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Human leukocyte antigen (HLA)-B27 เปน
แอนตเิจน  ที ่ม ีความ สมัพนัธ กบั โรค ankylosing spondy-
litis  ใน การ ตรวจ HLA-B27 สามารถ ทาํ ได หลาย เทคนคิ
ทัง้ ทาง ดาน ซ ีโรโลยี และ molecular typing การ ศกึษา
นี้ ผู วิจัย มี วัตถุประสงค ที่ จะ พัฒนา เทคนิค particle ag-
glutination  assay (PaGIA) สําหรับ ตรวจ HLA-B27
โดย ใช superparamagnetic particles เคลอืบ ดวย  โมโน
โคลนัล แอนติบอดี (mAb) สําหรับ HLA-B27 ทดสอบ
กับ whole blood จาก ผู บริจาค เลือด ที่ ทราบ ผล HLA
class  I 194 ราย และ ผูปวย ที่ HLA-B27 positive  โดย
flow cytometry 51 ราย จาก การ ทดสอบ พบ วา  ปฏกิริยิา
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positive สามารถ แยก ออก จาก ปฏกิริยิา negative  ได
อยาง ชัดเจน ใน ทุก ตัวอยาง ที่ ทดสอบ และ มี 1 ราย ที่
HLA-B27 ให ผล เปน indetermine ดวย flow
cytometry  แต PaGIA และ PCR-SSO ให ผล nega-
tive

PaGIA เหมาะสม สาํหรบั ใช ตรวจ HLA-B27 เพราะ
เปน วิธี ที่ งาย สะดวก และ รวด เร็ว สามารถ ทํา ได ใน หอง
ปฏิบัติ การ ทั่ว ไป

พร ทพิย รตั จกัร
 ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
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ปจจุบัน ผูปวย โรค เม็ด เลือด ขาว นิวโตรฟลต่ํา แต
กาํเนดิ  (severe congenital neutropenia) ม ีอตัรา การ
เสยี ชวีติ จาก การ ตดิเชือ้ ลดลง เนือ่ง จาก ม ีการ รกัษา ดวย ยา
กระตุน เมด็ เลอืด ขาว (granulocyte colony stimulat-
ing  factor, G-CSF) และ พบ วา อัตรา การ เกิด โรค
myelodysplastic syndrome และ acute myeloid
leukemia (MDS/AML) เพิม่ ขึน้ หลงั การ รกัษา ดวย G-
CSF

วตัถปุระสงค ของ การ ศกึษา นี้ เพือ่ ศกึษา ความ สมัพนัธ
ระหวาง อุบัติ การณ ของ การ เกิด MDS/ AML  และอัตรา
การ เสยี ชวีติ จาก การ ตดิเชือ้ กบั ระยะ เวลา และ ขนาด ของ
ยา G-CSF ที่ ผูปวย ไดรับ โดย ทํา การ ศึกษา ใน ผูปวย
severe congenital neutropenia 374 ราย และ
shwachman-Diamond syndrome  29 ราย ที ่ไดรบั การ
รกัษา ดวย G-CSF ใน Severe Chronic Neutropenia
International Registry โดย ตดิ ตาม ผูปวย หลงั เริม่ การ
รกัษา เปน เวลา นาน 12 ป

ผล การ ศกึษา พบ วา ผูปวย severe congenital neu-
tropenia  ม ีอบุตั ิการณ การ เกดิ MDS/ AML รอยละ 21
หลงั ไดรบั การ รกัษา ดวย G-CSF  เปน เวลา 10 ป และ เพิม่
เปน รอยละ 36 หลงั การ รกัษา เปน เวลา 12 ป และ ม ีอบุตัิ
การณ ของ การ ตาย จาก การ ติดเชื้อ รอยละ 8 หลัง การ
รกัษา ดวย G-CSF นาน 10 ป

จาก การ ศกึษา นี้ พบ วา ม ีความ สมัพนัธ ระหวาง ขนาด

ของ G-CSF ที ่ผูปวย ตอง ใช หลงั เริม่ รกัษา 6 เดอืน กบั การ
เกดิ MDS/AML และ การ ตาย จาก การ ตดิเชือ้ โดย ผูปวย
ที ่ตอง ใช ขนาด ยา มาก กวา 6 ไมโคร กรมั ตอ กโิลกรมั ตอ วนั
ม ีโอกาส เกดิ MDS/ AML สงู กวา ผูปวย ที ่ตอง ใช ขนาด ยา
นอย กวา ถงึ 2.5 เทา (p = 0.008) และ พบ วา ขนาด ของ
G-CSF ที ่ตอง ใช เพิม่ ขึน้ 2 เทา เพิม่ ความ โอกาส การ เกดิ
ของ MDS/AML 1.22 เทา (p = 0.024) สวน การ ศกึษา
เกี่ยว กับ การ ตาย จาก การ ติดเชื้อ พบ วา ผูปวย ที่ ตอง ใช
ขนาด   G-CSF มาก กวา 6 ไมโคร กรมั ตอ กโิลกรมั ตอ วนั
ม ีโอกาส เสยี ชวีติ จาก การ ตดิเชือ้ สงู กวา ผูปวย ที ่ตอง ใช ยา
ขนาด G-CSF นอย กวา 6 ไมโคร กรมั ตอ กโิลกรมั ตอ วนั
ถงึ 2 เทา แต ไม ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ (p = 0.18) และ พบ
วา ขนาด ของ G-CSF ที ่ตอง ใช เพิม่ ขึน้ 2 เทา เพิม่ โอกาส
ของ การ ตาย จาก การ ตดิเชือ้ 1.31 เทา (p = 0.039)

ปจจยั ที ่ม ีความ สมัพนัธ กบั การ ตดิเชือ้ และ การ เกดิ
MDS  /  AML ที ่สาํคญั คอื ปรมิาณ เมด็ เลอืด ขาว นวิโทรฟล
(Absolute neutrophil count, ANC) ขณะ ที ่รกัษา ดวย
G-CSF โดย ผูปวย ที ่มี ANC ขณะ รกัษา ต่าํ กวา 2,188 ตอ
ไมโคร ลิตร จะ มี โอกาส เสีย ชีวิต จาก การ ติดเชื้อ สูง กวา
ผูปวย ที ่มี ANC สงู กวา ถงึ 3.4 เทา (p = 0.056) สวน
ความ สัมพันธ ระหวาง การ เกิด MDS/AML กับ ANC
ขณะ รกัษา พบ วา ผูปวย ที ่มี ANC ต่าํ กวา 2,188 ตอ ไมโคร
ลติร จะ ม ีโอกาส เกดิ MDS/AML สงู กวา ผูปวย ที ่มี ANC
สงู ถงึ 2.3 เทา (p = 0.016) ผูปวย ที ่ตอง ใช ขนาด ของ G-
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CSF สูง กวา 8 ไมโคร กรัม ตอ กิโลกรัม ตอ วัน และ มี
ANC ตอบ สนอง นอย กวา 2,188 ตอ ไมโคร ลติร หลงั รกัษา
นาน 6-8 เดอืน จดั เปน กลุม ที ่ตอบ สนอง ไม ดี จะ ม ีอบุตัิ
การณ การ เกดิ MDS/AML สงู ถงึ รอยละ 40 และ เสยี ชวีติ
จาก การ ตดิเชือ้ รอยละ 14 ซึง่ สงู กวา ถา เทยีบ กบั ผู ที ่ม ีการ
ตอบ สนอง ดี มี อุบัติ การณ ของ การ เกิด MDS/ AML
เพียงรอยละ 11 และ เสีย ชีวิต จาก การ ติดเชื้อ เพียง
รอยละ4

การ ศกึษา ใน ผูปวย shwachman-Diamond syn-
drome  พบ วา ตอง ใช ขนาด ของ G-CSF นอย กวา ผูปวย
severe congenital neutropenia แต ปรมิาณ ANC ที่
เพิม่ ขึน้ โดย เฉลีย่ ไม ตางกนั และ พบ วา ไม ม ีความ แตก ตาง
ใน ดาน ความ เสีย่ง ตอ การ เกดิ MDS/ AML และ อตัรา การ
ตาย จาก การ ตดิเชือ้ ใน ผูปวย สอง โรค นี ้หลงั รกัษา ดวย G-
CSF

จาก ผล การ ศกึษา นี้ สรปุ ได วา ควร พจิารณา รกัษา ดวย
การ ปลูก ถาย ไข กระดูก ใน ผูปวย severe congenital
neutropenia  ที ่ตอบ สนอง ไม ด ีตอ การ รกัษา ดวย G-CSF
เพื่อ ปองกัน การ เกิด MDS/AML ใน อนาคต และ เนื่อง
จาก ผูปวย ทกุ ราย ใน การ ศกึษา นี ้ไดรบั การ รกัษา ดวย G-
CSF จงึ ไม สามารถ พสิจูน ได วา G-CSF ม ีบทบาท ใน การ
กอ ให เกิด มะเร็ง หรือ ไม และ ตอง ศึกษา ถึง กลไก ระดับ
โมเลกุล ที่ เปน สาเหตุ ให เกิด MDS/AML ใน ผูปวย se-
vere  congenital neutropenia ตอไป

พชัร นภา จงอจัฉรยิกลุ
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