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ดีอีลูท (Del) ถูกรายงานครั้งแรกในป ค.ศ. 1980  มันเปน

ลักษณะ D+ ฟโนทัยปแบบออนมากในหมูเลือดระบบ Rh  ใน

เอเชียตะวันออก Del เปนเรื่องปกติมาก โดยในจีนและญี่ปุนพบกวา 

รอยละ 10- 30 ใน D- ที่มีลักษณะเปน Del ฟโนทัยป และพบอัตรา

ความถี่นอยมากในยุโรป แตไมพบการรายงาน Del ฟโนทัยปใน

แอฟริกัน  Del เกิดจากกระบวนการหลากหลายกระบวนการซึ่ง

ประกอบดวย การเกิด mutation แลวทำาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของลำาดับนิวคลีโอไทด  การเกิด mutation แลวมีการหายไป

ของลำาดับนิวคลีโอไทด  การเกิด mutation แลวทำาใหเกิดจุด

ยุติการแปลรหัสพันธุกรรมหรือการขาดหายไปของยีน D  โดย 

RHD(K409K) เปนลักษณะอัลลีลที่พบวามีความถี่มากที่สุด ซึ่ง

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทดในตำาแหนงสุดทายของ 

exon9 โดยเปลี่ยนจาก G เปน A แตกรดอะมิโนไมเปลี่ยนยัง

คงเปน lysine เชนเดิม ซึ่งมีการรายงานพบความถี่ 1:110 และ 

1:9091 ในประชากรจีนและเยอรมันตามลำาดับ เดลเปนลักษณะ

ฟโนทัยปที่พบความถี่มากใน D variant ของประชากรจีน และใน

จีนแผนดินใหญ RHD(K409K) เปนลักษณะอัลลีลที่พบความถี่ที่

มีรายงานมากที่สุด วัตถุประสงคการวิจัยในครั้งนี้จึงตองการศึกษา

ระดับโมเลกุลของ Del ฟโนทัยปและอัลลีลใหมๆ ในผูบริจาคโลหิต

ในเซี่ยงไฮเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานระดับโมเลกุลของ Del ฟโนทัยปใน

ประชากรจีน การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในผูบริจาคโลหิตทั้งหมด 400, 

253 ราย ทดสอบทางดานซีโรโลยีถึงระดับ indirect antiglobulin 

test (IAT) พบเปน D- 1,585 ราย (0.40%) และจาก D- 1,585 

รายนำามาทดสอบดวยวิธี adsorption- elution tests  พบเปน 

Del 279 ราย (17.60%) และนำา Del 279 ราย มาทดสอบดวยวิธี 

multiplex PCR, PCR-sequence-specific primers (PCR-SSP) 

และ sequencing และใน Del บางรายนำามาทดสอบความเปน 

zygosity ของอารเอชดียีนดวยวิธี PCR-restriction fragment 

length polymorphism หรือ real-time quantitative PCR 

การทดสอบพบวาในเดล 279 รายมีลักษณะเปน RHD(K409K) 

268 ราย   3 รายดูเหมือนวาจะมีลักษณะ RHD-CE-D hybrid 

อัลลีลซึ่งประกอบดวย 1 รายที่เปน RHD-CE(4–9)-D  1 ราย

เปน RHDCE(2–5)-D และ 1 ราย RHD(1–9)-CE นอกจากนี้ยัง

พบอัลลีลใหมอีก 5 ชนิดคือ  4 รายมีลักษณะเปนRHD3 G > A   

1 รายเปน RHD(R10W)   1 รายเปน RHD(L18P)   1 รายเปน 

RHD(L84P) และอีก 1 รายเปน RHD(A137E) อัลลีล และในการ

ศึกษาความเปน zygosity ของยีนDel 84 ราย พบวามีลักษณะ 

RHD+/RHD– 77 ราย และมีลักษณะ RHD+/RHD+ 7 ราย การ

ศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลพื้นฐานระดับโมเลกุลของ Del ฟโนทัยปใน

ประชากรจีนและเปนขอมูลในการศึกษาในอนาคตตอไป

สุภัตตรา มิถุนดี

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา

ยอวารสาร

พื้นฐานระดับโมเลกุลของอารเอชดียีนที่มีลักษณะเปนเดลฟโนทัยป

ในผูบริจาคโลหิตเซี่ยงไฮ
Molecular Basis of the RHD Gene in Blood Donors with DEL Phenotypes in Shanghai.  Q Li,1 L Hou,2 ZH Guo,1 LY Ye,1 DQ Yue,2 ZY Zhu1.  

Vox Sanguinis 2009;97:139-46.
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Myeloproliferative neoplasia (MPN) เปน ภาวะ ที่ มัก พบ การ 

กลาย พันธุ ซึ่ง ทำาให JAK2 ทำางาน มากกวา ปกติ โรค myelofibrosis 

ซึ่ง เปน MPN กลุม หนึ่ง ที่ มี ขอจำากัด ทั้ง ในแง ประสิทธิภาพ และ ชนิด 

ของ ยา ที่ มี ให เลือก ใช ดังนั้น จึง ได มี การ คิดคน พัฒนา ยา ที่ ยับยั้ง กลไก 

การ เกิด โรค เพื่อ นำามา เปรียบเทียบ การ รักษา ที่ มี อยู ใน ปจจุบัน ไดแก 

ruxolitinib ซึ่ง เปน ยา ที่ ตาน การ ทำางาน ของ JAK 1 และ JAK2 

โดย กลุม ประชากร ที่ นำามา ศึกษา ไดแก primary myelofibrosis 

และ myelofibrosis ที่เกิด ตามหลัง polycythemia vera หรือ 

essential thrombocythemia

เกณฑ ใน การ คัดเลือก ผูปวย เขา ทำาการ ศึกษา ไดแก ผูปวย อายุ 

มากกวา 18 ป ที่ มี ขนาด มาม ใหญ กวา 5 เซนติเมตร ต่ำากวา ใต ชาย

โครง ซาย โดย ไม คำานึงถึง สถานะ ของ การ กลาย พันธุ ของ JAK2 

ผูปวย ถูก สุม ใน อัตราสวน 2:1 ให ไดรับ ruxolitinib หรือ best 

available therapy (BAT) ตามลำาดับ โดย ขนาดยา ของ ruxolitinib 

ขึ้นกับ ปริมาณ เกล็ดเลือด เมื่อ เริ่มตน ของ ผูปวย ผูปวย ที่เกิด ตัว โรค 

เปน มากขึ้น ก็ สามารถ เปลี่ยนไป ใหการ รักษา อีก แบบ ได 

Primary end point คือ การ ลดลง ของ ปริมาตร มาม มากกวา 

รอยละ 35 จาก ตอน ตั้งตน ที่ สัปดาห ที่ 48 โดย จะ ทำาการ ประเมิน 

ปริมาตร มาม ทุก 12 สัปดาห สวน secondary end point คือ 

ปริมาตร มาม ที่ ลดลง มากกวา รอยละ 35 ที่ สัปดาห ที่ 24 ระยะเวลา 

ที่ ใช ใน การ ทำาให มาม ลด ขนาด ลง ตาม เปาหมาย progression-free 

survival, leukemic-free survival และ overall survival รวมถึง 

คุณภาพ ชีวิต ไดรับ การ ประเมิน โดย ใช แบบสอบถาม ที่เป็นมาตรฐาน 

มากกวา หนึ่ง แบบ

 ผล การ ศึกษา พบ วา กลุม ruxolitinib 146 ราย และ กลุม 

BAT 73 ราย พบ วา ลักษณะ ของ ประชากร ไมมี ความ แตกตางกัน 

ทาง สถิติ สวนมาก เปน คนสูงอายุ กลุม BAT ไดรับ การ รักษา ดวย 

hydroxyurea รอยละ 46 และ glucocorticoid รอยละ 16 พบ วา 

ปริมาตร มาม ที่ 48 สัปดาห ลดลง ใน กลุม ที่ ไดรับ ruxolitinib ตาม 

เปาหมาย แรก ที่ ตั้งไว แต ไมมี คนไขใน กลุม ที่ ไดรับ BAT ที่ ได ตาม 

เปาหมาย เลย และ ผูปวย รอยละ 97 ใน กลุม ruxolitinib มี ขนาด 

มาม เล็กลง แตเพียง รอยละ 56 ใน กลุม BAT โดย ปริมาตร มาม 

ที่ ลดลง ใน กลุม ruxolitinib ไม สัมพันธกับ สถานะ การ กลาย พันธุ 

ของ JAK2 นอกจากนี้ ผูปวย กลุม ruxolitinib นั้น มี คุณภาพ ชีวิต 

ที่ ดีกวา กลุม ที่ ได BAT อยา เห็น ได ชัดเจน ใน เกือบ ทุก ดาน แต อัตรา 

การ รอดชีวิต ของ ทั้ง 2 กลุม ไม แตกตางกัน และ ลักษณะ ของ ไขกระดูก 

นั้น ไมได เกิด การ เปลี่ยนแปลง ใน กลุม การ รักษา ทั้งสอง แบบ

ดาน ผล ขางเคียง พบ วา กลุม ruxolitinib จะ มี ปญหา เรื่อง ซีด 

และ เกล็ด เลือด ต่ำา ได มากกวา แต ไม ถึงขั้น รุนแรง และ สามารถ จัดการ 

ได ดวย ปรับ ขนาดยา และ ให เลือด

วิจารณ

การ ศึกษา นี้ เปนการ เปรียบเทียบ การ รักษา ที่ ตรง กับ พยาธิ สรีระ 

วิทยา การ เกิด โรค เปรียบ เทียบกับ BAT นั้น เห็น ได วา ruxolitinib 

ดีกวา อยาง เห็น ได ชัดเจน ในแง ของ ขนาด มาม ที่ ลดลง และ คุณภาพ ชีวิต 

ที่ ดีขึ้น แต ยา นี้ ไม ชวย ในดาน ภาวะ ซีด และ เกล็ดเลือด ต่ำา และ ยัง อาจ 

ทำาให อาการ เหลานี้ เลวลง ได ผูปวย ที่ เหมาะสม ตอ ยา นี้ จึง เปน ผูปวย ที่ 

มี มาม โต มาก รวมกับ อาการ constitutional symptom โดย ยัง ไมมี 

cytopenia มาก นัก นอกจากนี้ การ ศึกษา นี้ ยัง ไม พบ ผล ตอ อัตรา การ 

รอดชีวิต ซึ่ง อาจ เปน เพราะ ขนาด ตัวอยาง นอย ติดตาม ยัง ไมนาน 

พอ และ บางราย ยังมี การ ขาม กลุม จาก BAT มา เปน ruxolitinib 

การ ตอบสนอง ของ ผูปวย ไม ขึ้นกับ การ กลาย พันธุ ของ JAK2 

กลไก การ ออกฤทธิ์ ของ ยา อาจจะ มาจากการ ยับยั้ง JAK1 ทำาให 

inflammatory marker หลาย ตัว ก็ ลดลง อยาง มี นัยสำาคัญ ทำาให 

ชวย ลด อาการ ตาม ระบบ ได 

เนื่องจาก ตัว ยา นั้น มี ราคาแพง การ ศึกษา ที่จะ บงบอก ลักษณะ 

ผูปวย ที่ ตอบสนอง ตอ การ รักษา โดย ruxolitinib นั้น นาจะ ชวย ให 

แพทย ตัดสินใจ เลือก ยา ได อยาง มี เหมาะสมกับผูปวย ในประเทศ

ที่มีทรัพยากรจำากัด และ ยัง ตอง มีการศึกษา ระยะยาว ตอไป เพื่อ 

ติดตาม ดู ผล ตอ การ ดำาเนิน โรค และ ความ ปลอดภัย ของ การ ใช ยา ตัว นี้

ร ณ พิชัย  โชค สุวัฒน สกุล
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การยับยั้งJAKดวยยาRuxolitinibเปรียบเทียบกับการรักษาที่ดีที่สุดในปจจุบัน

ในการรักษาโรคMyelofibrosis
Claire Harrison, et al.  N Engl J Med 2012;366;787-8.


