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บทความฟนวิชา

GraftVersusHostDisease
อาทิตยอังกานนท
สาขาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค
1.อธิบายไดวาgraftversushostdisease(GVHD)คืออะไรพบในกรณีใดและมีปจจัยเสีย่ งอะไร
2.อธิบายกลไกการเกิดGVHDไดอยางคราวๆ
3.สามารถบอกความแตกตางของพยาธิกําเนิดและอาการทางคลินิกของacuteและchronicGVHDได
4.สามารถบอกหลักการปองกันและการรักษาGVHDได

Graft versus Host Disease (GVHD) เป น
ปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีviableTlymphocyteเขาไปเพิม่ จํานวนและทําใหเกิดอันตรายตอเนือ้
เยื่อของHostภาวะนี้สามารถพบไดหลังจากที่host
ไดรบั lymphocyteจากผูอื น่ เขาไปพบไดในหลายภาวะ
แตภาวะที่พบไดบอยที่สุดคือภายหลังการปลูกถายไข
กระดูกซึง่ มีรายงานมาตัง้ แตเริม่ ทําการปลูกถายไขกระดูก
ในสมัยแรกๆในการปลูกถายไขกระดูกในสัตวทดลองซึง่
พบวาสัตวทีได
่ รบั ไขกระดูกเขาไปโดยไมทราบวามีhistocompatibilityantigenตรงกันหรือไมนัน้ จะมีอาการ
ปวยเกิดขึ้นหลังจากที่มีปลูกถายติดแลวซึ่งในขณะนั้น
เรียกกันวาsecondarysyndromeหรือRuntdisease
GVHDเปนหนึง่ ในภาวะแทรกซอนทีอั่ นตรายทําให
เกิดอัตราความเจ็บปวยและการเสียชีวติ ไดสูงทีสุ่ ดภาย
หลังการปลูกถายไขกระดูกประมาณวาผูป ว ยทีได
่ รบั ปลูก
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ถายไขกระดูกแบบallogeneicจะเกิดภาวะนีได
้ มากถึง
1
รอยละ35-60  และ เปน สาเหตุ ของ การ เสีย ชีวิต ได ถึง
รอยละ15ของการเสียชีวติ ของผูป ว ยทัง้ หมดในประเทศ
ไทยถึงแมจะมีรายงานวาภาวะนี้พบไดนอยกวาในตาง
ประเทศ2แตก็ยังเปนภาวะแทรกซอนทีสํ่ าคัญโดยเฉพาะ
เมือ่ มีการใชperipheralbloodเปนแหลงของเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดแทนไขกระดูกมากขึน้ 3และในอนาคตอัน
ใกลนี้ หากมีการใชเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดจากผูบริ
 จาค
ที่ไมใชญาติ (matched unrelated donor) มากขึ้น
ภาวะแทรกซอนนีก็้ จะยิง่ พบไดมากขึน้ ตามไปดวย
Billinghamเปนผูที อธิ
่ บายกลไกการเกิดGVHDไว
เมือ่ ป ค.ศ. 1966วาการจะเกิดภาวะนีขึ้ น้ มาไดนัน้ จะตอง
มีปจจัย3ประการคือ4
z Lymphocytesที่ hostไดรบั เขาไปจะตองเปน
immunocompetentcellsและสามารถเพิม่ จํานวนใน
ตัวhostได
z Lymphocytesนั้นจะตองมองเห็นhostนั้น
เปนforeignbodyกลาวคือhostจะตองมีhistocompatibilitycomplexที่ตัวlymphocytesนัน้ ไมมี
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z Hostนั้นไมสามารถจะสรางปฏิกริยาภูมิตาน
ทานขึน้ มาเพือ่ กําจัดlymphocytesที่ไดรบั เขาไปได
ปจจัยเสีย่ ง
เนือ่ งจากกลไกการเกิดโรคเปนผลมาจากความแตก
ตางของtissueantigenและการทํางานของTlymphocytesดังนั้นโอกาสจะเกิดโรคนี้จะมากขึ้นหากมี
ขนาดของกลไกดังกลาวนั้นมากขึ้นเราอาจแยกปจจัย
เสีย่ งที่จะทําใหเกิดacuteและchronicGVHDออก
จากกันดังนี้
ปจจัยเสีย่ งของAcuteGVHD
z การใชยากดภูมคิ มุ กันเพียงตัวเดียวแทนการใช
เปนหลายชนิด
z จํานวนdonorcellsทีผู่ ป ว ยไดรบั (ทัง้ CD3+
และCD34+cell)5,6
z การใชperipheralbloodเปนแหลงของstem
cellแทนที่ ไขกระดูก3
z ความแตกตางในmajorและminorhistocompatibility  complex ( เชน HA-1 antigen)
ระหวางผูป ว ยและผูบริจาค7,8
z ผูป ว ยอายุมาก
ปจจัยเสีย่ งของChronicGVHD9,10
z การทีผู่ ป ว ยมีacuteGVHDgradeII-IVนํามา
กอน
z ผูป ว ยชายทีได
่ รบั เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดจากผู
บริจาคซึง่ เปนหญิงซึง่ เคยตัง้ ครรภหรือเคยไดรบั เลือด
z ผูป ว ยอายุมาก
z ผูปวยที่ไดรับปลูกถายเนื่องจากเปนchronic
myelogenousleukemia
z การใชperipheralbloodเปนแหลงของเซลล
ตนกําเนิดเม็ดเลือดแทนทีไข
่ กระดูก3ผูป ว ยจะมีrelativeriskของการเกิดchronicGVHDเทากับ1.53
(95%CI1.25-1.88)ซึง่ มากกวาrelativeriskของการ
เกิดacuteGVHDซึง่ ก็เพีมขึน้ เชนกัน
z การใชdonorlymphocyteinfusionภายหลัง

การปลูกถาย
z ระยะเวลาของการใหยากดภูมคิ มุ กันทีสั่ น้ เกินไป
ลักษณะการเกิดโรคและพยาธิสรีรวิทยา
Graftversushostdiseaseที่เกิดตามหลังปลูก
ถาย ไข กระดูก อาจ แบง ได เปน 2 ประเภท คือ acute
graftversushostdiseaseและchronicgraftversushostdiseaseทั้งนี้ทั้ง2ประเภทนี้มีความแตก
ตางกันในแงของระยะเวลาทีเกิ
่ ดโรคหลังจากไดรบั เซลล
ตนกําเนิดเม็ดเลือดเขาไปพยาธิสรีรวิทยารวมทัง้ อาการ
แสดงของโรคและวิธกี ารรักษา
Acutegraftversushostdisease
ปฏิกริ ยิ าaGVHDเกิดขึน้ เนือ่ งจากมีtissueinjuriesอันเปนผลสืบเนื่องมาจากพิษของconditioning
regimenที่มีผลตอเนื้อเยื่อชนิดอื่นที่ไมใชไขกระดูก
ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นภายใน100วันหลังจากใหstem
cellเขาไปไดมีผูแบ
 งปฏิกริ ยิ านีออก
้ เปน3phaseตาม
ระยะของกลไกการเกิดโรคดังนี11้
ระยะ ที่ 1 Tissue injuries จาก conditioning
regimenเกิดจากconditioningregimenที่ใหกับ
ผูป ว ยไมวาจะเปนยาเคมีบําบัดขนาดสูงหรือการฉายแสง
รังสีไปทําใหเกิดอันตรายตอเนือ้ เยือ่ ตามอวัยวะตางๆของ
hostเชนผิวหนัง,intestinalmucosa,ตับเปนตน
ทําใหเกิดการหลัง่ inflammatorycytokinesเชนTNF
alphaหรือinterleukin1ซึ่งมีผลตอมาทําใหมีการ
upregulateMHCmoleculeและadhesionmoleculeในบริเวณนั้นออกมาทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนั้นมี
โอกาสเกิดปฏิกริ ยิ ากับdonorlymphocytesทีจะ
่ ไดรบั
เขาไปสูงขึน้
ระยะที่ 2DonorTcellactivationในระยะนี้ host
antigenที่ถูกupregulateขึ้นจากระยะ ที่ 1จะถูก
presentตอdonorTcellsที่ใหเขาไปโดยผานทาง
antigenpresentingcell(APC)ซึง่ จะpresentantigenดังกลาวผานทางHLAcomplexไปยังTcell
receptorของTcellของผูบริ
 จาคซึง่ จะเปนT-helper
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1(Th1)subsetของThelpercellsซึง่ เซลลเหลานี้
จะหลั่งinterleukin2ออกมาไปขยายผลการกระตุน
ระบบภูมิคุมกันทั้งในลักษณะของcytotoxicTcells
และNKcellทําใหมีการแบงตัวของเซลลเหลานีที้ มี่ ความ
จําเพาะตอhostantigenออกมามากขึน้ เตรียมพรอม
ที่จะเขาสูระยะที่ 3ตอไป
ระยะที่ 3Inflammatoryeffectorsเมือ่ มีกลุม ของ
immunologiceffectorcellsทีมี่ ความจําเพาะในการทํา
ปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อเปาหมายของhostมากขึ้นเซลล
เหลานีจะ
้ ทําใหเกิดอันตรายตอเนือ้ เยือ่ ของhostเหลานี้
อยางไรก็ดีขัน้ ตอนรายละเอียดของปฏิกริ ยิ านี้ ยังไมเปน
ทีเข่ าใจอยางลึกซึง้ วาเกิดขึน้ ผานเซลลชนิดใดขัน้ ตอนใด
โดยละเอียดเขาใจวาเปนปฏิกริ ยิ าทีเกิ
่ ดขึน้ ผานการทํางาน
ของทั้งcytokinesที่หลั่งออกมาและimmunologic
effectorscellทัง้ largegranularlymphocyte(LGL)
และNKcellที่อยูในบริเวณของอวัยวะเปาหมายนั้น
โดยมีเปาหมายใหเกิดapoptosisของcellในอวัยวะ
เปาหมาย  ผาน ทาง fas-fas ligand pathway และ
Perforin-GranzymeBpathway
Chronicgraftversushostdisease
ปฏิกิริยา นี้ เปน ปฏิกิริยา ที่ เกิด ขึ้น ใน resolution
phaseและมีลักษณะทางคลินิกคลายคลึงกับโรคautoimmuneหลายชนิดพยาธิสภาพสวนมากจะเปนการ
สะสมของcollagenที่บริเวณอวัยวะเปาหมายโดยมี
lymphocyteinfiltrationไมมากนักดังนัน้ กลไกการ
เกิดโรคในระดับเซลลหรือโมเลกุลจึงนาจะคลายคลึงกับ
โรคทางautoimmuneดวยเชื่อวาhostantigenที่
เปนตัวกระตุน ใหเกิดอาการขึน้ อาจไมใชhostalloantigenเหมือนในacuteGVHDแตอาจเปนpublic
determinantของMHCclassIImoleculesมากกวา
สวนTcellsที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาขึ้นนั้นสามารถหลั่ง
cytokinesเชนIL-4หรือinterferongammaออกมา
ไดโดยไมตองพึง่ IL-2เหมือนในacuteGVHD
ในacuteGVHDนั้นการpresentantigenให
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กับTcellกระทําผานhostderivedAPCsซึง่ เชือ่ วา
ยังหลงเหลือรอดจากconditioningregimenและนํา
เสนอantigenของตัวhostเองใหกับdonorTcells
แตในchronicGVHDนัน้ มีหลักฐานในสัตวทดลองที่
ยืนยันวาขบวนการนี้จะเกิดขึ้นไดผานทางdonorderivedAPCsโดยมีdonor-derivedpostthymicT
cellsเปนeffectorcells12
ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิด
chronicGVHDขึ้นคือการที่มีอันตรายตอตอมthymusระหวางที่ผูปวยไดรับconditioningregimen
เมือ่ มีTcellreconstitutionเกิดขึน้ หลังจากเริม่ มีปลูก
ถายติดขบวนการทีจะ
่ สอนTcellใหรูจ กั กับselfantigenในthymusจึงมีความบกพรองไปselfreactive  T cells ซึ่ง เปน ตัว จักร สําคัญ ใน การ กอ ให เกิด
chronicGVHDจึงหลุดรอดจากขบวนการกลั่นกรอง
ของthymusมาไดขบวนการนีจะ
้ คลายคลึงกับการเกิด
autologousGVHDซึ่งมีผูรายงานไวในผูปวยที่ไดรับ
การปลูกถายแบบautologous
ลักษณะอาการทางคลินิก
Acutegraftversushostdisease
อาการอาจเกิดขึน้ ไดกับเนือ้ เยือ่ ของอวัยวะตางๆกัน
แตอวัยวะทีสั่ งเกตเห็นไดชัดเจนทีสุ่ ดมี3อวัยวะคือผิว
หนังลําไสและตับอาการจะเริม่ เกิดขึน้ ภายใน7-100วัน
หลังใหเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดโดยทัว่ ไปผิวหนังจะเปน
ทีแห
่ งแรกทีจะ
่ แสดงอาการโดยมักจะแสดงอาการเปนผืน่
แดงบริเวณฝามือฝาเทาหนาผากหนาอกหรือตนคอ
ผื่นเหลานี้บางครั้งจะแยกยากจากภาวะการแพยาหรือ
ปฏิกริ ยิ าของรางกายตออันตรายอืน่ เชนsepsisเปนตน
พบวาบางครัง้ ตองอาศัยการตัดชิน้ เนือ้ จากผิวหนังไปตรวจ
เพื่อ ยืนยัน การ วินิจฉัย ความ รุน แรง ของ โรค ขึ้น อยู กับ
ปริมาณของผิวหนังที่เกิดโรคและความรุนแรงของรอย
โรคในผูป ว ยทีมี่ อาการรุนแรงมากจะเกิดการแยกตัวของ
ชั้นepidermisเหมือนกับผูปวยที่เปนโรคtoxicepidermalnecrolysisได
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Acutegraftversushostdiseaseของลําไสจะ
แสดงอาการทองเสียและปวดทองผูป ว ยอาจจะมีอาการ
เพียงถายอุจจาระเพิ่มขึ้นวันละ3-4ครั้งไปจนถึงทอง
เสียรุนแรงคือถายมากกวาวันละ1.5ลิตรก็ไดหากมี
อาการมากอาจมีgeneralizedileusหรือถายอุจจาระ
เปนเลือดสดไดภาวะนีต้ องแยกจากภาวะอืน่ ทีสํ่ าคัญอีก
2ภาวะคือภาวะantibioticsassoicateddiarrhea
และลําไสอักเสบจากการติดเชือ้ cytomegalovirus
Acutegraftversushostของตับจะแสดงอาการ
ใหเห็นโดยทีผู่ ป ว ยจะมีenzymeของตับเพิม่ สูงขึน้ และ
จะมีbilirubinในเลือดเพิ่มขึ้นภาวะนี้ตองแยกจาก
ภาวะveno-occlusivediseaseของตับซึง่ ภาวะหลังนี้
จะมีอาการของการคัง่ ของน้าํ ใหเห็นชัดเจนมากกวาแต
ระยะเวลาที่เกิดอาจเกิดในเวลาที่ใกลเคียงกันไดนอก
จากนัน้ druginducedhepatotoxicityก็อาจเกิดขึน้
ไดจากยาหลายตัวทีใช
่ อยูใน
 ระยะนัน้ เชนcyclosporin

เปนตนและอาจทําใหเกิดอาการที่คลายคลึงกันไดจึง
จํ า เป น ต อ ง คอย ตรวจ วั ด ระดั บ ยา ให อยู ใน เกณฑ ที่
เหมาะสมเสมอในรายทีการ
่ วินจิ ฉัยทางคลีนิคทําไดยาก
อาจ ตอง อาศัย การ ทํา ตัด ชิ้น เนื้อ โดย เทคนิค transjugularliverbiopsyเขามาชวยแยก
เนื่อง จาก อาการ ความ รุน แรง ของ acute graft
versushostแตกตางกันไปในผูป ว ยแตละคนดังนัน้ จึง
จําเปนตองมีระบบวิธใน
ี การจําแนกความรุนแรงของโรค
ขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางในการรักษาและเพื่อเปรียบ
เทียบผลการรักษาการจําแนกความรุนแรงของโรคนี้ ใช
วิธดูี ความรุนแรงของแตละอวัยวะจัดเปนstageขึน้ มา
และนําstageของแตละอวัยวะมารวมกันเปนoverall
gradingอีกครัง้ หนึง่ ตามตารางที่ 113
นอกเหนือจากอวัยวะหลัก3อวัยวะดังกลาวแลว
อาการแสดงอีกอยางหนึง่ ของacuteGVHDทีมี่ ผูสนใจ

มากขึน้ ในปจจุบนั คือacuteGVHDทางเดินอาหารสวน

ตารางที่1 การจําแนกความรุนแรงของAcuteGraftversusHostDisease
การจําแนกความรุนแรงตามอวัยวะ
ระยะ
ผิวหนัง
ทางเดิน
อาหาร
ตับ

+
++
+++
++++
<25%maculopapular 25-50%maculopapular Gen.erythroderma. Gen.erythrodermawith
bullae&desquamation
ทองเสีย>500มล. ทองเสีย>1,000มล. ทองเสีย>1,500มล. ทองเสีย>1,500mL
รวมกับอาการปวดทอง
รุนแรง±ileus
Bilirubin2-3มก./ดล. Bilirubin3-6มก./ดล. Bilirubin>15มก./ดล. Bilirubin>15มก./ดล.

การจําแนกความรุนแรงโดยรวม
ระดับ
ระยะของอวัยวะที่เกี่ยวของ
I
II
III
IV

ระยะ+to++ของผิวหนัง,ไมมีทางเดินอาหารหรือตับ,ไมมีการทํางานลดลงของอวัยวะ
ระยะ+to+++ของผิวหนัง,+ทางเดินอาหารหรือตับ(หรือทั้งคู),มีการลดลงในการทํางานของอวัยวะ
เล็กนอย
ระยะ++to+++ของผิวหนัง,++to+++ทางเดินอาหารหรือตับ(หรือทั้งคู),มีการลดลงในการทํางาน
ของอวัยวะมาก
เหมือนระดับIIIแตมีการลดลงในการทํางานของอวัยวะอยางชัดเจน
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บน14ซึง่ จะทําใหผูป ว ยมีอาการปวดทองคลืน่ ไสอาเจียน
และเบือ่ อาหารอาการดังกลาวจะเกิดขึน้ ในชวง10-20วัน
หลังจากการใหเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดพบวาการให
corticosteroidในขนาดกลางถึงสูงจะทําใหอาการดัง
กลาวดีขึ้นไดจากการศึกษาในลักษณะprospective
โดยการทําendoscopeและตัดชิน้ เนือ้ ในผูป ว ยหลังทํา
การปลูกถายทุกรายพบวาผูปวยประมาณรอยละ46มี
หลักฐานวาเกิดภาวะนีขึ้ น้ 15แตผูป ว ยประมาณรอยละ 1325เทานัน้ ทีมี่ อาการอาการนีอาจ
้ เกิดจากherpesinfectionก็ไดเชนกัน
Chronicgraftversushostdisease
อาการและอาการแสดงของcGVHDจะคลายคลึง
กับโรคทางautoimmunediseasesหลายชนิดเกิดขึน้
จากการทําลายเนือ้ เยือ่ ของhostโดยไมตองมีภาวะการ
อักเสบหรือinjuriesนํามากอนและสามารถเกิดไดกับ
หลายอวัยวะมักเกิดกับอวัยวะหลักทีเกิ
่ ดโรคในacute
GVHDคือผิวหนังและตับและยังเกิดขึน้ กับอวัยวะอืน่
ๆไดอีกเชนปอดหรือเกิดกับระบบภูมิตานทานของ
ผูป ว ยเองทําใหผูป ว ยกลุม นีมี้ ลักษณะของimmunodeficiency  และ มี การ ติดเชื้อ ซ้ําซอน ได บอยchronic
GVHDนีจะ
้ เกิดขึน้ ภายหลัง100วันหลังจากไดเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดไปแลวโดยอาจจะเกิดขึน้ ไดโดยทีมี่ หรือ
ไมมีacuteGVHDนําหนามากอนก็ได
ผู ป ว ย ที่ มี  chronic GVHD ของ ผิ ว หนั ง  จะ มี
ลักษณะการเปลีย่ นแปลงเหมือนกับlichenplanusโดย
ที่รอยโรคจะอยูกระจัดกระจายตามศีรษะลําคอลําตัว
หรือแขนขาเมือ่ การดําเนินโรคนานขึน้ การเปลีย่ นแปลง
จะมีลักษณะเหมือนpoikilodermaอาจจะเห็นลักษณะ
ของการอักเสบเชนผิวหนังแดงหรือมีdesquamation
หรือมีhypopigmentationหรือถาอาการของโรครุนแรง
มากจะเกิดfibrosisขึ้นตามdermisและadnexal
structureของผิวหนังทําใหมีผมรวงและมีลักษณะทัว่
ไปคลายsclerodermaได
อาการของchronicGVHDอาจจะสังเกตเห็นไดที่
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mucousmembraneเชนเยือ่ บุตาหรือชองปากอาการ
แรกทีอาจ
่ จะสังเกตไดคือปากแหงตาแหงเนือ่ งจากเกิด
อันตรายตอตอมน้ําลายและตอมน้ําตาคลายกับภาวะ
siccasyndromeหากอาการเปนมากขึน้ จะสังเกตเห็น
แผลในชองปากลักษณะอาจเปนฝาสีขาวไปจนกระทั่ง
ถึงlichenoidlesionทีกระพุ
่ ง แกมและลิน้ ซึง่ ตองแยก
จากภาวะcandidiasisและherpesinfection
อาการแสดงของchronicGVHDที่ตรวจพบไดที่
ตับคือการทีมี่ cholestaticjaundiceโดยจะตรวจพบ
วา ผูปวย จะ มี alkaline phosphatase สูง ขึ้น มาก
ประมาณ5-10เทาของคาปกติสวนtransaminases
อาจสูงไดตัง้ แต2-10เทาและมีคาbilirubinสูงขึน้ ใน
ระยะหลังทีมี่ การใชperipheralbloodstemcellเปน
แหลงของการทําปลูกถายพบวาผูป ว ยมากกวารอยละ75
จะมีliverenzymeผิดปกติในชวงระยะที่กําลังลดยา
immunosuppressivedrugsแตสวนใหญจะไมคอยมี
อาการทางคลีนิคผูป ว ยบางรายอาจมีการทํางานของตับ
ผิดปกติในลักษณะดังกลาวติดตอกันหลายปแตพบวา
ผลสืบเนือ่ งเชนภาวะcirrhosis,portalhypertension
หรือตับวายพบไดคอนขางนอย1
อาการ ที่ เปน ผล สืบ เนื่อง มา จาก การ เกิด chronic
GVHDอยางหนึง่ ก็คือผูป ว ยจะมีระดับภูมติ า นทานต่าํ
ลงทั้งhumoralและcellmediatedimmuneresponseทําใหติดเชือ้ ไดงาย
การแบงความรุนแรงของchronicGVHDดั้งเดิม
นิยมแบงเพียง2stageคือlimitedและextensive
disease16กลาวคือหากมีเพียงlocalizedskininvolvementโดยอาจจะมีหรือไมมีการทํางานของตับผิด
ปกติก็ไดก็ใหถือวาเปนlimiteddiseaseแตหากมี
อาการมากกวานัน้ เชนมีผิวหนังเกิดโรคทัว่ ไปหมดหรือมี
ลักษณะ เนื้อ เยื่อ ของ ตับ เปน chronic aggressive
hepatiti,bridgingnecrosisหรือมีลุกลามไปยังอวัยวะ
อืน่ ๆก็ใหถือวาเปนextensivediseaseอยางไรก็ดีใน
ระยะ หลัง นี้ ได มี ผู เสนอ วิธี แยก แยะ ความ รุน แรง ของ
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chronic GVHD ขึ้นมาใหม เนื่อง จาก วิธีเดิมนั้น ไม
สามารถบอกถึงพยากรณโรคของผูปวยไดดีนักไดมีผู
เสนอ รูปแบบ การ พยากรณ โรค ของ ผูปวย โดย อาศัย
อาการแสดงทางคลินิก3อยางคือมีโรคทีผิ่ วหนังมาก
กวารอยละ50เกร็ดเลือดต่าํ กวา100,000/มม.3และการ
ทีโรค
่ เริม่ เปนแบบprogressive17ซึง่ ขณะนีผู้ เสนอ
 กําลัง
รวบรวมขอมูลใหมากขึ้นเพื่อที่จะเสนอเปนวิธีการแบง
ความรุนแรงที่จะบอกถึงพยากรณโรคไดดีขนึ้ ตอไป
GraftversusHostandGraftversusTumorEffects
อันทีจริ
่ งแลวการเกิดภาวะGVHDนัน้ ไมใชวาจะมี
แตผลเสียทีเดียวในปจจุบนั เปนทียอม
่ รับกันแลววาการ
ทําลายโรคดั้งเดิมของผูปวยโดยเฉพาะโรคมะเร็งนั้น
ภูมติ า นทานของgraftมีบทบาทสูงมากไดมีผูพิ สจู นแลว
วาconditioningregimenทีให
่ เขาไปกอนทีจะ
่ ใหเซลล
ตนกําเนิดเม็ดเลือดนัน้ ยังไมสูงมากขนาดทีจะ
่ ทําลายเซลล
มะเร็งไดทุกเซลลยกตัวอยางเชนtotalbodyirradiationถาจะใหทําลายเซลลมะเร็งไดทัง้ หมดจะตองใหใน
ขนาดทีสู่ งถึง5,000cGyซึง่ จะเปนขนาดทีมี่ ผลขางเคียง
ตอextramedullaryสูงมากและผูป ว ยจะเสียชีวติ เนือ่ ง
จากผลขางเคียงเหลานี้ ดังนัน้ การทีผู่ ป ว ยทีได
่ รบั การปลูก
ถายแบบallogeneicแลวหายขาดจากโรคสวนหนึง่ เปน
เพราะภูมิตานทานของgraftเปนตัวจักรสําคัญในการ
ทําลายเซลลมะเร็งทียั่ งคงหลงเหลืออยู กระบวนการนีอาจ
้
เรียกวาเปนgraftversustumoreffect
ในป1990Kolbและคณะ18ไดรายงานถึงการใช
donor lymphocytes infusion ใน การ รักษา ผูปวย
chronicmyeloidleukemiaที่กลับเปนใหมภายหลัง
ไดรบั การปลูกถายแบบallogeneicและพบวาสามารถ
ทําใหผูป ว ยกลับเขาสูภาวะ
 donorchimerismใหมได
และเซลลมะเร็งหายไปโดยที่ไมตองใหเซลลตนกําเนิด
เม็ด เลือด เขา ไป ใหม เปน การ ยืนยัน วา กระบวน การ
graftversustumorนัน้ มีอยูจริ
 งในระยะหลังนีการ
้ ทํา
ปลูก ถาย ใน ลักษณะ ของ non-myeloablative หรือ

reducedintensityก็เปนการประยุกตเอาความรูเกี
 ย่ ว
กับgraftversustumorนี้ มาใชทําใหไมจําเปนตองให
conditioningregimenที่รุนแรงแกผูปวยโดยอาศัย
graftversushosteffectsและgraftversustumor
effectsทําใหเกิดการปลูกถายติดและการควบคุมโรคที่
ดีไดการศึกษาที่กําลังเขมขนอยูในขณะนี้คือการแยก
graftversushostและgraftversustumorออกจาก
กันเพื่อที่จะไดใชประโยชนจากgraftversustumor
ใหเต็มที่ในขณะที่คอยดูแลใหเกิดภาวะgraftversus
hostใหนอยทีสุ่ ด
การปองกัน
เนื่องจากGVHDทั้งacuteและchronicเปน
ภาวะทีหาก
่ เกิดขึน้ แลวมักจะใหการรักษาไมไดผลดังนัน้
วิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการคือปองกันไมใหเกิดขึน้
การปองกันอันดับแรกคือการลดความแตกตางของ
graftและhostลงใหนอยทีสุ่ ดผูป ว ยทีได
่ รบั เซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดจากพี่นองที่มีmatchedHLAจะมี
โอกาสเกิดภาวะนี้ไดนอยที่สุดผูปวยที่ไดรับเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดจากผูบริ
 จาคทีเคย
่ exposeกับantigen
มามากเชนคนอายุมากหรือผูหญิงที่เคยตั้งครรภจะ
เกิด ภาวะ นี้ ได มาก ดังนั้น การ เลือก ผู บริจาค จึง เปน
ขัน้ ตอนทีสํ่ าคัญมากขัน้ ตอนหนึง่ ทีจะ
่ ชวยลดความเสีย่ ง
ทีจะ
่ เกิดgraftversushostลงมาไดดังนัน้ เราจึงมักจะ
เลือก ผู บริจาค ที่ เปน พี่นอง กอน ที่ จะ เลือก matched
unrelateddonorเสมอและหากพี่นองที่จะเลือกไดมี
หลายคนที่มีHLAmatchedกับผูปวยเราจะเลือกผู
บริจาคทีเป
่ นผูช ายผูบริ
 จาคทีอายุ
่ นอยหรือหากเปนหญิง
ก็ไมควรจะเปนหญิงที่ตัง้ ครรภมากอนเปนตน
การปองกันอันดับทีสอง
่ คือการปองกันการทํางานของ
Tcellของgraftการปองกันในลักษณะนี้อาจทําได2
ลักษณะคือ
การลดการทํางานของTcellในgraftหลังจาก
infuseไปแลวโดยใชยากดภูมติ า นทาน
การใหยากดภูมิตานทานแกผูปวยเปนวิธีที่ลดอัตรา
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การเกิดgraftversushostลงอยางไดผลในระยะแรก
ของการปลูกถายยากดภูมิตานทานที่ใชกันคือprednisoloneและmethotrexateผลการรักษาในระยะนัน้
ยังไมดีนักตอมาในระยะป1970’sไดเริม่ มีผูใ ชcyclosporinในการปลูกถายและพบวาผลการปลูกถายดีขึ้น
อยางมากสูตรยากดภูมติ า นทานทีใช
่ กันอยางแพรหลาย
ใน ปจจุบัน คือ การ ใช รวม กับ ของ cyclosporin กับ
methotrexate  เนื่อง จาก พบ วา หาก ให ยา ทั้ง สอง ตัว
รวมกันแลวจะไดผลเหนือกวาการใหcyclosporinเพียง
ตัวเดียวหรือmethotrexateเพียงตัวเดียวสูตรของ
การใชยาทัง้ สองรวมกันทีใช
่ กันมากคือcyclosporinให
ตัง้ แต1วันกอนใหเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดเปนเวลา6
เดือนโดยรักษาระดับยาที่150-250ng/mLรวมกับ
methotrexateในวันที่ 1,3,6และ1119สําหรับการใช
IVIGในระยะแรกหลังการปลูกถายนัน้ พบวาสามารถลด
อัตราการเกิดacuteGVHDลงไดโดยมีrelativerisk
อยูที ่ 0.68(95%CI,0.45-1.02)แตไมลดอัตราการเกิด
chronicGVHD20
ในระยะหลังๆมียากดภูมติ า นทานตัวใหมออกมาใช
งานมากขึน้ เชนtacrolimusซึง่ เปนยาทีป่ องกันTcell
activationคลายcyclosporineแตจะไมมีผลตอNK
cellและmycophenolatemofetilซึ่งเปนยาที่ยับยั้ง
การสรางpurineที่ออกฤทธิ์ดีในlymphocytesใน
ปจจุบนั จึงมีรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบยาใหมเหลา
นี้ กับยาดัง้ เดิมที่ใชอยูมากขึน้ พบวาtacrolimusซึง่ มี
กลไกการออกฤทธิคล
์ ายคลึงกับcyclosporinแตมีระดับ
ยาในตับดีกวาจะใหผลดีกับผูปวยที่มีGVHDที่ตับ
เหนือกวาcyclosporinนอกจากนั้นการใชยารวมกัน
ระหวางMMFกับtacrolimusหรือcyclosporinก็ยัง
เปนที่สนใจอยางมากของผูที่ทําการปลูกถายแบบnonmyeloablativeอีกดวย
การลดจํานวนTcellsในgraftลงกอนที่จะใหเซลล
ตนกําเนิดเม็ดเลือดแกผูป ว ย(Graftengineering)
ความคิดทีจะ
่ แยกTcellในgraftออกจากเซลลตน
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กําเนิดเม็ดเลือดนั้นมีมานานแลวในระยะแรกของการ
ศึกษาการแยกTcellกระทําโดยใชความแตกตางของ
คุณสมบัติทางphysicalระหวางTcellกับเซลลตน
กําเนิดเม็ดเลือดเชนการใชเทคนิคdensitygradient
fractionation,soybeanagglutinationcentrifugal
counterflowelutriationพบวาผลที่ไดสามารถลด
จํานวนTcellลงมาไดบางประมาณ2-3logแตทําใหมี
การสูญเสียเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดจากขบวนการดัง
กลาวไปมากกวารอยละ50ตอมาในระยะหลังไดมีการ
พัฒนาการแยกเซลลโดยใชantibodyที่จําเพาะกับ
antigenทีแสดง
่ ตนบนผิวขอบเซลลแตละชนิดโดยวิธี
positive หรือ negative selection เชน ใช CAM
PATH-1ในกรณีpositiveselectionหรือใชanti
CD34Abในกรณีnegativeselectionพบวาผลทีได
่
ดีขนึ้ มากสามารถลดTcellลงมาไดถึง4logและยัง
คงมีเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดเหลือจากขบวนการถึง
รอยละ70
การแยกTcellออกจากgraftกอนนําไปใหผูป ว ย
นั้น พบ วา สามารถ ลด อัตรา การ เกิด GVHD ทั้ง ชนิด
acuteและchronicลงมาไดไมวาจะเปนการปลูกถาย
ที่ ทํา จาก ผู บริจาค ที่ HLA matched หรือ ผู บริจาค ที่
unrelatedโดยมีrelativeriskของการเกิดเมือ่ เทียบกับ
กลุม ทีไม
่ ไดแยกTcellเพียง0.521และยังทําใหอัตรา
การเกิดอวัยวะทํางานผิดปกติอืน่ ๆเชนveno-occlusive
diseaseมีนอยลงแตพบวาในกลุม ทีแยก
่ Tcellออก
มานั้นจะมีอัตราการเกิดgraftfailureและการรักษา
ลมเหลวสูงขึ้นมีอัตราการติดเชื้อและเกิดEpstein
Barr virus associated lymphoproliferative
disorderสูงขึน้ สงผลใหอัตราการรอดชีวติ โดยรวมของ
ผูป ว ยไมตางจากกลุม ทีไม
่ ไดแยกTcell21,22จึงเปนทียอม
่
รับในขณะนีว้ าการทีจะ
่ เกิดการปลูกถายติดทีดี่ นัน้ จะตอง
มีTcellอยูในgraftเปนปริมาณที่พอเหมาะผูศึกษา
วิจัยบางรายไดใหTcellที่แยกออกมาไดจํานวนหนึ่ง
กลับเขาไปกับคนไขพรอมกับเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
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หรือใหในลักษณะของprophylacticdonorlymphocyteinfusionในภายหลัง(T-celladd-back)23 แต
ปริมาณของTcellทีเหมาะสม
่
ก็ยังคงตองศึกษากันตอไป
ในปจจุบันกําลังมีการศึกษาที่จะทําใหผลการรักษา
ดวยวิธีTcelldepletedSCTไดผลดีขึ้นเชนแยก
subsetเฉพาะของCD8ออกมาเนื่องจากเชื่อวาเปน
subsetของTcellทีทํ่ าใหเกิดGVHโดยทีการ
่ แยกนี้
ไมไดทําใหผลของGraftversustumoreffectsนอย
ลง24หรือการแยกเอาเฉพาะalloreactiveTcellออก
โดยco-incubatedonorTcellกับhostmononuclearcellหลังจากนัน้ จึงแยกเอาTcellที่ express
antigenทีแสดง
่ วามีactivationออกมาหรือโดยทําให
เกิดTcellanergyโดยยับยัง้ CD28-B7interaction
ซึง่ เปนกลไกสําคัญในการกระตุน Tcell25วิธกี ารเหลานี้
กําลังไดรบั การศึกษาอยูและ
 จะถูกนําไปใชพัฒนาวิธกี าร
ลดalloreactionจากTcellในgraftตอไป21
การรักษา
Acutegraftversushostdisease
การรักษาGVHDจะใหผลดีมากขึ้นหากรักษาใน
ระยะแรกที่เริ่มเปนเมื่อเทียบกับระยะที่โรคเปนไปมาก
แลวดังนัน้ การตรวจพบโรคในระยะเริม่ แรกและใหการ
รักษาทันทีจึงเปนสิง่ ทีสํ่ าคัญทีสุ่ ดผูป ว ยทีได
่ รบั ปลูกถาย
เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดควรทีจะ
่ อยูภาย
 ใตการดูแลของ
แพทยอยางใกลชิดโดยเฉพาะใน4สัปดาหแรกเพือ่ ทีจะ
่
ตรวจหาอาการของacuteGVHDอยางนอยสัปดาหละ
2-3ครัง้ หลังจากนัน้ จนถึงวันที่ 100ก็ควรจะอยูใน
 ทีที่ ่
เดินทางมาตรวจไดสะดวกโดยสามารถเดินทางมาพบ
แพทยไดภายใน6ชัว่ โมงหากมีอาการผิดปกติเกิดขึน้
หลัง จาก ตรวจ พบ วา ผูปวย มี อาการ ที่ สงสัย วา เปน
acuteGVHDตัง้ แตgradeIIขึน้ ไปเราสามารถใหการ
รักษาดวยhighdosesteroid(methylprednisolone
1-2mg/kg/day)ไปไดในขณะที่เริ่มทําการสืบคนวา
ผูปวยนั้นเปนGVHDจริงหรือไมเชนการทําbiopsy
ตามจุดตางๆ

ผูป ว ยประมาณรอยละ 50จะตอบสนองตอการรักษา
ดวยcorticosteroidภายใน2สัปดาหผูป ว ยกลุม นีจะ
้
มีอาการตอไปอีกประมาณ4-6สัปดาหซึง่ ระหวางนีเรา
้ จะ
สามารถคอยๆลดcorticosteroidลงมาไดขอมูลใน
ขณะนี้ยังบงชี้วาmethylprednisoloneเปนการรักษา
ลําดับแรกที่ดีที่สุดสําหรับผูปวยที่ไดรับGVHDprophylaxisดวยcyclosporineกับmethotrexate26
แตอยางไรก็ดีจะมีผูป ว ยบางคนทีไม
่ ตอบสนองตอยา
ดังกลาวโดยพิจารณาจากการที่ผูป ว ยมีการลุกลามของ
โรคหลังจาก3วันหรือไมมีอาการดีขึ้นหลังจาก7วัน
หรืออาการไมหายขาดหลังจาก14วันผูป ว ยกลุม นีจํ้ าเปน
ตอง ให การ รักษา ดวย ยา ลําดับ ตอไป อยางไร ก็ ดี ใน
ปจจุบนั ยังไมมียาทีดี่ สําหรับภาวะดังกลาวประสบการณ
กับanti-thymocyteglobulinไมวาจะเปนrabbit
ATG(R-ATG),BMA031,OKT3,ATG-Fresenius
หรือThymoglobulineพบวาทําใหผูป ว ยเพียงจํานวน
นอยดีขนึ้ และทีดี่ ขนึ้ ก็มักเปนอาการทีผิ่ วหนังผูป ว ยสวน
มากยังคงเสียชีวติ โดยมีสาเหตุของการเสียชีวติ สวนใหญ
จากการติดเชือ้ 27
ChronicGVHD
มีรายงานหลายรายงานทียื่ นยันวาการรักษาchronic
GVHDนัน้ ถาจะใหไดผลดีก็ตองรักษาในขณะทีเพิ
่ ง่ จะ
เริม่ มีอาการเชนเดียวกับการรักษาacuteGVHDดังนัน้
จึงควรเฝาระวังดวยการนัดผูป ว ยมาตรวจบอยๆในระยะ
1ปแรกหลังทําการปลูกถาย
หากผูปวยมีอาการของGVHDจําเปนตองจําแนก
ความรุนแรงของโรควาเปนlimitedstageและextensivestageหากเปนเพียงlimitedstageนั้นอาจไม
จําเปนตองใหการรักษาใดๆเพียงแตใหเฝาระวังใหถีขึ่ น้
กวาเดิมแตหากผูป ว ยอยูใน
 extensivestageจําเปน
ตองประเมินวาผูป ว ยมีclinicalperformanceทีเลว
่ ลง
หรือไมผูป ว ยทีมี่ extensiveGVHDหากไมไดรบั การ
รักษาใดๆประมาณรอยละ20เทานัน้ ทีจะ
่ รอดชีวติ และ
28
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
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การรักษาผูป ว ยchronicGVHDทีสมควร
่
ไดรบั การ
รักษาจะเริม่ ดวยcorticosteroidsในขนาดกลางถึงสูง
กอนในระยะแรกการศึกษาถึงการใชprednisoneรวม
กับยาอืน่ ๆเชนanti-thymocyteglobulinหรือazathioprineพบวาไมไดใหผลดีไปกวาการใหprednisone
เพียงตัวเดียว29และการใหสลับวันระหวางprednisone
และcylclosporineจะใหผลดีกวาการใหprednisone
เพียงตัวเดียวโดยเฉพาะในผูป ว ยทีมี่ standardrisk30
หลัง จาก นั้น หาก อาการ ไม ดีขึ้น โดย ดู จาก อาการ ทาง
คลินิกหรือการตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆเชนการ
ตรวจการทํางานของตับก็จําเปนตองใหการรักษาดวยการ
รักษาในลําดับถัดไป
ปจจุบัน ได มี ผูนํา ยา ใหม ๆ มา ทดลอง ใช ใน ผูปวย
chronicGVHDมากขึน้ ยาทีมี่ รายงานแลวไดแกthalidomideซึง่ ระยะหลังนีพบ
้ วามีผลการกดภูมติ า นทานได
มี ผู ศึกษา ใน phase 2 study พบ วา thalidomide
สามารถทําใหผูป ว ยซึง่ ไมตอบสนองตอfirstlinetreatmentมีการตอบสนองที่ดีประมาณรอยละ20โดยมี
อัตราการรอดชีวติ ทีประมาณ
่
รอยละ5331การใชphotochemotherapy(PUVA)พบวาสามารถลดความรุนแรง
ของchronicGVHDทีผิ่ วหนังและmucosaลงไดแต
ไมชวยรักษาchronicGVHDของอวัยวะภายใน30
สําหรับ tacrolimus ได มี การ ศึกษา ถึง ผล ใน การ
รักษาchronicGVHDพบวาผูป ว ย10รายจาก26ราย
มีอาการดีขนึ้ ในทีนี่ ผู้ ป ว ย2รายทีอาการ
่ ดีขนึ้ มาก32และ
สําหรับmycophenolatemofetilนัน้ เริม่ มีรายงานถึง
ผลการรักษาในchronicGVHDออกมาบางแตจํานวน
ผูป ว ยทีรายงาน
่
ยังมีนอยและคงตองรอผลการศึกษาใน
ผูปวยจํานวนมากขึ้นตอไป30,33
ผูป ว ยchronicGVHDมักจะมีอัตราการติดเชือ้ มาก
กวาคนปกติการดูแลเฝาระวังการติดเชือ้ จึงเปนหนึง่ ใน
มาตรการการดูแลผูป ว ยกลุม นีรวม
้ ถึงเรือ่ งยาปฏิชวี นะเพือ่
ปองกัน,IVIGและวัคซีนสําหรับผูป ว ย
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อาทิตย อังกานนท
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จงเลือกขอทีถู่ กตองทีสุ่ ดเพียงขอเดียวลงในแบบสงคําตอบCMECreditทายเลม

1. ผูป ว ยในกรณีใดตอไปนี้ ที่มีความเสีย่ งตอการเกิด
GVHD1สูงที่สุด
A. ผูป ว ยทีได
่ รบั การรักษาดวยautologousstem
celltranplantation
B. ผูป ว ยทีได
่ รบั การรักษาดวยการปลูกถาย
ไขกระดูกจากidenticaltwin
C. ผูป ว ยทีได
่ รบั การรักษาดวยการปลูกถาย
ไขกระดูกจากพีน่ อ งที่มีHLAmatched
D. ผูป ว ยทีได
่ รบั การรักษาดวยการปลูกถาย
ไขกระดูกจากมารดา
E. ผูป ว ยทีได
่ รบั การรักษาดวยการปลูกถาย
ไขกระดูกจากผูบริจาคที่ไมใชญาติที่มีHLA
matched
2. Immunologiccellชนิดใดที่มีบทบาทในการเกิด
GVHDมากทีสุ่ ด
A. Neutrophil
B. Monocytes
C. Tlymphocytes
D. Blymphocytes
E. Plasmacell
3. ผูป ว ยชายอายุ30ปไดรบั การวินจิ ฉัยเปนCML
และไดรบั allogeneictransplantationหลังจาก
ไดรบั stemcellไป30วันเกิดผืน่ แดงขึน้ ทัง้ ตัว
ถายเหลวเปนน้าํ วันละ1,300ccไมมีไขผลการ

ตรวจCBCขณะนัน้ พบวามีเพียงthrombocytopeniaเล็กนอยสวนRBCและWBCยังอยูใน
 เกณฑ
ปกติ ผูป ว ยควรไดรบั การวินจิ ฉัยวาอยางไร
A. AcuteGVHDgradeII
B. AcuteGVHDgradeIII
C. AcuteGVHDgradeIV
D. LimitedstagechronicGVHD
E. ExtensivestagechronicGVHD
4. การรักษาทีถื่ อไดวาไดผลดีทีสุ่ ดสําหรับการรักษา
acuteGVHDในขณะนี้คือ
A. Cyclosporin
B. Methotrexate
C. Highdosesteroid
D. Tacrolimus
E. Antithymocyteglobulin
5. ยาตัวใดทีได
่ ผลนอยในการรักษาchronicGVHD
ในปจจุบนั
A. Cyclosporin
B. Antithymocyteglobulin
C. Corticosteroid
D. Thalidomide
E. Tacrolimus
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