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บทนำ�

คำ�ว� “Transformation” ต�ม Dorland’s Illustrated Medi- 

cal Dictionary, 32nd edition, 2012 แปลว� “[trans- + 

formation] 1. change of form or structure; conversion 

from one form to another.  2. in oncology, the change 

that a normal cell undergoes as it becomes malignant. 

3. in eukaryocytes, the conversion of normal cells to 

malignant cells in cell culture.  4. bacterial transforma 

tion.” และยังปร�กฏคำ�ว� “blast transformation หรือ lym-

phocyte transformation” ซึ่งน�จะใกลเคียงกับเรื่องที่จะกล�ว 

ตอไป โดยใหคว�มหม�ยว� “the morphologic changes 

accompanying lymphocyte activation, in which small, 

resting lymphocytes are transformed into large, active 

lymphocytes (lymphoblasts)”1 แตถ�คนห�คำ�ว� “blast 

transformation หรือ lymphocyte transformation” ในตำ�ร�

วิทย�ภูมิคุมกันในปจจุบันจะไมพบเลย ยกเวนว�จะกลับไปคน

ในตำ�ร�วิทย�ภูมิคุมกันเมื่อสมัย 30 ปที่แลวเปนอย�งนอย หรือ

ถ�ลองคนห�คำ�ว� “lymphocyte transformation” ดูในอดีต 

จะพบว�มีก�รใชส�ร phytohemagglutinins กระตุนลิมโฟ-

ไซตใหเปลี่ยนแปลงรูปร�งและแบงเซลลไดเมื่อป พ.ศ. 25032 

แตในปจจุบัน ก�รศึกษ�วิจัยท�งวิทย�ภูมิคุมกันพิจ�รณ�กันใน

เรื่องก�รทำ�ง�นของเซลลและปจจัยเกี่ยวของต�งๆ ที่ไดจ�กก�ร

ศึกษ�ดวยเทคนิคใหมๆ โดยไมไดใหคว�มสนใจในเรื่องของก�ร

เปลี่ยนแปลงรูปร�งของลิมโฟไซตเมื่อถูกกระตุน ดังนั้นจะใชคำ�ว� 

“lymphocyte activation” แทน3

Histologic transformation ที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคมะเร็งตอม

น้ำ�เหลืองมีคว�มสำ�คัญโดยเฉพ�ะกับก�รวินิจฉัยท�งพย�ธิวิทย� 

ซึ่งพย�ธิแพทยควรมีคว�มรูเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อส�ม�รถวินิจฉัยโรค

มะเร็งตอมน้ำ�เหลืองไดดียิ่งขึ้น

Histologic transformation in lymphoma เปนเรื่องของ

ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ที่สังเกตไดเมื่อทำ�ก�รตรวจเนื้อเยื่อ 

มะเร็งตอมน้ำ�เหลืองชนิดหนึ่งซึ่งกอนหน�นี้เคยมีรูปร�งหน�ต�ของ

เซลลมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองแบบหนึ่ง แตก�รตรวจครั้งล�สุดพบว�

มะเร็งตอมน้ำ�เหลืองเปลี่ยนรูปร�งหน�ต�ไปจ�กเดิม ซึ่งอ�จจำ�แนก

ไดเปน 3 แบบคือ

1. เปลี่ยนเปนเซลลขน�ดใหญขึ้น เรียกว� “large cell 

transformation” ซึ่งยังส�ม�รถแบงออกไปเปนอีก 2 ชนิด คือ 

Hodgkin transformation กับ large cell transformation

2. เปลี่ยนเปนเซลลที่ดูออนวัย (immature) ที่เรียกว� “blast” 

ซึ่งจะมีชื่อเรียกต�งๆ เชน “blast transformation” “blastoid 

transformation” หรือ “prolymphocytoid transformation”

3. เปลี่ยนเปนเซลลส�ยพันธุอื่นที่ไมใชเซลลลิมฟอยด เชน 

histiocytic transformation

ทั้งนี้ “histologic transformation” ไมเกี่ยวของกับ “leu-

kemic transformation” ซึ่งมีผูใชอยูบ�ง แตโดยทั่วไปแลว ใน

กรณีของผูปวยมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่ตรวจพบว�มีเซลลมะเร็งใน

กระแสเลือด มักเรียกว� “leukemic phase” ม�กกว�

นอกจ�กนี้แลว ยังมีประเด็นที่อ�จจะตองแยก histologic 

transformation ออกจ�กเนื้องอกชนิดที่ 2 (second neoplasm) 

ซึ่งอ�จเกิดขึ้นไดในผูปวยคนเดียวกัน สำ�หรับในกรณีนี้ มักไม 

คอยมีผูกล�วไวใหชัดเจน แตดูเหมือนว�ถ�ส�ม�รถพิสูจนไดว� 

histologic transformation ที่เกิดขึ้นนั้นเจริญม�จ�กเซลลมะเร็ง

เดียวกันเพียงแตเปลี่ยนแปลงรูปร�งหน�ต�ของเซลลไป ก็ยอมรับ

กันได หรือบ�งครั้งมีสวนของมะเร็งชนิดแรกใหตรวจพบรวมอยู 

ดวยก็อนุโลมเรียกได อย�งไรก็ต�ม ถ�ส�ม�รถตรวจอย�งละเอียด

แลว อ�จพบว�ในบ�งร�ยนั้น แทจริงแลวควรเรียก histologic 

transformation ที่เกิดขึ้นว�เปนเนื้องอกชนิดที่ 2 ม�กกว� ซึ่งแนว

คว�มคิดนี้ จะเห็นไดใน WHO classification (2008) ซึ่งแนะนำ� 
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ใหเรียก diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) with 

accompanying follicular lymphoma บ�ง  หรือ DLBCL with 

accompanying extranodal marginal zone lymphoma of 

mucosa-associated lymphoid tissue บ�ง  หรือ DLBCL 

ที่เกิดขึ้นในผูปวย angioimmunoblastic T-cell lymphoma 

(AITL) ซึ่งมักมี EBV+ B-cell หรือ B immunoblastic prolif-

eration ใหตรวจพบได4  นอกจ�กนี้แลว ก�รวินิจฉัย Histologic 

transformation ที่ตรวจพบไดตั้งแตก�รตรวจท�งพย�ธิวิทย� 

ครั้งแรกเลย อ�จจะแยกจ�ก composite lymphoma ไดย�ก 

ซึ่งในกรณีนี้หม�ยถึงก�รตรวจพบมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองตั้งแต 2 ชนิด 

ขึ้นไปในชิ้นเนื้อที่สงตรวจครั้งเดียว

Histologic Transformation in Lymphoma

1. Large cell transformation

ต�มที่ไดแจงไวข�งตน ส�ม�รถแบงออกไปเปนอีก 2 ชนิด คือ 

Hodgkin transformation กับ large cell transformation 

โดย “Hodgkin transformation” มักเปนร�ยง�นในผูปวย small 

lymphocytic lymphoma/chronic lymphocytic leukemia 

(SLL/CLL) โดยตรวจพบ Reed-Sternberg cells ที่มีลักษณะท�ง

จุลพย�ธิวิทย�และอิมมูโนฟโนทัยป (immunophenotype) เหมือน

ที่บรรย�ยไวใน classical Hodgkin lymphoma ทุกประก�ร4 

สวน “large cell transformation” อ�จพบร�ยง�นในผูปวย 

ตอไปนี้ SLL/CLL (นิยมเรียกว� “Richter transformation”) 

หรือ indolent lymphoma ซึ่งมักมีเซลลมะเร็งขน�ดเล็ก โดย 

เฉพ�ะ follicular lymphoma ซึ่งพบม�กในชนช�วตะวันตก 

และมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่เกิดกับผิวหนัง โดยเฉพ�ะ mycosis 

fungoides (MF) สำ�หรับ large cell transformation ที่มี

ร�ยง�นนั้น อ�จเปนชนิด centroblastic ชนิด immunoblastic 

ชนิด plasmablastic ชนิด anaplastic large cell หรือ ชนิด 

polymorphous ก็ได

Richter transformation ในผูปวย SLL/CLL อันที่จริงแลว 

ร�ยง�นต�งๆ มักเปนผูปวย CLL แตเนื่องจ�กในก�รตรวจท�ง

พย�ธิวิทย� ลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�และอิมมูโนฟโนทัยปของ 

SLL และ CLL นั้นเหมือนกัน พย�ธิแพทยไมส�ม�รถแยก SLL 

กับ CLL ออกจ�กกันไดถ�ไมไดประวัติท�งคลินิก ดังนั้นในท�ง

ปฏิบัติ พย�ธิแพทยตองคำ�นึงถึงเรื่องนี้ไวเสมอ

Richter transformation พบไดประม�ณรอยละ 2-15 ของ

ผูปวย CLL โดยจะเกิดในผูปวยประม�ณครึ่งหนึ่งในชวงเวล� 2-4 

ป สวนใหญจะเปน diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) 

ประม�ณรอยละ 90 ที่เหลือจะเปน Hodgkin lymphoma ซึ่ง

สวนใหญมักปร�กฏในรูปของร�ยง�นผูปวย5-7 สำ�หรับ DLBCL ที่

เกิดขึ้นนั้นมักเปนชนิด activated B-cell phenotype และสวน

ใหญมักจะพิสูจนไดว�น�จะเจริญม�จ�กเซลลมะเร็งของ CLL 

ขณะที่ Hodgkin lymphoma มักเปนชนิด mixed cellularity 

ซึ่งพิสูจนว�ม�จ�กเซลลมะเร็งของ CLL ไดเพียงครึ่งหนึ่งของ

ร�ยง�นเท�นั้น ประม�ณครึ่งหนึ่งของผูปวย CLL ที่มี Richter 

transformation ชนิด DLBCL จะมีชีวิตอยูได 8-12 เดือน และ

ชนิด Hodgkin lymphoma จะมีชีวิตอยูได 20 เดือน6 ก�รศึกษ�

ท�งพันธุศ�สตรระดับโมเลกุลพบว�ประม�ณครึ่งหนึ่งของผูปวยที่

มี Richter transformation ชนิด DLBCL จะมีคว�มผิดปกติใน

ก�รควบคุม cell cycle โดยมักเปนเรื่องของ inactivation ของ

ยีน TP53 และ CDKN2A ขณะที่อีกประม�ณ 1 ใน 3 ของผูปวย

จะเกี่ยวของกับ trisomy 127

สำ�หรับเกณฑก�รวินิจฉัย Richter transformation นั้นมัก

ตรงไปตรงม�คือ ตรวจพบบริเวณที่มีลักษณะท�งพย�ธิวิทย�ของ 

DLBCL หรือ Hodgkin lymphoma ที่ชัดเจน สำ�หรับในกรณี 

ของ DLBCL นั้น proliferation index โดยก�รยอมดู Ki-67 มัก 

จะสูง (ม�กกว�รอยละ 70) และมี activated B-cell หรือ non-

germinal center cell phenotype โดยที่ IRF4/MUM1 ให 

ผลบวก สวน CD10 และ BCL6 มักใหผลลบ ผูปวยจำ�นวนหนึ่ง 

อ�จตรวจพบเซลลมะเร็งขน�ดใหญยังคงแสดง CD5+ CD23+ 

เหมือนเดิม7  ดังนั้น ปญห�จึงอยูที่มีก�รตัดชิ้นเนื้อสงตรวจหรือ

ไมเมื่อสงสัยว�ผูปวย CLL นั้นอ�จจะมี Richter transformation 

ซึ่งก็จะมีอ�ก�รท�งคลินิกเหมือน large cell transformation 

ใน indolent lymphoma อย�งไรก็ต�ม ปญห�ในก�รวินิจฉัย 

Richter transformation อ�จจะมีไดเพร�ะ WHO classifi- 

cation หรือแมแตตำ�ร�อ�งอิงอย�ง hematopathology ไมได 

กำ�หนดไวชัดเจน4,8 เหตุที่มีปญห�ไดนั้นเปนเพร�ะใน SLL/CLL 

ส�ม�รถตรวจพบ proliferation center ซึ่งเกิดจ�กก�รรวมกัน 

เปนกลุมของเซลลมะเร็งที่มีขน�ดใหญขึ้นที่เรียกว� prolympho-

cyte และ paraimmunoblast โดยม�กแลวมักจะอยูกระจ�ย 

เปนหยอมสีจ�งขน�ดเล็กเมื่อดูดวยกำ�ลังขย�ยต่ำ� อย�งไรก็ต�ม 

ไมมีก�รกำ�หนดขน�ดของ proliferation center หรือจำ�นวน

ของ paraimmunoblast หรือแมแตเซลลมะเร็งขน�ดใหญอย�ง 

centroblast หรือ immunoblast ไว มีก�รศึกษ�เรื่องนี้ที่แสดงว�

เรื่องของ proliferation center ไมเกี่ยวของกับก�รดำ�เนินโรค9 

แตใน WHO classification เองเขียนไวกว�งๆ ว�จะตรวจพบ 

ก�รรวมกันของ proliferation center ที่อยูใกลเคียงกัน (confluence) 

เมื่อเวล�ผ�นไปและผูปวยจะมีอ�ก�รม�กขึ้น4
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Large cell transformation ในผูปวย follicular lymphoma 

(FL)

ขอมูลในอดีตกอนก�รยืนยัน follicular lymphoma ดวยอิมมู-

โนฟโนทัยป พบว� ประม�ณรอยละ 30-40 ของผูปวยจะมี large 

cell transformation เกิดขึ้นได และประม�ณครึ่งหนึ่งของผูปวย

เหล�นี้จะเกิดขึ้นหลังก�รวินิจฉัย follicular lymphoma ไปแลว 

5 ป ไมพบลักษณะท�งคลินิกหรือลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ใดที่

จะพย�กรณก�รเกิดนี้ได เพียงแตผูปวยมักมีอ�ก�รท�งคลินิกม�ก

ขึ้นหรือใหก�รรักษ�แลวกอนไมยุบลงแตกลับโตขึ้น ซึ่งจำ�เปนตอง

ตัดชิ้นเนื้อเพื่อสงตรวจอีกครั้ง10,11 แตขอมูลปจจุบันที่น�สนใจ คือ 

ก�รติดต�มผูปวย follicular lymphoma ในประเทศอังกฤษที่ 

ตัดสินใจไมรับก�รรักษ�ดวยเคมีบำ�บัด พบว�ผูปวยมีโอก�สเสี่ยง

ในก�รเกิด histologic transformation ในชวงเวล� 10 ปเท�กับ

รอยละ 22 โดยมีอัตร�รอดชีวิตที่ 3 ปหลังเกิด transformation 

แลวรอยละ 71 ดังนั้น ในผูปวย follicular lymphoma แมจะ

อยูระยะโรคที่แพรกระจ�ยแลวก็อ�จจะไมจำ�เปนตองใหก�รรักษ�

จำ�เพ�ะก็ได แนวท�งก�รรักษ�ที่เรียกว� watch and wait ยัง

พิจ�รณ�ใชไดอยู12 ขณะที่ก�รติดต�มผูปวยที่ไดรับก�รรักษ�ดวย 

rituximab-based regimen ในประเทศญี่ปุนจำ�นวน 443 ร�ย 

พบว�มีผูปวย 18 ร�ยที่มี large cell transformation คิดเปน

โอก�สเกิดในชวงเวล� 5 ป รอยละ 4.5 และอัตร�รอดชีวิตที่ 5 

ปหลังเกิด transformation แลวรอยละ 5013 ขอมูลที่น�สนใจ

อีกเรื่อง คือ ก�รเปลี่ยนแปลงลักษณะท�งพันธุกรรมจ�กก�รตรวจ

ดวยเทคนิคใหมๆ ทำ�ใหเข�ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ม�กขึ้นโดย

เฉพ�ะที่เกี่ยวของกับ immune surveillance ที่ถูกรบกวน ก�ร 

กระตุนเสนท�งของ nuclear factor-kappaB ก�รควบคุม p53 

ไดลดลง และปจจัยของ B-cell transcription ต�งๆ นอกจ�กนี้ 

ยังพบว� large cell transformation ที่เกิดใน follicular lym-

phoma นั้นน�จะเปน germinal center B-cell phenotype ต�ม

คว�มเข�ใจ แตก็อ�จพบที่เปน activated B-cell phenotype จ�ก

ก�รตรวจ gene expression profiling (GEP) ไดประม�ณ 

รอยละ 20 หรือม�กกว�14

สำ�หรับเกณฑก�รวินิจฉัยว�มี large cell transformation 

ใน follicular lymphoma นั้น ในอดีตนิยมที่จะตรวจห�บริเวณ

ที่มีเซลลมะเร็งขน�ดใหญม�อยูกันเปนกลุมใหญ แตมักไมกำ�หนด 

แนนอนว�ตองมีจำ�นวนอย�งนอยเท�ใดหรือกินเนื้อที่กว�งขว�ง 

เพียงใด ใน WHO classification (2001) เดิมเมื่อป พ.ศ. 2544 

นั้นกำ�หนดไวเพียงว� ถ�มีเซลลมะเร็งขน�ดใหญม�อยูกันหน�แนน 

เปนบริเวณที่กระจ�ยทั่วไมเห็นเปนกอน (diffuse area of large 

cells) ก็ใหร�ยง�นไวตอนตนของก�รวินิจฉัยพรอมประม�ณเนื้อที่

ไวดวยเปนรอยละเพื่อเปรียบเทียบกับ follicular lymphoma ที่

พบในชิ้นเนื้อนั้น15 แตใน WHO classification (2008) ไดกำ�หนด

ไวชัดเจนว� ตองใหก�รวินิจฉัย diffuse large B-cell lymphoma 

(DLBCL) ถ�ตรวจพบเซลลมะเร็งขน�ดใหญอยูกันหน�แนนเปน 

บริเวณที่กระจ�ยทั่วไมเห็นเปนกอนไมนอยกว� 15 เซลลตอ high 

power field (hpf) (คล�ยเกณฑที่ให cytologic grade 3b/3 

ของ follicular lymphoma แตต�งกันที่ diffuse area ไมใช 

neoplastic follicle) พรอมประม�ณเนื้อที่ของ DLBCL ไวเทียบ

กับ follicular lymphoma ต�มเดิม4

Large cell transformation ในผูปวย mycosis fungoides 

(MF)

ในก�รทบทวนวรรณกรรม (literature review) ควรระลึก

ไวว� MF ในชวงเวล�หนึ่ง นิยมใชคำ�ว� cutaneous T-cell 

lymphoma (CTCL) พบว� ไมส�ม�รถค�ดเด�ก�รเกิด large 

cell transformation ไดจ�กลักษณะท�งจุลพย�ธิวิทย�ของ MF 

หรือ CTCL นอกจ�กนี้แลว ผูปวย MF หรือ CTCL บ�งร�ย

ม�พบแพทยดวย large cell transformation ในก�รตรวจท�ง

พย�ธิวิทย�ครั้งแรกก็มี ก�รติดต�มผูปวยไประยะเวล�หนึ่งจะพบว�

ประม�ณรอยละ 20-50 มี large cell transformation เกิดขึ้น 

ผูปวยบ�งร�ยจะตรวจพบจ�กตำ�แหนงอื่นนอกผิวหนัง เชนเดียว

กับ large cell transformation ในมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองชนิดอื่น 

พย�กรณโรคมักไมคอยดี โดยมี median survival ประม�ณ 

12 เดือน ผูปวยที่มี large cell transformation นอกผิวหนัง 

(extracutaneous) อ�จมีก�รดำ�เนินโรคที่เลวกว�ในร�ยที่เกิด

ขึ้นที่ผิวหนัง นอกจ�กนี้แลว International Prognostic Index 

(IPI) ยังคงใชในก�รพย�กรณโรคไดอยู สวนลักษณะท�งจุลพย�ธิ

วิทย�อื่นๆ เชน ก�รตรวจพบ follicular mucin, ก�รตรวจไมพบ 

papillary dermal involvement หรือก�รตรวจไมพบ fibrosis 

ในรอยโรคที่ผิวหนัง บงบอกถึงก�รพย�กรณโรคที่เลวกว�นั้น ก็

มีผูร�ยง�นไว16-18

สำ�หรับก�รวินิจฉัยแยกโรคที่สำ�คัญในกรณีนี้คือ primary 

cutaneous CD30+ anaplastic large cell lymphoma 

(PCAL) ซึ่งพบว�มีพย�กรณโรคที่ดีกว� large cell trans- 

formation ในผู ปวย MF จ�กก�รศึกษ�และคว�มเห็นของ 

ผูเชี่ยวช�ญพบว� ALK protein ไมชวยแยกโรคทั้งสองนี้ออก 

จ�กกัน ก�รใชจำ�นวนของ CD30+ lymphoma cell ม�กกว� 

รอยละ 75 อ�จชวยไดบ�ง โดยจะพบไดใน PCAL ประม�ณ 

รอยละ 40 ขณะที่ large cell transformation ในผูปวย MF 

มักจะมีจำ�นวน CD30+ large cell ปะปนกับเซลลขน�ดเล็กกว� 

ทำ�ใหตรวจพบ CD30+ large cell ไดนอยกว�19 แนนอนว�จะมี 
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ปญห�อยูบ�งในท�งปฏิบัติเพร�ะผูปวย PCAL ประม�ณรอยละ 

60 จะไมไดมี CD30+ large cell อยูหน�แนน แตก็จะมีผูพย�ย�ม 

เพงเล็งไปที่ large cell ทุกเซลลที่พบว�ตองยอมติด CD30 

ม�กกว�รอยละ 75 ต�มคำ�จำ�กัดคว�มที่ WHO classification 

ใหไว อย�งไรก็ต�ม ที่สำ�คัญกว�นั้นคือใชขอมูลท�งคลินิกในก�ร 

แยกโรคทั้งสองออกจ�กกัน โดยที่ PCAL จะตองไมมีประวัติของ 

MF ม�กอน4 ดังนั้นปญห�ก็จะตกอยูที่พย�ธิแพทยซึ่งไมทร�บ 

ประวัติสำ�คัญนี้ในขณะที่ตรวจ skin biopsy 

2. Blast transformation

มักเปนประเด็นที่น�สนใจโดยเฉพ�ะอย�งยิ่งเมื่อเกิดขึ้นกับ 

มะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่ไมใชเซลลตัวออนที่เรียกว� lymphoblastic 

lymphoma ซึ่งต�มที่จำ�แนกกันในปจจุบันมะเร็งตอมน้ำ�เหลือง 

สวนใหญท่ีไมใชเซลลตัวออนก็จะเปนเซลลที่เทียบไดกับเซลล 

ลิมฟอยดที่เจริญเต็มวัย (mature lymphoid cell) ดังนั้น blast 

transformation จึงน�สนใจเมื่อเกิดขึ้นในผูปวยมะเร็งตอมน้ำ�เหลือง 

ที่เปนชนิด mature lymphoid cell หรือเซลลที่อยูในเนื้อเยื่อ

ลิมฟอยดรอบนอก (peripheral lymphoid tissue) ซึ่งเปนที่อยูของ 

mature lymphoid cell เหล�นี้ ไมว�จะเปนตอมน้ำ�เหลือง ม�ม 

ทอนซิล และเนื้อเยื่อลิมฟอยดต�งๆ ที่อยูต�มเยื่อบุและผิวหนัง

ต�มที่ไดกล�วไวข�งตนเรื่อง “leukemic transformation” 

หรือที่ใชในคว�มหม�ยของ “leukemic phase” ในผูปวยมะเร็ง

ตอมน้ำ�เหลืองนั้น ต�งจ�ก “blast transformation” เพร�ะในกรณี

ของ leukemic phase นั้น เซลลมะเร็งไมไดเปลี่ยนแปลงรูปร�งแต 

อย�งใด เพียงแตแพรกระจ�ยใหตรวจพบไดในเลือด ทำ�ใหก�รนับ

จำ�นวนเม็ดเลือดข�วในเลือดสูงขึ้น แตเมื่อตรวจดูลักษณะของเซลล 

แลว จะพบว�ไมใชเซลลตัวออนที่เรียกว� “lymphoblast” แตเปน

เซลลมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่เปนอยูเดิม

ชนิดที่มีก�รร�ยง�นบอยกว�ชนิดอื่น ไดแก follicular 

lymphoma และ SLL/CLL โดยในกรณีของ follicular lym- 

phoma นิยมเรียกว� “lymphoblast หรือ blast transfor-

mation” สวนในกรณีของ SLL/CLL นิยมเรียกว� “prolym-

phocytoid transformation”4,10 ในกรณีที่เกิดขึ้นกับผูปวย 

มะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่ไดรับก�รรักษ�ดวยเคมีบำ�บัดและ/หรือ 

รังสีรักษ�ม�แลว เมื่อเกิด blast transformation ขึ้น ตองวินิจฉัย

แยกโรคจ�ก secondary leukemia แตสวนใหญแลว secondary 

leukemia ที่เกิดขึ้นหลังก�รรักษ�มะเร็งชนิดหนึ่งมักจะเปน myelo-

blast หรือ myeloid phenotype ม�กกว� lymphoblast4,10

3. Histiocytic transformation

อันที่จริงแลว มีร�ยง�นนอยม�ก แตน�สนใจที่แสดงหลักฐ�น 

ใหเห็นว� เซลลตั้งตนหรือสเต็มเซลล (stem cell) ของเซลลมะเร็ง

อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งพันธุกรรมที่แตกต�งไปจ�กเดิมกล�ย

พันธุเปนเซลลชนิดอื่นที่ไมใชเซลลลิมฟอยดอีกตอไป มีก�รใชศัพท 

“de-differentiation” คล�ยกับที่ใชใน soft tissue sarcoma 

สำ�หรับในกรณีนี้4 คว�มย�กของก�รวินิจฉัยกรณีนี้คือ ก�รแยก

จ�กมะเร็งที่เกิดขึ้นภ�ยหลังโดยไมไดเกี่ยวของกับเซลลมะเร็งที่

ผูปวยเปนอยูแตแรกที่เรียกว� “second neoplasm”

ชนิดของ histiocyte ที่เกิดขึ้นใน histiocytic transformation 

นั้นมีร�ยง�นที่เปนชนิด Langerhans cell histiocyte หรือชนิด 

non-Langerhans cell ก�รวินิจฉัยแยกโรคในกรณีนี้ตองแยก

จ�ก hemophagocytic syndrome ที่อ�จพบรวมกับมะเร็งตอม

น้ำ�เหลืองได ซึ่งจะตองพิสูจนใหไดว�เซลลมะเร็งที่พบใหมนี้แสดง

ลักษณะของ histiocyte จริง โดยที่อ�จะมี reactive histiocyte 

เข�ม�ปะปนเปนจำ�นวนม�กในลักษณะของ hemophagocytic 

syndrome สำ�หรับร�ยง�นของผูปวยเท�ที่ผ�นม�มักเปน follicular 

lymphoma หรือ SLL/CLL4,20

สรุป

Histologic transformation ที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคมะเร็ง

ตอมน้ำ�เหลืองยังคงพบไดในเวชปฏิบัติ ปญห�ในก�รวินิจฉัยท�ง 

พย�ธิวิทย�น�จะเกิดนอยถ�พย�ธิแพทยทร�บขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ

ชนิดของมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่ผูปวยเปนอยูเดิม แตถ� histologic 

transformation เกิดขึ้นในก�รตรวจท�งพย�ธิวิทย�ครั้งแรกเลย ก็

อ�จตองแยกโรคจ�ก composite lymphoma ซึ่งบ�งครั้งทำ�ไดย�ก 

ดวยเหตุที่พย�กรณโรคในผูปวยมักจะแยลงเมื่อเกิด histologic 

transformation ขึ้น จึงเปนเรื่องสำ�คัญที่จะตองคำ�นึงถึงกรณีนี้

ในก�รตรวจผูปวยโรคมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่มีก�รเปลี่ยนแปลง

ท�งคลินิกที่เลวลง ก�รตรวจท�งพย�ธิวิทย�ยังคงมีคว�มสำ�คัญ

ตอก�รวินิจฉัยนี้

หม�ยเหตุ:  บทคว�มฟนวิช�นี้ใชในก�รบรรย�ยพิเศษเรื่อง “Histologic 

transformation in lymphoma” ในก�รประชุมวิช�ก�ร 9th 

Lymphoma Education Conference “New Frontiers in 

Lymphoma” จัดโดยชมรมโรคมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองแหงประเทศ

ไทยภ�ยใตสม�คมโลหิตวิทย�แหงประเทศไทย วันที่ 12 กันย�ยน 

2558  ณ โรงแรมอโนม� แกรนด กรุงเทพมห�นคร
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