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ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Stem cells and Stroke

	 ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับ	 stem	 cells	

หรือ	 เซลล์ต้นกำาเนิด	 อย่างกว้างขวาง	 ซึ่ง	 stem	

cells	 ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลเกี่ยวกับทางการ

แพทย์มาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1984	 โดย	 stem	 cells	

หมายถึง	 เซลล์ที่ยังไม่มีคุณลักษณะจำาเพาะของ

เซลล์เต็มวัย	(mature	cells)	โดยมีความสามารถ

ในการแบ่งตัวได้ไม่จำากัด	 (indefinite	prolifera-

tion)	สามารถคงคณุสมบตัเิดมิไดห้ลงัจากแบง่ตวั

แล้ว	 (self-renewal)	 และมีความสามารถในการ

พัฒนาไปเป็นเซลล์เต็มวัยที่มีความจำาเพาะต่างๆ	

ได้	 (pluripotency)	 	 ซึ่งสองคุณลักษณะแรกถือ

เปน็คณุสมบตัทิีส่ำาคญัยิง่ของ	stem	cells	ทีจ่ะตอ้ง

ม	ีสว่นคณุสมบตัสิดุทา้ยในบางความเหน็ถอืวา่เปน็

คุณสมบัติที่	stem	cells	ไม่จำาเป็นต้องมีก็ได้	จาก

คณุสมบตัเิหลา่นีข้อง	stem	cells	ทำาใหม้กีารศกึษา

เกี่ยวกับ	stem	cells	มากมายในแง่ของการนำามา

ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ	 โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่

ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	เช่น	โรคมะเร็งเม็ด

เลอืดขาว	(leukemia)	โรคพารค์นิสนั	(Parkinson	

disease)	 และภาวะไขสันหลังบาดเจ็บ	 (spinal	

cord	injury)	เป็นต้น	ในปัจจุบันมีเพียงโรคมะเร็ง

เมด็เลอืดขาวเทา่นัน้ทีม่หีลกัฐานสนบัสนนุเพยีงพอ

ถงึบทบาทของ	stem	cells	ในการรกัษา	สว่นภาวะ

ความผิดปกติอื่นๆ	 รวมทั้งภาวะโรคหลอดเลือด

สมอง	(stroke	หรือ	cardiovascular	accident)	

ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องถึงบทบาทใน

การรักษาของ	stem	cells

	 Stroke	 เป็นกลุ่มภาวะความผิดปกติที่เกิด

ขึ้นโดยมีอาการแสดงอย่างฉับพลันของการสูญ

เสยีการทำางานของระบบประสาทจากการทีเ่นือ่เยือ่

สมองขาดออกซเิจนและสารอาหารตา่งๆ		มสีาเหตุ

เนือ่งจาก	สมองขาดเลอืด	(ischemic	stroke)	หรอื	

เลือดออกในสมอง	 (hemorrhagic	 stroke)	 ซึ่ง

ภาวะความผิดปกตินี้เป็นสาเหตุการตายและส่ง

ผลให้เกิดความพิการระยะยาว	 โดยมีอุบัติการณ์

เพิม่มากขึน้โดยเฉพาะในประเทศอตุสาหกรรม	ใน

บทความนีจ้ะเนน้กลา่วถงึบทบาทของ	stem	cells	

ในการรักษา	ischemic	stroke	เท่านั้น การรักษา

ในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดความพิการ

ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นและป้องกันการกลับเป็นซำ้า
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ของโรคในอนาคต	คือการให้	recombinant	tis-

sue	 plasminogen	 activator	 (rtPA)	 อย่างไร

ก็ตามในการให้	 rtPA	นั้นก็มีข้อจำากัด	 เนื่องจาก

มีเพียงระยะเวลาช่วงแคบๆ	 เท่านั้นที่สามารถให้	

rtPA	แก่ผู้ป่วยแล้วเกิดประโยชน์	 	 ดังนั้นจึงมีผู้

ป่วยเพียงจำานวนน้อยเท่านั้นที่มารักษาทันเวลา

และได้รับประโยชน์จากการให้	 rtPA	การศึกษาที่

ผ่านมามีการมุ่งเน้นในการใช้ยาเพื่อประสิทธิภาพ

ในการปอ้งกนัไมใ่หม้กีารทำาลายเซลลป์ระสาทมาก

ขึ้น	 (neuroprotective	 effects)	 แต่ในปัจจุบันมี

แนวโนม้ในการศกึษาเพือ่ทีจ่ะใหเ้กดิประสทิธภิาพ

ในการสร้างเซลล์ประสาทขึ้นมาทดแทน	 (neuro-

regenerative	effects)	มากขึ้น	ดังนั้นการศึกษา

เกี่ยวกับการใช้	 stem	 cells	 ในการรักษาจึงเป็น

ความหวังในการรักษาผู้ป่วย	 stroke	 เนื่องจาก

คุณลักษณะสำาคัญของ	stem	cells	ในการพัฒนา

ไปเซลล์ต่างๆ	และความสามารถในการแบ่งตัวได้

ไม่จำากัดนั่นเอง

	 หากแบ่งตามแหล่งกำาเนิดของ	 stem	cells	

สามารถจำาแนกออกได้เป็น	 embryonic	 stem	

cells	 (ESCs)	และ	adult	 stem	cells	ซึ่งในการ

ใช้	ESCs	ในการศึกษาวิจัยยังมีปัญหาถกเถียงใน

ด้านของจริยธรรม	นอกจากนี้	ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ

การเกิด	teratomas	จากธรรมชาติของ	ESCs	ที่มี

ความสามารถสูงในการพัฒนาไปเป็นเซลล์ต่างๆ	

ได้อย่างไม่จำากัด		ดังนั้น	adult	stem	cells	จึงเป็น

แหลง่	stem	cells	ทีน่ำามาใชศ้กึษาวจิยัตา่งๆ	อยา่ง

แพร่หลาย	 ในการประยุกต์ใช้	 adult	 stem	cells	

หรือ	mesenchymal	stem	cells	(MSCs)	ในงาน

วิจัยนั้น	 แหล่งที่มาของ	MSCs	สามารถคัดแยก	

(isolate)	 ออกมาได้จาก	 เช่น	 	 ไขกระดูก	 (bone	

marrow)	 เลือด	 (peripheral	 blood)	 เนื้อเยื่อไข

มัน	(adipose	tissues)	ผิวหนัง	(skin)	ตับ	(liver)	

หรือ	ปอด	(lung)	ในการใช้	MSCs	ในงานศึกษา

วิจัยต่างๆ	 ในการปลูกถ่าย	 (transplantation)	

อย่างแพร่หลายนั่น	 	 เนื่องจากมีผลการทดลองใน

ระดับ	 in vitro บ่งชี้ว่า	MSCs	สามารถที่จะหลบ

หลกีจากการจดจำาของระบบภมูคิุม้กนัและสามารถ

ลดการตอบสนองของภมูคิุม้กนั	แตก่ม็กีารศกึษาที่

ออกมาแสดงถงึความไมแ่นน่อนในการตอบสนอง

ของภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อ	MSCs	เช่นกัน	และ

ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอจากการศึกษา

วิจัยระดับ	 in vivo ถึงการตอบสนองของระบบ

ภูมิคุ้มกันต่อ	MSCs	อย่างไรก็ตาม	MSCs	ก็ยัง

เปน็แหลง่	stem	cells	ทีด่ทีีถ่กูใชใ้นการศกึษาวจิยั

อย่างแพร่หลาย	ถึงแม้	MSCs	จะสามารถคัดแยก

ออกมาไดจ้ากหลายแหลง่	แตไ่ขกระดกูกถ็อืวา่เปน็

แหลง่ทีใ่ห	้MSCs	[bone	marrow	(BM)-derived	

MSCs]	ที่มีความสามารถสูงสุดในการพัฒนาเป็น

เซลลต์า่งๆ	ไดห้ลากหลาย	เมือ่เทยีบกบัแหลง่อืน่ๆ	

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรักษา	 stroke	

จึงได้มาจากการใช้	 BM-derived	MSCs	 เป็น

หลัก	 ในปัจจุบันถึงแม้จะมีผลจากการศึกษาจาก

สัตว์ทดลอง	(animal	model)	ถึงประสิทธิภาพใน

การรักษา	ischemic	stroke	โดย	MSCs	แต่ก็ยัง

ไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่สามารถบ่งชี้ถึงเส้นทางการ

ให้	 (route)	 ที่เหมาะสม	 หรือช่วงเวลาที่เหมาะ

สมในการให้	 รวมถึงกลไกในการอธิบายเกี่ยวกับ
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ประสทิธภิาพของ	stem	cells	ในการรกัษา	stroke	

ก็ยังไม่ทราบแน่ชัด	

	 ในการศึกษาในสัตว์ทดลองนั้น	 ในเรื่อง

ความไมช่ดัเจนเกีย่วกบัระยะเวลาในการให้	MSCs	

ในกลุม่ของ	Omari	Y.	และคณะ	(2008)	พบวา่	การ

ให้	MSCs	ภายใน	6	ชั่วโมงหลังจากเกิด	 stroke	

ในขนาด	 3x106	 เซลล์	 จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด	

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจาก	neuroprotective	

effects	เนื่องจากไม่พบว่ามีการสร้างเส้นเลือดขึ้น

มาใหม่	(angiogenesis)	แต่กลุ่มของ	Shen	L.H.	

(2007)	และ	Komatsu	K.	และคณะ	(2010)	พบ

ว่า	 การให้	MSCs	ที่เวลา	 4	สัปดาห์หลังจากการ

เกิด	 stroke	 มีประสิทธิภาพในการรักษาอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติเช่นกัน	 ในทำานองเดียวกัน	 ใน

การศึกษาเกี่ยวกับเส้นทาง	(route)	การให้	MSCs	

ในสัตว์ทดลอง	 ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะให้

ทางเส้นเลือดดำา	คือ	 intravenous	 injection	มี

บางการศึกษาให้	MSCs	 ทางเส้นเลือดแดง	 คือ	

intra-arterial	injection	เช่น	การศึกษาของกลุ่ม	

Li	Y.	(2001)	และ	Shen	L.H.	(2006	และ	2007)	

เป็นต้น	 โดยรายงานว่าประสิทธิภาพที่ได้จากการ

ให้ทางเส้นเลือดแดงดีกว่าการให้ทางเส้นเลือดดำา

ในแง่ของการกระตุ้นให้มีการสร้างและประสาน

ของเซลล์ประสานมากขึ้นและลดทั้งการเกิดแผล

เป็น	 (glial	scar	 formation)	และ	Nogo-A	ex-

pression	 นอกจากนี้การศึกษาจากกลุ่มของ	 Li	

Y.	 (2000)	Yoo	S.W.	 (2008)	 และ	Li	 J.	 (2010)	

การให้	MSCs	 โดยตรงที่สมอง	 (intracerebral	

transplantation)	 ก็มีประสิทธิภาพในการรักษา

เช่นเดียวกัน	 นอกจากนี้ยังมีบางการศึกษาพบว่า	

แหล่งที่มาของ	BM-derived	MSCs	ที่แตกต่าง

กันให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่แตกต่างกัน	เช่น	

การศกึษาจากกลุม่ของ	Zacharek	A.	(2010)	และ

คณะ	พบว่า	 BM-derived	MSCs	ที่ถูกคัดแยก

ออกมาจากหนูที่เป็น	 stroke	มาก่อน	 ให้ผลการ

รักษาที่ดีกว่า	BM-derived	MSCs	ที่ถูกคัดแยก

จากหนูปกติ	 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ทราบถึง

กลไกที่ใช้อธิบายถึงผลการรักษาที่แตกต่างกันนี้	

ในปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกแน่ชัดถึงการที่	MSCs	

สามารถไปยังบริเวณสมองที่มีการขาดเลือดได้

อยา่งไรหลงัการฉดีเขา้ทางเสน้เลอืด	บางการศกึษา

โดยกลุ่มของ	Shen	L.H.	(2007)	ก็อธิบายถึงการ

เคลื่อนของ	MSCs	 ไปยังบริเวณที่ขาดเลือดโดย

อาศยัปฏกิริยิาระหวา่ง	stromal	cell-derived	fac-

tor	(SDF)-1	และ	chemokine	receptor-4	แล้ว

ทำาให้เกิดการหลั่ง	 growth	 factors	 และกระตุ้น

การสร้างเส้นเลือดใหม่รอบๆ	บริเวณที่ขาดเลือด	

ส่วนการศึกษาจากกลุ่มของ	Song	S.	(2004)	พบ

ว่า	MSCs	หลั่ง	 brain	 natriuretic	 peptides	

(BNPs)	ซึ่งเป็น	homolog	กับ	atrial	natriuretic	

peptide	(ANP)	ซึง่มผีลในการลดการเกดิการบวม

ของเซลลห์ลงัจากเกดิภาวะขาดเลอืดแลว้	นอกจาก

นี้	Wakabayashi	 	 K.	 (2010)	 และคณะ	พบว่า	

MSCs	จะหลัง่	insulin-like	growth	factor-1	เมือ่

ถูกกระตุ้นจาก	 vascular	 endothelial	 growth	

factor	(VEGF)	และ	epidermal	growth	factor	

(EGF)	 ซึ่งถูกหลั่งออกมาจากเนื้อเยื่อสมองที่ขาด

เลือด	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	 ในการศึกษาวิจัยการ
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ใช้	MSCs	 ในการรักษาภาวะ	 ischemic	 stroke	

ในสัตว์ทดลอง	 ได้ผลไปในแนวทางเดียวกันคือ	

MSCs	 มีประสิทธิภาพในการรักษา	 แต่อย่างไร

กต็ามยงัไมม่คีวามชดัเจนในแงข่องเสน้ทางการให้	

MSCs	หรอืระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการให	้MSCs	

หรือ	 แม้กระทั่งกลไกที่ชัดเจนในการอธิบายถึง

กลไกในการรักษาก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนในปัจจุบัน

	 ปัจจุบันมีการศึกษาใช้	MSCs	ในการรักษา

ผู้ป่วย	ischemic	stroke	เพิ่มมากขึ้น	แต่อย่างไร

ก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานทางการศึกษาที่มากพอที่

จะสรุปถึงประสิทธิภาพในการรักษาภาวะ	 stroke	

โดยการใช้	MSCs	 เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่

เป็น	 case	 series	หรือ	 case-control	 design	

จำานวน	sample	size	ในการศึกษาก็น้อย	มีเพียง

ไม่กี่การศึกษาที่สามารถทำาการศึกษาแบบ	 ran-

domized	 control	 trial	 (RCT)	 study	 ได้	 เช่น	

การศึกษาของกลุ่ม	Bang	O.Y.	(2005)	และคณะ	

ทำาการศกึษาในผูป้ว่ยทัง้หมด	30	คน	ภายหลงัจาก

การสุ่มแล้ว	มีผู้ป่วยทั้งหมด	10	คนที่จะได้รับการ

รกัษาโดย	MSCs	รว่มกบั	standard	therapy	และ	

rehabilitation	สว่นผูป้ว่ยอกี	20	คน	จะไดร้บัการ

รักษาเพียง	standard	therapy	และ	rehabilita-

tion	เทา่นัน้	แตอ่ยา่งไรกต็าม	มผีูป้ว่ยถงึ	5	คนจาก

กลุม่ทีสุ่ม่แลว้วา่จะตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ย	MSCs	

ทีป่ฏเิสธการรกัษาโดยใช้	MSCs	ในทา้ยทีส่ดุทำาให้

การศึกษานี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย	MSCs	

เพียง	 5	คนเท่านั้น	การประเมินผลการรักษาโดย

การประเมนิ	neurological	deficit	จาก	National	

Institutes	 of	Health	Stroke	Scale	 (NIHSS)	

และประเมิน	functional	recovery	จาก	Barthel	

Index	(BI)	และ	modified	Rankin	Scale	(mRS)	

จากการศกึษานีพ้บวา่	ผูป้ว่ยกลุม่ทีไ่ดร้บัการรกัษา

ด้วย	MSCs	มีค่า	NIHSS,	BI	และ	mRS	ดีกว่าอีก

กลุ่มในการติดตามผลเป็นเวลา	1	ปีหลังการรักษา	

แต่อย่างไรก็ตาม	ในการศึกษานี้มีจำานวน	sample	

size	ที่ได้รับ	 intervention	ที่น้อยมากเมื่อเทียบ

กับกลุ่ม	 control	นอกจากนี้	 โดยกระบวนการใน

การให้	MSCs	ซึง่คดัแยกมาจากไขกระดกู	กเ็ปน็ก

ระบวนการที่ไม่สามารถปิดบังผู้ป่วยได้	 (blind)	

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจำานวนหนึ่งซึ่งขาดการ

ติดตามการรักษาไป	และการศึกษานี้ไม่ได้ทำาการ

วิเคราะห์แบบ	 intention	 to	 treat	 จึงทำาให้ผลที่

ได้จากการศึกษานี้ยังไม่ได้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน

ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการรักษา	 ischemic	

stroke	ดว้ย	MSCs	นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาอืน่ที่

เปน็ลกัษณะ	RCT	study	เชน่	การศกึษาของ	Kon-

dziolka	D.	(2000)	และ	(2005)	แต่อย่างไรก็ตาม

ในการศึกษานี้ก็ยังมีข้อบกพร่อง	 รวมถึงการนำา

เสนอข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจยังไม่ครบถ้วน	ดัง

นัน้	ในการรกัษาภาวะ	ischemic	stroke	ในผูป้ว่ย

ด้วย	MSCs	ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานจากการ

ศึกษาเพียงพอที่จะสามารถสรุปถึงประสิทธิภาพ

ของการรักษาได้	 จึงต้องการการศึกษาวิจัยต่อไป

ในอนาคต	ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบการวิจัยที่ด	ี

มี	 inclusion	และ	exclusion	criteria	ที่ชัดเจน	

มีกระบวนการรักษาที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน	มีเกณฑ์

การประเมินผลชัดเจนโดยปราศจากอคติต่างๆ	

รวมถึงมีจำานวน	sample	size	ที่มากพอ	อย่างไร
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กต็ามขอ้มลูทีม่ใีนปจัจบุนักถ็อืวา่มแีนวโนม้ทีด่ถีงึ

บทบาทในการรักษาภาวะ	ischemic	stroke	ของ	

MSCs	หากมีการศึกษาที่ดีและมีจำานวนประชากร

มากพอจะอาจจะทำาให้สามารถสรุปผลได้ดีกว่านี้

ในอนาคต					
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