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โรค Multiple myeloma เปน โรค มะเรง็ ที ่เกดิ ขึน้ จาก post-
germinal  mature B cell ทําให มี การ เพิ่ม จํานวน ของ plasma
cell ใน ไข กระดูก มี ระดับ monoclonal immunoglobulin ใน
ซรีมัและ ใน ปสสาวะ เพิม่ ขึน้ อยาง มาก เปน ผล ให immunoglobu-
lin  ชนดิ ปกต ิสราง ได ลดลง ผูปวย ม ีภาวะ โลหติ จาง ม ีภาวะ ผ ุกรอน
ของ กระดูก มี การ ติดเชื้อ ได งาย เกิด ปญหา แทรก ซอน ทาง ไต
เปนตน โรค นี้ พบ ได รอยละ 10 ของ มะเร็ง ทาง โลหิต วิทยา และ
รอยละ 1 ของ โรค มะเรง็ ชนดิ ตางๆ ใน การ รกัษา ดวย ยา เคม ีบาํบดั
นัน้ แมวา สวน ใหญ ของ ผูปวย ตอบ สนอง ตอ การ รกัษา ใน ระยะ แรก
แต ก ็มกั จะ ม ีการ คนื กลบั ของ โรค เกอืบ ทกุ ราย ทัง้ นี ้เนือ่ง จาก เซลล
มะเรง็ ที ่ผาน การ รกัษา จะ เกดิ การ ดือ้ ตอ สตูร ยา เคม ีบาํบดั ที ่ใช กนั ทัว่ๆ
ไป ทําให ผูปวย จะ มี median survival โดย เฉลี่ย 3 ป แต เมื่อ
รักษา ดวย ยา เคมี บําบัด ที่ มี ขนาด สูง มาก ขึ้น แลว ตาม ดวย การ ทํา
autologous  stem cell  transplant จะ ทาํให median survival
นาน 4 ถงึ 5 ป

ใน ปจจบุนั ความ เขาใจ ใน biology ของ multiple myeloma
มี มาก ขึ้น พบ วา ปฏิสัมพันธ(interaction) ระหวาง myeloma
cell กบั bone marrow stromal cell (BMSC) และ extracellu-
lar  matrix รวม กบั adhesion molecules และ cytokine ที ่เกดิ
ขึ้น เปน กลไก สําคัญ ที่ ทําให เกิด โรค multiple myeloma  ซึ่ง
cytokine  ตัว ที่ สําคัญ มาก คือ interleukin-6 (IL-6) การ เพิ่ม ขึ้น
อยาง มาก ของ  IL-6 เกดิ จาก การ กระตุน ผาน nuclear factor κB
(NF-κB)  pathway มี ผู พบ วา ใน โรค multiple myeloma มี
ระดบัของ  NFκB  เพิม่ ขึน้ เปน ผล ให ระดบั IL-6 เพิม่ สงู ขึน้ ทาํให
เซลล มี proliferation  และ survival เพิม่ ขึน้ เกดิ การ ยบัยัง้ dex-
amethasone-induced apoptosis ของ myeloma cells นอก
จาก นี ้ม ีการ หลัง่ VEGF (vascular endothelial growth factor)
เพิ่ม ขึ้น ทําให เกิด ภาวะ angiogenesis ตาม มา นอก จาก นี้
ปฏิสัมพันธ ระหวาง  myeloma cell กับ BMSC ยัง มี ผล ตอ
cytokine ตวั อืน่ๆ  เชน IL-1β และ tumor necrosis factor α
(TNF-α ) โดย   TNF-α  ที ่หลัง่ เพิม่ ขึน้ จะ ทาํให expression ของ
adhesion molecule  เพิ่ม ขึ้น เปน ผล ให เกิด ปฏิสัมพันธ ระหวาง
myeloma cell  กบั BMSC เพิม่ ขึน้ อกี

ใน การ รกัษา โรค multiple myeloma ดวย ยา เคม ีบาํบดั ทัว่ ไป
นัน้ ฤทธิ ์ยา จะ ม ีผล ทาํให เซลล มะเรง็ ตาย โดย กระบวน การ ที ่กระตุน
ผาน  apoptotic pathway ที ่สาํคญั คอื death receptor pathway
โดย ผาน caspase-8 และ mitochondrial pathway โดย ผาน
caspase-9 สาํหรบั กรณ ีที่ myeloma cell  เกดิ การ ดือ้ ยา ทาํให cell
ไม เกดิ apoptosis เมือ่ ไดรบั ยา เคม ีบาํบดั นัน้ เนือ่ง จาก ปฏสิมัพนัธ
ระหวาง myeloma cell กบั BMSC และ extracellular  matrix
ทาํให เกดิ การ expression เพิม่ ขึน้ ของ Fas-associated  death
domain-like interleukin-1-beta-converting enzyme-inhibi-
tory  protein long form (FLIPL) ซึ่ง เปน ตัว ยับยั้ง caspase-8
ในcytoplasm โดย ที่ FLIPL จะ แยง ที ่กบั Fas Associated  pro-
tein  with Death Domain(FADD) เพือ่ จบั กบั caspase  8 เปน
ผล ให myeloma cell ไม เกดิ apoptosis ปรากฏการณ นี ้เรยีก วา
cell  adhesion-mediated drug resistance  ที ่กลาว มา นี ้จงึ เปน
คาํ อธบิาย ที ่วา ทาํไม เรา ไม สามารถ จะ รกัษา โรค  MM ให หาย ขาด ได
ดวย สูตร ยา ที่ ใช กัน ทั่ว ๆ   ไป

ใน ปจจุบัน ความ เขาใจ ใน บทบาท ของ NFκB ซึง่ เปน tran-
scription   factor ที ่สาํคญั มาก ใน เซลล ใน พยาธ ิสภาพ กาํเนดิ ของ
โรค multiple myeloma มี มาก ขึ้น โดย พบ วา myeloma cells
และ  bone marrow stromal cells ของ ผูปวย multiple my-
eloma  นัน้ จะ มี activity ของ NF-κB เพิม่ มาก ขึน้ เมือ่ เทยีบ กบั
bone  marrow cells ปกติ นอก จาก นี ้ยงั พบ อกี วา myeloma cell
lines  ที ่ดือ้ ตอ ยา เคม ีบาํบดั นัน้ มี activity ของ NF-κB เพิม่ ขึน้
มาก กวา myeloma cell lines ที ่ไว ตอ ยา เคม ีบาํบดั ตาม ปกติ NF-
κB  ใน cytoplasm นัน้ จะ ถกู ตวั ยบัยัง้ คอื IκB เกาะ อยู การ ที่
proteosome สามารถ ทําลาย IκB สง ผล ให NF-κB เปน อิสระ
สามารถ เคลือ่นที ่ไป ยงั nucleus เกดิ upregulation ของ โปรตนี
ที่ สงเสริม การ เจริญ เติบโต และ survival ของ เซลล และ ยับยั้ง
กระบวน การ apoptosis ตลอด จน มี ผล ตอ expression ของ
adhesion molecules นอก จาก นี้ ยงั เหนีย่ว นาํ ให myeloma cell
เกดิ การ ดือ้ ยา ขึน้ จาก ความ รู ดงั กลาว จงึ ม ีการ พฒันา ยา ใหม ๆ  ที ่เปน
targetes therapy  เชน  thalidomide และ bortezomib
สาํหรบัยา bortezomib หรอื PS 341 นัน้ เปน boronate proteo-
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some   inhibitor  ซึง่ สามารถ ยบัยัง้ 26S proteosome ซึง่ ถอื เปน
multi catalytic proteinase complex ที ่ม ีบทบาท สาํคญั ใน การ
กําจัด โปรตีน ที่ เสีย หาย หรือ ที่ ไม จําเปน โดย เฉพาะ โปรตีน  ที่
ควบคมุ cell cycle progression, signal transduction,  gene
expression, apoptosis, immune response และ angiogen-
esis  โดย โปรตนี เหลา นี ้จะ ถกู ตดิ ฉลาก ดวย polyubiquitin   และ
ถูก นํา ไป กําจัด ที่ proteosome สําหรับ ยา bortezomib  นั้น  มี
affinity สูง และ มี ความ จําเพาะ ตอ catalytic  activity ของ
proteosome  จงึ ทาํให IκB ไม ถกู กาํจดั ออก ไป และ สามารถ ทาํ
หนาที ่ยบัยัง้ การ activation ของ NF-κB  ดังนั้น  bortezomib
ซึ่ง สามารถ ยับยั้ง activity ของ proteo some  เปน ผล ให NF-
κB ไม มอีสิสระ จงึ เกดิ apoptosis ของ primary  และ drug-
resistant myeloma cell lines โดย การ รบกวน ตอ caspase-
dependent pathway หรอื down regulation  ของ IL-6 และ
upregulation ของ p53 ตลอด จน cell cycle inhibitor p27
นอกจาก นี้ bortezomib ยัง สามารถ ยับยั้ง การ เกาะ ของ my-
eloma  cell กบั bone marrow stromal cells ลด การ เกดิ an-
giogenesis  และ การ เกิด transcription ตลอด จน ยับยั้ง การ
หลัง่ ของ cytokine ที ่เกีย่วของ กบั การ เพิม่ จาํนวน ของ เซลล การ
อยู รอด ของ เซลล และ การ migration ของ myeloma  cell รวม
ทั้ง cytokine ที่ เกี่ยวของ กับ angiogenesis ใน ไข กระดูก ยา
bortezomib ยัง สามารถ เหนี่ยว นํา ให เกิด apoptosis  ใน my-
eloma  cells ที ่ดือ้ ยา โดย ผาน mitochondrial และ Fas/capase-
8-dependent apoptotic pathway นอก จาก นี้ ยา ยัง ยับยั้ง
กระบวน การ ซอม แซม DNA ที ่เสยี หาย และ ยงั กระตุน p53 โดย
กระบวน การ phosphorylation และ สามารถ กําจัด murine
double minute 2  (MDM2) ซึง่ เปน ตวั จบั p53 เพือ่ พา ไป กาํจดั
ที่ proteosome จาก การ ศกึษา ใน หอง ทดลอง พบ วา มี synergism
ระหวาง bortezomib กบั dexamethasone, melphalan  และ
doxorubicin ทัง้ เซลล ที ่ไว และ ดือ้ ตอ ยา เคม ีบาํบดั เนือ่ง จาก การ
ให ยา เคมี บําบัด ใน ขนาด สูง แลว ตาม ดวย autologous  stem
celltransplantation (ASCT) ถอื เปน gold standard สาํหรบั
การ รักษา ผูปวย ที่ มี อายุ นอย จาก การ ศึกษา พบ วา เซลล มะเร็ง ที่
ลดลง มาก จาก การ ไดรบั ยา เคม ีบาํบดั ใน ระยะ induction  กอน ทาํ
transplantation จะ มี ความ สําคัญ ตอ complete  response
(CR) และ very good partial response  (VGPR) ที ่ไดรบั หลงั
การ ทาํ stem cell transplantation ดงันัน้ CR บวก VGPR ที่
ไดรบั ใน ระยะ induction จะ สง ผล ถงึ ผลลพัธ ที ่ไดรบั หลงั จาก การ
ทํา stem cell transplantation เนื่อง จาก ปจจุบัน มี ยา ตาน
myeloma หลาย ชนิด ที่ มี ประสิทธิภาพ มาก เชน ยา ใน สูตร

bortezomib-based และยาก ลุม immunomodulatory drugs
เชน thalidomide และ lenalidomide ซึ่ง สามารถ จะ ทําให
ผูปวย multiple myeloma เกดิ CR ใน เปอรเซน็ต ที ่สงู ขึน้ ทัง้ ใน
ผูปวย ที่ relapse และrefractory หรอื ผูปวย ที ่ไดรบั การ วนิจิฉยั
ใหม จึง ทําให ยา ใน สูตร vincristin, doxorubicin และ
dexamethasone (VAD) ที ่ใช รกัษา กอน ทาํ transplantation
ถกูแทน ที ่ดวย ยา ใหม ๆ  เหลา นี้ พบ วา bortezomib ที ่ให เดีย่ว ๆ
สามารถ มี response rate ได รอยละ 35 ถึง 50 และ พบ CR
รอยละ 9 ใน ผูปวย relapsed/refractory multiple myeloma
และ จาก subgroup analysis พบ วา การ เพิม่ ยา dexamethasone
จะ ทําให การ ตอบ สนอง มี เปอรเซ็นต ที่ สูง ขึ้น มี ผู พบ วา การ ให
bortezomib  รวม กับ dexamethasone จะ ทําให เกิด การ เสริม
ฤทธิ์ กัน ได มี การ นํา ยา bortezomib มา ใช รวม กับ ยา dexam-
ethasone  ใน การ induction กอน ทาํ transplantation พบ วา มี
การ ตอบ สนอง รอยละ 66 และ มี CR สงู ถงึ รอยละ 21 ใน วาร สาร
ฉบับ นี้ ได รายงาน การ นํา bortezomib มา ให รวม กับ dexam-
ethasone  มา ใช รักษา ผูปวย multiple myeloma ที่ ไดรับ การ
วินิจฉัย ใหม กอน ที่ จะ ทํา transplantation พบ วา มี CR สูง ถึง
รอยละ 43 หลงั จาก ให bortezomib รวม กบั dexamethasone
4 cycle และ ยา ใน สตูร นี ้ไม ม ีผล เสยี ตอ การ ทาํ stem cell mobi-
lization  และ ทาํให รอยละ ของ CR หลงั การ ทาํ stem cell trans-
plantation  สูง ถึง รอยละ 53 แสดง ให เห็น วา ยา proteosome
inhibitor เปน ทาง เลอืก ใหม สาํหรบั ผูปวย multiple myeloma
ที่ ไดรับ การ วินิจฉัย ใหม เพื่อ เตรียม ผูปวย กอน ทํา stem cell
transplantation  และ เมื่อ รอยละ ของ CR สูง ก็ จะ สง ผล ให การ
ตอบ สนอง ตอ การ ทาํ stem cell transplantation สงู ขึน้ และ มี
2 year overall survival สงู ถงึ รอยละ 73
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