
จุลสาร Lymphoma Newsletter ฉบับที่ท่านถืออยู่
ในมือนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำาเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2554 
สำาหรับจุลสารฉบับนี้ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย
เริ่มจาก Pathology Forum ศ.นพ.วิญญู มิตรานันท์ ได้
กรุณาเขียนเรื่อง Systemic EBV-positive T-cell 
lymphoproliferative disease of childhood ส่วน 
Review Article รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ ได้กรุณา
ทบทวนเรื่องการเกิดพิษต่อตับและการพยากรณ์โรค ผู้ป่วย 
NHL ที่มีการติดเชื้อ HCV ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาท่ี
มี rituximab ร่วมด้วย และ พ.ท.นพ. ต้นตนัย นำาเบญจพล 
ได้ทบทวนเรื่องการให้ FCR ในผู้ป่วย CLL สำาหรับ Case 
discussion ผศ.พญ. จิตติมา ศิริจีระชัย ก็ได้นำาเสนอผู้ป่วย 
Anaplastic large cell lymphoma สำาหรบั Interesting case 
in lymphoma อ.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์ ก็ได้นำาเสนอผู้
ป่วยที่น่าสนใจ คือ Plasmablastic lymphoma ที่มปีัญหา
แทรกซ้อนที่รุนแรงคือ renal vein and IVC thrombosis 
และ type B lactic acidosis สำาหรับ Interesting Article 
ผศ.นพ. พีระพล วอง และ อ.พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา 
ก็ไดย้่อวารสารที่น่าสนใจหลายเรื่อง สำาหรับ Q and A
ผศ.พญ.กาญจนา จันทร์สูง ก็ได้ให้ความกระจ่างเรื่องการ
ผ่าตัดเสริมทรวงอกเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด breast 
lymphoma หรือไม่ หวังว่าบทความต่างๆ ในจุลสารฉบับ
นี้คงทำาให้สมาชิกทุกท่านได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยว
กับโรค lymphoma ไม่มากก็น้อย ถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อ
สงสัยหรือต้องการจะให้คำาแนะนำาขอความกรุณาส่ง email 
มาที่ tlsg.info@gmail.com 
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รศ.นพ.วีระศักดิ์  นาวารวงศ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาทางสมาคมโลหิต

วิทยาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี 
ครั้งที่ 39 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
โดยในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 มีหัวข้อประชุมวิชาการที่เกี่ยว
กับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง บรรยายโดย Professor 
Gilles Salles จาก Centre Hospitalier Lyon-Sud, Lyon, 
France และ ศ.นพ. ธานินทร์ อินทรกำาธรชัย เป็นผู้ดำาเนินการ
บรรยาย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโลหิตวิทยาเข้าร่วมฟังการ
บรรยายเป็นจำานวนมาก 

สารจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ทางชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองแห่งประเทศไทย (Thai 
Lymphoma Study Group) ได้ร่วมกันทำา Guideline สำาหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง (Lymphoma) และได้นำา
เสนอในงานประชุมวิชาการประจำาปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในวันพฤหัสที่ 10 มีนาคม 2554 หัวข้อ
เรื่อง “Expert Consensus on Hematology Guidelines” 
ณ ห้องเวิลด์บอลล์รูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม 2554 นี้ ทางชมรมฯ 
จะมีการจัดงาน ประชุมวิชาการอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 5 ประจำา
ปี 2554 (The 5th Lymphoma Education Course) ในหัวข้อ
เรื่อง “Best Practice in Lymphoma” ณ โรงแรม เชอราตัน 
หวัหนิ สามารถตดิตอ่ลงทะเบยีนไดต้ามท่ีอยูท่ี่ปกหลงัของจลุสาร
โรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองฉบับนี้
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Pathology Forum
ศ.นพ.วิญญู มิตรานันท์

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Systemic EBV-positive T-cell
Lymphoproliferative Disease of Childhood

ในปี ค.ศ. 2007 องค์การอนามัยโลกได้เพิ่มชื่อโรคหลาย
โรคในกลุ่ม mature T-and NK-cell neoplasms หนึ่งในจำานวน
นั้นคือ systemic EBV-positive T-cell lymphoproliferative 
disease of childhood (1) ตามคำาจำากัดความหมายถึงโรคที่เกิด
จาก clonal proliferation ของ T-cell ที่ถูกติดเชื้อ Epstein-Barr 
virus (EBV) และ T-cell ท่ีเพิ่มขึ้นมีคุณสมบัติเป็น cytotoxic 
phenotype โรคนี้พบในเด็กเล็กตลอดจนถึงวัยรุ่น อาจเกิดตาม
หลัง primary acute EBV infection หรือเกิดขึ้นในเด็กที่ติดเชื้อ 
EBV เร้ือรัง (chronic active EBV-infection, CAEBV), systemic 
EBV-positive T-cell lymphoproliterative disease of 
childhood พบในประเทศแถบเอเชียและเม็กซิโก ผู้ป่วยโรคนี้จะ
เสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ บางรายมี
ชีวิตอยู่ได้นานเป็นปี โรคนี้มีการกล่าวถึงมานานแล้ว และมีชื่อ
ต่างๆ กัน ได้แก่ fatal infectious mononucleosis, infection-
associated hemophagocytic syndrome, severe CAEBV และ 
fulminant EBV-positive T-cell lymphoproliferative disorder 
following acute and chronic EBV infection (2) บทความนี้จะ
แสดงตัวอย่างผู้ป่วยหนึ่งรายที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวข้างต้น 

ผู้ป่วยเป็นเด็กชายจากจังหวัดตรัง อายุ 1 ปี 8 เดือน มี
ประวติัวา่มไีข้สูงตลอดเวลา 10 วนั กอ่นมาพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ผู้ป่วยมีอาการไอ มีน้ำามูก และอาเจียน ต่อมามี
อาเจยีนเปน็เลอืด อจุจาระมสีดีำา และมตีวัเหลอืงตาเหลอืงมากขึน้

การตรวจรา่งกายแรกรบัพบวา่มไีข ้39.5ºC, ความดนัโลหติ 
= 107/51 mm/Hg, ชีพจร 140 ครั้ง/นาที หายใจ 50 ครั้ง/นาที มี 
icteric sclera รว่มกบั conjunctival hemorrhage, ตอ่มน้ำาเหลอืง
บริเวณลำาคอทั้งสองข้างโต มีขนาดใหญ่สุดประมาณ 1 เซนติเมตร 
ตับและม้ามมีขนาดโตขึ้น ตับโต 8 เซนติเมตรต่ำากว่าชายโครงขวา 
ม้ามโต 2 เซนติเมตรต่ำากว่าชายโครงซ้าย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า hemoglobin = 7.6 g/dl, 
white blood cell count = 1,250 cells/mm3 (lymphocyte = 
84%, atypical lymphocyte = 12%), platelets count = 35,000 
cells/mm3, ม ีprolonged coagulograms และมกีารเพิม่ขึน้ของ 
D-Dimers อย่างมาก, total protein = 5.2 g/dl, albumin = 2.4 
g/dl, total bilirubin = 17.1 mg/dl, direct bilirubin 14.9 mg/

รูปที่ 1

รูปที่ 2

dl, SGOT = 1,500 IU/L, SGPT = 1,300 IU/L, ALP = 464 
IU/L, LDH = 5,470 IU/L, anti VCA IgM (EBV) = 1:10, anti 
VCA IgG (EBV) = 1:80, plasma EBV viral-load = 1.2 x 108 
copies/ml, plasma EBV viral-load after DNase digestion 
= 3.6x104 copies/ml (0.03% เมื่อเทียบกับก่อนการย่อยด้วย
เอนไซม์ DNase), bone marrow culture และ hemoculture ให้
ผลลบต่อการติดเชือ้แบคทเีรีย ภาพถ่ายรังสีปอดพบ pulmonary 
edema ร่วมกับ right pleural effusion, การตรวจเซลลไ์ขกระดกู
พบการเพิม่ขึน้ของ monocytes และมี hemophagocytosis ซึง่
แสดงถึง infection-associated hemophagocytic syndrome 
(IAHS), ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัด ต่อมาพบว่ามี 
acute renal insufficiency, metabolic acidosis, disseminated 
intravascular coagulation และเสียชีวิต 4 วันหลังเข้ารับการ
รักษา หรือ 14 วันหลังจากปรากฎอาการไข้ หลังเสียชีวิตได้รับ
อนุญาตให้เจาะเนื้อตับเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
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การตรวจ EBV viral-load ในพลาสม่า พบ EBV DNA 
จำานวน 120 ล้าน copies/ml และหลังจากย่อยด้วยเอนไซม์ 
DNase พบ EBV DNA เพียง 36,000 copies/ml, EBV DNA 
ในพลาสม่า ร้อยละ 99.97 เป็น naked DNA ที่สลายมาจาก
เซลล์มะเร็ง มีเพียงร้อยละ 0.03 เป็น complete virion (DNase 
ไม่สามารถย่อย DNA ที่อยู่ใน complete virion ของ EBV ได้) 
การศกึษานีแ้สดงวา่ในเลอืดของผูป้ว่ยมตีวัไวรสั EBV ทีส่ามารถ
ติดเชื้อได้เพียงจำานวนเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็น EBV DNA ในรูป
ของ episomal form ที่มาจากเซลล์มะเร็งที่แตกสลาย

Neoplastic T-cell ในโรคนี้ส่วนใหญ่ไม่แสดง CD56 
บนผนังเซลล์ แต่บางรายงานพบว่ามีการแสดง CD56 บนผนัง
เซลล์ของเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยรายนี้มีการแสดง CD56 บนผนัง
เซลล์ของ T-cell บางเซลล์ (รูปที่ 2) ซึ่งอาจทำาให้แยกยากจาก 
NK/T-cell, ตามความเหน็ของผูเ้ขยีนคดิวา่นา่จะเปน็ spectrum 
ของโรคเดียวกัน

องค์การอนามัยโลกระบุว่า systemic EBV-positive 
T-cell LPD of childhood พบในผู้ป่วยอายุน้อย แต่ตามความ
เป็นจริงแล้วสามารถพบได้ในทุกอายุ และไม่จำาเป็นต้องมีความ
สัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV เสมอไป ผู้เขียนได้เรียกโรคในกลุ่ม
นี้ว่า “Peripheral T-cell Proliferative Disease” (PTPD) (3)

กลุม่โรค PTPD มกัไดร้บัการวนิจิฉยัจากแพทยด์ว้ยความ
ยากลำาบาก ผู้ป่วยมักถูกส่งไปยังแพทย์โรคติดเชื้อเพื่อหาสาเหตุ 
จากประสบการณ์ของผู้เขียนขอสรุปว่า ถ้าผู้ป่วยมีอาการและสิ่ง
ส่งตรวจครบ 4 อย่างคือ 1. prolonged fever 2. pancytopenia   
3. increased in serum ALP และ 4. increased in serum 
LDH ผูป้ว่ยรายนัน้เปน็โรคในกลุ่มโรค PTPD แนน่อน ถงึแมจ้ะมี
การตดิเชือ้โรคอืน่รว่มดว้ยกต็าม ผูป้ว่ยเดก็ในรายงานนีม้คีรบทัง้   
4 ประการดังกล่าว จากคำาถามที่ว่า การตรวจหา plasma EBV 
viral-load มีความจำาเป็นหรือไม่ คณะวิจัยของผู้เขียนได้ศึกษา
และพบว่า ระดับ EBV DNA ในพลาสม่าไม่มีความสัมพันธ์กับ
การดำาเนินโรคและการพยากรณ์โรค (4) จึงไม่มีความจำาเป็นใน
การทำาการทดสอบนี้

รูปที่ 3

การตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของตับ (รูปที่ 1) พบการ
แทรกกระจายของกลุ่ม neoplastic lymphocytes ไปยัง
บริเวณ portal tracts และ hepatic sinusoids การตรวจทาง 
immunohistochemistry ของ neoplastic lymphocytes (รูปที่ 
2) แสดง CD3+ (cell membrane), CD5-, CD20-, CD56+ 
(cell membrane), CD45+, TIA-1+, CD10-, CD34-, Tdt 
การตรวจ ในระดบัโมเลกลุของ EBV โดยวิธี in situ hybridization 
(ISH) ต่อ EBV-encodes RNA (EBER) (รูปที่ 3) ให้ผลบวก
ในทุกนิวเคลียสของ neoplastic lymphocytes ผลการตรวจทาง 
immunohistochemistry และ ISH แสดงให้เห็นว่า เซลล์ที่แทรก
กระจายในเนื้อตับเป็น EBV-associated cytotoxic T-cells ที่
สญูเสยี CD5 molecule บนผนงัเซลล ์และแสดง NK-cell marker 
(CD56) บนผนังเซลล์ด้วย
 ดังที่ได้บรรยายในตอนต้นแล้วว่า systemic EBV-
positive lymphoproliferative disease (LPD) of childhood 
เกิดขึ้นจากสองกระบวนการคือ เกิดตามหลัง primary acute 
EBV infection และเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่เป็น CAEBV, ผู้ป่วยราย
นี้เกิดตามหลัง primary acute EBV infection จากหลักฐานการ
ตรวจพบ anti VCA IgM (EBV) และพบ anti VCA IgG (EBV) 
ในไตเตอร์ที่ต่ำา ผู้ป่วย CAEBV มักมี anti VCA IgG ในไตเตอร์
ที่สูงมาก

เอกสารอ้างอิง
1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. (Eds): WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC: Lyon 2008, p278-9.
2. Nakagawa A, Ito M, Saga S. Fatal cytotoxic T-cell proliferation in chronic active Epstein-Barr virus infection in childhood. Am J Clin Pathol 2002;117:283-90. 
3. Mitarnun W, Saechan V, Suwiwat S, et al. Hepatic cytotoxic T-cell infiltrates in patients with peripheral T-cell proliferative disease/lymphomas:
 clinicopathological and molecular analysis. Pathol Inter 2004;54:819-29. 
4. Suwiwat S, Pradutkanchana J, Ishida T, Mitarnun W. Quantitative analysis of cell-free Epstein-Barr virus DNA in plasma of patients with peripheral 
 T-cell and NK-cell lymphomas and peripheral T-cell proliferative disease. J Clin Virol 2007;40:277-83.
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Interesting Article 1
ผศ.นพ. พีระพล วอง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Tomblyn MR, Ewell M, Bredeson C, et al. Autologous 
vs. Reduced Intensity Allogeneic Hematopoietic Cell 
Transplantation for Patients with Chemosensitive 
Follicular Non-Hodgkin’s Lymphoma Beyond First 
Complete Response or First Partial Response. Biol 
Blood Marrow Transplant 2010; Nov 9. [Epub ahead 
of print, doi: 10.1016/j.bbmt.2010.11.004]

การให้การรักษาผู้ป่วย relapsed follicular lymphoma 
ด้วย autologous hematopoietic stem cell transplant (HSCT) 
สามารถเพิ่มอัตรา progression free survival และ overall 
survival แต่ผู้ป่วยจำานวนมากจะมี relapse กลับมาใหม่ ในขณะ
ที่ allogeneic HSCT สามารถลดอัตรา relapse ลงได้อีก ด้วย 
graft versus lymphoma effect แต่มีปัญหา transplant related 
toxicity จึงมีการนำา reduced intensity conditioning (RIC) มา
ใช้เพื่อลด toxicity ดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยได้พยายามศึกษาเปรียบ
เทียบ autologous HSCT และ RIC allogeneic HSCT ในผู้
ป่วย chemosensitive relapsed follicular lymphoma 30 ราย 
ผู้ป่วย 8 ราย มี HLA-matched sibling donor ไดร้บัการทำา RIC 
allogeneic HSCT โดยใช้ fludarabine, cyclophosphamide, 
rituximab (FCR regimen) และผู้ป่วย 22 ราย ได้รับการทำา 
autologous HSCT ม ีmedian follow-up 36 เดอืน ผลการรกัษา
พบวา่ผูป้ว่ยท่ีไดร้บั allogeneic และ autologous HSCT มอีตัรา 
progression free survival ร้อยละ 86 และร้อยละ 63 ที่ 3 ปี 
ในขณะที่ได้อัตรา overall survival ร้อยละ 100 และร้อยละ 73 
ตามลำาดบั เปน็ท่ีน่าเสยีดายทีง่านวจิยันีต้อ้งหยดุดำาเนนิการกอ่น
สิ้นสุดโครงการ เนื่องจากการรวบรวมคนไข้ทำาได้ยากและล่าช้า

Romaguera JE, Fayad LE, Feng L, et al. Ten-year 
follow-up after intense chemoimmunotherapy with 
Rituximab-HyperCVAD alternating with Rituximab-high 
dose methotrexate/cytarabine (R-MA) and without 
stem cell transplantation in patients with untreated 
aggressive mantle cell lymphoma. Br J Haematol. 
2010; 150(2): 200-8.

งานวิจัยนี้เป็น prospective Phase II ศึกษาผลการ
รักษาผู้ป่วย mantle cell lymphoma ที่ยังไม่เคยได้รับการรักษา
มาก่อน จำานวน 97 ราย ให้การรักษาด้วย rituximab ร่วมกับ 
fractionated cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin 
และ dexamethasone (R-Hyper CVAD) สลับกับ rituximab 

ร่วมกับ high dose methotrexate และ cytarabine (R-MA) 
ผลการรักษาพบว่าผู้ป่วยมี response rate ร้อยละ 97 และได้ 
complete remission ถึงร้อยละ 87 หลังจากติดตามไป 10 ปี 
(ค่ากลางของการติดตาม 8 ปี) พบว่ามี median time to failure 
(TTF) 4.6 ป ีในขณะทีอ่ตัราการรอดชวีติยงัมมีากกวา่รอ้ยละ 50 
ณ ขณะที่เขียนรายงาน นับเป็นการรักษาที่มีประสิทธภาพ โดย
ไม่ต้องใช้การรักษาด้วย stem cell transplant

Zak Z, Gelebart P, Lai R. Fenofibrate induces 
effective apoptosis in mantle cell lymphoma by 
inhibiting the TNFalpha/NF-kappaB signaling axis. 
Leukemia 2010; 24(8): 1476-86.

Fenofibrate มีฤทธิ์เป็น agonist ของ peroxisome 
proliferator-activated receptor-alpha (PPARalpha) งานวิจัย
นี้ศึกษาฤทธิ์ดังกล่าวของ fenofibrate ในการทำาให้เกิด apoptosis 
ของ mantle cell lymphoma (MCL) โดยพบว่าการใส่ fenofibrate 
20 micro M ลงใน MCL-cell line 72 ชั่วโมง ทำาให้เหลือเซลล์ที่
รอดชีวิตเพียงร้อยละ 50 ผู้วิจัยพบว่าการตายของ MCL เกิดจาก 
apoptosis และพบว่า fenofibrate ทำาให้เกิด downregulation ของ 
tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) และยับยั้ง DNA 
binding ของ nuclear factor-kappaB (NF-kappaB)

Martín A, Conde E, Arnan M, et al; GEL/TAMO 
Cooperative Group. R-ESHAP as salvage therapy 
for patients with relapsed or refractory diffuse large 
B-cell lymphoma: the influence of prior exposure 
to rituximab on outcome. A GEL/TAMO study. 
Haematologica 2008; 93(12): 1829-36.

การนำา rituximab มาใช้ใน frontline treatment ทำาให้
อัตรา complete remission และ overall survival เพ่ิมขึ้น 
และเป็นไปในทำานองเดียวกัน การนำา rituximab มาใช้ร่วมกับ 
salvage regimen ในผู้ป่วย relapse หรือ refractory diffuse 
large B cell lymphoma (DLBCL) ในหลายการศึกษา ช่วย
เพิ่มอัตรา overall response และ progression free survival 
แต่เนื่องจากผู้ป่วย DLBCL ในการศึกษาก่อนหน้านี้เป็นผู้ป่วย
ท่ีไม่เคยได้ rituximab มาก่อน ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ผู้ป่วย
เกือบทุกรายจะได้รับ rituximab ร่วมใน frontline treatment 
คณะผู้วิจัยจึงทำาการเก็บข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วย relapse หรือ 
refractory DLBCL 163 ราย ทีไ่ดร้บั rituximab รว่มกบั etoposide, 
cytarabine, cisplatinum และ methylprednisolone (R-ESHAP) 
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เป็น salvage chemotherapy ช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2550 มีผู้
ป่วย 94 รายเคยได้รับ rituximab มาก่อน และ 69 ราย ไม่เคย
ได้รับ rituximab ก่อนได้รับการรักษาด้วย R-ESHAP ผู้ป่วย
ประมาณร้อยละ 60 ในท้ังสองกลุ่มได้รับการทำา autologous 
stem cell transplant หลังได้รับ R-ESHAP ผลการศึกษาพบ
ว่ากลุ่มที่เคยได้รับ rituximab และกลุ่มที่ไม่เคยได้รับ rituximab 
มีอัตรา progression free survival ร้อยละ 17 และร้อยละ 57 
ที่ 3 ปี (p<0.0001) และ overall survival ร้อยละ 38 และร้อย
ละ 67 (p=0.0005) ตามลำาดับ

Bartlett NL, Niedzwiecki D, Johnson JL, et al. 
Gemcitabine, vinorelbine, and pegylated liposomal 
doxorubicin (GVD), a salvage regimen in relapsed 
Hodgkin’s lymphoma: CALGB 59804. Ann Oncol 
2007; 18(6):1071-9.

Interesting Article 2
อ.พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Recher C, Coiffier B, Haioun C. et al. A Prospec-
tive Randomized Study Comparing Dose Intensive 
Immunochemotherapy with R-ACVBP vs Standard R-
CHOP In Younger Patients with Diffuse Large B-Cell 
Lymphoma (DLBCL). Groupe d’Etude Des Lymphomes 
De l’Adulte (GELA) Study LNH03-2B

Oral session, ASH 2010, abstract#109
GELA ทำาการศึกษา multicenter, phase III open-

label, randomized trial เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธิภาพและความ
ปลอดภัยของ R-ACVBP กับ R-CHOP ในผู้ป่วย DLBCL อายุ
น้อยกว่า 60 ปี ที่มี aaIPI เท่ากับ 1 โดยผู้ป่วย 196 รายได้รับ 
R-ACVBP และ 183 รายได้รับ R-CHOP อัตราการตอบสนอง
ไมแ่ตกตา่งกนั (90.3% vs 88.5%, p=0.57) 3-year EFS รอ้ยละ 
80.9 ในกลุ่มที่ได้ R-ACVBP group และ ร้อยละ 66.7 ในกลุ่ม
ที่ได้ R-CHOP (p=0.0035) 3-year PFS ( 86.8% vs 73.4% 
p=0.0015) และ 3-year overall survival (92.2% vs 83.8% 
p=0.0071) หากแต่ผู้ป่วยที่ได้รับ R-ACVBP มีอัตราการเกิดผล
ข้างเคียงมากกว่า (42% vs 15%) และมี febrile neutropenia 
มากกว่าในกลุ่มที่ได้ R-CHOP (39% vs 9%) 

ดังนั้น R-ACVBP ทำาให้อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วย 
DLBCL ที่อายุน้อยกว่า 60 ปีดีขึ้น แม้จะเกิดอุบัติการณ์ของ 
hematologic toxicity สูงกว่า แต่สามารถให้การดูแลรักษาได้

ปัจจุบันการรักษาที่เป็นมาตรฐานของผู้ป่วย relapsed 
Hodgkin lymphoma คือการให้ยาเคมีบำาบัดขนาดสูงร่วมกับ 
autologous hematopoietic stem cell transplant (HSCT) ซึ่ง
จะได้ประโยชน์ในผู้ป่วยที่เป็น chemo-sensitive relapse แต่ยัง
เหลือผู้ป่วยที่เป็น chemo-refractory relapse ที่มีการพยากรณ์
โรคทีไ่ม่ด ีและยงัไม่มีการรักษาทีเ่ปน็มาตรฐาน นอกจากนีผู้ป้ว่ย
ที่ได้รับยาเคมีบำาบัดขนาดสูงร่วมกับ autologous HSCT ไปแล้ว
แต่ยังกลับเป็นซ้ำาก็เป็นผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีการรักษาท่ีได้
ผลดี การศึกษานี้นำาเสนอสูตรยาเคมีบำาบัดแบบ salvage คือ 
gemcitabine ร่วมกับ virorelbine และ pegylated liposomal 
doxorubicin (GVD) ในการรักษาผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มดังกล่าว 
จำานวนผู้ป่วย 91 ราย พบว่ามี overall response rate ร้อยละ 70 
ในจำานวนนีร้อ้ยละ 19 ได ้complete remission และในกลุม่ทีก่ลบั
เป็นซ้ำาหลังทำา autologous HSCT มาแล้ว ยังได้ event-free 
survival ร้อยละ 10 และ overall survival ร้อยละ 34 ที่ 4 ปี

Pfreundschuh M, Kuhnt E, Trümper L. et al. 
Randomised Intergroup Trial of First line Treatment 
for young Low-Risk Patients (<61 years) with Diffuse 
Large B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphoma (DLBCL) 
with a CHOP-like Regimen with or without the 
Anti-CD20 Antibody Rituximab – 6-Year Follow-up 
of the Mint Study of the Mabthera International Trial 
(MInT) Group

Oral session, ASH 2010, abstract#111
ผลการศึกษาเมื่อติดตามผู้ป่วยใน MInT trial ซึ่งเป็น 

multicenter phase III ในการรักษาผู้ป่วย DLBCL ที่อายุน้อย
กว่า 60 ปี และ low risk aaIPI (0-1) เปรียบเทียบการรักษาด้วย 
Rituximab-CHOP like regimens 6 รอบการรักษากับกลุ่มที่ไม่
ได้รับ rituximab

พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย rituximab มีผลการ
รักษาที่ดีกว่าทั้ง 6-year EFS (74% vs 55.4%, 0.0001), PFS 
(79.9% vs 63.8%, p < 0.0001) และ OS (89.8% vs 80.0%, 
p = 0.001) ปัจจัยที่มีผลต่อ PFS และ OS จาก multivariate 
analysis คือ การรักษาด้วย rituximab และ aaIPI

ดังนั้นการรักษาด้วย rituximab ร่วมกับยาเคมีบำาบัดเพิ่ม
อตัราการรอดชวีติในระยะยาวแกผู่ป้ว่ย DLBCL ทีม่อีายนุอ้ยและ
การพยากรณ์โรคดี
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Gordon LI, Hong F, Fisher RI. et al. A Randomized 
Phase III Trial of ABVD vs Stanford V +/- Radiation 
Therapy In Locally Extensive and Advanced Stage 
Hodgkin’s Lymphoma: An Intergroup Study Coordinated 
by the Eastern Cooperatve Oncology Group (E2496)

Oral session, ASH 2010, abstract#415
Randomized Phase III Intergroup trial เปรียบเทียบผล

การรักษาระหว่าง ABVD 6-8 รอบ และฉายแสง 36 Gy เฉพาะใน
รายท่ีมี bulky mediastinal disease vs. the Stanford V regimen 
นาน 12 อาทิตย์ ร่วมกับการฉายแสง 36 Gy ในตำาแหน่งท่ีมีรอย
โรคขนาดมากกว่า 5 cm ในการรักษาผู้ป่วย locally extensive หรือ 
advanced HL โดยผู้ป่วย 404 รายได้รับ ABVD 408 รายได้รับ 
Stanford V พบว่าอัตราการตอบสนองไม่แตกต่างกัน (72% ในกลุ่ม 
ABVD vs 69% ในกลุ่ม Standford V) 5-year FFS คือร้อยละ 
73 ต่อร้อยละ 71 (p=0.29) และ 5-year OS คือร้อยละ 88 และ
ร้อยละ 87 (p=0.87) และไม่มีความแตกต่างกันในการเกิด grade 
III-IV neutropenia (76% vs 70%) แต่พบ sensory neuropathy 
มากกว่าในกลุ่มท่ีได้รับ Standford V (3% vs 10%, p < 0.0001)

ดังน้ันประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย locally extensive 
หรือ advanced HL ด้วย ABVD หรือ Standford V ไม่แตกต่างกัน
ท้ังในอัตราการตอบสนอง อัตราการรอดชีวิตและผลข้างเคียงท่ีสำาคัญ

Review Article 1
พ.ท.นพ. ต้นตนัย นำาเบญจพล

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, et al. Addition of rituximab to fludarabine 
and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukemia: a randomised,

open-label, phase 3 trial Lancet 2010;376:1167-74.

ในประเทศตะวันตก Chronic lymphocytic leukemia 
(CLL) ถือว่าเป็น lymphoid malignancy ที่พบบ่อยที่สุด คือพบ 
5 คนต่อประชากร 100,000 คน ต่อปี

ในอดีต Chlorambucil เป็นยามาตรฐานในการรักษาผู้
ป่วย CLL เนื่องจากการใช้ combination chemotherapy เช่น 
alkylating agent ร่วมกับ vinca alkaloid หรือ anthracycline 
ไม่สามารถเพิ่ม overall survival (OS) ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การรักษาด้วย chlorambucil

ในช่วงปี พ.ศ. 2533 มีการนำา purine analogue เช่น 
fludarabine มารักษาผู้ป่วย CLL พบว่าสามารถเพิ่ม objective 
response และ progression-free survival (PFS) ได้เมื่อเปรียบ
เทียบกับ chlorambucil แต่ยังไม่สามารถเพิ่ม OS ได้ ล่าสุดมี
การใช้ chemo-immunotherapy โดยใช้ anti-CD20 ร่วมกับ 

chemotherapy พบวา่ได ้overall response (OR) และ complete 
response (CR) สงูสดุเมือ่เทียบกับการรักษาอ่ืนๆ (95% และ 72% 
ตามลำาดับ) จึงเป็นที่มาของการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของ chemo-immunotherapy (fludarabine, cyclophosphamide 
และ rituximab; FCR) กับ chemotherapy (fludarabine และ 
cyclophosphamide; FC) ในการรักษาผู้ป่วย CLL รายใหม่
ที่เป็น Binet stage C หรือ Binet stage A-B ที่มีอาการโดย 
The German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group

วิธีการดำาเนินการวิจัย
เป็นการศึกษาแบบ randomized controlled trial, open 

label ในผูป้ว่ยใหม ่CLL Binet C หรอื Binet A-B ทีม่อีาการ ซึง่
มีอายุระหว่าง 30-81 ปี มี ECOG น้อยกว่า 2 มี co-morbidity

Watanabe T, Morishima Y, Shibata T. et al. 
Phase II/III Study of Cyclophosphamide, Doxoru-
bicin, Vincristine, and Prednisolone with Rituximab 
(R-CHOP) Versus Biweekly CHOP with Rituximab 
(R-Bi-CHOP) In Untreated Advanced-Stage Indolent 
B-Cell Lymphoma: Japan Clinical Oncology Group 
(JCOG) 0203 Trial 

Oral session, ASH 2010, abstract# 431
Phase II/III trial เปรียบเทียบ R-CHOP-21 กับ R-

CHOP-14 โดยให้ยา 6 รอบการรักษา ในผู้ป่วย stage III/IV 
indolent B-cell 300 ราย เข้าสู่การศึกษาใน phase III ไม่พบ
ความแตกต่างของ median PFS ระหว่าง R-CHOP-21 และ 
R-CHOP-14 (3.6 y vs. 4.2 y) และ 6-year PFS เท่ากับร้อย
ละ 40 เทียบกับร้อยละ 40 (p=0.35) 6-y OS เท่ากับร้อยละ 
85 เทียบกับร้อยละ 87 (p=0.53) เมื่อพิจารณาในกลุ่ม follicular 
lymphoma กไ็มพ่บความแตกตา่งใน 6-year PFS ระหวา่งกลุม่
รักษาเช่นเดียวกัน (42% vs. 40%, p=0.45)

ดังนั้นการรักษาด้วย dose-dense R-CHOP-14 ให้ผล
การรักษาไม่แตกต่างกับ R-CHOP-21 ในผู้ป่วย advanced-
stage indolent B-cell lymphoma
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รับ chemotherapy (FC) (รูปที่ 1) และ 3-year OS เพิ่มขึ้นใน
ผู้ป่วยท้ังกลุ่มท่ีได้รับ chemo-immunotherapy (FCR) (87% 
vs 83%, P= 0.012) แต่ถ้าดู subgroup analysis จะพบว่ามี 
3-year OS เพิ่มขึ้นเฉพาะผู้ป่วย Binet stage B (90% vs 81%, 
P=0.0002) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับ chemotherapy 
(FC) (รูปที่ 2) สาเหตุน่าจะเป็นจากการลดปริมาณยาทั้ง 3 ชนิด
และการที่มี unfavorable prognostic factors มากกว่าในผู้ป่วย 
CLL Binet stage C 

เมื่อพิจารณาตาม abnormal cytogenetics และ IGHV 
จะพบวา่ ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั chemo-immunotherapy (FCR) ม ีCR, 
3-year PFS และ 3-year OS เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มี del(11q) 
(CR 51% vs 15%, P <0.0001; 3-year PFS 64% vs 32%, 
P <0.0001; 3-year OS 94% vs 83%, P=0.036), del(13q) 
(CR 48% vs 23%, P=0.0001; 3-year PFS 76% vs 52%, 
P=0.0002; 3-year OS 95% vs 89%, P=0.004), และ 
unmutated IGHV (CR 40% vs 19%, P<0.0001; 3-year 
PFS 55% vs 35%, P=0.0003; 3-year OS 86% vs 79%, 
P=0.023) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับ chemotherapy 
(FC) และพบวา่ผู้ป่วยทีไ่ด้รบั chemo-immunotherapy (FCR) 
มี CR, 3-year PFS เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มี trisomy 12 (CR 71% 
vs 19%, P=0.0001; 3-year PFS 83% vs 48%, P=0.01) 
และ mutated IGHV (CR 50% vs 21%, P<0.0001; 3-year 
PFS 80% vs 55%, P=0.0002) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่
ได้รับ chemotherapy (FC)

ผลข้างเคียงของการรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับ chemo-
immunotherapy (FCR) เช่น leukopenia, neutropenia grade 
3-4 พบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ chemotherapy (FC) แต่การติด
เชือ้รนุแรงและเชือ้ฉวยโอกาสไมแ่ตกตา่งกนัในทัง้ 2 กลุ่ม สำาหรบั 
early infusion reaction จาก rituximab พบน้อยมาก (<1%) 

วิจารณ์
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วย chemo-

immunotherapy (FCR) สามารถเพิ่ม CR, 3-year PFS และ 
3-year OS (เฉพาะ Binet stage B) เมื่อเปรียบเทียบกับ 
chemotherapy (FC) นอกจากนี้ใน multivariate analysis ยัง
พบว่า chemo-immunotherapy (FCR) และ del(17p) เป็น 
independent prognostic factor ที่มีผลต่อ OS ในแง่บวกและ
ลบ ตามลำาดบั การศึกษานีถื้อเปน็การศึกษาแรกท่ีแสดงใหเ้หน็วา่ 
chemo-immunotherapy (FCR) สามารถเพิ่ม OS ได้ สาเหตุ
เนือ่งจากจำานวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้รว่มการวจิยัและผลการตอบสนองตอ่ 
chemo-immunotherapy (FCR) มากกว่าการวิจัยอื่นๆ ที่เคย
รายงานมา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่ในการศึกษานี้มีอายุ
เฉลีย่ (median) เพยีง 61 ป ีซึง่ถอืวา่นอ้ยกวา่อายเุฉลีย่ของผูป้ว่ย 

น้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดี (cumulative illness ratio scale <6) ผู้
ป่วยที่เข้าการศึกษาจะถูกคัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบ block 4 คนใน
อัตราส่วน 1:1 ที่ได้รับ FCR หรือ FC โดยให้ยาทุก 28 วัน ก่อน
เขา้รว่มการวจิยัผูป้ว่ยทกุรายจะไดร้บัการตรวจวดัขนาดของมะเรง็ 
ประเมินคุณภาพชีวิต (cumulative illness ratio scale) ECOG 
และตรวจทางห้องปฏิบัติ ได้แก่ immunophenotype, FISH, 
IGHV mutation

ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการประเมินผลการรักษาและ 
ผลข้างเคียง ที่เกิดภายหลังให้ยาแต่ละครั้งภายใน 28-35 
วัน หลังได้รับยาชุดที่ 3 ถ้ามีผลการตอบสนองเป็น partial 
response หรือมากกว่า (NCI response criteria 1996) ก็
จะได้รับการรักษาต่อจนครบ แต่ถ้าไม่ได้ partial response 
จะไม่ได้รับยาต่อ อย่างไรก็ตามผลการรักษาของผู้ป่วยเหล่า
นี้จะถูกนำามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยในตอนสุดท้ายของการ
ศึกษา (intention to treat analysis) หลังจากที่ได้รับการ
รักษาจนครบ คณะผู้วิจัยจะติดตามผู้ป่วยต่ออีกทุก 3 เดือน
ในช่วง 1-3 ปีแรก ทุก 6 เดือนในช่วงปีที่ 4-5 และทุก 1 ปี
หลังจากนั้น สำาหรับ primary endpoint ของการศึกษานี้คือ 
progression-free survival (PFS) และ secondary endpoint 
คือ overall survival (OS) การประเมินผลการศึกษา (interim 
analysis) เมื่อ มกราคม พ.ศ. 2551 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วย chemoimmunotherapy มี PFS ดีกว่ากลุ่มผู้ป่วย
ที่ได้รับ chemotherapy 

ผลการศึกษา
ในระหวา่ง เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถงึ เดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2549 มีผู้ปว่ยเขา้รว่มการศกึษาทัง้หมด 817 ราย ในจำานวน
ทัง้หมดนีม้ผีูป้ว่ย 408 รายทีไ่ดร้บั chemoimmunotherapy โดย
ได้รับเฉลี่ยจำานวน 5.2 ครั้ง (พิสัย 0-6) และ ผู้ป่วย 409 รายที่
ได้รับ chemotherapy โดยได้รับเฉลี่ย 4.8 ครั้ง (พิสัย 0-6) เมื่อ
พจิารณาตามอาย ุพบวา่ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั chemo-immunotherapy 
(FCR) มี CR และ 3-year PFS เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ
ต่ำากว่า 65 ปี (CR 45% vs 20%, P <0.0001; 3-y PFS 64% 
vs 46%, P <0.0001) และ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี (CR 
43% vs 24%, P =0.003; 3-y PFS 68% vs 43%, P =0.001) 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ chemotherapy (FC) ผู้ป่วยที่
ได้รับ chemo-immunotherapy (FCR) มี CR เพิ่มขึ้นในทุก 
Binet stages (ทุก stages 44% vs 22%, P <0.0001; stage A 
72% vs 27%, P =0.01; stage B 47% vs 25%, P <0.0001; 
stage C 34% vs 13%, P <0.0001), 3-year PFS เพิ่มขึ้นใน
ผู้ป่วยทั้งกลุ่ม (65% vs 45%, P <0.0001) แต่ถ้าดู subgroup 
analysis จะพบว่ามี 3-year PFS เพิ่มขึ้นเฉพาะในผู้ป่วย Binet 
stage B (69% vs 45%, P <0.0001) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้
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รูปที่ 1 Progression-free survival ของผู้ป่วยทั้งหมด (A) และผู้ป่วย Binet stages B และ C (B)

รปูที ่2 Overall survival ของผูป้ว่ยทัง้กลุม่ (A) และ สำาหรบั genetic subgroups ทีไ่ดร้บั chemotherapy (B) และ chemoimmunotherapy (C)

CLL ทั่วไป (70 ปี) ดังนั้นการรักษาด้วย chemo-immunotherapy (FCR) น่าจะเหมาะสมกับผู้ป่วยอายุต่ำากว่า 70 ปีและแข็งแรง
เท่านั้น นอกจากนี้ chemo-immunotherapy (FCR) ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยที่มี del(17p) ซึ่งควรจะได้รับ
การรักษาด้วย allogeneic stem cell transplant มากกว่า
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Review Article 2 รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

Ennishi D, Maeda Y, Niitsu N, Kojima M, Izutsu K, et al. Hepatic toxicity and 
prognosis in hepatitis C virus–infected patients with diffuse large B-cell 

lymphoma treated with rituximab-containing chemotherapy regimens: a Japanese 
multicenter analysis. Blood. 2010; 116:5119-5125

Abstract: ผลของการติดเชื้อ HCV ต่อพยากรณ์
โรคและภาวะตับอักเสบในผู้ป่วย diffuse large B-cell 
lymphoma(DLBCL) ในระยะทีม่กีารรกัษาดว้ย rituximab ยงัไม่
ชัดเจน การศึกษานี้วิเคราะห์ผู้ป่วย 533 ราย ที่ได้รับการรักษา
ด้วยยาเคมี RCHOP-like regimen โดยเป็นผู้ป่วยที่มี HCV ได้
ผลบวก 131 ราย และที่มี HCV ได้ผลลบ 422 ราย เพื่อเปรียบ
เทียบ survival outcome และการเกิดพิษต่อตับในทั้งสองกลุ่ม 
โดยคา่กลางของการตดิตามเทา่กบั 31 ถงึ 32 เดอืน ในกลุม่ผูป้ว่ย
ที่มี HCV ได้ผลบวกและลบ ตามลำาดับ พบว่าการติดเชื้อ HCV 
ไมไ่ดเ้ปน็ปจัจยัเสีย่งทีส่ำาคญัตอ่การพยากรณโ์รค (3yr-PFS 69% 
และ 77% p=0.22, OS 75% และ 84% p=0.07) อย่างไรก็ตาม
พบการเกิดพิษต่อตับที่รุนแรง (grade 3-4) 36 ราย จากผู้ป่วย 
131 ราย (27%) ในกลุ่ม HCVได้ผลบวก เทียบกับ 13 ราย จาก 
422 ราย (3%) ในกลุ่ม HCV ได้ผลลบ 

Multivariate analysis พบว่า การติดเชื้อ HCV เป็น
ปัจจัยเส่ียงที่สำาคัญของการเกิดพิษต่อตับที่รุนแรง (Hazard 
ratio 14.72; 95% CI 6.37-34.03; p<0.001) และพบว่าการ
มีเอนไซม์ transaminase ผิดปกติก่อนการรักษาเป็นปัจจัย
หนึ่งของการพยากรณ์การเกิดพิษต่อตับที่รุนแรง นอกจาก
นั้นพบว่า HCV-RNA มีการเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาด้วย 
immunochemotherapy (p=0.006)

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าควรติดตามสมรรถภาพ
ของตับและปริมาณเชื้อไวรัส อย่างใกล้ชิดระหว่างการรักษาด้วย 
immunochemotherapy สำาหรับผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวก 

Introduction
การศึกษาทางระบาดวิทยาหลายการศึกษาแสดงให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ HCV กับ NHL เช่นความ
เกี่ยวข้องของ HCV กับการเกิด NHL1,2 โดยเฉพาะ Marginal 
zone B-cell lymphoma(MZBCL) พบว่าเป็นกลุ่มที่พบ HCV 
ได้บ่อยแต่ DLBCL กลับมีข้อมูลไม่มาก2,3 การศึกษาเกี่ยวกับ 
DLBCL ทีม่กีารตดิเชือ้ HCV มไีมม่ากและยงัไมส่ามารถบอกการ
พยากรณ์โรคจากการติดเชื้อ HCV ได้4,5 หลายๆ การศึกษาพบ

ว่าผู้ป่วยลิมโฟมา ที่มีการติดเชื้อ HCV สามารถทนยาเคมีบำาบัด
ได้ดี4-6 แตเ่ปน็การศกึษาในยคุกอ่นจะมกีารรกัษาดว้ย rituximab

การรักษา aggressive lymphoma ซึ่งพบ CD20 ได้ผล
บวกในปจัจบุนัพบวา่การให ้rituximab รว่มกบัยาเคมบีำาบดัทำาให้
ผลการรกัษาดขีึน้7-9 กวา่การใช ้CHOP ตามมาตรฐานเดมิทัง้ใน
ผูป้ว่ยอายนุอ้ยและผูส้งูอาย ุ10 ตัง้แตม่กีารใช ้rituximab ไดม้กีาร
วิเคราะห์ปัจจัยหลายอย่างซึ่งอาจมีผลต่อการพยากรณ์โรคในผู้
ปว่ย DLBCL11-13 ทีม่กีารตดิเชือ้ HCV พบเปน็ภาวะแทรกซอ้นที่
สำาคญัหลงัการรกัษาดว้ย RCHOP 14-15 อยา่งไรกต็ามยงัไมม่กีาร
ศึกษาที่แสดงถึงผลของการติดเชื้อ HCV ต่อการรักษา DLBCL

การศึกษานี้เป็น Multicenter retrospective analysis 
เพือ่เปรยีบเทยีบการพยากรณ์โรค และการเกดิพษิตอ่ตบัในผูป้ว่ย 
DLBCL ทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ย RCHOP-like chemotherapy ที ่
HCV ได้ผลบวก และ ลบ

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เก็บข้อมูลผู้ป่วย DLBCL (ทั้ง de novo 

และ transformed DLBCL) ที่ได้รับการรักษาด้วย R-CHOP 
like chemotherapy ใน 32 สถาบันจากประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
เดือนมกราคม 2547 ถึงเมษายน 2551 และติดตามการรักษา
ถึงมีนาคม 2552 รวบรวมผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งตรวจ
ภาวะการณ์ติดเชื้อ HCV ก่อนเริ่มการรักษา การศึกษานี้ไม่รวม
กลุ่มผู้ป่วยที่มี HBV ได้ผลบวก, HIV ได้ผลบวก, ผู้ป่วยที่เป็น 
primary CNS lymphoma, primary testicular และร้อยละของ
การเกิด intravascular lymphoma

การศึกษานี้รวบรวมผู้ป่วย 590 รายในจำานวน 136 ราย
พบผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวก 45 ราย และ HCV ได้ผลลบ 
37 ราย ไม่ได้นำามาวิเคราะห์เนื่องจาก HBV ได้ผลบวก 2 ราย 
non-rituximab containing 2 ราย ไม่มี final outcome data 
1 ราย และระยะเวลาที่ตรวจพบ HCV negative ไม่ตรงตาม
เกณฑ์ 26 ราย ใช้สูตรยาอื่น 3 ราย HBsAg positive 2 ราย 
และ Intravascular lymphoma 1 ราย จึงเหลือผู้ป่วยที่ได้รับ
การวิเคราะห์ 553 ราย เป็นผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวก 131 ราย 
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(23.7%) และ HCV ได้ผลลบ 422 ราย (76.3%) โดยผู้ป่วยที่มี 
HCV ได้ผลบวก คือ ผู้ป่วยที่ตรวจพบ anti-HCV โดย second 
หรือ third generation immunoassays kits 

การรักษาและการประเมิน
การตอบสนองต่อการรักษา
ผู้ปว่ยไดร้บัการรกัษาโดย R-CHOP like chemotherapy 

(Rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, 
และ prednisolone และ Rituximab plus cyclophosphamide, 
epirubicin, vincristine และ prednisolone)
• Staging โดย Ann Arbor system โดยประเมิน liver and 
 spleen involvement จาก imaging
• ประเมนิการตอบสนองโดยดขูนาดกอ้นมะเรง็จาก CT และ  
 PET-CT
• ติดตาม AST, ALT และดูระดับที่สูงที่สุดระหว่างการรักษา  
 (พิษต่อตับ grade 3-4 คือ AST, ALT มากกว่า 5.0 เท่า  
 ตาม National Cancer Institute of Canada Criteria)
• ตรวจระดบัปรมิาณของเชือ้ HCV โดย RT-PCR (Amplicor)
Statistic analysis
• survival curve: Kaplan-Meier method and log-rank test
• Independent impact of HCV infection ต่อ survival และ
 การเกิดพิษต่อตับ โดย Cox proportion hazard model

Result
Patient characteristic: ลกัษณะทัว่ไปของผูป้ว่ยแสดง

ใน Table 1 ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 68 ปี (20-92 ปี) ผู้ป่วยที่มี HCV 
ได้ผลบวก มีอายุมากกว่า (p<0.002) พบตำาแหน่งนอกต่อมน้ำา
เหลอืงมากกว่า 2 (p=0.02) มโีรคทีบ่รเิวณมา้ม (p=0.001) และมี
ค่า IPI สูง (p=0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มี HCV ได้ผลลบ

กลุ่มที่มี HCV ได้ผลบวก ระหว่างที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็น DLBCL พบตับอักเสบชนิดเรื้อรัง 57 ราย (43%) ตับแข็ง 
20 ราย (15%) มะเร็งตับชนิด hepatocellular 7 ราย (5%) 
ก่อนเริ่มการรักษาด้วย rituximab ผู้ป่วยร้อยละ 9 ทราบว่ามีผล 
anti-HCV ได้ผลบวกตั้งแต่ก่อนวินิจฉัยว่าเป็นลิมโฟมา และได้
รับยารักษาต่อเนื่องอยู่ 2 ราย ได้รับการรักษาหลังเริ่ม immu-
nochemotherapy 5 ราย

Survival analysis: คา่กลางของระยะเวลาทีติ่ดตาม 31 
เดือน (4-42 เดือน) ในกลุ่มที่มี HCV ได้ผลบวก และ 32 เดือน 
(5-51 เดือน) ในกลุ่มที่ HCV ได้ผลลบ CR หรือ uncertain CR 
เท่ากับร้อยละ 81 และร้อยละ 83 ในกลุ่มที่มี HCV ได้ผลบวก 
และ ลบตามลำาดับ PFS ที่ 3 ปี ไม่มีความแตกต่างกันในทั้งสอง
กลุ่ม (3yr PFS 69% vs 77% p=0.22) overall survival มีแนว
โน้มว่าจะแย่กว่าในกลุ่มที่มี HCV ได้ผลบวก แต่ไม่มีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (3yr OS 75% vs 84% p=0.07) ดังในรูป Fig.1A-B 
PFS และ OS rate ที่ 3 ปี เท่ากับร้อยละ 56 และร้อยละ 

64 ในกลุ่ม high และ high intermediate risk IPI และเท่ากับ
ร้อยละ 81 และร้อยละ 88 ในกลุ่ม low และ low-intermediate 
risk IPI ตามลำาดับ p<0.001 แต่พบว่าเมื่อดูในกลุ่มที่มี HCV ได้
ผลบวกเทยีบกบักลุม่ทีม่ ีHCV ไดผ้ลลบ survival ไมแ่ตกตา่งกนั 
(3yr OS 84% vs 86% p=0.80) ดังใน Table2

การเกิดพษิตอ่ตบั: ระดบัเอนไซมข์องตบักอ่นการรกัษา
ในสองกลุ่มพบว่า มีการเกิดพิษต่อตับที่รุนแรง 36 ราย (27%) 
ในกลุ่มที่มี HCV ได้ผลบวกเทียบกับร้อยละ 3 ในกลุ่มที่มี HCV 
ได้ผลลบ Multivariate analysis พบว่าการติดเชื้อ HCV เป็น
ปัจจัยเสี่ยงท่ีสำาคัญต่อการเกิดพิษต่อตับท่ีรุนแรง (HR 14.72, 
95%CI 6.37-34.03 p<0.001) แสดงใน Fig.2A-B โดยมีการ
เกิดตั้งแต่ 8-320 วันหลังการรักษา (เฉลี่ย 103 วัน) ในผู้ป่วย 
HCV positive ระดับ transaminase level ก่อนการรักษาเป็น
ปจัจยัเสีย่งทีส่ำาคญั (HR 6.42, 95  %CI 1.11-37.12 p<0.001) 
นอกจากนี้เกิดภาวะตับล้มเหลวที่รุนแรงพบ 6 ใน 18 ราย 
(33%) และ 30 ใน 113 ราย (27%) ในผู้ป่วยที่หยุดและไม่
หยุด prednisolone ตามลำาดับ (p=0.82) 

การเกดิพษิตอ่ตบัอยา่งรนุแรง ไมม่คีวามสมัพนัธก์บั PFS 
หรือ OS (p=0.56 และ p=0.551) ผู้ป่วย 16 รายต้องมีการปรับ
เลื่อนตารางการให้ยาและมี 6 รายต้องหยุดการรักษาเนื่องจาก
ภาวะตับล้มเหลวท่ีรุนแรงในจำานวนนี้มี 2 รายท่ีเสียชีวิต ราย
ละเอียดดังแสดงใน Table3 สำาหรับผู้ป่วยที่มีชีวิต 4 ราย ได้รับ
การรกัษาดว้ยรงัสรีกัษาเมือ่ผลการตรวจสมรรถภาพทางตับปกติ

มีผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวกเสียชีวิต 24 ราย โดย 14 ราย
เกิดจากโรครุกคืบไปมาก และ 6 รายเกิดจากภาวะตับล้มเหลวที่
รุนแรง 6 ราย CVS event 2 ราย และ brain vascular event 2 ราย

การตรวจวดัปรมิาณ HCV: มกีารตรวจหา HCV RNA 
กอ่นการรกัษา 79 ราย และเมือ่ตดิตามพบวา่ม ีHCV RNA ระดบั
ทีส่งูสดุตัง้แตเ่ริม่รกัษาถงึ 3 เดอืนหลงัรบัการรกัษา 47 ราย และ 
1 ถึง 6 เดือนหลังการรักษา 44 รายแสดงใน Fig.3 

Discussion
การศกึษานีแ้สดงใหเ้หน็วา่การตดิเชือ้ HCV ไมไ่ดม้ผีลตอ่

พยากรณ์โรค แต่พบว่าอุบัติการณ์ของภาวะตับล้มเหลวที่รุนแรง
ในผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวกสูงและการพบ HCV ได้ผลบวก ถือ
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญของภาวะตับล้มเหลวที่รุนแรง อย่างไร
ก็ตามในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวก 
สามารถทนต่อการรักษาด้วยยา rituximab ได้ดี 2,5,6,16 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาใหญ่และเป็นการศึกษาแรกที่
แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อ HCV มีผลต่อการพยากรณ์โรค และ
ภาวะตับล้มเหลว ในผู้ป่วย DLBCL ที่รักษาด้วย rituximab
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การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า DLBCL ที่มี HCV ได้ผลบวก
จะมี OS ที่แย่กว่า แต่ PFS ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในการ
ศกึษาน้ันมีจำานวนผู้ปว่ยทีม่ ีHCV ไดผ้ลบวกเพยีง 23 ราย และมกีาร
ตดิตามผูป้ว่ยระยะสัน้4 อกีการศกึษาพบว่า PFS ที ่5 ป ีเทา่กบัรอ้ย
ละ 51 และ OS รอ้ยละ 72 แต่ไมม่กีลุม่ทีม่ ีHCV ไดผ้ลลบ5 อยา่งไร
ก็ตามการศึกษานั้นเป็นในยุคที่ไม่มีการรักษาด้วย rituximab10

การศึกษานีพ้บวา่ผูป้ว่ยทีม่ ีHCV ไดผ้ลบวก จะมลีกัษณะ
อาการรุนแรงมากกว่าเช่นเดียวกับการศึกษาก่อนหน้า ผู้ป่วยที่มี 
HCV ได้ผลบวก ยังพบว่าแนวโน้มจะมี OS แย่กว่าจาก univari-
ate analysis แตอ่ยา่งไรกต็ามจาก multivariate analysis ไมพ่บ
ความแตกตา่งของ CR rate หรอื PFS ระหวา่งกลุม่ทีม่ ีHCV ได้
ผลบวก และลบ การศึกษาในยคุกอ่นการรกัษาดว้ย rituximab ที่
พบว่าผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวก ซึ่งได้รับยาเคมีบำาบัด พบมีการ
สญูเสียหนา้ท่ีตบัใน grade 3-4 รอ้ยละ 10-18 และพบมกีารสญู
เสียหน้าที่ตับใน grade 1-4 ร้อยละ 2410,11,17 

ในรายงานของ Besson และคณะ พบวา่อตัราการตายใน
ผู้ป่วย DLBCL ที่มี HCV ได้ผลบวกมากกว่าผู้ป่วยที่ HCV ได้ผล

ลบ แตใ่นการศกึษานัน้ใชย้าเคมบีำาบดัทีข่นาดสงู9 การศกึษาเมือ่
เร็วๆ นี้พบการเกิดพิษต่อตับมากขึ้นในผู้มี HCV บวกเช่นกัน18

แต่การศึกษาส่วนใหญ่มักรวมผู้ป่วยที่มี HBV ได้ผลบวก
ด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าผู้ที่มี HBV ได้ผลบวกเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สำาคญัของการเกดิพษิตอ่ตบั 4,5,6,17,18 นอกจากนีพ้บวา่มรีายงาน
ผู้ป่วยแสดงว่าการให้ rituximab ร่วมกับยาเคมีบำาบัดเป็นปัจจัย
กระตุ้น HCV exacerbation 19-21

จากการศึกษานี้ให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย 
DLBCL ที่มี HCV ได้ผลบวกในยุคที่มีการรักษาด้วย rituximab 
แตก่ารศกึษานีย้งัมขีอ้ดอ้ยเนือ่งจากเปน็การศกึษารวบรวมผูป้ว่ย
ย้อนหลังจากหลายสถาบัน และนอกจากนั้นยังไม่ได้รวบรวมผู้
ป่วยที่ HCV ได้ผลลบทั้งหมดมาเปรียบเทียบ ซึ่งอาจทำาให้เกิด
ความลำาเอียงในการเลือกผู้ป่วย

โดยสรปุการศกึษานีพ้บวา่อบุตักิารณก์ารเกดิภาวะตับลม้
เหลว พบมากในผู้ป่วยที่มี HCV ได้ผลบวก จึงควรมีการติดตาม
เฝา้ระวงัเอนไซมต์บัอยา่งใกลช้ดิในผูท้ีม่กีารตดิเชือ้ HCV ทีไ่ดร้บั
การรักษาด้วยยาเคมีบำาบัด
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Case discussion
ผศ.พญ. จิตติมา ศิริจีระชัย 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น

ประวัติ

หญิงอายุ 48 ปี อาชีพทำานา บ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด
มีก้อนที่คอด้านขวามา 1 เดือน ก้อนโตขึ้นเรื่อยๆ มีไข้ ไอแห้งๆ เบื่ออาหาร น้ำาหนักลด 10 กิโลกรัมใน 1 เดือน ไปตรวจที่

โรงพยาบาลใกล้บ้าน ผลการตรวจต่อมน้ำาเหลืองเป็น atypical hyperplasia 3 วันก่อนมา มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ไปรักษาที่
โรงพยาบาลชุมชน ได้ยาปฏิชีวนะมารับประทาน 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงส่งมารับการรักษาต่อ

ตรวจร่างกาย
T 38oC, RR 24/min BP 110/70 mm Hg, PR 100/min
Mild pale conjunctiva, no jaundice, matted right cervical 
and supraclavicular lymph nodes, Crepitation both lungs, 
no hepatosplenomegaly

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Hb 9.9 g/dL, Hct 30.4%, WBC 19,000/cu.mm., platelet 
450000/cu.mm., N 75%, L 16%, M 9%, MCV 70
Hb typing: EE
BUN=7.1mg/dl Cr=0.6, chol=140 mg/dl, alb=3.1g/dl, 
glob=4g/dl, total bil=1mg/dl direct bil.=0.3mg/dl, ALT=24 
U,AST=17U, AP=83 U, LDH=191U

CXR: Bilateral pulmonary nodules and reticulo-nodular 
infiltration at both basal lungs.

CT chest and whole abdomen: Multiple, 
varying in size of heterogeneous enhancing nodules 
scattered in both lungs, predominated at both lower 
lobes. Reticulonodular infiltration at both lower lobes is 
seen. Precarinal, subcarinal and both hilar regions (few 
mm to 3.5 cm) lymph nodes are seen. Multiple enhancing 
mesenteric lymph nodes (0.5-1.9 cm) are evident. There 
are subcentimeter anterior diaphragmatic, aortocaval 
and paraaortic lymphadenopathy. Mild splenomegaly is 
observed. Two heterogeneous enhancing mass at right 
erector spinae muscle at C7-T1 (2.9 x 3.8 cm) and L4-5 
(1.5 x 1.2 cm) levels are detected. Faint enhancing lesion 

รูปที่ 1 เป็นภาพ CXR
ก่อนให้การรักษา 

รูปที่ 2 เป็น CXR
หลังให้การรักษาด้วย dexamethasone

(1.5 x 1.0 cm) at right gluteus maximus muscle is evident.

Lymph node pathology report: Anaplastic 
large cell lymphoma, Alk-positive. The immunohistochemical 
stains results: positive for LCA (focal), CD 3 (focal), CD45RO, 
CD30; negative for CD20, CK[HMW], CD56, CD23

Clinical course: ในเบื้องต้นที่ผู้ป่วยมารับการรักษา
ในโรงพยาบาล แพทย์ที่ดูแลให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเป็น 
ceftazidime 6 กรัมต่อวนั และปรึกษาศัลยกรรมเพือ่ตดัตอ่มน้ำา
เหลืองตรวจ หลังได้ ceftazidime 3 วัน ผู้ป่วยไม่ดีขึ้น แพทย์
เปลีย่นเปน็ให ้sulperazole 4 กรมัตอ่วนั ระหวา่งนีผู้ป้ว่ยมไีขส้งู
ลอยตลอด หอบเหนือ่ยมากขึน้เรือ่ยๆ ผลเพาะเชือ้จากเลอืด ไมพ่บ
เชือ้ แพทยจ์งึให ้dexamethasone 5 มลิลกิรมั ฉดีเขา้หลอดเลอืดดำา
ทุก 6 ชั่วโมง และหยุดให้ยาปฏิชีวนะ หลังได้รับ dexamethasone 
ผูป้ว่ยรูส้กึสบายขึน้มาก ไมม่ไีข ้ไมห่อบ ผลการตรวจรงัสขีองปอดดี
ขึ้น เมื่อทราบผลพยาธิวิทยาของต่อมน้ำาเหลืองว่าเป็น lymphoma 
จึงให้ยาเคมีบำาบัดเป็น CHOP regimen ผู้ป่วยตอบสนองต่อการ
รักษาดี กลับบ้านได้
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วิจารณ์
ผู้ป่วยรายนี้เป็นหญิงอายุ 48 ปี อาการสำาคัญที่นำาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
คือ ไข้ ไอ หอบ และมีต่อมน้ำาเหลืองที่คอโต ซึ่งจากผลการตรวจ CT 
scan พบว่ามีต่อมน้ำาเหลืองในช่องอกและในท้องโต นอกจากนั้นยังมี
ก้อนในปอดหลายตำาแหน่ง และมีก้อนในกล้ามเน้ือด้วย การวินิจฉัย
โรคเบื้องต้นคือ ผู้ป่วยน่าจะป็นมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิดรุนแรงที่ทำาให้
ผู้ป่วยมีไข้ และต่อมน้ำาเหลืองโตทั่วตัวรวมทั้งก้อนในกล้ามเนื้อ ส่วน
พยาธิสภาพในปอดที่ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการไอและเหนื่อยหอบนั้น อาจ
เกดิจากการติดเชือ้ทีป่อด (bacterial pneumonia) หรอืเปน็ pulmonary 
involvement ของโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง แพทย์ที่ดูแลเบื้องต้นได้ตัด
ต่อมน้ำาเหลืองเพื่อส่งตรวจอีกครั้งและให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษา bacte-
rial pneumonia แต่ผู้ป่วยไม่ดีขึ้น ผลการเพาะเชื้อจากเลือดเป็นลบ ผู้
ป่วยปฏิเสธการทำา bronchoscope เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่จำาเพาะ 
เนือ่งจากผูป้ว่ยมอีาการหอบเหน่ือยมากข้ึน แพทย์ทีด่แูลรกัษาจงึตดัสนิ
ใจให้ dexamethasone ฉีดทางหลอดเลือดดำา ก่อนทราบผลการตรวจ

ต่อมน้ำาเหลือง ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นชัดเจน ไข้ลง หอบลดลงชัดเจน เมื่อ
ผลการตรวจตอ่มน้ำาเหลอืงพบวา่เปน็ anaplastic large cell lymphoma 
จงึใหก้ารรกัษาดว้ย CHOP regimen ซึง่ผูป้ว่ยกต็อบสนองตอ่การรักษา
ดมีาก ตอ่มน้ำาเหลอืงยบุลง และผลการตรวจภาพรงัสปีอดพบวา่ดขีึน้มาก 
(รูปท่ี 1 และ 2) และจากการติดตามผลด้วย CT scan พบว่า pulmonary 
nodule และตอ่มน้ำาเหลอืงในชอ่งอกและชอ่งทอ้งมขีนาดเลก็ลง หลงัจาก
ได้ยาไปเพียง 1 ครั้ง (รูปที่ 3 )

Systemic anaplastic large cell lymphoma (ALCL), ana-
plastic lymphoma kinase (ALK)-positive เป็น T cell lymphoma 
พบได้ประมาณ ร้อยละ 2-8 ของ NHL ในผู้ใหญ่ และพบประมาณร้อย
ละ 20-30 ของ large cell lymphoma ของเด็ก ในผู้ใหญ่พบมากใน
คนอายุประมาณ 30-40 ปี

1,2
 พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง (ชายต่อหญิง 

= 6.5) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ในระยะที่ III-IV และมีไข้ประมาณ
ร้อยละ 75

3
 ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยมี extranodal involvement มากกว่า

หรือเท่ากับ 2 อวัยวะที่พบได้บ่อยคือ ผิวหนัง(21%), กระดูก(17%), soft 
tissue(11%), ปอด (11%) และตับ (8%)

3
พบว่ามีการแพร่กระจายไปที่

ไขกระดูกประมาณร้อยละ 11
4

Anaplastic large cell lymphoma, ALK+ เป็นมะเร็งต่อมน้ำา
เหลืองที่มีการพยากรณ์โรคดีกว่ากลุ่มที่เป็น ALK-

5,6
, overall survival 

ที่ 5 ปีของ ALCL, ALK+ และ ALCL, ALK- เท่ากับร้อยละ 80 และร้อย
ละ 48 ตามลำาดับ และ FFS ของผู้ป่วย ALCL, ALK+ เท่ากับร้อยละ 60 
ในขณะที ่ALCL, ALK- เทา่กบัรอ้ยละ 36 พบวา่มกีารกลบัเปน็ใหมข่อง
โรคเพียงร้อยละ 30 แต่โรคก็ยังคงตอบสนองต่อการให้ยาเคมีบำาบัดดี

รูปที่ 3 เป็นภาพ CT scan ของปอด ก่อนและหลังการรักษาด้วยเคมีบำาบัด
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Interesting case in lymphoma

หญิงไทยคู่อายุ 47 ปี อาชีพ รับจ้าง ภูมิลำาเนา จังหวัดสมุทรสาคร

อาการสำาคัญ ปวดท้องมาก เหนื่อย 4 วัน

อ.นพ. อาจรบ  คูหาภินันทน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน
ปกติแข็งแรงดี ประมาณ 2 เดือนก่อนผู้ป่วยคลำาได้ก้อน

ที่บริเวณท้องด้านขวาบน ไม่เจ็บ รู้สึกเบื่ออาหาร ทานอาหารได้
น้อยลง น้ำาหนกัลดจาก 65 กก.เปน็ 56 กก. ไมม่ไีข้ รูส้กึปวดทอ้ง
ด้านขวาบนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
Abdominal CT scan-well-defined multi-lobulated 
heterogenous enhancing mass at right kidney 13.3x14.5x15 
cm. invade perinephric, renal fascia, retroperitoneal muscle 
suspected renal cell carcinoma with renal vein thrombosis 
(รูปที่ 1 และ 2)

ผู้ป่วยได้รับการส่งมาตรวจต่อที่โรงพยาบาลศิริราชที่
แผนกศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ได้รับการทำา Ultrasound-
guided core needle biopsy (ธ.ค. 53)-Involved by he-
matologic malignancy with plasmacytic differentiation, 
plasma cell neoplasm VS plasmablastic lymphoma with 
plasmacytic differentiation; CD138+, cLambda+, cKappa-, 
CD45-, CD56+, PAX5-, IgG+, IgA-, IgM-; CD20-, CD3-, 
Ki-67 40% หลังจากตรวจแล้วมีนัดรับไว้ในโรงพยาบาลต่อไป

4 วันกอ่นผู้ป่วยมอีาการปวดทอ้งดา้นขวาบนมาก เหนือ่ย
มากขึ้น ญาติจึงนำาส่งโรงพยาบาลศิริราช

ผลการตรวจร่างกาย
VS T 37 °C, BP 150/90 mmHg, R 24/min, P 90/min
GA – Good consciousness, mildly pale, no jaundice, 
no sign of chronic liver disease, dyspnea, tachypnea, no 
pitting leg edema
LN – no palpable superficial lymphadenopathy
CVS – normal S1, S2, no murmur
Abdomen-soft, mild tenderness at RUQ, no hepato-
splenomegaly, ill-defined mass at RUQ, firm consistency 
15x12 cm., positive bimanual palpation test at right side
NS – grossly intact

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC Hb 8.8 g/dl, Hct 27.6%, MCV 80.2 fl, WBC 6480/
cu.mm. (N54.9%, L34.7%, M9.7%, E0.2%, B0.5%), platelet 
417,000/cu.mm.
Chemistry BUN 28.6 mg/dl, Cr 1.8 mg/dl, Na 133 
mmol/L, K 4.9 mmol/L, Cl 99 mmol/L, HCO3 7 mmol/L, 
total Ca 8.8 mg/dl, P 3.1 mg/dl, Mg 1.8 mg/dl, LDH 2978 
U/L, Lactate 5.4 mmol/L
Coagulation test PT 12.0 s, APTT 29.8 s, fibrinogen 
443.4, D-dimer 3698
Arterial blood gas pH 7.349, pCO2 22.40 mmHg, 
pO2 48.40 mmHg, HCO3 12.4 mmol/L, O2 saturation 83 %
Bone marrow study – normocellular to slightly 
hypercellular (~50% cellularity) trilineage marrow with 
maturation (M:E ratio 3:1); unremarkable erythroid and 
myeloid morphology; appropriate numbers of megakaryocyte 
with unremarkable morphology; small lymphocytes noted 
in the interstitium with T:B ratio ~-3:2, probably reactive 
process; presence of some plasma cells in the interstitium 
with cKappa:cLambda ~2:5; negative for tumor and granuloma
Doppler ultrasound of renal vein – huge 
mass at RUQ intraabdominal cavity surrounding right 
kidney wit cortical renal invasion (15.8x12.6x16.4 cm) 
causing mild to moderate hydronephrosis; renal parenchymal 
disease of right kidney; suspected tumor thrombus at right 
renal vein and infrahepatic IVC

การดำาเนินโรค
1. Plasmablastic lymphoma stage IEX

ผู้ป่วยได้รับการให้เคมีบำาบัด HyperCVAD หลังจากนั้น
เกิดภาวะ febrile neutropenia ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 
ceftazidime, amikacin อาการไม่ดีขึ้น ผลการตรวจไม่พบเชื้อ
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หรือแหล่งก่อโรคท่ีจำาเพาะ ได้เปลี่ยนยาเป็น imipenem และ 
amphotericin B ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อรุนแรงหลังได้ยา
เคมีบำาบัด 12 วัน
2. Renal vein and IVC thrombosis

น่าจะเปน็ผลจากการทีม่กีอ้นกดทีไ่ต ไดร้บัการรกัษาดว้ย 
enoxaparin 0.6 ml SC q 12 h
3. Type B lactic acidosis

สาเหตุของ lactic acidosis type B ในรายนี้น่าจะเป็น
ผลจากมะเรง็ตอ่มน้ำาเหลอืงเนือ่งจากไมไ่ดม้ภีาวะ hypotension, 
poor tissue perfusion, หรือได้รับยาใดๆ ผู้ป่วยได้รับการรักษา
โดยการให้ HCO3 infusion, oral NaHCO3, oral allopurinol 
ได้ติดตามระดับ lactate เริ่มลดลงบ้าง โดยพบระดับ HCO3 เริ่ม
เข้าใกล้ระดับปกติ ต่อมาผู้ป่วยเกิด generalized tonic clonic 
seizure ไดร้บัการทำา brain CT scan ไมพ่บความผดิปกต ิสงสยั
ภาวะชกัจากไขส้งูและการไดร้บั intrathecal cytarabine injection 
จึงได้ให้ phenyltoin หลังจากนั้นไม่ชักอีก

บทวิจารณ์
ภาวะ lactic acidosis ทีส่มัพนัธก์บัมะเรง็ทางระบบโลหติ

วทิยา (Luft criteria: pH ≤7.35, plasma lactate concentration 
≥5 mmol/L)[1] เปน็ภาวะทีพ่บไดน้อ้ยมาก จดัเปน็ชนดิ Type B 
ซึ่งแตกต่างจาก Type A ที่เกิดจากภาวะ tissue hypoperfusion 
หรือ severe hypoxemia ภาวะ lactic acidosis นี้เป็นภาวะ
อันตรายถึงแก่ชีวิตถ้ารักษาไม่ถูกต้องหรือไม่ทันท่วงที รายงาน
สว่นใหญเ่ปน็รายงานผูป้ว่ยโดยมกีารรวบรวมผูป้ว่ยไวจ้ำานวนไม่
มากนกั [2-16] โดยพบผูป้ว่ยทัง้จากมะเรง็ตอ่มน้ำาเหลอืงทัง้ชนดิ 
Hodgkin และ non-Hodgkin lymphoma และมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเฉียบพลันพอๆกัน สาเหตุทางพยาธิสรีรวิทยาที่อาจเป็นไป
ได้มี 2 แบบ คือ 

1. Severe dysfunction of liver or 
kidney เน่ืองจาก lactate เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของ
ขบวนการ anerobic glycolysis ซึ่งต้องถูกเปลี่ยนเป็น pyruvate 
โดยตบั (90%) และไต (10%) ดงันัน้เมือ่มกีารเสือ่มการทำางานของ
อวัยวะเหล่านี้ เช่น จากโรคมะเร็งที่รุกลามของอวัยวะต่างๆ หรือ
การขาดเลอืดไปหลอ่เลีย้ง ซึง่เขา้ไดก้บัในผูป้ว่ยรายนี ้จากการพบ 
renal vein thrombosis, hydronephrosis ก็อาจทำาให้ lactate 
conversion ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดีนัก อย่างไรก็ตามข้อแย้งคือ
ความเสื่อมของการทำางานของไตในผู้ป่วยรายนี้มีไม่มาก และไม่
พบการโตข้ึนของขนาดตบัท่ีจะบง่ถึงโรคมะเรง็ตอ่มน้ำาเหลอืงทีร่กุ
ลามไปยังตับ ซึ่งมีรายงานจำานวนมากที่แสดงถึง lactic acidosis 
อย่างรุนแรงในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่มีตับโต [14]

2. Overexpression of certain glyco-
lytic enzymes and mitochondrial dys-
function by tumor cells มะเร็งบางชนิดสามารถ 
overexpress insulin-like growth factor-1 และ hexokinase 
ซึง่ทำาใหม้ขีบวนการ glycolysis ทีส่งูขึน้ มรีะดบัน้ำาตาล glucose 
ทีส่งูขึน้ มะเรง็อาจใชข้บวนการ anerobic glycolysis ทีส่งูมากแม้
จะมีออกซิเจนก็ตาม ทำาให้มีปริมาณ lactate ที่สูงมาก นอกจาก
นี้ภาวะ tumor microthrombi หรือ emboli อาจทำาให้เกิด poor 
tissue perfusion และ ischemia ตามมาทำาให้เกิดขบวนการ 
anerobic glycolysis เพิ่มขึ้น

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มขึ้นของ TNF-α 
จะทำาให้ pyruvate dehydrogenase ทำางานลดลง [11] ยับยั้ง 
cytochrome-dependent transport system ซึ่งทำาให้เกิด 
mitochondrial dysfunction ส่งผลให้ lactate มีปริมาณมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทต่อ hepatic glucose metabolism 
อีกด้วย มีรายงานการขาด thiamine ซึ่งเป็น co-factor สำาหรับ 
pyruvate dehydrogenase ทำาให้ไม่สามารถเปลี่ยน pyruvate 
เปน็ acetyl coenzyme A ได ้ทำาใหต้อ้งไปใชข้บวนการ anerobic 
glycolysis แทน [12,15] นอกจากนี้การได้ยาเคมีบำาบัดบางชนิด 
เชน่ methotrexate ซึง่จะแยง่จบักบั thiamine transport system 
ทำาให้ระดับ thiamine ลดลงด้วย [12]

ปัจจัยอื่นๆ ท่ีสำาคัญเช่น การได้รับยากลุ่ม nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors สำาหรับผู้ป่วย HIV (มีผลต่อ 
mitochondrial function), และภาวะ tumor lysis syndrome 
ซึ่งทำาให้เกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็ง ทำาให้เกิดการสูญเสีย
การทำางานของ mitochondria ทำาให้ต้องให้ขบวนการ anerobic 
glycolysis เป็นการชดเชยแทน [13, 14]

สำาหรับการรักษาภาวะ type B lactic acidosis ที่เกิด
จากมะเร็งทางโลหิตวิทยานั้นยังไม่มีคำาแนะนำาท่ีชัดเจน ส่วน
ใหญ่จะประกอบด้วยการให้ alkali เช่น HCO3 infusion ซี่งจะ
มีผลแทรกซ้อนจาก hyperosmolar และอาจทำาให้มีการสร้าง 
lactate มากข้ึนเป็นการชดเชย การรักษาด้วยการทำา dialysis 
ท้ัง hemodialysis, peritoneal dialysis หรือ hemofiltration 
เช่น เทคนิค SLED (sustained low efficiency dialysis) เป็น
วิธีหนึ่งที่มีรายงานว่าอาจนำาไปใช้ได้ [16] อย่างไรก็ตามส่ิงที่ดี
ที่สุดคือการรักษาสาเหตุ กรณีที่เกิดจากมะเร็งเอง คงต้องให้เคมี
บำาบัด ในกรณีของ chemotherapy-refractory disease จะพบ
ว่าไม่สามารถรักษาภาวะ lactic acidosis ได้เลย สำาหรับการให้ 
thiamine มีรายงานว่าอาจช่วยได้บ้าง [15]
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สรุป
ภาวะ lactic acidosis ที่สัมพันธ์กับมะเร็งทางโลหิตวิทยา เป็นภาวะท่ีพบได้น้อย จำาเป็นท่ีต้องคัดแยกภาวะปัจจัยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องและอาจเป็นสาเหตุทั้งหมด อาจให้การรักษาไปก่อนเนื่องจากเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
และทันท่วงที

รูปที่ 1 Huge mass surrounding right 
kidney causing hydronephrosis

รูปที่ 2 Hugh mass surrounding right 
kidney (lower section)
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Qand A

คำาถาม การผา่ตดัเสรมิทรวงอกเพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิ Breast Lymphoma หรือไม่

คำาตอบ มีรายงานการเกิด Primary breast lymphoma 
ในหมู่สตรีที่ได้รับการผ่าตัดเสริมทรวงอกอยู่บ้างจำานวนไม่มาก
นัก โดยส่วนใหญ่เกิดในรายที่ใช้ silicone เสริมทรวงอก1-4 มีเพียง
รายงานเดียวที่พบ anaplastic T-cell lymphoma ในสตรีที่ได้รับ
การเสริมทรวงอกดว้ยถงุน้ำาเกลือ5 อยา่งไรกด็ขีอ้สรปุเกีย่วกบัความ
เสี่ยงนี้ยังคงสับสน เนื่องจากผลการศึกษาทางด้าน epidemiology 
เก่ียวกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆในหมู่สตรีที่ได้รับ
การผ่าตัดเสริมทรวงอกโดย Brinton และคณะ ในปี 2007 ไม่พบ
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจน 6 

Lipworth และคณะ7 ทำาการศกึษาโดยรวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูลจาก cohort study ที่ติดตามการเกิดมะเร็งในหมู่สตรีที่ได้รับ

การผา่ตดัเสรมิทรวงอกจำานวน 5 รายงาน ศกึษาในผูป้ว่ยจำานวนทัง้
สิน้ 43,537 ราย ระยะเวลาตดิตามตัง้แต ่8-37 ป ีไมพ่บวา่การผ่าตัด
เสรมิทรวงอกไมว่า่จะโดยใช ้silicone หรอืถงุน้ำาเกลอืเพิม่ความเสีย่ง
ต่อการเกิด Non-Hodgkin lymphoma (NHL) แต่อย่างใด โดยมี
ค่า Standardized incidence ratio (SIR) เท่ากับ 0.89 (95% CI, 
0.67-1.18) ซึง่คา่ดงักลา่วแสดงแนวโนม้วา่ผูป้ว่ยกลุม่นีม้โีอกาสเกดิ 
NHL น้อยกว่าประชากรทั่วไปแต่ยังไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

กล่าวโดยสรุปการผ่าตัดเสริมทรวงอกท่ีทำาอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นการเสริมด้วยถุง silicone หรือถุงน้ำาเกลือก็ตาม
ยังไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด breast 
lymphoma 
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