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ภาวะ pure red cell aplasia จาก Anti-r-HuEpo
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Recombinant human erythropoietin (r-HuEpo) has been used in clinical practice
since late 1980s to improve anemia caused by erythropoietin deficiency in chronic kidney
disease. Although r-HuEpo improves mortality and morbidity associated with anemia of the
patients, the adverse immunological effect of this agent has been reported. After the introduction
of r-HuEpo, sporadic cases of anti-r-HuEpo antibody developed with the subcutaneous
administration have been identified patients with anti-r-HuEpo associated pure red cell aplasia
(PRCA) suddenly experience a loss of efficacy of the treatment and simultaneously have
decreases in hemoglobin and circulating reticulocyte count. Bone marrow biopsies from
these patients showed absence of erythroid precursor cells with normal cell population of
non-erythroid lineage. The established risk factor for anti-r-Hu-Epo associated PRCA included
subcutaneous administration, the presence of leachates from uncoated stoppers in formulation
containing polysorbate 80, cold chain breaking, and genetic factor. There are no consensus
studies for the treatment of anti-r-Hu-Epo associated PRCA. There were evidences that kidney
transplantation reverses the condition. Immunosupressive drugs should be given to anti-rHu-Epo associated PRCA patients who cannot have kidney transplantation.
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Recombinant Epo (r-HuEpo) ถูกสังเคราะห์เป็นยาทีใ่ ช้รกั ษาภาวะซีดในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง
โดยกระบวนการ biotechnology การค้นพบยานี้ช่วยทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีอตั ราการเกิด cardiovascular morbidity ลดลง ผูป้ ว่ ยบางรายทีไ่ ด้รบั ยาอาจเกิดภาวะ pure red cell
aplasia (PRCA) ซึ่งเกิดจาก anti-r-HuEpo antibody ทำให้เกิดภาวะซีดรุนแรงจนอาจทำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เกณฑ์ในการวินิจฉัยที่สำคัญ
ทีส่ ดุ ในการระบุภาวะ anti-r-HuEpo associated PRCA ได้แก่ การตรวจ anti-r-HuEpo และพิสจู น์พบว่า
anti-r-HuEpo มี neutralization effect ด้วย neutralization assay ยังไม่ทราบสาเหตุของ anti-r-HuEpo
associated PRCA ที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามมีสมมุติฐานที่น่าสนใจหลายสาเหตุ ได้แก่ สมมุติฐาน
leacheat therapy, บทบาทของ cold chain, และบทบาทของปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจุบันยังไม่มี
การศึกษาในลักษณะ clinical trial ถึงแนวทางการรักษาผูป้ ว่ ยภาวะ anti-r-HuEpo associated PRCA
มีข้อแนะนำให้ผู้ป่วยทุกรายหยุดยา r-HuEpo โดยไม่ควรเปลี่ยนยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และควรพิจารณา
ปลูกถ่ายไตแก่ผปู้ ว่ ยในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มขี อ้ ห้าม ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถปลูกถ่ายไตควรได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน
ข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่ายากดภูมิคุ้มกันอาจมีประสิทธิภาพในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นกับ regimen
ในการใช้ยา
คำสำคัญ : Recombinant human erythropoietin (r-HuEpo), Anemia, pure red cell aplasia
(PRCA).
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Erythropoietin (EPO) ถูกค้นพบในปี ค.ศ 1893
โดยพบว่าสารสกัดจากไตของกระต่ายสามารถกระตุ้นให้
ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง และต่อมาพบว่าสาเหตุของ
ภาวะซีดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเกิดจากการลดลงของ EPO
ที่สร้างจากไต EPO เป็นสารไกลโคโปรตีนขนาด 34,000
ดาลตันถูกสร้างจาก interstitial cell ของไต EPO ประกอบ
ด้วย amino acid จำนวน 165 amino acid และ มีระดับ
ความเข้มข้นของระดับ EPO ในกระแสเลือดในคนปกติ
ประมาณ 10 - 15 mu/mL (1-2)
Recombinant EPO (rEPO) ถูกสังเคราะห์เป็นยา
ที่ใช้รักษาภาวะซีดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยกระบวนการ
biotechnology การค้นพบยานี้ช่วยทำให้ผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีอัตราการเกิดภาวะแทรก
ซ้อนทางหัวใจลดลง(3) และทำให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง
สามารถหลีกเลี่ยงการรับเลือด ซึ่งทำให้เกิดผลแทรกซ้อน
ระยะยาวจากการได้เลือดเป็นระยะเวลานาน ๆ ยา rEPO
เป็นยาที่มีความปลอดภัย ข้อมูลจากการใช้ยาในระยะ
แรกพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา EPO อาจมีความ ดันโลหิตสูง
ขึ้นเล็กน้อย และสามารถควบคุมได้โดยการปรับยาลด
ความดันโลหิต
แม้ว่า rEPO เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัย ข้อมูล
จากการใช้ยา rEPO ในระยะต่อมาพบว่าผู้ป่วยบางราย
อาจเกิดภาวะ pure red cell aplasia (PRCA) ซึง่ เกิดจาก
anti-rEPO antibody จากยา rEPO ทำให้ผู้ป่วยเกิด
ภาวะซีดรุนแรงจนอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ
และหลอดเลือดจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวติ
ภาวะ anti-rEPO associated PRCA
ภาวะanti-rEPO associated PRCA พบในผูป้ ว่ ย
โรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับยา rEPO และเกิดภาวะไม่ตอบ
สนองต่อยาอย่างเฉียบพลัน (loss of efficacy :LOE)
หลั ง จากเคยตอบสนองต่ อ ยาดี ผู ้ ป ่ ว ยภาวะนี ้ จ ะเกิ ด
ภาวะซีดอย่างรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังที่
ไม่เคยได้รับยา rEPO เนื่องจาก antibody ต่อ rEPO
ที่เกิดในผู้ป่วยสามารถเกิดปฏิกริยากับ native EPO จาก
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ไตผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยภาวะ anti-rEPO associated PRCA จะมี
ระดับฮีโมโกลบินประมาณ 5 - 6 กรัม/ดล. เมื่อเทียบกับ
ภาวะซีดในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังทีไ่ ม่เคยได้รบั ยา rEPO ซึง่ จะ
มีระดับฮีโมโกลบินประมาณ 7 - 8 กรัม/ดล.
ภาวะ anti-rEPO associated PRCA ถูกรายงาน
ครั้งแรกในปี ค.ศ.1981 (4) และมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินจิ ฉัยเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงปี ค.ศ.19982000 พบว่าภาวะ anti-rEPO associated PRCA เกิดได้
ทัง้ จาก rEPO ชนิดอัลฟ่าและ rEPO ชนิดเบต้า (5) อย่างไร
ก็ตาม rEPO ชนิดอัลฟ่ามีโอกาสเกิดภาวะ anti-rEPO
associated PRCA มากกว่า rEPO ชนิดเบต้าอย่างชัดเจน
เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะ anti-rEPO associated PRCA
ประกอบด้วย (6)
1) ผูป้ ว่ ยได้รบั rEPO โดยระยะเวลาทีไ่ ด้รบั rEPO
เฉลีย่ ประมาณ 9 - 12 เดือน
2) ผู้ป่วยเกิดภาวะไม่ตอบสนองต่อยาอย่างเฉียบ
พลัน โดยผู้ป่วยมีภาวะซีดรุนแรงเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ซึง่ เคยตอบสนองดีตอ่ rEPO
3) มีค่า absolute reticulocyte ต่ำ โดยทั่วไป
ต่ ำ กว่ า 10,000 เซลล์ ต ่ อ ไมโครลิ ต ร ขณะที ่ จ ำนวน
เม็ดเลือดขาวและจำนวนเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4) ตรวจเจาะไขกระดูกเข้าได้กับภาวะ PRCA
โดยไม่พบ erythroblast ขณะที่เซลล์เม็ดเลือดขาวและ
เซลล์เกล็ดเลือดในไขกระดูกมีลักษณะและจำนวนปกติ
5) ตรวจพบ anti rEPO ในกระแสเลือด ซึ่งเป็น
เกณฑ์ในการวินิจฉัยที่สำคัญที่สุดในการระบุภาวะ antirEPO associated PRCA
6) ตรวจพิสจู น์พบว่า anti-rEPO มี neutralization
effect ด้วย neutralization assay ในการเพาะเลี้ยงเซลล์
ทีพ่ ง่ึ พา EPO ในการเจริญเติบโต
การตรวจ anti-rEPO antibody (7)
Anti-rEPO เป็น immunoglobulin G ต่อทัง้ rEPO
และ native EPO การตรวจ anti-rEPO ทำได้ 3 วิธี ได้แก่
1. วิธี Radio-immunoprecipitation test (RIP)
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2. วิธี Eliza
3. วิธี Biocore
การตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี RIP (8)
ทำการตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี RIP โดยใช้ sera
ที่ต้องการตรวจผสมกับ 125 Iodinated EPO หากซีรั่มมี
แอนติบอดี้ต่อ EPO จะเกิดการจับกันระหว่าง anti-rEPO
และ 125Iodinated EPO และทำการปฏิกริยาตกตะกอน
(precipitate binding) ด้วย protein G ทำการวัดระดับ
radioactive ซึ่งถูกตกตะกอน (precipitate) เปรียบเทียบ
กับ negative control และ positive control
การตรวจ anti-rEPO ด้ ว ยวิ ธ ี RIP เป็ น วิ ธ ี
มาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจเปรียบเทียบจำนวนปริมาณ
anti-rEPO ในแต่ ล ะตั ว อย่ า งได้ ด ้ ว ยการเปรี ย บเที ย บ
ความเข้มข้น ปัจจุบันสามารถส่งตรวจหา anti-rEPO

Chula Med J

ได้ที่หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
การตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี ELIZA
การตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี ELIZA โดยการ
เคลือบพลาสติกด้วย EPO โมเลกุลและตรวจวัดการเกาะ
ติดของ anti EPO โดยอาศัยทำปฏิกริยาทางเอนซัยม์
ปัญหาของการตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี ELIZA คือปัญหา
ผลบวกลวง (false positive) ทำให้มีความยุ่งยากใน
การแปลผล พบว่าผลบวกลวงน้อยลงหากใช้วธิ ี Bridging
Eliza ซึ่งเพิ่มเติมขั้นตอนทำให้การเกาะติดของ antibody
มีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้
ปัจจุบันการตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี ELIZA
ไม่มีมาตรฐานแน่นอน ขึ้นกับห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง
และยังไม่มีบริษัทผู้ผลิตชุดตรวจนี้ออกจำหน่าย

รูปที่ 1. แสดงขัน้ ตอนในการทดสอบ RIPA เพือ่ ตรวจหา anti-EPO antibody

รูปที่ 2. แสดงวิธกี ารตรวจหา Anti-EPO antibody โดยวิธี ELISA และ Bridging ELISA
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การตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี Biocore;
การตรวจ anti-rEPO ด้วยวิธี biocore เป็นวิธี
ซึ่งสามารถตรวจวัด affinity ของแอนติบอดีที่จับกับ EPO
โมเลกุล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นนอกจากตรวจว่ามี
antibody ซึ่งจับกับ EPO โมเลกุลหรือไม่แล้ว ยังทราบ
ความเจาะจงและ affinity ของการจับกันได้ วิธี Biocore
เป็นวิธีมาตรฐานของเภสัชวิทยาในการวัด affinity ของ
molecule หนึง่ ต่อ molecule หนึง่ อย่างไรก็ตามการตรวจ
anti-rEPO ด้วยวิธี Biocore ต้องอาศัยเครื่องมือซึ่งมี
ราคาแพง และต้องอาศัยความชำนาญในการใช้เทคนิคนี้
การส่งตรวจ anti-rEPO ทำโดยใช้ซีรั่มที่สงสัย
ภาวะ anti-rEPO associated PRCA หลังหยุด rEPO
เป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ซึ่งสาเหตุที่จำเป็นต้อง
หยุดยาก่อนส่งตรวจมีสาเหตุ 2 ประการคือ
1) การตรวจหา anti-rEPO ขณะที่ยังมีระดับ
EPO ในเลือดสูง อาจทำให้มีปัญหาผลลบลวง (false
negative) เนือ่ งจาก anti-rEPO ทีม่ อี ยูอ่ าจ binding กับ
EPO จนตรวจไม่พบ free antibody
2) ระดั บ EPO ซึ ่ ง ยั ง สู ง อยู ่ ใ นเลื อ ดขณะที ่
anti-rEPO ให้ผลบวก ทำให้อาจมีปัญหาในการตรวจ
neutralization assay เนื่องจากระดับ EPO ที่สูงอาจ
ทำให้ neutralization assay ให้ผลลบ
การตรวจระดั บ anti-rEPO นอกจากจะใช้ ใ น
การวินิจฉัยภาวะ anti-rEPO associated PRCA แล้ว
ยังใช้ตรวจติดตามผลการรักษา และติดตามความรุนแรง
ของภาวะ anti-rEPO associated PRCA ถือเป็นการตรวจ
มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย
การตรวจ neutralization assay (9)
การตรวจ neutralization assay เป็นการตรวจ
เพื่อยืนยันผล neutralization ของ anti-rEPO การตรวจ
neutralization assay ทำโดยใช้ซรี ม่ั ซึง่ มีผลบวกต่อ antirEPO ทดสอบผล neutralization ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงที่
อาศัย EPO (EPO-dependent cell line) เช่น UT-7 cell
line โดยวัด proliferation ของ UT-7 cell line ซึง่ ถูกยับยัง้
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ได้ดว้ ย anti-rEPO
การตรวจ neutralization assay ควรถือเป็นส่วน
หนึ่งในการวินิจฉัยภาวะ anti-rEPO associated PRCA
และในปัจจุบนั สามารถส่งตรวจได้ท่ี หน่วยโรคไต ภาควิชา
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สาเหตุของ anti-rEPO associated PRCA
ยังไม่ทราบสาเหตุของ anti-rEPO associated
PRCA ที ่ แ น่ ช ั ด อย่ า งไรก็ ต ามมี ส มมุ ต ิ ฐ านที ่ น ่ า สนใจ
หลายสาเหตุ ได้แก่
1) leacheat therapy
2) บทบาทของ cold chain
3) บทบาทของปัจจัยทางพันธุกรรม
สมมุตฐิ านของ Leacheat therapy (10-11)
สมมุติฐานนี้มาจากข้อสังเกตที่พบว่าอุบัติการณ์
ของ anti-rEPO associated PRCA เพิม่ ขึน้ มาในประเทศ
ตะวันตกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสูตรส่วนผสมของ arEPO
หลังจากที่มีการใช้ polysorbate 80 เป็นสารรักษาสภาพ
(preservative material) แทน Human serum albumin
(HSA) เนื่องจากมีความกังวลการปนเปื้อนของเชื้อ HIV
และ prion ซึง่ เป็นสาเหตุของ Creutzfeldt-Jacob disease
ทำให้เกิดสมมุติฐานว่าการใช้ polysorbate 80 อาจมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิด anti-rEPO associated PRCA
การศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธ ี high pressure liquid
chematography (HPLC) ใน rEPO ซึง่ ใช้ polysorbate
80 เป็นสารรักษาสภาพ (preservative material) พบว่า
การใช้ polysorbate 80 ทำให้เกิดสารโมเลกุลอื่นนอก
เหนื อ จาก polysorbate 80 และ rEPO โดยพบว่ า
polysorbate 80 อาจทำปฏิกิริยากับจุกยาง (rubber
plunger) ในกระบอกฉี ด ยาทำให้ เ กิ ด สารโมเลกุ ล อื ่ น
ทำหน้าที่คล้ายสาร adjuvant เช่นเดียวกับสาร adjuvant
ในวัคซีน มีผลทำให้ rEPO เกิด immunogenicity ข้อมูล
เหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบอกฉีดยาเพื่อแก้ไข
ปัญหา anti-rEPO associated PRCA โดยทำการเคลือบ
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rubber plunger ด้วย Teflon (coated syringe) ทำให้
polysorbate 80 ไม่สัมผัสกับ rubber plunger เป็นการ
ป้องกันการเกิด leacheat และพบว่าภายหลังมีการใช้
coated syringe จำนวนผู้ป่วย anti-rEPO associiated
PRCA มีจำนวนลดลง อย่างไรจำนวนผู้ป่วยที่ลดลง
จำกัดเฉพาะในผูป้ ว่ ยตะวันตก หากพิจารณาจำนวนผูป้ ว่ ย
ในประเทศไทยพบว่าจำนวนผูป้ ว่ ยมิได้ลดลง แสดงให้เห็น
ว่านอกเหนือปัจจัย leacheat therapy อาจมีปัจจัยอื่น
เกี่ยวข้อง
บทบาทของการรักษาอุณหภูมเิ ย็นในการเก็บยา
(cold chain) (12)
เนื่องจาก rEPO เป็นยากลุ่ม biotechnology
drug cold chain จึงมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษา
สภาพยา biotechnology drug มีความแตกต่างจาก
chemical drug เนือ่ งจาก biotechnology มีกระบวนการ
ผลิตทีซ่ บั ซ้อน ได้แก่ ต้องมีการเพาะเลีย้ ง Host cell และ
ใช้ DNA vector เพื่อนำ human EPO gene สอดแทรก
เข้าใน Host cell เพื่อให้ Host cell สังเคราะห์ rEPO
จากเซลล์ นอกจากนั ้ น ยั ง ต้ อ งใช้ ก ระบวนการคั ด แยก
(purification) rEPO ให้บริสุทธิ์ การที่ rEPO เป็นยา
glycoprotein และใช้กระบวนการ biotechnology ที่
ซับซ้อนทำให้ cold chain มีบทบาทสำคัญ เนือ่ งจากหาก
ไม่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมอาจทำให้เกิด
protein aggregation ทำให้เกิด immunogenicity จาก
ความสำคัญของ cold chain ดังกล่าว ห้องยาที่ทำการ
จ่ายยา rEPO แก่ผปู้ ว่ ย ตลอดจนบริษทั ทีผ่ ลืต จัดจำหน่าย
ยาควรตระหนักและควรให้ความสำคัญในเรือ่ ง cold chain
อย่างเคร่งครัด และควรแนะนำวิธกี ารดูแลให้ cold chain
ไม่ถูกละเมิดโดยใช้ภาชนะบรรจุยาที่เหมาะสมส่งมอบยา
จากห้องยาให้แก่ผปู้ ว่ ยนำกลับบ้าน นอกจากนัน้ บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ทั้งแพทย์ พยาบาลควรดูแลเรื่อง
cold chain อย่างเคร่งครัดจนฉีดยาแก่ผปู้ ว่ ย
บทบาทของปัจจัยทางพันธุกรรม (13)
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จากข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างอุบัติการณ์
ของภาวะ anti-rEPO associated PRCA ในผู ้ ป ่ ว ย
ตะวันตก และผู้ป่วยไทยทำให้เกิดคำถามว่าปัจจัยทาง
พันธุกรรมมีบทบาทต่อการเกิดภาวะ anti-rEPO associated
PRCA หรือไม่
ข้ อ มู ล การศึ ก ษาบทบาทของ HLA ในผู ้ ป ่ ว ย
ภาวะ anti-rEPO associated PRCA พบว่า HLA DR
B1*09 อาจมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ anti-rEPO
associated PRCA โดยมี อ ั ต ราเสี ่ ย งมากกว่ า 2.89
นอกจากการศึกษาในผู้ป่วยตะวันตกในลักษณะ casecontroled พบว่า HLA DR B B1*09 มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะ anti-rEPO associated PRCA โดยมี
odd ratio เท่ากับ 10.8 อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้จำเป็นต้อง
ศึกษามากขึ้นอันเป็นที่มาของโครงการ Prospective,
Immunogenicity Surveillance Registry of Erythro
poiesis Stimulating Agent (ESA) with Subcutaneous
Exposure in Thailand ในลักษณะของการลงทะเบียน
ผูป้ ว่ ย (registry study)
โครงการ Prospective, Immunogenicity Surveillance
Registry of Erythropoiesis Stimulating Agent (ESA)
with Subcutaneous Exposure in Thailand (Thai ESA
registry)
ได้เริม่ โครงการ Thai ESA registry ขึน้ ในปี พ.ศ.
2550 โดยความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ สมาคมโรคไต
แห่ ง ประเทศไทย สมาคมโลหิ ต วิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทย
คณะกรรมการอาหารและยา และเภสั ช กรรมสมาคม
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์
ของภาวะ anti-rEPO associated PRCA จากการใช้ยา
ESA ในประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่าง ESA กลุม่ ต่าง ๆ
ทั้ง Immunovative EPO ได้แก่ EPO ต้นแบบทั้ง arEPO
และ brEPO และ ESA ชนิดใหม่ ๆ รวมทั้ง Biosimilar
EPO นอกจากนัน้ ยังมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใช้ยา EPO ในประเทศไทย
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โครงการ Thai ESA registry อาศัยความร่วมมือ
ของศู น ย์ ไ ตเที ย มและโรงพยาบาลต่ า ง ๆ ทั ่ ง ประเทศ
มากกว่า 60 แห่ง โดยผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นโครงการศึกษา ได้แก่
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ rEPO รายใหม่ทไ่ี ด้รบั ยา rEPO ไม่เกิน 1 เดือน
และทำการติดตามผู้ป่วยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อติด
ตามการเกิดภาวะ loss of efficacy (LOE) และการเกิด
ภาวะ anti-rEPO associated PRCA รวมถึ ง ข้ อ มู ล
ประสิทธิภาพของยาในการรักษาภาวะ renal anemia
คาดว่าผลการศึกษานี้จะทำให้ทราบอุบัติการณ์
ของภาวะ anti-rEPO associated PRCA ที่แท้จริงใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
rEPO ชนิดต่าง ๆ และทราบประสิทธิภาพของการใช้ยา
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบริหารยาแก่ผู้ป่วยต่อไป
แนวทางการรักษาผู้ป่วยภาวะ anti-rEPO associated
PRCA (14)
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ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกถึงแนวทาง
การรักษาผู้ป่วยภาวะ anti-rEPO associated PRCA
อย่างไรก็ตามข้อมูลต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยทุกราย
ควรหยุดยา rEPO โดยไม่ควรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ rEPO
และควรติดตามระดับ anti-rEPO เป็นระยะ นอกจากนั้น
ควรพิจารณาปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้าม
ปลูกถ่ายไต ข้อมูลในลักษณะรายงานผู้ป่วยแสดงให้เห็น
ว่าผูป้ ว่ ย anti-rEPO associated PRCA สามารถหายเป็น
ปกติภายหลังจากปลูกถ่ายไต โดยผูป้ ว่ ยทุกรายไม่จำเป็น
ต้ อ งได้ ร ั บ เลื อ ดภายหลั ง ได้ ร ั บ การปลู ก ถ่ า ยไตอี ก เลย
ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถปลูกถ่ายไต เนื่องจากมีข้อห้ามหรือ
อยู่ในระหว่างรอการปลูกถ่ายไต ควรได้รับการพิจารณา
ให้ยากดภูมิคุ้มกัน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
ผูป้ ว่ ยภาวะ anti-rEPO associated PRCA สามารถหาย
ได้เองโดยไม่ได้รับการรักษา

รูปที่ 3. แสดงตัวอย่างการดำเนินโรคของผู้ป่วย PRCA 1รายซึ่งหายจากโรค PRCA ภายหลังจากได้รับการปลูกถ่ายไต
ข้ อ สั ง เกตผู ้ ป ่ ว ยรายนี ้ ไ ด้ ร ั บ ยากดภู ม ิ ต ้ า นทานหลายตั ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น decadulabolin prednisolone และ
cyclophosphamide แต่ไม่ตอบสนองต่อยาดังกล่าว
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การให้ยากดภูมคิ มุ้ กันเพือ่ รักษาภาวะ anti-rEPO
associated PRCA
การใช้ยากดภูมคิ มุ้ กันเพือ่ รักษาภาวะ anti-rEPO
associated PRCA ใช้สมมุติฐานของการเกิด anti-rEPO
ในลักษณะเดียวกันกับ autoimmune disease แม้ว่าใน
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในลักษณะ randomized
control trial ข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นยากดภูมิคุ้มกันมี
ประสิทธิภาพในการรักษา ทัง้ นีข้ น้ึ กับสูตรยา
การให้ยากดภูมคิ มุ้ กัน (immunosuppressive drugs)
เหตุผลในการนำเอายากดภูมิคุ้มกันมาใช้ในการ
รักษาเนื่องจากเชื่อว่า PRCA เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ระบบภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ของร่ า งกายมี ก ารทำงานทิ ่ ผ ิ ด ปกติ ไ ป
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่เป็น randomized
control ในการใช้ยา immunosuppressive เมื่อดูข้อมูล
การศึกษาย้อนหลังโดย Verhelst และคณะ (14) พบว่า
ในผู้ป่วย 47 ราย มี 10 ราย ที่ไม่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
เมื่อทำการติดตามไปจนครบ 1 ปี ไม่พบว่าทั้ง 10 ราย
จะเกิดการฟื้นตัวจากโรค PRCA ได้เลย ในขณะที่อีก
37 ราย ซึ ่ ง ได้ ร ั บ ยา ยากดภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ยาสเตียรอยด์ และหรือ cyclophosphamide, intravenous
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immunoglobulin (IVIG), plasmapheresis มี 6 รายทีไ่ ด้
รับ cyclosporine A ผลปรากฏว่ามีอาการที่ดีขึ้นจาก
ร้อยละ 78 ในจำนวน 37 รายนี้ มี 6 รายทีไ่ ด้รบั การปลูก
ถ่ายไตและมีอาการที่ดีขึ้นทุกราย สูตรของยาที่ได้ผลดี
ประกอบด้วย ยาสเตียรอยด์ และหรือ IVIG (ได้ผล 10 ราย
จาก 12 ราย) ยาสเตียรอยด์ ร่วมกับ cyclophosphamide
(ได้ผล 7 ราย จาก 8 ราย) cyclosporine A (ได้ผล 4 ราย
จาก 6 ราย) ดูเหมือนว่าการใช้ยาสเตียรอยด์ ร่วมกับ
cyclophosphamide จะได้ผลดีที่สุด โดยขนาดของยา
สเตียรอยด์ และ cyclophosphamide ทีใ่ ช้คอื 1 มก./กก./
วัน และ 50 ถึง 100 มก./วัน ตามลำดับ เป็นเวลาไม่เกิน
3 ถึง 4 เดือน ในระหว่างทำการรักษาควรจะได้มกี ารตรวจ
ติดตาม ระดับ ฮีโมโกลบิน ทุกสัปดาห์ และตรวจหา antiEPO antibody ทุก ๆ 1 - 2 สัปดาห์
Biosimilar erythropoietin (16)
ในปัจจุบันเราสามารถแบ่งชนิดของยาต่าง ๆ
ได้เป็น 4 กลุ่มประกอบด้วยยาในกลุ่ม low molecular
weight drug, กลุม่ generic drug,กลุม่ biopharmaceutical
drug และยาในกลุม่ biosimilar drug โดยอาศัยนิยามของ
European Medicines Agency (EMEA) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1. สรุปนิยามของยาในกลุม่ ต่าง ๆ ตามนิยามของ EMEA
ยาในกลุ่ม

นิยาม

Low molecular weight drug

ยาที่ใช้กระบวนทางชีวเคมีในการผลิตและมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า
1,000 ดาลตัน
ยาที่ผลิตขึ้นโดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติในการออก
ฤทธิเ์ ทียบเท่ากับยาในกลุม่ low molecular weight drug ภายหลัง
จากยาในกลุม่ ดังกล่าวได้หมดสิทธิบตั รยา
ยาทีใ่ ช้เทคโนโลยีชวี ภาพขั้นสูง (biotechnology) ในการผลิต เช่น
rDNA, controlled gene expression, antibody method
ยาที่ผลิตขึ้นตามยาต้นแบบที่ได้มีผู้ผลิตก่อนหน้านี้โดยใช้
เทคโนโลยีชวี ภาพขัน้ สูง หลังจากยาดังกล่าวได้หมดสิทธิบตั รยา

Generic drug

Biopharmaceutical drug
Biosimilar drug
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จั ด ยาในกลุ ่ ม erythropoietin ว่ า อยู ่ ใ น
กลุ ่ ม biopharmaceutical drug เชื ่ อ ว่ า ยาในกลุ ่ ม
biopharmaceutical drug มีความแตกต่างจากยาในกลุม่
biosimilar drug เนื่องจากยาในกลุ่มนี้เป็นยาที่มีมวล
โมเลกุลขนาดใหญ่ มีโครงสร้าง 3 มิติ และกระบวนการ
ผลิตที่สลับซับซ้อน ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตซึ่งยากต่อการ
ควบคุมคุณภาพการผลิต เนือ่ งจากในกระบวนการผลิตยา
ต้องมีการนำยีน erythropoietin ใส่เข้าไปในเซลล์และให้
ยีนนั้นแทรกเข้าไปในสายพันธุกรรมจนเกิดเป็น cell line
ที่ต้องการ จากนั้นจึงคัดเลือก cell line ที่ดีที่สุดเพื่อให้
ผลิ ต โปรตี น ที ่ ต ้ อ งการ นำไปวิ เ คราะห์ แ ยกและทำให้
บริสุทธิ์ปลอดภัยก่อนนำไปใช้ในผู้ป่วย แม้ยาในกลุ่ม
biosimilar drug จะถูกผลิตด้วยวิธีคล้ายกัน แต่มีความ
แตกต่างกับยาต้นแบบในชนิดของ cell line ทำให้เกิด
ความแตกต่างในรายละเอียดโครงสร้าง ยาในกลุ่มนี้จึงมี
เพียงความคล้าย (similar) แต่ไม่เหมือน (non-identical)
กับยาต้นแบบ นอกจากนั้นการที่ยามีโครงสร้างที่สลับ
ซับซ้อนทำให้ยากต่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออก
มารวมไปถึงการทีย่ าอาจจะไปมีผลกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกาย
อ้างอิง
1. Jacobson LO, Goldwasser E, Fried W, Plzak L.
Role of the kidney in erythropoiesis. Nature
1957 Mar;179(4560):633-4
2. Koury ST, Bondurant MC, Koury MJ. Localization
of erythropoietin synthesizing cells in murine
kidneys by in situ hybridization. Blood 1988
Feb;71(2):524-7
3. Ng T, Marx G, Littlewood T, Macdougall I.
Recombinant erythropoietin in clinical
practice. Postgrad Med J 2003 Jul;79(933):
367-76
4. Casadevall N, Nataf J, Viron B, Kolta A, Kiladjian
JJ, Martin-Dupont P,Michaud P, Papo T,

151

Ugo V, Teyssandier I, et al. Pure red-cell
aplasia and antierythropoietin antibodies
in patients treated with recombinant
erythropoietin. N Engl J Med 2002 Feb 14;
346(7):469-75
5. Praditpornsilpa K, Buranasot S, Bhokaisuwan N,
Avihingsanon Y, Pisitkul T, Kansanabuch T,
Eiam-Ong S, Chusil S, Intarakumtornchai T,
Tungsanga K. Recovery from anti-recombinant-human-erythropoietin associated pure
red cell aplasia in end-stage renal disease
patients after renal transplantation. Nephrol
Dial Transplant 2005 Mar;20(3):626-30
6. Macdougall IC. Recent advances in erythropoietic
agents in renal anemia. Semin Nephrol 2006
Jul;26(4):313-8
7. Rossert J, Casadevall N, Eckardt KU. Antierythropoietin antibodies and pure red cell
aplasia. J Am Soc Nephrol 2004 Feb;15(2):
398-406
8. Tacey R, Greway A, Smiell J, Power D, Kromminga
A, Daha M, Casadevall N, Kelley M.
The detection of anti-erythropoietin antibodies
in human serum and plasma. Part I. Validation
of the protocol for a radioimmunoprecipitation
assay. J Immunol Methods. 2003 Dec;
283(1-2):317-29
9. Kelley M, Cooper C, Matticoli A, Greway A. The
detection of anti-erythropoietin antibodies in
human serum and plasma: part II. Validation
of a semi-quantitative 3H-thymidine uptake
assay for neutralizing antibodies. J Immunol
Methods 2005 May; 300(1-2):179-91
10. Sharma B, Bader F, Templeman T, Lisi P, Ryan M,
Heavner GA. Technical investigations into

152

เกือ้ เกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

the cause of the increased incidence of
antibody-mediated pure red cell aplasia
associated with EPREX®. Eur J Hos Pharm
2004; 5:86-91
11. Boven K, Stryker S, Knight J, Thomas A, van
Regenmortel M, Kemeny DM, Power D,
Rossert J, Casadevall N.The increased
incidence of pure red cell aplasia with an
Eprex formulation in uncoated rubber stopper
syringes. Kidney Int. 2005 Jun; 67(6):
2346-53
12. Macdougall IC. Antibody-mediated pure red cell
aplasia (Ab-positive PRCA): epidemiology,
immunogenicity and risks. Nephrol Dial
Transplant2005; 20(suppl 4): iv9-iv15
13. Praditpornsilpa K, Kupatawintu P,

Chula Med J

Mongkonsritagoon W, Supasyndh O, Jootar
S, Intarakumthornchai T, Pongskul C,
Prasithsirikul W, Achavanuntakul B,
Ruangkarnchanasetr P, et al. The association
of anti-r-HuEpo-associated pure red cell
aplasia with HLA-DRB1*09-DQB1*0309.
Nephrol Dial Transplant 2009 May;24(5):
1545-9
14. Verhelst D, Rossert J, Casadevall N, Kruger A,
Eckardt KU, Macdougall IC. Treatment of
erythropoietin-induced pure red cell aplasia:
a retrospective study. Lancet 2004 May;
363(9423):1768-71
15. Schellekens H. When biotech proteins go offpatent. Trends Biotechnol 2004 Aug; 22(8):
406- 41

