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Immunotherapy: the good, the bad, the ugly, and the really ugly
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การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนั นิยมใช้ภมู คิ ุม้ กันบ�ำบัด (humanized
monoclonal immunotherapeutics) ในการรักษาโดยเริ่มจาก
การใช้ Rituximab (anti-CD20) ซึง่ มีเป้ าหมายในการรักษาโรค
มะเร็งกลุม่ B cells นอกจากนี้ยงั มีการน�ำภูมคิ ุม้ กันบ�ำบัดมาใช้
รักษาโรคอืน่ ๆ ได้แก่ chronic lymphocytic leukemia (CLL)
รวมทัง้ immune thrombocytopenia และ autoimmune
hemolytic anemia ข้อดีของการใช้ภมู คิ ุม้ กันบ�ำบัดคือสามารถ
ใช้รกั ษาโรคได้หลากหลาย โดยเริ่มจากประสบความส�ำเร็จในการ
ใช้ Rituximab จึงท�ำให้มี monoclonal antibodies ชนิดอืน่ ๆ
ตามมา ได้แก่ Daratumumab (anti-CD38) และ Hu5F9-G4
(anti-CD47)
การใช้ภมู คิ ุม้ กันบ�ำบัดมีขอ้ เสียคือ อาจท�ำให้เกิด cross reaction
กับเม็ดเลือดแดงในการทดสอบทาง serology ซึง่ ท�ำให้ยากต่อการ
แก้ปญั หาทีพ่ บในการจัดหาโลหิตให้กบั ผูป้ ่ วย ในผูป้ ่ วย multiple
myeloma การใช้ยา Daratumumab ซึง่ เป็ น anti-CD38 พบว่าให้
ผลในการรักษาเป็ นอย่างดี แต่การใช้ยานี้ทำ� ให้เกิดปัญหาการตรวจ
ทาง red cell serology เพราะให้ผลบวกในการทดสอบ indirect
antiglobulin test เช่น antibody screening และ antibody
identification ซึง่ การใช้ Dithiothreitol (DTT) treat screening
cells และ panel cells เพือ่ ท�ำลาย CD38 ทีอ่ ยู่บนผิวเม็ดเลือด
แดงก่อนการทดสอบสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ท�ำให้การตรวจหา
alloantibodies ชัดเจนขึ้น
สิง่ ทีน่ ่ากลัวส�ำหรับภูมคิ ุม้ กันบ�ำบัดในปัจจุบนั คือ การมุง่ เป้ าหมาย
ไปที่ highly expressed RBC antigens ได้แก่ CD47 โดย CD47
นัน้ จะไปปิ ดกัน้ การท�ำงานของ mononuclear phagocyte ไม่ให้จบั
ท�ำลาย cancer cells แต่หาก CD47 ถูก block จะท�ำให้ cancer
cells ถูกท�ำลายไปในทีส่ ุด ในขณะเดียวกันพบว่าการรักษาโดยใช้
Hu5F9-G4 (Magrolimab) ซึง่ เป็ น anti-CD47 ส่งผลกระทบใน
ทุกขัน้ ตอนของการทดสอบ pre-transfusion testing รวมไปถึง
การทดสอบ ABO reverse grouping ด้วย สิง่ ทีน่ ่ากลัวยิง่ ไปกว่า
นัน้ คือ CD47 ไม่สามารถถูกท�ำลายได้ ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารใดก็ตาม

แม้กระทัง่ การใช้ DTT หรือเอนไซม์ ดังนัน้ วิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุดในขณะนี้
ทีจ่ ะสามารถจัดการกับการรบกวนของ anti-CD47 ได้คอื การใช้วธิ ี
multiple alloadsorption โดยใช้ papain-treated RBCs และ
ใช้ anti-human globulin ทีเ่ ป็ น Gamma-clone ในการทดสอบ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นท�ำให้เห็นถึงปัญหาการทดสอบทาง red
cell serology ในผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาเหล่านี้เป็ นอย่างมาก ซึ่งไม่
เพียงแต่ การได้รบั anti-CD38 หรือ anti-CD47 เท่านัน้ แต่ใน
อนาคตอาจมีการรักษาทีต่ อ้ งใช้ภูมคิ ุม้ กันบ�ำบัดซึง่ ท�ำให้ therapeutic antibodies จับกับแอนติเจนทีอ่ ยู่บนเม็ดเลือดแดงเกิด
ปัญหาต่างๆได้ เช่น CD44 เป็ นส่วนประกอบของ Indian blood
group system พบได้บน cancer cell ด้วย นอกจากเม็ดเลือด
แดง CD71 เป็ นแอนติเจนทีแ่ สดงออกบน reticulocyte ท�ำให้เกิด
ปฏิกริ ยิ า mixed-field ในการทดสอบ direct antiglobulin test
ได้ ในกรณีผูป้ ่ วยมี reticulocyte สูง CD99 เกี่ยวข้องกับ Xga
blood group พบได้ใน cancer cell เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยงั
มี CD55 และ CD59 พบได้มากบนผนังเซลล์ของเม็ดเลือดแดง
ท�ำให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกับ anti-CD47 จึงยากต่อการตรวจ
หา alloantibodies ทีม่ คี วามส�ำคัญทางคลินิก
เพือ่ เป็ น การป้ องกันปัญหาต่างๆ ข้อแนะน�ำทีค่ วรปฏิบตั กิ ่อน
ทีผ่ ูป้ ่ วยจะได้รบั ยาเหล่านี้คอื การประสานงานระหว่างแพทย์และ
ธนาคารเลือด โดยแจ้งโรคและยาทีจ่ ะใช้รกั ษาเพือ่ ให้ธนาคารเลือด
ตรวจ ABO, Rh(D) blood group, antibody screening และ
antibody identification รวมทัง้ ท�ำ red cell phenotype หรือ
red cell genotype ไว้ลว่ งหน้าก่อนได้รบั ยาเพือ่ เก็บเป็ นประวัตไิ ว้
พิจารณาในการรักษา หากผูป้ ่ วยทีก่ ำ� ลังอยู่ในช่วงทีไ่ ด้รบั ภูมคิ ุม้ กัน
บ�ำบัดต้องการใช้โลหิตจะต้องน�ำผลการตรวจทัง้ หมดมาพิจารณา
ร่วมด้วย ซึง่ โลหิตทีเ่ หมาะส�ำหรับจัดหาให้กบั ผูป้ ่ วยควรเป็ นแบบ
phenotype matched
สุกญั ญา ปัญญาศุภกุญช์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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ความผิดปกติทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีและดัชนี ช้ ีวดั ทางชีวภาพที่สมั พันธ์กบั ความ
รุนแรงและอัตราตายในผูป้ ่ วยที่ตดิ เชื้อ coronavirus disease 2019 (COVID-19)
โดยการวิเคราะห์อภิมาน
Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities
associated with severe illness and mortality in coronavirus disease
2019 (COVID-19): a meta-analysis
Henry BM, De Oliveira MHS, Benoit S, Plebania M and Lippia G. Clin Chem Lab Med. 2020; 58(7),aop
https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0369

ในสถานการณ์ทม่ี กี ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส coronavirus
disease 2019 (COVID19) ไปทัว่ โลก ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะ
มองหาอาการแสดงทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารที่
ช่วยในการพยากรณ์ความรุนแรงของการด�ำเนินโรคส�ำหรับจ�ำแนก
กลุม่ ผูป้ ่ วยทีค่ าดว่าจะมีอาการรุนแรงเพือ่ จะได้ตดิ ตามและให้การ
ดูแลอย่างเหมาะสมได้ในสภาวะทีม่ ที รัพยากรทางสาธารณสุขจ�ำกัด
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพือ่ วิเคราะห์หาค่าความผิดปกติของ
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารว่า parameters ใดสามารถใช้ในการ
แยกแยะระหว่างกลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีอาการรุนแรง
เทียบกับกลุม่ ทีอ่ าการไม่รุนแรง
คณะผูท้ ำ� การศึกษาได้สบื ค้นข้อมูลรายงานการศึกษาในผูป้ ่ วย
ติดเชื้อ COVID-19 ทีผ่ ลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารผิดปกติทต่ี พี มิ พ์
ใน Medline (PubMed interface), Scopus, Web of Science
and China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 2019 จนถึง 17 มีนาคม ค.ศ. 2020 ซึง่ นิยามของโรคที่
รุนแรง คือ มีอาการของ acute respiratory distress syndrome
(ARDS), ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ต้องการ vital life support,
หรือต้องการ intensive care unit (ICU) support ข้อมูลจะ
ถูกน�ำมาวิเคราะห์ทงั้ แบบปริทศั น์ทงั้ ระบบ(systematic review)
และใช้การวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) ในการประมาณค่า
weighted mean difference (WMD) ที่ 95% confidence
interval (95%CI) ส�ำหรับค่า laboratory parameter แต่ละชนิด

การศึกษาจากรายงานทัง้ สิ้น 21 studies จ�ำนวนผูป้ ่ วยติดเชื้อ
COVID-19 รวม 3,377 ราย มีรายงานข้อมูลเกีย่ วกับ laboratory
parameters ต่างๆ 33 ชนิด พบว่ามีอยู่ 18 studies รวมผูป้ ่ วย
2,984 รายทีม่ ขี อ้ มูลรายงานเปรียบเทียบ laboratory data ระหว่าง
กลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรงกับไม่รุนแรง และอีก 3 studies รวม
จ�ำนวนผูป้ ่ วย 393 ราย ทีม่ รี ายงานข้อมูลค่า laboratory parameters เปรียบเทีย บระหว่า งกลุม่ ทีร่ อดชีวติ กับเสียชีวติ ดังแสดง
ใน Table 1
ผลวิเคราะห์พบว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยทีอ่ าการรุนแรงและเสียชีวติ มีค่า
เม็ดเลือดขาว (WBC) สูงกว่า แต่ค่า lymphocyte และ platelets
น้อยกว่ากลุม่ ทีอ่ าการไม่รุนแรงและรอดชีวติ ส�ำหรับ inflammatory
biomarkers เช่น IL-6, IL-10 และ serum ferritin มีค่าสูงกว่า
อย่างชัดเจนทัง้ ในผูป้ ่ วยกลุม่ ทีอ่ าการรุนแรงและกลุม่ ทีเ่ สียชีวติ คณะ
ผูท้ ำ� การศึกษาจึงแนะน�ำให้ใช้ biomarkers ต่าง ๆ ได้แก่ WBC,
lymphocyte count, platelet count, IL-6 และ serum ferritin
ในการติดตามเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งนอนในโรงพยาบาลด้วยอาการ
หายใจล�ำบากซึง่ อาจมีการด�ำเนินโรครุนแรงขึ้น
สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
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Table 1 Results of meta-analysis comparing Lab Abnormalities in COVID-19 patients with and without severe
illness or mortality
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