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รายงานผูปวย

การวินิจฉัยและการรักษาผูปวย Systemic Light Chain Amyloidosis

นวรัตน  อยูบาง และ ตนตนัย  นำาเบญจพล
แผนกโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

บทคัดยอ  ผูปวยชายไทยคู อายุ 43 ป ภูมิลำาเนาจังหวัดสิงหบุรี ไมมีโรคประจำาตัวมากอน มาโรงพยาบาลดวยอาการเหนื่อยมากขึ้นมา 

2 เดือน ขาบวมกดบุมทั้ง 2 ขาง  ตรวจรางกายพบตอมน้ำาเหลืองใตคางมีขนาดโตประมาณ 1 ซม. จำานวน 3 ตอม และตอมน้ำาลาย

หนาหูโตทั้ง 2 ขาง ขนาดขางละ 2 ซม.  ลิ้นมีขนาดโตเล็กนอยและพบรอยฟนบริเวณขางลิ้น  ภาพรังสีทรวงอกและคลื่นไฟฟาหัวใจ 

พบลักษณะของหัวใจโต echocardiogram พบผนังหัวใจหนาตัวทั้งหองซายและขวา left ventricular ejection fraction รอยละ 

40.1 serum protein electrophoresis และ immunofixation ปกติ serum free light chain พบ kappa 15.9 mg/L (คาปกติ 

0.33-1.94) lambda 421 mg/L (คาปกติ 0.57-2.63) และ kappa/lambda เทากับ 0.038 (คาปกติ 0.26-1.65) abdominal fat 

biopsy เขาไดกับ amyloidosis ตรวจไขกระดูก (bone marrow aspiration)  พบ plasma cell รอยละ 14 และพบ plasma cell 

ที่มีลักษณะเปน grape cells รวมดวย การตรวจทางพยาธิวิทยาของไขกระดูกพบ monoclonal plasma cell จึงไดรับการวินิจฉัย 

วาเปน immunoglobulin light chain amyloidosis (AL)
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บทนำา

อะมัยลอยโดสิส (amyloidosis) เปนกลุมโรคที่เกิดจากการ 

สะสมของโปรตีนที่เปน insoluble fibrils ตามเนื้อเยื่อตางๆ 

ทำาใหโครงสรางและการทำาหนาที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะเหลานั้น 

ผิดปกติไป ในปจจุบันพบวามีประมาณ 27 ชนิดที่เปน amyloido-

genic precursors โดยที่ monoclonal immunoglobulin light 

chain amyloidosis (AL) เปนชนิดที่พบมากที่สุด อะมัยลอยโดสิส 

อาจเกิดขึ้นโดยลำาพัง หรือเกิดรวมกับ monoclonal gammopathy 

of undetermined significant หรือ multiple myeloma หรือ 

Waldenstrom macroglobulinemia หรือมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 

อะมัยลอยโดสิสเป็นโรคที่พบนอย อุบัติการณของโรคอะมัยลอย

โดสิสในประเทศตะวันตก พบเพียง 9 รายตอประชากร 1 ลานคน 

ตอป1 พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุเฉลี่ย 65 ป แตมีราย

งานในผูปวยอายุนอยกวา 50 ป ประมาณรอยละ 10 อัตราการ

รอดชีวิตเฉลี่ย 13 เดือน หลังจากใหการวินิจฉัย

อะมัยลอยโดสิส สามารถจำาแนกไดหลายประเภท ดังแสดง

ใน Table 1 ในที่นี้ขอกลาวถึงเฉพาะ AL ซึ่งเกี่ยวของกับหลาย

ระบบทั่วรางกาย ไดแก ไต พบบอยที่สุด ประมาณ 2 ใน 3 ของ

ผูปวยในขณะที่วินิจฉัยโรค โดยอาการที่พบ คือ มีโปรตีนรั่ว 

ออกมาในปสสาวะ สวนมากเปน albumin และตรวจพบ mono-

clonal immunoglobulin light chain ในปสสาวะ nephrotic 

syndrome การทำางานของไต (glomerular filtration rate) ลดลง 

รอยละ 20-45 ของผูปวยจะมีขนาดของไตเพิ่มขึ้น สามารถวินิจฉัย

ภาวะนี้ไดโดยการตรวจทางพยาธิวิทยาของเนื้อไต

ความผิดปกติของหัวใจพบประมาณ 1 ใน 3 ของผูปวย และ 

รอยละ 50 มี diastolic heart failure ในขณะที่วินิจฉัย โดย

โปรตีนอะมัยลอยดจะไปสะสมที่กลามเนื้อหัวใจ ทำาใหมีการหนา

ตัวของกลามเนื้อหัวใจทั้งหองบนและลาง สงผลใหผูปวยมีภาวะ

หัวใจลมเหลวเนื่องจากการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจบกพรอง 

(cardiomyopathy) หัวใจเตนผิดจังหวะ มีอาการแสดงคลายกับ

อาการกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจจะพบ 

low voltage (QRS complex size < 0.5 ซม. ใน limb leads 

และ < 1 ซม. ใน chest leads), atrial arrhythmias (fibrillation, 

flutter หรือ tachycardia) และเมื่อตรวจ echocardiogram 
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จะพบกลามเนื้อหัวใจหองลางหนาตัว โดยปราศจากการขยายของ 

หัวใจหองลางซาย การบีบตัวของหัวใจลดลง พบ sparkling 

appearance (มีลักษณะระยิบระยับ) ที่กลามเนื้อหัวใจ ถามีความ

ผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจแลว อัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยเพียง 6 เดือน 

หากไมไดรับการรักษา พบเสนประสาทสวนปลายผิดปกติประมาณ 

รอยละ 20 ของผูปวยทั้งหมด โดยมีอาการชา บางครั้งมีอาการปวด

รวมดวย อาจคลายอาการชาในผูปวยเบาหวาน และพบ carpal 

tunnel syndrome ไดบอยในผูปวยกลุมนี้

Table 1  Type of amyloid protein

Amyloid protein Precursor Syndrome

AL/AH Immunoglobulin light/heavy chain Multiple myeloma/plasma cell dyscrasia

AA Serum AA protein Sporadic: secondary

Periodic fevers: familial Mediterranean 

fever, others

Aβ2M β2-microglobulin Dialysis-associated 

ATTR Transthyretin Sporadic

Hereditary

AFib Fibrinogen A α-chain Hereditary

AApoAI Apolipoprotein AI Hereditary

AApoAII Apolipoprotein AII Hereditary

ALys Lysosyme Hereditary

AGel Gelsolin Hereditary

ACys Cystatin C Hereditary

AL/AH, immunoglobulin light/heavy chain amyloid; AA, amyloid A; Aβ2M, amyloid derived from β2-microglobulin; ATTR, amyloid derived 

from transthyretin; AFib, amyloid derived from fibrinogen A α-chain;  AApoAI, amyloid derived from apolipoprotein AI; AApoAII, amyloid 

derived from apolipoprotein AII;  AGel, amyloid derived from gelsolin; ALys, amyloid derived from lysozyme; ACys, amyloid derived from 

cysteine.  (Modified from Picken MM2, Curr Opin Nephrol Hypertens 2007;16:196-203.)

Figure 1  Echocardiogram: thickened left ventricle, moderately impaired left ventricle function (ejection fraction 

40%) with sparkling pattern, thickened right ventricle with moderately impaired overall right ventricle systolic 

function, grade III diastolic dysfunction. AV, aortic valve; LA, left atrium; LV, left ventricle; MV, mitral valve; RV, 

right ventricle. 



Systemic Light Chain Amyloidosis

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 25  ฉบับ ที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2558

223

Figure 2  Abdominal subcutaneous fat biopsy stained 

with congo red, consistent with amyloid protein 

deposition

Figure 3  The reflective green light of apple green 

birefringence by the polarized light microscope, char-

acteristic amyloid protein deposition

ระบบทางเดินอาหารสวนมากไมมีอาการ แตพบโปรตีนอะมัย- 

ลอยดในเนื้อเยื่อลำาไสหรือกระเพาะอาหารเมื่อตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

โดยพบประมาณรอยละ 80 ของผูปวยทั้งหมด 

นอกจากนี้ ยังสามารถพบอาการแสดงอื่นๆ ไดแก ลิ้นใหญ 

(macroglossia) (ประมาณรอยละ 15) ตับโต (ประมาณรอยละ 

30) มามโต (ประมาณรอยละ 5) โปรตีนสะสมในเนื้อปอด ผิวหนัง 

เชน periorbital hematoma ผื่นที่ใบหนาและลำาตัว นอกจากนี้

ยังพบรอยโรคที่ตอมน้ำาลายใตกกหู ตอมธัยรอยดและตอมหมวก

ไตมีขนาดโตขึ้นได

การวินิจฉัย ทำาไดโดยการตรวจชิ้นเนื้อดวย light microscope 

ยอมติด congo red และ apple green birefringence เมื่อ

ดูดวย polarized light ตำาแหนงที่นิยมตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ ไดแก 

ไขมันบริเวณหนาทอง ไขกระดูก และตอมน้ำาลาย

การรักษาจำาเพาะคือ การใหเคมีบำาบัด โดยจุดมุงหมายเพื่อ 

ยับยั้งการสรางอะมัยลอยดโปรตีนจากเซลลมะเร็งพลาสมา สูตรยา

เคมีบำาบัดที่เคยมีรายงาน ไดแก bortezomib/cyclophospha- 

mide/dexamethasone, bortezomib/dexamethasone, borte- 

zomib/melphalan/dexamethasone, cyclophosphamide/

thalidomide/dexamethasone, dexamethasone/alpha-inter- 

feron, lenalido-mide/cyclophosphamide/dexamethasone, 

lenalidomide/dexamethasone, melphalan/dexamethasone, 

pomalidomide/dexamethasone, thalidomide/dexame 

thasone3 พบวา ยาสูตร bortezomib/cyclophosphamide/

dexamethasone สามารถทำาใหผูปวยมี hematologic response 

รอยละ 94 และได complete remission ถึงรอยละ 71 ระยะ

เวลาเฉลี่ยของการตอบสนองเทากับ 22 เดือน ซึ่งเหนือกวายา

ในสูตรอื่นๆ4 และผูปวยควรไดรับการปลูกถายไขกระดูกชนิด

ใชเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดแดงจากตนเอง (autologous stem 

cell transplant) ตอถาทำาได เนื่องจากไดมีการศึกษาพบวา การ

ปลูกถายไขกระดูกในผูปวยอะมัยลอยโดสิส ทำาใหอัตราการรอด

ชีวิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 18 เดือนถารักษาดวยเคมีบำาบัดเพียงอยาง

เดียวเปน 4.5 ป อยางไรก็ตามการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดทำาใหมี

อัตราการเสียชีวิตประมาณรอยละ 10 และอัตราการเกิดโรคซ้ำา

ประมาณรอยละ 34 โดยเฉลี่ยจะเกิดโรคซ้ำาภายใน 2.5 ป โดย

เกณฑที่บงบอกวาผูปวยสามารถทำาการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด 

ไดแก troponin T < 0.06 ng/mL (คาปกติ 0-0.1 ng/mL), 

NT-proBNP < 5,000 ng/L (คาปกติ < 100 ng/L ในผูปวย 

ที่อายุนอยกวา 50 ป)  มีคาการทำางานของไตดี ECOG 0-1 และ

คาความดัน systolic มากกวา 100 มม.ปรอท5

รายงานผูปวย

ผูปวยชายไทยคู อายุ 43 ป ภูมิลำาเนาจังหวัดสิงหบุรี ไมมีโรค

ประจำาตัวมากอน มาโรงพยาบาลดวยอาการเหนื่อยมากขึ้นมาเปน

เวลา 2 เดือน โดยประมาณ 3 ปกอนมาโรงพยาบาลผูปวยเริ่ม

มีอาการเหนื่อย ออกกำาลังกายไมไดเหมือนเดิม ไมมีอาการแนน 

หนาอก ไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง แพทยใหการ

วินิจฉัยวาหัวใจขาดเลือด จากนั้นทำาการสวนหลอดเลือดหัวใจ พบ

เสนเลือดหัวใจดานขวา (right coronary artery) อุดตัน ไดทำา 

percutaneous coronary intervention และใส stent จาก

นั้นอาการเหนื่อยดีขึ้นเล็กนอย ออกกำาลังกายเบาๆ ได ทำากิจวัตร
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ประจำาวันไดปกติ  ตอมาประมาณ 9 เดือนกอนมาโรงพยาบาล เริ่ม

เหนื่อยมากขึ้น ขาบวมสองขางเปนๆ หายๆ ปสสาวะออกปริมาณ

เทาเดิม ไมมีปสสาวะเปนฟอง จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเชน

เดิม พบมีการอุดตันซ้ำาที่เสนเลือดหัวใจดานขวา (right coronary 

artery) และอุดตันเพิ่มที่ left anterior descending artery 

รอยละ 60  ผูปวยไดรักษาดวยการรับประทานยาเพียงอยางเดียว

2 เดือนกอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นอีก

ครั้ง เดินขึ้นบันได 1 ชั้นตองหยุดพัก ขาบวมกดบุมทั้ง 2 ขาง 

นอนราบแลวเหนื่อยบางครั้ง แตไมตองลุกมานั่งหอบกลางคืน ไมมี 

อาการแนนหนาอก ไมมีไข ไมมีเบื่ออาหาร ไมมีน้ำาหนักลด รูสึกเสียง

พูดเปลี่ยนไมชัดเหมือนกอน ไมมีอาการชาตามรางกาย ไมมีอาการ

ปวดกระดูก ปสสาวะและอุจจาระปกติ จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา 

ผูปวยเปนบุตรคนที่ 2 ในจำานวนพี่นอง 2 คน มีพี่สาว 1 คน 

แข็งแรงดี บิดาเปนมะเร็งที่ตับ เสียชีวิตแลว อาชีพธุรกิจสวนตัว 

(รานอาหาร) เคยผาตัดพังผืดรัดเสนประสาทที่ขอมือสองขาง 

(carpal tunnel syndrome) เมื่อ 4 ปกอน ดื่มสุราประมาณ 1 

ครั้ง/สัปดาห นาน 20 ป สูบบุหรี่ 3-4 มวน/วัน

ผลการตรวจรางกายแรกรับ ผูปวยรูสึกตัวดี ไมซีด ไมมีไข 

ชีพจร 77 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 16 ครั้ง/นาที ความดัน

โลหิต 110/70 มม.ปรอท คลำาพบตอมน้ำาเหลืองใตคางมีขนาดโต

ประมาณ 1 ซม. จำานวน 3 ตอม และตอมน้ำาลายใตกกหูโตทั้ง 2 

ขาง ขนาด 2 ซม. ลิ้นมีขนาดโตเล็กนอยและพบรอยฟนบริเวณขาง

ลิ้น ตรวจหัวใจพบเสียงหัวใจผิดปกติ คือ P2 ดังขึ้น ตรวจปอดมี

เสียง crepitation ที่ชายปอดทั้ง 2 ขาง ตรวจทองปกติ ตับและ

มามไมโต ขาบวมกดบุมทั้ง 2 ขาง 

ตรวจทางหองปฏิบัติการ complete blood count แรก

รับ Hct 44.9%, Hb 16 g/dL, WBC 8,500/cumm, platelet 

206,000/cumm, electrolyte ปกติ BUN 13 mg/dL, creatinine 

0.9 mg/dL และหนาที่ของตับปกติ

EKG: normal sinus rhythm 86/min, right axis deviation, 

left atrial enlargement, low voltage in frontal leads and 

poor R progression

CXR: cardiomegaly widening carina angle, downward 

apical of heart

Echocardiogram: thickened left ventricle, moderately 

impaired left ventricle function (ejection fraction 40.1%) 

with sparkling pattern, thickened right ventricle with 

moderately impaired overall right ventricle systolic 

function, grade III diastolic dysfunction 

Bone survey: no osteopenia, no osteolytic lesion

NT-proBNP 7,184 ng/L, troponin T 0.066 ng/mL

Serum protein electrophoresis และ immunofixation 

ปกติ serum free light chain พบ kappa 15.9 mg/L, lambda 

421 mg/L และ kappa/lambda 0.038

Abdominal subcutaneous fat biopsy: the congo red 

stain is positive, consistent with amyloidosis

Bone marrow aspiration: normocellularity 50%, 

M:E = 2:1, normal erythropoiesis, granulopoiesis and 

lymphopoiesis, matured plasma cell 14% with multiple 

grape cells

Bone marrow biopsy: 50% cellular marrow with 

decreased all hematopoietic cell series showing diffuse 

Figure 4  Pictures of bone marrow smear show plasma cells which have accumulation of immunoglobulin within 

their cytoplasms

(a) (b)
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infiltration of plasma cells 15% containing immuno- 

globulin deposit.  Iron content is decrease, and immuno-

histochemical study shows neoplastic cells are positive 

staining for CD138 with lambda light chain restriction.  

Kappa light chain is negative.

ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน systemic amyloidosis with 

cardiac involvement โดยประเมินตามนิยามใน Table 2 

ซึ่งมีการพยากรณโรคที่ไมดีเนื่องจากมี cardiomyopathy ที่มี 

cardiac marker สูง โอกาสที่การทำางานของหัวใจจะกลับมาเปน

ปกติมีนอยมาก อยางไรก็ตาม ผูปวยรายนี้ไดรับการรักษาดวย

เคมีบำาบัดที่ประกอบดวย cyclphosphamide 300 mg/m2 

รับประทานสัปดาหละครั้ง bortezomib 1.3 mg/m2 ฉีดเขาใต 

ผิวหนังสัปดาหละครั้งและ dexamethasone 40 mg รับประทาน 

สัปดาหละครั้ง 4 สัปดาหติดกัน4 จำานวน 4 รอบ จากนั้นไดทำา 

การประเมินการตอบสนองของโรคหลังไดรับยาพบวา serum 

immunofixation ปกติ kappa/lambda free light chain 

Table 3  Hematologic and organ response criteria

Response Criteria

•	 CR
•	 VGPR
•	 PR
•	 No response

Negative serum and urine IFE, normal kappa/lambda free light chain ratio, normal bone marrow
dFLC < 40 mg/L
dFLC decrease ≥ 50 mg/L
Others

Kidney 50% decrease in 24-hour urinary protein excretion in the absence of the worsening of CrCl by 

≥ 25% or increase serum Cr of ≥ 0.5 g/dL

Cardiac Mean interventricular septal thickness decrease by 2 mm, 20% improvement in EF, improvement 

by 2 NYHAC without an increase in diuretic use, and no increase in wall thickness and/or a 

decrease in NT-proBNP of ≥ 30% (minimum 300 ng/L) in patient with a CrCl ≥ 45 mL/min/1.73 m2

Liver 50% decrease in abnormal alkaline phosphatase value

Decrease in liver size radiographically at least 2 cm

IFE, immunofixation electrophoresis;  dFLC, difference in concentration between involved and uninvolved free light 

chains  (Modified from Kenneth C, et al3, NCCN Guideline 2014 and Mikhal JR, et al4, Blood 2012;119:4391-4.)

Table 2  Definition of organ involvement in light chain amyloidosis

Involved organ or tissue Criteria

Kidney 24-hr urine protein ≥ 0.5 g/day, predominantly albumin

Heart NT-proBNP > 332 ng/L (in the absence of renal failure or atrial fibrillation) or mean 

wall thickness in diastole by echocardiography > 12 mm, no other cardiac cause

Liver Total liver span > 15 cm in the absence of heart failure, or alkaline phosphatase 

> 1.5 times institutional upper limit of normal

Nerve Peripheral: symmetric lower extremity sensorimotor peripheral neuropathy

Autonomic: gastric-emptying disorder, pseudo-obstruction,voiding dysfunction not 

related to direct organ infiltration.

Gastro-intestinal tract Direct biopsy verification with symptoms

Lung Direct biopsy verification with symptoms

Interstitial radiographic pattern

Soft tissues Tongue enlargement, arthropathy, claudication (presumed vascular amyloid), skin 

lesions, myopathy (by biopsy or pseudohypertrophy), lymph node (may be localized),

carpal tunnel syndrome
Modified from Kenneth C, et al3, NCCN Guideline 2014 and Mikhal JR, et al4, Blood 2012;119:4391-4.
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ratio ปกติ (kappa = 10.5 mg/L, lambda = 22.8 mg/L 

และ kappa/lambda ratio = 0.461) ตรวจไขกระดูกพบพลาสมา 

เซลลเพียงรอยละ 5 เมื ่อประเมินแลวเขาเกณฑ complete 

hematologic response (Table 3) แตปญหาของ cardio-

myopathy ไมดีขึ้น เนื่องจากผูปวยยังคงมีอาการบวมและเหนื่อย

นอนราบไมไดอยู ผล echocardiogram พบวายังมีผนังหัวใจ 

หนาตัวทั้งหองซายและขวาเทาๆ เดิมและ left ventricular 

ejection fraction รอยละ 39 ผล NT-proBNP 9,204 ng/L 

และ troponin T 0.07 ng/mL ทำาใหเปนขอหามในการทำาปลูกถาย

เซลลตนกำาเนิด ซึ่งขอหามในการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด คือ NT-

proBNP ≥ 5,000 ng/L และความดัน systolic < 100 มม.ปรอท5

วิจารณ

Immunoglobulin light chain amyloidosis (AL) เปนโรค

ที่พบไดนอย แตมีอาการเกี่ยวของกับหลายระบบ จึงทำาใหมีอาการ

แสดงในหลายระบบ ดังที่ไดกลาวมาในขางตน และในผูปวยที่มี

อาการและอาการแสดงของโรคที่ไมชัดเจน อาจทำาใหการวินิจฉัย

โรคทำาไดยากในการตรวจผูปวยครั้งแรก เชนเดียวกับผูปวยรายนี้ 

ซึ่งมีอาการแสดงทางหัวใจเปนหลัก คลายกับกลามเนื้อหัวใจขาด

เลือดและน้ำาทวมปอด โดยที่อาการดานอื่นๆ ของโรคไมชัดเจน จึง

ทำาใหไมสามารถวินิจฉัยไดในเบื้องตน จนเมื่อทำา echocardio-

graphy  จึงทำาใหนึกถึงภาวะนี้ ดังนั้นเราควรคำานึงถึงโรค systemic 

amyloidosis ดวยเสมอ ในผูปวยที่มีอาการแสดงในระบบตางๆ 

ที่สามารถพบไดในโรคนี้ และไมสามารถหาสาเหตุอื่นที่อธิบาย

อาการที่เกิดขึ้นไดแนชัด เพราะหากไดรับการรักษาชา อัตราการ

เสียชีวิตจะสูงมาก ในผูปวยรายนี้มีการพยากรณโรคที่ไมดี เนื่องจาก

มีการสะสมของ monoclonal immunoglobulin light chain ที่

กลามเนื้อหัวใจ สงผลใหการบีบตัวของหัวใจลดลงอยางมากเหลือ 

ประมาณรอยละ 40 ซึ่งจะทำาใหผูปวยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน
เปาหมายของการรักษา AL คือ การลดปริมาณหรือกำาจัด

พลาสมาเซลล เพื่อฟนฟูการทำางานของอวัยวะที่เกี่ยวของ และ
ไมใหมีอวัยวะใหมถูกทำาลายเพิ่ม ซึ่งยาที่ใชในการรักษา AL เปน
สูตรยาที่เหมือนกับการรักษา multiple myeloma

สรุป

ผูปวยรายนี้เปน systemic amyloidosis ที่มี cardiac 

involvement ในขณะนี้ไดยา cyclphosphamide 300 mg/m2 

รับประทานทุกสัปดาห bortezomib 1.3 mg/m2 ฉีดใตผิวหนัง

ทุกสัปดาหและ dexamethasone 40 mg รับประทานทุกสัปดาห 

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตอ 1 รอบการรักษา โดยใหทั้งหมด 4 รอบ 

แลวประเมินการตอบสนองตอการรักษาพบวาได complete 

hematologic response แตปญหาของ cardiomyopathy 

ไมดีขึ้น  เนื่องจากผูปวยมีอาการบวมและเหนื่อยนอนราบไมได 

บางครั้ง ผล echocardiogram พบวายังมีผนังหัวใจหนาตัวทั้ง

หองซายและขวาเทาๆ เดิมและ left ventricular ejection fraction 

รอยละ 39 ผล NT-proBNP 9,204 ng/L และ troponin T 

0.07 ng/mL ทำาใหเปนขอหามในการทำาปลูกถายเซลลตนกำาเนิด
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Diagnosis and Management of Systemic Light Chain Amyloidosis

Nawarat Yoobang and Tontanai Numbenjapon
Division of Hematology, Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital and College of Medicine

Abstract:  A 43-year-old man with no known underlying disease presented with progressive shortness of breath 

and legs edema for 2 months.  On physical examination, the clinically overt biventricular heart failure, multiple 

submental lymphadenopathies (1 cm in diameter), bilateral parotid glands enlargement (2 cm in diameter) 

and macroglossia were detected.  Chest radiography and electrocardiogram showed global cardiac chambers 

enlargement.  Echocardiogram demonstrated thickening of left ventricular wall with moderately impaired left 

ventricular function (ejection fraction 40.1%) and sparkling pattern, thickening of right ventricular wall with 

moderately impaired right ventricular systolic function and grade III diastolic dysfunction.  The cardiac marker of 

NT-proBNP was markedly elevated (7,184 ng/L) and troponin T was 0.07 ng/mL.  Serum protein electrophoresis 

and immunofixation electrophoresis could not demonstrate monoclonal hypergammaglobulinemia. However, 

serum lambda free light chain was significantly elevated (421 mg/L) as compared to normal level of serum 

kappa free light chain (15.9 mg/L).  Therefore, the kappa/lambda ratio was significantly abnormal (0.038).  The 

abdominal fat biopsy was consistent with amyloidosis.  The bone marrow study demonstrated clonal lambda 

restricted plasma cell of 14%.  Consequently, the patient was diagnosed as high-risk systemic immunoglobulin 

light chain amyloidosis (AL) with cardiac amyloidosis.  In addition to the standard treatment for congestive 

heart failure, the patient received cyclophosphamide, bortezomib and dexamethasone (CyBorD) regimen for his 

amyloidsis.  Although, the patient had achieved complete hematologic response, he was precluded from the 

autologous stem cell transplant due to the worsening of his cardiomyopathy.

Keywords : l Immunoglobulin light chain amyloidosis (AL)  l Serum protein electrophoresis

    l Immunofixation  l Serum free light chain
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