
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 20  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2553

231

บทนำา:ชุดตรวจกรองหาแอนติบอดี (antibody screening) และ

ชุดตรวจหาแอนติบอดีที่จำาเพาะ (identification panels) โดย

ทั่วไปมีขอจำากัดเนื่องมาจากรูปแบบของแอนติเจนตามธรรมชาติ 

(natural antigenic phenotypes) ที่ปรากฏอยูบนเม็ดเลือด

แดงของแตละคนไมเหมือนกัน อยางไรก็ตาม ปจจุบันสามารถที่

จะใช peptides ตัดตอแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง เพื่อใหไดรูป

แบบแอนติเจนตามที่ตองการสำาหรับ antibody screening และ 

identification ในกลุมประชากรที่เปนเปาหมายได

รูปแบบการศึกษาและวิธีการทดลอง:ใชแอนติบอดีที่มีความสำาคัญ

ทางคลินิก (clinically significant antibodies) ที่มี glycophorins 

(GPs) ที่หลากหลาย เชน GP.Mur ทีพบมากเปนปกติในประชากรชาว

เอเชีย ใชเซลลที่ peptides ตัดหมูเลือดระบบ MNS ไดแอนติเจน 

MUT และ Mur ชุดทดสอบ antibody screening cells นี้ 

ใชเทคโนโลยีเซลล KODE ตัดตอโครงสรางบนผิวเม็ดเลือดแดง

ไดเซลล MUT-, Mur-, และ MUT+Mur- เรียกเซลลที่ไดจากวิธี

ดังกลาววา kodecytes แลวนำาไปทดสอบกับน้ำายา monoclonal 

และ polyclonal ที่เกี่ยวของ ที่จำาเพาะกับเซลลเม็ดเลือดแดงที่

มี GP.Mur

ผลการทดลอง: พบวา kodecytes ยังคงแสดงแอนติเจนที่ถูก

ตองของหมูโลหิตเปนปกติเหมือนเดิม ขณะที่ตัวมันเองยังคงแสดง

ตำาแหนงที่ถูกสรางขึ้นใหมเหมือนเดิมไมหายไปไหน ถึงแมวาเซลล 

MUT, Mur, และ MUT+Mur kodecytes จะไมทำาปฏิกิริยา

กับน้ำายาชนิด monoclonal antibody ตางๆ แตเซลลเหลานี้ทำา

ปฏิกิริยากับน้ำายาชนิด polyclonal antibody ที่มี antibody ตรง

กับเซลลเม็ดเลือดแดงที่มี GP.Mur อยู

สรุป:การศึกษาครั้งนี้เลือกใช MUT และ Mur peptides และ

ใชเทคโนโลยีเซลล KODE ตัดตอโครงสรางบนผิวเม็ดเลือดแดง 

ไดเซลล MUT+Mur kodecytes นี้เหมาะสำาหรับตรวจกรอง

แอนติบอดีที่จำาเพาะในซีรัม หรือในพลาสมาของคน และเทคโนโลยี

นี้มีศักยภาพที่จะจัดรูปแบบเซลลเม็ดเลือดแดงพิเศษไดอีกมากอยาง

หนึ่ง ที่จะใชสำาหรับ antibody screening และ identification.
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การใหยาเคมีบำาบัดชนิด salvage ตามดวยการใหยาเคมีบำาบัด

สูตรแรงและการปลูกถายไขกระดูกดวยเซลลตนเอง ถือเปนการ

รักษามาตรฐานสำาหรับผูปวยมะเร็งตอมน้ำาเหลืองชนิด large B 

cell ที่กลับเปนซ้ำา ซึ่งจนถึงปจจุบันยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของ salvage regimen แตละชนิดในผูปวยกลุมนี้

การศึกษานี้จึงเปนการศึกษาแรกที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของสองสูตร คือ R-ICE เปรียบเทียบกับ R-DHAP ตามดวย 

autologous stem cell transplantation 

การศึกษาเปนแบบสุมรวมมือกัน 12 ประเทศ (CORAL study) 

สูตร R-ICE ประกอบดวย Rituximab (375mg/m2) กอนใหยา

เคมีบำาบัด, Etoposide (100 mg/m2) ในวันที่ 1-3, Ifosfamide 

(5,000 mg/m2) ใหใน 24 ชั่วโมงในวันที่ 2-3 และ Carboplatin 

(AUC = 5 ไมเกิน 800 mg) ในวันที่ 2 สวนสูตร R-DHAP ประกอบ 

ดวย Rituximab (375 mg/m2) กอนใหยาเคมีบำาบัด, Cisplatin 

(100 mg/m2) ใหใน 24 ชั่วโมงวันที่ 1, Cytarabine (2 g/m2) ใน

วันที่ 2 ทุก 12 ชั่วโมง 2 ครั้ง และ Dexamethasone (40 mg/

m2) รวม 4 วัน โดยทั้งสองสูตรใหทุก 3 อาทิตย สวนการใหยา

กระตุนเม็ดเลือดขาวแลวแตสถาบันนั้นๆ การทำา leukapheresis 

จะทำาหลังการใหยาเคมีบำาบัดครั้งที่ 2 และ 3 โดยตั้งเปาหมายการ

เก็บเซลล CD34+ ไดมากกวาหรือเทากับ 2 ลานเซลลตอน้ำาหนัก

ผูปวย (cell/kg) และถาหลังการใหยาครั้งที่ 3 ยังเก็บเซลลไมได 

จะถือวาออกจากการศึกษา

ตั้งแต เดือนกรกฎาคม 2003 ถึงเดือนกันยายน 2007 มีผูปวยชวง

อายุ 18-65 ป 400 คนที่ไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็งตอมน้ำาเหลือง

นอนฮอดจกิน ที่ CD20+ และกลับเปนซ้ำาหรือไมตอบสนองตอยา

เคมีบำาบัดสูตรมาตรฐาน แตมีขอมูลขาดหายจึงเหลือผูปวย 396 คน

ที่ไดรับการสุมแบงเปน 202 คนไดรับ R-ICE และ 194 คนไดรับ 

R-DHAP โดยมีผูปวย 388 คนที่ไดรับยาตามที่กำาหนด ผูปวยที่ได 

partial response (PR) หรือ complete response (CR) หลัง

ไดยาครบสามครั้ง และเก็บเซลลไดตามกำาหนด จะไดรับ BEAM 

regimen และปลูกถายไขกระดูก รวม 206 คน เปนกลุม R-ICE 

101 คน และกลุม R-DHAP 105 คน

ขอมูลพื้นฐานของทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการตอบสนองที่ตัว

โรคลดลงมากกวารอยละ 50 (CR+CRu+PR) หลังใหยาเคมีบำาบัด

ครบสามครั้งพบวาไมมีความแตกตางกันโดย R-ICE ตอบสนอง 

รอยละ 63.5 (95%CI, 56.8%-70.7%) สวน R-DHAP ตอบ 

สนองรอยละ 62.8 (95%CI, 55.6%-69.7%) และ ผูปวยที่มีการตอบ

สนองและสามารถเก็บเซลลไดตามตองการ กลุม R-ICE รอยละ 

52.3 และกลุม R-DHAP รอยละ 54.5 โดยเมื่อวิเคราะหทางสถิติ 

(univariate analysis) เกี่ยวกับอัตราการตอบสนองโดยรวมทั้ง

สองกลุม พบวาปจจัยที่มีผลตออัตราการตอบสนองตอ salvage 

regimen อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติคือ การไดรับ Rituximab 

มากอนเทียบกับไมเคยไดรับ (รอยละ 51 เทียบกับ รอยละ 83, 

P<0.001), การมีโรคกลับเปนซ้ำาที่ระยะเวลานอยกวา 12 เดือนเทียบ

กับมากกวา 12 เดือน (รอยละ 46 เทียบกับ รอยละ 88, P<0.001) 

และ secondary age-adjusted IPI (aaIPI) ระหวาง 0-1 และ

ตั้งแตสองขึ้นไป (รอยละ 71 เทียบกับ รอยละ 52, P<0.001) 

โดยที่สูตร salvage regimen ไมเปนปจจัยที่มีผลอยางมีนัย

สำาคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาถึงอัตราการมีชีวิตของผูปวยทั้งหมดพบวา event 

free survival (EFS) ที่ 3 ป รอยละ 31 (95%CI, 26%-36%), 

overall survival (OS) ที่ 3 ป รอยละ 50 (95%CI, 43%-55%) โดย

เมื่อวิเคราะหทางสถิติ (univariate analysis) เกี่ยวกับ EFS และ 

OS โดยรวมทั้งสองกลุม ไดผลไปในทางเดียวกับอัตราการตอบสน

องขางตน โดยพบวาปจจัยที่มีผลตอการมีชีวิตรอดที่มากกวาอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติคือ การไมเคยไดรับ Rituximab มากอน การ

มีโรคกลับเปนซ้ำาที่ระยะเวลามากกวา 12 เดือน และ secondary 

aaIPI  0-1 โดยที่สูตร salvage regimen ไมเปนปจจัยที่มีผลอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง R-ICE 

และ R-DHAP พบวา OS และ PFS ของทั้งสองกลุมไมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสำาคัญ โดย OS ของ R-ICE รอยละ 47 และ 

R-DHAP รอยละ 51 และ progression free survival (PFS) ที่ 

3 ป ของ R-ICE รอยละ 31 และ R-DHAP รอยละ 42
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จากการวิเคราะหกลุมยอยทางสถิติพบวากลุมที่ไดทำาปลูกถาย

ไขกระดูก 206 คน มี PFS รอยละ 53 และยังพบวาผูปวยใน

กลุมที่การกลับเปนซ้ำานอยกวา 12 เดือนและเคยไดรับ Rituximab 

มากอนเปนกลุมที่อัตราการตอบสนองตอการรักษา และอัตราการ

มีชีวิตรอดนอยที่สุด

สรุปและวิจารณ การใช R-ICE หรือ R-DHAP เพื่อเปน 

salvage regimen ในผูปวยมะเร็งตอมน้ำาเหลือง ใหผลไมแตก

ตางกัน นอกจากนี้พบวาผูปวยกลุมที่โรคกลับเปนซ้ำาภายใน 12 

เดือนและเคยได Rituximab มากอน เปนกลุมที่อัตราการตอบ

สนองและการอยูรอดนอยที่สุด ซึ่งจะตองหาวิธีการรักษาอื่นตอไป 
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