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บทความฟนวิชา

BiologicTherapyinLeukemia
กลีบสไบสรรพกิจ
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลศิรริ าช

ปจจุบันการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดมีการ
พัฒนาขึน้ อยางมากนอกจากการรักษาโดยการใชยาเคมี
บําบัดการฉายรังสีรักษาและการทําการปลูกถายไขกระดูก
แลวยังมีการคิดคนวิธกี ารรักษาใหมๆเพือ่ ใหไดผลการ
รักษาที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะผูปวยที่ไมตอบสนองตอการ
รักษาดวยวิธมาตรฐาน
ี
หรือผูป ว ยทีโรค
่ กลับเปนซ้าํ ซึง่ จะ
รักษาไดยากขึน้ เพราะเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว(leukemiccells)มักดื้อตอการรักษาแบบเดิมนอกจากการ
คิดคนยาเคมีบําบัดชนิดใหมๆแลวยังมีการใชbiologicaltherapyซึง่ เปนการรักษาแบบใหมทีมี่ การศึกษาอยาง
กวางขวางเปนการรักษาโดยหลักการใชสารที่สรางจาก
รางกายเชนcytokineชนิดตางๆหรือกระตุน ระบบภูมิ
คุม กันของรางกายผูป ว ยโดยวิธตี างๆเพือ่ ใหสามารถตอ
ตานกับเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดการศึกษาและความ
เขาใจในmolecularbiologyพื้นฐานทางพันธุศาสตร
ของมะเร็ง(protooncogene/tumorsuppressor
gene)และการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกายที่
สามารถแยกความแตกตางระหวางเซลลปกติและเซลล
มะเร็ง ซึ่ง จะ มี สวน ชวย ใน การ ควบคุม และ กําจัด เซลล
มะเร็งรวมทัง้ การเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งทีต่ องอาศัย
การสรางของหลอดเลือดใหม(angiogenesis)เพือ่ นําสาร
อาหารตางๆไปเลีย้ งทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาการ
รักษา โรค มะเร็ง โดย อาศัย เทคนิค ของ biological 
therapyโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ นําการรักษาโดยวิธนีี มา
้
รวมกับการรักษาทีใช
่ อยูใน
 ปจจุบนั ทําใหแนวโนมของการ

รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีโอกาสทีจะ
่ หายขาดไดมาก
ยิง่ ขึน้ แนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยการ
ใช biologicaltherapyนี้เปนการรักษาที่มุงจะทําลาย
สวนที่จําเพาะตอเซลลมะเร็งโดยออกฤทธิ์ตอการสราง
โปรตีนหรือขบวนการในการเพิม่ จํานวนหรือแบงตัวของ
เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อใหมีผลขางเคียงตอเซลล
ปกตินอยทีสุ่ ดเรียกวา targetedtherapy
ตัวอยางของการรักษาโดยbiologictherapy
1. การใชcytokinesชนิดตางๆเชนinterleukin2 (IL-2),interleukin-4 (IL-4),interleukin-12 (IL-14)
2. CelltransfertherapyเชนการใชdonorcytotoxicTcellinfusionเพือ่ ใหมีallogeneicgraftversus-leukemiaeffects
3. Monoclonalantibodytherapy
4. Cancervaccines
5. Genetherapy
6. Antiangiogenictherapy
ในที่นี้จะขอกลาวถึงหลักการบางสวนของการรักษา
โดยbiologicaltherapyทีเกี
่ ย่ วของกับมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว
Immunotherapeuticstrategiesforcancer
ระบบภูมิคุมกันของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทํางานของcytotoxic(T)lymphocytesและการสราง
antibodyจากBlymphocytesมีสวนสําคัญทีจะ
่ ชวย
กําจัดสิง่ แปลกปลอมตางๆทีเข่ ามาสูร างกายเซลลมะเร็ง
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ก็ถือเปนสิง่ แปลกปลอมชนิดหนึง่ แตเนือ่ งจากเซลลมะเร็ง
มีescapemechanismsทําใหยังคงเจริญเติบโตอยูใน

รางกายผูป ว ยได
Mechanismsoftumorescape
1. เซลลมะเร็งมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่ไมคงที่
ซึง่ เกิดจาก
z การสูญเสีย antigen ไปไดโดยงาย
z มีการสราง escape mutantsเมือ่ รางกาย
สรางภูมิคุมกันขึน้ มาตอตานกับเซลลมะเร็ง
แบบเดิม
2. มีการสูญเสียการแสดงออกของMHCclassI
molecule บางชนิดบนผิวเซลล
3. เซลลมะเร็งสามารถหลัง่ immunosuppressive
cytokines บางชนิดไดเชนtumor growth fector-β
(TGF-β),interkeukin-10 (IL-10)
4. ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของtumor-infiltratinglymphocytes ได
การใชimmunotherapiesในการรักษาโรคมะเร็ง
แบงออกไดเปน
1. Passiveimmunotherapyโดยการใชmonoclonalantibodiesตอtumor-specificantigensจัด
เปนtargetedtherapyชนิดหนึง่ แบงออกเปน
1.1Unconjugatedmonoclonalantibodies
ซึง่ จะไปสะสมทีบริ
่ เวณเซลลมะเร็งและทําใหเกิดantitumorbiologicresponseเชนทําใหเซลลมะเร็งเกิด
apoptosis,ปรับปรุงcytotoxiceffectsจากยาเคมี
บําบัดบางชนิด,ทําใหเกิด complement-mediated
cytotoxicity  หรือ antibody-directed cellular
toxicityตัวอยางของantibodyชนิดนี้ เชนanti-CD5
(T101,Leu-1)ทีใช
่ ในผูป ว ยT-cellleukemiaและ
lymphomaโดยanti-CD5antibodiesนี้จะจับกับ
65-kdglycoprotein(T65)ซึง่ อยูบน
 ผิวของTcellที่
ปกติและTcellทีเป
่ นมะเร็งอยางไรก็ตามanti-CD5
antibodyนีไม
้ สามารถกระตุน complementหรือทําให

เกิดantibodydependentcellmediatedcytotoxicityไดดังนั้นการใชunmodifiedanti-CD5ใน
ผูป ว ยT-cellleukemiaหรือlymphomaจึงไมเห็นการ
ตอบ สนอง ตอ การ รักษา ใน ผูปวย อยาง ชัดเจน โดย
หลักการเดียวกันไดมีการศึกษาการใชanti-CD33(unlabeledhumanizedHuM195antibody)ในผูป ว ย
acutemyeloidleukemiaโดยพบมีการตอบสนอง
ชั่วคราวทางอาการของผูปวยรวมกับมีการลดลงของ
circulatingblastsในบางสวนของผูป ว ยดวย
1.2 Conjugatedmonoclonalantibodiesสารที่
ใชในการconjugatedเชน
z Immunotoxins
z Chemotherapeuticagents
z Radionuclides
สารเหลานีจะ
้ ไปทําลายเซลลมะเร็งซึง่ monoclonal
antibodies  นั้น ไป จับ อยู ตัวอยาง เชน การ ใช 131I-labeledT101หรือanti-CD5antibodyซึ่งจับกับA
chainของtoxinracinในผูป ว ยT-cellleukemia/
lymphomaการใชrecombinanttoxintargetedที่
CD40 บน B cell malignancies และ การ ใช 131-I
labeledmonoclonalantibodyM195หรือrecombinanttoxintargetedที่ granulocyte-macrophage
colonystimulatingfactorreceptorบนacute
myeloidleukemiaนอกจากนียั้ งมีการใชmonoclonal
antibody รวม กับยา เคมี บําบัด ใน conditioning
regimenกอนทําallogeneicstemcelltransplantationเพือ่ ใหอัตราการหายขาดในผูป ว ยacutemyeloid
leukemiaเพิ่มขึ้นดวย
2. Adoptiveimmunotherapyโดยการใชpreactivatedimmunecells
3. Active immunotherapy โดย การกระ ตุน
ระบบ ภูมิ คุม กัน ของ ผู ปวย ให เกิด immunologic
memoryตอเซลลมะเร็งหลักการของtumorvaccines นี้ใชเปนการรักษาไมใชการปองกันเหมือนกับ
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ตารางที่ 1 ขอแตกตางระหวางการใชchemotherapyและtumorvaccines
Chemotherapy
Response mechanism
Intermediatesteps
Clinicalresponse
Responseduration
Sideeffects

Direct
Rapid
Rapid
Short
Substantial

vaccines อืน่ ๆทีใช
่ ในการปองกันการติดเชือ้ ตางๆใน
เด็กโดยvaccineจะประกอบดวยtumorassociated
antigensซึ่งผานการปรับสภาพ(engineering)ใหมี
ความเปนimmunogenเพิม่ ขึน้ และสามารถจะกระตุน
การสรางantibodiesและcytotoxicTcellsทีจํ่ าเพาะ
ตอเซลลมะเร็งนัน้ ๆ
Tumorvaccineอาจเตรียมจากautologousหรือ
allogeneictumorcellsหรือbystandercellsซึง่ ใช
techniqueของ Ex-vivogenetherapyรวมกับ
cytokinegenetransferเชนinterleukins,interferon,colony-stimulatingfactorsเพือ่ ทีจะ
่ ไปกระตุน
ใหspecificTcellมีการเพิ่มจํานวนขึ้นและมาทําลาย
เซลลมะเร็งการศึกษาการใชtumorcellvaccineใน
การรักษาผูป ว ยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเริม่ ตนโดยMathe
และ คณะ โดย ใช irradiated pooled allogeneic
wholetumorcellsซึง่ แยกจากผูป ว ยมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวพบวาผูป ว ยซึง่ ไดรบั immunotherapyมีอัตราการ
รอดชีวติ โดยปราศจากโรค 5ป33%แตเนือ่ งจากผูป ว ย
ในการศึกษาไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดและรังสี
รักษารวมดวยซึง่ จะกดภูมคุิ ม กันของผูป วยจึงยากทีจะ
่
สรุปประสิทธิภาพจากการรักษาโดยการใชvaccineได
ชัดเจนหลังจากนั้นไดมีการศึกษาการใชtumorvaccineในผูป ว ยacutemyeloid leukemia8 รายโดย
Freemanและคณะแตเนือ่ งจากจํานวนผูป ว ยนอยและ
ขาดcontrolgroupซึง่ ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด
อยางเดียว ทําใหยากทีจะ
่ สรุปประสิทธิภาพในการรักษา
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Tumorvaccines
Indirect
Slow
Slow
Long
Few

ดวยtumorvaccineเชนเดียวกันตอมาPowlesและ
คณะไดศึกษาผูปวยacutemyeloidleukemia100
รายทัง้ ในผูป ว ยทีได
่ completeremissionและผูป ว ย
ที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัดโดยแบง
เปนกลุมตางๆและมีcontrolgroupพบวาผูปวยที่
ไดรับการรักษาดวยvaccineมีอัตราการรอดชีวิตนาน
กวากลุม ทีได
่ รบั การรักษาดวยาเคมีบําบัดอยางเดียวอยาง
มี นัย สําคัญ ปจจุบัน มี การ ศึกษา แบบ prospective
randomizedtrialและการคิดคนวิธีการทําtumor
vaccineใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ การตอบสนองตอการ
รักษาโดยimmunotherapyขึน้ อยูกั บปจจัยตางๆเชน
z ความเปน immunogenของเซลลมะเร็ง
z ความสามารถในการทํางานของcell-mediated
immunityของผูปวย
z Lowtumorburdenในเวลาทีได
่ รับการรักษา
ดวย tumor vaccine
Angiogenesisinhibitors
การสรางหลอดเลือดใหม (angiogenesis)มีบทบาท
สําคัญในการดําเนินโรคของโรคตางๆ รวมทัง้ โรคมะเร็ง
เนื่องจากการเจริญของเซลลมะเร็ง(tumorcell)ตอง
อาศัยสารอาหารตางๆ รวมทัง้ oxygenจึงตองมีการสราง
หลอดเลือดใหมขึน้ มาเพือ่ ทําใหเซลลมะเร็งสามารถเพิม่
จํานวนและแพรกระจายไปยังสวนตางๆของรางกายได
จากการศึกษาพบวาเซลลมะเร็งสามารถหลัง่ proangiogenesismediatorsชนิดตางๆเชนvascularendothelialgrowthfactor(VEGF),fibroblastgrowth
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factor(FGF),angio-poeitinเปนตนสารเหลานี้จะ
กระตุน endothelialcellsและดึงmacrophageมาที่
บริเวณของเซลลมะเร็งโดยmacrophageและactivatedendothelialcellsเหลานี้จะหลัง่ proteolytic
enzymes  เชน metallo proteases  และ serrine
proteaseซึ่งสามารถทําลายextracellularmatrix
ทําใหendothelialcellสามารถแบงตัวและเคลือ่ นทีไป
่
ยังเซลลมะเร็งเกิดการสรางเปนเสนเลือดขึ้นไดหลอด
เลือดของมะเร็งแตกตางจากหลอดเลือดใหมทีเกิ
่ ดขึน้ ใน
ภาวะปกติคือ
z ขาดกลามเนือ้ เรียบ
z มีความผิดปกติของการแตกแขนงของ
หลอดเลือด
z ขาดการinnervation
z เปนหลอดเลือดที่ไมมีความตอเนือ่ งกันของ
endotheliallining
z ขาดcollateralbloodsupply
z ขาดการทํางานของระบบน้าํ เหลืองที่เกีย่ วของ
เปาหมายของการรักษาดวยantiangiogenesisที่
สําคัญคือendothelialcellsดังนัน้ เซลลมะเร็งจึงไมได
ถูกทําลายโดยตรงแตจะหยุดการเจริญเติบโตหรือมีการ
ลดขนาดลงไดเนือ่ งจากขาดสารอาหารตางๆปจจุบนั มี
anti-angiogenesisagentsมากกวา40ชนิดทียั่ งอยู
ระหวางการศึกษาแบงออกไดเปนกลุม ใหญๆคือ
1. Inhibitorsofangiogenesisactivation
2. Inhibitorsofmatrixdegradation
3. Inhibitorsofendothelialadhesion
4. Inhibitorsofendothelialproliferation
Vascularendothelialgrowthfactor(VEGF)
เปนตัวกลางทีสํ่ าคัญในขบวนการangiogenesisเนือ่ ง
จากเปนpotentmitogenสําหรับการเพิม่ จํานวนของ
endothelialcell และpotentstimulatorของการ
เคลื่อนที่ของendothelialcellและmacrophage
ดังนัน้ การยับยัง้ การทํางานของVEGFจะชวยหยุดan-

giogenesisและการเจริญของมะเร็งไดนอกจากantiVEGFantibodyแลวยังมีantiangiogenesisชนิด
อืน่ ๆที่ขณะนี้อยูในphaseIIและphaseIIItrails
เนื่องจากantiangiogenictherapyไมไดทําให
เซลลมะเร็งตายแตทําใหหยุดการเจริญเติบโตหรืออาจ
มีการลดขนาดลงไดดังนั้นถาหยุดการใหantiangiogenic agent  อาจ จะ ทําให เซลล มะเร็ง กลับ มา เจริญ
เติบโตใหมไดการรักษาโดยวิธนีี จึ้ งจําเปนตองใชรวมกับ
การรักษาโดยวิธอืี น่ หรือหลังจากการรักษาแบบมาตรฐาน
เพื่อปองกันการกลับเปนซ้ําดังนั้นการนําหลักการของ
gene therapy เขา มา เพื่อ transfected  ให cell
สามารถสรางantiangiogenicfactorไดในระยะยาวจึง
เปนสิง่ ทีน่ าติดตาม
Pradroและคณะไดศึกษาปริมาณของหลอดเลือด
ในไขกระดูกของผูป ว ยacutemyeloidleukemiaกอน
การรักษาและระยะตางๆของการรักษาจนถึงcomplete
remissionพบวามีการเพิม่ ขึน้ ของmicrovesseldensityในไขกระดูกของผูป ว ยacutemyeloidleukemia
อยาง ชัดเจน เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ กลุม control โดย
จํานวนmicrovesseldensityนีจะ
้ ลดลงในระหวางการ
รักษาจนใกลเคียงกับกลุม controlเมือ่ ไดcomplete
remissionแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของangiogenesisในacutemyeloidleukemiaและantiangiogeneictherapyนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการรักษา
ผูป ว ยleukemiaไดantiangiogeneicagentsทีอ่ ยู
ในphase1, 2clinicaltrialsในผูปวยleukemia
ขณะ นี้ คือ trinitrophenyl-470 ซึ่ง เปน synthetic
analogueของfumagillin(TAPPharmaceuticals,
Denfield,IL)มีฤทธิยั์ บยัง้ endothelialcellgrowth
ไดผลการศึกษาขณะนีเร็้ วเกินไปทีจะ
่ สรุปไดตองรอติด
ตามตอไป
Roleofcytokinesincancer
Cytokinesเปนโปรตีนชนิดหนึง่ ในระบบภูมคุิ ม กัน
ของรางกายซึ่งทําหนาที่เปนbiologicalresponse
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modifierscytokines บางชนิดมีฤทธิต์ อตานมะเร็งเชน
ทําใหเกิดapoptosis, ทําใหเซลลมะเร็งมีdifferentiation  หรื อ ทํ า ให เกิ ด  angio-stasis  ตั ว อย า ง ของ
cytokinesทีมี่ การศึกษาในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเชน
IL-2:ไดมีการศึกษาอยางกวางขวางถึงการใชIL-2
ในผูป ว ยacutemyeloidleukemiaทีไม
่ ตอบสนองตอ
การรักษาดวยยาเคมีบําบัดหรือการทําการปลูกถายไข
กระดูกหรือผูป ว ยทีโรค
่ กลับเปนซ้าํ หลังการรักษาพบวา
การศึกษาของMeloniและคณะไดผลที่นาสนใจและ
เดนชัดมากวาIL-2สามารถทําใหเกิดการตอบสนองทาง
อาการคลินกิ คือinduceremissionในผูป ว ยrefractoryacutemyeloidleukemiaไดถึงแมวา การตอบ
สนองสวนใหญจะเกิดขึน้ ไมยาวนานแตลักษณะการตอบ
สนองนีทํ้ าใหนาสนใจในการทีจะ
่ ติดตามการใชIL-2ใน
ผูปวยacutemyeloidleukemiaที่มีminimalresidualdiseaseตอไปดวย
นอกจากนียั้ งมีการศึกษาการใชIL-2หลังstemcell
transplantationโดยมีหลักการคือ
1. หลังการทําbonemarrowtransplantationมี
การเพิ่มจํานวนของcirculatingIL-2-responsive
lyticCD56+cellsเมื่อเปรียบเทียบกับการใชยาเคมี
บําบัดธรรมดา
2. IL-2 เพิ่ม graft-versus-leukemia effect
หลังallogeneicbonemarrowtransplantation
3. IL-2ที่ใหหลังautologousbonemarrow
transplantationอาจสามารถทําลายclonogenictumor  cells ซึ่ง เปน ลักษณะ หนึ่ง ของ การ ทํา purging
tumorcellsinvivo
การศึ ก ษา ทาง คลิ นิ ค ส ว น ใหญ ที่ ใช  IL-2 เป น 
consolidativeimmunotherapyหลังbonemarrow
transplantationจะเริม่ ใหIL-2หลังจากทีมี่ hematologicrecoveryมีการศึกษาในผูป ว ยacutemyeloid
leukemiaหลังทําstemcelltransplantationเพือ่ ลด
อัตราการเกิดโรคซ้ําและทําใหอัตราการรอดชีวิตโดย
ปราศจากโรคยาวนานขึน้ พบวาหลายการศึกษาไดผลทีน่ า
พอใจและติดตาม
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สวนการศึกษาIL-2ในผูป ว ยacutelymphoblasticleukemiaรวมทัง้ ผูป ว ยหลังทําstemcelltransplantationยังไมพบการตอบสนองทางอาการคลินิกที่
ชัดเจน
IL-4:ไดมีการศึกษาIL-4(wildtype)invitro
โดยManabeและคณะพบวาIL-4มีผลยับยัง้ การเพิม่
จํานวนและสามารถทําใหเกิดapoptosisในleukemic
cellsที่เพาะเลี้ยงในbonemarrowstromaไดโดย
ทําใหมีการลดลงของจํานวนleukemiccells50%->
99%(Median,84%)เมือ่ เปรียบเทียบกับleukemic
cellsในการเพาะเลีย้ งทีไม
่ ไดสัมผัสกับIL-4นอกจากนี้
ยังมีการทดลองในseverecombinedimmunedeficiency  mice ที่ engrafted ดวย leukemia  โดย
MitchellและคณะพบวาIL-4สามารถเพิ่มอัตราการ
รอดชีวติ ของหนูกลุม นีได
้ PediatricOncologyGroup
และSt.JudeChildren’sResearchHospitalจึงมี
การนําIL-4(wildtype)เขามาใชในphaseIclinical
studyสําหรับผูป ว ยacutelymphoblasticleukemia
ที่โรคกลับเปนซ้ําหรือไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา
เคมีบําบัดแตพบวาผูป ว ยทีได
่ รบั IL-4มีdoselimiting
toxicitiesที่สําคัญคือcapillaryleaksyndrome
(hypotension,dyspnea,pulmonaryedema)และ
มีผลขางเคียงตอการทํางานของตับและไตซึง่ คิดวานาจะ
เปนผลจากการที่ IL-4มีtoxicityตอendothelialcell
และfibroblastทําใหผูปวยมีอาการเหลานี้และการ
ศึกษาตองปดลง
เนื่อง จาก IL-4 มี receptor 2 ชนิดคือ class I
receptor(IL-4Rα/IL-2Rγ)อยูบนผิวของlymphoid
cellและclassIIreceptor(IL-4Rα/IL-13Rα) ซึ่ง
สวนใหญจะอยูบนผิวของnon-lymphoidcellsโดย
เฉพาะอยางยิง่ ในendothelialcellsและfibroblasts
Shanafeltและคณะไดมีการศึกษาและใชความรูทาง
ดานmolecularengineeringมาปรับโครงสรางของ
IL-4โดยการเปลีย่ นaminoacidบางตัวในD-helix
ของIL-4ซึง่ เปนสวนทีจะ
่ มีปฏิสมั พันธกับIL-4receptor
เพื่อใหIL-4มีaffinityสูงขึ้นตอreceptorบนlym-
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phoidcellsแตไมมีผลตอreceptorบนendothelial
cellsและfibroblastsเรียกIL-4ทีมี่ การปรับโครงสราง
นี้วาIL-4mutein
จากการศึกษาlymphoblasticcelllinesหลาย
ชนิดและleukemiccellsจากผูป ว ยโดยสวนใหญจะ
เปนผูป ว ยhighriskคือleukemiccellsทีมี่ t(9;22),
MLL gene rearrangement หรือ เปน leukemic
cells ที่ ได จาก ผูปวยที่ โรค กลับ เปน ซ้ํา พบ วา IL-4
muteinทําให leukemiccellsมีapoptosisมากกวา
wildtypeIL-4อยางมีนัยสําคัญโดยทีผล
่ การทําใหเกิด
apoptosisนีเป
้ นdosedependentและIL-4mutein
ไมมีผลtoxicตอendothelialcellsและfibroblasts
นอกจากนี้ IL-4muteinยังไมมีผลตอการเจริญเติบโต
และแบงตัวของhematopoieticstemcellที่ปกติใน
ระบบของbonemarrowstromacellculturesystemจากการทดสอบโดยใชหลักการของminimalresidual  disease โดย ใช leukemic cells ผสม กับ
CD34+ cells ใน อัตรา สวน ตางๆ กัน พบ วา IL-4
muteinสามารถลดปริมาณของleukemiccellsไดใน
ขณะเดียวกันCD34+cellsมีการเจริญเพิม่ จํานวนและ
differentiationไปเปนmaturecellsไดอยางดีดังนัน้ 
IL-4muteinจึงเปนtherapeuticagentตัวใหมทีน่ า
ติดตามในpre-clinicalและclinicalstudyตอไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวย acute lymphoblastic
leukemia ทีไม
่ ตอบสนองตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด
หรือผูปวยที่มีminimalresidualdiseaseจากการ
รักษาดวยยาเคมีบําบัดแบบมาตรฐาน
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