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การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ จาก unrelated
cord blood เพิม่ ขึน้ มาก กวา 8,000 ราย จาก ทัว่ โลก จาก
การ ศกึษา ของ Eurocord group ตัง้แต ปค.ศ.  1994 ถงึ
2005 โดย แบง ผูปวย เปน 2 กลุม ที ่ไดรบั การ ปลกู ถาย เซลล
ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ คอื Malignant disease จาํนวน
925 ราย และ non malignant disease จาํนวน 279
ราย โดย ศึกษา จาก Cumulative incidence ไดแก
Neutrophil  recovery, Platelet recovery, Graft versus
host disease (GvHD), Overall survival และ Dis-
ease- free survival และ ดู ความ แตก ตาง ของ HLA
antigens  ใน ระดบั low resolution พบ วา Dose ของ
nucleated  cells (NC) ม ีความ สาํคญั มาก ที ่สดุ ใน คนไข
malignant disease โดย จาํนวน ที ่เหมาะสม ใน การ ปลกู
ถาย คอื 2x107 NC/kg และ จาํนวน แอนตเิจน ของ HLA
mismatch ม ีผล ตอ การ เกดิ delayed engraftment โดย
เฉพาะ HLA- DRB1 สวน ใน คนไข non malignant
disease  ใช high cell dose และ จํานวน NC ที่
เหมาะสม ใน การ ปลกู ถาย คอื 3.5x107 NC/kg และ HLA

incompatibilities มี ความ สัมพันธ กับ การ เกิด non
engraftment และ overall survival

ดงันัน้ ใน การ เพิม่ engraftment rate จาก การ ปลกู
ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด โลหิต โดย ใช cord blood ใน
ผูปวย แต ละ โรค ควร มี จํานวน cell dose และ HLA
match ที ่เหมาะสม ไดแก HLA 6/6 matched และ cell
dose มาก กวา 3x107 NC/kg; HLA 5/6 matched และ
cell dose มาก กวา 4x107 NC/kg; HLA 4/6 matched
และ cell dose มาก กวา 5x107 NC/kg และ ไม แนะนาํ
ให ใช cord blood unit ที ่มี HLA 3-4 mismatches
และ หรอื cell dose นอย กวา 3x107 NC/kg ทัง้ นี ้เนือ่ง
จาก ปจจบุนั ม ีการ ใช HLA mismatched cord blood
เพิ่ม ขึ้น จึง ควร มี การ พัฒนา ประสิทธิภาพ ของ การ เก็บ
cord  blood ให ม ีปรมิาณ cell dose เพยีง พอ กบั ความ
ตองการ ของ ผูปวย

ศริ ิลกัษณ เพยีร เจรญิ
 ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
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ผูปวย มะเร็ง เม็ด โลหิต ขาว เฉียบพลัน ชนิด pro my-
elocytic  ( Acute promyelocytic leukemia ) เกดิ จาก
การ เชือ่ม ตอ ของ ยนี PML/RaR alpha บน โครโมโซม คู ที่
15 และ 17 ทาํให การ เจรญิ หยดุ อยู ที ่ระยะ promyeocyte
และ มี ลักษณะ ทาง คลินิก ที่ สําคัญ คือ เกิด ภาวะ DIC
(Dissiminated  intravascular coagulopathy ) การ
รักษา มาตรฐาน ใน ปจจุบัน ไดแก การ ใช All-trans
retinoic  acid ( ATRA ) รวม กบั Antracyclins พบ วา
อตัรา การ หายรอยละ  70-95  อยางไร ก ็ตาม มรีอยละ  20-
30  ของ ผูปวย เกดิ โรค ซ้าํ ได และ ตอง ให การ รกัษา ซ้าํ ดวย
การ ปลกู ถาย ไข กระดกู ซึง่ ม ีความ เสีย่ง สงู หรอื ใช การ รกัษา
ซ้ํา ดวย ยา เคมี บําบัด ไดแก การ ใช Arsenic trioxide
(ATO ) ,  Gemtuzumumab Ozogamycin ( GO ) ใน
การ ศึกษา นี้ เปน การ ศึกษา นํา รอง ใน การ ใช ยา Arsenic
trioxide  รวม กับ All-trans retinoic acid และ
Gemtuzumumab  Ozogamycin ใน ผูปวย ที ่เกดิ โรค
Acute  promyeolcytic leukemia ซ้าํ

วสัด ุและ วธิกีาร
ผูปวย จาํนวน 8 ราย เกบ็ รวบรวม ขอมลู ตัง้แต เดอืน

มนีาคม 2001 - ธนัวาคม 2005 ให การ รกัษา
Induction remission ดวย  ATO
Consolidation ดวย ATO  , ATRA , GO
Maintenance ดวย Idarubicin  , ATRA , 6-MP  ,

MTX

ประเมนิผล การ ตอบ สนอง โดย ด ูจาก จาํนวน abnor-
mal  promyeocyte ใน ไข กระดกู นอย กวารอยละ 5  เมด็
โลหติ ขาว มาก กวา 1,000 / มล เกรด็ เลอืด มาก กวา 100,000
/ มล  และ ประเมนิ จาก การ ตรวจ ไม พบ PML/ RaR al-
pha

ผล การ ศกึษา
ผูปวย จํานวน 8 ราย มี อายุ เฉลี่ย 51 ป ไดรับ การ

รกัษา ครัง้ แรก ดวย ยา เคม ีบาํบดั ที ่ประกอบ ดวย ATRA
เปน สวน ประกอบ สําคัญ ผูปวย ทั้ง 8 ราย ไม เกิด ภาวะ
DIC และ มี อัตรา การ ปลอด โรค หลัง จาก รักษา ครั้ง แรก
เปน เวลา เฉลีย่ 18.5 เดอืน หลงั จาก เปน โรค ซ้าํ ผูปวย ทัง้
8 รายได รบั การ รกัษา ชวง induction remission ดวย
ATO ทกุ ราย และ พบ วา ระยะ เวลา ที ่ใช ใน การ รกัษา ให หาย
ใช เวลา เฉลีย่ 39 วนั และ ตรวจ ไม พบ PML/RaR alpha
ที ่ระยะ เวลา เฉลีย่  17 สปัดาห หลงั จาก นัน้ เริม่ การ รกัษา ตอ
ดวย consolidation phase พบ วา ม ีผูปวย 3 ราย ที ่ไดรบั
ยา ครบ ตาม จาํนวน ( ม ีผูปวย ที ่ตอง หยดุ การ รกัษา 2 ราย
เนื่อง จาก มี อาการ ตัว เหลือง มี ผูปวย ที่ เสีย ชีวิต จาก การ
ตดิเชือ้ 1 ราย ม ีผูปวย ที ่ขอ เปลีย่น การ รกัษา โดย การ ปลกู
ถาย ไข กระดกู 1 ราย และ ม ีผูปวย อกี 1 ราย ที ่กาํลงั ไดรบั
ยา อยู )

ผูปวย 3 ราย ที ่ไดรบั การ รกัษา consolidation ครบ
ไดรบั ยา ตอ ใน ชวง Maintenance พบ วา ม ีผูปวย 1 ราย
ที ่ไดรบั ยา ครบ ผูปวย 1 ราย เสยี ชวีติ จาก โรค มะเรง็ ปอด
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และ ผูปวย อกี 1 ราย กาํลงั ไดรบั ยา หลงั จาก การ ตรวจ ตดิ
ตาม ที ่ระยะ เวลา 36 เดอืน พบ วา ม ีผูปวย 6 ราย ยงั ไม ม ีการ
เปน โรค ซ้าํ และ ม ีผูปวย 2 ราย ที ่เสยี ชวีติ แต ก ็ยงั ไม ม ีการ
เปน โรค ซ้ํา เชน กัน จาก การ ศึกษา พบ วา ผล ขาง เคียง จาก
การ รกัษา ที ่พบ ได บอย ไดแก เมด็ โลหติ ขาว ต่าํ ภาวะ เหลอืง
ที่ เกิด จาก ระดับ bilirubin ที่ สูง ขึ้น

สรุป
จาก การ ศกึษา พบ วา การ รกัษา ดวย ATO , ATRA  ,

GO  ใน ผูปวย ที่ มี อาการ กําเริบ ของ Acute pro myeo-
cytic  leukemia ไดผล ด ีใน การ รกัษา และ ผล ขาง เคยีง ใน

การ รกัษา ไม รนุ แรง โดย พบ วา หลงั จาก ตดิ ตาม ซ้าํ ใน ระยะ
เวลา 36 เดอืน พบ วา ผูปวย ดงั กลาว ยงั ไม ม ีการ กาํเรบิ ซ้าํ
แต เนือ่ง จาก ประชากร ที ่ใช ศกึษา ม ีจาํนวน นอย และ ผูปวย
บาง รายได รับ การ รักษา ไม ครบ ตาม ระยะ จึง ควร มี การ
ศึกษา เพิ่ม เติม ใน อนาคต
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