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Plasmacytoid dendritic cells และ blastic plasmacytoid 
dendritic cell neoplasm 

Dendritic cells (DCs) และ precursors มีต้นกำาเนิดจาก 
bone marrow hematopoietic stem cells พบใน peripheral 
blood ประมาณ 2% DCs จะเคลื่อนย้ายไปยัง peripheral sites 
ได้แก่ lymph nodes และ skin ซึ่งจะมี maturation ตามการ
กระตุ้นของ cytokines

Immature DCs (early-committed progenitor cells ca-
pable of differentiating into antigen-presenting DCs) ประกอบ
ด้วยเซลล์ 2 ชนิด ได้แก่ myeloid DCs หรือ conventional DCs 
และ plasmacytoid DCs (PDCs) หรือ lymphoid DCs จากการ
ศึกษาโดย flow cytometric immunophenotype analysis พบ
ว่า myeloid DCs ให้ผลบวกต่อ blood dendritic cell antigen 
(BDCA)-1, CD11c (high), CD123 (low), CD33 และ CD13 
ส่วน PCDs ให้ผลบวกต่อ BDCA-2 และ CD123 (high) และให้
ผลลบต่อ CD13 และ CD33

PDCs ถูกคน้พบครัง้แรกและเรยีกวา่ “lymphoblast” โดย 
Lennert และ Remmele ในปี 1958 จากนั้นพบว่าเซลล์นี้มีมาก
บริเวณ T-cell rich ของต่อมน้ำาเหลือง และพบว่าเซลล์มี rough 
endoplasmic reticulum เป็นจำานวนมาก จึงถูกเรียกว่า “T-as-
sociated plasma cell” ในปี 1973 ต่อมาพบว่าเซลล์มี positivity 
ต่อ CD4 จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า “plasmacytoid T-cell” จากนั้น
พบวา่เซลลใ์หผ้ลบวกต่อ myelomonocytic markers ไดแ้ก ่CD15 
และ CD68 และให้ผลลบต่อ T-lineage markers ตัวอื่น จึงถูก
เรียกชื่อว่า “plasmacytoid monocyte” แทนในปี 1988 จากนั้น
ในชว่งทา้ยของป ี1990 มีการคน้พบว่าเซลลส์ามารถสรา้ง dendrite 
ได้เมื่อถูกกระตุ้นโดย CD40 ligand และ interleukin (IL)-3 หลั่ง 
interferon-α ได้เป็นจำานวนมาก สามารถกระตุ้น naïve CD4+ 
และ CD8+ T-cells ได้ และทำาหน้าที่ antigen presentation 
ปัจจุบันเซลล์นี้จึงถูกเรียกว่า “plasmacytoid dendritic cell”

PDCs พบประมาณ 0.01-0.05% ของ peripheral blood 
mononuclear cells และพบในเนื้อเยื่อปกติของ bone marrow, 
lymph nodes, tonsils และ thymus เซลล์มีขนาดอยู่ระหว่าง 
small lymphocyte กับ monocyte nucleus มีรูปร่างกลมถึงรี 
หรือ indented และ eccentric, finely dispersed หรือ reticular 
chromatin, inconspicuous nucleoli และ moderately abundant 
cytoplasm

PDCs มีการแสดงออกของ markers ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
CD123 (IL-3 receptor α chain), CD68, TCL1(T-cell leuke-
mia/lymphoma 1), CLA(cutaneous lymphocyte-associated 
antigen)/HECA-452, CD2AP(CD2 associated protein) และ 
BDCA-2/CD303 อาจพบการแสดงออกของ CD56, CD2, CD5 
และ CD7 ได้ใน small proportion ของ circulating PDCs แต่ไม่
พบการแสดงออกของ B-cell markers (CD19, CD20, PAX5, 
surface และ cytoplasmic immunoglobulin), T-cell markers 
(CD3, TCR), NK-cell markers (CD16, CD57, CD94), myeloid 
และ monocytic markers (MPO, lysozyme, CD14, CD11c, 
CD13, CD33), stem/progenitor cell markers (CD34, CD117) 
และ TdT สำาหรับ marker ที่จำาเพาะต่อ PDCs มากที่สุด ได้แก่ 
CD2AP และ BDCA-2/CD303 

พบวา่มกีารเพิม่จำานวนของ PDCs ใน inflammatory con-
ditions บางอย่าง เช่น Kikuchi-Fujimoto lymphadenopathy, 
hyaline-vascular Castleman disease และ autoimmune dis-
eases และ มะเร็งบางอย่าง เช่น classical Hodgkin lymphoma 
และ carcinomas สำาหรบั clonal proliferation ของ PDCs พบได้
ตัง้แต ่benign nodule ของ PDCs ใน myeloid neoplasms จนถงึ 
highly aggressive malignancy ได้แก่ blastic plasmacytoid 
dendritic cell neoplasm (BPDCN) โดยแต่ละ condition จะมี 
immunophenotype ของ PDCs แตกต่างกันดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดง immunophenotypic profiles ของ normal PDCs, 
“tumor forming” PDC proliferation associated with myeloid 

neoplasms และ BPDCN
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Lymphoma

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN)

Figure1. BPDCN. A, Cutaneous involvement. B, Medium sized 
blastic cells.

BPDCN เป็น aggressive tumor ที่มี high frequency 
of cutaneous involvement ตามด้วย systemic dissemination 
ไปยัง peripheral blood, bone marrow, lymph nodes และ 
เนื้อเยื่ออื่นๆ

แรกเริ่มมีการใช้ชื่อ “CD4+/CD56+ hematodermic 
neoplasm” เพื่อเรียก tumor นี้ จากการที่มี primary cutane-
ous involvement มีการแสดงออกของ CD4 และ CD56 และ
ไม่มีการแสดงออกของ T, B หรือ myelomonocytic markers 
ตัวอื่นๆ จากนั้นมีการจัด tumor นี้ในกลุ่ม mature T-cell and 
NK-cell neoplasms ใน WHO classification 2001 โดยใช้ชื่อ 
“blastic natural killer cell lymphoma” เนื่องจาก tumor cells 
มี blastic morphology และมีการแสดงออกของ CD56 ปัจจุบัน
มีการตรวจพบการแสดงออกของ PDC-associated antigen 
(CD123, TCL1, CLA/HECA-452, CD2AP และ BDCA-2/
CD303) ของ tumor cells ซึ่งสนับสนุนการมีเซลล์ต้นกำาเนิดเป็น 
PDC precursor WHO classification 2008 จึงจัด tumor นี้อยู่
ในกลุ่ม myeloid neoplasm ที่เป็น acute myeloid leukemia 
and related precursor neoplasms โดยใช้ชื่อว่า “blastic plas-
macytoid dendritic cell neoplasm”

BPDCN พบน้อย ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ มี median 
age ประมาณ 61-67 ปี แต่สามารถพบได้ทุกอายุ แม้กระทั่งเด็ก
เล็ก พบในชายมากกว่าหญิง (2.5-3:1) ส่วนใหญ่พบ cutaneous 
involvement (~85%) โดยพบได้ตั้งแต่ small bruise-like areas 
จนถึง violaceous patches, nodules และ ulcerative masses

Tumor cells มีลักษณะคล้าย lymphoblasts เป็น me-
dium sized cells with irregular nuclei, fine chromatin, one 
to several small nucleoli และ scant cytoplasm สำาหรับ cu-
taneous involvement พบ diffuse infiltration ของ tumor cells 
ใน dermis และลุกลามลงไปใน subcutaneous tissue โดยไม่มี 
epidermotropism การย้อม immunohistochemistry ให้ผลบวก

ต่อ CD4, CD56, CD43, CD45RA, CD68 (~50%, punctate 
pattern), TdT (35-50%) และ PDC-associated antigen 
(CD123, TCL1, CLA/HECA-452, CD2AP และ BDCA-2/
CD303) นอกจากนีอ้าจพบผลบวกตอ่ CD2, CD7, CD33, CD36 
และ CD38 ได้ ให้ผลลบต่อ CD34, CD117, CD3, CD5, CD8, 
CD20, CD79a, PAX5, CD13, CD16, LAT (linker for activation 
of T cells), lysozyme, MPO และ EBER 

เนื่องจาก BPDCN มี immunophenotype ก้ำากึ่งกับ he-
motologic malignancy ชนิดอื่น เช่น acute myeloid leukemia, 
extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type และ mature 
T-cell lymphomas ดงันัน้การวนิจิฉยั BPDCN อยา่งถกูตอ้ง ตอ้ง
ใช้ extensive antibody panel 

หากพบ skin lesion ที่มี infiltration ของ medium sized 
cells ที่มี blastic nuclei เหมือน lymphoblasts และย้อม im-
munohistochemisty เบื้องต้นแล้ว ไม่พบ specific phenotype 
ควรคิดถึง BPDCN ด้วย marker ที่แนะนำาคือ CD4, CD56 และ 
CD123 หากให้ผลบวก อาจพิจารณาย้อม PDC-associated 
antigen ตัวอื่นๆ ได้แก่ TCL1, CLA/HECA-452, CD2AP 
และ BDCA-2/CD303 ร่วมด้วยเพื่อการวินิจฉัยท่ีถูกต้องมาก
ขึ้น นอกจากนี้ต้อง exclude tumor ชนิดอื่นที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย

Reference:
1. Jegalian AG, Facchetti F, Jaffe ES. Plasmacytoid dendritic cells: physiologic roles and pathologic states. Adv Anat Pathol. 2009;16(6):392-404.
2.  Pilichowska ME, Fleming MD, Pinkus JL, Pinkus GS. CD4+/CD56+ hematodermic neoplasm ("blastic natural killer cell lymphoma"): neoplastic cells express 
 the immature dendritic cell marker BDCA-2 and produce interferon. Am J Clin Pathol. 2007;128(3):445-53.
3.  Herling M, Jones D. CD4+/CD56+ hematodermic tumor: the features of an evolving entity and its relationship to dendritic cells. Am J Clin Pathol. 2007;127(5):687-700.
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Blood. 2012 Nov 29. [Epub ahead of print]
Rubenstein JL, Li J, Chen L, Advani R, Drappatz J, et al. Division of Hematology/Oncology, 
University of California, San Francisco, CA, United States;

อ.พญ. ปณิสินี ลวสุต
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Review article 1
Multicenter phase I trial of intraventricular immuno-
chemotherapy in recurrent CNS lymphoma

แม้ว่าผลการรักษา NHL ด้วย rituximab จะได้ผลดีมาก
แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันเซลล์มะเร็งต่อมน้ำาเหลืองเข้าไปใน
ระบบประสาทได้อย่างสมบูรณ์ และผลการรักษาในผู้ป่วย CNS 
relapsed ไดผ้ลไม่ดนัีก การศกึษานีจ้งึมข้ึีนเพือ่ประเมนิการรกัษา
(phase I) ด้วย intraventricular immuno-chemotherapy ใน
ผู้ป่วย recurrent CNS NHL โดยรวบรวมผู้ป่วย relapsed/
refractory CD20-positive CNS lymphoma ทัง้จาก systemic 
lymphoma (N=8; DLBCL 5, MZL 1, Burkitt’s 1, transformed 
FL 1) หรือ primary CNS lymphoma (N=6) ที่แข็งแรงพอ, 
anti-HIV negative และใส ่Ommaya reservoir ไวอ้ยูแ่ล้วไดท้ัง้
สิ้น 14 ราย ให้การรักษาด้วย intraventricular rituximab 2 ครั้ง/
สปัดาห ์ทัง้สิน้ 4 สปัดาห์ โดย day 1 ของสปัดาหใ์ห้เปน็ rituximab
monotherapy และ day 4 ใหร้ว่มกบั methotrexate 12 mg หยดุ
เพือ่ประเมนิผลในสปัดาหท์ี ่5 ถา้ผูป้ว่ยไดอ้ยา่งนอ้ย PR จะใหต้อ่
เป็น cycle ท่ี 2 และถา้ยงัคงตอบสนองเมือ่ประเมนิซ้ำาในสปัดาหท์ี ่
10 จะใหย้าตอ่ไปเรือ่ยๆ สปัดาหเ์วน้สปัดาห ์ผูป้ว่ยทัง้หมด refractory 
ตอ่การรกัษากอ่นหนา้นี ้(median prior therapy = 5) และทกุราย
เคยไดร้บั methotrexate-containing regimens มากอ่น โดยรวม
แลว้ผู้ปว่ยสามารถทนตอ่การรกัษาผา่นทาง intraventricle ไดด้ ีได้
ให้ rituxiamb 2 ขนาดคือ 10 mg (N=3) ซึ่งไม่มีผลข้างเคียงใดจึง
เพิ่มเป็น 25 mg (N=11) อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยที่สุด
คือ grade I paresthesias, chills, rigors ซึ่งมักหายเองภายใน 
5-10 นาที ไม่ไดเ้พิม่ขนาดยาสงูข้ึนกวา่นีเ้นือ่งจากการศกึษากอ่น
หน้าพบ maximum tolerated dose เท่ากับ 50 mg และเห็นว่า
ไดก้ารตอบสนองดแีลว้ มกีารบรหิารยาผา่นทาง intraventricle ทัง้
สิน้ 150 ครัง้โดยทีไ่มม่ผีูป่้วยรายใดมีผลขา้งเคียงรนุแรง ผูป้ว่ย 2 ใน 
14 รายได้รับยาไมค่รบ cycle แรกเนื่องจาก disease progression 
แต่จาก intention to treat analysis มีผู้ป่วยที่ได้ morphologic CR 

จาก CSF ร้อยละ 75 และร้อยละ 43 ได้ overall CR จาก CSF 
และ/หรือ brain parenchyma ผู้ป่วย 2 รายจากนี้เป็นผู้ป่วยที่ไม่
ตอบสนองต่อ intravenous rituximab/high dose methotrexate 
ร่วมกับ intrathecal methotrexate แต่ได้ CR เป็นครั้งแรกจาก
การให้ intraventricular rituximab/methotrexate โดย 1 ใน 
2 รายนี้เป็นผู้ป่วย CNS relapsed DLBCL ที่ได้รับ extended 
treatment ต่อไปอีก 5 เดือนแล้วได้รับ autologous stem cell 
transplant ต่อ และขณะนี้อยู่โดยโรคสงบมากกว่า 1 ปี ดังนั้น 
intraventricular rituximab รว่มกบั methotrexate เปน็การรกัษา
ทีส่ามารถทำาไดอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพสงูในการรกัษา
ผู้ป่วย highly refractory primary/secondary CNS lymphoma 
สมควรแกก่ารศกึษาตอ่ไป เปน็ขอ้มลูสนบัสนนุทีด่วีา่การเพ่ิมความ
เขม้ขน้ของ rituximab/methotrexate ขึน้ภายใน leptomeningeal 
space สามารถเอาชนะการดื้อยาใน CNS disease ได้ ซึ่งเป็น
โรคท่ีทำาการศึกษาขนาดใหญ่กว่าน้ีได้ยาก อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่
ตอบสนองตอ่การรกัษาสว่นใหญด่ือ้ตอ่การรกัษาในทีส่ดุโดยเฉลีย่
ภายใน 1-3 เดือน พบว่า serum rituximab concentrations 
หลังจากให้ผ่านทาง intraventicular injection เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
แสดงว่ายาสามารถผ่านจาก CSF มายังกระแสเลือดได้ อย่างไร
กต็ามการใหร้ว่มกบั methotrexate ทำาใหอ้ตัราการขบั rituximab 
ออกจาก intraventricular compartment ช้าลง เชื่อว่าการที่ยามี 
half life ใน CSF ค่อนข้างสั้น ทำาให้ select เหลือแต่ resistant 
clone อยู่ในช่วงระดับยาลดลง และเป็นสาเหตุให้โรคดื้อยา ดัง
นัน้เปน็แนวทางในการหากลยทุธต์อ่ไปเพือ่ลดชว่งเวลาทีร่ะดบัยา
ลดต่ำากว่า therapeutic level เช่น ให้ร่วมกับยาอื่นที่ลดการกำาจัด 
rituximab ออก หรือการให้ร่วมกับ intravenous rituximab เพื่อ
ให้ยาออกจาก CSF ไปยัง serum ได้ช้าลง
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Disease overview and clinical presentation

  การกระจายเข้าไขกระดูกพบได้บ่อยมาก โดยพบ para-
trabecular lymphoid aggregation สำาหรับ เซลล์ FL จะย้อมติด 
monoclonal Ig light chain, CD 19, CD20, CD10 และ BCL-6 แต่
ไม่ติด CD 5 และ CD23 แน่นอน พวกนี้จะติด BCL-2 เนื่องจากมี 
t (14;18) สว่นใหญจ่ะม ีsomatic mutation ไดอ้ยา่งมาก Histologic 
transformation ของ FL ไปเป็น DLBCL พบได้ร้อยละ 10 – 70 
โดยจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งจะสัมพันธ์กับอาการ คือ
ต่อมน้ำาเหลืองโตขึ้นอย่างรวดเร็วมี extranodal involvement อื่นๆ 
(นอกเหนือจากไขกระดูก) เพิ่มขึ้น พบ B symptoms มากขึ้น และ 
LDH สูงขึ้น 

Prognosis 
 การประเมินผลของการรักษานั้นมีการตรวจวัด 2 อย่างที่
ถือว่าดีที่สุดคือ International Prognostic Index (FLIPI) และ 
tumor grade ซึ่ง FLIPI จะประกอบด้วย อายุ, stage, จำานวน
ของ nodal areas, Hb และ serum LDH ซึ่งมาจากข้อมูลคนไข้
จำานวน 4,167 ราย ซึ่งได้รับการวินิจฉัย เป็น FL ในช่วงปี พ.ศ. 
2528-2535 ดังแสดงในตารางที่ 1
  ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็น FLIPI 2 ซึ่งมีตัวชี้วัด ซึ่งบาง
สว่นกเ็หมอืนกบั FLIPI โดยในปจัจบุนัการนำามาใชป้ระโยชนย์งัไม่
แน่ชัด จากที่มีการนำา rituximab มาใช้ ในการรักษา FL จึงทำาให้ 
FLIPI นั้นใช้ในการพยากรณ์โรคที่มีประโยชน์ 
 FL แบ่งออกเป็น 3 เกรด ซึ่งแต่ละเกรดก็มีการพยากรณ์
โรคท่ีแตกต่างกัน แต่โดยท่ัวไปทางพยาธิแพทย์ก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่
ตกลงชดัเจนในการแบง่เกรด และไมม่คีวามแตกตา่ง วธิกีารรกัษา
ระหว่าง เกรด I และ II ส่วนเกรด III มีความแตกต่างในระดับ
พันธุกรรมโมเลกุลและอาการแสดงของโรคท่ีแสดงว่า III a เป็น
ชนิด indolent แต่ III b เป็นชนิด aggressive
 FL grade III จะมีลักษณะ ทางจุลพยาธิแบบ follicular 
large–cell lymphoma และในหลายๆ  การศึกษาก็มักจะนับ
รวม IIIa และ IIIb ซึ่งตรงจุดนี้อาจมีผลกระทบต่อการแปรผล 
ทางการรักษาได้ แม้ว่าโครงสร้างของ follicle จะปกติ แต่อาการ

 Follicular lymphoma (FL) เป็น lymphoma ท่ีพบมาก
เป็นอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และประเทศทางตะวันตก โดยคิด
เป็นประมาณร้อยละ 20 ของ NHL ทั้งหมด และร้อยละ 70 ของ 
indolent lymphoma อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยประมาณ 60 ปี และพบ
ในเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย รวมทั้งผู้ที่มีญาติเป็น FL ก็มี
โอกาสเป็นด้วยได้มากขึ้นเล็กน้อย 
 FL ถอืเปน็มะเรง็ทีม่าจาก germinal center B-cell: (GCB) 
ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วยจะตรวจพบ โครโมโซม t (14;18) 
ซึ่งนำาไปสู่การ overexpression ของโปรตีน BCL-2 ซึ่งจัดอยู่ใน
ตระกูลของโปรตีนที่ขัดขวางกระบวนการ apoptosis แต่การเกิด 
FL ก็ยังไม่ใช่แค่เพียงการมี t (14;18) เพียงอย่างเดียว เพราะการ
เปลี่ยนแปลงนี้ สามารถพบได้ทั้งใน B-cell ปกติ และในผู้ป่วย 
DLBCL อีกด้วย 
 ผู้ป่วย FL ส่วนใหญ่จะมาด้วย ต่อมน้ำาเหลืองโตเพียงอย่าง
เดยีว และมักจะเปน็ๆ   หายๆ   มานานหลายป ีการกระจายตวัไขกระดกู
สามารถพบได้ถึงร้อยละ 70 ในขณะที่การกระจายไปอวัยวะอื่น พบ
น้อย และประมาณน้อยกว่าร้อยละ 20 ที่จะมี B-Symptoms และ
น้อยกว่าร้อยละ 20 ที่พบ serum LDH เพิ่มสูงขึ้น การกระจายตัว
ในลำาไส้ถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งของโรคนี้ ซึ่งมักพบใน
ช่วงแรกของการดำาเนินโรค และมีการพยากรณ์โรคที่ดี 

Diagnosis
 FL จะดำาเนินขั้นตอนที่ซ้ำากับ GC ปกติของ secondary 
lymphoid follicle โดยเซลล์มะเร็งจะประกอบด้วย centrocyte 
(เซลล์มีขนาดเล็กและขนาดกลาง) และ centroblast (เซลล์ขนาด
ใหญ่) ซึ่งความรุนแรงของโรคทางคินิกจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีจำานวนของ 
centroblast เพิ่มขึ้น WHO มีมติเห็นชอบกับการแบ่ง FL เป็น 3 
ระดับ ตามจำานวนของ centroblast ต่อ high power field ดังนี้ 
คือ (1). เกรด I พบ centroblast 0-5 / hpf (2). เกรด II พบ 
centroblast 6-15 / hpf (3). เกรด III พบ centroblast มากกว่า 
15 / hpf และเกรด 3 ยังแบ่งย่อยเป็น IIIa และ IIIb โดย IIIa ยัง
พบ centrocyte อยู่บ้างแต่ IIIb จะพบกลุ่มของ centroblasts
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แสดงพฤติกรรม และผลการรักษาของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความ
คล้ายคลึงกับ DLBCL มีความแตกต่างจาก DLBCL บ้างตรงการ
กลับมาเป็นซ้ำาของ FL จะสูงกว่า DLBCL แต่ระยะการรอดชีวิตก็
สูงกว่าเช่นกัน มีการศึกษาหลายๆ การศึกษาในเร็วๆ นี้ ที่บ่งชี้ว่า 
ผลลัพธ์จากการรักษาระหว่าง IIIa และ IIIb คล้ายคลึงกัน และ
การรวมยา anthracycline ในสูตรการรักษานั้นไม่ได้ประโยชน์
  การสืบค้นในระดับ cellular microenvironment ของ FL 
ได้พบข้อมูลท่ีน่าสนใจที่นำาไปสู่การพยากรณ์โรค ซึ่งบ่งชี้ว่า FL 
เป็นโรคที่มีเรื่องการทำางานของระบบภูมิคุ้มกันระหว่างตัวเซลล์ 
มะเร็ง และ microenvironment ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของโรค
ทัง้หมด ซึง่การศกึษานีม้กีารแสดงให้เห็นวา่การกระจายอยา่งปกติ
ของ microphage และ T-cell และ T-cell subsets มีผลต่อการ
พยากรณ์โรคนั้นจำาเป็นต้องมีการศึกษาแบบไปข้างหน้าในกลุ่ม
ประชากรที่มีการรักษาที่เหมือนกัน 

Treatment 
 Early stage : น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้ป่วย FL เป็นระยะ 
I และ II การรักษาโดยการฉายแสง (RT) ถือเป็นการรักษาหลักซึ่ง
ให้ผลดี 10 yr OS อยู่ที่ร้อยละ 60-80 และมี median survival ที่ 
19 ปี ใช้ dose รังสี 24 Gy (โดย dose สูงกว่านี้ก็ไม่มีผลการรักษา
ทีสู่งขึน้) อยา่งไรกต็ามผูป้ว่ยระยะเริม่ตน้สว่นใหญใ่นสหรฐัอเมรกิา
ไมไ่ดรั้บการรกัษาดว้ยรงัส ีการให้ adjuvant chemotherapy ไมม่ี
ประโยชนเ์พิม่หลงัรกัษาด้วย RT เฉพาะท่ีครบแล้ว ถ้าการฉายรังสี
มผีลทำาใหอ้าการแทรกซอ้นท่ีรนุแรง หรอืกรณีท่ีผูเ้ลอืกไมข่อรบัการ
ฉายแสง ควรใช้วิธีการสังเกตอาการแทน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น
ระยะที่ II
 มีการศึกษาขนาดใหญท่ีม่ผีูป้ว่ย 6,000 ราย ทีเ่ปน็ระยะ I และ 
II ที่ได้รับการวินิจฉัยในช่วงปี พ.ศ. 2516–2547 พบว่าร้อยละ 34 ที่
ได้รับการรักษาเริ่มแรกด้วย RT โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอัตราการหาย
จากโรคที่ 5 ปี ในระดับที่สูง (90% vs 81%), 10 ปี (74% vs 66%), 
15 ปี (68% vs 57%) และ 20 ปี (63% vs 51%) และในกลุ่ม early 
stage สามารถใหก้ารรกัษาดว้ยการสังเกตอาการอยา่งเดยีว ซึง่มอียู ่
1 รายงานที่พบว่า median OS = 19 ปี ที่ระยะ median follow up 
7 ปี และร้อยละ 63 ไม่ต้องการรักษาใดๆ  เพิ่มเติม 
 Advanced stage : สว่นใหญข่องผูป้ว่ย FL ขณะไดร้บัการ
วนิิจฉยัโรคมกัเปน็ advanced stage ผูป้ว่ยทีไ่มม่อีาการไมม่คีวาม
จำาเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาแบบทนัทว่งท ียกเว้นมีโอกาสทีจ่ะทำาให้
อวัยวะต่างๆ ทำางานบกพร่องหรือมี B-symptoms หรือมีการ
กระจายนอกตอ่มน้ำาเหลอืง หรอืมภีาวะเมด็เลอืดต่ำาซึง่ขอ้บ่งช้ีเหลา่นี้
ไดม้าจากการศึกษาเปรยีบเทยีบระหวา่งการสงัเกตอาการกบัการ
ใหก้ารรกัษาทนัทว่งท ีหนึง่ในการศกึษาทีมี่ขนาดใหญท่ีส่ดุ เปรยีบ
เทียบการให้การรักษาด้วย chlorambucil กับการสังเกตอาการ 
พบว่าที่ median fellow up 16 ปี ไม่พบความแตกต่างของ OS 
และอัตราการรอดชีวิตแบบจำาเพาะต่อสาเหตุ (cause – specific 
survival) ระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม และผลการศึกษาในหลายๆ 
การศึกษาก็ได้ผลในลักษณะเดียวกัน 

 คำาถามท่ีสำาคัญข้อหนึ่งก็คือ rituximab จะสามารถทำาให้
มีการเปล่ียนแปลงผลการรักษาในผู้ป่วยท่ีไม่มีอาการโดยการให้
ยาตั้งแต่แรกเลยหรือไม่ ก็ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการให้การ
รกัษาตัง้แตแ่รกดว้ย rituixmab เพยีงตวัเดยีว หรอื rituximab แลว้
ตามด้วย maintenance ในผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษามาก่อน เทียบกับ
การสังเกตอาการอย่างเดียว พบว่ากลุ่มท่ีสังเกตอาการต้องได้รับ
การรกัษาที ่median time 34 เดอืน ซึง่สัน้กวา่กลุม่ทีไ่ด้ rituximab 
โดยที่ 3-yr PFS ของกลุ่มสังเกตอาการ กลุ่มที่ได้รับ rituximab 
อย่างเดียว และ กลุ่มที่ให้ rituximab แล้วตามด้วย maintenance 
เท่ากับ ร้อยละ 33, 80 และ 90 ตามลำาดับ โดยมี OS ทั้ง 3 กลุ่ม
เท่ากับร้อยละ 95 ประเด็นที่สำาคัญเช่น การเริ่มให้การรักษาครั้ง
ที่ 2 คุณภาพชีวิต, การมี histological transformation, ราคายา, 
ผลข้างเคียงของการรักษา และการตอบสนองต่อ rituximab ใน
อนาคตล้วนยังไม่มีคำาตอบ
 Rituximab ได้เปลี่ยนแนวทางการรักษา FL โดยทำาให้ได้
รกัษารอดชวีติทีด่ขีึน้ในหลายๆ การศกึษาทีม่ขีนาดใหญ ่ขอ้ดขีอง
การเพิ่ม rituximab เข้าไปในสูตรเคมีบำาบัดที่ใช้ ได้แสดงให้เห็น
ว่ามันมีประโยชน์กว่ากลุ่มที่ไม่มี rituximab (ตาราง II) จากการ
ศึกษาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า time to progression (TTP) และ 
overall survival ในกลุ่มที่ได้ rituixmab + chemotherapy ดีกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้รับ
 การใชส้ตูรเคมบีำาบดัอืน่ๆ รว่มกบั rituximab มรีายงานวา่
ยา bendamustine + rituximab (B-R) เทียบกับ CHOP-R ใน 
randomized phase III โดยให้ bendamustine 90 mg/m2 ใน 
D1 และ D2 ร่วมกับ R 375 mg/m2 ใน D1 ในผู้ป่วย 513 ราย
ที่เป็น advanced FL, indolent และ mantle cell lymphoma 
(MCL) พบว่า median PFS เท่ากับ 69.5 เทียบกับ 31.2 เดือน 
ในกลุ่ม B-R และ CHOP-R ตามลำาดับที่ระยะ 45 เดือน และมี
ผลข้างเคียงของ B ต่ำา (qr III, IV neutropenia และ leukopenia) 
และไม่พบความแตกต่างของ OS ใน 2 กลุ่ม เมื่อติดตามไปนาน 
45 เดือน ส่วน regimen CHOP-R นั้นพบว่าการให้ทุก 14 และ 
21 วัน ไม่ได้ผลที่ดีนัก สำาหรับสูตร fludarabine บวก rituximab 
เทยีบกบั fludarabine บวก mitoxantrone บวก dexamethasone 
และ fludarabine บวก rituximab พบวา่ตา่งมอีตัราการตอบสนอง
ทีม่ากกวา่รอ้ยละ 90 ในกลุม่ทีไ่มเ่คยไดร้บัการรกัษาใดๆ มากอ่น 
แต่พบว่ามีการติดเชื้อฉวยโอกาส เม็ดเลือดต่ำามากขึ้น
 การใช้ rituxmab เพียงตัวเดียวในการรักษาคร้ังแรก ใน
กลุ่ม indolent lymphoma พบว่ามี overall response rate 
ประมาณร้อยละ 70 และได้ CR ร้อยละ 30 การศึกษาที่ได้ผลดี
ที่สุดคือจาก SAKK trial โดยผู้ป่วยได้รับยาทุก 4 สัปดาห์ ผู้ป่วย
ที่มีอาการของโรคคงที่หรือดีกว่าก็จะได้รับการสุ่มเพื่อเลือกรับยา
ทุก 2 เดือนหรือการเฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งผลการศึกษาที่รายงาน
ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าผู้ป่วย 202 รายที่ไม่เคยรับการรักษาใดๆ
มาก่อน หรือ กลุ่มที่ relapsed/refractory FL ที่ได้รับยาทุก 4 
สัปดาห์ ด้วย rituximab ตัวเดียว 151 รายที่ตอบสนองหรือโรค
คงทีท่ีส่ปัดาหท์ี ่12 ไดถ้กูสุม่เพือ่ไมใ่หร้บัยาตอ่ หรอืให ้rituximab 
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Lymphoma

ต่ออีกทุก 2 เดือน อีก 4 ครั้ง ผลก็คือที่ median follow up 35 
เดือน ผู้ป่วยที่ได้รับ rituximab ต่อเนื่องมี EFS ที่ดีเป็น 2 เท่าของ
กลุ่มที่ไม่ได้ (23 เดือน ต่อ 12 เดือน) จากการติดตามการรักษา
มานานจนถึงปัจจุบัน พบว่าร้อยละ 35 ในกลุ่มที่ตอบสนองยังคง
มโีรคสงบท่ี 8 ป ีโดยมีผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัใหมจ่ำานวนรอ้ยละ 
45 ในการศึกษานี้ยังอยู่ในภาวะโรคสงบนาน 8 ปี จากการได้รับ 
rituximab ต่อเนื่อง
 การให้ rituximab maintenance ได้แสดงให้เห็นว่า
มีประโยชน์ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ rituximab และ เคมีบำาบัดใน
การรักษาในระยะแรก มีการศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบการให้ 
maintenance ดว้ย rituxmab กบัการสงัเกตอาการหลงัได ้CVP 
ในผู้ป่วย FL พบว่า กลุ่มที่ได้รับ rituximab มี 3 yr PFS ร้อย
ละ 68 เทียบกับกลุ่มไม่ได้ยา ร้อยละ 33 อัตราการรอดชีวิตดู
ใกล้เคียงกันแต่การศึกษานี้เม่ือเทียบกับแนวทางการรักษาใน
ปัจจุบันพบว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้น้อย
 การใช้ rituximab ในการ maintenance หลังได้ chemo-
immuno therapy ในผู้ป่วย FL ก็มีการศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งพบ
ว่ากลุ่มที่ได้รับ rituximab จะมีข้อดีในเชิงของ PFS ผลข้างเคียง 
ความทนต่อยา แต่ OS ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
 มกีารศกึษาทีใ่ช ้rituximab ตัง้แตเ่ริม่ตน้และ maintenanceใน 
phase III Intergroup ในผู้ป่วย 1018 รายที่ไม่เคยได้รับการรักษา
ใดๆ มาก่อน มีการตอบสนองต่อ chemo-immuno therapy 
(CVP-R, CHOP-R หรอื FCM-R) ไดมี้การสุม่ให้ maintenance 
ด้วย rituximab (375 mg/m2 ทุก 8 สัปดาห์นาน 24 เดือน) หรือได้ 
placebo พบวา่ที ่median follow up 36 เดอืน กลุม่ท่ีได ้rituximab 
มี PFS ร้อยละ 75 เทียบกับ placebo ร้อยละ 58 และเปอร์เซ็นต์ 
CR/CRu ที่ 24 เดือนเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 52 ตามลำาดับ มี
จำานวนของผูป้ว่ยทีม่ปีฏกิริยิาอนัไมพ่งึประสงคใ์นระดบั III/IV และ
การตดิเชือ้สงูในกลุม่ท่ีได ้rituximab อยา่งมนียัสำาคญั และขอ้มลู ณ 
ปัจจุบัน OS ของทั้ง 2 กลุ่มไม่ต่างกัน
 การใช้ radioimmunotherapy เพียงอย่างเดียวในการ
รักษาตัง้แตเ่ริม่แรกในผูป้ว่ย FL มจีำานวนคอ่นขา้งจำากดั จากการ
ศึกษาการให้ 131I tositumornab ในผู้ป่วย 76 รายที่ไม่เคยรับ
การรักษาใดๆมาก่อนพบ OS และ CR เท่ากับร้อยละ 95 และ
ร้อยละ 75 ตามลำาดับ และที่ 5 ปี OS และ PFS เท่ากับร้อยละ 
89 และร้อยละ 59 ตามลำาดับ
 มีการประยุกต์ใช้ radio immunotherapy ในการ con-
solidation ตามหลังการให้เคมีบำาบัดสูตรมาตรฐานในผู้ป่วย FL 
ทั้ง 90Yi – ibritumomab tiuxetan และ 131I – tositumomab 
ล้วนมีการศึกษาทั้งสิ้น ซ่ึงวิธีนี้ได้อัตราการตอบสนองในระดับ
สูง หรือเปลี่ยน PR เป็น CR ได้สูงเช่นกัน รวมทั้งรักษาระดับ
การตอบสนองได้ดี บางทีการศึกษาที่สำาคัญที่สุดคือ phase III ที่
ศึกษาเปรียบเทียบ 90Yi – ibritumomab กับการสังเกตอาการใน
ผูป่้วยท่ีได ้ผูป้ว่ย FL สว่นใหญไ่มไ่ดร้บั rituximab คูก่บัเคมบีำาบดั
พบว่าที่ median follow up 3.5 ปี พบว่ากลุ่มที่ได้ PR และ CR 

จาก 90Yi- ibritumomab ม ีmedian PFS ทีย่าวกวา่กลุม่ทีสั่งเกต
อาการคือประมาณ 24 เดือน ซึ่งต่างจากอีกการศึกษาที่เปรียบ
เทียบ CHOP-R กับ CHOP แล้วตามด้วย 131I – tositumomab 
ที่ไม่มีความแตกต่างของ PFS ในทั้ง 2 กลุ่มเลย
 การใช้ high dose therapy และ ASCT ที่ถูกนำามาใช้เป็น 
consolidation หลังได้ remission ครั้งแรกเช่นกัน โดยส่วนใหญ่
ผู้ป่วยมักจะได้ rituximab ด้วย พบว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยมีระยะ
ปลอดโรคมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จากการทำา ASCT แต่ก็มีข้อ
เสียคือเสี่ยงต่อการเกิด MDS, AML และ solid tumor ที่คงต้อง
สังเกตกันต่อไปในระยะยาว มีหลายการศึกษาที่พยายามแสดง
บทบาทของ ASCT หลังได้ induction เรียบร้อยในผู้ป่วยรายใหม่
พบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมี PFS ท่ีดีข้ึนอย่างชัดเจน พบว่าไม่มี
ความแตกต่างของ OS ซึ่งให้เหตุผลที่ไม่พบว่ามีผลต่อ overall 
survival คือการที่การเกิด secondary malignancy เพิ่มขึ้น ส่วน
การตรวจพบอื่นๆได้สรุปไว้ตามตาราง III
 แม้ว่าการทำา allogeneic SCT จะสามารถทำาให้หายขาด
จากโรคได้ แต่ก็มีผลข้างเคียงมากเช่นกัน ดังนั้นจึงควรใช้ในกรณี
ผู้ช่วยเป็น relapsed หรือ refractory FL ตามธรรมชาติของการ
ดำาเนินโรคของ indolent NHL สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดที่รุนแรง
ขึ้นได้ เช่น DLBCL ในกลุ่ม indolent NHL ที่เปลี่ยนแปลงเป็น
ชนิดที่รุนแรงขึ้นสามารถที่จะได้ CR ตามหลังการรักษาด้วย 
CHOP-like chemotherapy และบางสว่นกส็ามารถหายดว้ยการ
ให้ high – dose chemotherapy และบางส่วนสามารถหายด้วย
การให้ high – dose chemotherapy ตามด้วย ASCT
Treatment of relapsed FL
 เมื่อผู้ป่วยมีการกลับมาเป็นซ้ำา ก็มีทางเลือกที่จะใช้ในการ
รักษามากมาย เช่น rituximab อย่างเดียว, rituximab ร่วมกับเคมี
บำาบัด, radioimmunotherapy และ SCT เร็วๆนี้มีการศึกษาการ
ใช้ rituximab อย่างเดียวในการรักษา relapsed FL ชื่อ SAKK 
trial ผู้ป่วยที่เข้าร่วมมีทั้งวินิจฉัยใหม่ และ relapsed/refractory 
FL ซึ่งจะได้รับ rituximab สัปดาห์ละครั้ง รวม 4 ครั้งแล้วเลือก
เฉพาะคนที่ตอบสนองหรือโรคคงที่ ที่สัปดาห์ที่ 12 แล้วสุ่มที่จะ
ให้ maintenance ต่อด้วย rituximab ทุก 2 เดือน 4 ครั้งหรือจะ
สังเกตอาการหลังติดตามการรักษา พบร้อยละ 35 ของผู้ป่วยยัง
คงมีโรคสงบอยู่ท่ี 8 ปี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันน้ีการรักษา FL 
โดยการทำาให้โรคสงบด้วยการใช้ rituximab ร่วมกับเคมีบำาบัดใน
ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ มันยังไม่เป็นที่แน่ชัด การตอบสนองต่อการ
ใช้ rituximab เพียงตัวเดียว จะได้อัตราการตอบสนองที่สูงและ
นานพอๆกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย rituximab ร่วมกับยา
เคมบีำาบดั มกีารศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ rituximab ใชร้กัษาผูป้ว่ย 
relapsed FL ที่เคยได้รับการรักษาและตอบสนองต่อ rituximab 
มาก่อน ยังมีอัตราการตอบสนองถึงร้อยละ 40 และ median 
TTP เท่ากับ 18 เดือน การใช้ rituximab คู่กับเคมีบำาบัดได้ช่วย
ให้ประสิทธิภาพในการรักษา relapsed FL บางทีการศึกษาที่
ใหญ่ที่สุดที่รักษาผู้ป่วย relapsed FL ที่ไม่เคยรับการรักษาด้วย
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สูตรที่มี anthracycline หรือ rituximab ร่วมอยู่ ผู้ป่วยถูกสุ่มเพื่อ
รับ CHOP หรือ R-CHOP จากนั้นเอากลุ่มที่ตอบสนองมาให้ยา 
rituximab หรือสังเกตอาการต่ออีก 2 ปี พบว่า ORR และ CR ใน
กลุ่ม CHOP-R ดีกว่า CHOP อย่างมีนัยสำาคัญ โดยมี median 
PFS เพิ่มขึ้น 12 เดือน และมีการตามติดข้อมูลล่าสุดหลังติดตาม
ผู้ป่วย 6 ปี พบว่าผู้ป่วยที่ได้ rituximab เพื่อ maintenance ยังมี 
median PFS เพิ่มขึ้น 2.4 ปี เมื่อเทียบกับกลุ่มสังเกตอาการอย่าง
เดียว กับให้ rituximab เพื่อ maintenance พบว่า OS ที่ 5 ปี 
เท่ากับร้อยละ 64 ในกลุ่ม maintenance และร้อยละ 74 ในกลุ่ม
สังเกตอาการ ตามลำาดับ การใช้สูตรการรักษาอื่นๆ ที่มีประโยชน์
จากการเพิ่ม rituximab เข้าไปที่มีการศึกษาใน relapsed FL อีก 
คือ FCM โดยจำานวนของ phase II trials ของการใช้ยากลุ่มอื่นๆ 
ร่วมกับ rituximab จะสัมพันธ์กับการได้อัตราการตอบสนองใน
ระดับสูงรวมท้ังการใช ้bendamustine + rituximab ทีไ่ด ้RR รอ้ย
ละ 90 และ median PFS 2 ปี การใช้ bendamustine เดี่ยวๆ ได้ 
ORR ร้อยละ 77 และ median PFS 6.7 เดือน ส่วนสูตร FCR 
กม็อัีตราการตอบสนองทีส่งูคลา้ยคลงึกนั แตผ่ลข้างเคยีงทีก่ดการ
ทำางานของไขกระดูกก็สูงอย่างมีนัยสำาคัญด้วยเช่นกัน การศึกษา 
phase II ที่ใช้ bortezomib, rituximab และ bendamustine ก็มี
การรายงาน RR ร้อยละ 50 และร้อยละ 93 ตามลำาดับ
 Anti CD20-radio immunotherapy (RIT) 2 ตวั ไดร้บัการ
รับรองจาก FDA ในการรักษา relapsed และ refractory FL เช่น
กัน โดย RR ของยาทั้ง 2 ตัวก็พอๆ  กันที่ประมาณร้อยละ 60-80, 
median PFS 12 เดอืน แมว้า่มเีพยีงรอ้ยละ 20-37 ของผูป้ว่ยทีไ่ด ้
CR จะมี median TTP ที่ 4 ปี ส่วนการศึกษาแบบ randomized 
ที่เปรียบเทียบการใช้ rituximab เทียบกับ 90Yi – ibritumomab 
ในผู้ป่วย relapsed indolent lymphoma (ซึ่งส่วนใหญ่เป็น FL) 
พบ ORR และ CR ในกลุ่ม RIT สูงกว่า แต่ไม่มีความแตกต่าง
ในเรื่อง TTP และ OS การกลับมารักษาใหม่ในผู้ป่วยเหล่านี้ด้วย 
RIT ยังไม่มีข้อมูลสรุปชัดเจนทั้งในเรื่องการให้เต็มขนาดของยา 
หรือการเกิด secondary malignancies ในอนาคต
 FL เป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อ RT อย่างดีเยี่ยม การใช้ RT 
ขนาดต่ำาๆ (~4 Gy) สามารถใช้รักษาเป็นแบบประคับประคองใน
ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเพียงตำาแหน่งเดียว
 ส่วนการปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ว่าจะเป็น autologous หรือ 
allogeneic HCT ในผู้ป่วย FL ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน และเป็น
คำาถามหลกัในหลายๆ การศกึษาทีม่ใีนปจัจบุนั การศกึษา phase 
II ที่มีขนาดใหญ่ อันหนึ่งที่มีขึ้นก่อนที่จะมีการใช้ rituximab ได้ใช้ 
high dose therapy ร่วมกับ ASCT แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 40 
ของผู้ป่วยที่มี performance status ดี และเป็นกลุ่มที่โรคคืนกลับ
แต่ยังไวต่อยาเคมีบำาบัด จะมี PFS และ OS ที่ดีกว่า ก่อนที่จะมี
การใช้ rituximab อย่างแพร่หลายในการกระตุ้นเซลล์ต้นกำาเนิด 
ได้มีการใช้วิธีการหลายๆอย่างเพื่อที่จะเก็บ เซลล์ต้นกำาเนิดให้ได้
บริสุทธิ์ที่สุด แม้ว่าจะมีการศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่งที่แนะนำาให้
ฉดีเซลลม์ะเร็งกลบัเขา้ไปรา่งกายใหมเ่พือ่ลดการกลบัเปน็ซ้ำาของโรค 
ก็ยงัเปน็ขอ้ถกเถียงกนัมาตลอดถงึประเดน็ของการกระทำาดงักลา่ว มี

การศึกษา phase II อยู่การศึกษาหนึ่งคือ CUP trial เปรียบเทียบ
ASCT กับ conventional chemotherapy ใน relapsed FL 
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ได้ ASCT มี PFS และ OS ที่ดีกว่า แต่
ไม่มีประโยชนใ์นการฉดีเซลลต์น้กำาเนดิกลบัเขา้ไปใหมอ่กี มกีาร
ศึกษาย้อนหลังดูเฉพาะผู้ป่วยที่จะไปปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด 
ตามหลังการได้ rituximab ร่วมใน salvage chemotherapy ไม่
ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ ASCT มปีระโยชน ์เมือ่เทยีบกบั conventional 
chemotherapy แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ทำา ASCT หลังจากการ
ได้โรคสงบในครั้งแรกนั้น จะพบทั้ง solid tumor และ MDS/
AML post ASCT
 ก่อนทำาการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วย relapsed FL บ่ง
ชี้ว่าได้ PFS ที่ดีขึ้นคล้ายๆ  กับการมียาอื่นๆ  ที่ใช้ conventional 
chemotherapy และ chemo-immunotherapy มีการศึกษาใน 
phase III เร็วๆนี้ ในผู้ป่วย relapsed FL ที่ให้ rituximab purging 
ก่อนทำา ASCT และ ให้เป็น maintenance หลังทำา ASCT อีก 
2 ปี ซึ่งได้มีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นว่า มี PFS ที่ดีขึ้น
ในกลุ่มที่ได้ rituximab 
 Allogeneic transplantation ก็เคยใช้ใน relapsed FL ทั้ง
การทำาแบบ myeloablative และ RIC โชคไม่ดีที่ myeloablative 
มี TRM สูงถึงร้อยละ 40 แต่การกลับเป็นซ้ำาก็ต่ำากว่าร้อยละ 20 
ส่วน RIC มี TRM ที่น้อยกว่าแต่ก็มีบางรายงานที่บอกว่ามีการ
กลับเป็นซ้ำาสูงกว่าเช่นกัน บทบาททั้ง allogeneic transplantation 
จึงยังคงไม่ชัดเจน แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยอายุน้อยที่มีการด้ือของโรค วิธี
การนี้ก็ยังเป็นความหวังที่จะทำาให้โรคหาย

Newer agents
 มีการรักษา FL อีกหลายวิธีซึ่งกำาลังอยู่ในการศึกษาอยู่
หลายชนิด เช่น monoclonal antibodies, idiotype vaccines, 
immunomodulatory agents และยาใหม่ๆ  เชน่ kinase Inhibitors
 Monoclonal antibodies (mAbs) จะออกฤทธิ์ โดยตรง
ต่อ B – cell และ Anti-CD20 mAbs ตัวใหม่ กำาลังอยู่ในการ
พัฒนาคิดค้นเพื่อนำามาใช้ใน FL Anti-CD80 mAb galiximab มี 
ORR ร้อยละ 66 และ CR ร้อยละ 19 ในผู้ป่วย relapsed FL มี
การศึกษา phase lll ซึ่งเปลี่ยนไปเป็น phase II พบว่ามี median 
PFS เท่ากับ 12 เดือน ในการใช้ rituximab + galiximab (R+G) 
และ 9 เดือน สำาหรับ rituximab + placeb (R+P) โดยมี ORR 
ร้อยละ 51 สำาหรับ R+G และร้อยละ 48 สำาหรับ R+P (P=0.455) 
และ CR ร้อยละ 20 สำาหรับ R+G และร้อยละ 15 สำาหรับ R+G 
(p=0.251) การใช้ antibody ร่วมกัน เคยมีการศึกษามาก่อนแล้ว
กับ epratuzumab (humanized anti CD 22 mAbs) โดยตัวของ
มนัเดีย่วๆ จะมคีวามสามารถของมนัเองไดห้รอืใชร้ว่มกบั rituximab 
ก็ได้ โดยมี RR ร้อยละ 54 ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ rituximab มาก่อน 
และรอ้ยละ 64 ในกลุม่ทไีดร้บั rituximab มากอ่นนอน และในกลุม่
ที่ได้ epratuzumab + rituximab จะมี ORR เท่ากับร้อยละ 84
 Anti CD 40 mAb HCD 122 ได้ ORR ร้อยละ 27 ในการ
รักษา relapsed FL โดย antibody ตัวนี้จะไปขัดขวางการทำางาน
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ที่ระดับ CD40–CD 40 ligand signal จาก T–cell และ antibody 
dependent cell mediates cytotoxicity (ADCC) มี monoclonal 
antibody ตอ่ CD20 อกีหลายตวัทีก่ำาลงัอยูใ่นระหวา่งการประเมนิ
ผลในการรักษา FL ที่ดื้อต่อการรักษาด้วย rituximab รวมถึง 
humanized antibody อกีหลายตวั ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหใ้ชไ้ดง้า่ย
และผลข้างเคียงต่ำา ดีต่อ ADCC มากขึ้น mAb อื่นๆที่น่าสนใจคือ 
GA 101 เป็น type ll glycoengineered และ humanized mAb 
ต่อ CD 20 ตัวแรก ในการรักษาผู้ป่วย refractory FL ที่ไม่ตอบ
สนองต่อ rituximab พบว่า RR ร้อยละ 50 ที่ median PFS 11 
เดือน การศึกษายังคงดำาเนินต่อไปเพ่ือท่ีจะประเมินผลการรักษา
ของยาตวันีท้ีใ่ชคู้ก่บัเคมบีำาบัดเพ่ือจะวางตำาแหน่งการใชย้าไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง
 Immunostimulatory agents ที่เคยมีการศึกษาในการ
เพิม่ประสิทธภิาพการทำางานของ rituximab รวมถงึกลุม่ cytokine 
เช่น IL–2 immunostimulatory DNA sequence ที่รู้จักกันใน
ชื่อ CpGs จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมี immunomodulatory effect 
แต่ความสำาคัญของผลในการเสริมฤทธิ์ การรักษาด้วย rituximab 
ก็ยังมีจำากัดอยู่ มี phase II ที่ศึกษา lenalidomide+rituximab 
รายงานผลการตอบสนองในระดับที่สูง แต่ phase lll ยังต้องการ
ศึกษาเปรียบเทียบที่บอกว่า มันเหนือกว่าการใช้ rituximab เพียง
ตัวเดียว
 ยังมียาอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจอีก เช่น การสร้างเสริมภูมิ
คุ้มกัน ซึ่งจำากัดวงแคบมาที่การใช้ idiotype protein เป็น antigen 
จนถึงวันนี้มี randomized trial อยู่ 3 อัน ที่ใช้ idiotype protein คู่
กับ KLH ตามหลังการ induction ในผู้ป่วย FL The Favrille trial 
ใช้ rituximab เพือ่ทำาใหโ้รคสงบ median TTP เทา่กบั 9 เดอืน ใน
กลุ่ม Idiotype – KLH – vaccine และ 12.6 เดือนในกลุ่ม control 
(P = 0.019) อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้น่าจะเป็นจาก กลุ่ม 
Id – KLH นั้นมีผู้ป่วยที่เป็น high risk FLIPI มากกว่า อีกกลุ่ม 
The Biovax study รายงานมีการตอบสนองที่ดีกว่า คือ PFS 14 
เดือนในกลุ่ม Id – KLH เมื่อเทียบกับกลุ่ม control อย่างไรก็ตาม
มีการให้เคมีบำาบัดเพื่อทำาให้โรคสงบยาวนานถึง 12 เดือน ก่อนที่
จะเริ่มให้ vaccine การศึกษาสุดท้าย The MyVax – Id – KLH 
ยงัรอการรายงานผลอยู ่องิตามการศกึษาเหลา่นีม้คีวามเปน็ไปได้
ยากที่จะมีการนำา idiotype vaccine มาใช้ ในการรักษา FL

 B – cell kinase เป็น logical target สำาหรับการรักษา FL 
จนถึงทุกวันนี้มี kinase inhibitor อยู่ 3 ตัว ได้แก่ CAL 101, PCI 
-32765 และ R 788 ซึ่งเป็น target P13 kinase p1105, btk และ 
syk ตามลำาดับ ใน relapsed / refractory FL ผล RR ของ CAL 
101 PCI – 32765 และ R 788 เท่ากับร้อยละ 62 (รวม indolent 
NHL อื่นๆ ด้วย) ร้อยละ 27 และร้อยละ 10 ตามลำาดับ โดยยา
เหล่านี้ได้ถูกนำามาใช้เป็นยาเสริมในการรักษาด้วยเคมีบำาบัดใน
การ consolidation หลังจากได้ remission แล้ว ทั้งหมดนี้เป็น
ตัวอย่างของวิธีการรักษา lymphoma ใหม่ๆ แต่ก็ยังมียาอื่นๆ อีก
ที่มี ความน่าสนใจซึ่งกำาลังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่
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ผศ.นพ. กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์
หน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Interesting Articles 1
1. Mutational profile and prognostic significance of TP53 in diffuse large B-cell 
lymphoma patients treated with R-CHOP: report from an International DLBCL 
Rituximab-CHOP Consortium Program Study.
Xu-Monette ZY, Wu L, Visco C, et al. Blood 2012; 120(19): 3986-3996.
 เป็นการศึกษาผลของ TP53 mutations ในผู้ป่วย DLBCL ที่ได้รับการรักษาด้วย R-CHOP regimen ต่อการรอดชีวิตระยะยาว
ในผู้ป่วย 506 ราย โดย 112 ราย เป็นผู้ป่วยที่มี TP53 mutations พบว่าผู้ป่วยที่มีความผิดปกติดังกล่าวมีอัตราการรอดชีวิตแย่กว่าผู้
ป่วยที่ไม่มีความผิดปกติดังกล่าว โดย median overall survival (OS) เป็น 52.90 เดือน เทียบกับ 94.49 เดือนตามลำาดับ (p=0.005, 
hazard ratio [HR] = 0.5320; 95%CI 0.37-0.76) และ median progression free survival เป็น 51.95 และ 93.14 เดือนตามลำาดับ 
(p=0.004, HR = 0.5370; 95% CI 0.38-0.76) ซึ่งความผิดปกติดังกล่าวมีผลต่อทั้ง DLBCL ทั้งชนิด germinal center B-cell like 
และ activate B-cell like ตามการศึกษา gene expression profiling

2. Intensive chemotherapy with thiotepa, busulfan and cyclophosphamide and 
hematopoietic stem cell rescue in relapsed or refractory primary central nervous 
system lymphoma and intraocular lymphoma: a retrospective study of 79 cases
Soussain C, Choquet S, Fourme E, et al. Haematologica 2012; 97(11): 1751-6.
 ผู้ป่วย relapse/refractory PCNSL 79 รายอายุไม่เกิน 65 ปีได้รับการรักษาด้วย ASCT โดยใช้ thiotepa, busulfan และ 
cyclophosphamide ทั้งนี้ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดเลือด ผู้ป่วย 74 รายได้รับ salvage treatment และก่อนการปลูก
ถ่าย 32 รายได้ CR, 26 รายได้ PR, 2 ราย stable disease และ 19 รายเป็น progressive disease ในการติดตามระยะยาว 5 
ปี พบว่า OS เป็นร้อยละ 51 ในขณะที่ EFS ร้อยละ 37.8 โดยผู้ป่วยที่เป็น chemosensitive มีโอกาสรอดชีวิตดีกว่าผู้ป่วยที่เป็น 
chemoresistant กล่าวคือ OS เป็นร้อยละ 62 และ 36.4 ตามลำาดับ จึงน่าจะเป็นการรักษาที่ได้ผลดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้ อย่างไรก็ดีในผู้
ป่วยที่มีการติดตามยาวถึงกว่า 10 ปี survival curve ก็ยังไม่มี plateau แสดงว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังคงมีการกลับเป็นซ้ำาในระยะยาวหลัง
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดเลือด

3. Long-Term Outcome of Adults With Systemic Anaplastic Large-Cell Lymphoma 
Treated Within the Groupe d'Étude des Lymphomes de l'Adulte Trials
Sibon D, Fournier M, Brière J, et al. JCO 2012; 30(32): 3939-46.
 ผู้ป่วย ALCL 138 ราย มี ALK-positive 64 ราย และ ALK-negative 74 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 40 ปีร้อยละ 66 
และ 23 ตามลำาดับ (p<0.01) ผู้ป่วยกลุ่มหลังมีแนวโน้มที่จะมีค่า β2-microglobulin และ IPI สูง มากกว่ากลุ่มแรก อัตรา CR ร้อยละ 
86 และ 68 ตามลำาดับ (p=0.01) OS ที่ 8 ปีเป็นร้อยละ 82 และ 49 ตามลำาดับ (p < 0.001) multivariate analysis พบว่า β2-
microglobulin และ อายุ >40 สามารถแบ่งผู้ป่วยได้เป็น 4 กลุ่มความเสี่ยงโดยอัตราการรอดชีวิต 8 ปีในกลุ่ม neg-neg, neg-pos, 
pos-neg และ pos-pos เป็นร้อยละ 84, 68, 60 และ 22 ตามลำาดับ

4. Rituximab, used alone or in combination, is superior to other treatment modali-
ties in splenic marginal zone lymphoma.
Else M, Marín-Niebla A, de la Cruz F, et al. British Journal of Haematology 159(3), 322–8
 เป็น retrospective study ศึกษาผลของ rituximab (R) ในผู้ป่วย SMZL 53 รายพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ R มีอัตรา CR สูงกว่าไม่ได้ กล่าว
คือร้อยละ 79 ต่อ 30 (p=0.005) ผู้ป่วยกลุ่มหลังต่อมาได้รับ R มีอัตรา CR ร้อยละ 90 โดยผลการรักษาด้วย R monotherapy ไม่ต่างจาก 
R ร่วมกับ chemotherapy (90% vs 79% CR, P = 0.7) แต่ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาน้อยกว่าอย่างมีนัยสำาคัญ (12.5% vs 83%,
P = 0.002) ผู้ป่วยที่ได้รับ R ร่วมกับได้รับการตัดม้ามมีโอกาสได้ CR มากกว่าไม่ได้ตัดม้าม (100% vs 67%, P = 0.008) ผู้ป่วยที่ได้รับ R 
ม ี3-year DFS ดีกว่าการตดัมา้มอยา่งเดยีว (79% vs 29% P=0.003) ดงันัน้ควรพจิารณาใหก้ารรกัษาผูป้ว่ยกลุม่นีด้ว้ย R + splenectomy 
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5. Conditioning regimens for allotransplants for diffuse large B-cell lymphoma: 
myeloablative or reduced intensity?
Bacher U, Klyuchnikov E, Le-Rademacher J, et al. Blood. 2012; 120(20): 4256-62.
 กลุ่ม CIBMTR ได้ทำาการศึกษาแบบ retrospective เปรียบเทียบผลการรักษาด้วย allogeneic transplantation แบบต่างๆ ในผู้
ป่วย DLBCL 396 ราย พบว่า non-relapse mortality (NRM) 5 ปีหลังการปลูกถ่าย ในกลุ่ม myeloablative (MAC) สูงกว่า reduced 
intensity (RIC) และ non-myeloablative (NMAC) อย่างมีนัยสำาคัญ (56% vs 47% vs 36%; P = 0.07) อัตราการกลับเป็นซ้ำา 5 
ปีหลังการปลูกถ่ายในผู้ป่วย MAC ต่ำากว่าอีก 2 กลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญ (26% vs 38% vs 40%; P = 0.031) แต่อัตราการรอดชีวิต
ไม่แตกต่างกันทั้ง OS (18% vs 20% vs 26%) และ PFS (18% vs 23% vs 25%; P = 0.309) จาก multi-variate analysis พบ
ว่าปัจจัยที่มีผลลดความเสี่ยงของ NRM ได้แก่ NMAC และ ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยที่เพิ่ม NRM ได้แก่ 
Karnofski < 90, โรคดื้อยา และการปลูกถ่ายจากผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ

ผศ.นพ. ธัญญพงษ์ ณ นคร
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interesting Articles 2

1. CHOP and DHAP plus rituximab followed by autologous stem cell transplan-
tation in mantle cell lymphoma: a phase 2 study from the Groupe d’Etude des 
Lymphomes de l’Adulte by Richard Delarue, Corinne Haioun, Vincent Ribrag, et. 
al. for the Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte (GELA)
Blood. 2013; 121(1): 48-53
 ผลการรกัษาของ mantle cell lymphoma (MCL) นัน้ยงัไมเ่ปน็ทีน่า่พอใจนกั ในปจัจบุนั induction therapy ดว้ย R-CHOP-21 
ก็ยังเป็นการรักษาที่แนะนำาและใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบยุโรป จากการศึกษาในอดีตพบว่า การใช้ high-
dose cytarabine และ upfront autologous stem cell transplant (ASCT) อาจจะทำาให้อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยอายุน้อยนั้นดีขึ้น
ได้ การศึกษาในครั้งนี้จากกลุ่ม GELA เป็นการศึกษาระยะที่ 2 ในผู้ป่วย MCL stage 3 และ 4 ที่อายุน้อยกว่า 66 ปี จำานวนทั้งสิ้น 
60 ราย โดยใช้ induction regimen เป็น CHOP-21 จำานวน 2 cycles ตามด้วย R-CHOP และ R-DHAP อีก 3 cycles (ได้ ritux-
imab ทั้งสิ้น 4 doses) ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ induction regimen นี้ ก็จะต่อไปทำา autologous stem cell transplant เลย อายุเฉลี่ย
ของผู้ป่วยในกลุ่มนี้อยู่ที่ 57 ปี และ 85% มี bone marrow involvement (เป็น stage 4) คิด Mantle cell international prognostic 
index (MIPI) ได้เป็นกลุ่ม low, intermediate และ high risk เท่ากับ 55%, 38% และ 13% อัตราการตอบสนองหลังได้ (R)-CHOP 
เท่ากับ 93% และหลัง R-DHAP เท่ากับ 95% ผู้ป่วย 49 รายได้รับการทำา ASCT ต่อมา ที่ระยะเวลาติดตามมัธยฐาน (median follow 
up) 67 เดือน พบว่า median event-free survival (EFS) ของผู้ป่วยใน cohort นี้เท่ากับ 83 เดือน และ 5-year overall survival 
เท่ากับ 75% โดยที่ไม่พบ toxic death หรือ unexpected toxicity 
ของ regimen นี้ และเมื่อเทียบกับผลการศึกษาในอดีตของกลุ่ม 
GELA นี้เองที่ใช้ 3CHOP-3DHAP ตามด้วย ASCT โดยไม่มี 
rituximab พบว่า การให้ rituximab เพียง 4 ครั้งตาม protocol นี้
สามารถเพิ่มเวลาการอยู่รอดได้ถึง 32 เดือน (Median EFS เพิ่ม
จาก 51 เป็น 83 เดือน) 2-CHOP-(R)CHOP-3(R)DHAP จึง
เป็น induction regimen ที่มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจสำาหรับผู้
ป่วย MCL อายุน้อยที่สามารถทำา ASCT ได้ อย่างไรก็ดีคงต้องรอ
ผลการศึกษา phase 3 ที่กำาลังดำาเนินการอยู่โดยกลุ่ม European 
Mantle Cell Lymphoma Network ที่จะเปรียบเทียบ regimen 
นี้กับ R-CHOP-21 อย่างเดียว ก่อนที่จะสรุปได้ว่า induction 
regimen น่าจะเป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป
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2. Routine Bone Marrow Biopsy Has Little or No Therapeutic Consequence for 
Positron Emission Tomography/Computed Tomography–Staged Treatment-Naive 
Patients With Hodgkin Lymphoma by  Tarec Christoffer El-Galaly, Francesco 
d'Amore, Karen Juul Mylam, 
et. al. J Clin Oncol  2012; 30(36): 4508-14.
 การตรวจไขกระดูก (bone marrow biopsy, BMB) เพื่อกำาหนดระยะของโรคในผู้ป่วย Hodgkin lymphoma (HL) นั้น แม้จะ
เป็นการตรวจที่นิยมทำากันโดยทั่วไปในเวชปฏิบัติ แต่ประโยชน์ท่ีแท้จริงในการบอกการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยเหล่านี้ยังไม่ได้รับการ
ยืนยันจากการศึกษาขนาดใหญ่โดยเฉพาะในยุคที่มีการนำาวิธีการตรวจวินิจฉัยชนิดใหม่ เช่น PET/CT scan มาใช้ การศึกษานี้เป็น 
retrospective study ในผู้ป่วย HL จำานวน 454 ราย ที่ได้รับการทำา BMB และ PET/CT scan เพื่อทำา staging ก่อนการรักษา 
คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้ป่วย 82 ราย (18%) มีรอยโรคที่กระดูกใน PET/CT scan ในขณะที่เพียง 27 ราย (6%) เท่านั้นที่พบว่ามี bone 
marrow involvement จากการตรวจ BMB และไม่มีผู้ป่วยรายใดเลยที่เป็น stage I หรือ II จาก PET/CT แล้วจะมีผล BMB เป็น
บวก มีผู้ป่วย 5 รายที่เปลี่ยนจาก stage III เป็น stage IV จากการมีผล BMB เป็นบวก แต่ไม่มีใครเลยที่ต้องเปลี่ยนแผนการรักษา
เนื่องจากผลการตรวจไขกระดูกนี้ การพบ focal skeletal lesion ใน PET/CT จะทำานายการมี BMB เป็นบวกได้ ด้วยความไว 85% 
และ ความจำาเพาะ 86% ในขณะที่ positive predictive value และ negative predictive value เท่ากับ 28% และ 99% ตามลำาดับ 
จึงอาจสรุปได้ว่าการตรวจไขกระดูกในผู้ป่วย HL ที่ได้รับการตรวจ PET/CT scan อยู่แล้วอาจไม่มีความจำาเป็น หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่มี 
clinical staging เป็น  stage III อยู่แล้ว ผลของการตรวจไขกระดูกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษา หากพิจารณาว่าการทำา BMB นี้ 
เป็นการตรวจที่อาจทำาให้เกิดความเจ็บปวดกับผู้ป่วย และมีโอกาสเกิด false negative ได้มากจาก sampling error แม้ว่าจะเป็นการ
ตรวจที่ไม่ยุ่งยากและราคาไม่แพง ก็อาจจะงดเว้นไม่ได้จำาเป็นต้องทำาในผู้ป่วย HL ทุกรายอีกต่อไปแล้ว 

นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
ภาควิชาอายุรศาตร์ โรงพยาบาลราชวิถี Case Discussion 1
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 58 ปี มาหาแพทย์ที่ รพ. ชัยนาทด้วยเรื่องเลือดออกทางช่องคลอด 1 เดือน น้�าหนักลด 
7 kg/1 เดือน ไม่มีไข้เรื้อรัง ผู้ป่วยคล�าได้ก้อนบริเวณคอ ผู้ป่วยไปหาแพทย์ที่ รพ.ชัยนาท

 ตรวจภายในพบ cervical mass จึงได้ทำา U/S of pelvis : 
uterus is 10.2 x 4.9 x 4 cm with hypoechoic mass 6.7 x 
5.8 x 6 cm at posterior uterine segment 
No Adnexal Lesion
Normal bladder and kidneys
และทำา Biopsy : ผลรายงานทางพยาธวิทิยา : Malignant Lymphoma
Immunostaining for tumor cells reveal as follows : 
LCA positive, Diffuse
CD20 positive, Diffuse
AEI/AE3 negative
Malignant Lymphoma, B cell, Diffuse
จึงส่งมาหาแพทย์ที่ รพ.ราชวิถี
ผลการประเมินแรกรับ : Right cervical lymph node ขนาด 6 
x 6 cm และได้ตรวจเพิ่มเติม CXR-PA ปกติ, BMBx ปกติ ผู้
ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Malignant Lymphoma, Diffuse, 
B-cell stage IV และได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัดสูตร CHOP 
6 courses ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่ายมากขึ้น ชาปลายมือและเท้า 

จึงได้ส่งผลให้แพทย์ประเมินพบว่า เริ่มมี Diastolic Dysfunction 
grade I จึงได้เปล่ียนสูตรเคมีบำาบัดเป็น Cyclophosphamide 
Vinblastine และ Prednisolone อีก 2 courses หลังจากนั้นได้
ประเมินผู้ป่วยเป็นระยะๆ จนครั้งสุดท้าย 4 ต.ค. 2555 ผู้ป่วยอยู่
ในระยะสงบตลอด

ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้ป่วย Lymphoma ที่เป็น Primary Extranodal Lymphoma 
พบประมาณ 25% โดยประมาณของผู้ป่วย Lymphoma ทั้งหมด
สว่นใหญ่จะเปน็ Skin, Nasal, CNS system พบว่าทีเ่ปน็ Primary 
Extranodal Lymphoma ของ Female Genital tract มีเพียง 1 
– 2 % แล้วแต่รายงานจากสถานที่แตกต่างกัน และ เมื่อพิจารณา
จาก Cervical Cancer ทั้งหมดแล้วพบว่าเป็น Lymphoma เพียง 
0.008% เท่านั้น รายงานจาก MDACC พบว่าในผู้ป่วย Primary 
Extranodal Lymphoma 2733 ราย พบว่ามีเพียง 18 ราย ซึ่งเป็น 
Extranodal NHL ของ Female Genital tract พิสัยอายุ ตั้งแต่ 
20-80 ปี แต่อายุเฉลี่ยอยู่ประมาน 40-44 ปี แล้วแต่รายงาน 
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Lymphoma

อาการและอาการแสดง 
 ส่วนใหญ่แล้วอาการและอาการแสดงไม่ได้แตกต่างจาก 

Cervical Cancer อื่นๆ เลย ตั้งแต่ Pelvic pain, Dyspareunia 
Postcoital Bleeding, Vaginal Bleeding, Abnormal Vaginal 
Discharge ดังนั้นจึงไม่มีความสามารถที่จะวินิจฉัยได้ด้วยประวัติ
และตรวจร่างกายได้เลย

การวินิจฉัย
 1ANDREWS และคณะได้รายงานการวินิจฉัยความผิดปกติ

ของ PAP smear พบเพียง 10-40 % ซ่ึงเพราะว่าส่วนใหญ่ 
Cervical Lymphoma จะเป็น Subepithelial invasion4 และไม่มี 
Surface ulceration จึงคาดหวังการวินิจฉัยจาก PAP smear ได้
ยาก ต้องอาศัย Pathological diagnosis

การวินิจฉัยแยกโรค
 ส่วนใหญ่จะต้องวินิจฉัยแยกโรคจาก Chronic Cervicitis, 
Poorly Differentiated Carcinoma, Sarcoma, Lymphoma-Like 
Lesion (LLL)
 2ท่ีน่าจะมีปัญหาในการวินิจฉัยแยกโรค คือ Lymphoma-
Like Lesion ผูป้ว่ยจะมาดว้ย Abnormal Cervical Bleeding หรอื 
Abnormal Cervical Smear ซึ่งลักษณะทางพยาธิวิทยาของ LLL 
จะพบ Large, Transformed B cell with high proliferative index 
และจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามี Immunoglobulin light chain 
restriction แตจ่ะไมพ่บ Invasiveness, Cellular pleormorphism 
และพบ plasma cell และ residual T cell รายงานครั้งแรกโดย 
YOUNG และคณะเมือ่ป ีค.ศ. 1985 และใหช้ือ่ Lymphoma-Like 
Lesion (LLL) และขอ้สงัเกตดุงักลา่วไดร้บัการยนืยนั โดย FERRY 
และ YOUNG 1991, AN และคณะ 2003, MA และคณะ 2007, 
GEYER และคณะ 2010
 เนื่องจากลักษณะทางพยาธิวิทยาจะแยกจาก Lymphoma 
คอ่นขา้งจะยาก จึงตอ้งใชป้ระวตัแิละการตรวจทาง Imaging พบวา่ 

LLL จะมีพยาธิสภาพจำากัดเฉพาะ Uterine Cervix, ไม่พบ mass 
จาก Imaging ใดๆ และถ้า follow up ในระยะยาวไม่ต้องการ 
systemic treatment ใดๆ แม้ว่าจะไม่มีใครทราบธรรมชาติของ 
LLL แต่ได้มีสมมุติฐานว่าน่าจะเป็น
 1. Benign Lymphoproliferative Disorders
 2. Early stage ของ Diffuse Large B cell Lymphoma 
ซึ่งสามารถรักษาได้ด้วย Local Excision
 3. Lesion เป็น Undescribed Lymphoproliferative 
Disorders ซึ่งเป็น response ต่อ Undefined Microorganism 
คล้ายคลึงกับ Gastric Maltoma กับ H. Pylori 

ชนิดของ Lymphoma
 3ในบรรดา Primary Extranodal Lymphoma of Female 
Genital Organ จะพบที่ Ovary มากที่สุด เมื่อดูชนิดย่อยๆ ของ 
Cervical Lymphoma จากรายงานของ Australian และ New 
Zealand พบว่ามี Diffuse Large B cell Lymphoma มากที่สุด 
(56%) Follicular Lymphoma (15%) และอื่นๆ 28%

การรักษา
 เนือ่งจากเปน็ Malignant tumor ทีพ่บนอ้ยมาก จงึไมส่ามารถ
รวบรวมการรกัษาจนเปน็การรกัษามาตรฐานได ้จะพบวา่ แพทยผ์ู้
ดแูลรกัษาเลือกการรกัษาหลากหลายแล้วแตย่คุสมยั ในยคุกอ่นจะ
มี Rituximab มักจะเลือก combination ระหว่าง chemotherapy 
และ surgery, chemoradiotherapy ซึง่ลว้นแลว้แตใ่หผ้ลการรกัษา
ที่ดีทั้งสิ้น
 ส่วนในยุคหลัง Rituximab จะพบว่าเลือกที่จะทำา surgery 
น้อยลงมักจะเป็น combined Rituximab และ Chemoradio-
therapy และสูตรที่มักเลือกใช้มักจะเป็น CHOP แม้ว่าจะเป็น
สูตรที่ทำาให้ infertility น้อย เมื่อเทียบกับสูตรอื่น ในผู้ป่วยที่คาด
หวังว่าจะมีบุตรในอนาคตหลังหายจากโรค อาจจะต้องทำา Oocyte 
Cryopreservation, Embryo Preservation หรือ Ovarian 
Transposition3

เอกสารอ้างอิง 
1. Binesk F, Zarchi M, Uahedian H, et al. Primary malignant lymphoma of the uterine cervix. BMJ Case Reports 2012; doi:10.1136/bcr-2012-006675
2. Dyer M, Ye H, Isaacson P. Primary lymphoma - like lesions of the uterine cervix ; sheep in wolves’ clothing. British Journal of Hematology. 153, 786-799
3. Enjeti A, Upanal N. Primary lymphoma of the uterus and cervix : two case reports and review of the literature. Australian and New Zealand Journal of 
 Obstetrils and Gynaecology 2011;51:559-562
4. Baijal G, Vadijara BM, Fernandes D. Diffuse large B-cell lymphoma of the uterine cervix : A rare case manaped novelly. Journal Cancer Resther April-June 
 2009,5:issue 2
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รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ Case discussion 2

ผู้ป่วยพระภิกษุชาวเนปาล อายุ 56 ปี 

อาการสำาคัญ : ไอมีเสมหะปนเลือด 12 ชั่วโมง ก่อนมาโรง
พยาบาล

ประวัติปัจจุบัน: ผู้ป่วยมี underlying disease เป็น mantle 
cell lymphoma stage IV มาด้วยอาการก้อนที่รักแร้โตมาได้ 5 
เดือน ผู้ป่วยได้รับ ยาเคมีบำาบัดสูตร CHOP ครั้งที่ 3 เมื่อ 1 วัน
ก่อนมาโรงพยาบาล และ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยเริ่ม
มีอาการไอเป็นเลือดปนเสมหะสีเหลือง ไม่มีไข้ ไม่มีอาการเจ็บ
หน้าอก มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ปัสสาวะมีเลือดปนบางครั้ง

Physical examination
VS: Temp 36.7 oC PR 74/min RR 22/min BP 130/66 mmHg 
O2 sat 90% (room air)
GA: Alert, pale, mild respiratory distress 
HEENT: Cervical lymph node enlargement 1 cm, right axillar 
lymph node 3 cm
Cardiovascular system: normal S1, S2 
Lung: crepitation both lungs
Abdomen: soft, not tender, no hepatosplenomegaly
3 ชั่วโมงถัดมาผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ไอเป็นเลือดสด 
5-10 ml. ทุก 10-15 นาที
VS: BP 130/60 mmHg RR 38/min O2 sat 90% (mask with 
bag) ผู้ป่วยเร่ิมซมึลง ได้ intubation suction ได้เป็นเลอืดสดตลอด

Lab investigation
CBC ก่อนได้รับยาเคมีบำาบัด 
Hb 8.1 g/dL, Hct 24.5% WBC 10,700/mm3 Platelet count 
49,000/mm3

CBC หลังจากรับเข้ารักษา
Hb 7.7 g/dL, Hct 23.4% WBC 11,100/mm3 N 96% L3% M1% 
Platelet count 218,000/mm3

Coagulogram : PT 12.0 min INR 1.03, APTT 18.9 min 
(control 26.5 min)
LFT : TB 0.5 mg/dL DB 0.3, SGOT/SGPT 8/25 U/L, Alb 
2.5 Glo 2.8 g/dL
Urinalysis : protein 1+ red blood cell 5-10/HPF white blood 
cell 5-10/HPF
EKG : sinus tachycardia; Troponin T : negative; Pro-
calcitonin 0.5 ug/L
Anti-PR3 : negative, anti-MPO : negative, anti-GMB : negative

ได้รับการตรวจเพิ่มเติม โดย bronchoscopy BAL C/S for bac-
teria : NG, fungus culture : pending (negative), BAL PCR 
for TB : negative และ transbronchial biopsy 
 ผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัเป็น diffuse alveolar hemorrhage 
ได้รบัการรกัษาด้วย piperracillin/tazabactam 4.5 gm IV q 8 hr.; 
transamine 250 mg ทกุ 8 ชัว่โมง แต่ยงัมเีลอืดออกทาง ET tube 
ตลอดต้องให้ leukocyte depleted PRC วันละ 3-4 unit ตลอด 
3 วัน จึงได้เริ่มให้ pulse methylprednisolone 1 gm ทางหลอด
เลือดดำา เลือดยังออกจาก ET-tube ตลอด จึงให้ recombinant 
factor VIIa 4 vials และ 2 vial อีก 4 ชั่วโมงถัดไป ผลการรักษา
ทำาให้เลือดออกจาก ET tube น้อยลง
 สำาหรบั mantle cell lymphoma พบประมาณร้อยละ 3-10 
ของ lymphoma มักพบในผู้ป่วยวัยกลางคน อายุเฉลี่ย 60 ปี และ
มักเป็นระยะที่ III หรือ IV Mantle cell lymphoma เป็น B-cell 
lymphoma ที่ประกอบด้วยความผิดปกติของ small to medium 
lymphoid cell ซึ่งมักพบความผิดปกติที่ต่อมนำ้าเหลือง ม้าม และ
ไขกระดูก ส่วนความผิดปกติที่ extranodal site ที่พบบ่อยได้แก่ 
บริเวณ Waldeyer’s ring และ GI tract ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีความ
ผิดปกติในไขกระดูกมักมีความผิดปกติที่ peripheral blood ร่วม
ด้วย ผู้ป่วย mantle cell lymphoma มีอายุเฉลี่ย 3-5 ปี โดยส่วน
หนึง่ไม่สามารถรกัษาหายได้แต่อย่างไรกต็ามยาใหม่ๆช่วยให้การ
รักษาดีขึ้น 
 ในท่ีนี้จะกล่าวถึงผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดจากการรักษาคือ 
alveolar hemorrhage ผูป่้วยรายนี ้ได้รบัยาเคมบีำาบดั CHOP ซ่ึง
ประกอบด้วยยา 4 ชนิด ได้แก่ cyclophosphamide, vincristine, 
doxorubicin และ prednisolone และปฏิเสธการรับประทานยา
อื่นๆ หรือสมุนไพรต่างๆ ในครั้งแรกมีอาการไอเป็นเลือดโดยที่
ไม่มหีลกัฐานการตดิเชือ้ทีช่ดัเจนนอกจากนัน้พบว่ามปัีสสาวะเป็น
เลือดร่วมด้วย
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา
เคมีบำาบัดพบว่า ภาวะปัสสาวะเป็นเลือดเป็นผลข้างเคียงที่พบได้
บ่อยของยา cyclophosphamide อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงทาง
ปอดของยานี้พบได้น้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 โดยความเส่ียงเพ่ิม
ข้ึนเม่ือใช้ร่วมกับยาอื่นท่ีมี potential pulmonary toxicity เช่น 
bleomycin, busulfan ผลข้างเคียงของ cyclophosphamide ที่
พบบ่อยได้แก่ ผลต่อกระเพาะปัสสาวะ (hemorrhages cystitis), 
กดไขกระดกูและกดภมูคิุม้กนั (immunosupression), ผมร่วง และ
การให้ยาขนาดสงูอาจทำาให้เกดิอนัตรายต่อหวัใจหรอื cardiotoxicity
และกรณีที่ผู้ป่วยอายุยืนยาว หรือการใช้ cyclophosphamide ใน 
non-cancer therapy มโีอกาสเกดิ cyclophosphamide-induced 
cancers โดยเฉพาะ bladder cancer ได้ สำาหรับผลข้างเคียงของ 
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cyclophosphamide ต่อปอดมีอาการทางคลินิคได้ 2 แบบ คือ

1. Acute onset pneumonitis โดยผู้ป่วยจะมี
อาการหลังจากได้รับยาตั้งแต่ 1-6 เดือน มีอาการไอ เหนื่อย และ
เอกซเรย์ปอดผิดปกติ 

2. Late onset pneumonitis พบในผู้ป่วยที่ได้
รับยา cyclophosphamide ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่ใน
กลุ่มที่ได้ขนาดตำ่าๆ เป็น immunosuppressive drug ส่วนใหญ่
อาการทางคลินิคเป็นจาก progressive lung fibrosis 
 การเปลีย่นแปลงทางพยาธสิภาพของปอดใน cyclophos-
phamide pulmonary toxicity ไม่มลีกัษณะเฉพาะโดยจะพบความ
ผิดปกติที่ alveolar และ bronchiolar epithelium, hyperplasia 
ของ type II pneumocyte, interstial and alveolar edema 
และ fibrosis หรืออาจพบเป็นแบบ diffuse alveolar damage, 
organizing pneumonia (bronchiolitis obliterates organizing 
pneumonia หรือ BOOP) และ alveolar hemorrhage เช่นใน
รายนี้การป้องกันผลข้างเคียงทำาได้โดยลดขนาดหรือเปล่ียนยา 
สำาหรับ hemorrhagic cystitis การให้ยาที่ขับทางปัสสาวะคือ 
mesna ทำาให้ลดอาการ bladder-toxic ได้
 ในผูป่้วยรายนีอ้าการเลอืดออกหยดุได้จากการให้ recom-
binant factor VIIa ร่วมกบั blood component และ symptomatic 
treatment ในการให้ยาเคมบีำาบดัครัง้ท่ีสอง พบว่าเกดิอาการแบบ
เดิมอีก คือมี hematuria ร่วมกับการเกิด acute renal failure โดย
เป็น gross hematuria 3-4 วัน และอาการดีขึ้นหลังจากได้ sup-
portive treatment ร่วมกับ adequate hydration แต่อาการทาง
ปอดลดลงมีเพียง decrease oxygenation และ minimal alveolar 
infiltration ซึ่งดีขึ้นพร้อมๆ กันหลังจากติดตามการรักษาในครั้ง
ที่สามของการให้ยาเคมีบำาบัด ผู้ป่วยได้รับยา mesna ร่วมกับ 

adequate hydration เพื่อป้องกันผลข้างเคียง ซึ่งพบว่าไม่เกิดผล
ข้างเคยีงอกี ผลการรักษาก้อนทีรั่กแร้ยบุดหีลังจากกลับมาให้ยาใน 
cycle ที่ 2 แพทย์วางแผนให้ยาเคมีบำาบัดต่อเนื่องจนครบ 8 cyles
 สำาหรับ recombinant activated factor VII ปกติมีข้อบ่งชี้
คอืเพือ่ promoting hemostasis ใน hemophiliacs with antibody 
inhibitors to coagulation factors VIII หรือ IX แต่พบมีรายงาน
ประโยชน์ของการใช้ rFVIIa ในผูป่้วยทีม่ ีpulmonary hemorrhage 
(eg. diffuse alveolar hemorrhage หรือ massive hemoptysis) 
ซึง่ต้องระมดัระวงัผลข้างเคยีงทีส่ำาคญัคอื thromboembolic events 
ซึ่งพบประมาณร้อยละ 1-2
 โดยสรุปแม้ว่าผลข้างเคียงของ cyclophosphamide จะมี
ความรุนแรงและอันตราย แต่ยา cyclophosphamide ยังถือเป็น 
highly effective drug ในการรักษาทั้ง malignant and non-
malignant condition การตดิตามและดแูลรกัษาผูป่้วยทีไ่ด้ยาอย่าง
ใกล้ชิด สามารถทำาให้การรักษาผู้ป่วยและการใช้ยานี้มีประโยชน์
และเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
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รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Q and A 
ถาม: ผู้ป่วย malignant lymphoma ที่ได้รับ
ยา rituximab จะมโีอกาสการตดิเช้ือมากนอ้ย
เพียงใด?
  
 Rituximab เป็น chimeric human-mouse monoclonal anti-
body สามารถจับกับ CD20 antigen บนผิวของ B lymphocyte ทั้ง
ทีป่กตแิละเปน็เซลลม์ะเรง็ ทำาใหเ้กดิ complement-mediated และ 
antibody dependent cellular cytotoxicity(1) ทำาให ้pre B–cell และ 
mature B–cell ลดจำานวนลงอย่างมากเป็นเวลานาน 2-6 เดือน 
และจะกลับคืนสู่ระดับปกติก่อนได้รับการรักษาใน 12 เดือน(2) จาก
หลักฐานที่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น สนับสนุนว่ายาน่าจะมี
ผลต่อ T-cell immunity ทำาให้เกิดการติดเชื้อฉวยโอกาส(3,4,5,6,7) ยา 
rituximab ทำาให้เกิด immunosuppressive โดยผ่านหลายกลไก 
เชน่ delayed–onset cytopenia(8) ภาวะ hypogammaglobulinemia 
โดยเฉพาะในรายที่ผู้ป่วยได้รับยานานๆ(9,10,11)

 จาก systematic review ในผู้ป่วย lymphoma ที่ได้รับยา 
rituximab พบว่าอัตราการติดเชื้อและภาวะ neutropenia เพิ่มขึ้น
ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา rituximab แบบ maintenance 
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา (8.1% ต่อ 3.9% และ 13.4% ต่อ 
6.3% ตามลำาดบั)(12) และในการทำา meta–analysis ใน random-
ized controlled trial (RCT) พบว่าผู้ป่วย follicular lymphoma 
ที่ได้รับยา rituximab maintenance จะพบว่าอัตราการติดเชื้อ
มากกว่า โดยมี relative risk (RR) 1.99 โดยมี 95% confidence 
interval (CI) ระหว่าง 1.21-3.27(13) ผลนี้จะชัดเจนเมื่อวิเคราะห์
เฉพาะการติดเชื้อระดับ 3 และ 4 และมี RR 2.90 โดยมี 95% CI 
ระหว่าง 1.24-6.76(13)

 จากการศกึษาการให้ rituximab รว่มกบั cyclophosphamide 
+ doxorubicin + vincristin + prednisolone (CHOP) เมื่อเทียบ
กับการให้เฉพาะ CHOP อย่างเดียว(14) โดยรวบรวมจาก 6 การ
ศึกษา (ยกเว้นผู้ป่วยที่มี HIV ได้ผลบวก) พบว่าอัตราการติดเชื้อ 
สูงกว่าในหนึ่งการศึกษา(15) และมีอัตราการติดเชื้อไม่แตกต่างกัน 
3 การศึกษา(16,17,18) และอัตราการติดเชื้อที่ต่ำากว่า 1 การศึกษา(19) 
สำาหรับการให้ยา rituximab ร่วมกับ non-CHOP regimen ไม่
พบความแตกต่างของอัตราการติดเชื้อเม่ือเทียบกับ standard 
regimen ใน 3 การศึกษาที่เป็น RCT(20,21,22) ผลการศึกษาที่ได้
ดงักล่าวอาจเปน็ผลจากการทีไ่ดร้บัยาเคมบีำาบดัอืน่ๆรว่มดว้ย เชน่
สูตรยาที่มี fludarabine ซึ่งมีผลทำาให้เกิด T-cell depletion อาจ
ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส(20,23,24,25)

 จากการศกึษาพบว่าปจัจัยเสีย่งตอ่การเกดิการตดิเชือ้ในผูป้ว่ย
ทีไ่ดรั้บยา rituximab นัน้ประกอบดว้ย ระยะเวลาของการไดร้บัยา 

rituximab การลดลงของระดับ IgM หลังได้รับยา และการที่ผู้ป่วย
ได้รับยา granulocyte stimulating factor (G-CSF)(26)

 สำาหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัอบุตักิารณก์ารตดิเชือ้ไวรสั หลงัจากได้
รบัยา rituximab ยงัไมช่ดัเจนมากนกั ทัง้นีอ้าจจะเปน็เพราะผูป้ว่ย
ไดร้บัยาเคมบีำาบดัหลายตวัรว่มกนั ระยะเวลาและความรุนแรงของ
การกดอมิมนูทีผ่า่น T-cell กเ็ปน็ปจัจยัรว่มทีท่ำาใหเ้กดิความเสีย่ง
ต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น(23) 
 ภาวะของการเกิดติดเชื้อที่รุนแรงที่พบบ่อยๆ คือ reactiva-
tion ของ chronic HBV infection(26-48) ทำาให้เกิดอาการของการ
อักเสบของเนื้อตับ โดยที่การเกิดการอักเสบอันเนื่องมาจาก HBV 
reactivation จะมคีวามแตกตา่งจาก HBV infection ทัว่ไป คอืเมือ่
ผูป้ว่ยไดร้บัยา rituximab รว่มกบัยาเคมบีำาบดัจะทำาใหผู้ป้ว่ยอยูใ่น
ภาวะทีอ่มิมนูของรา่งกายถกูยบัยัง้ ทำาใหไ้มส่ามารถตอบสนองตอ่ 
HBV เป็นผลให้เชื้อไวรัสเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างมาก เกิดการติดเชื้อ
ของเซลลต์บัทัว่ไป แตห่ลงัจากหยดุยาเคมบีำาบดัแลว้ภาวะของการ
ยับยั้งอิมมูนหมดไป กลไกทางอิมมูนของร่างกายจะฟ้ืนกลับมา
เปน็ปกตเิปน็ผลใหเ้ซลลต์บัทีม่เีชือ้ไวรสัถกูทำาลายอยา่งรวดเรว็เกดิ
ภาวะตบัอกัเสบอยา่งเฉยีบพลันขึน้ จะเหน็ไดว้า่ reactivated HBV 
เป็นผลให้ตับอักเสบแย่ลงในระยะเวลาอันสั้นกว่าการอักเสบของ
ตบัจาก HBV ทัว่ไป(49) HBV reactivation พบไดถ้งึรอ้ยละ 39 ของ
รายงานและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงร้อยละ 52 เนื่องจากภาวะ
ตับวาย(3,50,51) นอกจากนี้จากศึกษา prospective study ในผู้ป่วย 
46 ราย ทีม่ ีHBsAg-negative แตพ่บ anti-HBc-positive พบวา่
ผู้ป่วย 5 รายจากผู้ป่วย 21 รายที่ได้รับ rituximab ร่วมกับยาเคมี
บำาบัด CHOP เกิด HBV reactivation ส่วนผู้ป่วย 25 ราย ที่ได้
รบัยาเคมบีำาบดั CHOP ไมพ่บ HBV reactivation(26,52) นอกจากนี้
ยงัมรีายงาน HBV reactivation ในผูป้ว่ยทีม่ ีAnti-HBs-positive 
ที่ได้รับยา rituximab(32,53,54) มีผู้พบ HBV reactivation เมื่อระดับ 
HBV–DNA เพิม่จำานวนขึน้ และในเวลาเดยีวกบัที ่ระดบั antiHBs/
antiHBc antibody titer ลดลง(48,55) ส่วนการติดเชื้อ herpes virus 
ที่บ่อยร่วมกับยา rituximab คือ cytomegalovirus (CMV) พบถึง 
26 ราย(3,56-64) จากการศกึษาผูป้ว่ยทีไ่ดร้บั autologous stem cell 
transplantation ที่ได้รับหรือไม่ได้รับยา rituximab 46 ราย พบ
ว่า 3 ใน 17 ราย ที่ได้รับยา rituximab เกิดภาวะการติดเชื้อ CMV 
ส่วน 29 ราย ที่ไม่ได้รับยา rituximab ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนี้(65) 
ส่วนการติดเชื้อ progressive multifocal leukoencephalopathy 
(PML)-JC virus พบว่ามีรายงานถึง 76 ราย ทั้งที่มีข้อมูลยืนยัน
และรายที่สงสัยว่าจะเป็น PML ในผู้ป่วยที่ได้รับยา rituximab ใน
จำานวนนี้ 69 รายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็ง(66) จาก
รายงานของ FDA พบว่า 23 รายของ PML ที่พบเป็นผู้ป่วยที่ได้
รบัยา rituximab รว่มในการรกัษาโรคมะเร็งทางโลหติวิทยา(67) จาก
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รายงานผู้ป่วย PML 57 รายที่เกิดในผู้ป่วยที่ได้รับยา rituximab 
และเป็นผู้ป่วยที่ HIV-negative พบว่าค่า median time หลังจาก
ไดรั้บยา rituximab เขม็สดุท้ายถึงเวลาท่ีได้รบัการวนิจิฉยัโรค PML 
5.5 เดือน (0.3-66) และมีอัตราตายสูงร้อยละ 90 (2-1.04) ส่วน
การติดเชื้อ pneumocystis jirovecii แม้จะไม่มีรายงานในการใช้ 
rituximab ใน RCT ขนาดใหญ่ แต่ในรายงานทั่วไปที่เป็น retro-
spective studies และ case report พบรายงานการติดเชื้อ PCP 
13 ราย(41,42,43,68,69,70,71) แม้ว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
อื่นๆ ร่วมด้วย แต่ความสัมพันธ์ที่มีน้ำาหนักมากระหว่างระยะเวลา
ของการไดร้บัยา rituximab ในผูป้ว่ยกบัระยะเวลาการเกดิโรคเช่ือว่า 
rituximab จะมีบทบาทที่สำาคัญ(2) นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิด 
PCP ในผูป้ว่ยรอ้ยละ 13 ในกลุ่มท่ีได้รบั rituximab รว่มกบั CHOP 
หรือ CHOP-like regimens ที่ได้รับหรือไม่ได้รับ etoposide ร่วม
ด้วยเทียบกับร้อยละ 4 ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ rituximab(68)

 สรปุแลว้การตดิเชือ้ทีส่ำาคญัคอื reactivation hepatitis B รวม
ท้ังการไดร้บัยาซ้ำาๆ อยูเ่รือ่ยๆ และ การใหย้า rituximab ผูป้ว่ยทีไ่ด้
รบัยากดภมูหิรอืมภีมูคิุม้กนับกพรอ่งจะทำาใหเ้กดิการติดเช้ืออยา่ง
รนุแรงได ้ดงันัน้จำาเปน็ตอ้งตรวจคดักรองหาการตดิเชือ้ hepatitis 
B และให้การรักษาเมื่อตรวจพบก่อนเริ่มยา rituximab ในกรณีที่
เกดิการตดิเชือ้หลังจากหยดุยา rituximab มานานแล้วควรจะตรวจ
หาสาเหตุที่อาจจะเกิดจาก hypogammaglobulinemia ถ้าพบว่า
ระดับ IgG ในเลือดต่ำาควรจะให้ IVIG เพื่อรักษาระดับของ IgG 
ในเลือดให้มากกว่า 400 mg/dL ส่วน late onset neutropenia 
ทีเ่กดิจากยา rituximab อาจพจิารณาใหย้า granulocyte colony-
stimulating factor และควรจะสงสัยโรค PML ในผู้ป่วยทุกรายที่
มีความบกพร่องทางระบบประสาทและ cognitive function และ
พิจารณาการตรวจ MRI สมองและเจาะน้ำาไขสันหลัง เพื่อส่งตรวจ 
quantitative PCR สำาหรับ JC virus(52)
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