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Marginal Zone Lymphoma 
 

Marginal zone lymphoma แบ่งเป็น 3 กลุ่ม1-3 คือ  
1. Extranodal marginal zone lymphoma หร ือ mucosal associated lymphoid tumor (MALT) lymphoma ซึ่ ง

รวมทั้ง primary gastric MALT lymphoma และ non-gastric MALT lymphoma 
2. Nodal marginal zone lymphoma (NMZL)  
3. Splenic marginal zone lymphoma (SMZL) 

 
การวินิจฉัยประกอบด้วยการตรวจชิ ้นเนื ้อ พบ small lymphoid cells ที ่ม ี immunoglobulin restriction ย้อม 

immunohistochemistry เข้าได้กับ B cell คือ CD20+, CD23+/-, CD43+/- แต่ตรวจไม่พบ cydin D1, CD5, CD10, BCL2, 
CD103 สำหรับ SMZL ส่วนใหญ่วินิจฉัยจากการตรวจไขกระดูกหรือตัดม้าม 

 
1. Primary Gastric MALT lymphoma  

ควรทำการตรวจ esophagogastroduodenoscopy (EGD) with biopsy and Helicobacter Pyroli (H.Pylori) test 
เช่น serology urea breath test and/or stool antigen test ในผู้ป่วยทุกราย การแบ่งระยะของโรคตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 Staging ของ gastric MALT lymphoma 
Lugano Staging 
System for gastrointestinal lymphoma 

Anna Arbor 
Stage 

TNM Staging 
system for gastrointestinal 
lymphoma 

Tumor extension 

Stage IE Confined to GI tract    
 IE1 = mucosa, 

submucosa 
IE T1 NO MO Mucosa, submucosa  

 IE2 = muscularis propria, 
serosa 

IE T2 NO MO Muscularis propria 

  IE T3 NO MO serosa 
Stage IIE Extending into abdomen    
 IIE1 = Iocal nodal 

involvement 
IIE T1-3 N1 MO Perigastric lymph 

nodes 
 IIE2 = distant nodal 

involvement 
IIE T1-3 N2 MO More distant regional 

lymph nodes 
Stage IIE Penetration of serosa to 

involve adjacent organs 
or tissues 

IIE T1-4 NO MO Invasion of adjacent 
structures 
 

Stage III-IV Disseminated extranodal 
involvement or 
concomitant supra dia 
phragmatic nodal 
involvement 

IIIE T1-4 N3  MO Lymph nodes on both 
sides of the diaphragm 
with distant 
metastases (eg, bone 
marrow or additional 
extranodal sites) 

  IV T1-4 NO-3 M1  
 
แนวทางการรักษา3  

1. ระยะ IE, IIE  
       - กรณีที่ H. Pylori positive3-5   

ให้การรักษา triple therapy ด้วย proton-pump inhibitor จำนวน 28 วัน และยาปฏิชีวนะ จำนวน 10-14 วัน 
(IIA)3-7 

Regimen ที่ 1  Omeprazole 20 mg po twice a day 
 Amoxicillin 1 gram po twice a day 
 Clarithromycin 500 mg po twice a day  
Regimen ที่ 2 Omeprazole 20 mg po twice a day 
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 Metronidazole 500 mg po twice a day 
 Clarithromycin 500 mg po twice a day 
Regimen ที่ 3 Omeprazole 20 mg po twice a day 
 Tetracycline 500 mg po 4 twice a day 
 Metronidazole 500 mg po 4 times a day 
 Bismuth 525 mg po 4 times a day 
การติดตามผลการรักษา3 

- H. Pylori test หลังหยุดการรักษาด้วยยา PPI 2 สัปดาห์ ถ้ายังพบ H. Pylori พิจารณารักษาด้วย triple therapy 
regimen อื่น (IVC)3-7 

- EGD และ biopsy ที่ 3-6 เดือน  
1. ถ้าได้ complete remission ให้พิจารณา EGD และ biopsy ทุก 6 เดือน จำนวน 2 ปี หลังจากนั้นทุก 12-18 

เดือน (IVA) 
2. ถ้าไม่ได้ complete remission และมีข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี  
- มีอาการ (symptomatic) 
- Progressive disease  
- Deep invasion   
- Nodal involvement  
ให้พิจารณารักษาด้วยรังสีรักษา (involved-field radiotherapy 24-30 Gy, 3-4 weeks หรือ involved site 

radiation therapy) (IIA)8,9 ถ้าไม่สามารถรักษาด้วยรังสีรักษาพิจารณารักษาด้วย Rituximab* (IIIB),10-12 

R*-chlorambucil (IA),13 R*-bendamustine (IIIA)14,15 หรือ R*-lenalidomide*16 (III C) 

                  3. ถ้าไม่ได้ complete remission และไม่มีอาการ (asymptomatic) พิจารณา watch and wait และ EGD และ 
biopsy ทุก 3-6 เดือน3-5(IVA) 
 - กรณีที่ H. Pylori negative3   

พิจารณาให้ triple therapy ด้วย antibiotics3,18 (IVB) และติดตามผลการรักษาด้วย endoscope และ biopsy 
ที่ 3-6 เดือนหลังได้รับการรักษา ถ้าไม่ได้ complete remission พิจารณารักษาด้วยรังสีรักษา (involved-field หรือ involved 
site radiation therapy)(II-IVA) ถ้าไม่สามารถรักษาด้วยรังสีรักษา พิจารณารักษาด้วย Rituximab* (IIIB), R*-chlorambucil 
(IA), R*-bendamustine* (IIIA) หรือ R*-lenalidomide* (IIIC) 

1.2 ระยะ III/IVE3 
พิจารณาให้ triple therapy ด้วย antibiotics (IIA) ในกรณี H. Pylori positive หรือ negative และให้การรักษา

ด้วยยาเคม ีบำบัดเม ื ่อมีอาการ , progressive disease, deep invasion, bulky disease, impending organ damage หรือ 
patient preference โดยพิจารณายาเคมีบำบัด Rituximab* alone (IIIB), R*-chlorambucil (IA), R*-bendamustine* (IIIA) 
หรือ R*-lenalidomide* (IIIC), R*-CVP หรือ R*-CHOP กรณีโรครุนแรงและสงสัย histological transformation3 (IVA) 

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ พิจารณา watch and wait และ EGD ร่วมกับตรวจ follow-up ตัวโรคที่ตำแหน่งอื่นทุก 6 
เดือน จำนวน 2 ปี และหลังจากน้ันทุก 12-18 เดือน (IVA) 
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      ถ้ามี hepatitis C infection พิจารณาให้การรักษาด้วย antiviral therapy3* (IVB) 

2. Non-gastric MALT lymphoma3 
พบได้ประมาณ 70% ของ MALT lymphoma ตำแหน่งที่พบบ่อยได้แก่ parotid gland, salivary gland, conjunctiva, 

thyroid gland, breast, skin หรือ lung พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในบางตำแหน่ง เช่น Borrelia burgdorferi ใน 
cutaneous MALT lymphoma, Chlamydia psittaci ใ น  conjunctival MALT lymphoma, Campylobacter jejuni ใ น 
immunoproliferative small intestinal disease เป็นต้น 

การรักษา  
พิจารณาให้ antibiotics เช่น 
- Borrelia burgdorferi: doxycycline  100 mg po twice a day, amoxicillin 500 mg po twice a day หรือ 

cefuroxime 500 mg po twice a day จำนวน 14 วัน 
- Chlamydia psittaci: doxycycline  100 mg po twice a day จำนวน 7-14 วัน 
- Campylobacter jejuni: azithromycin 100 mg po daily หรือ clarithromycin 250-500 mg po twice a day 

จำนวน 5-7 วัน 
ถ้าไม่ได้ complete remission หลังรักษาด้วย antibiotic และมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี เช่น มีอาการ, progressive 

disease, deep invasion, bulky disease, impending organ damage หรือ patient preference ให้พิจารณารักษาด้วยรังสี
รักษา (involved-field radiotherapy หรือ involved site radiation therapy) ในกรณี localized lesion (IIA) กรณีไม่สามารถ
รักษาด้วยรังสีรักษา หรือเป็นระยะ IVE พิจารณารักษาด้วย Rituximab*(IIB), R*-chlorambucil IA), R*-bendamustine* (IIIA) 
หรือ R*-lenalidomide* (IIIC), R*-CVP หรือ R*-CHOP กรณีโรครุนแรงและสงสัย histological transformation3 (IVA) 

          กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการ พิจารณา watch and wait ร่วมกับตรวจ follow- up ตัวโรคที่ตำแหน่งอื่น ทุก 6 เดือน จำนวน 2 
ปี และหลังจากน้ันทุก 12-18 เดือน3(IVA) 

ถ้ามี hepatitis C infection ไม่มีอาการหรือมีอาการ ใหก้ารรักษาด้วย antiviral therapy3 (IVB) 
 

3. MALT Lymphoma with large cell transformation3   
พิจารณาเคมีบำบัดเหมือน diffuse large B-cell lymphoma (IIA)(ดูบทที่ 7) 

4. NMZL3  
รักษาเช่นเดียวกับ follicular lymphoma (IVA)(ดูบทที่ 4) 
ถ้ามี hepatitis C infection ไม่มีอาการหรือมีอาการ ใหก้ารรักษาด้วย antiviral therapy* 

5. SMZL3 
การวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่มักได้จากการตรวจไขกระดูก (bone marrow biopsy) ผลการตรวจ flow cytometry และ 

immunohistochemistry เข้าได้กับ B cell lymphoma cell แต่ให้ผลลบต่อ CD25 และ CD103 ซึ่งช่วยแยกจาก hairy cell 
leukemia  ในกรณีตรวจเลือดและไขกระดูกไม่ได้ผล ต้องวินิจฉัยจากการตัดม้าม  

การรักษา  
1. ถ้ามี hepatitis C infection ผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการ ให้การรักษาด้วย antiviral therapy* (IVB) 
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2. ถ้ามี progressive cytopenia: hemoglobin < 10 g/dL, platelet< 80,000/μl, neutrophil<1,000/μl หรือมี 
autoimmune hemolytic anemia (AIHA) หรือ idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) แนะนำให้การรักษา (VB) 

กรณีที่มีอาการหรือมี progressive cytopenia พิจารณาการรักษาด้วย rituximab* (IIIA) โดยให้ขนาด 375 mg/m2 
สัปดาห์ละ 1ครั้ง จำนวน 4-8 สัปดาห์ โดยมี overall response rate มากกว่าร้อยละ 80 และ complete remission มากกว่า
ร้อยละ 40 และมี 10-year progression free survival (PFS) มากกว่าร้อยละ 60 การให้ rituximab ทุก 2 เดือน จำนวน 1-2 ปี 
อาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของ PFS แต่ไม่มีผลต่อ overall survival (OS)19-22 

ในกรณีที่ไมส่ามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยา rituximab หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย rituximab พิจารณาให้การ
รักษาด้วย splenectomy (IVB) หรือให้ยาเคมีบำบัดร่วม (IIIB) การรักษาด้วยวิธี splenectomy  สามารถทำให้มี hematologic 
response และลดอาการของ splenomegaly-related symptoms ได้รวดเร็วโดยมี 5-year PFS ร้อยละ 50-60 และ 5-year 
OS ร้อยละ 70-80 และผู้ป่วยที่ได้รับการตัดม้ามจำนวนร้อยละ 50 ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด22-23  

4. กรณีที่ไม่มีอาการ 
         พิจารณา watch and wait ร่วมกับตรวจ follow- up ด้วยการตรวจร่างกาย abdominal U/S และตรวจเลือดทุก 3-6 
เดือน (IVA) 
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       Helicobacter pylori positive   Helicobacter pylori negative 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gastric MZL, Stage I, II 

Helicobacter pylori test 

Helicobacter pylori eradication therapy 
Standard Antibiotics plus PPI [II, A] 

Helicobacter pylori test at least 6 weeks after starting eradication therapy and 
at least 2 weeks after PPI withdrawal 

Helicobacter pylori 

EGD and biopsy at 3-6 months 

Helicobacter pylori detected 

Alternative antibiotics plus PPI 

Negative for Lymphoma Positive for residual lymphoma, 
asymptomatic 

Positive for lymphoma, 
symptomatic or with other 
treatment indications: overt 
progression, deep invasive, nodal 
involvement 

ISRT (III-IV, A-B) 
If RT not feasible or not indicated: 
        R-chlorambucil [I, A] 
        R-Bendamustine [III, A] 
        Rituximab [III, B] 
        R Lenalidomide [III, C] 
Consider enrolment in clinical trials 

EGD and biopsy every 6 
months for 2 years, then every 
12-18 months 

EGD and biopsy  
every 3-6 months 
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   Helicobacter pylori positive                Helicobacter pylori negative 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastric MZL, Stage IV Non-gastric EMZL, Stage IV 

Helicobacter pylori test 

Helicobacter pylori eradication therapy 
Standard antibiotics plus PPI (II, A) 

 
 
 

Asymptomatic lymphoma Symptomatic lymphoma or with other 
treatment indications (overt progression, 
deep invasion, bulky disease, impending  
organ damage, patient preference) 

 R-chlorambucil [I, A] 
 R-bendamustine [III, A] 
 Rituximab [III, B] 
 R-lenalidomide [III, C] 
     Consider enrolment in clinical trials 

Watch-and-wait 
EGD and systemic follow-up twice per year for 2 years, 
then every 12-18 months 


