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บทนำา: กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ Immunoglobulin และ Albumin 

ในขั้นตอนการตกตะกอนเพื่อทำาใหบริสุทธิ์ ดวยวิธี Cold Ethanol 

Fractionation สามารถลดปริมาณไวรัสในผลิตภัณฑไดแตวิธีการ

ตกตะกอนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอจำาเปนตองมีวิธีกำาจัด (Virus 

removal) หรือยับยั้งฤทธิ์ (Inactivation) ไวรัสรวมดวย  การออกแบบ

และวิธีการศึกษา:หนวยงาน Plasma Protein Therapeutics 

Association (PPTA) ไดรวบรวมและศึกษาการกำาจัดไวรัสในขั้น

ตอนการผลิตจากบริษัทผูผลิตที่เปนสมาชิกทั้งสิ้น 615 วิธี การ

ศึกษาเหลานี้อธิบายถึงการตกตะกอนและการแยก Fraction (F) 

III หรือ FI/III ในกระบวนการเตรียม Immunoglobulin และ

การตกตะกอนและการแยก FII/III, FI/II/III และ FIV/IV ใน

กระบวนการเตรียม Albumin  ผลการศึกษา:ขอมูลแสดงใหเห็น

วากระบวนการ Cold Ethanol Fractionation มีสวนชวยในการ

กำาจัดไวรัสไดอยางมีนัยสำาคัญโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของ 

กระบวนการเชน pH, อุณหภูมิ และความเขมขนของแอลกอฮอล 

แสดงใหเห็นถึงความคงทน (Robustness) ของวิธีกำาจัดไวรัสดวย 

Cold Ethanol Fractionation  สรุป:จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็น

ความสำาคัญของแตละขั้นตอนการตกตะกอนในการกำาจัดไวรัสใน

กระบวนการเตรียม Immunoglobulin และ Albumin อยางไร

ก็ตามการกำาจัดไวรัสดวยวิธี Cold Ethanol Fractionation เพียง

วิธีเดียวไมเพียงพอจำาเปนตองเพิ่มวิธีการอื่นๆ เพื่อยับยั้งฤทธิ์หรือ

กำาจัดไวรัสเขาไปในกระบวนการผลิต เชน Pasteurization, Low 

pH, Solvent/Detergent, Virus filtration เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

สูงสุดใหแกผลิตภัณฑ

นฤมล  วระชุน

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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Myelodysplastic syndrome (MDS) เปนโรคซึ่งเกิดจาก

ความผิดปกติในการสรางและการพัฒนาของเซลลเม็ดเลือดชนิดตางๆ 

และอาการทางคลินิกเกิดจากเซลลเม็ดเลือดที่มีปริมาณนอยลง ซึ่งมี 

อาการแตกตางกันในผูปวยแตละราย โดยทั่วไปพบวาผูปวยมี

โครโมโซม  (cytogenetics) ผิดปกติประมาณรอยละ 50 และ

มีโครโมโซมผิดปกติแบบซับซอนมากกวา 3 ชนิด (complex 

chromosome) ประมาณรอยละ 13 สวนการมี point mutation 

นั้นมีผูเคยศึกษาบางแตจำานวนประชากรที่ศึกษาคอนขางนอยทำาใหผล

การศึกษาไมเปนที่นาเชื่อถือเทาที่ควร และยังไมเคยมีการศึกษา

ความสัมพันธของ point mutation กับลักษณะทางคลินิกและ

การพยากรณโรค ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

สัมพันธของ point mutation กับการแสดงออกทางคลินิกและ

อัตราการรอดชีวิตของผูปวยซึ่งเปนการบอกพยากรณโรคที่สำาคัญ

ผูวิจัยไดศึกษายีนที่เกี่ยวของกับมะเร็งทั้งหมด 111 ยีน จากไข

กระดูกของผูปวย MDS 439 ราย ตั้งแตป ค.ศ. 1994-2008 โดย

ใชระยะเวลาติดตามการรักษาเฉลี่ย 4.4 ป ไดนำาไขกระดูกของผูปวย 

กลุมแรกจำานวน 191 รายมาตรวจหา point mutation จากนั้นนำา

ตัวอยางไขกระดูกทั้งหมด 439 รายมาตรวจหา point mutations 

ที่พบบอยและมาสัมพันธกับลักษณะทางคลินิกของโรค

ผูปวยสวนใหญเปนชายรอยละ 66 เมื่อประเมินความเสี่ยง

ตามแบบ International prognostic scoring system (IPSS) 

ของผูปวยขณะที่เขารวมเก็บตัวอยางไขกระดูกเปรียบเทียบกับ

เมื่อแรกวินิจฉัยพบวา IPSS risk group ตางไปจากแรกวินิจฉัย 

รอยละ 17 และมี IPSS low to intermediate-1 risk group 

สวนใหญ สวนโครโมโซมเปนชนิดมีการพยากรณโรคดีรอยละ 58 

โดยเปนโครโมโซมปกติมากที่สุด และรอยละ 13 เปนโครโมโซม

ผิดปกติแบบซับซอน ซึ่งคลายกับขอมูลของการศึกษาที่ผานมา เมื่อ

วิเคราะหอัตราการรอดชีวิตตาม IPSS risk group แลวพบวาคลาย 

กับขอมูลที่ผานมาเชนกัน

จากการศึกษาพบการกลายพันธุที่พบซ้ำา (recurrent mutation) 

953 ชนิด ไดนำาไขกระดูกของผูปวยกลุมแรกมาตรวจหา point 

mutation บนยีนที่ทราบอยูแลววาเปน oncogenes เพื่อยืนยัน

ความผิดปกติในยีนเหลานี้ คือ NRAS, KRAS, BRAF, JAK2, 

GNAS, FLNB, MET, EGFR, CDH1 และ PTPN11 จากตัวอยาง 

439 ราย point mutation ที่พบบอยอยูบนยีน TET2, ASXL1, 

RUNX1, TP53, EZH2, NRAS, JAK2, ETV6, CBL, IDH2, 

NPM1, IDH1, KRAS, GNAS, PTPN11, BRAF, PTEN และ 

CDKN2A ผลตัวอยางที่มี point mutations อยางนอย 1 และ 

2 ตำาแหนงพบรอยละ 51.5 และ 18 ตามลำาดับ 

Point mutation พบบนยีน TET2 บอยที่สุดและสวนมากพบรวม 

กับตัวอยางที่มีโครโมโซมปกติ (P<0.005) สวน TP53 mutation 

พบรวมกับความผิดปกติของโครโมโซม 17 รอยละ 24.2 และมี

ความสัมพันธกับตัวอยางที่เปนโครโมโซมผิดปกติแบบซับซอนอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<0.001) ยีน EZH2 อยูบนโครโมโซม 7q 

แตพบวา EZH2 mutation ไมสัมพันธกับการพบ 7q deletion 

ในดานอาการทางคลินิกพบวามี point mutation เพียง 3 ชนิด

เทานั้นที่สัมพันธกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำากวา 50 x 109/L อยางมี

นัยสำาคัญทางสถิติคือ RUNX1, TP53 และ NRAS 

ผลการวิเคราะหอัตราการรอดชีวิตโดยการวิเคราะหพหุตัวแปร 

(multivariate analysis) พบวา point mutation ที่สัมพันธกับอัตรา

การรอดชีวิตที่นอยของผูปวยอยางมีนัยสำาคัญทางสถิตินั้นมี 5 ยีน 

คือ ASXL1, RUNX1, TP53, EZH2 และ ETV6 สวนอายุ และ 

IPSS risk groups นั้นยังมีความสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติเชนกัน เมื่อวิเคราะหการมี point mutation 

รวมกับ IPSS risk group แลวพบวาหากผูปวยมี mutation ชนิด

ใดชนิดหนึ่งในจำานวน 5 ชนิดดังกลาว ทำาใหอัตราการรอดชีวิตของ

ผูปวยต่ำาลงเทากับ IPSS risk group ที่เลวกวาอีก 1 ระดับอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ เชนผูปวยที่มี IPSS Intermediate-1 risk 

group หากมี mutations รวมดวยอยางนอย 1 ชนิดจะทำาใหมี

อัตราการรอดชีวิตเทากับ IPSS Intermediate-2 risk group 

เปนตน แตการมี mutation ใดๆ ไมมีผลตออัตราการรอดชีวิต

ในผูปวย IPSS high risk group

วิจารณ

การศึกษานี้มีจำานวนประชากรมากกวาการศึกษา point mutation 

ใน MDS ที่เคยทำามากอน และสามารถแสดงถึงความสำาคัญของ 

point mutation ในการบอกพยากรณโรค MDS อยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ แตการบอกพยากรณโรคที่ดีควรทำาในขณะวินิจฉัยโรคครั้ง

แรก สวนการศึกษานี้ทำาการตรวจหา point mutation หลังจาก

ยอวารสาร
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วินิจฉัยโรคไปแลวระยะหนึ่ง (โดยไมไดบอกระยะเวลาตั้งแตเริ่ม

วินิจฉัยถึงเวลาที่เจาะไขกระดูกเพื่อตรวจ point mutation) ดัง

นั้นอาจไมสามารถบงบอกถึงพยากรณโรคขณะเริ่มวินิจฉัยไดดีเทา

ที่ควร กลาวคืออาจเปนการเกิด point mutation ภายหลังจากการ

ดำาเนินโรคที่เลวลง ซึ่งในการศึกษานี้เมื่อเปรียบเทียบ IPSS risk 

group ตอนเริ่มวินิจฉัยและขณะที่เจาะไขกระดูกเพื่อตรวจ point 

mutation พบวา IPSS risk groups เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 17

กลาวโดยสรุป point mutation สามารถบอกพยากรณโรค 

MDS ไดโดยไมขึ้นกับ อายุ และ IPSS risk group

พญ จินดารัตน  ชัยโพธิ์คำา
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