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การจดัสรรอวยัวะในปจัจบุนัเป็นรูปแบบการยอมรบั HLA mis-

match ซึง่จะพจิารณาจาก 3 ขอ้ คอื 1) ผล HLA typing ระดบั 

1 field low resolution (LR) ของ HLA 3 loci คอื HLA-A, 

-B, -DRB1 เป็นอย่างนอ้ย  2) ผูป่้วยไมม่ ีdonor specific-HLA 

antibodies (DSA)  และ 3) ผล complement-dependent 

ตอ้งใหผ้ล negative เมือ่มคีรบท ัง้ 3 ขอ้ขา้งตน้ จะสามารถท�าการ

ปลูกถา่ยอวยัวะได ้แต่การท�า HLA genotype ในระดบั second 

field high resolution (2F-HR) จะช่วยใหว้เิคราะหห์า DSA 

ไดอ้ย่างแมน่ย�ากวา่ HLA แบบ LR เพราะ HLA แบบ LR ไม่

สามารถบง่บอก unique HLA protein ไดช้ดัเจน ในขณะที ่2F-

HR สามารถบอกความแตกต่างของ protein ทีบ่รเิวณ antigen 

recognition domain (ARD) ได ้จงึไดม้กีารศึกษาเพือ่ดูวา่การ

ท�า 2F-HR genotype จะสามารถสรุป DSA ไดถ้กูตอ้งกวา่การ

ท�า LR genotype หรอืไม่

ในปจัจบุนัส�าหรบัการปลูกถา่ยไต ยงัไมม่ขีอ้สรุปถงึความจ�าเป็น

ของการท�า extended 2F-HR HLA genotype Aleksandar 

S. และคณะ จงึเกบ็ขอ้มลูผูป่้วยปลูกถา่ยไต จ�านวน 1,000 ราย 

โดยผูป่้วยและผูบ้รจิาคมีหมูเ่ลอืด ABO ตรงกนั และผล CDC 

crossmatch  เป็น negative  ผูป่้วยไดร้บัการตรวจหา DSA 

ก่อนการปลูกถา่ยไต คณะผูว้จิยัไดท้ �า HLA typing ของผูป่้วย

และผูบ้รจิ าคเพิม่ในระดบั  2F-HR ดว้ยวธิ ี next generation 

sequencing (NGS) และน�ามาวเิคราะหห์า DSA ซ�า้อกีคร ัง้ (จาก

การใช ้2F-HR HLA genotype)  เมือ่น�าผล DSA ทีว่เิคราะหไ์ด ้

มาเปรยีบเทยีบกนั โดยแบง่เป็น กลุม่ที ่1 DSA negative (DSA
neg

 

group) จ�านวน 860 ราย กลุม่ที ่2 DSA positive ท ัง้จาก LR และ 

2F-HR (2F-HR
pos

LR
pos

DSA group) จ�านวน 108 ราย และกลุม่

ที ่3 DSA positive จาก LR แต่จาก 2F-HR ใหผ้ล negative 

(2F-HR
neg

LR
pos

DSA group) จ�านวน 32 ราย โดยเปรยีบเทยีบ

ผลทางคลนิิกของแต่ละกลุม่ ไดแ้ก่ การเกดิ graft failure และ

การเกดิ antibody-mediated rejection (ABMR)

ผลการศึกษาพบอตัราการอยู่รอดของเน้ือเยื่อไตปลูกถ่ายที ่

เวลา 10 ปี ไมแ่ตกต่างกนัใน DSA
neg

 group และ 2F-HR
neg

LR
pos 

DSA group โดยไดผ้ลเป็นรอ้ยละ 82.4 และ 93.8 ตามล �าดบั ที ่

p = 0.27 ท ัง้สองกลุม่นี้ยงัม ีgraft survival ทีด่กีวา่ 2F-HR
pos 

LR
pos

DSA group อย่างมนียัยะส�าคญั อกีท ัง้ผูป่้วยท ัง้ 32 รายใน 

2F-HR
neg

LR
pos

DSA group ไมพ่บการเกดิ histological pheno-

type ทีเ่ขา้ไดก้บั ABMR ใน 5 ปีแรกหลงัการปลูกถา่ยไต จากผล

การศึกษาอาจกลา่วไดว้า่ผูป่้วยทีพ่บวา่ม ีDSA positive จากการ

วเิคราะหด์ว้ย LR HLA typing  แต่เมือ่วเิคราะหด์ว้ย 2F-HR 

HLA typing พบวา่ไมเ่ป็น DSA ท�าใหเ้กดิเป็น misclassified 

DSA แต่ในทางปฏบิตักิารท�าเพยีง LR ส่งผลให ้donor-recipient 

pair กลุม่นี้ถกูจดัเป็น unacceptable mismatched มผีลท�าให ้

ลดโอกาสในการไดร้บัไตจากผูบ้รจิาคดงักลา่ว

จากการจดัสรรอวยัวะตามวธิขีา้งตน้พบวา่ ยงัมปีญัหา long 

term graft outcome ทีไ่มด่ ีต่อมาจงึมกีารศึกษาเรื่อง epitope 

ของแอนตบิอด ี(ส่วนประกอบของแอนตบิอดทีีก่ระตุน้ T cell) มาใช ้

พจิารณาการจดัสรรอวยัวะ ซึง่จะใชโ้ปรแกรม HLA Matchmarker 

ซึง่โปรแกรมนี้ตอ้งใชผ้ล HLA typing ระดบั 2F-HR ของผูป่้วยและ

ผูบ้รจิาค ทีต่รวจดว้ยเทคนิค sequencing และผล HLA antibody 

ทีต่รวจดว้ยน�า้ยา single antigen bead (SAB) ใส่ในโปรแกรม 

แลว้โปรแกรมจะแปลผลเป็นจ�านวน eplet mismatch ใหเ้ลอืกผู ้

บรจิาคทีเ่หมาะสม โดยไมต่อ้งท�า crossmatch ระหวา่งผูป่้วยกบัผู ้

บรจิาค แต่ปจัจบุนัการจดัสรรอวยัวะดว้ยโปรแกรม Matchmarker  

ยงัไมเ่ป็นทีแ่พร่หลายเพราะการตรวจ HLA typing ระดบั 2F-HR 

และ SAB มรีาคาแพง จงึท�าใหบ้างประเทศใชว้ธิกีารอนุมานผล 

2F-HR ดว้ยการใส่ผลระดบั LR ในโปรแกรม Haplostat หรอื ใช ้

HLA frequencies ของแต่ละประเทศ แต่กม็ขีอ้สงสยัวา่การใช ้

อนุมาน 2F-HR จาก HLA typing ระดบั LR สามารถใชว้เิคราะห์

หา DSA ไดถู้กตอ้งแมน่ย�าเทยีบกบัการใช ้HLA genotyping 

ระดบั 2F-HR หรอืไม ่Aleksandar S. และคณะจงึน�าผล 2F-

HR HLA genotype ทีอ่นุมานจาก LR HLA genotype มา
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เทยีบกบัผล HLA typing 2F-HR จาก NGS  ในการวเิคราะห ์

หา DSA พบวา่ DSA  ทีไ่ดจ้ากการอนุมานมคีวามคลาดเคลือ่น

คดิเป็นรอ้ยละ 23 

โดยสรุป การท�า extended 2F-HR typing ส�าหรบั 

donor-recipient pair มคีวามส�าคญัต่อความถกูตอ้งของการ

วเิคราะห ์DSA ส�าหรบัการอนุมาน 2F-HR genotype แมว้า่จะ

ช่วยในการวเิคราะหห์า DSA ไดถ้กูตอ้งมากขึ้นในผูป่้วยบางราย 

แต่อย่างไรกต็ามการอนุมานกย็งัเกดิ misclassification ได ้จงึ

ตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการใชก้ารอนุมานนี้ท ัง้ในทางคลนิิก และ

ในการวจิยั

แพทยห์ญงิแสงระว ี ศรีเมอืง

ศูนยบ์ริการโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย
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บทน�ำ

ปจัจบุนั การใหย้าเคมบี �าบดัสูตร R-CHOP ทีป่ระกอบดว้ย 

rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine 

และ prednisone ถอืเป็นการรกัษามาตรฐานในผูป่้วยมะเรง็ต่อม

น�า้เหลอืงชนิด Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) 

อย่างไรกต็ามมผูีป่้วยเพยีงรอ้ยละ 60 ทีห่ายจากการรกัษาดว้ย

ยาเคมบี �าบดัสูตรน้ี 

ยา polatuzumab vedotin เป็นยาทีอ่ยู่ในกลุม่ antibody-drug 

conjugate โดยประกอบไปดว้ยส่วน monoclonal antibody ที่

สามารถจบัจ�าเพาะกบั CD79b ซึง่มกีารแสดงอยู่บนผวิเซลลม์ะเรง็ 

และส่วนทีเ่ป็นสาร monomethyl auristatin E ซึง่มคีุณสมบตัิ

เป็นตวัยบัย ัง้การแบง่ตวัของเซลลผ่์านการยบัย ัง้ microtubule

วธิกีำรศึกษำ

ผูว้จิยัท �าการศึกษาในผูป่้วย DLBCL อายุ 18-80 ปี ทีไ่มเ่คย

ไดร้บัการรกัษามาก่อน โดยมคีะแนน Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) performance status ระหวา่ง 0-2 

และ International Prognostic Index (IPI) ระหวา่ง 2-5 การ

ศึกษาจะไมร่วมเอาผูป่้วยทีม่ปีระวตัเิป็น indolent lymphoma 

หรอืมกีารกระจายของโรคไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง (central 

nervous system involvement)

ลกัษณะการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบสุ่มชนิดมกีลุม่

ควบคุมแบบปกปิดสองทาง (double-blind, randomized, 

placebo-controlled, phase 3 trial) ผูป่้วยกลุม่ทีห่นึ่ง จะได ้

รบัยา polatuzumab vedotin แทนยา vincristine ทีม่อียุ่เดมิ

ในสูตร R-CHOP (pola-R-CHP) ส�าหรบักลุม่ทีส่อง จะไดร้บัยา

สูตร R-CHOP

ผลกำรศึกษำ

มผูีป่้วยเขา้ร่วมการศึกษาท ัง้หมด 879 ราย โดยม ี440 ราย 

ในกลุม่ pola-R-CHP และ 439 ราย ในกลุม่ R-CHOP ผูป่้วย

ท ัง้สองกลุม่มลีกัษณะพื้นฐานใกลเ้คยีงกนั อายุมธัยฐาน (median 

age) ของผูป่้วยในการศึกษาเท่ากบั 65 ปี

หลงัจากติดตามผลการรกัษาที่ระยะกึ่งกลางเวลาติดตาม 

(median follow up time) 28.2 เดอืน พบวา่ ความเสีย่งของ
การเกดิการลกุลามของโรค การกลบัเป็นซ�า้ และ การเสยีชวีติ ใน

กลุม่ pola-R-CHP นอ้ยกวา่กลุม่ R-CHOP อย่างมนียัส�าคญัทาง
สถติ ิ(stratified hazard ratio [HR], 0.73; 95% confidence 
interval [CI]: 0.57-0.95; p = 0.02) และเมือ่พจิารณาทีร่ะยะ

เวลา 2 ปีซึง่เป็นระยะเวลาทีค่าดวา่ผูป่้วยทีร่กัษาจนโรคสงบจะไม่
กลบัมาเป็นซ�า้ จะพบวา่ในกลุม่ pola-R-CHP มคีวามแตกต่างของ

เปอรเ์ซน็ตอ์ตัราการรอดชวีติโดยไมม่กีารกลบัเป็นซ�า้ (surviving 

without progression) มากกวา่กลุม่ R-CHOP อยู่รอ้ยละ 6.5 
[76.7% (95%CI: 72.7-80.8) vs. 70.2% (95%CI: 65.8-74.6)] 
ส �าหรบัอตัราการรอดชวีติ (overall survival) นัน้ ไมพ่บความ
แตกต่างกนั

ผลขา้งเคยีงจากการรกัษาในผูป่้วยท ัง้สองกลุม่พบวา่มอีตัราการ

เกดิผลขา้งเคยีงใกลเ้คยีงกนั เมือ่พจิารณาผลขา้งเคยีงระดบั 3-4 จะ
พบภาวะทีจ่ �านวนเมด็เลอืดขาวชนิดนิวโทรฟิลต�า่ลง (neutropenia) 
บอ่ยทีสุ่ด โดยกลุม่ทีไ่ดร้บั pola-R-CHP เกดิรอ้ยละ 28.3 ส่วน
กลุม่ทีไ่ดร้บั R-CHOP เกดิรอ้ยละ 30.8 อตัราการเกดิภาวะไขจ้าก

เมด็เลอืดขาวชนิดนิวโทรฟิลต�า่ (febrile neutropenia) อยู่ทีร่อ้ย

ละ 13.8 ในกลุม่ pola-R-CHP และ รอ้ยละ 8.0 ในกลุม่ R-CHOP 
การเกดิอาการปลายประสาทอกัเสบ (peripheral neuropathy) 
ในท ัง้สองกลุม่ ไมพ่บความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
สรุป

ในผูป่้วยมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงชนิด DLBCL ทีไ่มเ่คยไดร้บั
การรกัษามาก่อน การไดร้บัยาเคมบี �าบดัสูตร pola-R-CHP จะมี
ความเสีย่งของการเกดิการลกุลามของโรค การกลบัเป็นซ�า้ และ 

การเสยีชวีติ ต�า่กวา่ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาเคมบี �าบดัสูตร R-CHOP โดย
พบลกัษณะเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคค์ลา้ยคลงึกนั
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