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด
ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ และการฉายแสงใน
ปัจจุบนั มีการพัฒนาทีด่ ขี ้นึ ท�ำให้ผลข้างเคียงจากการรักษาลดลง
จึงอาจเป็ นปัจจัยหนึ่งทีช่ ่วยท�ำให้ผลการรักษาทีด่ ขี ้นึ ในผูป้ ่ วยกลุม่ นี้
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สรุป
ผูร้ ายงานได้รายงานการรักษาการกลับเป็ นซ�ำ้ เฉพาะทางระบบ
ประสาทภายหลังการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด ในโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในเด็ก ด้วยการฉายแสงทีบ่ ริเวณ
สมองและไขสันหลัง ร่วมกับการให้ยาเคมีบำ� บัดทางน�ำ้ ไขสันหลัง
ซึง่ ได้ผลดี อย่างไรก็ตามแพทย์ผูร้ กั ษาต้องพิจารณาผลข้างเคียง
จากการฉายรังสี เช่น ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ตำ� ่ และเส้นประสาท
ตาเสือ่ ม ทีอ่ าจเกิดขึ้นได้
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