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 ใน ปจจบุนั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู นบั เปน กรรมวธิ ีใน
การ รักษา โรค มะเร็ง ที่ ไดผล ดี โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง มะเร็ง
ทาง โลหติ วทิยา อยางไร ก ็ตาม เนือ่ง จาก กรรมวธิ ีใน การ ทาํ
ตอง ใช ยา เคม ีบาํบดั ใน ขนาด สงู และ บาง ราย อาจ ตอง ไดรบั
การ ฉาย แสง ทัง้ ตวั รวม ดวย ทัง้ นี ้เปน ผล ให เกดิ ภาวะ แทรก
ซอน ใน ระยะ ยาว ได
ผล แทรก ซอน กบั อวยัวะ ตาง ๆ  ที ่สามารถ เกดิ ขึน้ ได

นยันตา
ที ่พบ ได บอย คอื การ เกดิ ตอ กระจก1,2 มกั พบ ใน ผูปวย

ที ่ไดรบั การ ฉาย รงัส ีทัง้ ตวั (total body irradiation) ซึง่
หาก ไดรบั ใน ปรมิาณ ทีม่า กก วา 10 Gy แลว พบ วา โอกาส
เกิด ถึง รอยละ 100 หาก ไดรับ รังสี ใน ลักษณะ แบง ให
(fractionation) พบ วา ทาํให เกดิ ตอ กระจก ชา ลง นอก จาก
นัน้ การ ไดรบั สา รสเตยีรรอยดใน การ รกัษา หรอื การ ปองกนั
ก ็เปน ปจจยั เสีย่ง ใน การ เกดิ

การ เกดิ keratoconjunctivitis sicca syndrome
ก ็พบ ได คอน ขาง บอย เชน เดยีว กนั3  นอก จาก นัน้ ภาวะ ที่
พบ ได นอย เปน ความ ผดิ ปกต ิของ หลอด เลอืด เลก็ ๆ   ทีอ่ยู

ที่ fundus4 ซึง่ พบ ได 5-10% โดย สมัพนัธ กบั การ ไดรบั
การ ฉาย รงัส ีทัง้ ตวั (total body irradiation, TBI) และ
การ ไดรับ ยา cyclosporine เพื่อ ปองกัน ภาวะ graft
versus  host disease (GVHD) ตัวอยาง ที่ พบ ได คือ
intraretinal  hemorrhage, hard exudates, telang-
iectasia,  optic neuropathy เปนตน

ระบบ ประสาท5,6

พบ ได บอย ใน คนไข ที ่อาย ุนอย และ ไดรบั การ ฉาย รงัสี
ใน ขนาด สงู โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ TBI และ ใน ผูปวย ที ่ไดรบั
การ รักษา ที่ สง ผล ตอ ระบบ ประสาท ความ ผิด ปกติ ที่ อาจ
พบ ได คอื leucoencephalopathy, cerebral atrophy,
demineralising  microangiopathy, demyelini-
sation

ฟน7

โดย ทัว่ ไป จะ ม ีผล ตอ ฟน ใน คนไข ที ่อาย ุนอย โดย เกดิ
เปน dental hypoplasia, dental agenesis หรอื อาจ
เกิด ราก ฟน มี พัฒนา ผิด ปกติ การ เปลี่ยน แปลง ที่ เกิด ขึ้น
สมัพนัธ กบั ปรมิาณ รงัส ีที ่ผูปวย ไดรบั

ระบบ ทาง เดนิ หาย ใจ8,9

การ ทาํงาน ของ ปอด ผดิ ปกต ิเกดิ ขึน้ ภาย หลงั จาก การ
ปลกู ถาย ไข กระดกู ได ไม วา จะ เปน การ ทาํ แบบ ใช เซลล ของ
ตน เอง (autologous stem cell transplantation) หรอื

บทความ ฟนวิชา
ผล ระยะ ยาว ของ ผูปวย ที ่ไดรบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู

วิเชียร มงคล ศรี ตระกูล
หนวย โลหิต วิทยา กอง อายุรกรรม รพ. พระ มงกุฎ เกลา

วตัถปุระสงค
1.  ให รู ถงึ ผล ใน ระยะ ยาว ภาย หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู
2.  ให รู ถงึ แนว ทาง ปองกนั และ รกัษา ผล ระยะ ยาว หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู
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วทิยา กอง อายรุกรรม รพ. พระ มงกฎุ เกลา   315 ถนน ราชวถิี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
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ใช เซลล ของ ผู อืน่ (allogeneic stem cell transplanta-
tion)  และ ไม วา จะ ไดรบั การ ฉาย รงัส ีทัง้ ตวั (TBI) หรอื ไม
ก ็ตาม โดย ความ ผดิ ปกต ิที ่เกดิ ขึน้ อาจ เปน restrictive,
obstructive  หรอื ความ ผดิ ปกต ิของ diffusion เนือ่ง จาก
ปอด เปน อวยัวะ ที ่ไว ตอ การ ไดรบั รงัสี และ ผล ที ่เกดิ ขึน้ แปร
ผนั ตาม ปรมิาณ ที ่ไดรบั โดย ทัว่ ไป จะ เกดิ ลกัษณะ ของ ปอด
อกัเสบ หลงั ไดรบั รงัส ีใน ระยะ เวลา เปน สปัดาห แต จะ เกดิ
ลกัษณะ ของ fibrotic change และ เกดิ เปน restrictive
หาก ทิง้ ชวง ไป ประมาณ 3-6 เดอืน

ระบบ หวัใจ และ หลอด เลอืด9,10

โดย ทั่ว ไป มัก จะ ไม แสดง อาการ แต สามารถ จะ พบ
ความ ผิด ปกติ จาก การ ตรวจ คลื่น หัวใจ หรือ การ ตรวจ
exercise  stress test อยางไร ก ็ตาม ใน บาง ราย ก ็จะ เกดิ
อาการ ผิด ปกติ ทาง หัวใจ ได โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ผูปวย ที่ มี
ปญหา ทาง ดาน โรค หวัใจ หรอื โรค ปอด ใน ราย ที ่ไดรบั การ
รักษา ดวย ยา anthacycline ใน ขนาด สูง กอน การ ปลูก
ถาย ไข กระดกู จะ ทาํให เกดิ shortening fraction ของ
หวัใจ หอง ลาง ซาย ลดลง โดย แปร ผนั กบั ระยะ เวลา หลงั จาก
ที ่ไดรบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู

ใน กรณี ที่ ไดรับ การ ฉาย รังสี เปน สวน หนึ่ง ของ การ
รกัษา อาจ เกดิ ภาวะ pericarditis, pericardial thick-
ening,  การ ลดลง ของ ventricular mass, การ บีบ ตัว
ของ หวัใจ ผดิ ปกติ

ตับ11

ตับ เปน อวัยวะ ที่ ตอง พบ กับ ยา เคมี บําบัด ตาง  ๆ
มากมาย ใน ปริมาณ ที่ สูง ๆ   ใน ขบวน การ ปลูก ถาย ไข
กระดกู นอก จาก นี ้การ ฉาย รงัส ีก ็เปน ปจจยั เสีย่ง ใน การ เกดิ
โรค ตับ เรื้อ รัง และ ภาวะ chronic graft versus host
disease  ก ็เปน ปจจยั ทาํให การ ทาํงาน ของ ตบั ผดิ ปกต ิได
เชน กัน

 ไต12,13

ผู ไดรบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู อาจ เกดิ ความ ผดิ ปกติ
ของ ไต ทัง้ ความ ผดิ ปกต ิของ glomerular และ tubular
โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ลด การ ดดู ซมึ ของ ฟอสเฟต ซึง่ ปจจยั

ตาง ๆ  อาจ สง ผล ทาํให เกดิ ปญหา ความ ดนั โลหติ สงู ได ใน
คนไข ที่ ไดรับ TBI ใน ขนาด สูง อาจ เกิด ปญหา nephro-
sclerosis

ปจจยั เสีย่ง ใน การ เกดิ ภาวะ แทรก ซอน ทาง ไต ใน ระยะ
ยาว อาจ เกดิ จาก ยา เคม ีตาง ๆ  เชน busulfan, cisplatin,
BCNU

ผล ของ ยา ปฏชิวีนะ ใน กลุม aminoglycoside และ ยา
ฆา เชือ้ รา amphotericin ตอ ไต ใน ระยะ ยาว ยงั ไม ม ีการ
ศกึษา อยาง ชดัเจน

กระดกู ผุ
 ม ีภาวะ หลาย อยาง ที ่ม ีผล ตอ ความ สม ดลุยของ กระดกู

เชน ขั้นตอน การ ปลูก ถาย ไข กระดูก เอง มี การ ใช ยา เคมี
บําบัด และ การ กระตุน/ เก็บ เซลล การ ขาด ฮอรโมน เพศ
และ การ หมด ประจาํ เดอืน กอน วยั อนั เปน ผล จาก ยา เคมี
บําบัด การ ใช ยาสเตียรรอยดระยะ ยาว ดังนั้น สิ่ง ที่ ตอง
คาํนงึ ถงึ ใน คนไข กลุม นี ้คอื การ ให ฮอรโมน เพศ ทดแทน ใน
เพศ หญงิ, การ รบี หยดุ ยาสเตยีรดให เรว็ ที ่สดุ เทา ที ่เปน ได
อกี ทัง้ การ ให วติามนิ ด ีเสรมิ

 ตอม ไร ทอ
มี หลาย ปจจัย ที่ มี ผล ตอ การ ทํางาน ของ ตอม ไร ทอ

เชน ขบวน การ ทัง้ หลาย ใน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ทัง้ ยา
เคม ีบาํบดั และ การ ไดรบั รงัสี  อกี ทัง้ จาก ตวั โรค ดัง้เดมิ เอง
เชน โรค มะเรง็ ( ซึง่ อาจ เปน โรค เลอืด หรอื ไม ใช โรค เลอืด)
ภาวะ ผดิ ปกต ิที ่ไม ใช มะเรง็ และ ความ ผดิ ปกต ิแต กาํเนดิ
นอก จาก นี้ การ ปลูก ถาย ไข กระดูก เอง มี ผล ตอ การ หนาที่
ของ ตอม ไร ไท รอยด ระบบ อวัยวะ สืบ พันธุ การ เจริญ
เตบิโต และ พฒันาการ

การ เตบิโต และ พฒันาการ
ความ สามารถ ใน การ เจรญิ เตบิโต ของ รางกาย จะ

มี มาก หรือ นอย เพียง ใด โดย ทั่ว ไป แลว ถูก กําหนด โดย
ลกัษณะ ทาง พนัธ ุกรรม ความ บกพรอง ใน การ เจรญิ เตบิโต
ของ รางกาย ภาย หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู มปีญจยัหลาย
อยาง เชน การ ไดรบั รงัสี ซึง่ จะ เปน ตวั ไป ยบัยัง้ หรอื ทาํลาย
epiphyseal growth plates ของ กระดกู   การ ที ่ระบบ
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อวยัวะ สบื พนัธุ ไดรบั ความ เสยี หาย จาก ขบวน การ รกัษา
ทาํให การ เตบิโต เขา สู วยั เจรญิพนัธุ ชา กวา ปกติ และ การ ที่
ระดบั ฮอรโมน ไท รอยดต่าํ กวา ปกติ

ระดบั ของ growth hormone
 สวน ใหญ แลว จะ ม ีความ ผดิ ปกต ิใน การ สราง และ

หลัง่ growth hormone แต อยางไร ก ็ตาม ม ีรายงาน ความ
ผิด ปกติ ของ รางกาย ที่ การ ตอบ สนอง ตอ growth hor-
mone14,15  ซึ่ง หาก เรา ให ฮอรโมน ใน การ รักษา คนไข พวก
นี้16 ใน ระยะ สั้น จะ พบ วา มี การ เจริญ เติบโต ที่ มาก ขึ้น กวา
เกา แต ความ เรว็ ใน การ เตบิโต ไม เพิม่ ขึน้ และ ความ สงู เมือ่
ถงึ ที ่สดุ แลว ไม ดขีึน้

อยางไร ก ็ตาม ม ีการ ศกึษา ใน ระยะ ยาว พบ วา คนไข 27/
28 ราย สามารถ ม ีความ สงู ที ่เปน ปกติ17 ใน ขณะ เดยีว กนั
ม ีการ ศกึษา ใน คนไข 150 ราย ที ่ไดรบั การ ฉาย แสง ที ่สมอง
หรอื TBI พบ วา เปน สาเหต ุสาํคญั ที ่ทาํให ผูปวย ม ีสวน สงู
ที ่นอย กวา ปกต1ิ8

การ ทาํงาน ของ ตอม ไท รอยด
ความ ผดิ ปกต ิของ ตอม ไท รอยดใน คนไข ที ่ไดรบั

การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ม ีอยู 3 กลุม คอื อาจ ม ีอาการ ของ
primary hypothyroidism อยาง ชัดเจน โดย จะ ตรวจ
พบ วา ม ีระดบั ของ thyroid stimulating hormone สงู,
มี ระดับ ของ free T3 และ free T4 ต่ํา หรือ อาจ ไม มี
อาการ ของ hypothyroid แต เปน ลกัษณะ ของ subclini-
cal  คอื เปน compensated hypothyroidism จะ ตรวจ
พบ วา ระดบั ของ thyroid stimulating hormone ปกติ
หรอื สงู แต จะ ม ีระดบั ของ free thyroid hormone ปกติ
และ กลุม ที่ 3 มี ระดับ ของ thyroid stimulating
hormone สงู (>30  µiu/ml) หลงั จาก ที ่ไดรบั การ กระตุน
ดวย thyroid releasing hormone test

 สวน ใหญ แลว ภาวะ hypothyroid ที ่เกดิ ภาย หลงั การ
ปลกู ถาย ไข กระดกู มกั จะ เกดิ คอน ขาง เรว็ แต อยางไร ก ็ตาม
อาจ ชา ได หลาย ๆ   ป ซึง่ โดย ทัว่ ไป แลว ม ีความ สมัพนัธ กบั
การ ไดรบั รงัส ีและ ยา busulfan 19,20 สาํหรบั การ รกัษา ใช
L-thyroxin ใน คนไข ที่ปรา กฎ อาการ primary hy-

pothyroidism  อยาง ชัดเจน ( คือ มี ระดับ TSH ต่ํา มี
ระดบั free thyroid hormone สงู) สวน ใน กรณ ีที ่เปน
subclinical ยงั เปน ที ่ถกเถยีง กนั อยู เนือ่ง จาก คนไข กลุม
นี้ อาการ มัก จะ เปน ไม มาก และ อาจ จะ หาย เอง ได ใน บาง
สวน

ระบบ อวยัวะ สบื พนัธุ ลมเหลว
 เปน ผล จาก การ ไดรบั ยา เคม ีบาํบดั ใน ขนาด สงู และ

การ ฉาย รงัสี ซึง่ ผล จะ เกดิ มาก หรอื นอย ขึน้ อยู กบั ปรมิาณ
ที ่ไดรบั อยางไร ก ็ตาม โดย ทัว่ ไป แลว หาก เกดิ ภาวะ แทรก
ซอน มกั จะ เปน ไป ได ยาก ที ่จะ ฟนตวั กลบั เปน ปกติ ซึง่ มกั
จะ ทาํให เกดิ ปญหา การ เตบิโต เขา สู วยั เจรญิพนัธุ ชา การ ไม
สามารถ ให กาํเนดิ บตุร และ การ ที ่ประจาํ เดอืน หมด หาย ไป
หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู

การ พฒันา เขา สู วยั เจรญิพนัธุ
 การ เขา สู วัย เจริญพันธุ หมายถึง สภาวะ ของ

รางกาย ทีอ่ยู ใน ชวง ตอ ของ การ พฒันา จาก เดก็ เปน ผูใหญ
ซึง่ ใน เพศ ชาย คอื การ ที ่เริม่ ม ีการ สราง เชือ้ อสจุิ ใน ขณะ ที่
เพศ หญิง จะ เริ่ม มี การ ตก ไข และ มี ประจํา เดือน เกิด ขึ้น
ขบวน การ ดงั กลาว ทาํให เกดิ secondary sex charac-
teristic  ม ีการ เปลีย่น แปลง ของ การ กระจาย ตวั ของ ไขมนั
ม ีโครง ราง กระดกู และ รางกาย ม ีการ เจรญิ เตบิโต อกี ทัง้ มี
การ เปลีย่น แปลง ของ ภาวะ ทาง จติใจ

ซึ่ง ชวง เวลา ที่ เกิด ภาวะ ดัง กลาว ใน ผูหญิง จะ อยู
ระหวาง 8-13 ป สวน ใน ผูชาย เกิด ชา กวา เล็ก นอย คือ
ระหวาง 9-14 ป โดย ลกัษณะ แรก ที ่พบ ใน ผูหญงิ คอื การ
ที ่เริม่ ม ีหนาอก ใน ขณะ ที ่เพศ ชาย จะ ม ีการ เพิม่ ของ ขนาด
ลกู อณัฑะ ( มาก กวา 4 ลกู บาตร มลิลเิมตร)

สาเหต ุของ การ ที ่เกดิ ระบบ อวยัวะ สบื พนัธุ ม ีความ ผดิ
ปกต ิคอื การ ที ่ม ีเซลล มะเรง็ เขา ไป เบยีด (leukemic cell
infiltrate) ทาํให เกดิ ปญหา ตาง ๆ  เชน testicular tubu-
lar  dysfunction หรอื การ ที ่ระบบ อวยัวะ สบื พนัธุ ไดรบั ผล
กระทบ จาก การ ฉาย รังสี โดย ตรง ทําให เกิด primary
hypergonadotropic-hypogonadism, หรอื การ ไดรบั
ยา เคม ีบาํบดั ตาง ๆ  โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ใน กลุม ของ alky-
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lating  agent เชน cyclophosphamide ทาํให เกดิ การ
สราง อสจุ ิลดลง ซึง่ อาจ เปน ได ทัง้ ชัว่คราว หรอื ถาวร ก ็ได การ
ไดรบั รงัส ีที ่สมอง (18-42 Gy) ตัง้แต ใน วยั เดก็21,22 ทาํให
ตอม ใต สมอง และ hypothalamus ไดรบั ความ เสยี หาย
เกิด ภาวะ การ ขาด gonadotrophin releasing hor-
mone  ทาํให ม ีการ พฒันา เขา สู วยั เจรญิพนัธุ ได ชา กวา ปกติ

ใน ผูหญิง จะ พบ วา หลัง การ ปลูก ถาย ไข กระดูก แลว
รางกาย ไดรับ ผล กระทบ ตาง ๆ   มากมาย ทั้ง จาก ยา เคมี
บาํบดั และ การ ฉาย รงัสี ทาํให เกดิ ความ เสีย่ง ใน การ ที ่การ
ตก ไข จะ ผดิ ปกติ และ ปจจยั ที ่ม ีสวน สาํคญั อยาง ยิง่ คอื อายุ
ใน ขณะ ที่ ทํา การ ปลูก ถาย ไข กระดูก อายุ ยิ่ง มาก จะ
สัมพันธุกับ การ เพิ่ม ความ เสี่ยง ของ การ ตก ไข จะ ผิด ปกติ
อยาง ถาวร และ แมวา ใน บาง รายการ ม ีประจาํ เดอืน สามารถ
จะ เกดิ ขึน้ ได ใหม แต ก ็มกั จะ เขา สู การ หมด ประจาํ เดอืน เรว็
ขึน้ กวา ที ่ควร จะ เปน

ใน ผูชาย อาย ุม ีสวน สาํคญั ที ่นอย กวา เพศ หญงิ ใน การ
เกิด ภาวะ แทรก ซอน กับ ระบบ อวัยวะ สืบ พันธุ ชนิด และ
ขนาด ของ ยา นา จะ ม ีความ สาํคญั มาก กวา โดย เฉพาะ อยาง
ยิ่ง ระยะ เวลา ที่ ไดรับ ยา ปญหา ที่ เกิด ขึ้น คือ อาจ ไม มี เชื้อ
อสจุ ิเลย อยาง ถาวร

การ ม ีบตุร
ขอ พงึ ระวงั ของ การ ม ีบตุร ใน คนไข ที ่ไดรบั การ ปลกู ถาย

ไข กระดกู คอื การ ไดรบั ยา เคม ีบาํบดั และ ฉาย รงัสี สามารถ
ทาํให เกดิ การ เปลีย่น แปลง ของ สาร พนัธ ุกรรม ได (muta-
tion) 23 ซึง่ จะ ทาํให เกดิ ความ เสีย่ง สงู ขึน้ ใน การ แทง บตุร,
การ เกดิ ความ ผดิ ปกต ิของ ทารก แรก คลอด และ การ เพิม่
โอกาส เปน มะเร็ง ชนิด ตาง ๆ   ของ ทารก นอก จาก นี้ การ ที่
มดลกู ไดรบั ผล กระทบ ( โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ หลงั การ ฉาย
รังสี) ทําให ความ สามารถ ใน การ ตั้งครรภ ที่ สมบูรณ จน
คลอด สูญเสีย ไป โดย อาจ สง ผล ให เกิด การ คลอด กอน
กาํหนด และ การ ที ่ทารก แรก คลอด น้าํหนกั นอย กวา ปกติ

จาก การ ศกึษา ของ ประเทศ ทาง ยโุรป ระยะ ยาว ใน คนไข
หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู24 โดย ศกึษา คนไข ที ่สามารถ
ตัง้ครรภ ได 199 คน ม ีการ ตัง้ครรภ 261 ครัง้ พบ วา การ

ตัง้ครรภ หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู เปนปรา กฎ การณ ที่
เกดิ ขึน้ ได ยาก โดย ชวง หาง ของ ความ สามารถ ตัง้ครรภ ได
กบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ใน กลุม ที ่ไดรบั เซลล จาก คน อืน่
จะ นาน กวา กลุม ที่ ใช เซลล ของ ตัว เอง ใน การ ทํา และ ใน
คนไข ที ่เปน มะเรง็ โรค เลอืด และ ทาํ การ ปลกู ถาย ไข กระดกู
จะ ม ีความ เสีย่ง ใน การ ตัง้ครรภ สงู กวา คนไข กลุม อืน่ ๆ  โดย
อาจ เกดิ การ แทง บตุร การ คลอด กอน กาํหนด การ ที ่ทารก
น้าํหนกั ตวั นอย อยางไร ก ็ตาม จน กระทัง่ ถงึ ปจจบุนั พบ วา
เดก็ ที ่คลอด ออก มา จาก คนไข กลุม นี ้ไม ได ม ีความ เสีย่ง ใน
การ เกดิ ความ ผดิ ปกต ิแรก คลอด และ พฒันาการ ของ เดก็
ก ็ยงั คง เปน ปกติ

สาํหรบั ทาง เลอืก ของ คนไข ที ่สามารถ ทาํ ได คอื การ เกบ็
เซลล ตวั ออน ไว กอน ซึง่ อาจ เปน การ เกบ็ ไข หรอื อสจุ ิเอา ไว
กอน การ ให ยา เคม ีบาํบดั อยางไร ก ็ตาม ใน ระยะ ที ่เริม่ รกัษา
ทัง้ แพทย และ คนไข มกั จะ พะวง กบั การ พยายาม ทาํให โรค
มะเรง็ ที ่เปน อยู หาย กอน การ เกบ็ ไข หรอื อสจุ ิไว กอน จงึ ไม
ได ทาํ กนั อยาง แพร หลาย ดงันัน้ หาก ไม ได เกบ็ ไว ลวง หนา
การ ขอ รับ บริจาค อสุจิ หรือ ไข จาก ผู อื่น ที่ ไม ใช สามี ภรรยา
ของ ตน เอง  การ ฝาก การ ตัง้ครรภ ไว กบั คน อืน่, และ การ รบั
เดก็ มา เลีย้ง ก ็เปน อกี หลาย ทาง เลอืก ที ่สามารถ ทาํ ได

การ เกดิ มะเรง็ ชนดิ ที ่สอง
มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว [acute leukemia (AL),

myelodysplastic  syndrome (MDS)]
อาจ เกิด หลัง จาก การ ปลูก ถาย ไข กระดูก โดย ใช เซลล

ของ ตน เอง หรอื เกดิ หลงั จาก การ ปลกู ถาย ไข กระดกู โดย
ใช เซลล ของ ผู อื่น ซึ่ง อาจ เกิด มะเร็ง เม็ด เลือด ขาว (AL,
MDS) ขึน้ ใหม จาก เซลล ของ ผูปวย เอง หรอื จาก เซลล ของ
ผู ที ่บรจิาค

จาก ขอมูล ของ มินนิ อา โพ ลิส25 ที่ ทํา การ ปลูก ถาย ไข
กระดกู คนไข ที ่เปน มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง (NHL/HD) ทัง้
สิน้ 258 คน โดย ใช เซลล ของ ตน เอง พบ วา 10 ราย เกดิ เปน
มะเรง็ เมด็ เลอืด ขาว เฉยีบพลนั (MDS/AL) โดย ม ีโอกาส
เกดิ สะสมรอย ละ  13.5±4.8  ที่ 6 ป โดย ม ีความ เสีย่ง หาก
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ใช เซลล จาก เลอืดเปน  5.8 เทา และ ความ เสีย่ง หาก ม ีอายุ
มาก กวา 35 ปเปน  3.5 เทา

มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง
คนไข สวน ใหญ ที ่เปน มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง ภาย หลงั จาก

การ ปลกู ถาย ไข กระดกู จะ เปน เซลล มะเรง็ ชนดิบเีซลล ที่
เรยีก วา B-cell lymphoproliferative disorder (BCLP)
โดย ม ีโอกาส เสีย่ง สะสม ที ่คงที ่ประมาณรอย ละ  1.4  ที่ 4
ป โดย ม ีความ เสีย่ง คอื หาก เปน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ที่
ม ีรปูแบบ

T-cell depletion ความ เสี่ยง 11.9 เทา
HLA mismatch ความ เสี่ยง 8.9 เทา
การ ใช Antithymocyte globulin สาํหรบั การ
ปองกนั graft versus host disease ความ
เสีย่ง 5.9 เทา
การ ใช antithymocyte globulin สาํหรบั การ ให
เคม ีบาํบดั ใน ขณะ ทาํ การ ปลกู ถาย ไข กระดกู
(preparative regimen) ความ เสีย่ง 3.1 เทา
การ เปน โรค ภมูติานทาน บกพรอง ตัง้แต แรก
ความ เสีย่ง 2.5 เทา

มะเรง็ อืน่ ๆ   (solid tumor)
การ เกดิ มะเรง็ ระบบ อืน่ ๆ   ที ่ไม ใช ของ ระบบ เลอืด จะ มี

อุบัติ การณ เพิ่ม ขึ้น หาก ผาน การ ปลูก ถาย ไข กระดูก จาก
ขอมลู ของ มนิน ิอา โพ ลสิ ที ่สาํรวจ คนไข 2,150 คน พบ วา
เกิด มะเร็ง ที่ ไม ใช ระบบ เลือด 15 คน โดย 8 คน จาก
1,400 คน จาก ผู ที ่ปลกู ถาย ไข กระดกู โดย เซลล จาก คน อืน่
และ 7 คน จาก 750 คน จาก ผู ที ่ปลกู ถาย ไข กระดกู โดย ใช
เซลล ของ ตน เอง โดย ม ีโอกาส เกดิ เกดิ สะสมรอย ละ 5.6 
ใน 13 ป โดย เฉพาะ ใน กลุม ที ่ไดรบั การ ฉาย รงัส ีทัง้ ตวั คน
ที่ มี อายุ มาก และ คน ที่ ไดรับ ยา azathioprine ใน การ
ปองกนั  chronic graft versus host disease

สรปุ
การ ปลกู ถาย ไข กระดกู เปน ขบวน การ รกัษา ที ่ทาํให โรค

ทาง ดาน โลหิต วิทยา และ ดาน อื่น ๆ   มี โอกาส หาย ขาด ได

อยางไร ก ็ตาม แมวา การ ปลกู ถาย จะ ทาํ ได ประสบ ผล สาํเรจ็
ก ็ตาม ผล ที ่เกดิ ขึน้ ใน ระยะ ยาว ก ็อาจ จะ ตอง นาํ มา พจิารณา
รวม ดวย เนือ่ง จาก บาง ครัง้ เปน ผล ที ่รนุ แรง และ กระทบ
ตอ คนไข คอน ขาง มาก ทั้ง ใน ดาน ของ การ พัฒนาการ
อวยัวะ ตาง ๆ   ใน รางกาย โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ตอม ไร ทอ และ
อวยัวะ สบืพนัธ ซึง่ สง ผล คอน ขาง มาก โดย เฉพาะ คนไข ที่
อาย ุนอย แม แต การ เกดิ มะเรง็ ขึน้ มา ใหม ก ็เปน สิง่ ที ่เกดิ ขึน้
ได ดงันัน้ การ ตดัสนิ ใจ ทาํ จงึ เปน การ ชัง่ น้าํหนกั ระหวาง ผล
ด ีและ ผล เสยี ที ่จะ ไดรบั การ ปรกึษา หารอื ระหวาง แพทย กบั
คนไข กอน การ ปลกู ถาย ไข กระดกู จะ ทาํให ม ีความ เขาใจ ใน
ปญหา ที ่เกดิ หลงั การ ปลกู ถาย ได ดขีึน้
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่15 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2548

1. คาํกลาว ขอ ใด ถกู ตอง เมือ่ พจิารณา ถงึ ผล ตอ ระบบ
ประสาท ใน ระยะ ยาว หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู
A. พบ ได บอย ใน คนไข ที ่อาย ุนอย
B. พบ ได บอย หาก ไดรบั การ ฉาย รงัส ีใน ขนาด สงู

โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ TBI
C. อาจ พบ เปน leucoencephalopathy ได
D. อาจ พบ เปน demineralising

microangiopathy
E. ถกู ทกุ ขอ

2. คาํกลาว ขอ ใด ผดิ หาก พจิารณา ถงึ ผล ระยะ ยาว ของ การ
ปลกู ถาย ไข กระดกู ตอ ระบบ ทาง เดนิ หาย ใจ
A. การ ทาํงาน ของ ปอด ผดิ ปกต ิเกดิ ขึน้ ภาย หลงั จาก

การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ได ไม วา จะ เปน autolo-
gous  stem cell transplantation หรอื allo-
geneic  stem cell transplantation

B. การ ทาํงาน ของ ปอด ผดิ ปกต ิเกดิ ขึน้ แมวา จะ ไดรบั
การ ฉาย รงัส ีทัง้ ตวั (TBI) หรอื ไม ก ็ตาม

C. การ ทาํงาน ของ ปอด ผดิ ปกต ิเกดิ ขึน้ หาก ไดรบั การ
ฉาย รงัสี ผล ที ่เกดิ ขึน้ แปร ผนั ตาม ปรมิาณ ที ่ไดรบั

D. ความ ผดิ ปกต ิที ่เกดิ ขึน้ เปน แบบ restrictive
เทานั้น

E. โดย ทัว่ ไป จะ เกดิ ลกัษณะ ของ ปอด อกัเสบ หลงั
ไดรบั รงัส ีใน ระยะ เวลา เปน สปัดาห แต จะ เกดิ
ลกัษณะ ของ fibrotic change และ เกดิ เปน
restrictive หาก ทิง้ ชวง ไป ประมาณ 3-6 เดอืน

CME Credit

จง เลอืก ขอ ที ่ถกู ตอง ที ่สดุ เพยีง ขอ เดยีว ลง ใน แบบ สง คาํตอบ CME Credit ทาย เลม

3.  ขอ ใด ผดิ หาก กลาว ถงึ ผล ระยะ ยาว ของ การ ปลกู ถาย ไข
กระดกู

A. ผล ตอ ระบบ หวัใจ และ หลอด เลอืด มกั จะ ไม แสดง
อาการ แต จะ พบ ความ ผดิ ปกต ิจาก การ ตรวจ คลืน่
หวัใจ

B.  หาก ไดรบั ยา anthacycline ขนาด สงู กอน การ
ปลกู ถาย จะ ทาํให เกดิ shortening fraction
 ของ หวัใจ หอง ลาง ขวา ลดลง โดย ไม แปร ผนั กบั
ระยะ เวลา

C.  การ ฉาย รงัส ีเปน ปจจยั เสีย่ง ใน การ เกดิ โรค ตบั
เรือ้ รงั ใน คนไข ปลกู ถาย ไข กระดกู

D.  ทาง ไต อาจ เกดิ ความ ผดิ ปกต ิได ทัง้ glomerular
 และ tubular

E.  ปจจยั เสีย่ง ของ การ เกดิ ภาวะ แทรก ซอน ทาง ไต
ระยะ ยาย คอื การ ไดรบั ยา เคมี เชน busulfan

4.  ใน ผูปวย ที ่อาย ุนอย ไดรบั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ม ีผล
ตอ การ เตบิโต และ พฒันาการ ดงั ตอไป นี้
A. หาก ไดรบั รงัสี จะ เปน ตวั ยบัยัง้ หรอื ทาํลาย

epiphyseal growth plates ของ กระดกู
B. ระบบ อวยัวะ สบื พนัธุ ไดรบั ความ เสยี หาย จาก

ขบวน การ รกัษา ทาํให การ เตบิโต เขา สู วยั
 เจรญิพนัธุ ชา กวา ปกติ

C.  ระดบั ฮอรโมน ไท รอยดต่าํ กวา ปกติ
D.  ม ีความ ผดิ ปกต ิใน การ สราง และ หลัง่ growth

hormone
E.  ถกู ทกุ ขอ

.....5.
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5. ผล ระยะ ยาว หลงั การ ปลกู ถาย ไข กระดกู เกีย่ว กบั การ
ทาํงาน ของ ตอม ไท รอยด ม ีดงันี้
A.  อาจ ม ีอาการ ของ primary hypothyroidism

อยาง ชดัเจน โดย จะ ตรวจ พบ วา ม ีระดบั ของ
thyroid stimulating hormone สงู ม ีระดบั
ของ free T3 และ free T4 ต่าํ

B.  อาจ ไม ม ีอาการ ของ hypothyroid แต เปน
ลกัษณะ ของ subclinical คอื เปน compen-
sated  hypothyroidism

C. ม ีระดบั ของ thyroid stimulating hormone
สงู (>30  µiu/mL) หลงั จาก ที ่ไดรบั การ กระตุน
 ดวย thyroid releasing hormone test

D. สวน ใหญ แลว ภาวะ hypothyroid ที ่เกดิ ภาย หลงั
การ ปลกู ถาย ไข กระดกู มกั จะ เกดิ คอน ขาง ชา

E. โดย ทัว่ ไป แลว ม ีความ สมัพนัธ กบั การ ไดรบั รงัสี
และ ยา busulfan


