ภาพรวมเทคโนโลยีการแพทย์ ขัน้ สูง: ผลิตภัณฑ์ ยีนบาบัดทีเซลล์ ท่ มี ีตัวรับแบบไคเมอริก
Overview on advance therapy technology:Chimeric antigen receptor (CAR)T celltherapy
บทนา
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ อนุมตั ิ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยี น บ าบั ด (gene therapy) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ รกที่ ไ ด้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(1)
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีชื่อว่าคิมเรี ยห์ (Kymriah)และมีชื่อสามัญทางยาว่าTisagenleclecucel ผลิตโดยบริ ษัท
Novartis Pharmaceuticals Corp. โดยได้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ ในข้ อบ่งใช้ สาหรับโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว B-cell
precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรื อเกิดการกลับเป็ นซ ้าของโรค
ในผู้ป่วยที่ มีอายุไม่เกิน 25 ปี ผลิตภัณ ฑ์ นี อ้ าศัยการดัดแปลงพันธุกรรมของที เซลล์ ของตนเอง (genetically
modified autologous T cell immunotherapy)ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่รักษาในระดับยีนชนิดแรกของโลกโดยอาศัย
การปรับปรุงทีเซลล์โดยการเพิ่มเติมกรดนิวคลิอิก สายผสม (Recombinant nucleic acid) ที่ทาให้ ทีเซลล์มีการ
แสดงออกของตัว รั บ ลู ก ผสมที่ มี ลัก ษณะคล้ ายกับ ชิ น้ ส่ ว นของแอนติ บ อดี ้ (Antibody) บนผิ ว ที เซลล์ ที่ มี
ความจาเพาะกับแอนติเจน (Antigen) บนผิวเซลล์มะเร็ งส่งผลให้ ทีเซลล์สามารถออกฤทธิ์และกาจัดเซลล์มะเร็ ง
เฉพาะที่โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าวนี ้เรี ยกว่า ผลิตภัณฑ์ทีเซลล์ที่มีตวั รับแบบไคเมอริก หรื อChimeric
Antigen Receptor T cells(CAR T cell)ผลิต ภัณ ฑ์ คิม เรี ย ห์ จ ะท าให้ ที เซลล์ ข องผู้ป่ วยแสดงแอนติบ อดี ข้ อง
แอนติเจนซีดี 19(CD19)บนผิวทีเซลล์และออกฤทธิ์จาเพาะต่อเซลล์มะเร็ งที่มีแอนติเจนซีดี19 การจับกันระหว่าง
แอนติบอดี ้และแอนติเจนนี จ้ ะทาให้ เกิดการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของทีเซลล์และกาจัดเซลล์มะเร็ งในเวลา
ต่อมา
เนื่ องจากเทคโนโลยี ดงั กล่าวจัดเป็ นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ขนั ้ สูง และนอกจากโรคมะเร็ งที่ ได้ รับ
อนุมตั ิตามข้ อบ่งใช้ ของผลิตภัณฑ์ คิมเรี ยห์แล้ ว การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้สาหรับข้ อบ่งใช้ อื่นยัง
อยูร่ ะหว่างการวิจยั อยูม่ ากมาย(2)บทความนี ้ผู้เขียนจึงขอนาเสนอภาพรวมของผลิตภัณฑ์ อาทิ หลักการวิจยั และ
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ตลอดจนข้ อกั ง วลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที เซลล์ ที่ มี ตัว รั บ แบบ
ไคเมอริก
ชีววิทยาของทีเซลล์ และการดัดแปลงเพื่อพัฒนาทีเซลล์ ท่ มี ีตัวรับแบบไคเมอริก
ที เซลล์ เป็ น ส่วนหนึ่ง ของระบบภู มิ ค้ ุม กัน ขัน้ พื น้ ฐานของร่ างกายมนุษ ย์ ซึ่ง ท าหน้ า ที่ ในการกระตุ้น
ภูมิ ค้ ุม กันและกาจัดสิ่ งแปลกปลอมออกจากร่ างกาย กระบวนการทางานของที เซลล์ จ ะเกิ ดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่ อ
Antigen presenting cell (APC) น าเสนอสิ่ ง แปลกปลอมบนMajor histocompatibility complex(MHC)ของ
เซลล์ (ซึ่งชิน้ ส่วนของเปปไทด์ของสิ่งแปลกปลอมที่จาเพาะกับตัวรับ MHC เท่านัน้ ที่จะกระตุ้นตัวรับได้ ) ทัง้ นี ้
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MHC มี 2 ชนิด ได้ แก่ MHC class I และ II โดยจะจับกับตัวรับ T Cell และมีการเข้ าร่วมขององค์ประกอบอื่น
ของเซลล์ อาทิ CD4 ซึ่ง ท างานร่ ว มกับ ตัวรับ T cell receptor และMHC class I และ CD8ซึ่ง ท างานร่ ว มกับ
ตัวรับ T cell receptorและ MHC class IIตามลาดับ ซึ่งการจับกันเป็ นโครงสร้ างที่ ซับซ้ อนดังกล่าว สามารถ
กระตุ้ นการสร้ างสั ญ ญานภายในเซลล์ (Cell signaling) ขึ น้ ได้ โดยสั ญ ญานภายในเซลล์ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ได้ แก่PI3K/AKT, Jnk, Rasเป็ นต้ นสัญญาณดังกล่าวจะทาให้ ทีเซลล์ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใช้ สาหรับการออก
ฤทธิ์ ต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ แล้ วทีเซลล์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ Cytotoxic T cellจากการทางาน
ร่ วมกับ ตัวรั บ CD8 หรื อ Helper T cell และจากการท างานร่ วมกับ ตัวรั บ CD4 เพื่ อท าหน้ าที่ ในการกาจัด สิ่ ง
แปลกปลอมซึ่งตามปกติอตั ราส่วนของ Cytotoxic T cell และ Helper T cell อยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 2 ขึ ้นอยู่กับ
ปัจจัยร่วมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย(3)

ภาพ 1: การกระตุ้นและการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อออกฤทธิ์ของทีเซลล์
ทัง้ นี ้ Cytotoxic T cell ท าหน้ าที่ ในการก าจัด สิ่ ง แปลกปลอมด้ วยการท าลายเซลล์ ที่ ติด เชื อ้ หรื อ สิ่ ง
แปลกปลอมโดยตรง ในขณะที่ Helper T cell จะทาหน้ าที่หลัง่ สารไซโตไคน์ (Cytokines)เพื่อกระตุ้นการทาลาย
สิ่งแปลกปลอมของแมคโครฟาจ(Macrophage)หรื อกระตุ้นเซลล์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อทาหน้ าที่หลั่ งแอนติบอดี ้เพื่อ
ทาลายสิ่งแปลกปลอมรวมทัง้ การจดจาสิ่งแปลกปลอมเหล่านัน้ ส าหรับการสร้ างแอนติบอดี เ้ มื่อตรวจพบสิ่ง
แปลกปลอมในครัง้ ถัดไป
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีเซลล์ ท่ มี ีตัวรับแบบไคเมอริก
จากการทางานของทีเซลล์ข้างต้ น จะเห็นได้ วา่ ทีเซลล์มีศกั ยภาพในการนามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ยาที่
น่าสนใจ ด้ วยคุณ สมบัติ ในการออกฤทธิ์ อ ย่างเฉพาะเจาะจงต่อสิ่ง แปลกปลอมตามที่ APC น าเสนอ และ
ความสามารถของที เซลล์ ที่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ทั่ว ร่ างกายผ่ านระบบน า้ เหลื อ ง นอกจากนี ้ Helper T cell
บางส่วนยังสามารถทาหน้ าที่เป็ น memory T cell ซึ่งคอยจดจาการกระตุ้นที่ เกิดขึ ้นจากสิ่งแปลกปลอม (4) ด้ วย
ข้ อดีนี ้ทีเซลล์จงึ มีแนวโน้ มสาคัญที่จะนามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับรักษาหรื อป้องกันโรคได้ ในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทีเซลล์ตามปกติไม่มีคณ
ุ สมบัติในการจดจาเซลล์ร่ างกายที่เป็ นสิ่งแปลกปลอม
ด้ วยเหตุนี ท้ ี เซลล์ จึง ไม่ ส ามารถท าลายเซลล์ ของร่ า งกายตนเองได้ ดัง นัน้ แนวคิ ด ในการพัฒ นาที เซลล์ ที่ มี
ความจาเพาะต่อเซลล์มะเร็ งหรื อเซลล์เป้าหมายจึงเกิดขึ ้นโดยการศึกษาแอนติเจนบนผิวเซลล์เป้าหมายที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ เฉพาะของเซลล์ นัน้ ๆ และไม่ป รากฏบนเซลล์ ป กติ การค้ น พบส่ว นของเซลล์ หรื อ แอนจิ เจนที่ มี
ความจาเพาะนี ้ได้ นาไปสู่การพัฒนาตัวรับแบบไคเมอริ กที่มีความจาเพาะต่อแอนติเจนดังกล่าว โดยตัวรับแบบ
ไคเมอริ ก นี อ้ าจเป็ นได้ ทั ง้ ส่ ว นantigen-binding fragment (Fab), crystallizable region fragment(Fc)หรื อ
single-chain variable fragment (scFv) ของแอนติบ อดี ท้ ี่ มี ค วามจ าเพาะกับ แอนติ เจนก็ ได้ ซึ่ง ชิ น้ ส่วนของ
ตัวรับแบบไคเมอริ กนี ้จะอยู่บนผิวของทีเซลล์และทาหน้ าที่คล้ ายคลึงกับอุปกรณ์ นาทางให้ กับทีเซลล์ เพื่อออก
ฤทธิ์เฉพาะบริเวณที่เกิดโรคเท่านัน้

ภาพ 2: แนวทางการพัฒนา Chimeric antigen receptor (CAR) หรือตัวรับแบบไคเมอริก
ตัวรับแบบไคเมอริ กนี ้ประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน 5 ได้ แก่ 1) ส่วนนอกเซลล์ซึ่งเป็ นส่วนของแอนติ
บอดี ้หรื อโปรตีนที่มีความสามารถในการจับกับแอนติเจนหรื อส่วนของเซลล์เป้าหมายที่มีความจาเพาะ 2) ส่วน
ในเซลล์ซึ่งประกอบด้ วยองค์ประกอบที่จาเป็ นสาหรับการสร้ างระบบสัญญานภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
กระตุ้นการทางานของทีเซลล์ ซึ่งการกระตุ้นของตัวรับแบบไคเมอริ กนี ้เกิดขึ ้นเมื่อแอนติเจนของเซลล์ที่เป้าหมาย
สัมผัสกับตัวรับแบบไคเมอริ ก การจับกันระหว่างตัวรับและแอนติเจนนี ้ทาให้ สญ
ั ญานภายในเซลล์เกิดขึ ้น และ
ทาให้ ทีเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเพื่อทาหน้ าที่กาจัดเซลล์เป้าหมายนัน้
การดัดแปลงให้ ทีเซลล์สามารถเกิดการแสดงออกของแอนติบอดี ้บนผิวเซลล์ ทาได้ โดยการตัดต่อยีนที่
ทาหน้ าที่ผลิตโปรตีนแอนติบอดี ้ลงไปบนสายพันธุกรรมของทีเซลล์ ทังนี
้ ้การนายีนของแอนติบอดี ้เข้ าสู่ทีเซลล์
สามารถทาได้ ด้วยเทคนิค cell transduction ผ่าน viral vector ซึ่งบรรจุสาย reverse RNA ของโปรตีนที่สนใจ
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ซึ่งเมื่อ vector ดังกล่าวเข้ าสู่ทีเซลล์จะเกิดกระบวนการ reverse transcription ก่อนผนวกยีนที่สนใจเข้ าสู่สาย
พันธุกรรมของทีเซลล์ ตามลาดับทังนี
้ ้ viral vector ที่ เป็ นที่นิยมใช้ คือ lentivirus หรื อretrovirusเนื่องจากให้ ผล
ผลิตที่ดีและสะดวกกว่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่น เช่น Sleeping beauty transposon,mRNA transduction ฯลฯ(5)ที
เซลล์ที่ได้ รับการตัดต่อพันธุกรรมจากขันตอนดั
้
งกล่าวอย่างสมบูรณ์จะสามารถนามาใช้ ในการบริ หารผลิตภัณฑ์
ยาเข้ าสูร่ ่างกายของผู้เข้ ารับการรักษาตามข้ อบ่งใช้ ตอ่ ไป
ปั จจัยสาคัญสาหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ CAR T cell
กระบวนการผลิตทีเซลล์ที่มีตวั รับแบบไคเมอริ กเริ่ มจากการนาตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมาทาการแยก
เม็ดเลือดขาว (Lymphapheresis) ต่อจากนันเซลล์
้
ของเม็ดเลือดขาวเหล่านี ้จะถูกนามาแยกอีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้
ได้ ทีเซลล์เนื่องจากทีเซลล์มีหลายประเภทเมื่อได้ รับการกระตุ้น ดังนันวิ
้ ธีที่ใช้ โดยทัว่ ไปจะกระทาโดยนาแอนติ
แอนติบอดี ้ (Anti-antibody)ของแอนติเจนของทีเซลล์ได้ แก่ CD3 และ CD28 มาติดไว้ กบั ตัวยึด (beads) ซึ่งจะ
ช่วยในกระบวนการแยกชนิดของทีเซลล์ได้ ตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ (6,7)

ภาพ 3: กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ทีเซลล์ ท่ มี ีตัวรั บแบบไคเมอริก
ผลิตภัณฑ์ทีเซลล์ที่ได้ รับการคัดแยกจากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย จะถูกนาเข้ าสู่กระบวนการตัดต่อยีน
สาหรับการรักษาด้ วยเทคนิคcell transduction ด้ วยวิธีการที่เหมาะสมตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ด้ วยระยะเวลาและ
ปริ มาณที่เหมาะสมพอที่ทีเซลล์จะได้ รับการตัดต่อพันธุกรรมอย่างสมบูรณ์ ทีเซลล์ที่ผ่านกระบวนการสมบูรณ์
แล้ วจะถูกนาเข้ าสู่กระบวนการเพิ่มจานวนเซลล์ต่อไปก่อนจะทาการชะล้ างสิ่งเจือปนและส่วนของเซลล์และ
ไวรั ส ที่ ไ ม่ต้ อ งการออก โดยกระบวนการดัง กล่า วทัง้ หมดนี ท้ าภายใต้ ระบบปิ ด (Closed system)และการ
ตรวจสอบในขันตอนระหว่
้
างการผลิต (In-process control และ Quality control) ทุกขันตอนอย่
้
างถี่ถ้วน เซลล์
ที่ ผ่านกระบวนการขัน้ ต้ น อย่างสมบูรณ์ แล้ ว จะต้ องเข้ า รับ การทดสอบเพื่ อยื นยันผล รวมทัง้ การตรวจหาสิ่ง
แปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนาไปเตรี ยมตารับและบรรจุลงในภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสมต่อไป
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จากกระบวนการผลิต จะเห็นได้ ว่า การเตรี ยมviral vector มี ผลส าคัญ อย่างยิ่งต่อประสิทธิ ภ าพของ
ผลิตภัณ ฑ์ เนื่องจากมีหน้ าที่เป็ น ตัวขนส่งยีนที่สนใจเข้ าทีเซลล์ขนั ้ ตอนการเตรี ยม viral vector นี จ้ าเป็ น ต้ อง
อาศัยการเพาะเลี ้ยงไวรัสเป็ นระยะเวลาหนึง่ เพื่อให้ ปริมาณของvector มีมากพอสาหรับนาไปใช้ ในการนาส่งยีน
เข้ าทีเซลล์เพื่อดาเนินการดัดแปลงพันธุกรรมต่อไปด้ วยเหตุนี ้ในการผลิต viral vector จึงควรมีความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ทังในแง่
้
ของการคัดเลือกชนิดของไวรัสที่จะนามาใช้ เป็ น vector การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงความ
ปลอดภัยในเรื่ องการก่อมะเร็ งด้ วยสาหรับการใช้ เทคนิคอื่นเพื่ อนาเสนอยีนเข้ าสู่เซลล์ ก็ควรมี ข้อตระหนักที่
คล้ ายคลึงกันเช่นกัน ทังในเรื
้ ่ องของความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพในการนามาใช้ นาส่งยีน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์ทีเซลล์ที่ได้ รับการตัดต่อพันธุกรรมเรี ยบร้ อยแล้ ว ควรได้ รับการตรวจสอบด้ วยวิธีที่
เหมาะสมทังในเรื
้ ่ องของประสิทธิภาพของทีเซลล์หลังตัดต่อพันธุกรรมและสิ่งปนเปื อ้ น ได้ แก่ ชิ ้นส่วนของเซลล์
หรื อ viral vector ที่นามาใช้ องค์ประกอบของอาหารเลีย้ งเซลล์ (medium)เช่นBovine serum albumin (BSA)
เป็ นต้ น ซึ่งในกระบวนการผลิตที่ดีการชะล้ างเซลล์จะมีการนาสิ่งปนเปื อ้ นเหล่านี ้ออกจนปราศจากสิ่งปนเปื อ้ น
เนื่องจากมีผลสาคัญต่อความปลอดภัยในการใช้ ผลิตภัณฑ์ และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทีเซลล์นี ้มี ความไวต่อการ
กระทบจากสิ่งแวดล้ อมและสูญเสียคุณสมบัติได้ ง่าย ดังนันการพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์จงึ มีความสาคัญและจาเป็ นที่
ต้ องควบคุมให้ เซลล์คงสภาพได้ โดยมีการสูญเสีย คุณสมบัติ กลไกการออกฤทธิ์ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาน้ อย
ที่สดุ ตลอดกระบวนการจนถึงขันตอนน
้
าไปใช้ กบั ผู้ป่วย
จากกระบวนการผลิ ต จะเห็ น ได้ ว่าก่ อ นจะได้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สุด ท้ ายต้ อ งอาศัย ขั น้ ตอนต่างๆที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อน ประกอบกับเครื่ องมือที่ ต้องมีความพร้ อมและทันสมัยตังแต่
้ โรงพยาบาลไปจนถึงห้ องปฏิบตั ิการ
รวมทังบุ
้ คลากรที่ได้ รับการฝึ กฝนหรื ออบรมมาเป็ นอย่างดี ดังนันในการด
้
าเนินการดังกล่าวจึงควรเป็ นไปตาม
เกณฑ์ ห้องปฏิบตั ิการที่ดี (Good Laboratory Practice; GLP) อย่างไรก็ตาม องค์การอาหารและยา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา(US Food and Drug Administration: USFDA) (8)ยังได้ กาหนดว่าผลิตภัณ ฑ์ ประเภทนีท้ ุกชนิด
ต้ องผลิตภายใต้ หลักเกณฑ์ การปฏิ บัติ ทางเนื อ้ เยื่อที่ดี (Good Tissue Practice; GTP) และหากผลิตภัณ ฑ์ มี
ความเสี่ยงสูงอาจจะต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice; GMP) ด้ วย
ข้ อกังวลจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ ทีเซลล์ ท่ มี ีตัวรับแบบไคเมอริก
ผลข้ างเคียงที่สาคัญ และพบได้ ทวั่ ไปจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ทีเซลล์ ที่มีตวั รับแบบไคเมอริ กที่สาคัญคือ
ภาวะCytokine release syndrome เนื่องมาจากการกระตุ้นของระบบภูมิค้ มุ กันที่มากเกินจาเป็ น ของทีเซลล์ที่มี
ตัวรับแบบไคเมอริ ก ภาวะดังกล่าวอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาด้ วยผลิตภัณฑ์ทีเซลล์ที่มี
ตัวรับแบบไคเมอริ กได้ หากไม่ได้ รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที จากข้ อมูลการศึกษาทดลองทางคลินิก ของ
ผลิตภัณฑ์ Kymriah พบว่าผู้ป่วยถึง 79% จากกลุม่ ประชากรทังหมดประสบกั
้
บภาวะดังกล่าวนี(1)้ ด้ วยเหตุนี ้การ
นาผลิตภัณ ฑ์ จากเทคโนโลยีนีม้ าใช้ กับผู้ป่วยจึงควรมีการเฝ้าระวังอาการข้ างเคียงดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
อย่างไรก็ตามในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีการผลิตทีเซลล์ที่มีตวั รับ แบบไคเมอริ กในปัจจุบนั
พบว่าบางงานวิจยั ได้ มีการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับ การตัดต่อพันธุกรรมของทีเซลล์เพิ่มเติม เพื่อให้ เซลล์สามารถ
5

กาจัดตัวเองโดยอัตโนมัตหิ ากมีการกระตุ้นที่มากเกินไป อย่างเช่น การตัดต่อยีนiCasp9 (Inducible caspase 9
suicide gene)เพิ่ม เติม เพื่ อทาหน้ าที่ หยุดการทางานของที เซลล์ เมื่ อมี การหลั่งสารหรื อทางานมากเกิ นปกติ
(6)
โดยคุณสมบัติดงั กล่าวจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดผลข้ างเคียงสาคัญของทีเซลล์ได้ แต่ว่าการวิจยั ดังกล่าวยังมี
ข้ อตระหนักถึงประสิทธิ ผลของการใช้ ผลิตภัณ ฑ์ ด้วย เนื่องจากการตัดต่อยีนดังกล่าว อาจนาไปสู่การทาให้
ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพลดลง
นอกจากผลข้ า งเคี ย งโดยตรงแล้ ว ฤทธิ์ ใ นการก่ อ กลายพั น ธุ์ (Mutagenicity) หรื อ การก่ อ มะเร็ ง
(Oncogenicity)อันเนื่องมาจากไวรัสที่ใช้ เป็ นพาหะในการนายีนที่สนใจมาปลูกถ่ายในทีเซลล์ถือเป็ นอีกข้ อกังวล
หนึง่ ที่ควรให้ ความสาคัญ ทังนี
้ ้ในการวิจยั หนึ่งได้ ให้ ความเห็นว่าการผลิตทีเซลล์ที่มีตวั รับแบบไคเมอริกนัน้ ไวรัส
ชนิด lentivirus มี ค วามเสี่ ยงต่ ากว่า retrovirus จากการตัด ต่อ ยี นที่ ไม่พึ งประสงค์ของ DNA ของไวรั สสู่ส าย
พันธุกรรมของทีเซลล์ผ้ ปู ่ วย7จากผลดังกล่าวอาจสังเกตได้ ยากในระยะเวลาอันสัน้ ดังนันนอกจากการตรวจสอบ
้
ผล Replication competent lentivirus (RCL)หรื อ Replication competent retrovirus (RCR)การประเมิ น ผล
ข้ างเคียงของผู้ป่วยในระยะยาวหลังได้ รับการรักษาจึงมีความจาเป็ นและควรปฏิบตั อิ ย่างยิ่ง ทัง้ นี ้ USFDA ได้ สงั่
การให้ ผ้ ูรับ อนุญ าตของผลิ ต ภัณ ฑ์ Kymriah ท าการศึก ษาและประเมิ น ความเสี่ ย งของผลิ ต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้
แผนปฏิบตั กิ าร Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) เพื่อศึกษาความเสี่ยงจากการใช้ ผลิตภัณฑ์
พร้ อมทังวิ
้ ธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในระยะยาว(1)
นอกจากนี ้ปั ญหาการดื ้อยายังเป็ นอีกหนึ่งความท้ าทายของการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ มี
รายงานการศึกษาว่าผู้ป่วยบางรายเกิดการหายไปของแอนติเจนบนผิวเซลล์เป้าหมายหลังจากได้ รับการรักษา
ทาให้ ทีเซลล์ที่ได้ รับการตัดต่อพันธุกรรมสาหรับการรักษาขาดคุณสมบัติในการค้ นหาเซลล์เป้าหมาย การรักษา
ในผู้ป่วยเหล่านี ้จึงไม่ได้ ผลอย่างเต็มที่ ข้ อกังวลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนี ้ได้ มีการศึกษาโดยใช้ แอนติเจนจาเพาะ
อื่นที่อาจพบได้ เฉพาะหรื อพบได้ มากบนเซลล์เป้าหมาย เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์เซลล์บาบัดที่ได้ รับการพัฒนาค้ นหา
เซลล์เป้าหมายจากแอนติเจนทางเลือกนี ้แทน หรื อใช้ แอนติเจนทังสองเป็
้
นเป้าหมายร่วมกัน(9)
สาหรับปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทีเซลล์ที่มีตวั รับแบบไคเมอริ กคือ อัตราส่วนของทีเซลล์ที่
ทาหน้ าออกฤทธิ์ สาคัญ ได้ แก่ CD4 และ CD8 T cell ซึ่งทาหน้ าที่เปลี่ยนเป็ น Helper T cell และ Cytotoxic T
cell ตามลาดับนันอาจมี
้
ส่วนต่อการออกฤทธิ์ ของยาเนื่องจากอัตราส่วนของทีเซลล์ที่ต่างกัน อาจทาให้ เซลล์ที่
ทาหน้ าที่ตา่ งๆหลังได้ รับการกระตุ้นมีปริ มาณที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา อย่างไรก็
ตามในปั จจุบันยังไม่มีการศึกษาถึงประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงไม่สามารถกาหนดปริ มาณอัตราส่วนที่
เหมาะสมของทีเซลล์ได้
คุณ ภาพทีเซลล์ของผู้ป่วยเองก็เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ควรให้ ความสาคัญ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของยา อันเนื่ องมาจากการส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง เช่น
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ระหว่างกระบวนการ Cell transduction แม้ ว่าการศึกษาในประเด็นนีย้ ังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนยื นยัน แต่ใน
บางงานวิจยั พบว่าการนาทีเซลล์ที่มีสขุ ภาพดีมาผลิตผลิตภัณฑ์จะให้ ผลผลิตที่ดีเช่นเดียวกัน(7)
ปั ญหาความเข้ ากันไม่ได้ ของร่างกายผู้ป่วยกับผลิตภัณฑ์ทีเซลล์ของตนเองหลังได้ รับการเปลี่ยนแปลง
พันธุกรรม แม้ ว่าเซลล์ที่ใช้ จะได้ รับจากตัวผู้ป่วยเอง ปั ญหาความเข้ ากันไม่ได้ ของผลิตภัณฑ์ และผู้ป่วย (Graft
versus host disease: GVHD) สามารถพบได้ และก่อให้ เกิดปั ญหาทัง้ ในแง่ความปลอดภัยและประสิทธิผลที่
ผู้ป่วยจะได้ รับ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั การศึกษาถึงยีนที่ทาให้ เกิดการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันที่นอกเหนือจากการรักษา
ยังอยูร่ ะหว่างการวิจยั (10) ดังนันการก
้
าจัดยีนที่ทาให้ เกิดผลเสียดังกล่าวได้ อาจทาให้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อตัวผู้ป่วยมากขึ ้น รวมทังยั
้ งสามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ ระหว่าง
บุคคล (Allogeneic use) เพื่อวางจาหน่ายได้ ในท้ องตลาดได้ อีกด้ วย
สรุป
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแพทย์ขนสู
ั ้ ง อาทิ เซลล์ต้นกาเนิด เซลล์บาบัด ยีน
บาบัด ฯลฯ ที่นามาใช้ ในการรักษาโรคต่างๆ มีแนวโน้ มสูงมากยิ่งขึ ้น ซึ่งจะเป็ นส่วนสาคัญต่อระบบสาธารณสุข
ของโลกในอนาคตบทความนี ้ได้ นาเสนอถึงหลักการและความซับซ้ อนของกระบวนการผลิตตลอดจนข้ อจากัด
ของผลิตภัณฑ์ โดยนาเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ยีนบาบัดทีเซลล์ที่มีตวั รับ แบบไคเมอริ ก อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ของผลิตภัณฑ์การแพทย์ขนสู
ั ้ งยังมีอีกหลายชนิดและหลายประเภทนอกเหนือจากที่นาเสนอในบทความนี(11)
้ ซึ่ง
แต่ละผลิตภัณ ฑ์เองต่างก็มีความซับซ้ อนและกระบวนการผลิตสาคัญที่แตกต่างกันไป ดังนัน้ การรู้ เท่าทันถึง
เทคโนโลยีดงั กล่าวจึงมีความจาเป็ นที่บคุ ลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรรับทราบเพื่อ ที่จะได้ นาองค์ความรู้
ดังกล่าวมาปรับใช้ ทงั ้ ในแง่การพัฒ นาการศึกษาวิจัยไปจนถึงการเตรี ยมแผนดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ มีความ
สอดคล้ องกับแนวโน้ มการวิจยั ผลิตภัณฑ์ทางด้ านนี ้ต่อไป
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