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ในฉบบันี ้มเีรือ่ง Pathology Forum นพ.พงษ์ศกัดิ ์ วรรณไกรโรจน์ ได้เขยีนเรือ่ง  Peripheral T-cell  
and NK-cell lymphomas and their mimics; taking a step forward – report on the 
lymphoma workshop of the XVI th meeting of the European Association for  
Haematopathology and the Society for Hematopathology เป็น ตอนที่ 2 ต่อจากฉบับที่
แล้ว ส่วน Review Article 1 พญ. จิตติมา ศิริจีระชัย ได้ทบทวนวารสารเรื่อง A phase II study of 
dose-dense and dose-intense ABVD (ABVDDD-DI) without consolidation radiotherapy 
in patients with advanced Hodgkin lymphoma และ Review Article 2 นพ. อาจรบ คหูาภนินัทน์ 
ได้ทบทวนวารสารเรือ่ง R-CHOP with iodine-131 tositumomab consolidation for advanced 
stage diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): SWOG S0433 ส�าหรบั Interesting Article 1 
ได้น�าเสนอโดย นพ. สมชาย วงศ์ขันตี และ Interesting Articles 2 นพ. สุภร จันท์จารุณี เป็นผู้น�า
เสนอ ในส่วนของ Case discussion 1 นพ. กฤษฎา วุฒิการณ์ และ นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์  
ได้น�าเสนอเรื่องที่น่าสนใจคือผู้ป่วยที่มีปัญหาเร่ือง Recurrent cervical lymphadenopathy  
ร่วมกับ prolonged fever ส่วน Case discussion 2 พญ.นิศา มะเครือสี ได้น�าเสนอเรื่อง Primary 
prostate lymphoma (DLBCL) ที่มีปัญหาแทรกซ้อนเรื่อง hypercalcemia และ acute renal 
failure และสุดท้ายเป็น Q and A 
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 บทความทางพยาธิวิทยาฉบับนี้เป็นตอนที่ 2 ของเรื่อง T-cell lymphoma ที่ถอดจากต้นฉบับเรื่อง “Peripheral T-cell and 
NK-cell lymphomas and their mimics; taking a step forward – report on the lymphoma workshop of the XVI th 
meeting of the European Association for Haematopathology and the Society for Hematopathology” โดย Ayoma D 
Attygalle, Jose Cabecadas, PhillipeGaulard, Elaine S Jaffe, Daphne de Jong, Young HyehKo, Jonathan Said, Wolfram 
Klapper ตีพิมพ์ใน Histopathology, 2014; 64(2): 171-199.

Pathology Forum
นพ. พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์

ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 2 CD30-positive T-cell

Lymphomas/lymphoproliferative diseases

 กลุม่นีบ้รรยายถงึ lymphoma ทีส่มัพันธ์กบั CD30-positive 
T-cell lymphoma ส่วน PTCL NOS ที่มี CD30+ นั้นมีพูดถึงใน
กลุ่มที่ 5

 ALK-positive Anaplastic large cell

 lymphoma  (ALCL)

 การวินิจฉัย ALK-positive ALCL ท�าได้โดยการย้อม CD30 
และ ALK ให้ผลบวกอย่างชัดเจน และโดยทั่วไปไม่มีปัญหาในการ
วินิจฉัย

 ใน workshop นี้ พบคนไข้ 2 ราย ที่เป็น extranodal 
ALK-positive ALCL โดยที่ 1 รายมีโรค localized อยู่ที่ brain 
และอีก 1 ราย โรคอยู่ที่ผิวหนัง ทั้ง 2 รายไม่พบโรคกระจายอยู่ใน
ทีอ่ืน่ ข้อมลูน้ีมผีลต่อการดูแลรกัษาคนไข้ เพราะแม้ว่า extranodal 
involvement ใน systemic ALK-positive ALCL ถอืเป็นสิง่ทีบ่อก
ว่าการพยากรณ์โรคไม่ด ีในขณะที ่extranodal involvement ของ 
ALK-positive ALCL ในผู้ใหญ่ เช่นที่พบใน workshop นี้ มีการ
พยากรณ์โรคที่ด ีการย้อม ALK ไดผ้ลบวกในคนที่ไข้ทีเ่ป็น primary 
cutaneous ALCL (ที่พบเฉพาะที่ผิวหนัง) ไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่ามี
โรคกระจายไปหลายแห่ง ดังนั้นจึงแนะน�าให้ย้อมดู ALK ในคนไข้ 
primary cutaneous CD30-positive lymphoproliferative 
disease ทุกราย ถึงแม้ว่า clinical staging จะเป็นเฉพาะที่ผิวหนัง

 CD30-positive primary cutaneous Lymphop-

 roliferative disease with nodal involvement

 กลุ่มโรค CD30-positive primary cutaneous lymphop-
roliferative disease (pcLPD) ประกอบด้วยโรค 2 กลุ่ม คือ 
lymphomatoid papulosis(และ variants) และ primary 
cutaneous ALCL โดยที่ทั้ง 2 กลุ่มมี ALK negative มีรายงานที่  

 พบ lymphoma ชนิดอื่นร่วมกับ CD30-positive pcLPD 
เช่น PTCL และ classical Hodgkin lymphoma (cHL) แต่มคีนไข้ 
1 รายที่รายงานเร็ว ๆ นี้ว่า รอยโรค Hodgkin-like lymphopro-
liferation ในต่อมน�้าเหลืองที่ drain จากรอยโรค CD30-positive 
pcLPD เป็นโรค CD30-positive pcLPDท่ีกระจายมาท่ีต่อมน�า้เหลอืง 
มากกว่าจะเป็น lymphoma อีกชนิดหนึ่ง ดังนั้นการพบรอยโรค
ของ CD30-positive neoplastic cells ในต่อมน�า้เหลอืงของคนไข้ 
CD30-positive pcLPD จึงแสดงว่ามีการกระจายของโรคไปต่อม
น�้าเหลือง โดยไม่ใช่ lymphoma ชนิดที่สองและไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้
ว่าการพยากรณ์โรคไม่ดีเสมอไป ดังนั้นเพื่อการวินิจฉัยโรคในราย 
ท่ีเป็น ALK-negative ALCL หรือ CD30-positive T-cell 
 lymphoma ที่มีต่อมน�้าเหลืองร่วมด้วยเพียงต่อมเดียว ให้เรียกว่า 
CD30-positive pcLPD with nodal involvement ลักษณะที่
พบในต่อมน�้าเหลืองนี้จะพบก่อนหรือหลังรอยโรคที่ผิวหนัง ดังน้ัน
ประวัติท่ีเกี่ยวกับรอยโรคของผิวหนังจึงมีความส�าคัญมาก เพ่ือ
ป้องกนัการรกัษาเกนิความจ�าเป็นของโรค CD30-positive pcLPD 
with nodal involvement ท่ีคล้ายกับ CD30-positive  
lymphoma ชนิดอื่นๆ

 CD30-positive pcLPDอาจคล้ายกับ nodal lymphoma 
และกลุ่มโรค lymphoma อื่น ๆ ก็อาจคล้าย CD30-positive 
pcLPD ที่ผิวหนัง ที่ส�าคัญคือ transformed mycosis fungoides 
และ ATLL อาจมีลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและ immunophe-
notype ที่คล้ายกับ CD30-positive pcLPD และแยกกันไม่ออก 
ดงันัน้ ประวติัของคนไข้อย่างละเอยีด โดยเฉพาะถ้ามผีลการวนิจิฉัย
ครั้งก่อน ๆ จึงเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค 
ให้ถูกต้อง

 เกณฑ์การวินิจฉัย ALK-negative ALCL

 Lymphoma ที่วินิจฉัยยาก ส่วนมากเป็น gray zone 
lymphoma (ALK-negative ALCL and classical Hodgkin 
lymphoma) บางรายเป็น PTCL NOS ที่มีลักษณะคล้าย 
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ALK-negative ALCL ตามค�านิยามของการแบ่งชนิดของ  

lymphoma แบบ WHO (2008) ALK-negative ALCL เป็น 

CD30-positive T-cell neoplasms ที่ไม่สามารถแยกจาก 

ALK-positive ALCL ได้ โดยลักษณะทางจุลพยาธิ เพียงแต่ไม่พบ 

ALK การวินิจฉัย entity นี้ให้ได้มีความส�าคัญเพราะการแสดงของ

โรคแตกต่างกัน และการพยากรณ์โรคอยู่ระหว่าง PTCL NOS และ 

ALK-positive ALCL แม้ว่าจะยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรมที่ชัดเจนในโรคนี้ แต่ก็มีรายงานของความผิดปกติแบบ 

t (6;7) (p25.3;q32.3) ของ DUSP22/IRF4 locus phosphatase 

gene บน 6p25.3 และ FRA7H fragile site บน 7q32.3 บทบาท

ของ translocation นี้ยังต้องติดตามต่อไป

 ลักษณะที่ช่วยในการวินิจฉัย lymphoma ชนิดนี้มากที่สุด

ในขณะนี้ ตามที่บรรยายไว้ในการแบ่งแบบWHO (2008) คือ 

“ลกัษณะทางจลุพยาธทิีแ่ยกไม่ออกจาก ALK-positive ALCL โดย

เฉพาะลักษณะของการกระจายไปตาม sinusoid, hallmark cell, 

และลักษณะ cohesive ร่วมกับการย้อมติด CD30 อย่างมากเกือบ

จะในทุกเซลล์ ลักษณะอื่นที่ช่วยในการวินิจฉัยคือ ตรวจไม่พบการ

แสดงออกของ B-cell เลย คือตรวจ PAX-5 เป็นลบ (ยกเว้นในราย

ที่มีการเพิ่มจ�านวนของยีน PAX-5) ไม่พบ T-cell markers ในบาง

เซลล์ตรวจพบ EMA เป็นบวก ม ีcytotoxic phenotype และตรวจ

ไม่พบ T-cell receptor” ส�าหรับ lymphoma อื่นที่ไม่ครบตาม

เกณฑ์ดังกล่าว ให้วินิจฉัยเป็น PTCL NOS อย่างไรก็ตามกลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า ลักษณะของ cytotoxic phenotype 

อาจไม่จ�าเป็นในการวินิจฉัย ALCL

 Implant-Associated ALCL

 Implant-associated ALCL ของเต้านมพบได้น้อยมาก 

โรคนี้ถูกบรรยายครั้งแรกโดย Keech and Creech ในปี 1997  

ใน workshop นี้มีการทบทวนลักษณะของกลุ่มโรคนี้ด้วย พบว่า

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา มีได้ตั้งแต่รอยโรคแบบ classical  

seromic-located prototype จนถึงระยะที่พบในต่อมน�้าเหลือง

และกระจายไปที่อื่น ทุกรายจะมีเซลล์ที่คล้ายกันใน serous fluid 

และ 2 รายท่ีพบ anaplastic cell ขนาดใหญ่ในต่อมน�้าเหลือง 

ในระยะที่เป็น seromic-like การพยากรณ์โรคดี แต่ถ้าพบต่อม 

น�้าเหลืองร่วมด้วย การพยากรณ์โรคก็ไม่แน่นอน

 Take home message

ALK-positive ALCL

 แนะน�าให้ย้อม IHC เพือ่ด ูALK ใน CD30+T-cell lymphoma 

ทุกราย รวมทั้ง primary cutaneous LPD ALK-positive ALCL 

อาจมาพบแพทย์ด้วยรอยโรคเฉพาะท่ี นอกต่อมน�้าเหลืองในกรณี

ของรอยโรคเฉพาะท่ี การพบรอยโรคนอกต่อมน�้าเหลืองไม่ได้เป็น

ปัจจัยเสี่ยง

เกณฑ์การวินิจฉัย ALK-negative ALCL

 Prerequisite

 ลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ไม่แตกต่างจาก ALK-positive 

ALCL คือ hallmark cell ลักษณะการเรียงตัวที่เป็นผืน และเซลล์

ส่วนมากย้อมติด CD30 เข้ม

 เกณฑ์ที่ควรต้องมี

 T-cell surface marker ลดลง

 Cytotoxic phenotype (TIA-1, Granzyme B, Perforin)

 ย้อม EMA ให้ผลบวก

 ลักษณะการเรียงตัวแบบ Sinusoidal growth

 คุณสมบัติทาง Genetics – น่าเชื่อได้ แต่การน�ามาใช้ในการ

วินิจฉัยต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม

CD30-positive cutanous lymphoproliferative disease 

 อาจพบ CD30-positive clonal cells ได้ในต่อมน�้าเหลือง

ในบริเวณที่มีรอยโรค primary cutaneous CD30-positive LPD 

โรค Mycosis fungoides ที่รอยโรคเปลี่ยนเป็น CD30+ ไม่น�ามา

รวมกับกลุ่มโรค cutaneous CD30-positive LPD ซึ่งต้องอาศัย

การประเมินประวัติคนไข้และการแสดงออกของคนไข้

 ในกรณีท่ีต่อมน�้าเหลืองใดต่อมหนึ่งพบมีรอยโรค ALK- 

negative ALCL หรือ Pax 5-negative HL หรือ CD30-positive 

T-cell lymphoma ใดๆ ให้สืบประวัติว่ามีรอยโรคท่ีผิวหนังด้วย 

หรือไม่ หากพบมีรอยโรคที่ผิวหนังต้องแยกว่าเป็น Primary nodal 

lymphoma แล้วกระจายไปยังผิวหนัง หรือเป็น primary 

cutaneous CD30-positive LPD แล้วกระจายไปที่ต่อมน�้าเหลือง
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Review article I พญ. จิตติมา ศิริจีระชัย 
สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

A phase II study of dose-dense and dose-intense ABVD (ABVDDD-DI) with-
out consolidation radiotherapy in patients with advanced Hodgkin lymphoma

Russo F, Corazzelli G, Frigeri F, Capobianco G, Aloj L, Volzone 
F, et al. Br J Haematol. 2014;166:118-29. 

 บทน�า

 ในปัจจุบันยังมีข้อถกเถียงถึงการรักษา advanced classic 
Hodgkin Lymphoma (HL)  สูตรยาเคมีบ�าบัดที่ใช้เป็น frontline 
ระยะเวลาในการรักษา ความจ�าเป็นในการให้ consolidation 
radiotherapy บทบาทของ PET scan ในการวางแผนการรักษา 
รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง

 การรกัษามาตรฐานของ advanced HL ทีน่ยิมใช้ในปัจจบัุน
ได้แก่การใช้ยาเคมีบ�าบัดสูตร ABVD ร่วมกับ involved field 
radiotherapy ถึงแม้ในช่วง 20 กว่าปีนี้ มีการศึกษาถึงการใช้ยา
เคมีบ�าบัดสูตรอ่ืน และผลการศึกษาพบว่าการใช้ intensifying 
therapy โดยเพิ่มขนาดยา และย่นระยะเวลาของ cycle ในการ
รักษานั้นจะท�าให้ได้ response rate ที่สูงขึ้นและ มี failure-free 
survival นานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ standard ABVD แต่ก็ท�าให้
เกิดผลข้างเคียงมากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ไม่เพิ่ม overall survival

 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาที่เป็น phase II  เพื่อดูประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของการใช้ ABVDDD-DI ( DD= dose-densi-
fied, DI=dose-intensified) โดยไม่ม ีconsolidation radiother-
apy ในการรักษาผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น advanced 
HL 

 เกณฑ์การรับอาสาสมัคร

 • untreated, biopsy-proven, classical HL, aged 
  16–60 years, 

 • Ann Arbor stage III, IV หรือ stage II B ทีม่ ีextranodal  
  involvement และ/หรอื bulky mediastinal adenopathy, 

 • ECOG 0–3,

 • HIV- negative, no active Hepatitis B virus infection.

 • Neutrophils ≥10x109/l, platelets≥75x109/l, 
  creatinine clearance >50ml/min, transaminases  
  <3 x ULN and/or bilirubin <34.2 μmol/l

 เกณฑ์การคัดออก

 • ตั้งครรภ์

 • มีโรคหัวใจได้แก่ cardiac arrhythmia, conduction 
  abnormalities, left ventricular hypertrophy หรือ 
  LVEF  ≤ 50%, ischemic cardiomyopathy

 • DLCO and/ or FEV1 <50% of predicted

 แผนการรักษา

 ผู้ป่วยจะได้รับ ABVDDD-DI 6 cycle ทุก 21 วัน โดยให้ยา
ในวันที่ 1, 11 ขนาดยา bleomycin, vinblastine และ dacarba-
zine ใช้ขนาดที่ที่ก�าหนดไว้ของสูตร ABVD แต่เพิ่มขนาดของ 
doxorubicin เป็น  70mg/m2 (35mg/m2ในวันที่ 1 และ 11)  
ใน 4 cycle แรก และให้ G- CSF ในวันที่ 6-8 และ 17-19 ของ
แต่ละ cycle ไม่อนุญาตให้มีการฉายแสงร่วมด้วยในการรักษานี้

 การประเมินผลการรักษา

 การประเมินการตอบสนองต่อการรักษาใช้ Cotswold  
criteria ได้แก่ CR, unconfirmed CR (CRu), partial response 
(PR) หรือ progression, โดยใช้  18F-FDG-PET แทน gallium 
scanning ในการแยก persistent disease จาก residual  
anatomic distortion without active lymphoma 

 ผูป่้วยทุกรายได้รบัการประเมนิเบ้ืองต้น หลงั cycle ท่ี 4 ด้วย 
CT scanในกรณีที่ได้การตอบสนอง < CR/CRu ผู้ป่วยจะออกจาก
การศึกษาเพื่อรับการรักษาอื่น . 
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 การให้ยาตามแผนการรักษาและปริมาณยาที่ให้

  ผูป่้วย 79 ใน 82 ราย (96%) ได้รับการรักษาครบตามแผนการ
รกัษาด้วย ABVDDD-DI 6 cycle ระยะเวลาในการรกัษาอยูร่ะหว่าง  
17.4  ถึง 21.0 สัปดาห์ โดยที่ 82.3% ได้ยาครบตามก�าหนดคือ 
18 สัปดาห์ มีผู้ป่วยจ�านวน 68 รายที่ได้รับยาครบตามก�าหนด คือ 
18 สัปดาห์ ผู้ป่วยได้รับ G-CSF โดยเฉลี่ย 6 วัน (พิสัย 5–9 วัน) 

Patients (N = 82)
Characteristics n %

Age, year
 Median 32 
 Range 16-60
 >45 years 12 15
Male sex 39 48
Disease stage
 IIB (with mediastinal bulk*) 25 30
 IIIA 10 12
 IIIB 10 12
 IVA 12 15
 IVB 25 30 
Mediastinal bulk* 39 47
Extra-mediastinal bulk (≥10 cm) 9 100
≥3 nadal areas involved 73 89
Splenic involvement 17 21
Extranodal extension (stage II-III) 10 12
Extranadal spage (stage IV only) 37 45
High ESR (>50 mm/h) 38 46
IPS
 0-1 27 33
 2-3 39 48
 4-7 16 19
 ≥3 43 52
Histological subtype 
 Nodularsclerosis 69 84

ESR, erythrocyte sedimentation rate; IPS, International Prognostic Score.
Percentages are rounded up/down to the nearest unit.
*Max width ≥1/3 of thoracic diameter at the level of T5/6 interspace.

ท�า 18F-FDG-PET imaging ในผูป่้วยทกุรายหลงั cycle ที ่2 (PET2) 
ในกรณีที่พบ pathological PET2 uptake จะตรวจซ�้าอีกครั้งหลัง 
cycle ที ่4 (PET4) พร้อมกบัการตรวจ CT หลงัการตรวจรอบสดุท้าย 
มีการติดตามผู้ป่วยทุก 3 เดือนในปีแรก และทุก 6 เดือนจนครบ 
4 ปี หลังจากนั้นทุกปี มีการตรวจ cardio-pulmonary functions 
ทุกปีจนครบ 4 ปี

 ผลการศึกษา

Table 1 Baseline patient and disease characteristics 

of the study population 

ต่อ cycle ในกลุ่มนี้มี 69 รายที่ได้ยาใน 4 cycle แรกตามก�าหนด 
12 สัปดาห์  มีอยู่ 12 ราย (14.6%) ใน 13 สัปดาห์ และ 1 ราย 
(1.2%) ใน 14 สัปดาห์ โดยสาเหตุท่ีได้รับยาไม่ตรงตามก�าหนด 
คอื มผีลข้างเคยีงจากการรกัษาเป็น grade 4 neutropenia (n=6), 
grade 3 infection (n=4) และ grade 3 constipation (n=3). 

 Median actual dose intensities (ADI) ของ doxorubicin, 
bleomycin, vinblastine และ dacarbazine 20.94 (23.12 ใน 
4 cycle แรก), 6.69, 3.96 และ 2.45 mg/m2/wk ตามล�าดับ 
ซึ่งแสดงว่า median increase in dose intensity ของ doxoru-
bicin เท่ากับ 669% (850%, ใน 4 cycle แรก) และ ส�าหรับยา 
ตัวอื่น เท่ากับ 318% เมื่อเทียบกับstandard ABVD

 ผลข้างเคียง

 พบผลข้างเคียงตามตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่ามี grade 3-4 
neutropenia เพียง 17% ซ่ึงคงเป็นเพราะมีการให้ G-CSF  
ร่วมด้วย มี grade 3 infection 18%  

Table 2 number of patients with acute adverse events 
by cycle

     Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5  Cycle 6      Total 
Adverse event*  n  n n  n  n n n %

Blood
 Neutropenia G3   2 2 1 1 6 7
 Neutropenia G4 1 1 1 3 2  8 10
 Anaemia G3 1    2  3 4
 Anaemia G4   1 3 2 1 7 9
Cardiac
 LVS dysfunction G2      1 1 1
 Sinus tachycardia G2   1 3 2 1 7 9
Dermatological
 HFS reaction G1    1  6 7 9
 HFS reaction G2      1 1 1
 Nail changes G2   1 2 11 11 25 30
Gastrointestinal
 Constipation G3  2 1    3 4
 Gastritis/enteritis/proctitis G2 1 3 2 2 1  9 11
 Haemorrhoids G2  2 2 2 1 1 8 10
 Haemorrhoids G3   1    1 1
 stomatitis G2 1 4 4 6 2 1 18 22 
 stomatitis G3    1  1 2 3
 Vomiting G3 1 7 2 1   11 13
Infection
 Febrile neutropenia G3    1 1 3 5 6
 Febrile non-neutropenic G3   1 2 3 3 9 11
Neurology
 Cranial neuropathy (V CN) G2   1
 Sensory neuropathy G3   1
Pulmonary
 Pneumonitis G1    1  2 3 4
  Pneumonitis G2    1   1 1

LVS, left ventricular systolic; HFS, hand-foot syndrome; CN, cranial nerve.
The data are listed according to body systems and include any toxicity of grade 3 (G3) to grade 
4 (G4). Adverse even of grade <3 are also listed if they were unequal and/or beyond the expected 
scope of standard ABVD. Grade 1 (G1) to grade 2 (G2) hair loss/alopecia was universal.
*Counted only once, at the highest grade, in patients experiencing multiple occurrences.
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Outcome  n %  95% CI

Final treatment response 82
 Complete remission 78 95-1 87.7-98.5
 Partial remission 2 2.4
 Progression 1 1.2
 Unknown* 1 1.2
Cycle 2 PET 82
 Negative 72 87.8 78.8-93.4
 Positive 10 12.2
Cycle 4 PET 10
 Negative 8
 Positive 2
Cycle 6 PET 79
 Negative 78
 Positive 1
Events 10 12.2 6.6-21.2
 <Complete remission 2
 Progression 1
 Early relapse (3-12 months) 2
 Late relapse (>12 months)  2
 Secondary tumour 2
 Death from acute toxicity 1
5-year
 Event-free survival  88.3 78.5-93.8
 Disease-free survival  93.7 85.5-97.3
 Overall survival  95.5 86.2-98.6

CI, confidence intervals; PET, Positron Emission Tomography.
Unknown indicates no final restaging result was documented becuse of death 
during treatment not due to lymphoma.

Fig 2. Kaplan-Meier estimates with asymmetric confidence limits according to the 
Greenwood formula. (A) Event-free survival, (B) overall survival and (c) disease-free 
survival for the entire study population (n=82), and (D) event-free survival was 
57 months (range, 27-97 months). Severe toxicity causing definite treatment 
discontinuation, cardiac and respiratory grade ≥3 adverse events, less than CR, 
relapse/progression, secondary malignancy and death were counted as events for 
event-free survival. Death from any cause was counted as an event-free survival; 
DFS, disease-free survival; 95% CI, 95% confidence interval.
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 ผลการรักษา

 ผู้ที่ได้รับ ABVD
DD-DI

 ครบจะได้ complete remission rate 
95.1% (95% CI, 87.7–98.5) เมื่อประเมินหลังได้ยาครบ 
4 cycle มีผู้ป่วย 2 คนที่ได้ PR ถูกเปลี่ยนให้ไปรับ alternative 
treatments มผู้ีป่วย 72 คน (87.8%) มผีล PET2 scan –negative 
และผู้ป่วย 8 ใน 10 รายที่มีผล PET2-positive ซึ่งหลังได้ยาต่อ 
อีก 2 cycle ก็ได้ผล PET-negative มีผู้ป่วยที่ได้ CR 3 รายที่ได้ 
รับการฉายแสงที่ sacral, chondrosternal และ vertebra 

 Estimated EFS ที่ 5 และ 7 ปี เท่ากับ  88.3% (95%CI, 
78.5–93.8) และ 84.3% (95% CI, 70.4–92.0) ตามล�าดับ DFS 
ที่ 5 ปีคือ 93.7% (95% CI, 85.5–97.3) 

 ผลการรักษาในผู้ป่วยที่มี mediastinal bulk

 มีผู้ป่วยทีม่ ีmediastinal bulk ต้ังแต่เริม่การวนิจิฉยั 37 ราย
ใน 39 รายที่ได้ CRs (94.9%; 95% CI, 82.7–99.4) ได้  PR 1 ราย 
และอีก 1 รายมี  progression โดยที่ผู้ป่วย 36 ราย (92.3%) มีผล 
PET2-negativeและเพียง 1 รายที่มี persisting mediastinal 
uptakes เมื่อท�า PET4 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่มีใครได้รับ consolidation 
radiotherapy และทุกรายยังมีชีวิตอยู่ที่ median follow-up 56 
เดือน (28–94 เดอืน) โดย EFS และ DFS ที ่5 ปีคอื 89.7% (95%CI, 
80.2–99.1) และ 94.4% (95% CI, 79.5–98.5) ตามล�าดับ  
โดยมี mediastinal relapses 2 รายที่ 10 และ 15 เดือน

Table 3 Treatment response and survival outcomes 

 วิจารณ์

 จากการศึกษาที่เป็น phase II นี้แสดงให้เห็นว่าการใช้  
ABVD

DD-DI
นั้น สามารถใช้ได้ มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัย มี CR 

rate สูงถึง 95.1% โดยที่ผล PET-negative ถึง 87.8% หลังจาก
ได้ยาเพียง 2 cycle โดย 5-year EFS และ DFS rates คือ 88.3% 
และ 93.7% ตามล�าดบั โดยไม่ต้องม ีconsolidation radiotherapy

 Adherence ต่อการรักษาก็สูงถึง 96% ในผู้ป่วยที่ได้รับยา
ตามก�าหนด 6 cycle โดยที ่82% ได้ยาครบตามก�าหนด 18 สัปดาห์

 เมื่อพิจารณาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น พบมี grade 4 anemia 
9% และ grade 3 infection 17% ซึ่งนับว่าสูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับ 
ABVD มาตรฐาน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยท่ีได้รับ 
escalated BEACOPP แล้วพบว่าน้อยกว่านอกจากนี้ การใช ้
intensification doxorubicin ร่วมกับ densified bleomycin 
โดยให้ร่วมกับ G-CSF พบว่าการเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบ 
cardiopulmonary ไม่ได้เพิม่ขึน้ โดยพบว่าที ่median follow up 
4 ปี ผู้ป่วยมี LVEF ลดลงเล็กน้อยเพียง 1.3% และ pulmonary 
function ลดเล็กน้อยเพียง 5.8%

 จากข้อมลูดังกล่าวเบือ้งต้น แสดงให้เหน็ว่าการใช้ ABVD
DD-DI 

นั้นอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่เป็น advanced HL ก็คงต้องท�าการ
ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัการรกัษาแบบมาตรฐานทีใ่ช้กันอยูใ่นปัจจบุนั
ต่อไป
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Characteristic n = 84 eligible

Age, Median (rang) 
 Years 64 (29-85)
Gender, n (%)
 Female 45 (54)
Race, n (%)
 White 78 (93)
Ethnicity, n (%)
 Hispanic 3 (4)
IPI Risk level, n (%)
 Low 20 (24)
 Low-Intermediate 27 (32)
 High-Intermediate 10 (12)
Immunohistochemistry, n (%)*
 BCL2+ 57 (86)
 MYC+ 15 (23)
 BCL2 + MYC+ 13 (20)

IPI, international prognostic index.
*Successfilly completed on  n = 66 subjects.

Review article II
นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์

สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

R-CHOP with iodine-131 tositumomab consolidation for advanced stage
diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): SWOG S0433

Friedberg JW, Unger JM, Burack WR, Gopal AK, Raju RN, Nademanee AP, et al.
Br J Haematol 2014;166:382-389.

มกีารตดิเชือ้โรคภมูคิุม้กนับกพร่อง หลงัจากได้คดัผูป่้วยทีเ่หมาะสม
แล้ว จะได้รับการประเมินเบ้ืองต้นตามมาตรฐาน และได้รับการ
รักษาด้วย R-CHOP-21 จ�านวน 6 รอบ และ CHOP-21 อีก 2 รอบ 
(งดการให้ rituximab เพือ่ป้องกนัการเกิด antigen binding com-
petition) ผู้ป่วยจะได้รับ 131I-tositumomab ภายใน 30-60 วัน
หลงัจาก CHOP รอบที ่8 ผูป่้วยจะได้รบัการประเมนิการตอบสนอง
ของโรคสองครั้ง คือ ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้ CHOP รอบที่ 8 
และที่ 12 สัปดาห์หลังจากได้ 131I-tositumomab และมีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงตลอด ผู้ป่วยได้รับการติดตามอย่างต่อ
เนื่องจนครบ 1 ปี และติดตามทุก 6 เดือนเป็นเวลา 2 ปี และทุกปี
จนครบ 5 ปี การศกึษานีจ้ะมกีารประเมนิเนือ้เยือ่ของผูป่้วยส�าหรบั
การตดิ MYC, BCL2 protein expression และ Germinal center 
(GCB) และ non-GCB phenotype ร่วมด้วย

 ผลการศึกษา

 มีผู้ป่วยเข้าอยู่ในโครงการศึกษา 84 คน โดยมีข้อมูลพื้นฐาน

ดังตารางที่ 1
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Table 1. Characteristics of study participants treated on Southwest 
Oncology Group protocol S0433.

 บทน�า

 ปัจจบุนัการรักษาทีเ่ป็นมาตรฐานในโรคมะเร็งต่อมน�า้เหลอืง

ชนดิ diffuse large B-cell lymphoma ซึง่เป็นชนดิทีพ่บบ่อยมาก

ทีส่ดุในสหรัฐ คอื การให้ยาสตูร R-CHOP (rituximab, cyclophos-

phamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) ทว่าผล 

การรักษาในกลุ่มที่จัดเป็น high risk โดยใช้ค่า International 

Prognostic Index (IPI) นั้นยังไม่ดีนัก การศึกษาในผู้ป่วยอายุน้อย

ที่มีความเสี่ยงสูง และให้การรักษา consolidation ด้วย 

autologous stem cell transplantation (ASCT) หลังได้  

first remission ท�าให้มี progression-free survival (PFS) และ 

overall survival (OS) ที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรคนี้

มักพบในผู้ที่อายุมาก จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องหาการรักษาที่มีภาวะ

แทรกซ้อนต�่าและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการรักษาด้วย anti-CD20 

radioimmunotherapy ได้มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพในผู้ป่วย 

ที่เป็น relapsed DLBCL ซึ่งมีรายงานทั้งการใช้ CHOP และ 

consolidation ด้วยทั้ง ibritumomab tiexetan หรือ ใน 

follicular lymphoma ที่ได้รับ CHOP และ ตามด้วย 131 

I-tostitumomab ซ่ึงสามารถท�าให้มีการตอบสนองท่ีดีขึ้น และ

เปลี่ยน partial response เป็น complete response ได้เพิ่มขึ้น

 วิธีการศึกษาวิจัย

 การศึกษา SWOG SO433 เป็นการศึกษา Phase II multi-

center ศึกษาในผู้ป่วย untreated DLBCL ที่อายุมากกว่า 18 ปี 

stage III, IV หรือ bulky คือขนาดใหญ่กว่า 10 cm (stage II), 

performance status 0-2 มีการท�างานของตับไตหัวใจและระบบ

เลือดปกติ ไม่มีโรคในระบบประสาทส่วนกลาง ไม่มีมะเร็งชนิดอื่น 

ไม่เป็นสตรมีคีรรภ์หรอืให้นมบตุร ไม่ได้รบัการปลกูถ่ายอวยัวะ หรอื
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 ประสิทธิภาพ

 ผู้ป่วย 72/84 คน (86%, 95%CI:76-92) ได้ partial 
response (21 คน), confirmed (41 คน) หรือ uncomfirmed 
(10 คน) complete response หนึ่งคนเป็น stable disease มี 
ผู้ที่สามารถได้รับยาจนครบจนถึง 131I-tositumomab จ�านวน  
56 คนโดย 55 คน จะได้ถึง partial หรือ complete response

 ค่าเฉลี่ย follow-up ส�าหรับผู้ป่วยที่มีชีวิต 3.9 ปี 2-year 
PFS 69% (A) และ 2-year OS 77% (B) ส�าหรับผู้ป่วยจ�านวน 
56 รายที่ได้รับจนถึง tositumomabพบว่า 2-year PFS 75% (C) 
ส�าหรับผูป่้วย 75 รายทีส่ามารถตรวจ MYC และ BCL2 พบ BCL2+ 
79%, MYC+ 19%, ส�าหรับชิ้นเนื้อที่มีการตรวจพบ MYC หรือ 
BCL2 (65 ราย) พบ MYC/BCL2 double protein positive 13 
ราย (20%) พบว่า 2-year PFS ส�าหรบั double protein positive 
58% ส�าหรับ non-double protein positive 73%

 GCB vs non-GCB status มีผู้ป่วยเพียง 22 คนที่ได้รับการ

ประเมิน พบว่า 9 (41%) เป็น GCB และ 13 (59%) เป็น non-GCB 

และมีเพียง 6 (67%) GCB และ 10 (77%) non-GCB ได้รับการ

รักษาจนครบตาม protocol พบว่า 2-year PFS ส�าหรับ GCB และ 

non-GCB เท่ากับ 67% และ 85% ตามล�าดับ

 บทวิจารณ์

 การศึกษานีพ้บว่ามีจ�านวนผูป่้วยท่ีไม่สามารถได้รบัยาจนครบ

ได้ค่อนข้างมาก เนือ่งจากม ีearly progression, early death หรือ 

performance status ที่ไม่ดี แต่ส�าหรับผู้ที่สามารถได้รับยาจนถึง 

radioimmunotherapy พบว่าผลการรักษาค่อนข้างดี ทว่าผู้ป่วย

กลุ่มนี้ดูจะมีค่า IPI ที่ต�่ากว่าและมีลักษณะทางคลินิกที่ favorable 

กว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ radioimmunotherapy การศึกษานี้จึงยังอาจ

ไม่สนับสนุนการใช้ consolidation radioimmunotherapy 

ได้มากนัก อาจเนื่องจากผู้ป่วยได้รับ previous chemotherapy  

ท่ียาวนาน การศึกษาอื่นๆ ท่ีใช้ abbreviated chemotherapy 

(R-CHOP x 4 cycles) และตามด้วย ibritumomab tiexetan  

ในผู้สูงอายุ พบว่า 87% สามารถได้รับยาครบตาม protocol และ

มี 2-year PFS ถึง 85%

 จากการศึกษานี้พบว่า ผลการรักษาในกลุ่ม GCB และ 

non-GCB มีความใกล้เคียงกัน แสดงว่าอาจสามารถใช้การรักษา 

 เช่นนี้ได้ แต่เมื่อจัดแบ่งโดยอาศัย MYC และ BCL2 ยังไม่สามารถ 

overcome ในกลุ่ม double hit protein expression ได้ดีนัก

 สรุป

 การรักษาด้วย consolidation radioimmunotherapy 

อาจเหมาะสมส�าหรับผู้ป่วย untreated DLBCL ที่ไม่มี poor risk 

prognostic factors และไม่มีลักษณะ MYC/BCL2 double 

hit protein expression



The Thai Lymphoma Study Group
The Thai Society of Hematology

จุลสารโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง • ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2557 9

Interesting Articles I
นพ. สมชาย วงศ์ขันตี

กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลขอนแก่น

 การศกึษาน้ีท�าเพือ่ประเมนิบทบาทของ [18F] Fluorodeoxy 
glucose ([18F] FDG) positron tomography/computed  
tomography (PET/CT) หลังได้รับการรักษาด้วย Rituximab + 
anthracycline containing chemotherapy ในผู้ป่วย Primary 
mediastinal large B-cell lymphoma (PMLBCL) มีผู้ป่วยที่เข้า
ร่วม 125 ราย ซึ่งมี 115 รายที่มีการทบทวนผลการตรวจ PET/CT 
หลังได้รับการรักษาตามมาตรฐานครบแล้วประเมินตามเกณฑ ์
มีผู้ป่วยที่ได้รับ consolidation ด้วยการฉายแสงจ�านวน 102 ราย 
ผลการศกึษาพบว่าผูป่้วย 54 ราย (47%) ได้ complete metabolic 
response (CMR) ซ่ึงจะต้องมีผลการสแกนให้ผลลบ หรือมี  
residual [18F] FDG activity ต�า่กว่าใน mediastinal blood pool 
(MBP) uptake  ในผู้ป่วยทีเ่หลอือกี 61 ราย (53%) residual uptake 
ยังสูงกว่า MBP แต่ต�่ากว่า uptake ที่ตับ 27 ราย (23%) และที่มี
การ uptake ที่ตับสูงกว่าเล็กน้อยในผู้ป่วย 24 ราย (21%) และสูง
อย่างชัดเจนในผู้ป่วย 10 ราย (9%) CMR หลังได้ chemoimmu-

[18F] Fluorodeoxyglucose positron emission tomography predicts survival after 
chemoimmunotherapy for primary mediastinal large B-cell lymphoma: results 
of the International Extranodal Lymphoma Study Group IELSG-26 Study. 1

2

Martelli M, Ceriani L, Zucca E, Zinzani PL, Ferreri AJ, Vitolo U, Stelitano C, Et al.  J Clin Oncol. 2014;32:1769-75

notherapy พบมี 5-yr PFS 98% vs 82% (P=0.0044) และ OS 
100% vs 91% (P=0.0298) ผู้ป่วยที่มี residual uptake สูงกว่า
ค่า MBP แต่ต�่ากว่า liver uptake จะมีผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยจะไม่พบการกลับเป็นซ�้า การใช้ค่า liver uptake เป็นจุดตัด
ส�าหรับ PET ที่ให้ค่าบวก (มีขอบเขตของคะแนน (boundary of 
score) 3-4) สามารถแยกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือต�่าต่อการ 
ล้มเหลวจากการรกัษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยม ี5-yr PFS 99% 
vs 68% (P<0.001) และ 5-yr OS 100% vs 83% (P<0.001)

 สรุปได้ว่าผู้ป่วยท่ีคาดว่ายังมีชีวิตอยู่มี 5-yr PFS มากกว่า 
90% แม้ว่าจะมีค่า CMR ที่ต�่า (47%) หลังได้ chemoimmuno-
therapy  การศึกษานี้เป็นการวางรากฐานส�าหรับการใช้การตรวจ 
PET/CT เพื่อก�าหนดบทบาทของการรักษาด้วยรังสีรักษาในผู้ป่วย 
PMLBCL

 นอกเหนือจาก clinical staging แล้ว พบว่า biomarker 
จ�านวนหนึ่งที่ตรวจพบได้ในคนไข้ chronic lymphocytic leuke-
mia (CLL) สามารถท�านาย overall survival ได้ ส�าหรับความ
หลากหลายของ marker เหล่านี้ ซึ่งข้อมูลด้านคุณค่าในด้านการ
พยากรณ์โรคทีเ่ป็นอสิระมจี�ากดั ตลอดจนการขาดความเข้าใจในวธิี
การแปลผล discordant  markers ถอืเป็นอุปสรรคส�าคัญในการน�า
ไปใช้ในเวชปฏบิตัทิัว่ไป การศกึษานีจึ้งได้ท�าการวเิคราะห์ปัจจยัการ
พยากรณ์โรคจ�านวน 23 ตัว โดยตั้งอยู่บนข้อมูลที่เก็บรวบรวมตาม
แผนในการศกึษาผูป่้วย CLL จ�านวน 1948 รายทีเ่ข้าร่วมใน phase 
3 trial ของ German CLL Study Group เพื่อการพัฒนาดัชนี 
ด้านการพยากรณ์โรค (prognostic index) ที่ครอบคลุม จาก 
multivariable COX regression model พบม ี8 ตวัท�านายทีเ่ป็น
อิสระ (independent predictor) ส�าหรับ OS ได้แก่ เพศ, อายุ, 

Development of a comprehensive prognostic index for patients with chronic 
lymphocytic leukemia. 

Pflug N, Bahlo J, Shanafelt TD, Eichhorst BF, Bergmann MA, Elter T, et al. Blood. 2014;124:49-62.

ECOG, del (17P), del (11g),  สถานะ IGHV mutation, serum 
b2 microglobulin และ serum thymidine kinase โดยสามารถ
จ�าแนกผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่มความเสี่ยงที่มี 5-yr. OS ตั้งแต่ 18.7%  
ถึง 95.2% และมค่ีา C-statistic เท่ากับ 0.75 ค่าดชันนีีจ้ะแบ่งอตัรา
การรอดชีวิตเป็นชั้นๆ ภายในทุก subgroup ที่ได้ท�าการวิเคราะห์ 
รวมทั้ง Rai/Binet stages ทั้งหมดไว้ด้วย ความถูกต้องของดัชนี
เหล่านี้ได้มีการศึกษาจากภายนอกที่มาช่วยยืนยัน คือ การศึกษา 
ผู้ป่วย CLL รายใหม่ 676 รายจาก Mayo Clinic จากการใช้
กระบวนการหลายขั้นตอนรวมทั้งความตรงภายนอก (external 
validation) ท�าให้สามารถพฒันาดชันกีารพยากรณ์โรคท่ีครอบคลมุ
ซึ่งมีอ�านาจจ�าแนก (discriminatory power) สูง มีความส�าคัญใน
การพยากรณ์โรคในระดับผู้ป่วยแต่ละราย
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 เพื่อจะก�าหนดบทบาทของการฉายแสงและการให้ยาทาง 
น�้าไขสันหลัง เพื่อป้องกันการเกิด extralymphatic craniofacial 
involvement (ECFI) ในผู้ป่วย aggressive B-cell lymphoma, 
ทางคณะผู้ศึกษาได้ท�าการวิเคราะห์ 11 การศึกษาใน German 
High-Grade Non-Hodgkin lymphoma study group พบ ECFI 
ในผู้ป่วย 290/4155 (7%) (orbita 31, paranasal sinuses 93, 
main nasal cavity 38, tongue 27, oral cavity ส่วนที่เหลือ 
99, salivary gland 54) จาก multivariable analysis ที่ได้ปรับ
ส�าหรับการศกึษา IPI นัน้ พบว่าการได้รบั rituximab ท�าให้ทัง้ EFS 
และ OS ดีขึ้นทั้งในกลุ่มที่มีและไม่มี ECFI. พบว่า 3-yr. EFS (79% 
vs 79%; P=0.842) และ OS (86% vs 88%; P=0.351) ซึง่ผลลพัธ์
คล้ายคลึงกันทั้งในผู้ป่วย 145 รายที่ได้รับและ 57 รายที่ไม่ได้รับ
รังสีรักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้รับ rituximab พบว่า 2-yr cumu-
lative rate ของ CNS disease สูงขึ้นในผู้ป่วย 205 รายที่มี ECFI 
เทียบกับ 2586 รายที่เป็น non-ECFI (4.2% vs 2.8%; P=0.038) 

3

4

The role of radiotherapy and intrathecal CNS prophylaxis in extralymphatic 
craniofacial aggressive B-cell lymphomas.

Murawski N, Held G, Ziepert M, Kempf B, Viardot A, Hänel M, et al.  Blood. 2014;124:720-8.

ซึ่งภาวะนี้ไม่พบในกลุ่มนี้ได้รับ rituximab (1.6% ใน 83 รายที่มี 
ECFI เทียบกับ 3.4% ใน 1252 รายที่เป็น Non-ECFI; P=0.682) 
ส่วนการให้ Intrathecal prophylaxis ด้วย methotrexate ใน 
ผู้ป่วย 88 รายที่เป็น ECFI พบว่า 2-yr rate ของ CNS disease 
เท่ากับ 4.2% เทียบกับ 2.3% ในผู้ป่วย 191 รายที่ไม่ได้รับ 
(P=0.981) 

 โดยสรปุ rituximab จะขจดัความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของการเกดิ
โรคท่ีกระจายเข้าระบบประสาทส่วนกลางในผู้ป่วยท่ีมี ECFI การ
ศึกษาแบบ Retrospective นี้ไม่ได้สนับสนุนการใช้ intrathecal 
prophylaxis หรือ radiotherapy ในผู้ป่วย ECFI ที่ได้รับการตอบ
สนอง แบบ complete remission/unconfirmed complete 
remission ซึ่งคงต้องการการศึกษาแบบ prospective ในอนาคต
เพื่อยืนยัน

Frontline bortezomib and rituximab for the treatment of newly diagnosed high 
tumour burden indolent non-Hodgkin lymphoma: a multicentre phase II study. 

Evens AM, Smith MR, Lossos IS, Helenowski I, Millenson M, Winter JN, et al. Br J Haematol. 2014;166:514-20

 จากการขาดข้อมลูตีพิมพ์ซึง่ตรวจสอบการใช้ non-cytotoxic 
options ในการรักษาแบบ front line ในผู้ป่วยที่มี high-tumor 
burden (HTB) indolent NHL (iNHL) ทางผู้ศึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลจาก multicenter phase II study ในผู้ป่วย untreated 
HTB iNHL ที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนให้ได้รับ induction 
regimens ที่ประกอบด้วย weekly bortezomib และ rituximab 
x 3 cycles ตามด้วย consolidation แบบย่อ (abbreviate) ด้วย
ยาทัง้ 2 ตวัทกุ 2 เดอืน นาน 8 เดือน พบว่าม ี42 รายทีน่�ามาประเมนิ 
โดยส่วนใหญ่เป็น follicular lymphoma (FL, n=33, 79%) อายุ
เฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 62 (40-86), 38% เป็น bulky disease, 19% 
มี malignant effusion, 91% เป็น advanced stage disease 
และ median FL International Prognostic Index (FLIPI) score 
= 3 ผลข้างเคยีงอยูใ่นเกณฑ์ยอมรบัได้ โดยม ีgrade 3/4 toxicities 

แค่เลก็น้อย รวมทัง้ม ีminimal neurotoxicity จากการศึกษาแบบ 
intent-to-treat, ORR (overall response rate) ที่จุดสิ้นสุดของ
การรกัษา = 70% โดยมกีารตอบสนองแบบ complete remission 
(CR) = 40% (FL: ORR 76%, CR 44%) จากการติดตามการรักษา
ที่ 50 เดือน พบว่า 4-yr PFS = 44%, 4-yr OS = 87% (FL=44% 
และ 97% ตามล�าดับ) เมื่อเปรียบเทียบ 4-yr PFS ระหว่าง FLIPI 
0-2 กับ 3-5 พบ 60% vs 26% ตามล�าดับ (P=0.02) โดยมี OS 
ที่สัมพันธ์กันเท่ากับ 92% และ 81% ตามล�าดับ (P=0.16) 

 จากการศกึษาครัง้นีส้รปุได้ว่า bortezomib/rituximab เป็น 
non-cytotoxic therapeutic regimen ที่มีผลข้างเคียงที่ผู้ป่วย
ทนได้ และม ีlong term survival rate ทีใ่กล้เคยีงกบั rituximab/
cytotoxic chemotherapy อื่นๆที่เคยมีการใช้ใน HTB i NHL
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 B-cell prolymphocytic leukemia (B-PLL) เป็น mature 

B-cell malignancy ที่พบได้ไม่บ่อย ซึ่งท�าให้ยากต่อการแยกจาก

โรค mantle cell lymphoma (MCL) และ chronic lympho-

cytic leukemia (CLL)  ส�าหรับ B-PLL ที่มี t (11;14) ได้รับการ

นิยามใหม่ใน WHO 2008 classification ให้เป็น MCL การศึกษา

นี้ได้ท�าการประเมินผู้ป่วย B-PLL 13 ราย (B-PLL ที่มี t (11;14) 

+ve 7 ราย และ t (11;14) -ve 6 ราย) และเปรียบเทียบกับผู้ป่วย 

MCL และ CLL จากการศึกษา Euroflow-based immunophe-

notyping แสดงให้เห็นว่ามีการคาบเกี่ยวอย่างมีนัยส�าคัญ 

(significant overlap)ระหว่าง B-PLL +ve และ B-PLL -ve และ

ระหว่าง B-PLL กับ MCL โดยที่ CLL จะอยู่กันเป็นกลุ่มแยกต่าง

หาก (clustered separately) จากการศึกษา immunogeno- 

typing แสดงว่ามีการใช้  IGHV gene ที่จ�าเพาะที่มีบางส่วนคล้าย

กับในผู้ป่วย MCL การศึกษา Gene expression profiling (GEP) 

B-cell prolymphocytic leukemia: a specific subgroup of mantle cell lymphoma. 

van der Velden VH, Hoogeveen PG, de Ridder D, Schindler-van der Struijk M, van Zelm MC, Sanders M, et al. 
Blood. 2014;124:412-9

ไม่สามารถใช้แยก B-PLL +ve กับ B-PLL -ve ได้ แต่ใช้แยก  

3 กลุ่มย่อยได้คือ กลุ่มย่อยของ B-PLL อันที่หนึ่งจะคล้ายกับ CLL 

ส่วนกลุม่ที ่2 จะเหมอืน leukemic MCL; ซึง่ทัง้ 2 กลุม่นีจ้ะสัมพันธ์

กบัการยดืระยะการรอดชีวติ ส่วนกลุม่ท่ี 3 จะคล้ายกบั nodal MCL 

และสัมพันธ์กับการรอดชีวิตที่สั้น โดยที่ GEP ของทั้ง B-PLL +ve 

และ B-PLL -ve พบความคล้ายคล้ายกนัมากกบั immunoglobulin 

M-only B-cells ที่ปกติ 

 จากข้อมลูในการศกึษานีย้นืยนัว่า B-PLL +ve มีคณุลักษณะ

ทีเ่ทยีบเคยีงกบั MCL ซึง่อาจบ่งชีว่้า B-PLL -ve อาจเป็น subgroup 

ของ MCL และเป็นข้อเสนอว่า B-PLL ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

spectrum คือตั้งแต่ CLL-like B-PLL, leukemic MCL จนถึงกลุ่ม 

nodal MCL-like B-PLL
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Interesting Articles II
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ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 วัตถุประสงค์การศึกษา 

 เป็นการศึกษา Phase II  ประเมินประสิทธิภาพของการใช้

ยา Lenalidomide ร่วมกับ Rituximab Cyclophosphamide, 

doxorubicin, vincristin, prednisolone (R-CHOP) (R2CHOP) 

ในผู้ป่วย Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) ที่ยังไม่ได้

รับการรักษามาก่อน

 วิธีการวิจัย

 ผู้ป่วย DLBCL stage II-IV จะได้รับยา Lenalidomide 

25 มลิลิกรัมต่อวันในช่วงวนัที ่1 ถงึ 10 ของ cycle ร่วมกบั R-CHOP 

ขนาดมาตรฐาน ซึ่งจะให้ทุก 21 วันต่อ cycle รวม 6 cycle ผู้ป่วย

ได้รับ Pegylated filgrastimในวันที่ 2 ของ cycle และ ASA  

prophylaxis ตลอดช่วงเวลารักษา

 การตรวจ molecular subtype ของ DLBCL โดย immu-

nohistochemistry เพือ่แบ่งเป็น Germinal center B cell (GCB) 

และ non GCB โดยใช้ Hans algorithm ในผู้ป่วยที่เข้ารับ R2 

CHOP และในผู้ป่วย 87 รายที่ได้รับ R CHOPเป็น control group

 Lenalidomide เป็น immunomodulatory drug ท่ีมี 

synergistic effect ร่วมกับ RCHOP จากการศึกษา phase I พบ

ว่า การใช้ Lenalidomide ร่วมกับ R-CHOP ให้ผลดีในกลุ่ม ABC 

subtype DLBCL มากกว่า GCB subtype

 ผลการศึกษา

 ผู้ป่วย DLBCL 64 รายอายุเฉลี่ย 65 ปี (22-87 ปี) ส่วนใหญ่ 

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance 

status (PS) 0-1 และ International Prognostic Index (IPI) 

Lenalidomide Combined With R-CHOP Overcomes Negative Prognostic 
Impact of Non–Germinal Center B-Cell Phenotype in Newly Diagnosed 

Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Phase II Study

Nowakowski GS, LaPlant B, Macon WR, Reeder CB, Foran JM, Nelson GD, et al. J Clin Oncol 2014;33:251-257

Intermediate-Low, Intermediate-high  Overall response 

rate 98% (59 รายใน 60 ราย) โดย 80% (48 รายใน 60 ราย) ได้ 

complete remission

 Event-free survival (EFS) และ Overall survival (OS) 

ที่ 24 เดือน เท่ากับ 59% (95% CI, 48%-74%) และ 78% (95% 

CI, 68-90%) ตามล�าดับเทียบกับผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้ R-CHOP อายุ

เฉลี่ย 61 ปี (41-86) มี ECOG PS และ IPI ใกล้เคียงกัน ประเมินที่ 

24 เดือน พบว่า ผู้ป่วย DLBCL 64 รายเข้ารับ Overall response 

rate 98% (59 รายใน 60 ราย) โดย 48 รายใน 60 รายได้  

complete remission โดยมี Event-free survival (EFS) และ 

Overall survial (OS) ที่ 24 เดือน เท่ากับ 59% (95% CI,  

48%-74%) และ 78% (95% CI 68-90%) ตามล�าดับ

 เทียบกบัผูป่้วยในกลุม่ท่ีได้ R-CHOP อายเุฉลีย่ 61 ปี (41-86) 

ม ีECOG-PS IPI ใกล้เคยีงกนั ประเมนิท่ี 24 เดอืน  พบว่า non GCB 

มี PFS และ OS 28% และ 46% เทียบกับ กลุ่ม GCB ที่มี PFS 

64% และ OS 78% (p < 0.001) ในกลุม่ทีไ่ด้ R2CHOP เมือ่ประเมนิ

ที ่24 เดอืน ไม่พบความแตกต่างกบัของ PFS และ OS ระหว่างกลุม่ 

non-GCB และกลุ่ม GCB คือ 60%  เทียบกับ 59% (p = 0.83)

และ 83% เทียบกับ 75% (p = 0.61) ตามล�าดับ

 ผลข้างเคียงของยา

 25 % ของผู้ป่วยมี grade ≥ 3 nonhematologic toxicity  

โดยผูป่้วย 2 รายมี grade 4 toxicity จากการตรวจ CBC ทกุสปัดาห์ 

94% ของผู้ป่วยมี grade ≥ 3 toxicity โดย 77% เป็น grade 4 

พบ grade 3 และ 4 neutropenia ในผู้ป่วย 13% และ 3% ตาม

ล�าดับ  อย่างไรก็ดีระยะเวลาที่มี neutropenia เป็นช่วงสั้นและพบ

ภาวะแทรกซ้อนจาก neutropenia เพียง 9% ที่มี febrile 
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neutropenia grade 3  ส�าหรบัภาวะเกรด็เลอืดต�า่ช่วงสัน้ๆ grade 

3 และ grade 4 พบได้ 27% และ 17% ตามล�าดับ

Dose intensity: พบว่า 86% (55 รายจาก 64 ราย) สามารถ 

รับยาครบ 6 cycle

 สรุป 

 R2CHOP มีประสิทธิภาพในการรักษา DLBCL โดยการเพิ่ม 

Lenalidomide เข้าไปใน CHOP regimen ช่วยผลของ non-GCB 

phenotype (negative effect) ต่อผลการรักษามะเร็งต่อม 

น�้าเหลือง
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อ. นพ. กฤษฎา วุฒิการณ์, ผศ. นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Case Description

  ในปี พ.ศ. 2551 ผูป่้วยหญงิไทยอาย ุ32 ปี มาพบอายรุแพทย์

ด้วยอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ ร่วมกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

อ่อนเพลีย และปวดหลัง การตรวจร่างกายเบื้องต้นพบผู้ป่วยมี 

ไข้อุณหภูมิ 38.0oC และ ตรวจพบต่อมน�้าเหลืองที่คอโตขนาด  

เล็กจ�านวนมาก ผลการตรวจทางโลหิตวิทยาเบื้องต้น CBC มี Hb 

9.6 g/dL, WBC 10,000/μL, differential white cell ปกติ, 

platelet 423,000/μL ผลการตรวจเลือดทางเคมี และตับปกติ 

แต่พบมี ESR สูง 96 mm/hr และ CRP สูงที่ 15.5 mg/d. ผลการ

ตรวจเพ่ิมเตมิทางโรคตดิเชือ้ต่างๆ ได้แก่ blood culture negative, 

PCR ส�าหรับ Mycobacterial tuberculosis negative, Viral 

serology: HIV Ab negative, hepatitis panel (HAV IgM, Hbs 

Ag, Hbc IgM, anti-HCV) negative, CMV PCR negative, EBV 

PCR negative, Bartonella, Brucella and scrub typhus 

serology negative. Anti-nuclear antibodyได้ผลเป็นบวกทีร่ะดับ 

1:160 (homogeneous pattern) Anti-extractable nuclear 

antigen, rheumatoid factor, antiphospholipid antibody 

panel และ anti-double stranded DNA ได้ผลเป็นลบ 

ค่า  Complement C3 ปกติ, C4 สูงเล็กน้อยที่ 57.3 mg/dL 

(ค่าปกติ 15-57 mg/dL). ในระหว่างการตรวจเพิ่มเติม ผู้ป่วยมีไข้

ตลอดเวลา และต่อมน�้าเหลืองที่คอมีขนาดใหญ่ขึ้นผู้ป่วยได้การ

ตรวจทางพยาธิวิทยาของไขกระดูกซึง่ไม่พบความผดิปกติ การตรวจ

ทางพยาธิวิทยาของต่อมน�้าเหลืองที่คอพบ diffuse effacement 

of nodal architecture by necrotic containing mixed large  

transformed lymphocyte, histiocytes and apoptotic body 

in parafollicular and sinus area (รูปที1่) แต่ไม่พบมี granuloma, 

acute inflammation or malignancyการตรวจย้อมเชื้อรา, 

วัณโรค และ immunohistochemistry ส�าหรับ EBER ในต่อมน�้า

เหลืองเป็นลบ สรุปผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของต่อมน�้าเหลือง

เข้าได้กับ Kikuchi-Fujimoto Disease ภายหลังได้รับการวินิจฉัย

ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย prednisolone 0.5 mg/kg ต่อวัน 

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และตอบสนองต่อการรักษาอย่างรวดเร็ว  

อาการต่างๆ ของผู้ป่วยทั้งไข้ และต่อมน�้าเหลืองโตหายไป หลังจาก

นั้นตลอดระยะเวลาหลายปี ผู้ป่วยมีอาการไข้และต่อมน�้าเหลืองโต

เป็นระยะๆ และได้รับการรักษาด้วย prednisolone เป็นครั้งๆ ไป 

ผู้ป่วยตอบสนองเป็นอย่างดีต่อ prednisolone ทุกครั้ง ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2554 ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการไข้ ร่วมกับปวดศีรษะ  

และอาการเดินเซ CT brain พบ diffuse leptomeningeal  

enhancement predominantly bilateral frontal area with 

no significant brain parenchymal abnormality or  

hydrocephalus (รูปที่ 2, ลูกศรชี้ leptomeningeal enhance-

mentin frontal area) การตรวจเจาะน�า้ไขสนัหลงัพบน�า้ไขสนัหลงั

มีเม็ดเลือดขาวเพิ่มข้ึน (WBC 310/mLเป็น neutrophils 12% 

and mononuclear cell 84%) ร่วมกับ โปรตีนสูง (176 mg/dL) 

และน�้าตาลต�่า (56 mg/dL) ผลตรวจ PCR ส�าหรับวัณโรค และ 

crytococcal antigen เป็นลบผลตรวจ HSV, CMV, และ HHV-6 

PCR เป็นลบสรุปการวินิจฉัยโรคเป็น aseptic meningitis ผู้ป่วย

ได้รับ dexamethasone 4 mg ทุก 8 ช่ัวโมงและตอบสนอง 

อย่างรวดเรว็ ไข้ลง อาการปวดหวั และเดนิเซหายไป ผูป่้วยสามารถ

หยุดยา dexamethasone ได้ภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ป่วย

ไม่มอีาการใดๆ และไม่ต้องได้รบั prednisolone ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 

จนกระทั่งประมาณกลางปี พ.ศ. 2557 ผู้ป่วยมีอาการไข้อีกคร้ัง 

ร่วมกับต่อมน�้าเหลืองโต หายใจหอบเหนื่อย ไอแห้ง และ มีค่า  

oxygen ในเลือดต�่าท่ี 90%เอ๊กซเรย์ปอดแสดงลักษณะ diffuse 

reticulonodular และ ground glass infiltration ทีป่อดกลบีล่าง

ท้ังสองข้าง ในเบ้ืองต้นผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย azithromycin 

เป็นเวลา 5 วัน แต่อาการไม่ดีขึ้น High resolution CT chest  

(รูปที่ 3) พบ diffuse ground glass opacity with scattered 

sub-pleural nodular opacities ทีป่อดทัง้กลีบบน และล่างขนาด

ต่างๆ กันไปจนถึง 2.9 มิลลิเมตร. นอกจากนี้ยังพบ ill-defined 

nodular opacities บรเิวณ prevascular region และ mediastinal 

lymph nodes ขนาดเลก็ที ่lower paratracheal และ right hilar 

ทั้งสองข้างผล CT เข้าได้กับ interstitial lung disease 

ผลการตรวจเสมหะ AFB และ การเพาะเชื้อเสมหะเป็นลบผลการ

ตรวจ respiratory viral infectionเป็นลบ การตรวจทางพยาธิ

วทิยาของต่อมน�า้เหลอืงซ�า้อกีครัง้เข้าได้กบั Kikuchi disease ผูป่้วย

ได้รับการรกัษาด้วย prednisolone 1 mg/kg ต่อวันและตอบสนอง

เป็นอย่างดี อาการไข้ และอาการเหนื่อยตลอดจนค่า Oxygen 

saturation กลบัมาเป็นปกตขิณะนีผู้ป่้วยอยูใ่นระหว่างการลดขนาด

ยา prednisolone ลงและมีแผนที่จะหยุดยาในที่สุด

Case discussion I
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 Discussion

  ภาวะต่อมน�้าเหลืองโตเป็นอาการทางอายุรศาสตร์ท่ีส�าคัญ 

และพบบ่อยในหลายๆโรค บ่อยคร้ังที่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วย

ภาวะต่อมน�้าเหลืองโต โดยที่โลหิตแพทย์จะต้องให้ค�าปรึกษาแก่ 

ผู้ป่วยและแพทย์สาขาอื่นอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับภาวะต่อมน�้าเหลือง

โต เพราะฉะน้ันมีความจ�าเป็นที่จะต้องทราบการวินิจฉัยแยกโรค

ของภาวะต่อมน�้าเหลืองโตเพื่อที่จะได้ช่วยในการวินิจฉัย และการ

รักษาอย่างถกูต้องเหมาะสม ตารางที ่1 สรปุสาเหตตุ่างๆ ของภาวะ

ต่อมน�้าเหลืองโต โรค Kikuchi-Fujimoto disease (KFD) หรือ 

histiocytic necrotizing lymphadenitis เป็นโรคที่พบไม่บ่อย  

โรคนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดย Dr. Kikuchi และ Dr. Fujimoto ใน 

ปี ค.ศ. 1972[1, 2] KFD นั้นมีลักษณะอาการเฉพาะคือ ไข้เรื้อรังโดย

ไม่ทราบสาเหตุ ร่วมกับต่อมน�้าเหลืองโตเฉพาะที่ โดยส่วนมาก

บริเวณล�าคอ สาเหตุของ KFD นั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่า

อาจเกีย่วข้องกบัการตดิเชือ้ไวรัส เข่น Epstein Barr Virus, Human 

Herpes Virus, Parvovirus, HIV รวมไปถงึโรคติดเชือ้อืน่ๆ นอกจาก

นี้มีผู้อธิบายว่าอาจเกี่ยวข้องกับโรคทาง autoimmune process 

เช่น systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid 

arthritis, Still’s disease หรือ Sjogren’s syndromeเป็นต้น [3] 

KFD มักพบในผู้หญิงอายุน้อย โดยอัตราส่วนของผู้ป่วยชายต่อ 

ผู้ป่วยหญิงนั้นประมาณ 1:1.2 ถึง 1:4 อาการที่พบบ่อยของ KFD 

คอืไข้ และ ต่อมน�า้เหลืองโตเฉพาะที ่โดยบริเวณทีพ่บบ่อย คอื ต่อม

น�้าเหลืองบริเวณคอ แต่สามารถพบได้ในทุกต�าแหน่ง เนื่องจาก

อาการที่พบเป็นอาการที่ไม่จ�าเพาะเจาะจง บ่อยครั้งการวินิจฉัยจึง

ต้องแยกโรคจาก lymphoma อาการอื่นๆ ที่พบใน KFD ได้แก่ ผื่น

ปวดข้อ อ่อนเพลีย หรือ ท้องอืดแน่นจากตับม้ามโต ในบางครั้งไม่

บ่อยนักที่ผู้ป่วยอาจมีภาวะ aseptic meningitis, uveitis, and 

hepatitis ได้ผู้ป่วยของเรารายนี้มีอาการทางระบบหายใจ และ CT 

chest แสดงผลเข้ากับ interstitial lung disease ซึ่งเป็นอาการ

ทางปอดใน KFD เป็นอาการทีพ่บน้อยมาก[4-6] ทีผ่่านมามผีูป่้วยเพียง 

2-3 รายที่ได้ถูกรายงานว่ามีอาการทางปอดจาก KFD รายงานส่วน

ใหญ่ชี้ว่าอาการทางปอดของ KFD จะแสดงออกเป็น interstitial 

lung process ได้แก่ cryptogenic organized pneumonia และ 

interstitial pneumonitis[4, 5] Wong C และ คณะได้รายงาน 

ผู้ป่วย KFD ท่ีมีอาการแสดงด้วย pulmonary hemorrhage  

syndrome ร่วมกับอาการแสดงของโรค SLE [6] การวินิจฉัย KFD 

จ�าเป็นต้องอาศยัผลการตรวจทางพยาธิวทิยา โดยส่วนมากจากการ

ตัดช้ินเนื้อจากต่อมน�้าเหลือง การตรวจทางพยาธิวิทยาของต่อม 

น�้าเหลืองไม่เพียงแต่เป็นการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย แต่ยัง

เป็นการตรวจแยกโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง, โรคมะเร็งระยะลุกลาม

จากต�าแหน่งอืน่ๆ,โรคทาง autoimmune และโรคตดิเชือ้  ผลตรวจ

ทางพยาธิวิทยาของต่อมน�้าเหลืองใน KD แตกต่างกันไปตามระยะ

ของ KFD แต่โดยส่วนมากจะพบvariable degree of paracortical 

necrotic foci ร่วมกับ histiocytic cellular infiltrate และ kary-

orrhectic debris จ�านวนมาก[7] ในผูป่้วยทีก่ารวนิจิฉยัโรคยากการ

ใช้ immunohistochemical study อาจช่วยในการแยกโรค KFD 

จาก non-Hodgkin lymphomaได้การแยกโรค KFD มคีวามส�าคญั

เพื่อไม่ให้การวินิจฉัยผิดกับโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง

  ธรรมชาติของ KFD นั้นมักไม่ร้ายแรง และผู้ป่วยส่วนมาก

สามารถหายได้เองโดยอาจไม่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษา โดยทั่วไป

อาการมักหายเองภายใน 1-4 เดือน แต่มีรายงานบ่อยครั้งว่า KFD 

กลบัเป็นซ�า้ได้ [8-10] ผูป่้วยของเรามอีาการกลบัเป็นซ�า้หลายครัง้หลงั

จากการวินิจฉัยครั้งแรก ถึงแม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจไม่ต้องได้ 

รับการรักษา แต่ในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคมาก การรักษาด้วย 

systemic corticosteroid ก็อาจเป็นสิ่งจ�าเป็น[11] เพ่ือบรรเทา

อาการ โดยผู้ป่วยมักตอบสนองเป็นอย่างดีต่อการรักษาด้วยยา 

corticosteroid ผู้ป่วยรายนี้ของเราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ 

ยา corticosteroid โดยอาการท้ังหมดหายไป และมักจะหยุดยา 

corticosteroid ได้ในที่สุด

  โดยสรุปแล้ว ผู้ป่วย KFD รายนี้มาแสดงออกด้วยอาการท่ี 

พบบ่อยของโรคนี้ ได้แก่ ต่อมน�้าเหลืองท่ีคอโต ไข้ และอาการที ่

พบได้น้อย ได้แก่ aseptic meningitis และ interstitial lung 

disease แพทย์ควรมีความรู้ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยแยกโรคของ

ภาวะต่อมน�้าเหลืองโต โดย KFD นั้นจ�าเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรค 

กับโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง โรค autoimmune เช่น SLE และ โรค

ต่อมน�า้เหลอืงโตจากการตดิเชือ้ อายรุแพทย์รวมถงึโลหติแพทย์ควร

ตระหนักถึง KFD ตลอดจนอาการแสดงที่พบใน KFD เพื่อที่จะได้

ให้การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
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Legend of Figures:

 รูปที่ 1: ภาพ light microscope แสดง diffuse effacement of nodal architecture by necrotic containing mixed   

   large transformed lymphocyte, histiocytes and apoptotic body (ลูกศร)
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 รูปที่ 2:  CT brain with contrast แสดง diffuse leptomeningeal enhancement โดยเฉพาะบริเวณ paramedian และ

   frontal area ทั้งสองข้าง (ลูกศร)

 รูปที่ 3 CT chest แสดง diffuse reticulonodular and ground glass opacity both lung predominantly lower lung area.  

   ลูกศรชี้ interstitial and alveolar nodules.
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ตารางที่ 1: การวินิจฉัยแยกโรคภาวะต่อมน�้าเหลืองโต
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Lymphadenopathy primarily related to immune response from infections

 • Viral infections

   o Local or generalized lymphadenopathy with systemic infection e.g. infectious 

    mononucleosis,  rubella, HIV, etc.

 • Pyogenic infections

  o Local enlargement of nodes draining areas of local infection

  o Local enlargement of nodes draining the portal of entry of infections

  o Generalized lymphadenopathy

  o Lymphoadenopathy primarily from infection of the node by organism

Neoplasia

 • Primary neoplastic diseases of nodes

 • Metastatic neoplastic processes occurring in nodes

  o Lymphoid leukemia

  o Myeloid leukemia

  o Primary myelofibrosis with extramedullary hematopoiesis

  o Metastases from carcinoma

Autoimmune Diseases or immunologic processes e.g. Systemic lupus erythematosus

Drug reactions

Lipid Storage Diseases

Miscellaneous Disease

 • Granuloma formation i.e. sarcoidosis, beryllium exposure

 • Reactive hyperplasia i.e. hyperthyroidism

 • Progressive transformation of germinal centers

 • Kikuchi-Fujimoto diseases

 • Kawasaki disease

 • Castleman disease

 • Histiocytic disorders

Adapted from Wintrobe’s Clinical Hematology 13th Edition.

Adapted from Wintrobe’s Clinical Hematology 13th Edition.
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พญ. นิศา มะเครือสี

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Case discussion II

 ประวัติ

  ผู้ป่วยชายไทยอายุ 56 ปี อาชีพ รับจ้าง ภูมิล�าเนาจังหวัด

อุบลราชธานี สิทธิการรักษา ประกันสังคม

อาการส�าคัญ ปัสสาวะผิดปกติ 2 เดือนก่อนมารพ.

ประวัติปัจจุบัน

  2 เดือน ก่อนมารพ. มีปัสสาวะบ่อย มีปัสสาวะล�าเล็กลง 

ปัสสาวะแล้วหยด ไปตรวจที่รพ.เอกชนพบมีต่อมลูกหมากโต ได้รับ

การวินิจฉัยว่ามีต่อมลูกหมากโตและมีปัญหาก้อนอุดตันทางเดิน

ปัสสาวะ ได้ส่งตัวมารักษาต่อที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  

ผู้ป่วยไม่มีอาการเบื่ออาหาร ไม่มีน�้าหนักลด

ประวัติอดีต

ปฏิเสธโรคประจ�าตัวใด ๆ ไม่สูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่

 ตรวจร่างกาย

GA: A Thai man, fully consciousness

HEENT: Mildly pale conjunctivae, anicteric sclera, no 

cervical lymphadenopathy

Heart and Lungs: WNL

Abdomen: soft, not tender, no hepatosplenomegaly, 

bilateral groin nodes enlargement 1.5-2.0 cm with firm 

consistency and movable

PR: Prostate gland enlargement with irregular surface with 

hard consistency, right lobe > left lobe

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย

CBC: Hb 9.1 g/dL, MCV 64.5 fl, RDW 17.1, Platelets 415,000 

cells/mm3, WBC 8,600 cells/mm3, N 79.6%, L 7.8%, M 

7.6%, E 4.4%, B 0.6%

Cr 6.57 mg/dl, Globulin 3.6 mg/dl, uric acid 9.58 mg/dl, 

Ca 14 mg/dl

LDH 350 U/L (normal<190)

Ultrasound whole abdomen: bilateral hydronephrosis, 

irregular thick wall of posterior urinary bladder, no 

abdominal lymphadenopathy

Cystoscope: normal urethra, near lateral lobe, thickening 

of bladder mucosa with lobulated surface

Prostate biopsy: involved by lymphoma (ภาพที่ 1)

Right groin node biopsy: malignant lymphoma, diffuse 

large/intermediate cell morphology, tumor cells show 

reactivity with CD20, not with CD3, CD5, CD10, CD23, 

cyclin D1. These findings and the histology of lymph node 

support the diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma

Bone marrow biopsy: normocellular trilineage marrow 

(ภาพที่ 2 และ 3) 

 การวินิจฉัย

  1. Primary prostate lymphoma (DLBCL) 

  2. Hypercalcemia

  3. Acute renal failure from post obstructive uropathy

 การรักษาและการด�าเนินโรค

  ในช่วงแรกผูป่้วยมปัีญหาแคลเซียมในเลอืดสงู ได้ให้การรักษา

ด้วย 0.9% NaCl ร่วมกับ intravenous dexamethasone ส่วน

เรื่องไตวายฉับพลันนั้นได้ท�า percutaneous nephrostomy  

ร่วมกบัท�าการฟอกไต หลงัจากนัน้ค่าการท�างานของไตลดลงจนเป็น

ปกติจึงได้ให้ยาเคมีบ�าบัดเป็น CHOP (cyclophosphamide, 

adriamycinn, vincristine, prednisolone) regimen ร่วมกับ 

CNS prophylaxis ด้วย intrathecal methotrexate ทกุ 3 สัปดาห์  
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ได้ประเมินการรักษาหลังให้ยาครั้งที่ 3 พบว่า nearly CR และหลัง 

ให้ยาครัง้ที ่6 ได้ท�าเอกซเรย์คอมพวิเตอร์บรเิวณท้องพบผลปกต ิจงึ

ได้ให้ยาเคมีบ�าบัดจนครบ 8 ครั้ง  ท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อีกครั้ง 

หลังให้ยาครบผลปกติ ได้รับการวินิจฉัยเป็น CRu  

  หลังจากน้ันได้ติดตามการรักษาต่อ พบว่า 3 เดือนต่อมา 

ผูป่้วยมต่ีอมน�า้เหลอืงโตทีข่าหนบี 2 ข้างโตอกีครัง้ ค่า LDH เพิม่ข้ึน 

ได้ท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่บริเวณหน้าอกและท้องเพื่อประเมิน

การกลับเป็นซ�้า พบว่ามีก้อนที่อุ้งเชิงกรานขนาด  6.2 x 10.7 ซม. 

โดยพบว่าก้อนน้ีตดิกบัผนงัด้านขวาของไส้ตรง (rectum) กล้ามเนือ้ 

internal obturator muscle กล้ามเนื้อ piriformis กระเพาะ

ปัสสาวะและต่อมลูกหมาก พบว่าต่อมน�้าเหลืองที่ขาหนีบโตขึ้น 

มีขนาดระหว่าง 0.6-1.3 ซม. และพบว่าไตข้างขวาบวมน�้าจากก้อน

กด ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการตัดต่อมน�้าเหลืองที่ขาหนีบ แต่พบว่าไม่มี

หลักฐานของมะเร็งต่อมน�้าเหลือง ได้ส่องกล้องล�าไส้ใหญ่และ

กระเพาะปัสสาวะพบว่าผลปกติ จึงได้ปรึกษารังสีแพทย์เพื่อตัด 

ชิ้นเนื้อผ่านทางอัลตราซาวด์ เนื่องจากประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูง

ต่ออวยัวะข้างเคยีงบาดเจบ็จึงไม่ได้ท�า ระหว่างทีร่อผลการตรวจพบ

ว่าค่าการท�างานของไตและ LDH เพิม่ขึน้ จึงได้ตัดสนิใจท�าการรกัษา 

salvage chemotherapy เป็น ESHAP (Etoposide, Methyl-

prednisolone, Cisplatin, Cytarabine) หลังได้ ESHAP 4 ครั้ง

ได้ท�าอัลตราซาวด์พบว่าไม่มีก้อนที่อุ้งเชิงกราน จึงได้ให้ยาต่ออีก 

2 ครั้ง จนครบ 6 ครั้ง และได้ส่งไปฉายแสง ปัจจุบันผู้ป่วยสบายดี 

ไม่มีก้อนโตที่ไหน เนื่องจากผู้ป่วยอายุมาก และค่าการท�างานของ

ไตไม่กลับลงมาปกต ิสทิธกิารรกัษาเปน็ประกนัสงัคม (อายุมากกว่า 

55 ปี) จึงไม่สามารถท�าปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเสต็มเซลล์ของ 

ตนเองได้ 

 บทอภิปราย

  มะเร็งต่อมน�้าเหลืองที่ต่อมลูกหมาก (primary prostate 

lymphoma) พบร้อยละ 0.9 ของมะเร็งต่อมลูกหมากท้ังหมด 

พบเพียงร้อยละ 0.1 ของมะเร็งต่อมน�้าเหลือง(1,2)  และพบร้อยละ 

0.2-0.8 ของมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิดที่เป็น extra nodal 

lymphoma (3,4,5)  โดยจะพบน้อยกว่าการแพร่กระจายของมะเร็ง

ต่อมน�้าเหลืองที่อื่นมาที่ต่อมลูกหมาก มีเกณฑ์ในการวินิจฉัยโดย 

Bostwick et al.(6) ประกอบไปด้วย 

 (1)  symptoms attributable to prostatic enlargement 

 (2)  prostate as the predominant site of involved 

 (3)  absence of involvement of liver, spleen, or lymph  

  nodes within 1 month of diagnosis  

  ผูป่้วยโดยส่วนมากจะมาพบแพทย์ด้วยอาการของการอดุตนั

ทางเดินปัสสาวะและท�าให้เกิดไตวายได้ (6-8) ส่วนอาการและ 

อาการแสดงทาง systemic ได้แก่ ไข้ น�้าหนักลด ตับม้ามโต 

ต่อมน�้าเหลืองที่ขาหนีบโต พบไม่บ่อย เมื่อตรวจทางทวารหนัก 

จะพบมีต่อมลูกหมากโตเพียงอย่างเดียว ไม่แข็งและค่า PSA  

(Prostate-specific antigen) ไม่สูง (7)  ส�าหรับ subtype นั้นพบ

ว่าเป็นชนิด DLBCL มากที่สุด แต่ก็มีรายงานชนิดอื่น ๆ เช่น small 

lymphocytic lymphoma, follicular lymphomas, Burkitt 

lymphomas, MALT lymphomas, และ mantle cell  

lymphomas(4,5,6,9) ส�าหรับในเอเชียได้มีการศึกษาโดย Fang T. (10)  

ได้รายงานผูป่้วย 29 คน พบว่าค่ากลางอายเุฉลีย่อยูท่ี ่66 ปี ค่า PSA 

เฉลี่ย 3.55  โดยพบว่าเป็น B-cell CLL 4 คน  DLBCL 

15 คน  High grade B cell lymphoma (Burkitt lymphoma 

2 คน, Follicular lymphoma 8 คน)  

   เนื่องจากเป็นโรคท่ีพบน้อยจึงยากท่ีจะก�าหนดแนวทางใน

การรกัษา มกีารรายงานการรกัษาทัง้การตดัต่อมลกูหมาก (radical 

prostatectomy) การให้ยาเคมีบ�าบัด การฉายแสง หรือการให้ยา

เคมีบ�าบัดร่วมกับการฉายแสง มีการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย 62 คน

เมื่อปี 2541 โดย Bostwick et al.(6) พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 47 

เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมน�้าเหลือง โดยมีอัตราการรอดชีวิตท่ี 5 ปี

เพียงร้อยละ 33 พบว่าร้อยละ 73 ของผู้ป่วยเกิดโรคนอกต่อม 

ลูกหมาก 1 ถึง 59 เดือนหลังได้รับการวินิจฉัย และไม่มีควา 

มแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมี

บ�าบัด การได้รับยาเคมีบ�าบัดร่วมกับการฉายแสง หรือการผ่าตัด

เพยีงอย่างเดยีว นอกจากนีย้งัไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ระหว่างผูป่้วยทีเ่ป็นมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงทีเ่ริม่ต้นจากต่อมลกูหมาก 
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หรือแพร่กระจายจากที่อื่นมาที่ต่อมลูกหมาก หรือมีความแตกต่าง

กันระหว่างชนิดของมะเร็งต่อมน�้าเหลือง (6) แต่รายงานนี้มีการเก็บ

ข้อมูลย้อนหลังไปหลายปีและมีความแตกต่างของสูตรการรักษา

แต่ละสถาบันจึงอาจท�าให้ผลการรักษาแตกต่างกัน ส�าหรับการ

ศึกษาที่ประเทศจีนเมื่อปี 2550 โดย Fang T. (10) พบว่ามีค่ากลาง

การรอดชีวิตอยู่ที่ 23 เดือน  และพบว่า 10 ราย เสียชีวิตจากมะเร็ง

ต่อมน�้าเหลือง

  การรักษาในปัจจุบันแนะน�าให้ใช้ anthracycline based 

chemotherapy ร่วมกับการฉายแสงหรือไม่ฉายแสง (4,11,12)  ม ี

บางรายที่มีรอยโรคเฉพาะที่ต่อมลูกหมากก็สามารถรักษาด้วยการ

ฉายแสงเพียงอย่างเดียว(13) ส�าหรับการให้ Rituximab ร่วมกับ 

CHOP ควรเป็นมาตรฐานการรักษาในผู้ป่วยที่เป็น advanced 

phase (14)  นอกจากนี้ยังมีรายงานของ Taleb  A และคณะ (15) เมื่อ

ปี 2552  ในผู้ป่วยอายุ 84 ปี ที่มีก้อนใหญ่ ได้ให้การรักษาด้วย 

R-CHOP  6 ครั้ง และพบว่ายัง remission อยู่ที่ 30 เดือนหลังการ

รักษา 

  การพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่เป็นต่อมน�้าเหลืองชนิดนี้ยังไม่มี

ข้อมูลชัดเจนเนื่องจากพบได้น้อย ยังสรุปไม่ได้ว่าพยากรณ์โรคไม่ดี

หรือเท่ากับมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิด nodal หรือไม่ ได้มีการศึกษา

ของ Fukutani K และคณะ (8) ที่ประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 22 รายที่

วนิจิฉยัว่าเป็นมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงทีต่่อมลกูหมาก พบว่าตอบสนอง

ดต่ีอยาเคมบี�าบดัร้อยละ 69 และเป็นไปได้ว่ารายทีห่ายเกดิในกรณี

ที่ตัวโรคอยู่เฉพาะที่ต่อมลูกหมากเท่านั้น นอกจากนี้ได้มีการศึกษา

จาก M.D. Anderson (5) ในผูป่้วย 3 รายท่ีรกัษาด้วย doxorubicin 

based regimen พบว่าได้ complete remission และยังไม่กลับ

เป็นซ�า้หลงัจากตดิตามการรกัษาไป 3 ปี  มรีายงานอืน่ ๆ แนะน�าว่า 

การพยากรณ์โรคขึ้นกับ histologic type และระยะของมะเร็ง (13)
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ภาพที่  1 แสดงภาพชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากย้อม H & E พบ abnormal large young lymphoid cells ที่ชั้น submucosa

   (ภาพจาก นพ. เทอดเกียรติ ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

  

ภาพที่ 2 แสดงภาพชิ้นเนื้อจากต่อมน�้าเหลืองที่ขาหนีบย้อม H& E พบ abnormal large young lymphoid cells

   (ภาพจาก นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
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ภาพที่ 3  แสดงภาพชิ้นเนื้อจากต่อมน�้าเหลืองที่ขาหนีบแสดงการติด CD 20 บน abnormal large young lymphoid cells

   (ไม่ติด CD3, CD5, CD10,CD23, CyclinD1) 

   (ภาพจาก นพ. เทอดเกียรติ ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

CD 2 CD 5 CD 10

CD 20 CyclinD 1

CD 23

จุลสารโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง • ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 
2557
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ตอบ : PET scan เป็นการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเมตา 

บริสมของเน้ือเยื่อต่างๆของร่างกาย โดยการฉีด 18-F-FDG (2- 

[fluorine-18]fluoro-2-deoxy-D-glucose) ซึง่เป็นน�า้ตาลกลโูคส

ที่มีกัมมันตรังสีในตัวเองเข้าไปในผู้ป่วย หลังจากนั้น 18F-FDG จะ

ถูกล�าเลียงเข้าสู่เซลล์ โดยพบว่าเซลล์มะเร็งมีการล�าเลียงกลูโคส 

เข้าสู่เซลล์มากกว่าปกติและเปลี่ยนเป็น 18F-FDG-6-phosphate 

และไม่สามารถเกิดขบวนการ dephosphorylation ต่อไปได้  

จึงตกค้างอยู่ในเซลล์ (1) 18F-FDG ถือได้ว่าเป็น in vivo surrogate 

biomarker ของ เมตาบริสมของน�้าตาลกลูโคส และสามารถปล่อย

อนุภาคโพสิตรอนออกมาและเมือกระทบกับ electron ในเซลล์

มะเรง็ ก่อให้เกดิการแผ่รงัส ีphoton ซึง่สามารถดักจบัได้ด้วยเครือ่ง

ตรวจจับ PET และน�ามาสร้าง metabolic functional imaging 

ของเซลล์มะเร็ง พบว่าเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายที่มีกิจกรรมการ

ท�างาน (activity) หรือการแบ่งตัวมาก จะจับน�้าตาลชนิดนี้ไว้ 

ในปริมาณมากกว่าเนื้อเยื่อปกติ และเปล่งรังสีออกมาในปริมาณสูง 

เนื่องจากภาพที่ตรวจได้จาก PET scan นั้นไม่สามารถบอกถึง

ต�าแหน่งของรอยโรคได้ชัดเจน จึงได้รวม CT Scan เข้าด้วยเรียกว่า 

PET/CT scan ท�าให้แพทย์สามารถบอกความผิดปกติ ความ

เปลีย่นแปลงในระดบัโมเลกลุ หรอืระดับชวีเคมีของร่างกายได้ และ 

CT scan ซ่ึงสามารถบอกความผิดปกติทางด้านกายวิภาคของ

ร่างกายได้ จึงมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งได้

ชัดเจนและมีความแม่นย�ามากขึ้น

  Lymphoma เป็นกลุม่โรคมะเร็งทีม่คีวามหลากหลาย มต้ีน

ก�าเนิดจาก lymphocyte และพบว่า ความละโมบ (avidity) 

ต่อ18F-FDG ของรอยโรคใน lymphoma จะมีความสัมพันธ์กับ 

histopathologic subtype มากกว่า ลักษณะทางคลินิก (2) จาก

การศึกษาผู้ป่วย nonHodgkin lymphoma (NHL) หรือ Hodgkin 

lymphoma (HL) ที่ได้รับการวินิจฉัยระหว่างปี ค.ศ. 2008  

ตรวจพบต�าแหน่งท่ีมี FDG avid จาก PET scan 718 ราย 
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Q and A
นพ. วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถาม : ในการท�า PET/CT (Positron Emission Tomography/ 
Computerized axial tomography) scan เพื่อการ staging ผู้ป่วย 
Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) จะสามารถทดแทน
การท�า bone marrow biopsy ได้หรือไม่?

จากผูป่้วยทัง้หมด 766 ราย (94%)(3) โดยพบทกุรายใน HL, Burkitt 

lymphoma, mantle cell lymphoma (MCL), nodal marginal 

zone lymphoma, และ lymphoblastic lymphoma และพบ 

FDG avidity สูงถึงร้อยละ 97 ในผู้ป่วย DLBCL และร้อยละ 95 

ในผู้ป่วย follicular lymphoma (FL) ส่วนที่มี FDG avidity 

ในอัตราที่ต�่ากว่า คือ ร้อยละ 85 ใน T cell lymphoma และ 

ร้อยละ 83 ใน chronic lymphocytic leukemia/small  

lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) และ ร้อยละ 55 ใน  

extranodal marginal zone lymphoma ส่วนอีกรายงานหนึ่ง

ตรวจพบรอยโรคจาก PET scan อย่างน้อย 1 ต�าแหน่ง ร้อยละ 98 

ถึง 100 ในผู้ป่วย DLBCL, MCL, HL และ FL และในอัตราที่ต�่ากว่า 

คือร้อยละ 67  ใน marginal zone lymphoma และร้อยละ 40 

ใน peripheral T cell lymphoma (4)

 ส�าหรับการตัดไขกระดูก (bone marrow biopsy, BMB) 

 ในบรเิวณ posterior iliac crest นัน้ถือว่าเป็นต�าแหน่งทีใ่ช้ประเมนิ

การมี involvement ของไขกระดูกทั้งหมด (5) ส�าหรับ 18F- 

FDG/CT นั้นสามารถตรวจพบรอยโรค (lesion) ที่ไขกระดูกผู้ป่วย 

lymphoma ชนิดท่ีมี avidity รวมถึงผู้ป่วยท่ีท�าการตรวจ BMB 

ที่ iliac crest ได้ผลลบ (6) โดยมีความไวและ positive predictive 

value (PPV) ในการตรวจพบ bone marrow involvement  

เท่ากับร้อยละ 90 และ 75 กับร้อยละ 100 และ 96 ตามล�าดับใน

ผู้ป่วย HL และ DLBCL (7,8) จากความไวของ 18F-FDG PET/CT 

scan นี้จึงเกิดข้อถกเถียงว่าผู้ป่วย lymphoma ที่ได้ท�า 18F-FDG 

PET/CT scan แล้วจ�าเป็นต้องท�า BMB อีกหรือไม่ (9)

 ส�าหรับผู้ป่วย DLBCL นั้นจะมีลักษณะ bone marrow  

involvement แบ่งตามจุลกายวิภาคศาสตร์ (histology) เป็น  

2 แบบคือ concordance ซึ่งจะพบเซลล์ขนาดใหญ่ หรือ  

discordance ที่จะพบเซลล์ขนาดเล็ก แสดงว่าโรค DLBCL นั้นมี

การพฒันาโดยการเปลีย่นรปู(transformation) จาก occult small 

B-cell lymphoma หรือ indolent lymphoma ท่ีพบร่วมกนั (10,11)  

จากการศึกษาพบว่า concordant bone marrow involvement 

มีกระทบต่อการพยากรณ์โรคในทางลบ ส่วนการพยากรณ์โรค

ส�าหรับผู้ป่วยที่มี discordant bone marrow involvement นั้น
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ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่ไม่มี bone marrow involvement (10,11) 

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า BMB ก่อนการรักษาจะมีบทบาท

ส�าคัญในการจัดแบ่งผู้ป่วยตามความเสี่ยง (risk stratification) ได้

แน่นอนกว่า(12) ซึ่งข้อสรุปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาของ 

Paone (12) โดยศึกษาความไวของ FDGPET/CT ในการตรวจหา 

bone marrow involvement ในผู้ป่วย DLBCL 21 รายที่มี BMB 

ได้ผลบวก (7 รายเป็นแบบ concordance และ 14 รายเป็นแบบ 

discordance bone marrow involvement) พบว่า FDGPET/

CT นั้นมีความไวในการตรวจพบ concordance bone marrow 

involvement (6/7, 86%) มากกว่าการตรวจพบ discordant 

bone marrow involvement (4/14, 29 %) (12) แม้ว่าจากการ

ตรวจ FDGPET/CT จะพบ bone marrow involvement เพียง 

10 ราย (10/21, 48%) แต่ก็พบบ่อยในชนิดของ bone marrow 

involvement ที่มีความส�าคัญต่อการพยากรณ์โรค จากการ 

ท�า meta-analysis 7 รายงาน (13) ผู้ป่วย 654 รายใหม่ที่ได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็น DLBCL พบว่าความไวและความจ�าเพาะของ FDG 

PET/CT ในการตรวจพบ bone marrow involvement เป็นร้อย

ละ 70.8 ถึง 95.8 และร้อยละ 99.0 ถึง 100 โดยมีค่าประเมินรวม

(pooled estimates) เท่ากับร้อยละ 88.7 และ 99.8 ตามล�าดับ 

โดยผู้ป่วยร้อยละ 3.1 มี FDG PET/CT ได้ผลลบแต่มี BMB ได้ผล

บวก และผู้ป่วยร้อยละ 12.5 มี FDG PET/CT ได้ผลบวกแต่มี BMB 

ได้ผลลบ สรุปจากการศกึษานีไ้ด้ว่า FDGPET/CT นัน้มคีวามแม่นย�า

ในการตรวจพบ bone marrow involvement ในผู้ป่วย DLBCL 

รายใหม่ ส�าหรับผู ้ป ่วยที่ตรวจ FDGPET/CT ได้ผลบวกนั้น  

อาจจะไม่จ�าเป็นต้องท�า BMB ต่อเพื่อตรวจหา bone marrow 

involvement ส่วนกรณทีี ่FDGPET/CT ได้ผลลบจะไม่สามารถตดั 

(rule out) ประเด็น bone marrow involvement ออกไปได้ 

 ประเด็นส�าคัญที่ต้องพิจารณาว่า FDG-PET/CT จะสามารถ

ทดแทน BMB ได้หรือไม่ คือ ผลกระทบด้านการพยากรณ์โรคจาก

การใช้ผลการตรวจไขกระดูก ซึ่งค�าตอบยังไม่ชัดเจน เนื่องจาก

หลายๆการศกึษามีผลการศกึษาทีไ่ม่ค่อยตรงกนัและยงัไม่มผีลสรปุ

ที่แน่ชัด (14,15,16) Berthedt (14) รายงานผู้ป่วย DLBCL รายใหม่  

133 ราย เปรียบเทียบ progression-free survival (PFS) ที่ 2 ปี 

และ overall survival (OS) ในผู้ป่วยที่มีหรือไม่มี bone marrow 

involvement จากการตรวจ BMB และ FDGPET/CT การวิเคราะห์  

univariate พบว่าปัจจัยที่ท�านายทั้ง PFS และ OS คือ IPI score 

มากกว่า 2 และมี bone marrow involvement ตรวจพบจาก 

BMB และ FDGPET/CT แต่ในการวเิคราะห์ multivariate พบเพียง 

IPI score และ bone marrow involvement ท่ีตรวจพบจาก 

FDGPET/CT เป็นปัจจัยที่อิสระในการท�านาย PFS ส่วน IPI score 

เป็นปัจจัยที่อิสระในการท�านาย OS  ส่วนรายงานของ Hong (15)  

ได้ประเมนิผูป่้วย DLBCL 89 ราย ถึงกระทบจากการตรวจพบ bone 

marrow involvement ทั้งจาก BMB และ FDGPET/CT ต่อ PFS 

และ OS  สรุปได้ว่า PFS และ OS ของผู้ป่วยที่ตรวจ FDGPET/CT 

ได้ผลบวกและ FDGPET/CT ได้ผลลบนั้น ไม่พบความแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วน Khan (16) ได้ศึกษาผู้ป่วย 130 ราย 

โดยในจ�านวนนี้ 44 รายเป็น DLBCL ในระยะที่ 4 ตั้งแต่แรกวินิจฉัย 

โดยพบว่าผู้ป่วยที่มี bone marrow involvement จากการตรวจ

ด้วย FDG-PET/CT จะมี PFS และ OS ไม่ต่างจาก PFS และ OS 

ในผู้ป่วยระยะที ่4 ทีป่ราศจาก bone marrow involvement และ

ผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยที่มี BMB ได้ผลบวกจะแย่กว่าที่ BMB 

ได้ผลลบ  นอกจากนี้ยังมีการศึกษา retrospective study ผู้ป่วย 

DLBCL รายใหม่ 78 ราย เพื่อดูว่าการประเมินไขกระดูกโดยอาศัย 

visual และ quantitative FDG-PET/CT สามารถจะทดแทน BMB 

ได้หรือไม่ (17) พบว่าผู้ป่วยที่มี bone marrow involvement จาก

การตรวจ FDG-PET/CT 34 ราย (43.6%) จากการตรวจ BMB  

16 ราย (20.5%) ในจ�านวนมีเพียง 11 รายใน 16 รายที่สามารถ

ตรวจพบจาก FDG-PET/CT ผลลัพธ์คือมี patient-based  

sensitivity ร้อยละ 68.8 ส�าหรับ FDG-PET/CT scan จาก  

multivariate analysis พบว่ามีเพียง BMB status เป็นปัจจัย

ท�านายอิสระ (independent predictive factor) ของ PFS (0.016) 

และ OS (p=0.004)  จากรายงานนี้สรุปได้ว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วย

ที่ตรวจพบว่ามี bone marrow involvement จากการท�า BMB 

ไม่สามารถตรวจพบจากการท�า FDG-PET/CT นอกจากนี้ การ

ประเมินไขกระดูกท้ัง visual และ quantitative FDG-PET/CT-

based นั้นยังมีผลในด้านการพยากรณ์โรคที่ด้อยกว่า BMB ดังนั้น 

FDG-PET ไม่สามารถที่จะมาแทน BMB ในผู้ป่วย DLBCL ที่ได้รับ

การวินิจฉัยใหม่ 
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