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จุลสาร Lymphoma Newsletter ฉบับที่ทานถืออยูในมือน้ี 

เปนฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 สำหรับจุลสาร

ฉบับนี้เน้ือหายังคงเขมขนเหมือนเดิม สำหรับ Pathology Forum 

นพ.ธวัชชัย พงศพฤฒิพันธ ไดกรุณาเขียนเร่ือง Subcutaneous 

panniculitis-like T-cell lymphoma (SPTCL) ซึ่งเปนเร่ืองที่

นาสนใจ Review Article ของ พญ.ไปรยา รุจิโรจนจินดากุล เร่ือง 

Diffuse large B-cell lymphoma: reduced CD20 expression 

is associated with an inferior survival ของ พญ.นงลักษณ 

คณิตทรัพย เร่ือง Chlorambucil versus observation after 

anti-Helicobacter therapy in gastric MALT lymphomas และ 

เร่ือง Clinical differences between nasal and extranasal 

natural killer/T-cell lymphoma ของ พญ.ปณิสินี ลวสุต สวน 

Interesting Articles ได นพ.สมชาย วงศขันตี ชวยสรุปให

พวกเราอาน สวน Case Discussion ไดผูปวยที่นาสนใจโดย 

พญ.กาญจนา จันทรสูง สุดทายเปน Q and A เร่ือง โรคมะเร็ง

ตอมน้ำเหลืองที่ดื้อตอยา rituximab 

หวังวาบทความตางๆ ในจุลสารฉบับน้ีคงทำใหสมาชิก

ทุกทานไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรค lymphoma 

ไมมากก็นอย ถาทานมีปญหาหรือขอสงสัยหรือตองการจะให

คำแนะนำขอความกรุณาสง E-mail มาที่ tlsg.info@gmail.com

เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา ทางชมรมโรคมะเร็ง

ตอมน้ำเหลืองแหงประเทศไทย ภายใต สมาคมโลหิตวิทยา

แหงประเทศไทย รวมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และหนวยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดจัดโครงการใหความรูแกประชาชน ในหัวขอ เร่ือง “สารพัดวิธี

เอาชนะมะเร็งตอมน้ำเหลือง” ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนแกน 

โดยภายในงานมีกิจกรรมดีๆ มากมาย เชน เจริญสติสูมะเร็ง

ตอมน้ำเหลือง โดย หลวงพอคำเขียน สุวัณโณ วัดปาสุคะโต, 

การทำลูกประคบสมุนไพร, การบริหารรางกายดวยตนเอง และ

เสวนาประสาหมอ และคนไข โดยงานนี้มีผูใหความสนใจอยาง

ลนหลาม

ประชาสัมพันธ

งานประชุม Education Course สำหรับแพทยสมาชิกชมรมปน้ี 

นำเสนอเร่ือง “Diagnosis and Management of New 

Lymphoma Entities: WHO 2008 Classification” ในวันที่ 

5-6 กันยายน 2552 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามหัวขอ

การประชุมที่นาสนใจไดที่หนา 12
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Interesting  Articles

Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma (SPTCL)
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma (SPTCL) เปน cytotoxic T-cell non-Hodgkin lymphoma ซึ่งมีการ propose คร้ังแรก ตาม REAL 

Classification

SPTCL เกิดขึ้นที่ช้ัน subcutaneous fat ของผิวหนัง สวนใหญมักเกิดขึ้นตาม แขน ขา และลำตัว โดยที่ขนาดของกอนอาจพบไดตั้งแต 0.5 ถึงหลายเซนติเมตร

ในอดีต lymphoma ชนิดน้ีถูกเขาใจวาเปน inflammatory process หรือแมแตกระทั่งวาเปน lymphoma ชนิดอื่น เชน angiocentric T-cell lymphoma, 

ผูปวยมักมีอาการอื่นรวมดวย เชน ตอมน้ำเหลืองโต, ตับมามโต, มีไข, pancytopenia หรือแมแตอาการของ hemophagocytic syndrome หญิงและชายมีโอกาสเกิดโรค

ไดพอๆ กัน โดยเฉพาะวัยหนุมสาว กระทั่งเด็กเล็กอายุต่ำกวา 2 ขวบ ก็เคยมีรายงานมาแลว

จุลพยาธิสภาพ พบวา มี subcutaneous nodule ซึ่งจะพบ lymphoid cells ลอมรอบ fat cells ปะปนอยูกับ inflammatory cells และ histiocytes ซึ่งมักพบวามี 

phagocytic activity lymphoid cells เหลานี้ เปน cytotoxic T-cell (CD3 positive, CD8 positive) มี expression ของ cytotoxic granules (granzymeB, TIA-1) 

จากเดิมใน WHO classification ในป พ.ศ. 2544 ชนิดของ T-cell receptor เปนไดทั้งชนิด แอลฟาเบตา และแกมมาเดลตา แตใน WHO classification ในป พ.ศ. 2551 

ชนิดของ T-cell receptor ตองเปนชนิดแอลฟาเบตาเทานั้น หากเปนชนิดแกมมาเดลตาจะถูกจำแนกเปน primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma 

นอกจากน้ีการตรวจโดยวิธีทาง molecular พบมี T-cell receptor gene rearrangement

Pathology Forum

รูปท่ีสาม CD68 แสดง histiocytes ท่ีมี phagocytic 
activity

รูปจาก slide file ภาควิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

รูปท่ีหน่ึง แสดงถึง lymphoma cell โอบลอม fat cell 
สังเกตวามี histiocyte ซึ่งมี foamy cytoplasm และ 
phagocytic activity

รูปจาก slide file ภาควิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

รูปท่ีสอง Lymphoid cell เหลาน้ีใหผลบวก เม่ือยอมดวย 
Immunostaining ใหผลบวกตอ CD3 antibody

รูปจาก slide file ภาควิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
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เปน Retrospective Study โดยมีแนวคิดจากการที่ การรักษา Mantle-Cell Lymphoma (MCL) ไมมีมาตรฐานในการรักษาที่ชัดเจน แมวาผูปวยจะตองไดรับการ

รักษาอยางทันทวงที และยังไมมีรายงานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาแบบ Observation หรือ “Watch and Wait” ทางผูศึกษาจึงไดรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลลัพธของ

การรักษาแบบ Deferred Initial Therapy

ทางคณะผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน MCL ระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง 2550 ที่ทราบวันแรกที่ใหการรักษา แลวนำการทบทวนการพยากรณโรค 

และขอมูลที่เก่ียวของกับการรักษา และหาวันท่ีผูปวยเสียชีวิต แลวนำขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห

นพ.สมชาย วงศขันตี
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน

นพ.ชรินทร ยาอินทร
ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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โดยผูปวยที่รวบรวมไดมี 97 ราย จาก Weil Cornell Medical Center พบวา 321 ราย (32%) มีการรักษาแบบ Watch and Wait ที่มากกวา 3 เดือน โดย median 

time to treatment เทากับ 12 เดือน (4-128 เดือน), มี median follow up 55 เดือน, median age 58 ป (40-81 ป), ปจจัยที่มีผลตอการพยากรณโรคที่วิเคราะหได 

มีดังน้ี

1. Advanced Stage (III/IV) มีรอยละ 75, 2. LDH สูง มีรอยละ 25, 3. intermediate หรือ high risk Mantle Cell International Prognostic Index. มีรอยละ 

54 สวนใหญผูปวยจะมี performance status ที่ดีและเปน low-risk standard International Prognostic Index. แมวา time to treatment ไมไดชวยทำนาย overall 

survival ในการทำ multivariate analysis แตอัตราการอยูรอดของกลุมที่รักษาแบบ Watch and Wait ก็เหนือกวากลุมที่ให early treatment (ยังไมเสียชีวิต กับ 64 เดือน, 

p=0.004)

ดังน้ัน การเลือกผูปวย MCL ที่ไมมีอาการเพื่อทำการรักษาแบบ Watch and Wait ถือเปนแนวทางการรักษาที่ไดรับการยอมรับแลว

Ruth P., Andre B, Thomas D, et al. Multivariate analysis of febrile neutropenia occurrence in 
patients with non-hodgkin lymphoma : data from the INC-EU Prospective Observational European 
Nertropenia study BJH 2008 ; 144: 677-85

เปน Prospective Observative Multivariate Study ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลคนไขชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ใน 66 สถาบัน

ในยุโรป ไดแก อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, เบลเยียม เพื่อหาปจจัยเสี่ยงในการเกิด febrile neutropenia (FN) เพื่อเปนแนวทางในการชวยใหแพทยไดตัดสินใจเลือก

ปองกันภาวะ FN ดวยการใช Colony-Stimulating Factor (CSF) โดยหวังผลจะลดอุบัติการณ หรือทำใหระยะเวลาที่มีการกดไขกระดูกใหสั้นลง รวมทั้งจะทำใหไดรับ

เคมีบำบัดไดตามกำหนด

การศึกษาครั้งน้ีไดแสดงใหเห็นปจจัยเสี่ยงที่ทำใหมี FN ในการใหเคมีบำบัดรอบแรกในผูปวย non-Hodgkin lymphoma (NHL) จำนวน 240 คน ซึ่งคนไขทั้งหมดมี 

IPI 0-3 และมีกำหนดการไดรับเคมีบำบัด ที่มีผลในการกดไขกระดูกอยางนอย 4 รอบ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติตอการเกิด FN ในการรับเคมีบำบัด

รอบแรก ไดแก อายุมาก, การเพ่ิมปริมาณของ cyclophosphamide, เคยรับเคมีบำบัดมากอน, ประวัติการติดเช้ือเมื่อเร็วๆ น้ี และอัลบูมินในเลือดต่ำ (< 35 g/L) สวนการให 

CSF เพื่อปองกัน FN และน้ำหนักตัวที่มากเปนปจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติในการท่ีมีฤทธิ์ในการปองกันการเกิด FN

รูปแบบของปจจัยเสี่ยงน้ีมีความไวที่สูง (81%) และมีความจำเพาะสูงเชนกัน (81%) ซึ่งถาใชรวมกับแนวทางการรักษาที่ทางผูศึกษาไดเสนอไว ก็จะชวยใหแพทยที่ดูแล

รักษาผูปวยกลุมน้ี มีหลักฐานในการตัดสินใจเลือกใช CSF เปน Primary Prophylaxis ที่มีปจจัยเสี่ยง และคงตองมีการปรับปรุงใหถูกตองมากขึ้นในอนาคต

Jonathan WF, Michael DT, James RC, et al. Follicular Lymphoma in the United States : First Report 
of the National LymphoCare Study J Clin Oncol 2009; 27 (8): 1202-8

เปน Retrospective Cohort Study ขนาดใหญมากที่ตองการดูขอมูลพื้นฐาน และรูปแบบการดูแลรักษาผูปวย Follicular Lymphoma (FL) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งกลุมที่ทำการศึกษา คือ The National LymphoCare Study ประกอบดวยโรงพยาบาลตางๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ไมใชโรงเรียนแพทยเปนสวนใหญ โดยออกแบบใหเปน 

Multicenter, Longitudinal, Observation Study เก็บขอมูลเกี่ยวกับ treatment regimens และผลลัพธของการรักษาผูปวย FL ที่วินิจฉัยใหม ตั้งแตป 2004 ถึง 2007 

โดยที่ไมคอยมี regimen จำเพาะสำหรับการศึกษาวิจัยใดๆ รวมทั้ง intervention ดวย

ผูปวยที่เขารวมการศึกษามีทั้งสิ้น 2,728 ราย จากโรงพยาบาลทั้งหมด 265 แหง ซึ่งสามารถแบงผูปวย 3 กลุม โดยใช Follicular Lymphoma International 

Prognostic Index (FLIPI) สวนรูปแบบของการรักษาแบงไดเปน 6 รูปแบบ ดังน้ี 1. observation รอยละ 17.7, 2. Rituximab monotherapy รอยละ 13.9, 3. Clinical trial 

รอยละ 6.1, 4. Radiation therapy รอยละ 5.6, 5. Chemotherapy อยางเดียวรอยละ 3.2, 6. Chemotherapy + Rituximab รอยละ 51.9  แบงเปน R-CHOP รอยละ 55, 

R-COP รอยละ 23.1, R-Fludarabine-based รอยละ 15.5 และอื่นๆ รอยละ 6.4 ปจจัยที่ทำใหเลือกใชการรักษามากกวา observation คือ อายุ, FLIPI, Stage และ grade 

(p<0.1) และการรักษาในแตละพื้นท่ีของสหรัฐอเมริกาก็มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p<0.1) ตลอดจนการรักษา FL Stage I ก็มีความขัดแยงกับแนวทางการรักษา

ของประเทศที่กำหนดไว โดยที่สวนใหญไมไดใหการรักษาโดยการฉายรังสี

ดังน้ัน จะเห็นไดวาแนวทางการรักษาของ FL มีหลายวิธีที่จะไดประโยชน การรักษาบางอยางก็อาจอนุโลมไดในบางกลุมของผูปวย และไมมีการรักษาเดี่ยวที่ใชเปน

มาตรฐานสำหรับ de novo FL เพราะจะมีการใช monoclonal antibody รวมดวยตั้งแตแรก สวนในกลุม Relapse ที่มีความหลากหลายกวาจะไมคอยใชการรักษาแบบนี้

Sandra Q, Antonio L, Jaun Ms, et al. Identifi cation of Leptomeningeal Disease in Aggressive B-Cell 
NHL : Improved Sensitivity of Flow Cytometry J Clin Oncol 2009; 27 (9): 1462-69

จากการศึกษาขอมูลผูปวยแบบ Prospective Multicentric Study จำนวน 123 ราย (ชาย 78, หญิง 45) ที่ไดรับการวินิจฉัยเปน aggressive B-NHL 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตอการเกิด CNS involvement ในโรงพยาบาลตางๆ จำนวน 29 แหงในสเปน การศึกษานี้ไดมีการนำ CSF ของผูปวยมาตรวจเพื่อหาวามีหลักฐานของ 

CNS involvement หรือไม โดยทำการเปรียบเทียบวิธีการตรวจเพ่ือการวินิจฉัย 2 วิธี คือ Flow Cytometry (FCM) และ Conventional Cytology  (CC) พบวา ผูปวย 27 

ราย (22%) ที่ FCM ไดผลบวก ในขณะท่ี CC ไดผลบวก เพียง 7 ราย (6%) และอยูในขายที่สงสัยสำหรับ CC อีก 3 ราย (2%) (p<0.0001), กลุมที่ใหผลบวกตอการตรวจทั้ง 

2 วิธี พบวา มี neoplastic B-Cells มากกวารอยละ 20 และ/หรือ มากกวาหรือเทากับ 1 neoplastic Cell / μL ขณะที่ กลุมที่ FCM ไดผลบวก แต CC ไดผลลบ มี 

neoplastic B-cells ในระดับที่นอยกวา (p<0.0001) และใน Burkitt Lymphoma ที่มี CNS involvement ที่ FCM ไดผลบวก สามารถทำนายไดอยางแมนยำดวยการดูระดับ 
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Review Article 1

Clinical differences between nasal and extranasal natural killer/T-cell lymphoma: a study of 136 
cases from the International Peripheral T-Cell Lymphoma Project
Wing-yan Au, Dennis D. Weisenburger, Tanin Intragumtornchai, Shigeo Nakamura, Won-Seog Kim, 

Ivy Sng, et al for the International Peripheral T-CellLymphoma Project Blood. 2009; 113: 3931-3937.

Extranodal NK/T-cell lymphoma เปนมะเร็งตอมน้ำเหลืองที่มีลักษณะเฉพาะอีกกลุมหนึ่งตาม WHO classification แตการรายงานอุบัติการณหรือการรักษาที่

เหมาะสมยังไมชัดเจนมาก International Peripheral T-Cell Lymphoma Project จึงทำการศึกษายอนหลังเพื่อวิเคราะหผูปวยกลุมน้ีข้ึน 

การศึกษาน้ีรวบรวมผูปวย peripheral T-cell lymphoma (PTCL) รายใหมที่ช้ินเน้ือสามารถตรวจยืนยันซ้ำจากสวนกลางได ตั้งแต ป พ.ศ. 2533 ถึง 2545 จาก 

22 ศูนยทางคลินิกใน 13 ประเทศ ทั้งอเมริกาเหนือ, ยุโรป และตะวันออกไกล 

ผลการศึกษาพบผูปวย PTCL รวมทั้งสิ้น 1,153 ราย ทั้งหมดนี้มีผูปวย extranodal natural killer (NK)/T-cell lymphoma 136 ราย (11.8%) (ไมรวมผูปวย mycosis 

fungoides/Se
,
zary syndrome) เปน nasal disease 92 ราย (68%), extranasal disease 35 ราย (26%) และ aggressive/unclassifiable 9 ราย (6%) 

ผูปวย PTCL ชาวเอเชียพบ extranodal NK/T-cell lymphoma ไดบอยกวาชาวตะวันตกอยางชัดเจน (22% กับ 5%, p<.001) และ extranodal NK/T-cell lymphoma 

เปน subtype ที่พบบอยที่สุดในทั้งหมด เชน การศึกษานี้มีผูปวย PTCL ชาวไทยรวมอยูดวย 41 ราย พบเปน NK/T-cell lymphoma ถึง 21 ราย (51%) แบงเปน nasal 

diseases 14 ราย และ extranasal diseases 7 ราย

ลักษณะทั่วไปในผูปวย extranodal NK/T-cell lymphoma ทั้ง 136 ราย มี median age 49 ป และอัตราสวนระหวางชาย:หญิง = 2:1 ใกลเคียงผลการศึกษา

กอนหนา อาการที่นำผูปวยมามักเปนอาการเฉพาะที่ ทั้ง nasal และ extranasal disease ข้ึนอยูกับตำแหนงของโรค เชน กอน, เลือดออก หรือปวด ในผูปวยที่เปน 

extranasal disease ตำแหนงที่พบรอยโรคไดบอยเรียงตามลำดับ คือ intestine (37%), skin (26%), testis (17%), lung (14%), eye/soft tissue (9% ), adrenal gland/

brain (6%) และ breast/tongue (3%) 

ทั้ง 2 subtype ไมพบความแตกตางกันทางอายุ เพศ เช้ือชาติ แต extranasal case มักจะมีลักษณะทางคลินิกที่แยมากกวา คือ มีระยะของโรคที่มากกวา พบ 

LDH สูง, bulky disease และ performance status แยกวา แต bone marrow involvement หรือ hemophagocytosis พบไมแตกตางกัน ในผูปวย 9 ราย ที่มาดวย 

aggressive/unclassifiable disease มีอายุนอยกวา และมักมีลักษณะที่บงวาตอบสนองตอการรักษาที่ไมดีมากกวา

Immunophenotype หรือ genotype ในผูปวยที่เปน nasal และ extranasal disease ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ ยกเวน พบ CD30 expression 

ไดบอยกวาในผูปวย extranasal (63% กับ 39%) (ตารางที่ 1) ผูปวยทุกรายตองมี EBER expression จึงจะถือวาเปน NK/T-cell lymphoma ผูปวยสวนใหญมักมี CD56 

พญ.ปณิสินี ลวสุต
ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร     

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Serum β
2
 microglobulin ที่สูงข้ึน รวมกับมีอาการแสดงของความผิดปกติในระบบประสาทสวนกลาง ขณะที่ DLBCL ที่ FCM ไดผลบวก มีเพียงการตรวจพบเซลลผิดปกติใน 

peripheral blood แคอยางเดียวที่ชวยทำนาย และเปนปจจัยที่ชวยทำนายแบบ independent ที่มีคา predictive value ที่คอนขางต่ำอีกดวย

Naoko A, Kazuhito Y, Jun-Ichi T, et al. Age-related Epstein-Barr Virus (EBV) associated B-Cell 
lymphoproliferative Disorder : comparison with EBV-positive Classic Hodgkin lymphoma in elderly 
patients. Blood 2009;113 (12): 2629-36.

เปน Retrospective Study ที่รวบรวมผูปวย age-related Epstein-Barr virus associated B-Cell lymphoproliferative disorder (aEBVLPD) ซึ่งเปนโรคท่ีมีลักษณะของ 

EBV-associated Large B-Cell lymphoma ในคนสูงอายุที่ไมมีลักษณะของภาวะภูมิคุมกันบกพรองมากอน เปรียบเทียบกับ Classic Hodgkin Lymphoma (CHL) ซึ่ง 

Polymorphic subtype ของ aEBVLPD น้ัน มีลักษณะที่คลายคลึง CHL มาก

โดยการศึกษาน้ีมุงที่จะเปรียบเทียบความแตกตางของทั้ง 2 โรคในแง clinicopathology โดยประชากรที่ศึกษาแบงเปน polymorphic subtype aEBVLPD จำนวน 

34 ราย และ CHL ที่ EBV ไดผลบวก อีก 108 ราย ซึ่งทุกคนมีอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กลุม aEBVLPD มีอาการทางคลินิกที่รุนแรงกวากลุม CHL 

และมีอายุที่เร่ิมเปนโรคท่ีมากกวา (71 และ 63 ป) เม่ือมาดูอัตราสวนชายตอหญิง พบวา กลุม aEBVLPD มีอัตราสวนดังกลาวนอยกวา (1.4 และ 3.3), พบ skin involvement 

มากกวาในผูปวยกลุม aEBVLPD (18% และ 2%) GI involvement ก็มากกวา (15% และ 4%) รวมทั้ง lung involvement ดวย (12% และ 2%) เม่ือมาดู histopathology 

ในกลุม aEBVLPD พบอัตราสวนที่สูงข้ึนของ geographic necrosis, การเพ่ิมข้ึนของ Cytotoxic T-Cell (<30%) และมีผลบวกตอ CD20 และ EBNA 2 ในระดับที่สูง 

รวมทั้งไมพบ CD15 expression 

จากการดูลักษณะทางคลินิกดังที่กลาวมาทั้งหมด aEBVLPD มีการพยากรณโรคที่แยกวากลุม CHL ที่ EBV ไดผลบวก (p<0.001) สรุปแลว polymorphous subtype 

aEBVLPD เปนกลุมโรคที่มีความรุนแรงสูง ซึ่งตองแยกจาก CHL ที่ EBV ไดผลบวก และตองการการพัฒนาแนวทางการรักษาที่ดีตอไป
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expression และพบ cytotoxic molecule (TIA1, granzyme B) expression สูง ไมพบ specific T-cell markers เชน CD4, CD5 และ CD8 สวน CD2 และ CD3ε 

พบไดแต TCR-βF1 expression ต่ำ พบวา มี clonal T-cell receptor (TCR) genes rearrangement ไดถึง 38% ใน nasal cases และ 27% ใน extranasal cases

การรักษาและผลลัพธ เน่ืองจากโรค aggressive มาก ดังน้ัน ผูปวย 22% ของ extranasal disease และ 2% ของ nasal disease ไมไดรับการรักษา ผูปวยที่เปน 

nasal disease มักไดรับการรักษาที่เปน anthracycline-based chemotherapy หรือ radiation มากกวา เน่ืองจากมีอาการโดยรวมดีกวา และเปน localized disease 

มีผูปวยไดรับการปลูกถายไขกระดูกนอยกวารอยละ 10 ทั้งหมดนี้ ทำให median OS และ FFS ของ extranodal NK/T-cell lymphoma ทั้งหมดเพียงแค 0.65 และ 

0.48 ป (7.8 และ 5.8 เดือน) ซึ่งมีระยะเวลารอดชีวิตที่สั้นท่ีสดุในกลุม PTCL ทั้งหมด หลังจาก 1 ปไปแลว ทั้ง OS และ EFS curve จะเปนเสนเดียวกันเน่ืองจากไมตอบสนอง

ตอการรักษาใดๆ หลัง relapse 

สำหรับผูปวยที่เปน extranasal disease จะมี median OS ต่ำกวา nasal disease (0.36 กับ 1.6 ป, p<.001) ไมวาจะเปน stage I/II (0.36 กับ 2.96 ป, p<.001) 

หรือ stage III/IV (0.28 กับ 0.8 ป, p<.031) สวนกลุมที่เปน aggressive/unclassifiable disease การรอดชีวิตต่ำมาก ไมบอยที่จะพบมีชีวิตรอดเกิน 1 ป ยกเวนเปน early 

stage 

ในผูปวย early-stage nasal disease การฉายแสงรวมไปกับ anthracycline-based chemotherapy ไดประโยชนเพิ่มข้ึนจากการใหเคมีบำบัดอยางเดียว (p=0.045) 

(รูปที่ 1) และผูปวยที่ไดรับการรักษาเชนน้ีมี estimated 3-year OS รอยละ 57 และพบวากราฟการรอดชีวิตเร่ิมคงที่แสดงวาสวนหน่ึงหลังจากน้ันหายขาด

การพยากรณโรค ในผูปวย nasal disease ทั้ง International Prognostic Index (p=.006) และ Korean NK/Tcell Prognostic Index (p<.001) 

สามารถใชบอกพยากรณโรคได (K-PI; adverse factors: stage > 2, LDH > normal, presence of B symptoms or regional lymph nodes) นอกจากนั้น การพบ Ki67 

มากกวารอยละ 50 transformed tumor cell มากกวารอยละ 40 C-reactive protein สูงข้ึน anemia (< 11 g/dL) และ thrombocytopenia (< 150 x 109/L) สัมพันธ

กับระยะเวลารอดชีวิตที่สั้นกวาในผูปวย nasal disease แตไมพบลักษณะทางคลินิกหรือพยาธิที่สามารถใชพยากรณโรคไดในผูปวย extranasal disease

บทสรุป จากการศึกษานี้ ลักษณะทางคลินิกและการตอบสนองตอการรักษาในผูปวย extranasal NK/T-cell lymphoma แตกตางจากผูปวย nasal NK/T-cell 

lymphoma อยางไรก็ตาม ลักษณะของสาเหตุที่ทำใหผลการรักษาตางกันยังตองไดรับการคนหาตอไป
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ตารางที่ 1 Immunophenotype และ genotype ในผูปวย 
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O
ve

ra
ll 

S
ur

vi
va

l (
%

)

p=0.045

CT+RT (n=34)

CT only (n=23)

Years

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

รูปท่ี 1 Overall survival ในผูปวย limited stage nasal 

NK/T-cell lymphoma แบงตามการรักษา treatment 

(CT = chemotherapy, RT = radiotherapy)

Review Article 2

Diffuse large B-cell lymphoma: reduced CD20 expression is associated with an inferior survival
Johnson NA, Boyle M, Bashashati A, et al Blood 2009;113: 3773-3780

Diffuse large B-cell lymphoma (DLBC) พบประมาณรอยละ 40 ของมะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin (NHL) และพบ expression ของ CD19, 

CD20, CD79a เม่ือให rituximab (R) ซึ่งเปนแอนติบอดี้ตอ CD20 รวมกับ cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine และ prednisolone (CHOP) พบวา 

ทำใหอัตราการรอดชีวิตของผูปวย DLBC ดีข้ึน แตผูปวยบางรายก็ยังไมตอบสนองตอการรักษา ดังน้ัน สมมติฐานในการศึกษานี้คือ ผูปวยที่ตอบสนองไมดีตอ R-CHOP 

นาจะมี expression ของ CD20 บนเซลลมะเร็งตอมน้ำเหลืองนอยกวาแบบ bright

วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพ่ือวัดความถี่ของ expression ของ CD20 ที่ลดลง (dim) เม่ือเทียบกับ CD19 ในตัวอยางจาก DLBC ตอนวินิจฉัย และเพื่อหาความ

สัมพันธกับผลการรักษา ทั้งในผูปวยที่ไดรับ CHOP และ R-CHOP นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดเปรียบเทียบ mean fluorescence intensity (MFI) ของ CD20 และ CD19 ดวย

วิธี flow cytometry (FCM) กับ cytoplasmic expression ของ CD20 ดวยวิธี immunohistochemistry (IHC) นอกจากน้ียังไดตรวจ exon 5 ของยีน MS4A1 ซึ่งเปน

สวนประกอบที่อยูนอกเซลลของ CD20 ในจำนวน 15 ตัวอยาง

พญ.ไปรยา รุจิโรจนจินดากุล
ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ผลการศึกษา
ไดวิเคราะหผูปวยทั้งหมด 272 ราย ที่ไดรับการวินิจฉัยเปน DLBC และมีผล expression ของ CD20 ดวยวิธี FCM รวมถึงมีขอมูลทางคลินิกครบถวน พบวา ลักษณะ

ทางคลินิกพื้นฐานระหวางผูปวยที่ไดรับ CHOP (จำนวน 82 ราย) และ R-CHOP (จำนวน 190 ราย) ไมแตกตางกัน แตกลุมที่ไดรับ R-CHOP มีอัตราการรอดชีวิตสูงกวา

กลุมที่ไดรับ CHOP (p = .03) ดังน้ัน จึงวิเคราะหความสัมพันธของ expression ของ CD20 กับผลการรักษา แยกกันในระหวางผูปวยสองกลุม

ผูวิจัยไดแบงผูปวยเปน 4 กลุม ตามรูปแบบของ expression ของ CD19 และ CD20 ดังตารางที่ 1 คือ concordant bright, concordant dim, discordant CD19 

(“dim” CD19 และ “bright” CD20) และ discordant CD20 (“dim” CD20 และ “bright” CD19)

    ตารางที่ 1. อุบัติการณของ DLBC แบงตาม expression ของ CD19 และ CD20

Bright CD20 expression, no. (%) Dim CD20 expression, no. (%)

Bright CD19 expression 203 (75) 35 (13)

Dim CD19 expression 26 (10) 8 (3)
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รูปท่ี 2. Overall survival. (A,B) Patients with DLBC 
according to CD20 expression. (A) CHOP treated. (B) 
R-CHOP treated. (C,D) Patients with DLBC according 
to CD20 and CD19 expression. (C) CHOP treated (D) 
R-CHOP treated.

รูปท่ี 1. CD20 expression by IHC และ FCM ท่ีแสดง 
“dim” CD20 และ “bright”CD20 จาก DLBC samples 
(A) hematoxylin and eosin stain (H&E) of a “bright” 
CD20 DLBC. (B) CD20 protein expression by IHC of 
a “bright” CD20 DLBC. (C) CD20 expression by FCM 
of a “bright” CD20 DLBC. (D) H&E of a “dim” CD20 
DLBC. (E) CD20 protein expression by IHC of a “dim” 
CD20 DLBC. (F) CD20 expression by FCM of a “dim” 
CD20 DLBC. (A,B,C,D,E : magnification of 400x)

CD20 expression by FCM is more sensitive than IHC

จากตัวอยางทั้งหมด พบวา รอยละ 16 (n = 43) ของ DLBC มี “dim” CD20 แตพบเพียง 3 ราย ที่มี 

CD20- ดวยวิธี IHC ดังน้ัน ผูปวย 3 รายนี้ จึงไดรับการรักษาดวย CHOP เทานั้น จากรูปที่ 1 ซึ่งแสดง dots plots 

และชิ้นเน้ือทางพยาธิของ “dim” CD20 และ “bright” CD20 พบวา ความแตกตางของความเขมที่ one log 

ของ CD20 expression สามารถตรวจพบดวย FCM จะไมสามารถตรวจพบดวย IHC ดังน้ัน side scatter 

ที่แสดง internal cellular complexity จึงเปนตัวช้ีวัดที่ดีที่สุดสำหรับแยก CD20- T-cells จาก CD20 malignant 

B-cells

Reduced CD20 expression is associated with an inferior survival

Expression ของ CD20 ที่ลดลง (“dim” CD20) มีความสัมพันธกับคามัธยฐานของอัตราการรอดชีวิตที่ 

1.2 และ 3 ป เม่ือเทียบกับผูปวยทั้งหมดที่ยังมีโอกาสรอดชีวิตเกินคร่ึง (median survival not reached) ในกลุม 

“bright” CD20 ในผูปวยที่ไดรับ CHOP และ R-CHOP ตามลำดับ (ดังรูปที่ 2 A, B) นอกจากน้ี discordant 

CD20 (“dim” CD20 แต “bright” CD19) มีการพยากรณโรคท่ีแยที่สุดในทั้งสองกลุมการรักษา เม่ือเทียบกับ 

concordant dim หรือ bright (ดังรูปที่ 2 C, D) การที่ discordant CD20 มีการพยากรณโรคที่ไมดีในกลุมที่ได

รับ CHOP นาจะบงช้ีวา CD20 มีความสัมพันธกับชีววิทยาระดับเซลลของ malignant lymphocytes และ CD20 

แอนติเจนมีความสำคัญนอกเหนือจากการเปนแคเปาหมายของ rituximab และผูวิจัยยังพบการกลับเปนซ้ำของ

ผูปวย 8 ใน 10 (รอยละ 87) และ 22 ใน 35 (รอยละ 63) ในกลุมที่ discordant CD20 สวน discordant CD19 

มีการพยากรณโรคที่แยกวา concordant bright ในกลุม CHOP แตไมมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุม R-CHOP

Discordant CD20 expression remains a predictor of outcome on multivariate 

analysis

เม่ือนำ CD5 status, discordant CD20 และ international prognostic index (IPI) เปน covariates 

ในการวิเคราะหเชิงถดถอยแบบ Cox ในกลุมที่ไดรับ R-CHOP พบวา IPI และ discordant CD20 เปนตัวทำนาย

ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ (IPI, p=.007; discordant CD20, p=.002)

Reduced CD20 expression is not caused by mutations in exon 5 of the MS4A1 

gene

เพื่ออธิบายความแตกตางที่พบระหวาง dim CD20 ดวยวิธี FCM กับ bright CD20 ดวยวิธี IHC ซึ่งพบ

ถึงรอยละ 94 ของกลุมตัวอยาง discordant CD20 ผูวิจัยจึงไดตรวจ exon 5 ของยีน MS4A1 ซึ่งเปน codes 

สำหรับ extracellular loop ของโปรตีน CD20 ไมพบการกลายพันธุจากทั้ง 15 ตัวอยาง

สรุป

ผูวิจัยไดแสดงใหเห็นวา discordant CD20 ดวยวิธี FCM นาจะเปน biomarker ใหม ที่บงถึงผูปวย

ที่มีความเสี่ยงสูงในกลุมที่ไดรับการรักษาดวย R-CHOP ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาหาวิธีที่มีความไวสูงข้ึนในการ
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Review Article 3
พญ.นงลักษณ คณิตทรัพย

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Chlorambucil versus observation after anti-Helicobacter therapy in gastric MALT 
lymphomas: results of the international randomized LY03 trial 
Barry W. Hancock, Wendi Qian, David Linch, et al. British Journal of Haematology, 144, 367-375

การรักษาดวยยาเคมีบำบัดภายหลังกำจัดเช้ือ H. pylori ใน Gastric MALT lymphoma ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน Ly03 trial ไดศึกษาเพื่อพิสูจนวาการให chlorambucil 

หลังการกำจัด H. pylori ทำใหเกิดโรคเปนซ้ำนอยกวาในการติดตามอาการโดยไมไดใหยา

รอยละ 40 ของ gastric lymphoma เปน indolent lymphoma โดยสวนใหญเปน extra-nodal B-Cell of MALT lymphoma ซึ่งพบ รอยละ 8 ของ B-cell 

lymohoma เปนที่ทราบกันดีวา H. pylori เปนสาเหตุที่สำคัญ Gastric MALT โดยพบวา H. pylori ในผูปวย Gastric MALT ถึง รอยละ 90 หลังจากที่ Wotherspoon พบวา 

MALT lymphoma เก่ียวของกับ H. pylori การรักษาโดยกำจัดเช้ือ (eradication of H. pylori) จึงถือไดวาเปนการรักษาหลัก แตกรณีที่กำจัดเช้ือดวยยาฆาเช้ือไมไดผล

ยังไมมีหลักฐานวาควรใหยาเคมีบำบัดใด เคยมีขอมูลการใช chlorambucil และ cyclophosphamide เปนการรักษาลำดับแรก ใน low-grade MALT พบวา 5yr-EFS และ 

OS เทากับ รอยละ 50 และ รอยละ 75 ตามลำดับ แตไมมีขอมูลที่เปน randomized trials มากอน สำหรับ low-grade NHL ที่อยูเฉพาะบริเวณผนังกระเพาะอาหาร หาก

ไดรับการรักษาโดยผาตัดจะไดผลดีมาก โดยมี survival ที่ 5 ป เทากับ รอยละ 90

Patients & Methods

Inclusion criteria: ผูปวย low-grade gastric NHL Stage I ตาม Blackledge modified Lugano Staging system ที่มีหรือไมมี H. pylori ทั้งรายที่ไดรับการ

ผาตัดและไมไดรับการผาตัด

ผูปวยที่เขาเกณฑจะไดรับยาเพื่อกำจัดเช้ือ H. pylori และไดรับการสองกลองเพื่อติดตามที่ 2-3 เดือน หลังการรักษาโดยดูผลช้ินเน้ือ

การประเมินการตอบสนองของเน้ืองอกจะทำหลัง 4-6 เดือน ที่กำจัดเช้ือได

ผูปวยที่ไดรับการรักษาจนกำจัดเช้ือไดจะถูกสุมเพื่อรับยา chlorambucil (6 mg/m2) โดยผูปวยรับประทานยา 14 วัน ทุก 28 วัน เปนจำนวน 6 คร้ัง หรือสังเกต

อาการ

การวินิจฉัย Gastic MALT จะมีการตรวจช้ินเน้ือ โดย pathologist ตามเกณฑของ Isaacson and wright (1983) H. pylori ตรวจโดยยอม Giemsa และบางรายเพาะเชื้อ 

Immunohistochemistry CD20, CD3 และ Cytokeratin

เก็บขอมูลประวัติ ตรวจรางกายและตรวจเลือดทั่วไป

การตอบสนองของเน้ืองอกประเมินท่ี 4-6 เดือนหลังกำจัดเช้ือ ติดตามโดยการสองกลองรวมกับการตัดชิ้นเน้ือทุก 6 เดือน ในชวง 2 ปแรก หลังจากนั้นทุก 1 ป หรือ

เม่ือมีอาการเกิดซ้ำ ตัดช้ินเน้ือติดตามอยางนอย 8 คร้ัง

โดยเกณฑของ wotherspoon et al (1993) คือ

CR เม่ือ endoscopic normalization และ wotherspoon score < 2, PR endoscopic normalization และ wotherspoon score > 2, SD endoscopic stable 

lesions และ wotherspoon score > 2, PD extension of endoscopic lesion และ wotherspoon scorn > 2

กรณีที่ตรวจพบ relapse หรือ progression ยืนยันโดยชิ้นเน้ือผูปวยจะไดรับการประเมินระยะและตรวจเชื้อ H. pylori โดยหากพบ H. pylori จะไดรับ antibiotics 

อีกคร้ัง กลุมที่สามารถ CR ได จะไดรับ chlorambucil ตอ หากเดิมอยูใน observational arm และจะไดรับยาอื่น หากเดิมอยูใน chlorambucil arm

สถิติ

โดย Kaplan - Meier

Outcome = recurrence/progression rate

Outcome = recurrence/progression free survival และ overall survival

ตรวจ expression ของ CD19 และ CD20 เพ่ือหาความสัมพันธกับผลการรักษาในมะเร็งตอมน้ำเหลืองชนิดตางๆ และการใช expression ของ CD19 และ CD20 ดวยวิธี 

FCM นาจะมีประโยชนในการศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ตาน CD20 ชนิดใหม ที่สามารถเอาชนะผลเสียของการมี discordant CD20 ดังน้ัน เรานาจะสามารถลดการกลับเปนซ้ำ

ของผูปวยได โดยการตรวจหา discordant CD20 ซึ่งถือเปนผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงต้ังแตเร่ิมรักษา และเลือกใชการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีข้ึนต้ังแตตน
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ผลการศึกษา

ระหวาง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 พบมีผูปวยที่ถูก randomized 110 ราย (56 ราย chlorambucil และ 54 ราย สังเกตอาการ) 

การศึกษาไดหยุดกอนผูปวยครบตามเปาหมาย เน่ืองจาก slow recruitment คาดวาเน่ืองจากมีความเขาใจถึง long - term successes possible ของ H. pylori 

eradication

ขอมูลทั่วไป ผูปวยทั้งหมด 231 ราย อายุเฉลี่ย 62 ป เพศชาย รอยละ 51 ECOG PS 0-1 รอยละ 98, รอยละ 97 เปนระยะที่ I พบ B-symptoms รอยละ 8, 

H. pylori รอยละ 89, ไดรับการผาตัด รอยละ 7, อาการอื่น ไดแก คลื่นไสอาเจียน รอยละ 10, ปวดทอง dyspepsia รอยละ 55, anorexia รอยละ 10, พบ autoimmune 

disease รอยละ 7 (Hashimoto thyroiditis รอยละ 2, rheumatoid arthritis รอยละ 1 และอื่นๆ รอยละ 4) พบ second tumor รอยละ 8, ตำแหนงที่พบบอย คือ antrum 

รอยละ 41, corpus รอยละ 24, พบทั้ง 2 ตำแหนงรอยละ 16, ลักษณะจากการสองกลอง normal mucosa รอยละ 3, chronic gastritis hyperemia รอยละ 28, erosion 

รอยละ 3, ulcer รอยละ 38 และ combination รอยละ 31

ผูปวยจำนวน 231 คน รอยละ 97 มีผล H. pylori eradicated รอยละ 59 พบ macroscopic normal mucosa CR รอยละ 46 PR รอยละ 20 SD รอยละ 30 และ 

recurrence/progression รอยละ 8 ผูปวยที่ randoomised 110 ราย (ไดรับ chlorambucil 56 คน และสังเกตอาการ 54 คน) พบ CR 63 ราย PR 23 ราย SD 15 ราย 

และไมทราบผล 9 ราย

การรักษา Protocol compliance รอยละ 98 มีผูปวย 1 ราย ใน chlorambucil arm ปฏิเสธยาเคมีบำบัด และ 1 ราย ใน observational arm ไดรับ  chlorambucil 

เม่ือเดือนที่ 10 โดยไมไดพบ disease recurrence ผูปวยไดรับ chlorambucil เฉลี่ย 29 สัปดาห (range 3-39 สัปดาห) ไมพบ severe treatment related toxicity จาก

ยา chlorambucil

Outcome measures

เม่ือวิเคราะหขอมูลมีการติดตามผูปวยโดยเฉลี่ย 58 เดือน (range 4-115 เดือน) พบวา มี recurrence/progression 17 คน (10 observational arm, 

7 chlorambucil arm), 5yr-recurrence/progression rate เทากับ 21% ใน observational arm และ 11% ใน chlorambucil arm CI ของความแตกตางเทากับ -9 ถึง 

95% (p=0.15)

Recurrence/progression หรือเสียชีวิต 22 ราย ไมมีความแตกตางกันระหวาง 2 กลุม (HR=0.96, 95% CI= 0.41-2.2, p=0.91) 5yr recurrence/progression free 

rate = 79% พบมีผูปวยเสียชีวิต 6 ราย (2 รายใน observation arm เน่ืองจาก MI รวมกับมี relapse และ small cell lung cancer, 4 ใน chlorambucil arm เน่ืองจาก 

malignant melanoma(1) cardiac failure(2) และไมทราบ แตไมใชจาก lymphoma(1) ไมพบวามี ความแตกตางกันระหวาง 2 กลุม (HR=1.93, 95% CI=0.39-9.58, p=0.42) 

5yr-OS=93%

ไมพบหลักฐานวา Chlorambucil arm ไดผลดีกวา observation ทั้ง recurrence/progression และ overall survival

Discussion

เปนที่ทราบกันดีวา H. pylori eradication เปนการรักษา gastric MALT lymphoma ในระยะตนไดดี การศึกษานี้ยืนยันวา H. pylori eradication สามารถรักษา 

MALT NHL ได (65% CR/PR, 29% SD และ 5% PD) แตการให adjuvant chemotherapy ดวย chlorambucil ไมพบวาแตกตางกับการสังเกตอาการ (5yr recurrence/

progression-free survival 77% กับ 81%)

References
Bayerdorffer, E., Neubauer, A., Rudolph, B., Thiede, C., Lehn, N., Eidt, S & Stolte, M. (1995). Lancet, 345, 1591-1594.
Bertoni, F. & Zucca, E. (2005). Journal of Clinical Oncology, 23, 6415-6420.
Bertoni, F., Conconi, A., Capella, C., et al. (2002) Blood, 99, 2541-2544.
Chini, C., Pinotti, G., Stathis, A., et al. (2007) Blood, (ASH Annual Meeting Abstracts) 110,76la (Abs.# 2583).
Copie-Bergman, C. & Wotherspoon, A. (2008) MALT lymphoma pathology, initial diagnosis, and posttreatment evaluation. In:Extranodal Lymphomas Pathology and Management (ed. By F. Cavalli, H. Stein & E. Zucca), pp. 114-123. Informa 
Health Care, London.
Ferrucci, P. & Zucca, E. (2007) British Journal of Haematology, 136, 521-538.
Fischbach, W., Goebelr, M.E., Ruskone-Fourmestraux, A., et al. Gut, 56, 1685-1687.
Hammel, P., Haioun, C., Chaumette, M. T., et al. Journal of Clinical Oncology, 13, 2524-2529.
Isaacson, P.G. & Spencer, J. (1987). Histopathology, 11, 445-462.
Isaacson, P.G. & Wright, D.H. (1983). Cancer, 52, 1410-1416.
Koch, P., Probst, A.k Berdel, W.E., et al. (2005). Journal Clinical Oncology, 23, 7050-7509.
Levy, M., Copie-Bergman, C., Cameiro, C (2005). Journal of Clinical Oncology, 23, 5061-5066.
Liu, H., Ye, H., Ruskone-Fourmestraux, A., et al. (2002). Gastroenterology, 122, 1286-1294.
Martinelli, G., Laszlo, D., Fereri, A.J., et al. (2005). Journal of clinical Oncology, 23, 1979-1983.
Pinotti, G., Zucca, E., Roggero, E., et al. (1997). Leukemia and Lymphoma, 26, 527-537.
Roggero, E., Zucca, E., Pinotti, G., et al. (1995). Annals of Internal Medicine, 122, 767-769.
Rohatiner, A., d’Amore, F., Coiffi er, B., et al.(1994). Annals of Oncology, 5. 397-400.
Ruskone-Fourmestraux, A., Lavergne, A., Aegerter, P.H. (2001). Gut, 48, 297-303.
Stolte, M., Bayerdorffer, E., Morgner, A., et al. (2002). Gut, 50, 19-24.
Wotherspoon, A.C., Ortiz-Hidalgo, C., Falzon, M.R.et al. (1991). Lancet, 338, 1175-1176.
Wotherspoon, A.C., Doglioni, C., Diss, T.C., et al. Lancet, 342, 575-577.
Wundisch, T., Thiede, C., Morgner, A., et al. (2005). Journal of Clinical Oncology, 23, 8018-8024.
Yoon, S.S., Coit, D.G., Portlock, C.S.et al.(2004) Annals of Surgery, 240, 28-37.



9

ผูปวยหญิง อายุ 19 ป มาโรงพยาบาลเมื่อป พ.ศ. 2542 ดวยอาการปวดหลังและชายโครงทั้งสองขางนานประมาณ 3 เดือน อาการปวดเปนมากในเวลา

กลางคืนปวดจนไมสามารถนอนพักได ไปรักษาที่คลินิกและโรงพยาบาลหลายแหงอาการไมดีข้ึน ตอมาเกิดอาการไขสูง ไอ หอบเหนื่อยไปโรงพยาบาลจังหวัดตรวจพบ 

pneumonia with respiratory failure รวมกับ diffuse osteoporosis with generalized osteolytic lesion involve vertebral bodies, ribs and both clavicles 

with collapse T4-T7 spine ผูปวยซีดมาก และตรวจพบ blood smear มีลักษณะ leuco-erythroblastic blood picture ทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดจึงใหการ

รักษาโดยให respiratory support ใหยาปฏิชีวนะ และใหเลือดแลวสงตอผูปวยมายังแผนกโลหิตวิทยาเนื่องจากคิดถึง multiple myeloma ผูปวยไดรับการรักษาเร่ือง 

pneumonia with respiratory failure จนอาการดีข้ึนสามารถถอดเครื่องชวยหายใจไดและไดรับการตรวจประเมินเพ่ิมเติม

ผลการตรวจรางกาย: moderately pale, no jaundice, no edema, no lymphadenopathy

   Liver just palpable, liver span 12 cm. spleen impalpable

   No neurological deficit

   การตรวจอ่ืนๆ อยูในเกณฑปกติ

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ :

CBC: Hb 6.7 g/dl. Hct 21%, WBC 9.2 x 109/L, Plt. 362 x 109/L,

 myelocyte 1%, metamyelocyte 3%, band form PMN 2%, segmented PMN 44%, L 45%, Mo 5%

 NRC 3/ 100 WBC, RBC with Rouleaux formation

Urine Bence Jone protein : negative

Blood chemistry: BUN 3.9 mg/dl., Cr 0.7 mg/dl., Uric acid 8.7 mg/dl., Ca 11.1 mg/dl., PO
4
 11.9 mg/dl.

  Albumin 3.3 mg/dl., globulin 7.8 mg/dl., alkaline phosphatase 79 U/L, LDH 170 U/L

SPEP: monoclonal gammopathy

CEA: 0.5 U/L

Bone marrow biopsy: Hypercellular marrow containing both erythroid and myeloid cells with maturation.

Megakaryocyte are present.

Bone biopsy (at osteolytic lesion): Pachy hyperplastic bone marrow and focal area of oval to spindle cells with slight pleomorphism. Focally 

fibrosis are presented. There are atypical enlarged cells with inconspicuous nucleoli and slight pleomorphism. Undifferentiated carcinoma was 

suggested.

ผูปวยไดรับการตรวจเพ่ิมเติมเพื่อหา lesion ที่อื่นๆ ทั้งหมด เชน breast, thyroid, GI tract แตไมพบรอยโรคจึงไดรับการวินิจฉัยเปน Bone metastatic, 

unknown primary site และไดรับการรักษาโดยการฉายรังสีที่บริเวณ T4-T7 รวมกับให Palmidronate 90 mg ทุก 1 เดือน ผูปวยตอบสนองตอการรักษาดี 

ไมมีอาการปวดกระดูกอีก CBC และ globulin กลับมาเปนปกติ ไดรับยาอยูเปนเวลา 1 ป จึงหยุดใหยา และติดตามอาการตอเน่ืองทุก 2 เดือน ทำ bone scan 

ปละครั้งไมพบการเพิ่มข้ึนของรอยโรค ผูปวยกลับไปดำเนินชีวิตไดตามปกติ

ปลายป 2547 เร่ิมมีอาการปวดตนขาซาย ทำ bone scan พบรอยโรคใหมที่ shaft of left femur, pelvic bone และ 11st rib 1 เดือนตอมา เกิด 

pathological fracture ที่ left femur ผลชิ้นเน้ือพบเปน Non Hodgekin lymphoma, Diffuse large cell (T-cell) ยอม Immunohistochemistry พบ Positive: 

LCA, VCHL-1, vimentin และ Negative: CD 20, CD 30, CD 79a, CD 8, IgM, Kappa-L, Lambda L, CD 138, S-100 ตรวจรางกายไมพบตอมน้ำเหลืองโต

ที่ใด ทำ CT scan chest และ whole abdomen ไมพบตอมน้ำเหลืองในชองทรวงอกหรือชองทองโต ไมพบรอยโรคที่ตับหรือมาม เจาะไขกระดูกพบ large young 

lymphoid cells เพิ่มข้ึน ใหการวินิจฉัยเปน primary lymphoma of bone stage IV, Diffuse large cell (T cell type) เร่ิมใหการรักษาดวยการฉายรังสีที่ left femur 

ตามดวยการใหเคมีบำบัดเปน Hyper-CVAD regimen x 6 cycles แลวทำการประเมินใหม พบวา ผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาไขกระดูก ยงัคงพบเซลลผิดปกติ 

bone scan พบรอยโรคใหมเพิ่มข้ึนท่ี left parietal bone, sternum, thoracic spine และ ribs ทั้ง 2 ดานอีกหลายระดับ รวมกับเร่ิมมี bilateral cervical 

lymph node โตข้ึนขนาด 1-1.5 ซม. ผูปวยและญาติตองการยุติการรักษาดวยเคมีบำบัด เน่ืองจากทนภาวะแทรกซอนไมไหวขอรับการรักษาเปน palliative care 

Case Discussion
พญ.กาญจนา จันทรสูง 

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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แทน เน่ืองจากเคยมีการตอบสนองที่ดีตอ Bisphosphonate จึงเร่ิมใหการรักษาดวย palmidronate 90 mg รวมกับ prednisolone 60 mg/d x 7 วัน ทุก 1 เดือน

แทน ผูปวยตอบสนองตอการรักษาดี ตอมน้ำเหลืองยุบหมดใน 2 เดือน ไมมีอาการปวดกระดูก อาการทั่วไปกลับมาเปนปกติ คา serum LDH ซึ่งเคยสูงมากกวา 2 เทา

ของคาปกติคอยๆ ลดลงจนเปนปกติใน 3 เดือน ยุติการให prednisolone หลังใหไปทั้งหมด 6 เดือน โดยคงให palmidronate ตอจนครบ 18 เดือน หยุดใหยาเมื่อ 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ติดตามรอยโรคโดยการทำ bone scan ทุก 6 เดือน คร้ังสุดทายเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ไมพบรอยโรคใหมเกิดขึ้น ผูปวยมาติดตาม

การรักษาโดยสม่ำเสมอ ลาสุดเดือนพฤษภาคม 2552 อาการเปนปกติดี

Discussion

ผูปวยรายนี้การที่แพทยผูดูแลเบื้องตนสงสัยโรค multiple myeloma (MM) น้ัน เน่ืองจากมีอาการปวดกระดูกอยางรุนแรง ตรวจพบ multiple osteolytic 

lesion และ collapse T spine รวมกับซีด และมี globulin สูง ซึ่งเปนอาการและการตรวจพบที่พบไดบอยในโรคน้ี แตเน่ืองจากผูปวยรายน้ีอายุเพียง 19 ป 

โอกาสที่จะเปน MM เปนไปไดนอยมากเพราะมักพบในผูสูงอายุมากกวา ผูปวยที่อายุนอยกวา 40 ป พบไดนอยกวา 5% เน่ืองจาก blood smear มีลักษณะเขาไดกับ 

myelopthisis ประกอบกับผลการตรวจ serum protein electrophoresis (SPEP) พบลักษณะ monoclonal gammopathy ทำใหคิดถึงโรคในกลุม hematologic 

malignancy โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคในกลุม lymphoproliferative disorder เชน ALL หรือ lymphoma มากที่สุด แตเม่ือตรวจไขกระดูกไมพบเซลลผิดปกติ และผล 

bone biopsy ที่บริเวณ lesion คิดถึง undifferentiated carcinoma ผูปวยจึงไดรับการวินิจฉัยเปน Carcinoma of unknown origin with bone metastasis 

รักษาในแผนกมะเร็งวิทยาโดยการใหรังสีรักษาเฉพาะที่ รวมกับ Bisphosphonate เน่ืองจากไมสามารถหา primary site of cancer ได ซึ่งผูปวยตอบสนองตอการ

รักษาดีมากจนสามารถกลับไปใชชีวิตปกติได จนเกิด pathological fracture ในอีก 5 ปตอมาจึงไดรับการวินิจฉัยวาเปน Non-Hodgekin lymphoma, DLCL 

(T-cell) เน่ืองจากขณะนั้นสามารถยอม immunohistochemistry เพ่ือแยกชนิดของ malignancy cell ไดแลว ประเด็นที่นาสนใจในผูปวยรายน้ี ไดแก การที่ cell type 

เปน T-cell และผูปวยแทบไมตอบสนองตอเคมีบำบัดขนาดสูงที่ไดรับเลย แตกลับตอบสนองดีมากตอ Bisphosphonate.

Primary bone lymphoma (PBL) เปนโรคท่ีพบไดนอยมากเพียงประมาณ 1-2 % ของผูปวย lymphoma ทั้งหมด หรือประมาณ 3% ของผูปวย primary bone 

malignancy ขอมูลจากรายงานผูปวยจากประเทศทางตะวันตก สวนใหญพบวาอายุเฉลี่ยของผูปวยประมาณ 40-50 ป พบในเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย (1.8:1) 

ผูปวยมักมาพบแพทยดวยอาการปวดกระดูกและตรวจพบ osteolytic lesion หรือมี pathological fracture ผูปวยมักมาพบแพทยในระยะแรกของโรค ประมาณ 75% 

เปน stage IE ตำแหนงของรอยโรคท่ีพบไดบอย ไดแก long bone เชน femur หรือ tibia, pelvis และ spine ตามลำดับ cell type ที่พบบอยที่สุด ไดแก DLCL 

พบประมาณ 60-90 % ของผูปวย เกือบทั้งหมดเปน B-cell type พบ T-cell type นอยมาก

Hsieh และคณะ รายงานผูปวย 14 ราย จากไตหวันท่ีมีขอมูลไมสอดคลองกับรายงานจากผูปวยทางตะวันตก กลาวคือ  ผูปวยเปนชายมากกวาหญิงถึง 6 เทา 

รอยละ 50 ของผูปวยเปน stage IV เม่ือมาพบแพทย รอยละ 70 ของผูปวยมี axial bone involvement และ รอยละ 36 เปน anaplastic large cell -T cell type 

อยางไรก็ดีเน่ืองจาก PBL พบไดนอยมาก และรายงานผูปวยแตละ series มีผูปวยจำนวนไมมากนัก ขอมูลที่ไดจึงยังไมอาจสรุปไดชัดเจนวามีความแตกตางระหวาง

ผูปวยชาวตะวันตกและชาวเอเชียจริงหรือไม

การรักษา PBL ในรายที่มีรอยโรคเฉพาะ ที่นิยมใชการฉายรังสีรักษา 4,000-5,000 Ccy. รวมกับการใหเคมีบำบัดสูตรมาตรฐานที่มี anthracycline 

เปนสวนประกอบ จำนวน 6-8 คร้ัง ผลการรักษาคอนขางดี ผูปวยที่อยูใน stage IE, IIE ตอบสนองตอการรักษามากกวา 90% และมี 10 years survival มากกวา 

รอยละ 70 ในกรณีที่เปน advance stage และเปน B-cell type การให Rituximab รวมกับเคมีบำบัดในรายที่ตอบสนองตอการรักษาไมดีสามารถชวยใหผล

การรักษาดีข้ึนได แตในรายงานของ Hsieh และคณะ ผูปวยที่เปน T-cell type ทุกรายไมตอบสนองตอการรักษา และเสียชีวิตภายใน 1 ป ทั้งน้ี อาจเนื่องมาจากใน

รายงานน้ีผูปวยที่รวบรวมไวเปนผูปวยระยะลุกลามเปนสวนมาก

ยังไมมขีอมูลที่สามารถสรุปไดชัดเจนวา การให Bisphosphonate มีประโยชนตอผูปวย PBL ทุกรายหรือไม ในผูปวยรายน้ีการที่ผูปวยตอบสนองดีมากตอการให 

Bisphosphonate เปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่ง Ishikawa และคณะรายงานผลการทดลองใช Bisphosphonate (incadronate) ในการยับยั้งการเติบโต และเพิ่มจำนวนของ 

T-cells ที่ทำใหติดเช้ือ HTLV-I และ เซลล Primary adult T-cell lymphoma ในสัตวทดลองไดผล เปนไปไดวา Bisphosphonate อาจใหผลในการรักษา PBL 

ชนิด T-cell type ไดดีจริงแตการยืนยันขอมูลคงตองรอใหมีการศึกษาอยางเปนระบบมากกวานี้ อยางไรก็ดีในกรณีที่ผูปวย PBL เปน advance stage disease 

และไมตอบสนองตอการรักษาตามปกติ การใหยานี้ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่พิจารณาได
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ถาม

ผูปวยชาย อายุ 50 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปน Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) ของกระเพาะ จากการทำ staging พบเปน Stage  IEA, CD20+ 

ไดรับการรักษาดวย rituximab รวมกับ CHOP, พบวา ผูปวยมี CR หลังจากไดยา cycle ที่ 2, หลังจากไดรับเคมีบำบัดครบ  หกเดือนหลังไดยา ตรวจพบมีแผลที่

บริเวณผนังของกระเพาะทำการตัดชิ้นเน้ือ พบวา เปน NHL มี CD20-/CD79a+ large cell ไดรับการวินิจฉัยวา เปน relapse DLBCL ลักษณะการคืนกลับของโรค

แบบนี้ถือเปนการด้ือตอยา rituximab หรอืไมอยางไร?

ตอบ

สำหรับผูปวยรายนี้ถือวามีการดื้อตอยา rituximab และไมสามารถใชยานี้ไดอีก โดยที่กลไกการดื้อยานั้นแบงไดเปน 2 สาเหตุ คือ การดื้อยาสาเหตุที่ตัว

เซลลมะเร็ง และการดื้อยาสาเหตุที่สัมพันธกับกลไกในตัวผูปวย(1)  สำหรับการดื้อยาสาเหตุที่ตัวเซลลมะเร็งน้ัน  ความผิดปกติอาจจะเปนที่ตัว CD20 หรือที่ 

molecular signaling pathway ในตำแหนงที่ rituximab ออกฤทธิ์ เกิดความบกพรองขึ้นใน resistant clones สำหรับความผิดปกติที่ตัว CD20 น้ัน อาจจะเกิดจาก 

down-regulation ของ CD20(2) การหายไปของ CD20(3) หรือเกิดจาก มี CD20 ไหลเวียนในกระแสเลือดเปนจำนวนมาก(4) สำหรับการหายไปของ CD20 antigen 

ซึ่งทำใหเกิดการดื้อยา rituximab น้ัน กลไกสำคัญเช่ือวา เกิดจากมี selection  ของ CD20-negative clones จากการที่เซลลมะเร็งสัมผัสยา rituximab เปน

เวลานาน ซึ่งเคยมีรายงานในการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป โดยพบวา clonal tumor cells เกิด escape mechanism  จากการที่ monoclonal antibodies จับกับ

โมเลกุลจำเพาะที่เปนเปาหมายบนผิวของเซลลมะเร็ง เปนผลใหเกิดการ selection ของ  clones ที่ monoclonal antibody ไมสามารถจับได หรือเกิดการจับขึ้น

แตไมสามารถทำลายเซลลน้ันได ซึ่งอาจจะอธิบายไดจาก การเกิด hypermutation ของ idiotype ที่ตัว CD20(5) แตยังไมไดศึกษาอยางจริงจังในผูปวยที่ไดรับยา 

rituximab  วาภาวะที่ CD20 ไดผลลบนั้น เกิดจากการหายไปของ CD20 expression จริงๆ หรือเกิดจากการที่ตัว rituximab จับบนผิวเซลลแลวไปขัดขวางการจับ 

CD20 epitopes ของ reagent ที่ใชในการตรวจ(6,7)

สำหรับรายงานที่เก่ียวกับ B-NHL ที่มีการคืนกลับของโรค และตรวจพบวา CD20-negative หลังจากไดรับยา rituximab น้ัน มีทั้งที่เปน transformation 

ของ follicular lymphoma ไปเปน CD20-negative diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL),(8) proliferation of CD20-negative plasmacytoid tumor 

cell of  marginal zone B-cell lymphoma (MZBCL)(9), lymphoplasmacytic lymphoma(10) transformation of follicular lymphoma to classical Hodgkin 

lymphoma(11) และ DLBCL กลับไปเปน CD-negative DLBCL(12) อุบัติการณที่มีการสูญเสีย CD20 หลังไดยา rituximab มีตั้งแตรอยละ 24, 56, 60 และ 94 

ตามลำดับ(10,13,14,15)

ไดมีผูศึกษา histological และ immunological change ในผูปวย B-cell NHL 59 ราย ที่ไดรับการรักษาดวยยา rituximab ไดรับการตรวจช้ินเน้ือซ้ำ

หลังการรักษาเปนเวลานาน 4 วัน ถึง 59 เดือน (คาเฉลี่ย 6 เดือน) พบวา 16 ราย หรือรอยละ 27 ไมพบ CD20 expression และมี histological change เปน 

4 แบบ คือ แบบที่ 1 CD20 หายไป และไมมี histological change (follicular lymphoma 5 ราย, DLBCL 3 ราย, CLL 2 ราย) แบบที่ 2 มี proliferation ของ 

plasmacytoid cells (follicular lymphoma 2 ราย, DLBCL 1 ราย, marginal zone B-cell lymphoma 1 ราย) แบบที่ 3 เปน transformation to classical 

Hodgkin’s lymphoma (follicular lymphoma 1 ราย) และแบบที่ 4 เปน transformation to anaplastic large cell lymphoma-like undifferentiated 

lymphoma (follicular lymphoma 1 ราย)(16)

 สำหรับการดื้อยาสาเหตุที่สัมพันธกับกลไกในตัวผูปวยเองน้ัน  เช่ือวา FcγR ซึ่งเปนที่เกาะของ antibody บน effector cells ก็มีสวนสำคัญตอการ

ตอบสนองตอยา rituximab(17,18,19)  มีผูศึกษาในผูปวย follicular lymphoma จำนวน 49 ราย ที่ไดรับ antibody พบวา ผูปวยที่มี homozygous FcγR IIIa -158 V/V 

ซึ่งพบไดรอยละ 20 ของคนปกติ จะมี objective response rate รอยละ 90 ที่ 12 เดือน เทียบกับรอยละ 51 ในผูปวยที่มี FcγR IIIa-158 F/F genotype(17,18)

Q and A
นพ. วีระศักดิ์ นาวารวงศ

ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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