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มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืง (Lymphoma) เกดิจำกควำมผดิปกตขิอง
เซลลน์�ำ้เหลอืงหรอืเซลลล์มิฟอยด ์(Lymphoid cell) ทีม่หีลำก
หลำยชนิด ท�ำใหเ้กดิมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดต่ำงๆ ซึง่ลำ่สุดในปี 
2560 องคก์ำรอนำมยัโลก (World Health Organization, WHO, 
2017)1 ไดจ้ �ำแนกชนิดของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงเอำไวม้ำกกวำ่ 50 
ชนิด โดยอำศยัอำกำร อำกำรแสดง ลกัษณะจลุพยำธวิทิยำ (Histo- 
pathology) อมิมโูนฮสีโตเคม ี(Immunohistochemistry) เซลล ์
พนัธุศำสตร ์(Cytogenetics) ฟลูออเรสเซนซอ์นิซตูิไฮบรไิดเซซนั
หรอืฟิช (Fluorescent in situ hybridization, FISH) และพนัธุ
ศำสตรร์ะดบัโมเลกลุ (Molecular genetics) ประกอบกนั ซึง่มะเรง็
ต่อมน�ำ้เหลอืงทีพ่บบอ่ยเป็นชนิดบเีซลล ์(B-cell) โดยพบมำกถงึ
รอ้ยละ 85-90 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมดท ัว่โลก1 ส�ำหรบั
ในประเทศไทย2,3 พบมะเร็งต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดบเีซลลป์ระมำณ
รอ้ยละ 75 โดยชนิดทีพ่บบอ่ยทีสุ่ดคอื มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดบี
เซลลข์นำดใหญ่แผ่กระจำย (Diffuse large B-cell lymphoma, 
DLBCL) ซึง่มกัมกีำรด�ำเนินโรครุนแรง ส�ำหรบัมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอื
งชนิดบเีซลลข์นำดเลก็ (Small B-cell lymphoma, SBCL) พบ
ไดน้อ้ยกวำ่ แต่กม็อีบุตักิำรณแ์ตกต่ำงกนัไปตำมภมูภิำคของโลก 
องคก์ำรอนำมยัโลกใหต้วัเลขสูงถงึรอ้ยละ 54.3 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้
เหลอืงชนิดบเีซลลท์กุชนิด1 โดยแบง่ออกเป็น 

(1) มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดฟอลลคูิลำร ์ (เซลลเ์รยีงตวัเป็น 
กลุม่กอ้น) (Follicular lymphoma, FL) รอ้ยละ 29 

(2) มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดลมิโฟไซตข์นำดเลก็หรอืมะเรง็เมด็
เลอืดขำวเรื้อรงัชนิดลมิโฟไซต ์(Small lymphocytic lymphoma/
chronic lymphocytic leukemia, SLL/CLL) รอ้ยละ 12 

(3) มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดมำรจ์นิลัโซน (Marginal zone 
lymphoma, MZL) รอ้ยละ 11.9 เกดิจำกเซลลท์ีอ่ยู่ชำยขอบ (mar-
ginal zone) ถดัออกไปจำกขอบของเจอรม์นิลัเซน็เตอร ์(mantle 
layer of germinal center) โดยแบง่แยกออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ คอื 
มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดมำรจ์นิลัโซนนอกต่อมน�ำ้เหลอืงในเนื้อเยือ่
น�ำ้เหลอืงของเยือ่เมอืก (Extranodal marginal zone lymphoma 
of mucosa-associated lymphoid tissue, MALT lympho-
ma) รอ้ยละ 9 มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลืองชนิดมำรจ์นิลัโซนในต่อมน�ำ้

เหลอืง (Nodal marginal zone lymphoma) รอ้ยละ 2 และ
มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดมำรจ์นิลัโซนในมำ้ม (Splenic marginal 
zone lymphoma) รอ้ยละ 0.9

(4) มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดเซลลแ์มนเทลิ (Mantle cell lym-
phoma, MCL) ซึง่เซลลม์ะเรง็เจรญิจำกเซลลน์�ำ้เหลอืงขนำดเลก็
ทีอ่ยู่ทีข่อบ (Mantle layer) ของเจอรม์นิลัเซน็เตอร ์(Germinal 
center) รอ้ยละ 7

(5) มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดลมิโฟพลำสมำซติกิ (Lymphop-
lasmacytic lymphoma, LPL) รอ้ยละ 1.4  ประกอบดว้ยเซลล ์
3 ชนิด คอื 1) เซลลน์�ำ้เหลอืงขนำดเลก็  2) เซลลก์�ำ้กึ่งระหวำ่ง 
ลมิโฟไซตก์บัเซลลพ์ลำสมำ และ 3) เซลลพ์ลำสมำ

มะเร็งต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดบเีซลลข์นำดเลก็ (Small B-cell 
lymphoma, SBCL) หลำยชนิดมกีำรด�ำเนินโรคทีไ่มรุ่นแรง อำจมี
อำกำรนอ้ยมำกหรอืไมม่เีลยกไ็ด ้จงึมผูีเ้รยีกกลุม่นี้วำ่ มะเรง็ต่อม
น�ำ้เหลอืงโตชำ้หรอืเจบ็กรุ่น (Indolent lymphoma) ซึง่จะไมร่วม
มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดเซลลแ์มนเทลิ (MCL) ทีม่กัมกีำรด�ำเนิน
โรครุนแรงและมกักลบัเป็นซ�ำ้ ส �ำหรบัมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงบเีซลล ์
ขนำดเลก็กลุม่โตชำ้นี้ มอีำกำร อำกำรแสดง และลกัษณะจลุพยำธิ
วทิยำทีแ่ยกจำกกนัไดย้ำก เนื่องจำกมลีกัษณะร่วมกนัหลำยประกำร 
เช่น เป็นเซลลน์�ำ้เหลอืงขนำดเลก็หรอืเลก็ถงึกลำง มกักระจำยตวั
ในต่อมน�ำ้เหลอืงหรอืในไขกระดูกคลำ้ยกนั คอื กระจดักระจำย
ไปท ัว่ (Diffuse) หรอือำจเรยีงตวัเป็นกลุม่กอ้น (Nodular หรอื 
vaguely nodular) ร่วมกบักำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำ 
(Plasmacytic differentiation, PCD) ไดเ้กอืบทกุชนิดอกีดว้ย 
ท�ำใหว้นิิจฉยัชนิดทีจ่ �ำเพำะเจำะจงไดย้ำก ตอ้งอำศยักำรตรวจ
พเิศษอืน่ๆ ทีก่ลำ่วถงึขำ้งตน้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรยอ้มพเิศษอมิมโูน
ฮสีโตเคม ี  เซลลพ์นัธุศำสตร ์  ฟลูออเรสเซนซอ์นิซตูิไฮบรไิด- 
เซซนัหรอืเทคนิค “ฟิช” และพนัธุศำสตรร์ะดบัโมเลกลุ ในปจัจบุนั 
กำรตรวจวเิครำะหท์ำงพนัธุกรรม (Genetic analysis) ตรวจพบ
กำรกลำยพนัธุข์องจนี (Gene mutation) นอกเหนือไปจำกกำร
สลบัต�ำแหน่งทำงพนัธุกรรม (Genetic translocation) ซึง่พบ
จ�ำเพำะในมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงหลำยชนิด

บทความฟ้ืนวชิา

การทบทวนวรรณกรรมของมะเรง็ต่อมน�้าเหลอืงชนิดบเีซลลข์นาดเลก็ที่มีการ
เปลี่ยนสภาพเป็นเซลลพ์ลาสมา
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กำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำ (plasmacytic differen- 

tiation, PCD) เป็นปรำกฏกำรณท์ีเ่กดิขึ้นเมือ่บเีซลลพ์ฒันำหนำ้ที่

ต่อจนถงึทีสุ่ดคอืกำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำ ซึง่จะไมม่ี

อมิมโูนโกลบลุนิบนผวิเซลล ์ (surface immunoglobulin) แต่

จะสรำ้งอมิมโูนโกลบลุนิในไซโตพลำซมึ (cytoplasmic immu-

noglobulin) ทีจ่ะหล ัง่ออกนอกเซลลเ์ขำ้ไปในหลอดเลอืดเพือ่ไป

ท�ำหนำ้ทีส่ำรภมูติำ้นทำน (antibody) ในกรณีทีส่รำ้งและหล ัง่ใน

ปรมิำณมำกกส็ำมำรถตรวจพบไดใ้นเลอืด และสำรภมูติำ้นทำนนี้

อำจก่อปญัหำทำงคลนิิกใหผู้ป่้วยได ้เช่น ภำวะเลอืดจำงเหตเุลอืด

สลำย (hemolytic anemia) เป็นตน้

ถำ้พจิำรณำจำกตวัเลขควำมชกุของโรคมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิด

ต่ำงๆ จำกท ัว่โลก (Table 1) จะพบวำ่ SBCL พบไดป้ระมำณรอ้ย

ละ 20-27 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมดส�ำหรบัคนเอเชยี ขณะ

ทีพ่บไดบ้อ่ยกวำ่ ประมำณรอ้ยละ 50-55 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืง

ท ัง้หมดส�ำหรบัคนผวิขำว ส�ำหรบั SBCL ทีม่กีำรเปลีย่นสภำพเป็น

เซลลพ์ลำสมำ (SBCL+PCD) นัน้ พบไดป้ระมำณรอ้ยละ 3-6 ของ

มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมดส�ำหรบัคนเอเชยี และประมำณรอ้ยละ 

4.2-4.4 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมดส�ำหรบัคนผวิขำว แต่เมือ่

พจิำรณำเฉพำะในกลุม่ SBCL เท่ำนัน้ จะพบวำ่ SBCL+PCD นัน้ 

พบไดป้ระมำณรอ้ยละ 11.0-23.1 ของ SBCL ส�ำหรบัคนเอเชยี 

และประมำณรอ้ยละ 7.8-8.8 ของ SBCL ส�ำหรบัคนผวิขำว ดงันัน้ 

พยำธแิพทยใ์นประเทศไทยมโีอกำสไดว้นิิจฉยั SBCL+PCD ได ้

บอ่ยพอสมควร ท ัง้นี้  กำรศึกษำมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงจำกประเทศไทย 

พบ LPL รอ้ยละ 1.1 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมดหรอืรอ้ยละ 

5.6 ของ SBCL ในคนไทย และประมำณตวัเลขวำ่ม ีMZL+PCD 

รอ้ยละ 1.8 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมด หรอืรอ้ยละ 9.1 ของ

มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดบเีซลลข์นำดเลก็ในคนไทย จงึเป็นทีม่ำ

ของกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบั SBCL+PCD ในครัง้น้ีเพือ่

ใหก้ระชบั จงึขอทบทวนเฉพำะ MZL และ LPL เท่ำนัน้

(หมำยเหต ุเพือ่ควำมสะดวกในกำรอ่ำนบทควำม จะขออนุญำต

ใชต้วัย่อภำษำองักฤษส�ำหรบัมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงบเีซลลช์นิดต่ำงๆ 

ดงัน้ี DLBCL แทน diffuse large B-cell lymphoma, EMZL 

แทน extranodal marginal zone lymphoma, FL แทน follix-

cular lymphoma, LPL แทน lymphoplasmacytic lympho-

ma, MALT lymphoma แทน extranodal marginal zone 

lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue, MCL 

แทน mantle cell lymphoma, MZL แทน marginal zone 

lymphoma, NMZL แทน nodal marginal zone lymphoma 

และ SMZL แทน splenic MZL)

Marginal Zone lymphoma (MZL)

แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คอื extranodal MZL (EMZL) of 

mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma), 

splenic marginal zone lymphoma (SMZL) และ nodal mar-

ginal zone lymphoma (NMZL) มอีบุตักิำรณโ์ดยรวมประมำณ

รอ้ยละ 3-7 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงทกุชนิด และมรีำยงำนกำรตดิ

เชื้อบำงชนิดเพิม่ปจัจยัเสีย่งต่อกำรเกดิ MZL4 (Table 2)

Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-asso-

ciated lymphoid tissue (MALT lymphoma)

พบในอวยัวะนอกต่อมน�ำ้เหลอืง เช่น ระบบทำงเดนิอำหำร (GI 

tract)  ต่อมน�ำ้ลำย  ต่อมไทรอยด ์ ดวงตำและเนื้อเยือ่รอบดวงตำ 

(Ocular and adnexa)  ปอด และผวิหนงั  MALT lymphoma 

หรอื EMZL พบไดร้อ้ยละ 50 ของมะเรง็ในกระเพำะอำหำรท ัง้หมด 

นอกจำกควำมสมัพนัธก์บักำรตดิเชื้อบำงชนิดดงัแสดงใน Table 2 

แลว้ EMZL ยงัมคีวำมสมัพนัธก์บัภมูคิุม้กนัต่อตำ้นตนเอง5 เช่น 

EMZL ของต่อมน�ำ้ลำยสมัพนัธก์บักลุม่อำกำรโชเกรน็ (Sjogren’s 

syndrome, SS), EMZL ของต่อมไทรอยดส์มัพนัธก์บัต่อม

ไทรอยดอ์กัเสบฮำชโิมโต (Hashimoto thyroiditis) หรอืผูป่้วย 

Immune thrombocytopenic purpura (ITP) หรอื autoimmune 

hemolytic anemia (AIHA) อำจพบวำ่ม ีEMZL ได ้

ช่วงอำยุทีพ่บบอ่ย ประมำณ 60-70 ปี มอีำกำรค่อยเป็นค่อย

ไป ผูป่้วยมกัไดร้บักำรวนิิจฉยัทีร่ะยะ 1-2 มกัไมม่อีำกำรทำงกำย

ท ัว่ไป (Constitutional symptom) สำมำรถพบเซลลม์ะเรง็แพร่

กระจำยในไขกระดูกร่วมดว้ยประมำณรอ้ยละ 2-20 และพบกำร 

กลำยสภำพเป็นมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดรุนแรงไดร้อ้ยละ 51

Splenic marginal zone lymphoma (SMZL)

พบไดน้อ้ย ประมำณรอ้ยละ 1-2 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืง

ท ัง้หมด เพรำะในปจัจบุนัมกัไมร่กัษำดว้ยกำรตดัมำ้มทีโ่ต ท�ำให ้

ยนืยนักำรวนิิจฉยัจำกมำ้มโดยตรงไดน้อ้ยรำย นอกจำกนี้ ลกัษณะ

ของเซลลแ์ละอมิมโูนฟีโนทยัป์ (Immunophenotype) จำกเลอืด 

ต่อมน�ำ้เหลอืง หรอืไขกระดูก แยกจำก MZL อืน่ไดย้ำก ส่วนมำก

พบในผูสู้งอำยุ พบมำกทีสุ่ดช่วงอำยุ 65 ปี ผูป่้วยมกัมอีำกำรค่อย

เป็นค่อยไป จะถกูตรวจพบวำ่มมีำ้มโต และรอ้ยละ 25 ของผูป่้วย

ตรวจพบมลีมิโฟไซตใ์นเลอืดสูง รอ้ยละ 10-15 ของผูป่้วยอำจมำ

พบแพทยด์ว้ยเกลด็เลอืดต�ำ่แบบ ITP หรอืโลหติจำงแบบ AIHA 

มกัไมพ่บต่อมน�ำ้เหลอืงหรอืตบัโตร่วม จำกรำยงำนของ Chacon 

และคณะ6 และ Berger และคณะ7 พบวำ่ รอ้ยละ 57-68 ของผู ้

ป่วยตรวจเลอืดพบมลีมิโฟไซตท์ีม่ไีซโทพลำซมึยืน่ออกไปคลำ้ยขน 
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Table 1  Prevalence (%) of small B cell lymphoma (SBCL) and small B cell lymphoma with plasmacytic differ-

entiation (SBCL+PCD) in Caucasians versus Asians compared to all subtypes of lymphoma (The numbers in 

parentheses are the mean numbers.)2,3

Subtypes of lymphoma America Poland Australia Japan South Korea China Thai

FL 14.2-17.1 

(15.7)

6.9 19.0 7.1-20.1 

(13.6)

2.1-2.9

(2.5)

3.4-5.9

(4.7)

5.6-11.2

(8.4)

MZL 8.3 7.6 3.0 5.7-10.8

(8.3)

16.6-20.5

(18.6)

6.9-10.5

(8.7)

5.5-6.2

(5.9)

MCL 2.2-4.1 (3.2) 8.6 2.9 3.0-3.6

(3.3)

2.3-2.4

(2.4)

2.8-3.1

(3.0)

1.4-2.4

(1.9)

SLL/CLL 18.6-22.6

(20.6)

30.3 26.3 1.4-1.6

(1.5)

1.3-2.2

(1.8)

4.3-4.6

(4.5)

1.5-3.4

(2.5)

LPL 1.1-2.7

(1.9)

2.1 3.3 0.2-0.7

(0.5)

0.3 0.4-1.1

(0.8)

1.1

Small B-cell lymphoma 

(SBCL)

49.7 55.5 54.5 27.2 25.6 21.7 19.8

LPL as a percentage of 

SBCL (1)

3.8 3.8 6.1 1.8 1.2 3.7 5.6

MZL with PCD 2.5 2.3 0.9 2.5 5.6 2.6 1.8

MZL+PCD as a 

percentage of  SBCL (2)

5.0 4.1 1.7 9.2 21.9 12.0 9.1

SBCL+PCD as a 

percentage of SBCL (1+2)

8.8 7.9 7.8 11.0 23.1 15.7 14.7

Table 2  Infections that increase risk for marginal zone lymphoma (MZL)4

Co-Common pathogen Types and location of  MZL

Helicobacter pylori Gastric MALT lymphoma (32%)

Chlamydophilia psittaci Orbital adnexa MZL (80%)

Borrelia burgdorferi Cutaneous MALT lymphoma (60%)

Campylobacter jejuni IPSID variant of EMZL

Achromobacter xylosoxidans Lung EMZL (18%)

Haemophilus influenzae Pediatric-type NMZL (>90%)

Hepatitis C virus SMZL, NMZL, non-gastric MALT lymphoma

IPSID: Immunoproliferative small intestine disease

(Circulating villous lymphocyte) (Figure 1) และรอ้ยละ 

10-28 พบภำวะโกลบลุินสูงในเลอืด มกัเป็นชนิด IgM (รอ้ยละ 

45-50) รองลงมำเป็นชนิด IgG (รอ้ยละ 40) และ IgA (รอ้ยละ 10)

Nodal marginal zone lymphoma (NMZL) 

พบไดป้ระมำณรอ้ยละ 1.5-2 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมด 

ในไทยยงัไมม่อีบุตักิำรณช์ดัเจน พบมำกทีสุ่ดในช่วงอำยุประมำณ 

60 ปี ผูป่้วยมกัมำดว้ยอำกำรต่อมน�ำ้เหลอืงโตบรเิวณคอหรอืโต

ท ัว่ตวั และไมพ่บกอ้นที่อวยัวะนอกต่อมน�ำ้เหลอืงอืน่ๆ พบเซลล ์

มะเรง็ในไขกระดูกร่วมดว้ยไดป้ระมำณรอ้ยละ 30 ซึง่จ �ำเป็นตอ้ง

แยกกบั MALT lymphoma ทีม่ต่ีอมน�ำ้เหลอืงโตร่วมดว้ย ผูป่้วย

มกัมอีำกำรค่อยเป็นค่อยไป ส่วนอำกำรทีพ่บในผูป่้วยมะเรง็ต่อมน�ำ้

เหลอืงทีเ่รยีกวำ่ อำกำรบ ี(B-symptom) พบเพยีงรอ้ยละ 10-20 

และมกัไมพ่บเซลลม์ะเรง็ในกระแสเลอืด

Nathwani BN และคณะ8 พบวำ่ NMZL มลีกัษณะของอำกำร

แสดงคลำ้ยคลงึกบั FL และ SLL แต่พบวำ่มอีตัรำกำรรอดชวีติ

ที ่5 ปีต�ำ่กวำ่ MALT lymphoma อย่ำงมนียัส�ำคญั (รอ้ยละ 56 

และ 81 ตำมล �ำดบั)
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Figure 1 Circulating villious lymphocytes found in the bloodstream are characterized by lymphocytes with the 

cytoplasmic projection (hair-like).  A: polar-like cytoplasmic projection lymphocyte.  B: circular cytoplasmic pro-

jection lymphocyte which may be difficult to distinguish from hairy cell leukemia.

A B

Figure 2  A: Micronodular appearance of spleen in SMZL  B: Histopathological features of white pulp lesion in 

the spleen

A B

การวนิิจฉยั

EMZL มกัท�ำใหอ้วยัวะนัน้โตขึ้นเป็นกอ้น อำจแตกออกเป็นแผลได ้

ส่วนมำ้มใน SMZL จะพบหนำ้ตดัมเีนื้อเยือ่ในสขีำว (White pulp) 

ขยำยใหญ่ขึ้น ท�ำใหเ้หน็เป็นกอ้นสขีำวขนำดเลก็ (Micronodular 

appearance) กระจำยแทรกอยู่ท ัว่ไปในเนื้อมำ้ม (Figure 2A)

จุลพยาธวิทิยา

ในมำ้ม จะพบบเีซลลช์นิดมำรจ์นิลัโซน (Marginal zone B-cell) 

ซึง่กลำยเป็นเซลลม์ะเร็งอยู่ตำมชำยขอบของเจอรม์นิลัเซน็เตอร์

แผ่ขยำยออก อำจเบยีดเจอรม์นิลัเซน็เตอรเ์ลก็ลง (Regressed 

germinal center) (Figure 2B) เซลลม์ะเรง็มกัมขีนำดเลก็ถงึ

กลำง มไีซโทพลำซมึสซีดีปรมิำณมำก ท�ำใหแ้ต่ละเซลลเ์รยีงตวัห่ำง

กนั เหมอืนมช่ีองวำ่งระหวำ่งเซลล ์นิวเคลยีสค่อนขำ้งกลมแต่ผนงัไม่

เรยีบ เรยีกวำ่ เซลลโ์มโนไซตอยด ์(Monocytoid cell) (Figure 3) 

ซึง่จะพบเซลลล์มิฟอยดข์นำดเลก็ (Small lymphoid cell) ปะปน 

และมเีซลลก์ลำยสภำพขนำดใหญ่ (Large transformed cell) 

อยู่เป็นเซลลเ์ดีย่วๆ แทรกกระจำยท ัว่ๆ พบกำรเปลีย่นสภำพเป็น

เซลลพ์ลำสมำไดม้ำกถงึรอ้ยละ 20-70 ใน SMZL1,9 และมกัพบ

เซลลค์ลำ้ยเซลลพ์ลำสมำ (Plasmacytoid cell) อยู่บรเิวณรอบ

หลอดเลอืด ส่วนมำกแลว้เซลลม์ะเรง็จะอยู่บรเิวณเนื้อเยือ่ในสขีำว 

แต่อำจกระจำยออกไปบรเิวณเนื้อเยือ่ในสแีดง (Red pulp) ได ้

ในต่อมน�ำ้เหลอืง เมือ่ดูดว้ยก�ำลงัขยำยต�ำ่จะพบบรเิวณทีต่ดิ

สซีดีเป็นหย่อมๆ ซึง่เป็นบรเิวณทีม่เีซลลโ์มโนไซตอยดอ์ยู่รวม

กนั แทรกดว้ยบรเิวณทีต่ดิสเีขม้ของลมิโฟไซตข์นำดเลก็ และอำจ

พบเซลลข์นำดใหญ่กระจดักระจำยเป็นเซลลเ์ดีย่วๆ หรอือำจพบ

บรเิวณทีอ่ยู่ขอบนอกของลมิฟอยดฟ์อลลเิคลิแผ่ขยำยออกมำกขึ้น

อย่ำงชดัเจน ซึง่เป็นบรเิวณชำยขอบหรอืมำรจ์นิลัโซน (Marginal 

zone) สำมำรถพบรูปแบบไดท้ ัง้ทีเ่ป็นกอ้น (Nodular pattern) 

แทรกเขำ้ไปแทนทีฟ่อลลเิคลิ (Follicular colonization) หรอื

กระจำยไปท ัว่ (Diffuse pattern)
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ในไขกระดูก พบเซลลโ์มโนไซตอยดเ์หมอืนในมำ้มและต่อม

น�ำ้เหลอืง มกัพบอยู่ในโพรงเลอืดหรอืไซนสั (Intrasinusoidal 

infiltration) (Figure 4) แต่สำมำรถพบในรูปแบบอืน่ได ้ เช่น 

แทรกกระจำย (Interstitial)  เป็นกอ้น (Nodular) หรอืแทรก

อยู่ตำมขอบกระดูก (Paratrabecular infiltration) แต่พบไดน้อ้ย

ส�ำหรบัในเลอืด พบลมิโฟไซตท์ีม่ไีซโทพลำซมึยืน่ออกมำ เรยีกชื่อ

วำ่ วลิลสัลมิโฟไซต ์(Villous lymphocyte) (Figure 1) หรอืพบ

ลมิโฟไซตท์ีม่ลีกัษณะคลำ้ยเซลลพ์ลำสมำได ้

ในอวยัวะหรอืเนื้อเยือ่นอกต่อมน�ำ้เหลอืง จะพบเซลลโ์มโนไซ-

ตอยดไ์ดเ้ช่นกนั ในเยือ่เมอืกทำงเดนิอำหำรจะพบลกัษณะจ�ำเพำะ

คอื พบเซลลม์ะเรง็แทรกอยู่ภำยในเยือ่เมอืก (Lymphoepithelial 

lesion) (Figure 5) ส�ำหรบัต�ำแหน่งอืน่ๆ กอ็ำจพบลกัษณะกำรแทรก

ตวัของเซลลม์ะเรง็เขำ้ไปอยู่ภำยในเยือ่บหุรอืเยือ่เมอืกไดค้ลำ้ยกนั

ส�ำหรบักำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำ พบไดร้อ้ยละ 30 

ของ MALT lymphoma รอ้ยละ 22-47 ใน NMZL และรอ้ย

ละ 20-70 ใน SMZL9,10

อมิมูโนฟีโนทยัป์

MZL จะแสดงตวัชี้วดัของบเีซลลท์ ัง้หมด แต่มกัไมพ่บกำร

แสดงออกของ CD5, CD10, CD23, cyclin D1 และตวัชี้วดัของ 

บเีซลลใ์นเจอรม์นิลัเซน็เตอร ์เช่น BCL6, HGAL, และ LMO2 แต่

อำจพบ CD43+ ได ้โดยไมม่ตีวัชี้วดัทีจ่ �ำเพำะเหมอืนกบัมะเรง็ต่อม

น�ำ้เหลอืงบเีซลลข์นำดเลก็ชนิดอืน่ๆ และยงัพบกำรเปลีย่นสภำพ

เป็นเซลลพ์ลำสมำไดบ้อ่ย ท�ำใหแ้ยกยำกจำก LPL ซึง่หำกตรวจ

พบ MYD88 L265P mutation จะช่วยยนืยนักำรวนิิจฉยั LPL ได ้

Falini และคณะ11 พบกำรแสดงออกของ Immunoglobulin 

superfamily receptor translocation associtated-1 (IRTA1) 

Figure 3 Monocytoid appearance of marginal zone cell 

at high magnification

Figure 4  SMZL: bone marrow shows CD20+ lymphoma 

cells in sinusoidal pattern.

Figure 5  Lymphoepithelial lesion (arrow) in the mucosa 

of GI tract

รอ้ยละ 93 ใน MALT lymphoma, รอ้ยละ 73 ใน NMZL แต่ไม่

พบใน SMZL และมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงบเีซลลข์นำดเลก็ชนิดอืน่ๆ 

ดงันัน้ IRTA1 จงึน่ำจะเป็นตวัชี้วดัทีจ่ �ำเพำะใน MALT lympho-

ma และ NMZL รำยงำนนี้ ยงัพบ IRTA1+ ใน DLBCL ไดร้อ้ย

ละ 27 แต่ยงัไมส่ำมำรถบอกไดช้ดัเจนวำ่เกดิจำก NMZL ทีก่ลำย

สภำพเป็น DLBCL หรอืเกดิขึ้นเองใน DLBCL ตัง้แต่แรกทีไ่มไ่ด ้

กลำยสภำพมำ (denovo DLBCL)

รูปแบบทางพนัธุศาสตร ์

ใน MALT lymphoma พบควำมผดิปกตขิองพนัธุกรรมได ้

หลำยแบบ ซึง่แตกต่ำงกนัในแต่ละอวยัวะทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื t(11;18)

(q21;q21), t(1;14)(p22;q32), t(14;18)(q32;q21) และ t(3;14)

(p14.1;q32) ซึง่เป็นผลใหเ้กดิกำรเพิม่ขึ้นของ BIRC3-MALT1 

และเกดิ Transcription deregulation ของ BCL10, MALT1 

และ FOXP1 ตำมล �ำดบั ควำมถีข่องกำรพบควำมผดิปกตทิำง

พนัธุกรรมทีพ่บบอ่ย ดงัแสดงใน Table 3 โดยจะสงัเกตไดว้ำ่ 
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t(11;18)(q21;q21) พบไดบ้อ่ยทีสุ่ด Liu และคณะ12 รำยงำนกำร

ดื้อต่อกำรรกัษำ H. Pylori ดว้ยยำปฏชิวีนะใน Gastric MALT 

lymphoma ระยะ I
E
 ทีม่ ีt(11;18)(q21;q21) ถงึรอ้ยละ 60 และ

พบกำรกลบัเป็นซ�ำ้ในรำยทีเ่คยรกัษำหำยขำดแลว้ โดยตรวจไมพ่บ 

H. pylori ในช่วงทีก่ลบัเป็นซ�ำ้อกี ดงันัน้จงึแนะน�ำใหต้รวจหำควำม

ผดิปกตทิำงพนัธุกรรมทกุรำย เพือ่ช่วยในกำรตดัสนิใจใหก้ำรรกัษำ

เนื่องจำก MZL พบกำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำไดค่้อน

ขำ้งบอ่ย ซึง่ท �ำใหแ้ยกจำก LPL ไดย้ำก กำรตรวจหำ MYD88 L265P 

mutation จงึมคีวำมส�ำคญัในกำรช่วยวนิิจฉยั9,13 โดย MYD88 

L265P mutation จะตรวจพบใน LPL ไดม้ำกกวำ่รอ้ยละ 90 แต่

จะพบรอ้ยละ 6-9 ใน MALT lymphoma และรอ้ยละ 4-5 ใน 

SMZL แต่ตรวจไมพ่บเลยใน NMZL1

เซลลม์ะเรง็ของ MZL เชื่อวำ่น่ำจะเจรญิมำจำกบเีซลลใ์นมำรจ์-ิ 

นลัโซน (marginal zone B-cell) ซึง่ผ่ำนระยะเจอรม์นิลัเซน็เตอร์

มำแลว้ (post-germinal center) ในทำงวทิยำภมูคิุม้กนัถอืวำ่เป็น

เซลลท์ีท่ �ำหนำ้ทีเ่ป็นเซลลค์วำมจ�ำ (memory cell) ทีจ่ะตอบสนอง

กบัแอนตเิจนทีเ่คยสมัผสัมำแลว้ไดร้วดเรว็ยิง่ขึ้น ดงันัน้ จงึไมใ่ช่

เรื่องแปลกที ่MZL มกีำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำไดบ้อ่ย

Lymphoplasmacytic lymphoma (LPL)

LPL พบไดป้ระมำณรอ้ยละ 5 ของมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงทกุ

ชนิดท ัว่โลก1 มกัพบในผูสู้งอำยุ โดยพบบอ่ยทีสุ่ดในช่วงอำยุ 70 

ปี ส�ำหรบัอบุตักิำรณใ์นประเทศไทย พบเพยีงรอ้ยละ 1.1 ของ

มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงท ัง้หมด2,3 โดยมลีกัษณะทำงจลุพยำธวิทิยำ

แยกไดย้ำกจำก SBCL ชนิดอืน่ๆ ทีอ่ำจมกีำรเปลีย่นสภำพเป็น

เซลลพ์ลำสมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กลุม่ MZL 

ผูป่้วยมกัมำพบแพทยด์ว้ยเรื่องโลหติจำงร่วมกบัต่อมน�ำ้เหลอืง

โต ตรวจพบมำ้มโตร่วมดว้ยได ้หรอือำจมำดว้ยอำกำรของภำวะ

เลอืดหนืด (Hyperviscosity syndrome) ซึง่พบไดป้ระมำณรอ้ย

ละ 10-30 ของผูป่้วย LPL/WM14  คอื มอีำกำรทำงระบบประสำท 

ซึง่เกดิจำกกำรทีเ่ลอืดไปเลี้ยงสมองนอ้ยลง เช่น เวยีนศีรษะ ชกั 

ซมึ ตำมวั หรอืหมดสตไิด ้นอกจำกนี้ยงัอำจมอีำกำรเลอืดออกผดิ

ปกตร่ิวมดว้ย จำกกำรท�ำงำนของเกลด็เลอืดและปจัจยักำรแขง็ตวั

ของเลอืดถกูรบกวน จำกกำรสรำ้งอมิมโูนโกลบลุนิมำกผดิปกตทิี่

เรยีกวำ่ ภำวะพำรำโปรตนีในเลอืด (Paraproteinemia) มกัพบ

ชนิด IgM บอ่ยทีสุ่ดไดม้ำกกวำ่รอ้ยละ 90 และพบรำยงำนกำร

สรำ้ง IgG หรอื IgA เป็นส่วนนอ้ยของผูป่้วย  

Table 3  Frequency of genetic disorders in MALT lymphoma of various organs1

Locations
Frequency of genetic disorders (%)

t(11;18)(q21;q21) t(1;14)(p22;q32) t(14;18)(q32;q21) t(3;14)(p14.1;q32)

Stomach 6-26 0 1-5 0

GI tract 12-56 0-13 0 0

Ocular and orbital tissue 0-10 0 0-25 0-20

Salivary gland 0-5 0-2 0-16 0

Lungs 31-53 2-7 6-10 0

Thyroid 0-17 0 0 0- 50

Skin 0-8 0 0-14 0-10

Table 4  MYD88 L265P mutations in lymphoma and related conditions19,21-23

Subtypes of lymphoma Prevalence (%) of

MYD88 L265P mutation

Lymphoplasmacytic lymphoma/WaldenstrÖm macroglobulinemia (LPL/WM) 90

Primary cutaneous large B cell lymphoma, leg type 61

Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS), IgM 54

Primary central nervous B cell lymphoma 35-75

Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) 6.5-8.2 (29% in ABC subtype)

MALT lymphoma 7-9

Ocular adnexal extranodal marginal zone lymphoma 6.7

Splenic marginal zone lymphoma (SMZL) 4-5

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) 2.9-4
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รอ้ยละ 20 ของผูป่้วย LPL มปีระวตัคิรอบครวั และ มรีำยงำน

พบร่วมกนักำรตดิเชื้อไวรสัตบัอกัเสบซ ี(Viral hepatitis C)15 ซึง่

บำงรำยพบวำ่เมือ่รกัษำไวรสัตบัอกัเสบหำยแลว้ สำมำรถหำยจำก 

LPL ไดด้ว้ย16 นอกจำกนี้ ผูป่้วยโรคภมูคิุม้กนัต่อตำ้นตนเองหลำย

ชนิด เช่น กลุม่อำกำรโชเกรน็ (Sjögren’s syndrome), สเคลอ

โรเดอรม์ำ(Scleroderma) และผูป่้วย AIHA มคีวำมเสีย่งต่อกำร

เกดิ LPL มำกขึ้น17

ส�ำหรบัภำวะโกลบุลนิขนำดใหญ่ในเลอืดวอลเด็นสตรอม 

(Waldenström macroglobulinemia, WM) มกัพบในผูป่้วย 

LPL ทีม่เีซลลม์ะเรง็ในไขกระดูก และตรวจพบโกลบลุนิโคลน

เดีย่วชนิด IgM 

การวนิิจฉยั

จุลพยาธวิทิยา

ลกัษณะทำงจลุพยำธวิทิยำทีต่รงรูปแบบหรอืเป็นแบบดัง้เดมิ 

(Classical) ในต่อมน�ำ้เหลอืง18 จะพบโพรงน�ำ้เหลอืง (Lymph 

node sinus) ขยำยจำกกำรมสีำรยอ้มติดสีพเีอเอส (PAS+ 

material) ซึง่กค็อืโปรตนีผดิปกตขิองโรคน้ี แต่โดยมำกต�ำรำมกั

จะเนน้เรื่องกำรเพิม่จ�ำนวนของเซลลม์ะเรง็ทีผ่สมผสำนกนัระหวำ่ง 

ลมิโฟไซตข์นำดเลก็ เซลลท์ีดู่ก�ำ้กึ่งระหวำ่งลมิโฟไซตก์บัเซลลพ์ลำสมำ

ทีเ่รยีกวำ่ เซลลล์มิโฟพลำสมำไซตอยด ์(Lymphoplasmacytoid 

cell) กบัเซลลพ์ลำสมำ ซึ่งมกัจะดูกลมกลนืเป็นเน้ือเดียวกนั 

(Monotonous) เมือ่ดูภำพจำกกลอ้งจลุทรรศนด์ว้ยก�ำลงัขยำยต�ำ่

เซลลม์ะเรง็เหลำ่นี้จะแทรกกนิเนื้อทีอ่ยู่ท ัว่ไปหมดในต่อมน�ำ้เหลอืง 

ท�ำใหฟ้อลลเิคลิปกตลิดจ�ำนวนลง แต่ในบำงคร ัง้ เซลลม์ะเรง็อำจ

แทรกเขำ้ไปอยู่ในฟอลลเิคลิ (Follicular colonization) ในกรณีที่

ยอ้มส ีPAS จะมปีระโยชนม์ำกในกำรวนิิจฉยัโรคนี้ เพรำะมกัพบ

อนิคลูชนัตดิส ีPAS ในนิวเคลยีสของเซลลพ์ลำสมำทีเ่รยีกวำ่ ดทั

เชอรบ์อด ี(Dutcher body) (Figure 6) นอกจำกนี้ ยงัพบลกัษณะ

ไมจ่�ำเพำะแต่พบไดบ้อ่ย เช่น เซลลม์ำสท ์(Mast cell) และเมด็ส ี

ฮโีมสเิดอรนิ (Hemosiderin pigment) เพิม่ขึ้น ควำมยำกในกำร

วนิิจฉยัโรคนี้อำจจะเกดิจำกกำรทีเ่ซลลพ์ลำสมำอำจเพิม่จ�ำนวนมำก

จนบดบงัเซลลม์ะเรง็อกี 2 ชนิดทีเ่หลอื หรอืมเีซลลพ์ลำสมำนอ้ย

มำกกไ็ด ้ซึง่อำจท�ำใหไ้มน่ึกถงึโรคนี้ เลยขณะตรวจชิ้นเนื้อจำกรอย

โรคนัน้ แต่เมือ่ไดส้บืคน้ทำงหอ้งปฏบิตักิำรพบวำ่ ผูป่้วยมภีำวะมี

พำรำโปรตนีในเลอืด หรอืกำรตรวจชิ้นเนื้อจำกรอยโรคอืน่ๆ ในภำย

หลงั จงึพบลกัษณะจลุพยำธวิทิยำตรงรูปแบบ อย่ำงไรกด็ ีลกัษณะ

ทำงจลุพยำธวิทิยำทีก่ลำ่วไวข้ำ้งตน้นี้ มกัจะมปีญัหำในกำรแยกจำก  

MZL ทีม่กีำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำไดบ้อ่ย ท�ำใหว้นิิจฉยั

ไดเ้พยีง SBCL+PCD เท่ำนัน้ ไมส่ำมำรถใหก้ำรวนิิจฉยัทีจ่ �ำเพำะได ้

จำกลกัษณะจลุพยำธวิทิยำและอมิมโูนฟีโนทยัป์ จ�ำเป็นตอ้งอำศยั

กำรตรวจเพิม่เตมิทำงพนัธุศำสตร์19 ซึง่จะไดก้ลำ่วต่อไป

ในไขกระดูก จะพบเซลลม์ะเรง็ทีก่ลำ่วไปแลว้ท ัง้ 3 ชนิดหลกั 

แทรกกระจำยอยู่ โดยสำมำรถพบไดห้ลำยลกัษณะ เช่น อยู่รวมกนั

เป็นกลุม่กอ้น (Nodular)  แทรกกระจำยท ัว่ไปปะปนกบัเซลลป์กติ

ของไขกระดูก (Intersitital/diffuse) หรอือยู่บรเิวณขอบกระดูกได ้

(Paratrabecular) และเช่นเดยีวกบัในต่อมน�ำ้เหลอืงอำจพบเซลล ์

มำสทเ์พิม่จ�ำนวนขึ้นได ้ลกัษณะทำงจลุพยำธวิทิยำทีน่่ำสนใจ คอื 

เซลลพ์ลำสมำอำจอยู่รวมกนัเป็นกลุม่แยกจำกลมิโฟไซตไ์ด ้และ

บำงคร ัง้หลงักำรรกัษำ อำจพบแต่เซลลพ์ลำสมำทีเ่ป็นโคลนเดีย่ว

เหลอือยู่ โดยไมม่ลีมิโฟไซตเ์ลยกไ็ด ้ท�ำใหม้ปีญัหำในกำรวนิิจฉยั

แยกโรคจำกโรคพลำสมำเซลลม์ยัอโีลมำ (Plasma cell myeloma) 

หรือมลัติเปิลมยัอโีลมำ (Multiple myeloma) ไดใ้นบำงคร ัง้ 

ประวตักิำรเจบ็ป่วยโดยเฉพำะกำรวนิิจฉยัเดมิและลกัษณะทำงคลนิิก

จงึมคีวำมส�ำคญัมำกในกำรวนิิจฉยัโรค นอกจำกนี้แลว้ อำจพบเซลล ์

ลกัษณะเดยีวกนัในกระแสเลอืดได ้ แต่ไมม่ลีกัษณะไซโทพลำซมึ

ยืน่ออกมำ (Cytoplasmic projection) เหมอืนอย่ำงใน MZL

Figure 6  Lymph nodes: small lymphocytes are mixed with lymphoplasmacytoid cells and plasma cells with 

nuclear inclusion (arrow) (left figure) and dark pink staining on PAS (Dutcher’s body) (right figure)



มณฑาทพิย ์พนิิจเวชการ และ สญัญา สุขพณิชนนัท์62

J Hematol Transfus Med  Vol. 32  No. 1  January-March 2022

อมิมูโนฟีโนทยัป์

เซลลม์ะเร็งจะแสดงตวัชี้วดัของบเีซลลท์ ัง้หมดคือ CD19, 

CD20, CD22, CD79a เช่นเดยีวกบัมะเรง็ของบเีซลลอ์ืน่ๆ แต่

จะมลีกัษณะจ�ำเพำะ คอื ตรวจพบ sIg ชดัเจน โดยรอ้ยละ 90 

ของผูป่้วยเป็นชนิด IgM ส่วนนอ้ยเป็น IgG นอกนัน้พบ IgA 

และ non-secretory ไดน้อ้ยมำก ส่วนเซลลพ์ลำสมำจะพบกำร

จ�ำกดัเฉพำะอมิมโูนโกลบลุนิท ัง้สำยหนกัและเบำ (Heavy chain 

& light chain restriction) ในไซโทพลำซมึ (Figure 7) ส�ำหรบั

ตวัชี้วดัอืน่ๆ ทีน่ิยมตรวจในมะเรง็ของบเีซลลข์นำดเลก็ คอื CD5, 

CD10, CD23 และ IgD มกัใหผ้ลลบ อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรศึกษำ 

LPL พบ CD23+ ไดร้อ้ยละ 30-60 พบ CD5+ ไดร้อ้ยละ 10 และ

พบ CD10+ ไดป้ระมำณรอ้ยละ 5 Morice และคณะ20 พบควำม

แตกต่ำงของกำรแสดงออกของเซลลพ์ลำสมำใน LPL คอื จะพบ 

CD19+ ร่วมกบั CD45+ ไดบ้อ่ยมำก (18/20 รำย) ซึง่แตกต่ำงจำก 

plasma cell myeloma โดยยงัพบวำ่ ใน LPL ทีไ่มพ่บ CD19 

บนผวิเซลลพ์ลำสมำนัน้ มกัม ีsIgเป็นชนิด IgG

รูปแบบทางพนัธุศาสตร ์

กำรตรวจหำกำรกลำยพนัธุข์องจนี Myeloid differentiation 

factor 88 (MYD88) ทีต่ �ำแหน่ง 265 ซึง่พบกำรเปลีย่นจำกกรด

อะมโินไลซนี (Leucine) เป็นโปรลนี (Proline) (MYD88 L265P 

mutation) พบใน LPL ไดม้ำกถงึรอ้ยละ 90 อย่ำงไรกต็ำม ไมไ่ด ้

พบจ�ำเพำะใน LPL เท่ำนัน้ แต่ยงัสำมำรถพบในมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืง

ชนิดอืน่ๆ ได ้19,21-23 เช่น CLL, MZL, DLBCL ทีม่ฟีีโนทยัป์ชนิดบี

เซลลถ์กูปลกุฤทธิ์ (Activated B-cell phenotype, ABC) และ

โมโนโคลนลัแกมโมพำธยีท์ีไ่มท่รำบควำมส�ำคญัชนิด IgM (IgM 

monoclonal gammopathy of undetermined significance, 

IgM MGUS) เป็นตน้ ดงัแสดงใน Table 4

ในภำวะปกต ิ เมือ่ถกูกระตุน้ MYD88 จะจบักบั IRANK1 

(Interleukin-1 receptor associated kinase) และ IRANK4 

เกดิเป็น MYD88/IRANK complex ซึง่จะไปกระตุน้ mito-

gen-activated kinase (MAPK) และ nuclear factor kappa 

B (NF-kB) pathway ซึง่มบีทบำทส�ำคญัในกำรเจรญิและกำรด�ำรง

อยู่ของเซลล ์ในภำวะทีเ่กดิกำรกลำยพนัธุข์อง MYD88 gene จะ

ท�ำใหเ้กดิ MYD88/IRANK complex ขึ้นมำกมำย เป็นผลใหม้ ี

NF-kB activity เพิม่ขึ้น ท�ำใหเ้พิม่กำรเจรญิของเซลล ์และยดื

อำยุของเซลลใ์นเซลลป์กต ิ เมือ่เกดิกำรกระตุน้ลกัษณะดงักลำ่ว 

จะมกีำรควบคุมยอ้นกลบัจำก TNFAIP3 ท�ำใหก้ระบวนกำรนัน้

เกดิไดเ้พยีงระยะเวลำส ัน้ๆ จงึเป็นทีส่งัเกตวำ่กลไกกำรเกดิมะเรง็

ของ B-cell ทีม่กีำรกลำยพนัธุข์อง MYD88 gene จะมกีำรหยุด

ชะงกัของ TNFAIP3 (disruption) ร่วมดว้ย ดงัทีพ่บใน LPL/

WM และ ABC-DLBCL24

กำรกลำยพนัธุท์ีพ่บบอ่ยทีสุ่ดใน LPL เป็น single nucleotide 

change โดยมกีำรเปลีย่นจำก proline ไปเป็น leucine ทีโ่คดอน 

265 (L265P mutation) ดงัทีไ่ดก้ลำ่วแลว้ กำรใช ้ Sanger 

sequencing technique ในกำรตรวจหำ MYD88 mutation ที ่

exon 5 นบัเป็นวธิมีำตรฐำนวธิหีนึ่ง แต่มขีอ้จ�ำกดั คอื มคีวำมไวต�ำ่ 

โดยหำกปรมิำณเซลลม์ะเรง็มนีอ้ยกวำ่รอ้ยละ 20 อำจตรวจหำกำร 

กลำยพนัธุไ์มพ่บ จำกกำรศึกษำพบวำ่มผีลลบลวง (false negative) 

ไดถ้งึรอ้ยละ 30-50 จงึมกีำรพฒันำกำรตรวจหำกำรกลำยพนัธุน์ี้  

โดยใชว้ธิ ีallele-specific PCR ซึง่เป็นวธิกีำรตรวจทีง่ำ่ย รวดเรว็ 

และมคีวำมจ�ำเพำะสูง โดยสำมำรถตรวจพบไดแ้มม้เีซลลผ์ดิปกติ

เพยีงรอ้ยละ 1 และกำรตรวจดว้ยวธินีี้ไมพ่บวำ่มผีลลบลวงเลย คณะ

ของผูท้บทวนวรรณกรรมไดม้โีอกำสท�ำกำรศึกษำเกี่ยวกบักำรกลำย

พนัธุ ์MYD88 L265P ดว้ยเทคนิคดงักลำ่วในมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอื

งชนิดบเีซลลข์นำดเลก็ทีม่กีำรเปลีย่นสภำพเป็นเซลลพ์ลำสมำร่วม

กบักำรพอกของแอมลีอยด ์(amyloid deposition) จ�ำนวนมำก 

ซึง่พบไดน้อ้ย ผลกำรศึกษำพบวำ่ ส่วนใหญ่ไมพ่บกำรกลำยพนัธุ ์

MYD88 L265P ซึง่แนะวำ่น่ำจะเป็น MZL+PCD มำกกวำ่ LPL 

ในกรณีทีม่กีำรพอกของแอมลีอยดจ์�ำนวนมำก25

Figure 7  Cytoplasmic Ig in LPLs, mostly IgMs, in combination with light chain restriction (this case is IgM with 

kappa light chain restriction) 

IgM lambdakappaIgGIgA
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จำกกำรศึกษำกลไกกำรเกดิกำรกลำยพนัธุด์งักลำ่วขำ้งตน้ น�ำ
มำซึง่กำรคดิคน้ยำทีม่คีวำมจ�ำเพำะต่อกำรรกัษำ โดยมุง่เนน้ไปยงั
กำรลดกำรท�ำงำนของ NF-kB activity ซึง่จะท�ำงำนโดยผ่ำนกำร
ส่งสญัญำณจำก Bruton kinase, IRANK1/IRANK4 และ TAK1 
ปจัจบุนัไดม้กีำรอนุญำตใหใ้ชย้ำในกลุม่ Bruton kinase inhibitor 
คอื Ibrutinib ในกำรรกัษำผูป่้วย WM และพบวำ่ตอบสนองต่อกำร
รกัษำไดด้ ีโดยมกีำรตอบสนอง (Overall response rate) ถงึรอ้ย
ละ 91 ในผูป่้วย WM26 แมเ้คยผ่ำนกำรรกัษำดว้ยยำชนิดอืน่มำแลว้ 

นอกจำกเรื่อง MYD88 L265P mutation แลว้ยงัมรีำยงำน
พบ CXCR4 mutation ไดร้อ้ยละ 2827 ซึง่จะมอีำกำรของโรค
รุนแรงกวำ่และมกัดื้อต่อกำรรกัษำ และพบ IGVH gene rear-
rangement แบบ somatic hypermutation ใน LPL ได ้และ
ยงัพบ Chromosome ผดิปกตอิืน่ๆ ไดเ้ช่นกนั ทีพ่บบอ่ย คอื 
Deletion 6q28,29 พบมำกกวำ่รอ้ยละ 50จำกกำรตรวจไขกระดูก 
ถงึแมไ้มจ่ �ำเพำะ แต่มกัมอีำกำรแสดงทีรุ่นแรง และพบ Trisomy 
429-31 ไดป้ระมำณรอ้ยละ 20 ซึง่มรีำยงำนวำ่อำจใชเ้ป็นตวัช่วยใน
กำรวนิิจฉยัได ้

เซลลม์ะเรง็ของ LPL เชื่อวำ่เจรญิมำจำกบเีซลลร์ะยะผ่ำนเจอร์
มนิลัเซน็เตอรม์ำแลว้และสำมำรถพฒันำเป็นเซลลพ์ลำสมำได ้แต่
ไมม่กีำรระบแุน่ชดัวำ่เป็นกลุม่ใด ต่ำงจำกเซลลม์ะเรง็ของ MZL 
ซึง่ไดก้ลำ่วไปแลว้

สรุป
มะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืงชนิดบเีซลลข์นำดเลก็ทีม่กีำรเปลีย่นสภำพ

เป็นเซลลพ์ลำสมำ (Small B-cell lymphoma with plasma- 
cytic differentiation) ยงัเป็นปญัหำในกำรวนิิจฉยัโรคทำงพยำธิ
วทิยำอยู่ในปจัจบุนั โดยเฉพำะในกรณีไมส่ำมำรถตรวจหำ MYD88 
L265P mutation ได ้กำรแยกระหวำ่ง lymphoplasmacytic 
lymphoma กบั marginal zone lymphoma with plasmacytic 
differentiation คงตอ้งอำศยัลกัษณะทำงคลนิิกช่วย กลำ่วคอื ถำ้
ตรวจพบวำ่ม ีWaldenstrom macroglobulinemia ผูป่้วยน่ำจะ
เป็น lymphoplasmacytic lymphoma อย่ำงไรกด็ ี ถำ้เป็นไป
ได ้กค็วรตรวจ MYD88 L265P mutation เพือ่ช่วยยนืยนักำร
วนิิจฉยัโรคใหถ้กูตอ้ง

หมำยเหต:ุ ปจัจบุนั สำมำรถส่งตรวจ MYD88 L265P mutation 
ดว้ยวธิ ีRT-PCR โดยกำรเจำะไขกระดูกปรมิำณ 3 มลิลลิติร ใส่
หลอดทดลองทีม่สีำร EDTA ป้องกนักำรแขง็ตวัของเลอืด หรอื
ส่งตรวจจำกบลอ็กชิ้นเนื้อ (Paraffin embeded specimen) โดย
แนบผลชิ้นเนื้อพรอ้มสไลดแ์กว้พรอ้มกบัใบขอตรวจ ส่งตรวจทีภ่ำค
วชิำพยำธวิทิยำ อำคำร 1 ช ัน้ 4 คณะแพทยศำสตร ์โรงพยำบำล
รำมำธบิด ี ช�ำระค่ำส่งตรวจ 4,000 บำท และรบัผลตรวจใน 20 
วนัท�ำกำร
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