Cancer immunology and cancer vaccine
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ในปี ค.ศ. 1798 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ Edward Jenner ทำ�การป้ายหนองจาก
cowpox แล้วฉีดเข้าไปในเด็กชายอายุ 7 ปี หลังจากนั้นได้ลองทดสอบโดยการฉีดเชื้อ smallpox
เข้าไปในเด็กชายคนเดิม ปรากฏว่าเชื้อ smallpox ไม่ก่อให้เกิดโรค แสดงให้เห็นว่าร่างกายเกิดกลไก
บางอย่างตอบสนองต่อเชื้อครั้งแรก และยังดำ�รงอยู่เพื่อป้องกันการติดเชื้อครั้งที่สองได้ จึงกล่าวได้
ว่าการค้นพบนี้เป็นจุดกำ�เนิดของวัคซีน (vaccine)[1] การให้วัคซีนคือการให้แอนติเจน (antigen)
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อหรือแอนติเจนที่ฉีดเข้าไป ถูกนำ�มาใช้
อย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทั้งไวรัสและแบคทีเรีย เมื่อร่างกายได้รับวัคซีน แอนติเจน
จะถู ก จั บ เข้ า ในเซลล์และผ่านกระบวนการย่ อ ย (processing) โดย professional antigen
presenting cells (APCs) เช่น dendritic cells (DCs) และ macrophages หลังจากนั้นชิ้นส่วน
ของแอนติเจนจะถูกนำ�เสนอบนผิว APCs โดย major histocompatibility complex (MHC)
class II molecule ซึ่งจับแบบเฉพาะกับ CD4+ helper T cell หลังจาก CD4+ helper T cell
จับกับ MHC class II – antigen complex จะเกิดการกระตุ้น APCs ให้หลั่ง cytokines คือ
interleukin (IL)-1 ไปกระตุ้น CD4+ helper T cell ให้กลายเป็น activated cell ซึ่ง activated
helper T cell จะหลั่ง IL-2 ไปกระตุ้นการเพิ่มจำ�นวนของ helper T cell ที่มี receptor ที่เฉพาะ
เจาะจงกับชิ้นส่วนของแอนติเจนนั้นๆ และกระตุ้นการเพิ่มจำ�นวนของ CD8+ cytotoxic T cell
ในขณะเดียวกัน IL-2 จะกระตุ้นให้ B cell มีการแบ่งตัวกลายเป็น plasma cell และ memory
B cell ซึง่ plasma cell จะสร้างแอนติบอดีซงึ่ เฉพาะเจาะจงกับชิน้ ส่วนแอนติเจนนัน้ ส่วน memory
B cell จะจดจำ�เชื้อโรค และสามารถคงอยู่ได้นานหลายปี ทำ�ให้สามารถสร้างแอนติบอดีที่เฉพาะกับ
เชื้อโรคนั้นได้รวดเร็วมากขึ้น หากเกิดการติดเชื้อครั้งถัดไป การผลิตวัคซีนจึงต้องเลือกใช้แอนติเจน
ที่มี high immunogenicity หรือมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูง ซึ่งในการผลิตวัคซีน
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ป้องกันโรคแบคทีเรียหรือไวรัสนัน้ มี high immunogenicity อยูแ่ ล้วเนือ่ งจากแอนติเจนจากแบคทีเรีย
หรือไวรัสนั้น ไม่ใช่สารและเซลล์ของร่างกายมนุษย์ (non-self antigen หรือ foreign antigen)
เซลล์ในระบบภูมคิ มุ้ กันจึงสามารถตรวจจับได้งา่ ย เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชือ้ human papilloma
virus (HPV) ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกัน hepatitis B virus
(HBV) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งตับ เป็นต้น
จากกลไกของระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อต้านเชื้อนั้นๆ เป็นเวลานานหลายปีภายหลัง
การติดเชื้อ นำ�มาสู่แนวความคิดในการผลิตวัคซีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง โดยหวังให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายตรวจจับเซลล์มะเร็งได้เหมือนกับที่จับสารแปลกปลอม อย่างไรก็ตามเซลล์มะเร็งนั้น
พัฒนามาจากเซลล์เดิมของร่างกาย (self antigen) จึงอาจมี low immunogenicity และมีกลไกที่
หลบหลีกการตรวจจับของร่างกาย เพราะฉะนั้นการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งให้สามารถนำ�ไปใช้ได้
จริงทางคลินิกจำ�เป็นที่จะต้องทำ�ความเข้าใจถึงกลไกทางภูมิคุ้มกันพื้นฐานของร่างกายในการกำ�จัด
เซลล์มะเร็ง เพื่อนำ�ไปประยุกต์ต่อไป

กลไกทางภูมิคุ้มกันของร่างกายในการ
กำ�จัดมะเร็ง
ระบบภู มิคุ้มกัน แบ่งเป็นภูมิคุ้มกันแต่
กำ�เนิด หรือ innate immunity เป็นปราการ
ด่านแรกที่กำ�จัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้
ทันที ตอบสนองแบบเดิมกับเชื้อที่เข้ามาโดยไม่มี
การจดจำ� (no memory) ตัวอย่างของ innate
immunity ได้ แ ก่ ผิ ว หนั ง และสารเคมี ต่ า งๆ
โปรตีนในเลือด เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil,
natural killer (NK) cells, eosinophils และ
ทีส่ �ำ คัญคือ APCs ได้แก่ DCs และ macrophages
ซึ่งมีการรับรู้สิ่งแปลกปลอมแบบเจาะจงรูปแบบ
(pattern recognition) มี pattern recognition receptor (PRRs) เช่น toll-like receptor
(TLRs), mannose receptor ซึ่งจะรับรู้เฉพาะ
non self antigen ส่วนภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภาย

หลังหรือ adaptive immunity เป็นภูมิคุ้มกันที่มี
การจดจำ� โดยมีเซลล์หลักคือ B cell และ T cell
ซึ่งทั้ง innate และ adaptive immunity มีส่วน
สำ�คัญในการกำ�จัดเซลล์มะเร็ง
เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ปกติเดิมของร่างกาย
ที่กลายพันธุ์แต่ยังมีลักษณะคล้ายเซลล์ปกติของ
ร่ า งกาย จึ ง ไม่ ค่ อ ยกระตุ้ น ภู มิ ห รื อ มี ก ารหลอก
ภูมิคุ้มกันโดยการแสดงแอนติเจนของก้อนมะเร็ง
(tumor antigen) ที่ลักษณะเหมือนกับเซลล์ปกติ
ทำ�ให้ภูมิคุ้มกันคิดว่าเป็นเซลล์ปกติ จึงไม่ทำ�ลาย
และมีความสามารถในการหลบหลีกการทำ�ลาย
โดยภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย (immune evasion) ได้
นอกจากนีบ้ ริเวณรอบก้อนมะเร็ง (tumor microenvironment) ยั ง มี ภ าวะที่ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ
การทำ�งานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน เช่น เซลล์มะเร็ง
ปล่อย cytokines บางชนิดเพือ่ กดภูมิ (immunoมะเร็งวิวัฒน์ 2562 189

suppressive) ทำ�ให้เซลล์เม็ดเลือดขาวไม่สามารถ
ทำ�งานได้
อย่างไรก็ตามร่างกายมีการทำ�งานของ
ภูมคิ มุ้ กันเพือ่ กำ�จัดเซลล์มะเร็ง (tumor immunity)
โดยในอดี ต มี ก ารทดลองใช้ ส ารเคมี เ หนี่ ย วนำ �
ให้เกิดก้อนมะเร็งในหนูทดลอง หลังจากนั้นตัด
ก้อนมะเร็งออกและทำ�การปลูกถ่ายก้อนมะเร็ง
กลับไปที่หนูตัวเดิม (original tumor-bearing
mouse) และหนู ตั ว ใหม่ ที่ มี พั น ธุ ก รรมเหมื อ น
กัน (synergic mouse) ผลปรากฏว่าก้อนมะเร็ง
ไม่ ส ามารถเติ บ โตได้ ใ นหนู ตั ว แรก แต่ โ ตในหนู

ตั ว ใหม่ ในขั้ น ตอนถั ด มาผู้ วิ จั ย ได้ ท ดลองแยก
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD8 T-cell ออกมาจาก
original tumor bearing mouse ฉีดเข้าไปใน
หนูที่ได้รับการปลูกถ่ายก้อนมะเร็ง (recipient
mouse) พบว่าก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง นอกจาก
นี้หลักฐานทางพยาธิวิทยา พบว่ามี lymphocyte
infiltration บริเวณรอบก้อนมะเร็ง[2]
ในปี 2013 Chen และคณะ[3] เสนอแนว
ความคิดของกลไกที่ภูมิคุ้มกันทำ�ลายเซลล์มะเร็ง
โดยผ่าน 7 ขั้นตอน เรียกว่า Cancer-immunity
cycle (ภาพที่ 1) ดังนี้

ภาพที่ 1 cancer-immunity cycle (adapted from Chen et al.[3] )
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1. Release of cancer antigen on
cell surface
เซลล์มะเร็งจะแสดงแอนติเจนบนผิวเซลล์
หรือเซลล์มะเร็งที่ตายจะมี cell debris เกิดขึ้น
ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นแอนติเจน ทำ�ให้เกิดการกระตุ้น
tumor associated macrophages (TAMs)
ได้แก่ M1 macrophage ซึ่งทำ�หน้าที่ phagocytose เซลล์มะเร็งเข้าไปและกำ�จัดเซลล์มะเร็ง
โดยสารเคมีต่างๆ เช่น nitric oxide (NO), lysosomal enzymes, reactive oxygen species
(ROS) และ tumor necrosis factor (TNF)
เป็นต้น ในขณะเดียวกันยังทำ�หน้าที่เป็น APCs
นำ�เสนอ cancer antigen ให้ CD4+ helper T
cell ซึง่ จะหลัง่ cytokines ต่างๆ เช่น interferon
(IFN)-γ, TNF ไปกระตุ้นการแสดงออกของ MHC
class I และกระตุ้นการทำ�งานของ cytotoxic T
cells (CTLs) ในบริเวณ tumor environment
นอกจากนี้ macrophages ยังสามารถเป็น APCs
นำ�เสนอ cancer antigen ได้ทั้งต่อ CTLs และ
CD4+ T helper cells เรียกกระบวนการนี้ว่า
cross presentation (คือนำ�เสนอได้ทั้ง MHC
class I ต่อ CD8+ และผ่าน MHC class II ต่อ
CD4+)
2. Cancer antigen presentation
โดย DCs และ APCs
นอกจาก macrophages ที่ทำ�หน้าที่
นำ � เสนอแอนติ เจนให้ กั บ T cell แล้ ว APCs
ที่ สำ � คั ญ ที่ ก ระตุ้ น T cell ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ DCs
ซึ่งเป็น professional APCs เนื่องจากโมเลกุล
ที่ช่วยในการกระตุ้น T cell หลายชนิด รวมทั้ง
มี co-stimulatory molecules ต่ อ T cell

ซึ่ง professional APCs จะต้องเดินทางไปยัง
lymphoid organs เพื่อนำ�เสนอแอนติเจนต่อ
naïve T cell ให้กลายเป็น effector T cell แล้ว
เดินทางกลับมายังบริเวณก้อนมะเร็งดังจะกล่าว
ถัดไปในข้อ 3 อย่างไรก็ตามใน tumor environment จะมีสารยับยัง้ การเจริญของ DCs อยู่ ทำ�ให้
immature DCsไม่สามารถเปลี่ยนเป็น mature
DCs ได้ หรื อ ถู ก ยั บ ยั้ ง maturation โดยสาร
VEGF, TGF- β, IL-10 ซึ่ง immature DCs ขาด
co-stimulatory molecules ทำ�ให้ไม่สามารถ
ทำ�หน้าที่นำ�เสนอแอนติเจนได้เต็มที่ ในบางกรณี
immature DCs ยังไปกระตุ้นให้ effector T
cell ที่อยู่ใน tumor environment เปลี่ยนเป็น
regulatory T cell (Treg) แทนที่จะกลายเป็น
CTLs ซึ่ง Treg ทำ�หน้าที่กดภูมิ
เซลล์ ม ะเร็ ง เองสามารถทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
APCs ได้ เ นื่ อ งจากมี ก ารแสดงออกของ MHC
class I (MHC class I พบในทุกเซลล์ทมี่ นี วิ เคลียส)
อย่ า งไรก็ ต ามการนำ � เสนอแอนติ เจนด้ ว ยเซลล์
มะเร็งสามารถกระตุ้นภูมิได้น้อย และเซลล์มะเร็ง
เองก็ พ ยายามที่ จ ะกดการแสดงออก (Down
regulation) ของ MHC class I ด้วย
3. Priming and activation of T
cells
Immature DCs เมื่อย่อยโปรตีนแล้ว
จะถูกกระตุ้นกลายเป็น activated หรือ mature
DCs และเดินทางไป lymphoid organs โดย
แสดง chemokine receptor คือ CCR7 บน
ผิวเซลล์ซ่ึงจะจับกับ CCL19 และ CCL21 ใน
secondary lymphoid organs ทำ�ให้ mature
DCs เดิ น ทางไปยั ง secondary lymphoid
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organs ได้ แ ก่ lymph nodes และ ม้ า มได้
จากนั้ น DCs จะนำ � เสนอแอนติ เจนต่ อ naïve
T cell โดยผ่ า นสั ญ ญาณ 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ 1)
MHC – peptide – T cell receptor (TCR)
complex และ 2) Co-stimulatory signal คือ
B7 (บน DCs) - CD28 (บน T cell) interaction เกิดการหลั่ง cytokines คือ IL-12, IL-2
เพื่อกระตุ้น naïve T cell ให้กลายเป็น effector
T cell (ซึ่งหากมีไม่ครบ 2 สัญญาณอาจทำ�ให้
ไม่ เ กิ ด effector T cell เรี ย กว่ า T cell
tolerance) และกลายเป็น T helper cell และ
CTLs ในทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามหาก T cell ถูกกระตุน้
อย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานาน เช่น การติดไวรัส
เรื้อรัง หรือมะเร็ง จะเกิดการเพิ่มจำ�นวนขึ้นของ
negative regulatory markers บนผิวเซลล์ เพื่อ
หยุดการทำ�งานที่มากเกินไป เรียกว่าทำ�ให้เกิด
T cell exhaustion ในระยะแรกหลังถูกกระตุ้น
T cell จะแสดง programmed cell death
protein -1 (PD-1) จำ�นวนปานกลาง เรียกเซลล์
ระยะนี้ว่า exhausted T cell ซึ่งยังสามารถฟื้นฟู
การทำ�งานของ T cell ในระยะนี้ด้วยการรักษา
ด้ ว ยยาภู มิ คุ้ ม กั น บำ � บั ด เช่ น anti-PD-1 หรื อ
anti-PD-L1 ได้ แต่เมื่อ T cell ถูกกระตุ้นนานขึ้น
จะแสดง PD-1 จำ�นวนมาก รวมทั้งแสดงโมเลกุล
อื่นๆ ที่เสริม negative feedback เช่น T-cell
immunoglobulin and mucin-domain
containing protein 3 (TIM-3), lymphocyte
activation gene 3 (LAG-3) เรียกระยะนี้ว่า
hyperexhausted T cell ซึ่ ง มั ก จะฟื้ น ฟู
การทำ � งานไม่ ไ ด้ (unrecoverable) โมเลกุ ล
ที่สำ�คัญอีกหนึ่งชนิดบนผิว T cell คือ CTLA-4
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ซึ่งจับกับ B7 เหมือน CD28 โดยปกติแล้ว T cell
จะมี CTLA-4 บนผิวเซลล์น้อย แต่จะเพิ่มจำ�นวน
ขึ้ น เมื่ อ T cell ได้ ถู ก กระตุ้ น ด้ ว ยแอนติ เ จน
ซึ่ง CTLA-4 จะยับยั้ง T cell activation โดย
แย่ง CD28 จับกับ B7 ทำ�ให้ไม่เกิด B7-CD28
costimulatory signal เพราะฉะนั้นการใช้ยา
ภูมิคุ้มกันบำ�บัดชนิด anti-CTLA-4 จึงมีประโยชน์
ในการกระตุ้นให้เกิด effector T cell
4. Trafficking T cells to tumor
เมื่อ T cell ถูกกระตุ้นกลายเป็น effector T cells จะเคลื่อนที่เข้าสู่กระแสเลือดและ
เดินทางไปยังมะเร็งที่มีแอนติเจนนั้นๆ โดยรับรู้
สาร chemokines ต่างๆ เช่น CCL2, CCL5,
CXCL9 และ CXCL10 ที่หลั่งจากเซลล์ใน tumor
environment[4]
5. Infiltration of T cells into
[4, 5]
tumor
กลไกในการเคลื่ อ นที่ ข อง effector
T cell จากกระแสเลือดเข้าสู่ tumor microenvironment เชื่อว่าเกิดจากการจับตัวระหว่าง
T-cell และ ICAM-1, VACM-1 และselectins
ซึ่งเป็นโมเลกุลบน endothelial cell จะช่วย
อำ�นวยให้ T cell เคลือ่ นทีเ่ ข้าสู่ tumor environment ได้ นอกจากนี้บริเวณก้อนมะเร็งประกอบ
ไปด้วยเซลล์หลายชนิด มีส่วนสำ�คัญ 2 ส่วนคือ
1) parenchyma ได้ แ ก่ cancer cell และ
cancer stem cell (CSCs) 2) stroma คื อ
เซลล์เสริมโครงสร้าง ได้แก่ endothelial cell,
pericytes, fibroblasts, macrophage linage
cells, และ extracellular matrix เช่น collagen
ซึ่งเซลล์และส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ มีส่วน

สำ � คั ญ ที่ จ ะเสริ ม หรื อ ยั บ ยั้ ง การเคลื่ อ นที่ ข อง
effector T cell เข้าใน tumor environment
เพือ่ ทำ�การกำ�จัดเซลล์มะเร็ง ซึง่ จากการพิสจู น์ทาง
พยาธิวิทยา เราสามารถแบ่งชนิดของมะเร็งตาม
การมีอยูข่ องเซลล์ภมู คิ มุ้ กัน ได้เป็น 3 ชนิด[6] ได้แก่
a. Immune-inflamed tumor หรือ
T cell infiltrated tumor หรือ inflammatory
tumor คื อ มะเร็ ง ที่ มี เซลล์ ภู มิ คุ้ ม กั น แทรกอยู่
ในบริเวณ parenchyma แล้ว เช่น CD4+ และ
CD8+ T cell, myeloid cells, monocytes และ
ยังอาจ พบ cytokines ที่ถูกหลั่งมาเพื่อเสริมการ
กระตุ้น T cell ด้วย เช่น IFN type I และ II, IL2, IL-12 และ TNF มะเร็งกลุ่มนี้มีเซลล์ภูมิคุ้มกัน
อยูท่ กี่ อ้ นมะเร็งแล้ว แต่ท�ำ งานไม่ได้ เนือ่ งจากอาจ
มีความบกพร่องที่ effector phase หรือมะเร็ง
มี inhibitory signal ต่อ T cell
b. Immune-excluded tumor คื อ
มะเร็งที่มีเซลล์ภูมิคุ้มกันอยู่ใน tumor environment แต่ไม่แทรกเข้าใกล้ parenchyma อาจจะ
คงอยู่ใน stroma หรืออยู่เพียงรอบๆ ก้อนเท่านั้น
แสดงว่ า เซลล์ ภู มิ คุ้ ม กั น เตรี ย มพร้ อ มจะทำ � งาน
แต่ผ่าน stroma เข้าไปไม่ได้
c. Immune-desert tumor คือมะเร็ง
ที่แทบไม่มี effector T cell อยู่รอบ tumor
environment เลย
มะเร็งกลุ่ม immune-excluded และ
immune-desert tumor รวมเรียกว่า non T cell
infiltrated หรือ non inflammatory tumor
ซึ่งกลไกกดภูมิคุ้มกัน เช่น ขาด cytokine สำ�คัญ
โดยเฉพาะ type I IFN, มี dense stroma
อั น ประกอบด้ ว ย collagen และ fibroblast

ทำ�ให้ T cell ไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ เพราะ
ฉะนั้นการรักษามะเร็งกลุ่มนี้จึงมุ่งไปที่การเปลี่ยน
non inflammatory tumor ให้ ก ลายเป็ น
inflammatory tumor และ/หรือ การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของเซลล์ใน tumor environment
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเคลื่ อ นที่ ข อง T cell มากขึ้ น
ด้วยวิธีการ เช่น การฉีด IFN เข้าในก้อนมะเร็ง
เพื่อกระตุ้น inflammation, การฉายรังสี และ
การให้ เ คมี บำ � บั ด ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานว่ า การฉายรั ง สี
ช่ ว ยเพิ่ ม IFN-β และกระตุ้ น การทำ � งานของ
intratumoral DCs[7] ส่วนการให้ยาเคมีบำ�บัด
ช่วยกระตุ้น cancer cell death และเกิด cell
debris ซึ่งจะเป็นแอนติเจนต่อไป[8] อย่างไรก็ตาม
มะเร็งหนึ่งชนิดอาจประกอบด้วยทั้ง inflammatory และ non inflammatory tumor ได้
6. Recognition of cancer cells by
T cells and killing of cancer cells
เมื่ อ effector T cell เข้ า สู่ tumor
environment จะรับรู้เซลล์มะเร็งผ่าน TCR และ
MHC class I หลังจากนั้นจะปล่อย cytotoxic
granules เช่น perforin, granzyme ออกมา
เพื่ อ กำ � จั ด เซลล์ ม ะเร็ ง [9] เมื่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง ตาย
จะปล่ อ ยโมเลกุ ล ที่ มี damage associated
molecular patterns (DAMPs) ซึ่งจะถูกรับรู้
โดย APCs หลังจากนั้น APCs จะหลั่งสาร type
I IFN และนำ�เสนอแอนจิเจนสู่ T cell ต่อไปกลับ
เข้าสู่วงจรขั้นที่ 1[5] แต่มะเร็งสามารถหลบหลีก
การกำ�จัดในขั้นตอนนี้โดยหลายวิธี เช่น
- โมเลกุลบนผิวเซลล์มะเร็ง ซึ่งจะไปจับ
กับโมเลกุลบน T cell ทำ�ให้ยับยั้งการทำ�งาน เช่น
programmed death ligand 1 (PD-L1)
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- โมเลกุลยับยัง้ การทำ�งานบนผิว T cell
เช่น Lymphocyte activation gene 3 (LAG3) ไปแย่งจับกับ MHC class II ทำ�ให้ไม่เกิดการ
นำ�เสนอแอนติเจน[10], T cell immunoglobulin
and mucin-domain containing-3 (TIM-3)
ไปกดการทำ�งานของ T helper cell[11]
- มี regulatory T cell (Treg) เช่ น
Foxhead box protein P3 (FoxP3)+ Treg
อยู่เป็นจำ�นวนมากใน tumor environment
- มีการผลิตสารที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต
ของมะเร็งเช่น เอนไซม์ idoleamine-2,3-dioxygenase (IDO)
- เซลล์มะเร็งเปลี่ยน M1 macrophage
ซึ่งทำ�หน้าที่เป็น APCs ให้กลายเป็น M2 macrophage โดยกระบวนการทีเ่ รียกว่า re-education
ซึ่ง M2 macrophage จะสร้างสาร vascular
และ endothelial growth factor เช่น vascular
endothelial growth factor (VEGF), tumor
growth factor (TGF)-β, IL-10 สนั บ สนุ น
การเจริญเติบโตของก้อนมะเร็ง ทำ�ให้ effector
T cell ไม่สามารถทำ�งานได้
- มี myeloid derived suppressor
cells (MDSCs) ซึ่งมีคุณลักษณะก้ำ�กึ่งระหว่าง
myeloid cell และ differentiated immune
cell ถูกค้นพบใน tumor environment ไม่นาน
มานี้ในปี 2009[12, 13] ว่าทำ�งานสนับสนุนการเจริญ
เติบโตของก้อนมะเร็งและเพิ่ม angiogenesis
โดยการหลั่งสาร เช่น TGF-β, IL-10 และ prostaglandins[2]
194 มะเร็งวิวัฒน์ 2562

องค์ประกอบและประเภทของวัคซีนมะเร็ง
วัคซีนมีองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ 2 ส่วนได้แก่
1) แอนติเจนคือเชือ้ หรือส่วนประกอบของ
เชื้อที่มีความสามารถในการกระตุ้นภูมิ แบ่งออก
เป็นหลายชนิด[2] เช่น
• Neoantigen เกิดจาก mutation ซึ่ง
อาจเกิดจาก gene mutation ทำ�ให้เกิดแอนติเจน
ชนิ ด ใหม่ บ นหรื อ ในเซลล์ ซึ่ ง ไม่ เ คยมี ใ นเซลล์
ปกติ หรือเกิดจากการกลายพันธุ์ของ oncogene
หรือ tumor suppressor gene ทำ�ให้สูญเสีย
การทำ�งาน เช่น p53 mutation ซึ่ง neoantigen
นี้มี high immunogenicity
• Abnormally expressed antigen
คือแอนติเจนที่มีอยู่เดิมของร่างกาย (self-antigen) แต่ไม่แสดงออก (silence) ในเซลล์ปกติ
แต่ แ สดงออกบนเซลล์ ม ะเร็ ง (De-repressed
expression) เช่ น cancer/testis antigens
(CTAs) ได้แก่ melanoma antigen gene (MAGE)
ในมะเร็งผิวหนังชนิด melanoma, B melanoma
antigen (BAGE), New York esophageal
squamous cell carcinoma 1 (NY-ESO-1),
synovial sarcoma X – 2 (SSX-2) [14] หรื อ
แอนติ เจนที่ แ สดงออกบนเซลล์ ป กติ แ ต่ มี ก าร
แสดงออกเพิ่มขึ้นบนเซลล์มะเร็ง (overexpression) เช่น มะเร็งเต้านมมีการเพิ่มจำ�นวนขึ้นของ
human epidermal growth factor receptor
2 (HER-2)/Neu ซึ่งเป็นกลุ่ม proto-oncogene
• Oncogenic viral proteins คื อ
แอนติ เ จนที่ เ กิ ด จากการแสดงออกของไวรั ส
บางชนิดที่สัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็ง โดยทำ�ให้
เกิดการอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammation)

ตารางที่ 1 สรุป cancer-immunity cycle และการรักษาที่มีบทบาทในแต่ละขั้นตอน
Step in cancer-immunity
cycle

Stimulators

Inhibitors

Potential therapeutic
approaches

1. Release of cancer
antigen

Immunogenic or necrotic
cell death

Tolergenic or apoptotic
cell death

Chemotherapy
Radiation
Targeted therapy

2. Antigen presentation

• Proinflammatory
cytokines: TNF-α,
IL-1, IFN-α
• Immune cell factors:
CD40L/CD40
• Endogenous adjuvants
released from dying
tumors: CDN
(STING ligand), ATP,
HMGB1
• TLR ligands

• IL-10, IL-4, IL-13
• DC immaturity

Cancer vaccines
CD40 agonists
IFN-α
GM-CSF
TLR agonists

3. Priming and activation

• Costimulatory signals CD28:B7, CD137: CD137L,
OX40:OX40L, CD27:CD70,
• IL-2, IL-12
Note: X:Y = molecules on
T-cell: molecules on APCs

• CTLA4:B7, PD-L1:PD-1
• Prostaglandins
• T cell tolerance
• Treg
Note: X:Y = molecules on
T-cell: molecules on APCs

Anti-CTLA4
CD137/OX40/CD27 agonists
IL-2
IL-12

4. T-cell trafficking to
tumors

CX3CL1, CXCL9, CXCL10,
CCL5

5. T-cell infiltration into
tumors

ICAM1, selectins

VEGF, endothelin B
receptor

6. T-cell recognition of
cancer cell

T cell receptor

Reduced peptide-MHC
Adoptive T cell transfer
expression on cancer cells CARs T-cell

7. T-cell killing

IFN-γ, T cell granule
content

• Molecules: PD-L1:PD-1,
PD-L1:B7, TIM-3:
phospholipids, LAG-3,
IDO, Arginase, TGF-β
• Cells: Treg, MDSCs, M2
macrophages
• Hypoxia

Anti-VEGF

Anti-PD-1
Anti-PD-L1
IDO inhibitors

Abbreviations: ATP = adenosine triphosphate; CARs = chimeric antigen receptors; CCL = C-C motif chemokine ligand; CD = cluster of differentiation; CXCL = C-X-C motif chemokine ligand; CTLA4 = cytotoxic T-lymphocyte–associated antigen 4; DC = dendritic cell; GM-CSF = granulocyte-macrophage colony stimulating factor; HMGB-1 = high mobility group box 1; ICAM = intercellular adhesion molecule 1; IDO = idoleamine-2,3-dioxygenase; IFN = interferon; IL = interleukin; LAG = lymphocyte activation gene; MDSCs = myeloid-derived suppressor cells; MHC =
major histocompatibility complex; PD-1 = programmed cell death protein -1; PD-L1 = programmed death ligand 1; TGF = tumor growth factor;
TIM = T-cell immunoglobulin and mucin-domain containing protein; TLR = toll-like receptor; TNF = tumor necrosis factor; Treg = regulatory T
cell; VEGF = vascular endothelial growth factor.
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มักจะมี high immunogenic เนือ่ งจากเป็นโปรตีน
แปลกปลอม ได้แก่ การติดเชื้อ EBV ใน B cell
lymphoma และ nasopharyngeal carcinoma,
HPV ในการเกิดมะเร็งปากมดลูก ตลอดจน HBV
และ HCV ในการเกิดมะเร็งตับ
• Oncofetal antigen คือ แอนติเจน
ที่ มี ก ารแสดงออกในมะเร็ ง และเซลล์ ตั ว อ่ อ น
(fetal tissues) แต่ ไ ม่ พ บในเซลล์ ผู้ ใ หญ่ ป กติ
แต่ มี จำ � นวนเพิ่ ม ขึ้ น ได้ ใ นภาวะอั ก เสบเรื้ อ รั ง
บางชนิด การแสดงออกของแอนติเจนหรือโปรตีน
เหล่านีม้ ปี ระโยชน์ในการตรวจติดตามผูป้ ว่ ยมะเร็ง
บางชนิดที่มีการแสดงออกของแอนติเจนเหล่านี้
เช่น alpha fetoprotein (AFP) ในมะเร็งตับ และ
carcinoembryonic antigen (CEA) ในมะเร็ง
ปอด และมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
• Altered glycolipid or glycoprotein
antigen เช่น mucin 1 (MUC-1) ในมะเร็งเต้านม
และมะเร็งรังไข่
หากจำ � แนกโดยการแสดงออกของ
แอนติเจน แอนติเจนบางชนิดสามารถพบในเซลล์
ปกติและเซลล์มะเร็ง เช่น glycoprotein (gp)
100, Melan-A/Mart-I และ tyrosinase ใน
melanoma, prostate-specific antigen (PSA)
และ prostatic acid phosphatase (PAP) ใน
มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก และ mammaglobin-A
ในมะเร็ ง เต้ า นม แต่ แ อนติ เจนบางตั ว จะมี ก าร
แสดงออกเพิม่ ขึน้ อย่างมากในเซลล์มะเร็งเทียบกับ
เซลล์ปกติดงั กล่าวไปในข้างต้น เช่น CEA, MUC-1,
Her-2/Neu, p53 tumor suppressor gene,
human telomerase reverse transcriptase
(hTERT) และ antiapoptotic protein บางตัว
เช่น livin และ survivin
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การผลิ ต วั ค ซี น มะเร็ ง สามารถเลื อ กใช้
แอนติเจนได้หลายแบบ โดยหลักการแล้วควรเลือก
ทีม่ คี วามแตกต่างจากเซลล์รา่ งกาย (foreignness)
มาก เพื่ อ ให้ มี high immunogenicity เช่ น
การใช้สารพันธุกรรม deoxyribonucleic acid
(DNA) หรือ ribonucleic acid (RNA) ที่ถอดรหัส
ให้โปรตีนของเซลล์มะเร็ง ซึ่งมักจะมี mutation
ที่แตกต่างจากเซลล์ร่างกาย, การใช้เปปไทด์หรือ
ชิ้นส่วนจากเซลล์มะเร็งที่เป็นผลมาจาก mutation หรือแม้กระทัง่ การใช้เซลล์มะเร็งทัง้ เซลล์เป็น
แอนติเจน ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ดังจะกล่าวถัดไป
2) adjuvant คื อ สารเสริ ม ที่ ใ ห้ พ ร้ อ ม
แอนติ เ จนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น [2]
Adjuvant ที่ ใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย เช่ น ส่ ว น
ประกอบของ Alum (Aluminium phosphate,
aluminium hydroxide, potassium aluminium sulfate) ตัวอย่างสาร adjuvant อื่นๆ เช่น
mineral oil, BCG, cytokines ต่างๆ เช่น IL-1,
IL-2, IL-12, complement factor, modified
LPS (lipopolysaccharides) และ squalene
เป็นต้น
เปปไทด์วัคซีน (Peptide antigen vaccine)
การเลือกใช้เปปไทด์แอนติเจนในการผลิต
วัคซีนมีข้อดีคือสามารถจับ T cell ได้โดยตรง
โดยเฉพาะหากเลือกใช้ neoantigen ซึ่งเกิดขึ้น
ใหม่จากการกลายพันธุ์ ซึ่งมักมี high immunogenicity นอกจากนี้ยังสามารถสังเคราะห์ได้ง่าย
มีผลข้างเคียงน้อย มีความจำ�เพาะเจาะจง และ
สามารถใช้เปปไทด์หลายชนิดในวัคซีนเดียวได้[15]

อย่ า งไรก็ ต ามข้ อ สำ � คั ญ ในการเลื อ กเปปไทด์
แอนติเจนมาใช้เป็นวัคซีนคือ 1) ต้องสามารถจับ
กับ MHC molecule ได้ดี (มี high affinity) และ
2) ต้องถูกรับรู้โดย T cell ผ่าน TCR[16] เพราะ
ฉะนั้นอุปสรรคในการผลิตเปปไทด์วัคซีน มีหลาย
ประการ เช่น 1) ผู้ป่วยมะเร็งชนิดเดียวกันมีทั้ง
แอนติเจนทีพ่ บร่วมกันในกลุม่ มะเร็งนัน้ ๆ (shared
antigen) และแอนติเจนที่เกิดจากการกลายพันธุ์
เฉพาะคน (personalized antigen) เพราะ
ฉะนั้นการใช้วัคซีนที่มีแต่ shared antigen อาจ
ไม่ ไ ด้ ผ ลในผู้ ป่ ว ยทุก ราย 2) ทุก การกลายพันธุ์
ไม่ได้สร้างโปรตีนที่มี high immunogenic โดย
เฉพาะใน point mutation เพราะฉะนั้นเปป
ไทด์ที่เกิดขึ้นจากการย่อยโปรตีนนั้นๆ จึงอาจจับ
กับ MHC molecule (บน APCs) หรือ TCR (บน
T cell) ได้ไม่ดีจึงไม่เกิดการรับรู้แอนติเจนของ
T cell [6] ในปั จ จุ บั น มี ก ารนำ � เทคโนโลยี next
generation genome sequencing (NGS)
มาใช้ในการวิเคราะห์สารพันธุกรรม RNA และ
DNA ของมะเร็งทำ�ให้ทราบชนิดของ neoantigen ที่จะเกิดจากสารพันธุกรรมเหล่านั้นได้ รวม
ทั้งมีโปรแกรมการวิเคราะห์ทำ�นายการจับตัวของ
เปปไทด์กับ MHC molecule ได้ ทำ�ให้เอื้อต่อ
การสร้างเปปไทด์วัคซีนมากขึ้น[17-19]
กระบวนการสร้างแอนติเจนวัคซีนเริ่ม
จากการวิเคราะห์ลำ�ดับสารพันธุกรรมที่ถอดรหัส
ให้โปรตีน (exome sequencing) DNA และ
RNA จากชิ้นเนื้อของผู้ป่วย จากนั้นนำ�ลำ�ดับสาร
พันธุกรรมมาวิเคราะห์หาจุดที่มีการกลายพันธุ์
โดยเทียบชิ้นเนื้อมะเร็งกับชิ้นเนื้อปกติ เมื่อได้จุด
ที่ มี ก ารกลายพั น ธุ์ แ ล้ ว จะแยกส่ ว นที่ เ ป็ น non

germline mutation มาเข้าโปรแกรมวิเคราะห์
ทำ�นายหาเปปไทด์แอนติเจนที่มีความเป็นไปได้
ว่าจะกระตุ้นภูมิได้ดีที่สุด[15] เปปไทด์สังเคราะห์มี
ทั้งแบบสายสั้น (synthetic short peptides,
SSPs) ขนาดประมาณ 8-11 กรดอะมิ โ นและ
เปปไทด์สายยาว (synthetic long peptides,
SLPs) ขนาดประมาณ 15 กรดอะมิโนหรือมากกว่า
ซึ่ง SLPs มีโอกาสกระตุ้นภูมิได้มีประสิทธิภาพ
กว่ า [20] หลั ง จากนั้ น เปปไทด์ ที่ ถู ก คั ด เลื อ กจะ
ถู ก สั ง เคราะห์ ขึ้ น เป็ น วั ค ซี น ซึ่ ง จำ � เพาะสำ � หรั บ
ผู้ป่วยแต่ละคน เมื่อผ่านกระบวนการผลิตทั้งหมด
วัคซีนจะถูกนำ�ไปฉีดให้ผู้ป่วยโดยให้ร่วมกับสาร
adjuvant ซึง่ เสริมการกระตุน้ ภูมขิ องวัคซีน ซึง่ สาร
adjuvant ทีใ่ ช้บอ่ ย เช่น Montanide หรือ MF59
emulsions, dsRNA, poly I:C หรือ poly IC:LC,
Toll-like receptor targeting agent เช่น CpG
oligonucleotides
งานวิจัยทางคลินิกที่ใช้ shared neoantigen vaccine ในโรคมะเร็ ง ต่ า งๆ ให้ ผ ลเป็ น
ที่ น่ า พอใจ และมี ผ ลข้ า งเคี ย งน้ อ ย แต่ จำ � นวน
ผู้ป่วยที่ทำ�การศึกษายังค่อนข้างน้อย ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 งานวิจยั ทีส่ �ำ คัญทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ในการนำ� shared neoantigen vaccine
มาใช้ในการรักษา คืองานวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3
โดย Schwartzentruber และคณะในปี 2011
ทำ�การศึกษาผูป้ ว่ ยมะเร็งผิวหนังชนิด melanoma
ระยะที่ 4 และระยะลุกลามเฉพาะที่ (locally
advanced) โดยเปรี ย บเที ย บการให้ เ ปปไทด์
วัคซีน ที่ใช้ gp100 ร่วมกับสาร adjuvant คือ
Montanide ISA-51 ตามด้วย IL-2 กับการให้ IL-2
อย่างเดียวในผู้ป่วยจำ�นวน 185 คน[21] พบว่าการ
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้
ภาพที่ 2 แสดงขันตอนการผลิ
ตวัคซีนชนิดเปปไทด์

ตอบสนองของโรค (overall response rate)
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 16 (p=0.03)
เพิ่ ม อั ต ราการปลอดโรค (progression free
survival) จาก 1.6 เดือนเป็น 2.2 เดือน (p=0.008)
และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ค่ า มั ธ ยฐานการรอดชี วิ ต
(median survival) จาก 11.1 เดือนเป็น 17.8
เดือน (p=0.06)
ส่วนงานวิจัยทางคลินิกที่สำ�คัญในการ
ใช้ประโยชน์จาก NGS เพื่อหา personalized
neoantigen (ตารางที่ 3 ) ได้ แ ก่ ก ารศึ ก ษา
ระยะที่ 1 โดย Ott และคณะ[22] ตีพิมพ์ในปี 2017
ทำ�การศึกษาชิ้นเนื้อในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังชนิด
melanoma ระยะที่ 3-4 จำ�นวน 10 คน และ
คัดเลือก neoantigen จำ�นวน 13-20 ชนิดต่อ
ผูป้ ว่ ย 1 คนมาทำ�การผลิตเปปไทด์สายยาวแล้วฉีด
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กลับเข้าไปในผูป้ ว่ ยจำ�นวน 6 คน (ระยะที่ 3 จำ�นวน
4 คนและระยะที่ 4 จำ�นวน 2 คน ซึง่ ทัง้ 2 คนมีการ
กระจายไปปอด) ร่วมกับการให้สาร adjuvant คือ
poly-IC:LC การฉีดวัคซีนทำ�ภายหลังการผ่าตัด
ด้วย curative intent ประมาณ 18 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่า เกิดการกระตุ้น CD4+ และ
CD8+ T cell ที่จำ�เพาะต่อ neoantigen จำ�นวน
ร้อยละ 60 และ 16 ตามลำ�ดับ จาก neoantigen
ทีฉ่ ดี เข้าไปทัง้ หมดรวมทุกผูป้ ว่ ย 97 neoantigens
ผู้ป่วยระยะที่ 3 ทั้ง 4 คนยังคงปลอดการกำ�เริบ
ของโรคภายหลังการฉีดวัคซีน 25 เดือน ส่วนผูป้ ว่ ย
ระยะที่ 4 ทัง้ 2 คนมีการกำ�เริบของโรคทีป่ ระมาณ
12-15 เดือนหลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งทั้ง 2 คนได้
รับการรักษาต่อด้วยยาภูมคิ มุ้ กันบำ�บัด anti-PD-1
และมีการตอบสนองแบบยุบหมด (complete
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53 Advanced cancer (38 with
colorectal, 11 with pancreatic,
1 with common bile duct and
3 with lung)

2014

2011 185 185 Locally advanced or
Phase III
advanced stage cutaneous
melanoma

Rahma et al[24]

Schwartzentruber et al[21]

IFA

IL-2 (arm A),
GM-CSF (arm
B), or both
(arm C)

IFA

Adjuvant

median PFS 3.6
median OS 16.9 months, Immune
response to the relevant RAS peptide
20/37 (54%) (92.3% of patients on
arm B only, less in arm A,C)

Gr1-2 local swelling 100%
Gr1-2 fever 64%
At 3 mo
cR 60%
cCR 25% (No detectable HPV-16 4/5)
At 12 months
cR 79% (15/19)
cCR 47% (9/19)

Outcomes

overall response rate 6 vs 16%
(p=0.03)
PFS 1.6 vs 2.2 mo (p=0.008)
median OS 11.1 vs 17.8 mo (p=0.06)
Abbreviations: cCR = clinical complete response; cR = clinical response; Gp = glycoprotein; GM-CSF = granulocyte-macrophage colony stimulating factor; Gr = grade;
HPV = human papilloma virus; IFA = Incomplete Freund’s Adjuvant (หรือ Montanide ISA-51); IL = interleukin; mo = months; OS = overall survival; PFS = progression
free survival; SLPs = synthetic long peptides.

Gp100:209-217(210M)

Mutant RAS peptides

20 HPV-16-positive, grade 3 vulvar SLPs of HPV-16 viral oncoproteins
intraepithelial neoplasia
E6 and E7

Kenter

2009

Peptide

[23]

Indications

N

Year

Authors

ตารางที่ 2 ตัวอย่างงานวิจัยทางคลินิกที่ใช้ shared antigen vaccine
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2017
Phase I

Ott et al[22]

N

Indications

Peptide

AdjuOutcomes
vant
Poly
Evidence of T-cell
IC:LC, response
TLR-3

Subsequent Rx
after progression
Anti-PD-1

10 Stage III-IV cutaneous 13-20
melanoma
neoantigen/pt;
subcutaneous
injection
2018
10 newly diagnosed
Up to 20 neoan- Poly
Evidence of T-cell Bevacizumab,
Keskin et
Phase I/IB
MGMTtigen/pt; subcuta- IC:LC
response,
re-surgery,
al[25]
unmethylated GBM, neous injection
Median PFS 7.6 mo Anti-PD-L1
after sx and RT
Median OS 16.8 mo
Abbreviations: GBM = glioblastoma; MGMT = methylguanine methyltransferase; mo = months; OS = overall survival;
PD-1 = programmed cell death protein-1; PD-L1 = programmed death ligand 1; PFS = progression free survival; pt = patient;
RT = radiation; Rx = treatment; SLPs = synthetic long peptides; sx = surgery; TLR = toll like receptor.

Year

Authors

ตารางที่ 3 ตัวอย่างงานวิจัยทางคลินิกที่ใช้ personalized neoantigen

response) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้ personalized neoantigen vaccine ใน
มะเร็งชนิดต่างๆ อีกหลายงานวิจัยแต่ยงั เป็นระยะ
ต้นเท่านั้น[3]
Nucleic acid vaccine
Nucleic acid คือสารพันธุกรรมในเซลล์
ได้แก่ DNA และ RNA ซึ่ง DNA อยู่ในโครโมโซม
ในนิวเคลียส จะถูกถอดรหัส (transcription)
โดย RNA polymerase ให้กลายเป็น messenger
RNA (mRNA) และออกจากนิ ว เคลี ย สไปอยู่
ใน cytoplasm หลั ง จากนั้ น ribosome จะ

ทำ�หน้าทีอ่ า่ นลำ�ดับเบส (translation) บน mRNA
ให้ ก ลายเป็ น สายยาวของกรดอะมิ โ น เรี ย กว่ า
โปรตีน เพราะฉะนั้นการผลิตวัคซีน DNA หรือ
RNA น่าจะเป็นวิธีกระตุ้น CD8+ T cell ได้ดีที่สุด
เพราะเกิด neoantigen ในเซลล์ ทำ�ให้ผ่านการ
ย่อยโดย proteasome และนำ�เสนอผ่าน MHC
class I[2] ต่างจากเปปไทด์ซึ่งเป็น exogenous
antigen จะจับกับ MHC class II และกระตุ้น
CD4+ T cell เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้กระตุ้น CD8+
T cell โดยตรง ยกเว้นเมือ่ มี cross presentation
ผ่าน DCs ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการนำ�เสนอแอนติเจนโดย MHC class I และ MHC class II
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DNA vaccine สร้ า งจากการนำ � ยี น
สั ง เคราะห์ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด แอนติ เจน (antigen
encoding gene) ไปแทรกอยู่ในตัวนำ� (vector)
เช่น plasmid ของแบคทีเรีย เมื่อถูกฉีดเข้าไปใน
ร่างกาย DNA-plasmid ก็จะถูกจับกินเข้าไปใน
เซลล์ หลังจากนัน้ vector จะนำ�ยีนนัน้ แทรกเข้าไป
อยู่ในนิวเคลียส ก่อให้เกิด กระบวนการ transcription และ translation เพื่อให้ได้แอนติเจน
ต่ อ ไป นอกจากนี้ ตั ว แบคที เรี ย เองยั ง ทำ � หน้ า ที่
เป็น PAMPs กระตุน้ innate immunity ผ่าน TLRs
หรื อ PRRs อื่ น ๆ ได้ อี ก ด้ ว ย [14] จึ ง นำ � ไปสู่ ก าร
กระตุน้ ทัง้ CD4+ และ CD8+ T cell อย่างไรก็ตาม
DNA vaccine ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเมื่อ
เที ย บกั บ peptide หรื อ วั ค ซี น ประเภทอื่ น ๆ
ซึ่งอาจจะเกิดจากความลำ�บากในการเคลื่อนที่
เข้านิวเคลียสของ DNA-plasmid complex[26]
RNA vaccine สร้างจากการสังเคราะห์
สาย mRNA ในหลอดทดลอง (in vitro transcription, IVT) โดยใช้ DNA แม่แบบจากการ
วิเคราะห์ชิ้นเนื้อของผู้ป่วยด้วย NGS หลังจากนั้น
ฉี ด กลั บ เข้ า ไปในผู้ ป่ ว ย ซึ่ ง mRNA จะถู ก จั บ
เข้ า ในเซลล์ เกิ ด กระบวนการผลิ ต แอนติ เจน
เหมือนกับ DNA vaccine อย่างไรก็ตามแอนติเจน
ที่เกิดใน cytoplasm เป็น intracellular antigen ซึ่งจะผ่านการย่อยด้วย proteasome เป็น
เปปไทด์และนำ�เสนอผ่าน MHC class I ข้อดีของ
RNA vaccine คือ ไม่ต้องเข้าไปในนิวเคลียสเพื่อ
ทำ�งาน และสามารถผลิต RNA จำ�นวนมากจากชิน้
เนื้อที่มีอยู่จำ�กัดได้[26] งานวิจัยทางคลินิกแรกที่ใช้
RNA Vaccine ในมนุษย์ท�ำ โดย Sahin และคณะ[27]
ตีพิมพ์ในปี 2017 ทำ�การศึกษาในผู้ป่วยมะเร็ง
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ผิวหนังชนิด melanoma จำ�นวน 13 คน โดยใช้
mRNA สังเคราะห์ 2 สายต่อผู้ป่วย 1 ราย แต่ละ
สายจะทำ � ให้ เ กิ ด 5 neoantigen ฉี ด เข้ า ไปที่
ต่อมน�้ำ เหลืองบริเวณขาหนีบจำ�นวน 8 โดส (dose)
พบว่ า มี T cell response 60% จาก 125
mutations ในวัคซีน ผู้ป่วย 8 คนที่ปราศจาก
โรค ณ เวลาที่ได้รับวัคซีนมีระยะปลอดโรคอยู่ที่
12-23 เดือน ผูป้ ว่ ย 5 คนมีการกลับเป็นซ�้ำ ของโรค
ในขณะได้รับวัคซีน ที่น่าสนใจคือมีผู้ป่วย 1 ราย
ที่มีการกำ�เริบของโรค ได้รับการรักษาควบคู่ไปกับ
การให้ยา anti-PD-1 มีการตอบสนองแบบยุบหมด
(complete response)
Viral-based vaccine
ไวรัสสามารถนำ�มาใช้ในการนำ�พาสาร
พันธุกรรม DNA หรือยีนเข้าไปในเซลล์ เพื่อให้
เกิดกระบวนการสร้างและนำ�เสนอแอนติเจนได้
แนวความคิดนี้มีข้อดีคือไวรัสส่วนใหญ่สามารถ
กระตุ้ น ภู มิ ไ ด้ ดี เมื่ อ ฉี ด เข้ า ร่ า งกายมั ก จะดึ ง ดู ด
ให้ professional APCs มาในบริเวณที่ฉีดและ
uptake ไวรั ส เข้ า ไปในเซลล์ นอกจากนี้ ก าร
ตัดต่อสารพันธุกรรมเข้าไปในส่วนประกอบของ
ไวรัสสามารถทำ�ได้ง่าย อย่างไรก็ตามข้อจำ�กัด
ของการใช้ viral based vaccine คือไวรัสบางตัว
อาจกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อตัวไวรัส
นั้ น ๆ ได้ จึ ง ไม่ เ หมาะกั บ การใช้ เ ป็ น ระยะเวลา
นาน[28] ไวรัสที่ถูกนำ�มาศึกษาเพื่อทำ�วัคซีนมะเร็ง
เช่น Pox virus (vaccinia virus, modified
vaccinia ankara (MVA)), Avian poxvirus
(fowl virus, canarypox (ALVAC)), Adenovirus โดยที่กลุ่ม poxvirus เป็นกลุ่มที่ถูกนำ�มา

ศึกษามากที่สุดเนื่องจากกระตุ้นภูมิได้ดี เข้าไป
ทำ � งานใน cytoplasm เท่ า นั้ น จึ ง ไม่ เ สี่ ย งต่ อ
การเกิด genome mutation ในนิวเคลียส มี
ความสามารถในการแบ่งตัวสูงจึงสร้างแอนติเจน
ได้ ม าก แต่ poxvirus กระตุ้ น ให้ ร่ า งกายเกิ ด
แอนติบอดีได้และตัว vaccinia virus สามารถ
ทำ � ให้ เ กิ ด โรคได้ ใ น immunocompromised
host ส่วน avain poxvirus ไม่กอ่ ให้เกิดโรคในคน
ไม่ท�ำ ให้รา่ งกายสร้างแอนติบอดีมาต้าน แต่กระตุน้
ภูมิได้ไม่ดีเท่ากลุ่ม poxvirus
งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก แบบสุ่ ม ระยะที่ 2
โดย Kantoff และ คณะ[29] ตีพิมพ์ในปี 2010
ทำ�การศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ
แพร่ ก ระจายที่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษาด้ ว ย
การกำ � จั ด ฮอร์ โ มน (metastatic castration
resistant prostate cancer, mCRPC) จำ�นวน
125 คน โดยเทียบระหว่างการให้กับไม่ให้วัคซีน
PROSTVAC[30] ซึ่งประกอบไปด้วย 1) Priming
phase ด้วย vaccinia-based vaccine ฉีดทาง
ใต้ผิวหนัง (subcutaneous route) ในวันที่ 1
และ 2) Boost phase ด้วย fowlpox-based
vaccine จำ�นวน 6 โดส ฉีดวันที่ 14, 28, 56, 84,
112, 140 โดยวัคซีนทั้ง 2 ชนิดถูกตัดต่อแทรก
ยีนทีส่ ร้าง PSA และ costimulatory molecules
ลงไปใน vector และให้พร้อมกับสาร adjuvant
คือ granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) ผลการศึกษาพบว่า
มัธยฐานการปลอดโรคซึ่งเป็นผลการศึกษาหลัก
ไม่แตกต่างกันที่ 3.8 และ 3.7 เดือนในกลุ่มที่ได้
วัคซีนและได้ยาหลอกตามลำ�ดับ แต่กลุ่มที่ได้รับ
วัคซีนมีอัตราการรอดชีวิตที่ 3 ปีเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยยะสำ�คัญทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 30 (25/82
คน) เทียบกับร้อยละ 17 (7/40 คน) รวมทั้งมี
มัธยฐานการรอดชีวติ เพิม่ ขึน้ (25.1 vs 16.6 เดือน,
HR 0.56, 95% CI 0.37-0.85, p=0.006) ผล
การศึ ก ษานี้ นำ � ไปสู่ ง านวิ จั ย ทางคลิ นิ ก แบบสุ่ ม
ระยะที่ 3 โดย Gulley และคณะ โดยทำ�การศึกษา
ในปี 2011-2015 ในผูป้ ว่ ย mCRPC จำ�นวน 1297
คน สุ่มเข้า 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับวัคซีน
กลุ่มที่ 2 ได้รับวัคซีนและ GM-CSF และกลุ่มที่ 3
ได้ รั บ ยาหลอก ผลการศึ ก ษาได้ ถู ก เผยแพร่ ใ น
รูปแบบบทคัดย่อในปี 2018 พบว่าค่ามัธยฐาน
การรอดชีวิตของทั้ง 3 กลุ่มไม่ต่างกัน (34.8 vs
33.9 vs 34.7 เดือน)[31] อย่างไรก็ตามค่ามัธยฐาน
การรอดชีวิตของทั้ง 3 กลุ่มเพิ่มขึ้นจากผลการ
ศึกษาเดิมประมาณ 1 ปี แสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน
การรักษาที่สูงขึ้นใน mCRPC โดยสรุปแล้วยังไม่มี
หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพอย่างชัดเจนของ
viral based vaccine นี้ในมะเร็งต่อมลูกหมาก
Tumor cell vaccines
วั ค ซี น ที่ ใ ช้ เ ซลล์ ม ะเร็ ง ทั้ ง เซลล์ เ ป็ น
แอนติเจนเป็นวัคซีนมะเร็งที่ถูกคิดค้นในยุคแรก
โดยการนำ � ชิ้ น เนื้ อ ของผู้ ป่ ว ยมากระตุ้ น เกิ ด
apoptosis หรื อ necrosis โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ
เช่ น การฉายรั ง สี (radiation), การอาบแสง
อัลตราไวโอเลต (ultraviolet irradiation), การใช้
กรด (hypochlorous acid), การแช่แข็งและ
ละลาย (freezing – thawing) และการใช้ความร้อน
(hyperthermia) ทำ�ให้เกิดแอนติเจน เรียกว่า
tumor cell lysate แล้ ว ทำ � การฉี ด tumor
cell lysate กลับเข้าไปในผู้ป่วย โดยให้ร่วมกับ
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สารกระตุ้นภูมิต่างๆ เช่น GM-CSF, Bacillus
Calmette–Guérin (BCG) หรือนำ�ไป pulse
กับ DCs และฉีดกลับเข้าไปในรูปแบบแอนติเจน
ที่ถูกนำ�เสนอบน DCs เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อดีของ
การใช้เซลล์มะเร็งมาเป็นวัคซีนคือได้แอนติเจน
จำ�นวนมาก ซึ่งเป็นทั้ง self antigen, non self
antigen และ neoantigen [16] จึ ง สามารถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้ง humoral และ adaptive
immunity[32, 33] แต่เนื่องจากภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้น
เป็นวงกว้างไม่เฉพาะ T cell จึงอาจมีปริมาณ
T cell ที่จำ�เพาะต่อมะเร็งไม่เพียงพอ วัคซีนที่ใช้
เซลล์มะเร็ง แบ่งเป็น 2 ชนิด[23] คือ
1) Autologous tumor cell vaccine
คือวัคซีนที่ใช้เซลล์มะเร็งของผู้ป่วยคนเดียว ข้อดี
คือเกิดแอนติเจนที่เป็นตัวแทนของ tumor associated antigen ทั้งหมดของผู้ป่วยคนนั้น โดย
ไม่ต้องคัดเลือกมาเพียงส่วนหนึ่ง หรือคาดเดาจาก
โปรแกรมเหมือน peptide vaccine แต่ข้อจำ�กัด
ก็คือจำ�เป็นต้องได้ชิ้นเนื้อจำ�นวนเพียงพอ ซึ่งอาจ
ทำ � ได้ ย ากในการตั ด ชิ้ น เนื้ อ จากบางอวั ย วะ [34]
นอกจากนี้ยังไม่สามารถนำ�ไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่นๆ
ได้
2) Allogenic tumor cell vaccine คือ
วัคซีนทีใ่ ช้เซลล์มะเร็งจากผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเดียวกัน
หลายคน เพื่อให้ได้แอนติเจนรวมของโรคมะเร็ง
นั้นๆ และนำ�กลับไปฉีดในผู้ป่วย ซึ่งวัคซีนทีได้
ประกอบไปด้วยแอนติเจนจากทั้ง shared mutation ของมะเร็งชนิดนั้น และ personalized
mutation ซึง่ อาจมีซ�้ำ หรือไม่ซ�้ำ กันในผูป้ ว่ ยแต่ละ
ราย ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถใช้วัคซีนกับผู้ป่วยได้
หลายราย
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Dendritic cell vaccine
ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า DCs ใน
tumor environment มั ก ถู ก ยั บ ยั้ ง maturation ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถนำ � เสนอแอนติ เจนได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และอาจนำ � ไปสู่ ก ารเกิ ด
T cell tolerance จึงมีผู้คิดค้นการผลิต mature
DCs จากเลือดโดย leukapheresis เพื่อให้ได้
peripheral blood monocytes (PBMCs)
และนำ�ไปเลี้ยง หลังจากนั้นนำ�ผูกติด (priming/
pulsing) กับแอนติเจนในหลอดทดลอง ผสมกับ
สาร adjuvant ที่เสริมการทำ�งานของ DCs เช่น
toll-like receptor ligands คือ CpG-DNA,
GM-CSF, IL-12 และฉี ด กลั บ เข้ า ไปในผู้ ป่ ว ย
เรียกว่า dendritic cell vaccine ซึ่งการทำ� DCs
priming สามารถใช้แอนติเจนทุกชนิดดังกล่าว
ข้างต้นมา prime กับ DCs ในหลอดทดลอง เพื่อ
ข้ามขัน้ ตอน in vivo antigen presentation เช่น
peptide pulsed DCs, mRNA transfected
DCs [26, 35], tumor cell pulsed DCs [36, 37]
คุ ณ สมบั ติ ข อง DC vaccine ที่ ดี ได้ แ ก่ 1) มี
costimulatory molecules 2) สามารถตอบ
สนองต่อ chemokine ที่สร้างจากต่อมน้ำ�เหลือง
และเดิ น ทางไปยั ง ต่ อ มน้ำ � เหลื อ งเพื่ อ นำ � เสนอ
แอนติเจนได้ หรือในอุดมคติคือมี CCR7 ซึ่งเป็น
receptor ตามธรรมชาติ และ 3) สร้าง cytokine
ที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานของตัว DCs เองได้ เช่น
IL-12p70
ความพยายามในการนำ� DC vaccine
มาใช้ทางคลินิกครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1996 โดย
Murphy และคณะ[38] ได้ทำ�งานวิจัยระยะที่ 1
ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย

โดยให้ DC vaccine ซึ่งผลิตจาก autologous
DCs ผูกติดกับเปปไทด์ HLA-A0201 ซึ่งผลิตจาก
prostate specific membrane antigen (PSMA)
ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดค่า PSA ในเลือด
ได้ หลังจากนั้นได้เกิดงานวิจัยทางคลินิกโดยใช้
DC vaccine ในมะเร็งชนิดต่างๆ มากมาย ในปี
2006 Small และคณะ[39] ได้ทำ�งานวิจัยแบบสุ่ม
เปรี ย บเที ย บการให้ แ ละไม่ ใ ห้ Sipuleucel-T
คือ DC vaccine ทีผ่ ลิตจาก PBMCs ซึง่ ถูกกระตุน้
ด้วย PA2024 อันประกอบไปด้วยแอนติเจน คือ
prostate antigen และ prostatic acid phosphatase (PAP) และสาร adjuvant คือ GM-CSF
ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการกำ�จัดฮอร์โมน
(metastatic castrate-resistant prostate
cancer, mCRPC) จำ�นวน 127 คน พบว่ากลุ่มที่
ได้รับ Sipuleucel-T มีค่ามัธยฐานการรอดชีวิต
ที่มากกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างมีนัยยะสำ�คัญ
คิ ด เป็ น 25.9 สั ป ดาห์ เปรี ย บเที ย บกั บ 21.4
สัปดาห์ ตามลำ�ดับ (p=0.01, HR 1.70, 95%CI

1.13-2.56) อย่างไรก็ตามค่ามัธยฐานระยะเวลาที่
มีการกำ�เริบของโรค (median time to progression) ของทัง้ สองกลุม่ ซึง่ เป็นผลลัพธ์หลักของงาน
วิจัยนี้ ไม่แตกต่างกัน
ต่อมาในปี 2010 Kantoff และคณะ[40]
ได้ ต่ อ ยอดผลงานวิ จั ย ข้ า งต้ น โดยทำ � งานวิ จั ย
แบบสุ่มระยะที่ 3 ในผู้ป่วย mCRPC จำ�นวน 512
คน พบว่าการให้ Sipuleucel-T เพิ่มมัธยฐาน
การรอดชีวิตจาก 21.7 เดือนในกลุ่มที่ได้ยาหลอก
เป็ น 25.8 เดื อ นในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ Sipuleucel-T
(p=0.02, HR 0.77, 95%CI 0.61-0.97) นำ�ไปสู่
การเป็นวัคซีนมะเร็งชนิดแรกที่ได้รับการยอมรับ
โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให้ใช้
ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก mCRPC
อย่างไรก็ตามบนผิวเซลล์ของ DCs ยัง
คงมีโปรตีนโมเลกุลอื่นๆ ที่มีทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำ�จัดเซลล์มะเร็งและกดการกำ�จัดมะเร็ง
ดังสรุปในตารางที่ 4[14] เพราะฉะนั้นการใช้ DC
vaccine ควบคู่กับการรักษาอื่นๆ ที่ยับยั้งการ
ทำ�งานของ inhibitory molecules น่าจะช่วย

ตารางที่ 4 activating และ inhibitory molecules บน dendritic cells
Activating molecules
Inhibitory molecules
โปรตีน เช่น CD40, CD40L
Ubiquitin-editing enzyme A20
Costimulatory molecules เช่น CD70, GITRL, Suppressor of cytokine signaling (SOCS1)
4-1BBL (CD173L), OX40L
Scavenger receptor (SRA/CD204)
Proinflammatory factors เช่น IL-12p70, IL2,
IL-18, CCR7, CXCL10
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เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของวั ค ซี น ได้ ซึ่ ง ยั ง คงต้ อ งมี
การศึกษาต่อไป ข้อจำ�กัดของ DC vaccine คือ
1) การผลิตวัคซีนต้องเก็บเซลล์จากตัวผู้ป่วยเอง
และนำ�ไปเพาะเลี้ยงให้เพิ่มจำ�นวน จึงมีขั้นตอนที่
ยุ่งยาก ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยรายอื่นได้[2] 2) ต้อง
เลือกแอนติเจนที่กระตุ้นภูมิได้ดีเพื่อจับกับ DCs
3) แม้จะเอาแอนติเจนที่สำ�คัญ prime กับ DCs
แล้ว ก็ไม่สามารถคาดเดาได้วา่ ในขัน้ ตอน antigen
presentation ต่อ T cell ทำ�ได้ครบถ้วน และมี
co-stimulatory signal ครบถ้วนหรือไม่[15]
หลักฐานทางคลินิกและผลการรักษาด้วยวัคซีน
ในมะเร็งชนิดต่างๆ
นอกเหนือจากผลงานวิจัยวัคซีนมะเร็ง
ในโรคมะเร็ ง ผิ ว หนั ง ชนิ ด melanoma และ
มะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ไปแล้ ว ใน
ข้ า งต้ น นั้ น ก็ ยั ง มี ค วามพยายามใช้ วั ค ซี น ใน
การรั ก ษามะเร็ ง ชนิ ด ต่ า งๆ แต่ ยั ง ไม่ มี วั ค ซี น ที่
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ชัดเจนทางคลินิก
ในปั จ จุ บั น จึ ง มี เ พี ย งวั ค ซี น Sipuleucel-T ใน
มะเร็งต่อมลูกหมาก mCRPC เท่านั้นที่ได้รับการ
ยอมรับจากองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี 2010 มะเร็งหลายชนิดสัมพันธ์
กั บ การติ ด เชื้ อ ไวรั ส เช่ น การติ ด เชื้ อ Epstein
Barr virus (EBV) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค
มะเร็งคอหอยหลังโพรงจมูก, การติดเชื้อ human
papilloma virus (HPV) สัมพันธ์กับการเกิดโรค
มะเร็งคอหอยส่วนปาก ซึ่ง viral-associated
molecules และ peptides ต่างๆ น่าจะเป็น
แอนติเจนที่ดีในการนำ�มาใช้เป็น therapeutic
vaccine แต่ในขณะนี้มีเพียงงานวิจัยระยะที่ 1-2
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เท่านั้นที่แสดงถึงความปลอดภัยในการใช้วัคซีน
EBV ในมะเร็งหลังโพรงจมูก[41] และการใช้วัคซีน
HPV viral antigen[42] และ p16[43] ในการรักษา
มะเร็ ง คอหอยส่ ว นปาก ข้ อ มู ล ดั ง แสดงต่ อ ไปนี้
เป็ น การรวบรวมงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วั ค ซี น มะเร็ ง
ในโรคที่ พ บได้ บ่ อ ยและส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานวิ จั ย
ระยะที่ 3
มะเร็งปอด
งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ระยะที่ 3 แบบสุ่ ม
ในมะเร็ ง ปอดนั้ น เป็ น ผลต่ อ เนื่ อ งมาจากผล
การศึกษาในระยะที่ 2 จำ�นวนมากที่ชี้ให้เห็นถึง
แนวโน้มว่าวัคซีนอาจมีประสิทธิภาพในการนำ�มา
รักษา อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยใดที่รับรอง
ประสิทธิภาพของวัคซีนในมะเร็งปอดดังแสดงใน
ตารางที่ 5
ในปี 2016 Rodriguez และคณะ [44]
ทำ�งานวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มระยะที่ 3 ในผู้ป่วย
มะเร็ ง ปอดระยะ IIIB ถึ ง IV จำ � นวน 405 คน
โดยภายหลังผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำ�บัด first line
แล้ว 4-6 รอบ จะสุ่มผู้ป่วยเปรียบเทียบระหว่าง
การให้และไม่ให้วัคซีน CIMAVax-EGF ซึ่งวัคซีน
CIMAvax-EGF ใช้ human recombinant
epidermal growth factor (EGF) ร่วมกับตัวพา
คือโปรตีน P64 ซึ่งสกัดจากแบคทีเรีย Neisseria
meningitidis ผสมกั บ สาร adjuvant คื อ
Montanide ISA 51 ซึ่ ง จะเหนี่ ย วนำ � ให้ เ กิ ด
แอนติ บ อดี ต่ อ EGF และยั บ ยั้ ง EGF-EGFR
interaction ในที่ สุ ด [45] โดยผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ได้ รั บ
วั ค ซี น (experimental group) จะได้ รั บ CIMAvax-EGF ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 2 สัปดาห์เป็น
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งานวิจัย

START
Butts et al [47]

STOP
Giaccone et al [48]

MAGRIT
Vansteenkiste et al [49]

จำ�นวนผู้ป่วย (คน)

1513

532

2312

ปีที่ทำ�การวิจัย (ค.ศ.)

2007-2011

2015

2007-2012

Inclusion criteria

Stable or response, Unresectable stage III NSCLC after
chemoradiation

Stable or response,
Stage IV NSCLC after
platinum-based first-line
chemotherapy

Completely resected stage IB,
II, and IIIA MAGE-A3-positive
NSCLC

Arm 1: แอนติเจน

Tecemotide (L-BLP25)

Belagenpumatucel-L
(Lucanix)

MAGE-A3 protein

Arm 2: placebo

placebo

placebo

placebo

ชนิดของแอนติเจน

Liposomal peptide vaccine
targeting MUC1 glycoprotein

4 transforming growth
Tumor-associated carcinoemfactor (TGF)-β2-antisense bryonic antigen (CEA)
gene-modified, irradiated,
allogeneic NSCLC cell lines

Adjuvant

Monophosphoryl lipid A

N/A

AS15

Duration and route of Subcutaneous;
treatment
every week for 8 weeks, and
then every 6 weeks until
disease progression

Intradermal;
Monthly for 18 cycles
then two quarterly cycles

Intramuscular;
13 injections during 27 mo

ผลการศึกษา

Median F/U 39.9 mo

At second interim analysis
for futility

Median F/U 38.1 mo

OS

25.6 vs 22.3 mo
HR 0.88, 0.75-1.03; p=0.123

20.3 vs 17.8 mo,
HR 0.94, p=0.594

Median not reach

PFS

10 vs 8.4 mo
HR 0.87 [0.75–1.00]; p=0.053

4.3 vs 4.0 mo,
HR 0.99, p=0.947

60.5 vs 57.9 mo
HR 1.02, 95% CI 0.89-1.18;
p=0.74
Abbreviations: F/U = follow-up; HR = hazard ratio; mo = months; N/A = not available; NSCLC = non-small cell lung cancer;
OS = overall survival; PFS = progression free survival.
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จำ�นวน 4 รอบ หลังจากนั้นฉีดทุก 4 สัปดาห์ ส่วน
ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น (control group)
จะได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาแบบประคั บ ประคอง
ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นให้เกิด
แอนติบอดีต่อ EGF แบบวัดได้ในเลือดและช่วย
ลดปริมาณ EGF ในเลือด ค่ามัธยฐานการรอดชีวิต
ของทัง้ สองกลุม่ ไม่แตกต่างกัน คิดเป็น 10.8 เดือน
ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน และ 8.86 เดือนในกลุ่มที่
ไม่ได้รบั วัคซีน อย่างไรก็ตามในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั วัคซีน
อย่างน้อย 4 รอบพบว่า ค่ามัธยฐานการรอดชีวิต
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำ�คัญทางสถิติ คิดเป็น 12.4
เดือนในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ เปรียบเทียบกับ
9.4 เดือนในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน (p=0.036, HR
0.77, 95% CI 0.61–0.98) นอกจากนี้ยังพบว่า
ค่า EGF ในเลือดเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรอด
ชีวิต โดยผู้ป่วยใน control group ที่มีค่า EGF ต่ำ�
(serum EGF ≤ 870 pg/mL) มี ค่ า มั ธ ยฐาน
การรอดชีวติ มากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ EGF สูง (serum
EGF > 870 pg/mL) คิดเป็น 15 เดือน เปรียบ
เทียบกับ 8.6 เดือนตามลำ�ดับ (p=0.002, HR
0.38, 95%CI 0.2-0.7) ส่วนผู้ป่วยที่มีค่า EGF สูง
และได้รับวัคซีน (experimental group, high
EGF) จะมีค่ามัธยฐานการรอดชีวิต มากกว่าผู้ป่วย
ทีม่ คี า่ EGF สูงแต่ไม่ได้รบั วัคซีน (control group,
high EGF) คิดเป็น 14.6 เดือนเปรียบเทียบกับ
8.6 เดื อ นตามลำ � ดั บ (p=0.0001, HR 0.41,
95%CI 0.25-0.67) ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ นำ � ไปสู่
งานวิจัยระยะที่ 1-2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยานี้เมื่อให้คู่กับยา
anti-PD-1 ในมะเร็งปอดและมะเร็งศีรษะและ
ลำ�คอ ซึ่งได้รายงานผลการศึกษาเป็นครั้งแรกใน
208 มะเร็งวิวัฒน์ 2562

World Conference on Lung Cancer ในเดือน
กันยายน ปี 2018 ว่าไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงและ
ยังมีการตอบสนองแบบ objective response
ร้อยละ 44[46] ซึ่งคงยังต้องมีการเก็บข้อมูลระยะ
ยาวต่อไป
มะเร็งเต้านม
งานวิจยั ระยะที่ 3 ทีร่ วบรวมผูป้ ว่ ยจำ�นวน
ถึง 1028 คนทำ�โดย Miles และคณะ[50] ไม่สามารถ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องวั ค ซี น ได้ ซึ่ ง ผล
การศึกษาดังแสดงในตารางที่ 6 อย่างไรก็ตาม
การให้วัคซีนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่ม anti MUC-1 มัก
จะกระตุ้น humoral response เป็นหลัก ทำ�ให้
เกิ ด antibody [51] ซึ่ ง แสดงผลช้ า ไม่ ส ามารถ
รักษาผู้ป่วยในการศึกษาได้เท่าทันเนื่องจากผู้ป่วย
มีโรคระยะแพร่กระจายอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังไม่มี
การให้ maintenance หรือ booster vaccine
ต่อ และกลุ่มที่ใช้เปรียบเทียบ (control group)
ก็ได้รับ keyhole limpet hemocyanin (KLH)
ซึ่ ง ตั ว KLH ก็ ผ ลกระตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น ได้ ด้ ว ย
เพราะฉะนั้นจึงทำ�ให้เห็นประโยชน์ของ sialyl-Tn
(STn)-KLH ไม่ชัดเจน
งานวิ จั ย โดย Mittendorf และคณะ
เป็นทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจากรวมผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น HER 1-2+
ด้วย ซึ่งมีแนวคิดมาจากงานวิจัยของเขาเองใน
ปี 2011 ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่มี low HER-2 expression มีการตอบสนองต่อวัคซีนทีจ่ �ำ เพาะต่อ HER-2
รวดเร็วกว่าผู้ป่วยที่มี HER-2 overexpression
ซึ่งคาดว่าเกิดจาก immunogenic tolerance
ในผู้ ป่ ว ย HER-2 overexpression [52] และผู้
ป่วยที่มี low HER-2 expression มีการตอบ
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Miles et al[50]

Mittendorf et al[57, 58]

Heery et al[59]

จำ�นวนผู้ป่วย (คน)

1028

195

48

ปีที่ทำ�การวิจัย (ค.ศ.)

Phase III
1998-2003

Phase I/II
Published in 2012, 2014

Phase II
2006-2012

Inclusion criteria

Metastatic breast cancer;
stable or response after
systemic chemotherapy

Node-positive and high-risk Metastatic breast cancer regardless
node-negative (≥T2, grade 3, of prior treatment
estrogen and progesterone
receptor - negative, HER2 3+
by IHC, or lymphovascular
invasion or isolated tumor
cells (N0 (i+))

Arm 1

100 μg STn-KLH (Theratope Only HLA-A2/3 + patients
®) plus adjuvant
were vaccinated (n=108)

Arm 2

100 μg KLH plus adjuvant

HLA-A2/3 - = control group Docetaxel
(n=79)

ชนิดของแอนติเจน

Sialyl-Tn (STn), a carbohydrate epitope on glycoproteins, including cancerassociated mucins;
STn-keyhole limpet hemocyanin (KLH) (Theratope®;
Biomira, Inc., Edmonton,
Canada), a synthetic STn
conjugated to the KLH
carrier protein

Nelipepimut-S or E75
(NeuVax ®) = HER-2 derived
peptide binds the HLA-A2
and A3 alleles

PANVAC; CEA-MUC-1-TRICOM)
priming dose with recombinant
vaccinia vector; subsequent doses
with recombinant fowlpox vector;
Each vector encodes the transgenes
for CEA and MUC-1 as well as transgenes for 3 human costimulatory
molecules (B7.1, ICAM-1, and LFA-3)

Adjuvant

nhanzyn™ (previously
called Detox B

GM-CSF

GM-CSF (not mandatory)

Intradermal;
peptide dose 500-1000
mcg split into 4-6 monthly
inoculation

priming dose 3 weeks prior to the
first cycle of docetaxel
Booster doses on day 1 of each
docetaxel cycle.
Docetaxel was given on days 2, 9,
and 16 of each 28-day cycle.

Duration and route Subcutaneous;
of treatment
at weeks 0, 2, 5, and 9
then monthly (without
adjuvant) for 4 months, and
then quarterly until disease
progression
Note: cyclophosphamide
(300 mg/m2) 3 days before
injection in both arms

Docetaxel + PANVAC
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งานวิจัย

Miles et al[50]

ผลการศึกษา

Mittendorf et al[57, 58]

Heery et al[59]

At 5 years

OS

23.1 vs 22.3 mo

N/A

N/A

PFS

N/A

89.7% vs 80.2%
(p = 0.08)

7.9 vs 3.9 mo
(p=0.09, HR 0.65, 95% CI 0.341.14)

Others

Time to progression:
3.4 vs 3.0 mo

-

-

Abbreviations: CI = confidence interval; GM-CSF = granulocyte-macrophage colony stimulating factor; HER = human
epidermal growth factor receptor; HLA = human leukocyte antigen; HR = hazard ratio; IHC = immunohistochemistry;
mo = months; N/A = not available; OS = overall survival; PFS = progression free survival.

สนองของ CTLs ที่จำ�เพาะต่อวัคซีนที่คงอยู่ยาว
นานกว่ า Mittendorf และคณะจึ ง ออกแบบ
การศึกษาทางคลินิกโดยใช้วัคซีน nelipepimutS หรือ E75 ชื่อทางการค้าคือ NeuVax ซึ่งเป็น
เปปไทด์วัคซีนสังเคราะห์จาก HER-2 ที่จับตัว
แบบจำ � เพาะกั บ HLA-A2 และ A3 alleles
โดยฉีดวัคซีนในผู้ป่วยที่มี HLA-A2/3 positive
(experimental group) และไม่ฉดี ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มี
การแสดงออกของ HLA-A2/3 (control group)
ซึง่ ผูป้ ว่ ยจำ�นวน 195 ในการศึกษามีการแสดงออก
ของ HER-2 ทั้งแบบ 1+, 2+ และ 3+ ผลการ
ศึกษาหลังตรวจติดตามเป็นเวลา 2 ปีพบว่าอัตรา
การปลอดโรคในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนและไม่ได้วคั ซีน
ไม่แตกต่างกัน คิดเป็นร้อยละ 94.3 เปรียบเทียบ
กับร้อยละ 86.8 แต่ผู้ป่วยที่มี HER-2 1+ ถึง 2+
มีอัตราการปลอดโรคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำ�คัญ
ทางสถิติ คิดเป็นร้อยละ 94.0 เปรียบเทียบกับ
79.4 (p=0.04) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้เพิ่มการฉีด
วัคซีนกระตุ้น (booster) เนื่องจากพบว่าผู้ป่วย
ที่มีการกำ�เริบมีภูมิต้านทานลดลง และหลังจาก
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การตรวจติ ด ตามผู้ ป่ ว ยทุ ก รายเป็ น เวลา 5 ปี
พบว่าอัตราการปลอดโรคไม่แตกต่างกัน ดังแสดง
ในตารางที่ 6 อย่างไรก็ตามอาจอธิบายได้จากมี
ผู้ ป่ ว ยถึ ง ร้ อ ยละ 65 ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ครบตาม
จำ � นวนรอบที่ กำ � หนด ซึ่ ง ในกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น
ครบตามกำ�หนดจะมีอตั ราปลอดโรคที่ 5 ปีแตกต่าง
จากกลุ่ม control group อย่างมีนัยยะสำ�คัญทาง
สถิตคิ ดิ เป็นร้อยละ 94.6 เทียบกับ 80.2 (p=0.05)
ซึ่งขณะนี้ในมีงานวิจัยแบบสุ่มระยะที่ 3 เฉพาะใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีการกระจายไปต่อมน้ำ�เหลืองและ
มี low HER-2 expression ชื่อ PRESENT[53]
ซึ่งผลลัพธ์หลัก (primary outcome) คืออัตรา
ปลอดโรคที่ 3 ปี ในขณะนี้ได้ผู้ป่วยทั้งสิ้น 758 คน
และปิดรับผู้ป่วยแล้วในปี 2016
GP2 เป็ น เปปไทด์ อี ก ชนิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การ
ศึ ก ษาในมะเร็ ง เต้ า นม โดยจั บ แบบจำ � เพาะกั บ
HLA-A2 แต่จับไม่แน่นเท่า nelipepimut-S แต่มี
ความสามรถในการกระตุ้น CTLs ได้เทียบเท่ากับ
nelipepimut-S โดย Mittendorf และคณะ[54]
ทำ�งานวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็ง

เต้ า นมที่ มี ก ารแสดงออกของ HLA-A2 และมี
HER-2 1+ ถึง 3+ ภายหลังผู้ป่วยได้รับการรักษา
ตามาตรฐานครบแล้ ว จะถู ก สุ่ ม ให้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น
GP-2 ร่ ว มกั บ GM-CSF หรื อ ได้ รั บ GM-CSF
อย่างเดียว ผลการศึกษาในผู้ป่วยจำ�นวน 180
คนภายหลังการติดตามเป็นเวลา 34 เดือนพบว่า
อั ต ราการปลอดโรคโดยคาดคะเนที่ 5 ปี ไม่
แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 88 ในกลุ่มที่ได้ GP-2
ร่ ว มกั บ GM-CSF เปรี ย บเที ย บกั บ ร้ อ ยละ 81
ในกลุ่มที่ได้ GM-CSF อย่างเดียว เมื่อพิจารณา
เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มี HER-2 3+ พบว่ากลุ่มที่ได้
รั บ วั ค ซี น มี อั ต ราการปลอดโรคโดยคาดคะเนที่
5 ปีสูงกว่ากลุ่มที่ได้ GM-CSF อย่างเดียวแต่ไม่มี
นัยยะสำ�คัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้ป่วย
ที่มี HER-2 3+ มักจะต้องได้รับยา trastuzumab
จนครบก่ อ นแล้ ว จึ ง เข้ า งานวิ จั ย เพื่ อ รั บ วั ค ซี น
คณะผูว้ จิ ยั พบว่าผูป้ ว่ ยจำ�นวนหนึง่ มีการกำ�เริบของ
โรคตั้งแต่ได้รับวัคซีนครั้งต้นๆ จึงอาจเป็นไปได้ว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนช้าเกินไป เพราะฉะนั้น
งานวิ จั ย ต่ อ มาที่ กำ � ลั ง รวบรวมผู้ ป่ ว ยจึ ง ศึ ก ษา
เปรียบเทียบระหว่างการให้ trastuzumab กับการ
ให้ trastuzumab ร่วมกับวัคซีน[55]
Mittendorf และคณะ [56] ยั ง ได้ ทำ �
การศึ ก ษาในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยลั ก ษณะเดี ย วกั น แต่ ใช้
วัคซีนต่างชนิด คือ เปปไทด์ AE37 ซึ่งจับ MHC
class II molecule โดยสุ่มผู้ป่วยระหว่างได้รับ
วัคซีน AE37 ร่วมกับ GM-CSF เปรียบเทียบกับ
ได้รับ GM-CSF อย่างเดียว ผลการศึกษาในผู้ป่วย
จำ�นวน 298 คนพบว่าอัตราการปลอดโรคที่ 5 ปี
ไม่แตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 80.8 ในกลุ่มที่ได้
วัคซีน เปรียบเทียบกับร้อยละ 79.5 ในกลุ่มที่ได้

GM-CSF อย่างเดียว อย่างไรก็ตามกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น
triple negative คือมี low HER-2 expression
และไม่มกี ารแสดงออกของ hormonal receptor
มีอตั ราการปลอดโรคที่ 5 ปีเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ
77.7 ในกลุ่มที่ได้วัคซีน (25 ราย) เปรียบเทียบ
กับร้อยละ 49 ในกลุ่มที่ได้ GM-CSF อย่างเดียว
(25 ราย) แต่ไม่มีนัยยะสำ�คัญทางสถิติ (p=0.12)
ซึ่งอธิบายได้จากจำ�นวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มน้อย
เพราะฉะนั้ นจึ ง ควรมี ก ารศึ กษาวั คซี นในมะเร็ ง
เต้านมชนิด triple negative ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยจำ�นวน
มากขึ้นต่อไป
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ระยะที่ 2 โดย
Kawamura และคณะ [60] เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ปี 2009 – 2014 และตี พิ ม พ์ ใ นปี 2018 ทำ �
การศึกษาการให้เปปไทด์วัคซีน คือ ring finger
protein 43 ซึ่ ง จำ � เพาะต่ อ HLA-A*2402
ร่วมกับยาเคมีบำ�บัดแบบรับประทาน คือ uraciltegafur/leucovorin เป็ น การรั ก ษาเสริ ม
(adjuvant therapy) ในผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนักระยะที่ 3 ภายหลังการผ่าตัดจำ�นวน
46 คน พบว่าการให้เปปไทด์วัคซีนร่วมกับยาเคมี
บำ�บัดเพิ่มอัตราการปลอดโรคที่ 3 ปีในกลุ่มที่มี
การแสดงออกของ HLA-A*2402 และมี T cell
response วัดจาก ELISpot เปรียบเทียบกับกลุ่ม
ที่ไม่มี T cell response คิดเป็นร้อยละ 85.7
เปรียบเทียบกับ 33.3 ตามลำ�ดับ (p = 0.01, HR
0.159, 95%CI 0.02-0.69)
สำ � หรั บ ในผู้ ป่ ว ยระยะแพร่ ก ระจาย
Rodriguez และคณะ[61] ได้ทำ�งานวิจัยทางคลินิก
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ระยะที่ 2 โดยให้วัคซีน DCs ที่ได้รับ autologous
tumor lysate loading ในผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนั ก ที่ มี ก ารกระจายไปที่ ตั บ แบบ
synchronous หรื อ metachronous และ
สามารถทำ � การผ่ า ตั ด ได้ โดยผู้ ป่ ว ยจำ � นวน
19 รายได้ รั บ ยาเคมีบำ�บัดนำ� (neoadjuvant
chemotherapy) ตามด้วยการผ่าตัดโรคที่ตับ
และ/หรือที่มะเร็งปฐมภูมิ ตามด้วยการให้ยาเคมี
บำ�บัดเสริม (adjuvant chemotherapy) หลังจาก
นัน้ ผูป้ ว่ ยจำ�นวน 15 รายทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแบบตัด
ออกหมด (margin negative) จะถูกสุ่มให้ได้หรือ
ไม่ได้รบั วัคซีน DCs ผลการศึกษาพบว่า ค่ามัธยฐาน
อัตราปลอดโรค (median DFS) ของกลุ่มที่ได้รับ
วัคซีนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน คิดเป็น 25.3
เดือน (95% CI 8.74 – not reach) เปรียบเทียบ
กับ 9.5 เดือน (95%CI 5.32-18.88) ตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ตามทัง้ สองการศึกษามีผปู้ ว่ ยจำ�นวนน้อย
เนื้องอกในสมองชนิด Glioblastoma multiforme (GBM)
งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก แบบสุ่ ม ระยะที่ 3
ชื่ อ ACT IV โดย Weller และคณะ [62] ทำ �
การศึกษาการให้ Rindopeppimut หรือ CDX-110
ซึ่งคือเปปไทด์วัคซีนที่จับจำ�เพาะกับ epidermal
growth factor variant III (EGFRvIII) mutation
ซึง่ เป็น deletion mutation ทีพ่ บได้ถงึ ร้อยละ 25
ของผู้ ป่ ว ย GBM [63] โดยผู้ ป่ ว ย GBM รายใหม่
ที่มีการแสดงออกของ EGFRvIII และได้รับการ
ผ่ า ตั ด แบบ maximal surgical resection
ตามด้วยการให้รังสีเคมีบำ�บัดเรียบร้อยแล้วนั้น
จะถูกสุ่มให้ได้รับ Rindopepimut หรือยาหลอก
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โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (intradermal) เดือนละ
1 ครั้ ง จนกระทั่ ง มี ก ารกำ � เริ บ ของโรค โดยทั้ ง
สองกลุ่ ม จะได้ รั บ วั ค ซี น หรื อ ยาหลอกร่ ว มกั บ
temozolomide จำ�นวน 6-12 รอบ หลังจาก
เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งปี 2012 ถึ ง 2014 มี ผู้ ป่ ว ย
เข้าร่วมการศึกษา 745 คน ผลการศึกษาพบว่า
ค่ า มั ธ ยฐานการรอดชี วิ ต (median survival)
ไม่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม คิดเป็น 20.1 เดือน
ในกลุ่มที่ได้รับ Rindopepimut เปรียบเทียบกับ
20.0 เดือนในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก (p = 0.22, HR
0.89, 95% CI 0.75–1.07) แม้งานวิจัยระยะที่ 3
ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย GBM รายใหม่จะไม่สามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพของ Rindopepimut ได้ แต่สำ�หรับ
ในผู้ป่วย GBM ที่มีการกำ�เริบของโรค มีงานวิจัย
ทางคลินกิ ระยะที่ 2 ชือ่ ReACT ทำ�โดย Reardon
และคณะ [64] พบว่ า การให้ Rindopepimut
ร่วมกับ bevacizumab ช่วยเพิ่มอัตราการปลอด
โรคที่ 6 เดือนและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตอย่าง
มีนยั ยะสำ�คัญ เมือ่ เปรียบเทียบกับการให้ยาหลอก
ร่วมกับ bevacizumab โดยอัตราการปลอดโรคคิด
เป็นร้อยละ 27 เปรียบเทียบกับร้อยละ 11 และ
ค่ามัธยฐานการรอดชีวิตคิดเป็น 12 เดือนเปรียบ
เทียบกับ 8.8 เดือนตามลำ�ดับ
นอกจาก Rindopepimut แล้ ว ยั ง มี
งานวิจัยแบบสุ่มระยะที่ 3 ศึกษาการให้เปปไทด์
วัคซีนแบบ personalized antigen ในผู้ป่วย
GBM ที่มีการกำ�เริบของโรค แต่พบว่าอัตราการ
รอดชี วิ ต ไม่ ต่ า งจากการให้ ย าหลอก[65] ยั ง คงมี
งานวิจัยวัคซีนประเภทอื่นๆ ในผู้ป่วย GBM ที่
กำ�ลังเก็บข้อมูล เช่น การใช้วคั ซีน DCs ในงานวิจยั
ระยะที่ 2 คือ ATTAC II (NCT02465268) และ

ELEVATE (NCT02366728) และงานวิจัยระยะ
ที่ 3 คือ STING (NCT02546102) ซึ่งยังคงต้องรอ
ติดตามผลต่อไป
สรุป

จากข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจะเห็ น ได้ ว่ า ยั ง มี ข้ อ
จำ�กัดในการใช้วัคซีนรักษามะเร็งคือวัคซีนช่วยใน
ขั้นตอน antigen presentation ของ cancerimmunity cycle แต่ เซลล์ ม ะเร็ ง ยั ง มี ค วาม
สามารถหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายใน
ขั้นตอนอื่นๆ ด้วย จึงน่าจะเป็นสาเหตุของความ
ไม่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ในการนำ � วั ค ซี น มะเร็ ง
มาใช้ในงานวิจยั ทางคลินกิ ขนาดใหญ่ เพราะฉะนัน้
การนำ�วัคซีนมะเร็งมาใช้คู่กับยาภูมิคุ้มกันบำ�บัด
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