
วัคซีน  499วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

 เปนวิธีการรักษามะเร็งแนวใหมที่พัฒนามาจาก

ความรูที่วาถาเราสามารถเพิ�มประสิทธิภาพของเซลลภูมิ

ตานทาน (cellular immune system) ในรางกายใหมีความ

จาํเพาะกบัเซลลมะเรง็ แลวทาํใหรางกายมคีวามสามารถที่

จะกาํจดัหรอืควบคมุเซลลมะเรง็ได มกีารศกึษาทดลองที่ใช

วิธีน�้รวมกับการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆ ที่เปนมาตรฐานใน

ปจจุบัน เชน การผาตัด การฉายแสง การใหยาเคมีบําบัด 

และการรักษาดวย monoclonal antibody ที่จําเพาะกับ

แอนติเจนของเซลลมะเร็ง เปนตน  ปจจุบันการรักษาโรค

มะเร็งดวยยาเคมีบําบัดอยางเดียวอาจไมสามารถฆาเซลล

มะเร็งไดทั้งหมด แตจะชวยลดจํานวนเซลลมะเร็งใหเหลือ

อยูนอยมากๆ และเราใชหลักการของวัคซีนเพื่อการรักษา

โรคมะเรง็เพือ่ทาํใหเซลลภมูติานทานของรางกายสามารถ

กาํจดัเซลลมะเรง็ทีเ่หลอือยูไดหมด สงผลใหผูปวยสามารถ

หายขาดจากโรคมะเร็งได

 การพฒันาวคัซนีเพือ่การรกัษาโรคมะเรง็ (cancer 

vaccine)1 เริ�มตนมาจากการสรางภมูติานทานของรางกาย

ตอเชื้อไวรัส  โดยผานทางภูมิตานทาน cell-mediated 

immune response (CMIR) โดยแอนติเจนของไวรัส (viral 

antigens) เขามากระตุน antigen-reactive T cells ดวย

การนําเสนอของ antigen presenting cells (APCs) โดย

เฉพาะ dendritic cells (DCs) ใหกลายเปน activated 

T cell โดยเชื่อวา DCs เปนตัวกระตุน T cell ไดอยาง

มีประสิทธิภาพที่สุด หลังจากนั้น activated T cells ถูก

กระตุนจะกลายเปน cytotoxic effector cells (CTLs) ซึ�ง

ทําหนาที่สําคัญใน CMIR โดยจะสามารถหลั�ง cytokines 

ดารินทร  ซอโสตถิกุล

เชน Interferon γ (IFNγ) และ Tumor necrotic factor 

β (TNFβ) และในที่สุด activated CTLs จะเขาสูระบบ

หมุนเวียนเลือด และมายังบริเวณเซลลที่มีการติดเชื้อ

เหลานั้น นอกจากน�้มีการปลอยสารตางๆในแกรนูลของ 

CTLs เชน granzymes และ perforins หรือมีการกระตุน 

death receptors บน target cells สงผลใหมีฤทธิ์ในการ

กําจัดหรือทําลายสิ�งแปลกปลอม เชน เซลลที่มีเชื้อไวรัส 

ยกตัวอยางในการกําจัดเชื้อ Ebstein-Barr virus (EBV) 

1 ตัว ตองใช CTLs ถึง 100 ตัว (1-10/100 CTLs)2 

และจําเปนตองใหอยูสูงในระดับน�้นานเปนสัปดาหหรือ

เดือน 3 และไดนําความรูมาใช ในการพัฒนาวัคซีน

เพื่อการรักษาโรคมะเร็ง เน��องจากมะเร็งก็เปรียบเหมือน

สิ� งแปลกปลอมที่ เขามาในรางกาย ดังนั้นรางกาย

กม็ปีฏกิรยิาตอบสนองทางภมูคิุมกนัเพือ่กาํจดัเซลลมะเรง็

ใหหมดจากรางกาย

แอนติเจนของมะเร็ง (Tumor antigen)

 cancer antigen เชนเดียวกับ viral antigen  หรือ 

peptides มาจากโปรตีนที่ถูกยอยซึ�งเกี่ยวของกับโมเลกุล

ของ Human leukocyte antigen (HLA) บนผิวเซลลของ 

APCs ซึ�งถูกจดจําดวย T cells ในสวนของ peptides ที่มา

จาก intracellular proteins จะถกูยอยมาจาก ribosome ซึ�ง

จบักบั HLA class I heavy chain domains ใน endoplasmic 

reticulum (ER)  ซึ�งถูกกระตุนโดย CD8+ T cells  และใน

สวนของดาน peptides ทีม่าจาก endocytosed membrane 

วัคซ�นรักษาโรคมะเร็ง 40

บทนํา

หลักการของการสรางวัคซีนเพื่อการรักษา
โรคมะเร็ง (cancer vaccine)
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หรือ extracellular proteins ถูกยอยจาก ribosomes ซึ�ง

จับกับ HLA class II และถูกกระตุนโดย CD4+ T cells4  

แอนตเิจนของเซลลมะเรง็แบงออกเปน 2 ประเภทตามการ

แสดงออกของแอนติเจนบนผิวเซลล คือ 

 1. Tumor-specific antigen TSA5 คือ แอนติเจน

ที่ปรากฏเฉพาะบนเซลลมะเร็ง แตไมพบบนเซลลปกติ 

เชน การ fusion ของ chimeric bcr - abl oncoprotein 

กอใหเกิดโรค chronic myeloid leukemia (CML) หรือ 

p53 protein  ซึ�งเปน tumor suppression gene หากเกิด

การกลายพันธุ หรือการลดของโปรตีน p53 ทําใหมีการ

สรางโปรตนีทีผ่ดิปกตมิากขึน้ จะทาํใหเกดิ transformation 

ของ host cell กลายเปนเซลลมะเร็งได ตัวอยางโรคที่

ถายทอดทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของโปรตีนน�้คือ 

Li-Fraumeni syndrome หรอื Idiotype (Id) เปนแอนตเิจน

ที่ปรากฏบน secreted monoclonal immunoglobulin (Ig) 

และบนผิวเซลล surface Ig ของ clonal B cells ในโรค

มะเร็งชนิด B cells (B cell malignancies)6  

 2. Tumor-associated antigen (TAA) เปน

แอนติเจนที่ปรากฏทั้งบนเซลลมะเร็งและเซลลปกติ  โดย

สวนใหญแอนติเจนชนิดที่ เปนสวนของโปรตีน หรือ 

polysaccharides ของเซลลปกติ แตเกิดการกลายพันธุ 

หรือ มีการควบคุมการสรางผิดปกติในเซลลมะเร็ง เชน 

เอนไซม tyrosinase ซึ�งจําเปนในการสรางสาร melanin 

ซึ�งในคนปกติจะสรางเอนไซมน�้ในปริมาณนอย แตขณะที่

ในเซลล melanoma จะมีเอนไซม tyrosinase ในปริมาณ

สูงมาก นอกจากน�้ยังพบวาโปรตีนบางชนิดที่ภาวะปกติ

จะไมมีการแสดงออก แตพบในเซลลอื่นที่กลายเปนมะเร็ง 

เชน melanoma antigen (MAGE) ซึ�งตามปกติจะพบได

ในอณัฑะหรอืรกเทานัน้ แตเมือ่กลายเปนมะเรง็จะสามารถ

ตรวจพบไดในอวัยวะอื่นๆไดคือ ผิวหนัง ปอด กระเพาะ

ปสสาวะ หรือ oncofetal antigen ที่มะเร็งบางชนิดจะผลิต

สารออกมาในเลอืด ซึ�งปกตจิะพบแตในระยะทีเ่ปนตวัออน

เทานั้น แตเมื่อเจริญวัยขึ้นไปจะไมผลิตสารนั้นอีก  แตเรา

พบวามีมะเร็งบางชนิดสามารถผลิตโปรตีนออกมาได ซึ�ง

เปนการวิวัฒนาการถอยหลังกลับไปสูระยะตัวออน เชน 

ผูปวยโรคมะเร็งลําไสใหญ พบมีสาร carcinoembryonic 

antigen (CEA) ในเลือดหรือ ผูปวยโรคมะเร็งตับจะมีสาร 

alfa-fetoprotein (AFP) สูงขึ้นในเลือด หรือ oncogenic 

virus antigen เปนแอนติเจนที่เกิดจากการกระตุนดวย

ไวรัสแลวสามารถทําใหเกิดโรคมะเร็งได เชน EBV กอให

เกดิ Burkitt’s lymphoma, Human papilloma virus (HPV) 

กอนใหเกิดมะเร็งปากมดลูก (ดังแสดงในตารางที่ 1)

Antigen presentation and T cell proliferation 

 ในการที่จะเพิ�มจํานวน tumor reactive CTLs 

ใหเหมาะสมในการทําลาย tumor cells จําเปนตองมี 

ตารางที่ 1 ชนิดของแอนติเจนของมะเร็ง

ชนิดของแอนติเจน   ตัวอยางของแอนติเจนในมะเร็งของคน

Tumor specific antigens

Mutated oncogenes  mRas mutation p210 (Bcr-abl), mutated P53 (mP53)

Immunoglobulin idiotype  Idiotype (Id)

Cryptic frameshift sequences (may be tumor specific)

Tumor associated antigens

Cancer testis antigens  melanoma antigen 1 (MAGE) 1, MAGE 3

Differentiation antigens  Gp 100, tyrosinase

Oncofetal antigens  Carcinoembryonic antigen (CEA), alpha-fetoprotein (AFP)

Widely expressed antigens  mP53

Viral antigens   Epstein - Barr virus (EBV), Human papilloma virus (HPV)
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antigenic signal หรือ signal 17 โดยตองอาศัยการ

กระตุนรวมกับ second signals จาก cell surface 

molecules เชน cytokines, chemokines มาในเวลา

เดยีวกนัโดย Professional APCs  โดยตวัทีม่ปีระสทิธภิาพ

ดีสุด คือ dendritic cells (DCs)8 นอกจากน�้ยังมี 

co-stimulatory molecules บน APCs ที่สงสัญญาณไปยัง 

antigen activated T cells เพื่อใหเซลลดังกลาวสามารถ

มีชีวิตอยูและผานเขาสูขบวนการ cell cycle นอกจากน�้ 

fibroblasts สามารถกระตุน T cells เพื่อใหมีการแบงตัว

เพิ�มขึ้นในรางกายภายใตภาวะปกติ9 

T cell differentiation 

 การเขาสูขบวนการ cell cycle ไดโดยอาศัย 

antigen-activated T cells เปลีย่นกลายเปน effector cells  

ขบวนการที่สําคัญของ T cell differentiation มี 2 ชนิด คือ 

Type 1 (TH1 / TC1) หรือ Type 2 (TH2 / TC2)10

 Type 1 จะตอบสนองผานทาง cell mediated 

immune response (CMIR) ซึ�งมีความสําคัญตอการ

ออกฤทธิ์เปน anti-tumor11 และ anti-viral12 โดย 

type 1 effector หลั�ง cytokines เชน IFNγ และ 

TNFβ แสดงตอ chemokine receptor เชน CSCR3, 

CXCR513 และทําลายเซลลโดยผานทางการหลั�ง perforin

ออกมา14 

 Type 2 มีความเกี่ยวของกับการตอบสนองของ 

humoral immune response (HMIR) และขบวนการเกิด

โรคภูมิแพในรางกาย โดย type 2 effector cells จะหลั�ง 

interleukin (IL) 4, IL 10, IL 5, IL 13 และ express ตอ 

chemokine receptor เชน CCR3, CCR4 และ CCR815

 มีจํานวนตางๆ ในหลายขบวนการที่จําเปนตอง

ทําใหระดับและเวลาของ CTL activity เพียงพอในการ

มีฤทธิ์ของตานเซลลมะเร็ง (anti-tumor) โดยจุดเริ�มตน

จาก co-stimulatory molecules ควบคุมการมีชีวิตรอด

ของ effector cells และ co-stimulatory molecules 

ยังชวยทําหนาที่ในสวนของ effector T cell ใหสมบูรณ

ยิ�งขึ้น สวน cytokines มีหนาที่ตอการมีชีวิตรอดของทั้ง 

activated และ memory T cells และมีหนาที่ชวยเพิ�มการ

ทาํงานของ effector cells ดวย  cytokines หลายชนดิสราง

มาจาก C4+ helper T cells ยงัทาํหนาทีช่วย inflammatory 

cells เชน eosinophils และ macrophages มากําจัดเซลล

มะเร็งอีกดวย16

Negative regulation of T cell activation

 มี cytokines และ co-stimulatory molecule 

gene ที่สามารถทํางานเปน negative regulators ดวย 

เชน Transforming growth factor (TGFβ) ทาํงานโดยตรง

กับ T cells เพื่อยับยั้งการแบงตัวเพิ�มจํานวน (proliferate) 

ของเซลล และการทํางานของ lymphocyte และ 

macrophage หรือ IL 10 มีหนาที่สําคัญในการเปน 

immunosuppressive โดยทําหนาที่กดภูมิตานทานรวม

กับ co-stimulatory molecule และ cytokines จากบนผิว

เซลลของ APCs16 แหลงที่สําคัญของตัวยับยั้ง cytokines 

คือ regulatory T cells (Tregs) โดยแบงเปน 2 classes 

คือ Tr 1 cells สรางมาจาก separate T cell lineage ซึ�ง

สรางมาจากตอมไธมัส17  และ Tr 2 cells มาจากการตอบ

สนองตอแอนติเจนทางสวนนอก (periphery) นอกจาก 

T cells มีหนาที่ทํางานเปนตัวควบคุมแลว ยังทําหนาที่

ยับยั้งการตอบสนองของภูมิคุมกันแบบจําเพาะ adaptive 

immune response

T cell trafficking

 ในขบวนการผลิต effector T cells ตองอาศัย 

cytokines และ co-stimulatory molecule จากอวัยวะ

ของตอมน้ําเหลือง (lymphoid organ)18 โดย activated 

T cells มักจะมาจากตอมน้ําเหลืองไปยังตําแหน�งที่มี

การติดเชื้อไวรัส หรือเซลลมะเร็งผานทางระบบไหลเวียน

เลือด จํานวนของ co-stimulatory molecular families 

การแสดงบนผิวเซลลของ Maintenance of 
effector cells
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ประกอบดวย lectins และ integrins ซึ�งเกีย่วของกบั recruiting 

T cells จากกระแสเลอืดมายงัตาํแหน�งทีเ่ปน tertiary  และ 

chemokines มีความสําคัญในการบอก class ที่เหมาะสม

ของ effector cells19

 หลักการน�้ทําใหเกิดภูมิตานทานมะเร็งในผูปวย 

แบงเปน 2 วิธีคือ

1. Passive immunotherapy

 ซึ�งเปนการใหสารภูมิคุมกัน (แอนติบอดี) หรือ 

mature T cells ใหกับผูปวยเพื่อทําลายเซลลมะเร็ง โดยที่

ผูปวยไมตองสรางเอง เชน การให monoclonal antibody 

(McAb) ที่จําเพาะกับแอนติเจนของเซลลมะเร็ง ไดแก 

Rituximab (Rituxin®) ซึ�งเปน chimeric anti-CD 20 

receptor บนผิวเซลล B lymphocyte ใชในการรักษา

โรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด B cell หรือ Trastuzumab 

(Herceptin®) ซึ�งเปน Humanized anti-HER2 ในการ

รักษาโรคมะเร็งเตานม และ Gemtuzumab (Mylotary®) 

ซึ�งเปน Humanized anti-CD33 ในการรักษามะเร็งเม็ด

เลือดขาวชนิด acute myeloid leukemia (AML) 

2. Active immunotherapy

 ซึ�งเปนการกระตุนใหผูปวยสรางภูมิคุมกันขึ้น

มาเอง โดยการฉ�ดแอนติเจนของมะเร็งเพื่อไปกระตุนให

เกิดภูมิคุมกันที่จําเพาะกับมะเร็ง หรือที่เรียกวา วัคซีน

ในการรักษาโรคมะเร็ง (tumor vaccine) เพื่อทําลายหรือ

กําจัดเซลลมะเร็งไดหมด เปนผลทําใหผูปวยหายขาดจาก

โรคมะเร็งได

1. Whole cell vaccine

 ทํามาจากเซลลมะเร็งที่ทําใหเชื้อออนลงหรือตาย 

ซึ�งไมสามารถแบงตัวได  วัตถุประสงคของ whole cell 

vaccine ทีจ่าํเพาะตอเซลล APCs ในรางกาย  เพือ่จะกระตุน

การตอบสนองของภูมิคุมกันในรางกาย  สวนใหญมักฉ�ด 

whole cell vaccine รวมกับโปรตีนอื่นๆ เชน cytokines 

เพื่อกระตุนการตอบสนองของภูมิคุมกันในรางกายใหมี

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แบงเปน 3 ชนิดใหญ

 1.1  Autologous vaccine โดยเตรียมวัคซีนมา

จากเซลลมะเรง็ของผูปวยเองทีม่โีปรตนีหรอืแอนตเิจนชนดิ

เดยีวกบัมะเรง็ของผูปวยคนนัน้  โดยแอนตเิจนนัน้จะถกูจบั

โดย APCs และสงปอนขอมูลตอไปยัง T cells ที่จําเพาะ

เจาะจงกับมะเร็งของผูปวยนั้น เพื่อใหสรางการตอบสนอง

ของภูมิคุมกันขนาดสูงที่จําเพาะตอเซลลมะเร็ง

 1.2  Allogenic vaccine โดยมีการเตรียมวัคซีน

มาจากเซลลมะเร็งของผูปวยคนอื่นที่เปนโรคมะเร็งชนิด

เดียวกัน และมีหลักการตอบสนองของภูมิคุมกันที่จําเพาะ

ตอเซลลมะเร็งเชนเดียวกับ autologous vaccine

 1.3  Gene modified vaccine การเตรียม

ทําวัคซีนโดยการเพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งของผูปวยใน

หองปฏิบัติการดวยวิธี พันธุวิศวกรรม โดยนําสวน

ประกอบของเซลลมะเร็งมาเลี้ยงในเซลลเพาะเลี้ยง

เพื่อใหสรางโปรตีนใหมที่จําเพาะเจาะจงกับเซลลมะเร็ง 

(tumor-specific antigen) บนผวิเซลลจาํนวนมากขึน้ โปรตนี

ใหมทีส่ามารถกระตุนภมูคิุมกนัไดด ีเชน Interleukin-2 (IL2), 

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

(GM-CSF) หรือเซลลที่กระตุนอื่นๆ (stimulatory 

molecules) และนําเซลลนั้นกลับมาฉ�ดเขาไปในผูปวย 

เพื่อกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันที่จําเพาะตอเซลลมะเร็ง

ชนิดนั้นๆ20 การศึกษาที่เปน pre-clinical model พบวา 

GM-CSF เปน cytokine ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ

เพิ�มภูมิคุมกัน (immunogenicity) ของวัคซีนรักษาโรค

มะเร็ง21 และผลการศึกษาเบื้องตนพบวา GM-CSF modi-

fied tumor cell vaccine สามารถทําให effector cells 

แทรกเขามาในตําแหน�งของเซลลมะเร็ง22 และกําจัดเซลล

มะเร็งนั้น และขณะน�้กําลังอยูในชวง phase III trials เพื่อ

ดูวาไดผลดีอยางไรในการรักษามะเร็ง สิ�งที่อาจเปนปญหา

ตามมาในเรื่องของ whole cell vaccine คือ การที่วัคซีน

สามารถเพิ�มภูมิคุมกันตอโปรตีนแอนติเจนของผูปวยซึ�ง

วิธีการของอิมมูโนบําบัด (Immunotherapy)

ชนิดของวัคซีนในการรักษาโรคมะเร็ง
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เปนเซลลปกติ ซึ�งทําใหมีการทําลายเซลลที่ปกติไปดวย

2. Antigen Based Vaccines

 หลักการทั�วไปของวัคซีนน�้คือ การฉ�ด purified 

tumor protein ซึ�งเปนแอนติเจนเขาไปในรางกายและ

นําเสนอให APCs ของผูปวยตอบรับตอแอนติเจน

นั้นเพื่อสงตอไปยัง T cel ls สิ� งทาทายในการใช

วัคซีนเพื่อการรักษามะเร็งคือ การหา tumor-specific

antigen ทีจ่าํเพาะเจาะจงตอแอนตเิจนบนเซลลมะเรง็ชนดิ

ทีเ่กีย่วของกบัการทาํลายเซลลมะเรง็นัน้ แตไมเสีย่งตอการ

เกดิมะเรง็เพิ�มขึน้ดวย และสิ�งทีส่าํคญัรองมาคอืวคัซนีชนดิ

น�จ้ะตองไมกระตุนภมูคิุมกนัทาํลายตอเซลลรางกายทีป่กต ิ

หรอื T cells จะตองไมทาํลายเซลลปกติในรางกายไปพรอม

กบัเซลลมะเรง็  ปจจบุนัมกีารศกึษาโดยใช tumor-specific 

antigen ในโรคมะเรง็ผวิหนงัชนดิ melanomas และผลการ

ศึกษาไดผลดี20  ปจจุบัน สามารถแบงไดเปน 4 ชนิดคือ 

 2.1 Peptide-based vaccines โดยใช tumor-

derived protein fragments มาทําเปนวัคซีนเพื่อใหตอบ

สนองไดงายโดย APCs นําไปสูการสรางภูมิคุมกันตอตาน

เซลลมะเร็งไดดี ขอจํากัดของวิธีน�้คือ peptide จะกระตุน

ภูมิคุมกันไดจําเพาะแตละคน ซึ�งไมสามารถใชไดกับคน

ทุกคน แตมีขอดีคือ ขั้นตอนการผลิตงายและเก็บไดนาน

 2.2 Heat shock protein vaccines Heat shock 

protein เปนกลุมของโปรตีนที่สามารถพบไดในเซลลคน

ปกติ มีหนาที่ชวยใหโปรตีนคงรูปและปองกันการพับผิด

รูปไปเมื่อเกิดภาวะเครียด โดยเตรียมจาก tumor cells 

หลังจากมีการใหความรอนแกเซลลนั้น นอกจากน�้ Heat 

shock protein สามารถทําหนาที่เปนตัวนําแอนติเจนของ 

tumor protein ไดดี โดยบนผิวของ APCs โดยเฉพาะ 

dendritic cells มี receptor ที่จําเพาะตอ heat shock 

proteins  ดงันัน้ DCs สามารถรบัรูไดวามเีซลลทีก่ลายพนัธุ 

หรือ เซลลมะเร็งเกิดขึ้นในรางกาย ดังนั้น หากมีการฉ�ด

ทั้ง tumor protein และ heat shock protein เขาไป

ในผูปวยนั้น DCs จะจับกับ heat shock protein 

ทีย่ดึตดิกบัสวนของโปรตนีของเซลลมะเรง็ (tumor protein) 

โดยผานทาง receptor ที่จําเพาะ (CD91 บน DCs)23 เพื่อ

ไปกระตุนภูมิคุมกันผานทาง CD8 + T cells24

 2.3  DNA vaccines   โดยการใช DNA ทีส่วนของ 

tumor specific protein  ในรูปของ plasmid vector เพื่อ

เปน immunogen หลักการน�้คือ เมื่อฉ�ด DNA น�้เขาไปใน

กลามเน�้อของผูปวย เพื่อใหเซลลปกติในรางกายรับ DNA 

ทีผ่ลติไดใหมน�เ้ขาไป และผลติ tumor protein ออกมาใหม

ซึ�งจะกระตุน tumor-specific T cells โดยผานการนําเสนอ

ของ APCs

 2.4 Viral and bacterial vector vaccines คลาย

กับ DNA vaccines แตแทนที่จะใส DNA ตัวเดี่ยวเขาไป 

วิธีน�้จะใส DNA ที่มี viral หรือ bacterial vector ใสเขาไป

ในรางกาย  ปจจุบันมีการใช viral หรือ bacterial vector 

สําหรับการฉ�ดใหผูปวยเปนครั้งที่ 2 ตามหลังการฉ�ด DNA 

vaccine เน��องจากในการฉ�ดครั้งที่ 2 จะทําใหรางกายสราง

ภูมิคุมกันทําลายเซลลมะเร็งไดมีประสิทธิภาพดียิ�งขึ้น20  

มีการศึกษาโดยใช pox virus family มาใชเปน vector  

สําหรับผลิตวัคซีนรักษาโรคมะเร็งโดยปลอดภัยและไมกอ

ใหเกิดโรคในมนุษย25 

3. Antigen Presenting Cell Based Vaccines (Dendritic 

cell vaccine)

 Dendritic cells เปนเซลลที่สําคัญในการสงปอน

ขอมูลเกี่ยวกับสิ�งแปลกปลอมใหกับระบบภูมิตานทาน

ของดานรางกายโดยเฉพาะดาน CMIR โดยที่ DCs 

สามารถกระตุน antigen-specific T cells มากกวา

เซลลอื่นๆของ APCs ถึง 1,000 เทา26 วิธีการคือ แยก 

dendritic cells จากผูปวยมาเลี้ยงเพิ�มจํานวนนอก

รางกาย เพื่อให dendritic cells เจอกับแอนติเจนของ

เซลลมะเร็ง (tumor-specific antigen) หลังจากนั้นฉ�ดใส

กลับเขาไปในรางกายผูปวยเพื่อเปนการทําใหแอนติเจน

น�้อยูในรูปที่พรอมจะถูกนําเสนอใหกับ tumor-specific

T cells และทําลายเซลลมะเร็งในสวนตางๆของรางกาย27  

มีการศึกษาที่เปน clinical trial ในการรักษามะเร็ง

โรคตางๆ เชน melanoma, myeloma มะเร็งเตานม และ
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มะเร็งตอมลูกหมาก

 จากความรูที่วาการเปลี่ยนแปลงภูมิคุมกันของ

รางกายอาจจะมีประสิทธิผลในการรักษามะเร็งใหหาย จึง

มีการพัฒนาวัคซีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเพื่อทําใหเซลล

ภูมิคุมกันของรางกายสามารถกําจัดเซลลมะเร็งที่เหลืออยู

ไดหมดรวมกับการรักษาอื่นๆ เชน ยาเคมีบําบัด หรือการ
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