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ฉบับที	่3	กันยายน	2558

 จลุสาร Lymphoma Newsletter ฉบบัทีท่า่นถอือยูใ่นมอืนี ้เปน็ฉบบัที ่3 
ของป ีพ.ศ. 2558 ในฉบบันี ้มเีรือ่ง Pathology Forum พญ.นาร ีวรรณสิสร
ได้เขียนเรื่อง Core Needle Biopsy for Lymphoma Diagnosis สำาหรับ 
Review Article 1 นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ได้ทบทวนเรื่อง Randomized 
Phase II Trial Comparing Obinutuzumab (GA101) With Rituximab 
in Patients With Relapsed CD20 Indolent B-Cell Non-Hodgkin 
Lymphoma: Final Analysis of the GAUSS Study ส่วน Review 
Article 2 พ.ญ. พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร ได้ทบทวนเรื่อง Gray zone 
lymphoma with features intermediate between classical Hodgkin 
lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma: characteristics, 
outcomes, and prognostication among a large multicenter cohort. 
สำาหรับ Interesting Article ได้นำาเสนอโดย นพ. ธานินทร์ อินทรกำาธรชัย 
ในสว่นของ Case discussion พญ.นศิา มะเครอืส ีไดน้ำาเสนอเรือ่ง Primary 
diffuse large B-cell lymphoma of uterine cervix สดุทา้ยเปน็ Q and A

 หวงัวา่ทา่นสมาชกิของชมรมคงจะไดร้บัความรูจ้ากเรือ่งราวตา่งๆ ทีบ่รรจุ
ใน newsletter ฉบับนี้ ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการถามคำาถามที่เกี่ยวข้องกับ 
lymphoma สามารถเขยีนตดิตอ่มาที ่email address tlsg.info@gmail.com

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านทาง online registration ท ี่ www.tsh.or.th/tsh-is

สาส์นจากหัวหน้ากองบรรณาธิการสาส์นจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ

ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

The 5th TSH International Symposium 
“Red Cell Disorders: From Bench to Bedside”



The Thai Lymphoma Study Group
The Thai Society of Hematology

Pathology Forum
Core Needle Biopsy for Lymphoma Diagnosis

ผศ.พญ.นารี วรรณิสสร
ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

 กรณีผูป้ว่ยอาย ุ20 ปี มภีาวะ superior vena cava obstruction 
ซึ่งทางคลินิก สงสัย lymphoma มากที่สุด สิ่งส่งตรวจที่ได้รับ
ประกอบด้วย ชิ้นเนื้อ core needle biopsy (CNB) จาก 
mediastinal mass และ fine needle aspiration (FNA) 
smear slides ชิ้นเนื้อมีลักษณะเป็นเส้นสีขาวเทาหลายชิ้นวัด 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 ซม. และยาวที่สุด 1 ซม.
 
 เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เนื้อเยื่อมีลักษณะ sclerotic 
stroma, focal necrosis, focal crushing artifact (รูปที่ 1) 
และ cell shrinkage ทำาใหไ้มส่ามารถบอกขนาดและรายละเอยีด 
เซลล์รวมถึงนิวเคลียสได้อย่างแม่นยำา (รูปที่ 2) ไม่มีเนื้อเยื่อ
ทีบ่ง่บอกวา่เป็นอวยัวะใดระหวา่งตอ่มนำา้เหลอืงหรอืไทมสัสว่น
เซลล์ใน FNA มจีำานวนไมม่ากและเปน็ขนาดเซลลก์ลาง (รปูที ่3)

 ย้อมอิมมูโนฮีสโตเคมีพบว่าเซลล์ดังกล่าวให้ผลบวกต่อ 
CD20 และผลลบต่อ CD3, CD5, CD10, CD23, CD30, 
CD34, CD117, cyclin D1, TdT, AE1/AE3, vimentin and 
synaptophysin จงึสรปุวา่กอ้นดงักลา่วเปน็ B-cell lymphoid 
neoplasm อาจเป็น marginal zone B-cell lymphoma 
แต่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางคลินิกที่รุนแรง จึงไม่สามารถ
ให้การวินิจฉัยชนิดของ lymphoma ได้อย่างชัดเจนเนื่องด้วย
ข้อจำากัดที่ได้บรรยายมาก่อนหน้านี้

รูปที่ 1 Core needle biopsy of mediastinal mass (H&Ex20)

รูปที่ 2 Shrinkage of cells and focal crushing artifact
(ขวามือ) (H&Ex400)

รูปที่ 3 Medium size round cells in FNA smear 
(Papx400)

รูปที่ 4 The cells are positive for CD20 (ซ้าย) and
negative for CD3 (ขวา)
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 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย R-CHOP มี partial response 
และ 3 เดือนต่อมาพบก้อนที่ปอดขวา ตรวจชิ้นเนื้อปอดเป็น 
diffuse large B-cell lymphoma
 
 จากกรณีผู้ป่วยรายนี้จึงนำาไปสู่การรวบรวมและแปลภาษา
ในประเด็นสำาคัญจาก article ชื่อ Systemic review of the 
effectiveness of fine-needle aspiration and/or core needle 
biopsy for subclassifying lymphoma ตีพิมพ์ในวารสาร 
Archives of Pathology and Laboratory Medicine-vol. 139 
February 2015 หน้า 245-251 เขยีนโดย John K.Frederiksen, 
MD, PhD; Meenal Sharma, MD; Carla Casulo, MD; W. 
Richard Burack, MD, PhD. ดังนี้
 
 เนือ่งจาก WHO classification (2008) ทีใ่ชใ้นการวินจิฉยั 
lymphoma เปน็เกณฑท์ีอ่า้งองิ จากการตรวจชิน้เนือ้ excisional 
biopsy แต่ในเวชปฏิบัติปัจจุบันมี CNB และ FNA เพิ่มขึ้น 
จงึเกดิความสงสยัในประสทิธภิาพของ FNA และ CNB รว่มกบั 
flow cytometry และ/หรอื genetic techniques ในการวินจิฉยั 
lymphoma เพื่อนำาไปสู่การรักษา (actionable diagnosis) 
โดยผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัยจาก PubMed ที่ได้รับการตีพิมพ์
ตัง้แต ่ป ีค.ศ.1989 ถงึ 2012 (รวมเวลา 25 ป)ี ใชค้ำาสบืคน้รวม 
“lymphoma diagnosis”, “fine needle aspiration”, “cytology” 
และ “core needle biopsy” พบงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษา
อังกฤษ 42 ฉบับ เป็น prospective study 7 ฉบับ นับจำานวน 
สิ่งส่งตรวจได้ 5,707 ราย จาก ผู้ป่วย 5,572 คน วินิจฉัยเป็น 
lymphoma 2,967 ราย (52%) โดยมี 5 อันดับแรกของ B-cell 
NHL ประกอบดว้ย DLBCL 783 ราย, follicular lymphoma 
446 ราย, CLL/SLL 235 ราย, marginal zone lymphoma 
72 ราย, mantle cell lymphoma 71 ราย; 5 อันดับแรก
ของ T-cell NHL ประกอบด้วย anaplastic largecell 
lymphoma 39 ราย, peripheral T-cell lymphoma 
38 ราย, T-cell lymphoblastic lymphoma 24 ราย, 
angioimmunoblastic T-cell lymphoma 8 ราย และ natural 
killer cell lymphoma 5 ราย; Hodgkin lymphoma 314 ราย; 
ในกลุ่ม NHL มี 11% จัดเป็น low grade, high grade, 

unclassifiable; lymphoma 70 ราย (2%) ไม่สามารถแยก
ได้ว่าเป็น NHL หรือ HL และ inadequate/inconclusive 
824 ราย (14%).
 
 ผลการวินิจฉัยจาก CNB และ FNA นำาไปสู่การรักษาได้ 
median 74% ในรายที่ไม่สามารถนำาไปสู่การรักษาเป็นผลจาก 
inadequate/inconclusive 56% และไมส่ามารถใหก้ารวนิจิฉยั
จำาเพาะโรค (insufficiently subclassifiable lymphoma) 
44% และประมาณ 25-35% ของ FNA/CNB ควรได้รับการ 
excisional biopsy เพื่อวินิจัยโรคต่อไป
 
 ข้อสังเกตของผู้วิจัยพบว่า การตรวจ flow cytometry, 
molecular diagnosis และ cytogenetics รวมถึงวิธีเก็บ 
สิง่สง่ตรวจ FNA หรอื CNB ไมส่ง่ผลใหก้ารวนิจิฉยัดขีึน้อยา่ง
ชัดเจนในรายเป็น inadequate/inconclusive diagnosis rate 
และอตัราการวนิจิฉยัทีน่ำาไปสู่การรกัษาได ้ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ในระยะ
เวลา 25 ปี
 
 ทั้งนี้การตัดสินใจ FNA/CNB หรือ excisional biopsy 
ขึน้อยูก่บัหลายเหตผุล ไดแ้ก ่ความนา่เชือ่ถอืของผลการวินจิฉยั
จำาเพาะ (reliability in establishing definite diagnosis) 
ความถูกต้องในการวินิจฉัย (accuracy), turn around time, 
mobidity, cost-effectiveness, patient compliance, urgency 
และ clinical instability

 แม้ว่า FNA/CNB มีข้อได้เปรียบ excisional biopsy 
เร่ือง compliance และลด morbidity แต่ National  
Comprehensive Cancer Network ยนืยนัชดัเจนว่า “An FNA 
or core needle biopsy alone is not generally suitable 
for initial diagnosis of lymphoma” และมีข้อจำากัดอย่าง
ยิ่งในกรณีสงสัย follicular lymphoma เพราะ “Histologic 
grading cannot be performed on an FNA”
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นพ.ศุภชัย	เอกวัฒนกิจ
สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Review article 1

Randomized Phase II Trial Comparing Obinutuzumab (GA101) With 
Rituximab in Patients With Relapsed CD20 Indolent B-Cell  

Non-Hodgkin Lymphoma: Final Analysis of the GAUSS Study.
Sehn LH, Goy A, Offner FC, Martinelli G, Caballero MD,

Gadeberg O, et al. J Clin Oncol. published online on August 17, 2015

  บทนำา
 
 Obinutuzumab เป็นยาใหม่ในกลุ่ม type II anti-CD20 
monoclonal antibody (mAb) ที่ได้รับการออกแบบขึ้น
มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับยา 
rituximab (type I) โดยขอ้มลูจากศกึษาในระยะกอ่นทดลองใน
คน (preclinical studies) พบวา่ obinutuzumab กระตุน้การ
เกดิ direct cell death, antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity (ADCC) และ B-cell depletion ได้มากกว่า 
rituximab
 
 ผลการศกึษาใน phase I พบวา่ในผูป้ว่ยมะเรง็ตอ่มนำา้เหลอืง 
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลายสูตรก่อนหน้า เมื่อได้รับยา 
obinutuzumab (50-2,000 mg ทกุ 3 สปัดาห ์จำานวน 8 รอบ) 
มีอัตราการตอบสนอง 43% และมีข้อมูลด้านความปลอดภัย
ท่ียอมรับได้ การศึกษา GAUSS study (phase I) 
พบวา่การใหย้า obinutuzumab monotherapy (200 - 2,000 mg 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้เป็นเวลา 4 สปัดาหต์ดิกนั ตามด้วยการรกัษา 
แบบ maintenance ใหย้าทกุ 3 เดอืนเปน็เวลา 2 ป)ี ในผูป้ว่ย 
relapsed/refractory lymphoma ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
หลายสูตรก่อนหน้า มี overall response rate (ORR) 
38% โดยพบอัตราการตอบสนอง 15% ในผู้ป่วยที่ตัว 
โรคดื้อต่อยา rituximab ข้อมูลทางด้านเภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetic) พบวา่ขนาดยา obinutuzumab ทีเ่หมาะ
สมคือ 1,000 mg ต่อครั้ง

	 วิธีการศึกษาวิจัย
 
 การศกึษานีเ้ปน็การศกึษาแบบ open-label, multicenter, 
randomized, phase II ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาและ
ข้อมูลด้านความปลอดภัยระหว่างการให้ induction ด้วย 
obinutuzumab และ rituximab monotherapy ตามด้วยการ
รักษาแบบ maintenance นาน 2 ปี (กรณีโรคไม่รุนแรงขึ้น) 
ในผูป้ว่ย relapsed CD20+ indolent lymphoma (follicular 
lymphoma [FL] grade 1 to 3a, marginal zone lymphoma 
[MZL], lymphoplasmacytic lymphoma[LPL], หรอื small 
lymphocytic lymphoma [SLL]) ที่มีขนาดของรอยโรคที่วัด
ได้มากกว่า 1.5 cm, มีข้อบ่งชี้ในการเริ่มการรักษา, อายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป, ECOG 0-2, เคยได้รับการรักษาด้วยยาสูตรที่มี 
rituximab อยู่ด้วยอย่างน้อย 1 สูตรการรักษาร่วมกับมีระยะ
เวลาตอบสนองนานกวา่ 6 เดอืนหลงัได ้rituximab ครัง้สุดทา้ย  
เกณฑ์การคัดออกที่สำาคัญคือ เป็น CNS lymphoma, มี 
หลกัฐานของ transformation, และการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ,ี 
ซี, หรือเอชไอวี 

 primary end point คือ ORR หลัง induction ในผู้ป่วย 
FL ที่ได้รับการประเมินโดยคณะผู้วิจัย secondary end 
point ได้แก่ ORR หลัง induction ในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็น FL, 
complete response (CR) และ partial response rates, 
progression-free survival (PFS), และข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย นอกจากนี้การประเมินการตอบสนองต่อการรักษา
จะไดร้บัการประเมนิโดย independent review facility (IRF)
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 ผลการศึกษา
 
 มผีูป้ว่ยเขา้อยูใ่นโครงการศึกษา 175 คน  ได้รับการวินจิฉยั
เป็น FL 149 คนโดยมีข้อมูลพื้นฐาน ดังตารางที่ 1 ผู้ป่วย 
70 คน ในแต่ละกลุ่มได้รับการรักษา induction ครบ 4 ครั้ง  
ผูป้ว่ย 62 และ 63 คนในกลุม่ obinutuzumab และ rituximab 
ได้รบัการรกัษา maintenance ผูป้ว่ย 37 และ 35 คน หยดุการรกัษา 
ระหว่าง maintenance สำาหรับผู้ป่วย 26 คนในกลุ่ม non-FL 
ไดร้บัยา obinutuzumab 14 คน (MZL 6, SLL 7, LPL 1 คน) 
และ rituximab 12 คน (MZL 5, SLL 5, LPL 2 คน) คา่มธัยฐาน 
ของจำานวนครั้งของการได้รับยาคือ 10 และ 12 ครั้งสำาหรับ 
obinutuzumab และ rituximab ตามลำาดับ

ตารางท่ี 1 Characteristics ของผู้ป่วย follicular lymphoma

Characteristics

Age, years
 Median (range)
Male patients
Ann Arbor stage III/IV
ECOG PS
 0
 1
 2
 Unknown
B symptoms
Bone marrow involvement
LDH > ULN
Bulky disease ≥7
SPD at baseline, mm2

 Median (range)
FLIPI score at diagnosis
 Low (0-1)
 Intermediate (2)
 High (3-5)
 Missing
No. of lines of previous treatment
 Median (range)
Stem cell transplantation
No. of lines of rituximab
 Median (eange)
Rituximab refractory in any
 previous regimen

Obinutuzumab (n=74)
No. (%)

62 (33-84)
37 (50)
58 (78)

61 (83)
11 (15)
1 (1)
1 (1)

9 (12)
20 (27)
34 (46)
10 (14)

2,397 (192-29,326)

17 (23)
26 (35)
18 (24)
13 (18)

2 (1-7)
8 (11)

1 (1-4)

6 (8)

Rituximab (n=75)
No. (%)

60 (38-80)
39 (52)
63 (84)

59 (79)
14 (18)
2 (3)

0
6 (8)

25 (33)
40 (53)
9 (12)

1,934 (252-11,255)

23 (31)
18 (24)
22 (29)
12 (16)

2 (1-6)
11 (15)

1 (0-5)

8 (11)

NOTE. No statistically sigificant differences between the two treatment groups were 
observed

	 ประสิทธิภาพ
 
 ผลการตอบสนองการรักษาหลัง induction ORR ในผู้ปว่ย 
FL ที่ได้รับยา obinutuzumab ดีกว่า rituximab  (44.6% vs 
33.3%; difference, P=.08) ในจำานวนนี ้9 (12.2%) และ 4 คน 
(5.3%) ได้ CR/CR unconfirmed (CRu) ตามลำาดับ
(P=.07) การประเมินโดย IRF พบว่า ORR ของผู้ป่วยที่ได้
รับยา obinutuzumab ดีกว่า rituximab  อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (44.6% vs 26.7%; P = .01) แต่ CR/CRu rate 
ไม่ต่างกัน (5.4% vs 4.0%; P = .34) ภายหลัง induction 
ผู้ป่วยมีโรครุนแรงขึ้นจำานวน 6 และ 3 คนตามลำาดับ

 อตัราการตอบสนองตอ่การรกัษาเพิม่ขึน้ในชว่ง maintenance  
เทยีบกบัหลงั induction ครบทัง้ 2 กลุม่ best overall response 
(BOR) สำาหรบั obinutuzumab และ rituximab ใกลเ้คยีงกนั 
(66.2% v 64.0%) โดยสัดส่วนทีไ่ด ้CR/CRu สูงกว่าในกลุม่ทีไ่ด ้
obinutuzumab (41.9% vs 22.7%; P = .006). การประเมิน
โดย IRF พบวา่ BOR สงูกวา่ในกลุม่ obinutuzumab (63.5% 
vs 49.3%; P = .04) แต่ CR/CRu ไม่แตกต่างกัน (37.8% 
vs 26.7%; P=.07)  สำาหรับกลุ่ม non-FL พบว่าทั้ง ORR 
หลัง induction (43% vs 17%) และ CR/Cru (29% vs 0%) 
สูงกว่าในกลุ่ม obinutuzumab 
 
 ผูป้ว่ย FL มคีา่มธัยฐานของชว่งเวลาตดิตามการรกัษานาน 
32 เดือน (0.1 – 43 เดือน) ไม่พบความแตกต่างของ PFS 
(ดังรูปที่ 1) 2-year PFS สำาหรับกลุ่ม obinutuzumab และ 
rituximab 45.8% (ค่ามัธยฐาน, 17.6 เดือน) และ 50.3% 
(ค่ามัธยฐาน, 25.4 เดือน) ตามลำาดับ
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	 ผลข้างเคียง
 
 ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันระหว่างยา 2 กลุ่ม 
แต่พบ infusion-related reactions (IRRs; 74% vs 51%) 
และไอ (24% vs 9%) ไดม้ากกวา่ในกลุม่ obinutuzumab เทยีบ
กบั rituximab  IRRs เปน็ผลข้างเคียงทีพ่บได้บอ่ยทีส่ดุแตส่่วน
ใหญม่คีวามรนุแรงนอ้ย (grade 1 – 2) พบการเกดิผลขา้งเคยีง
ที่รุนแรง (grade 3 และ 4) ในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน 
โดยเป็น IRRs (obinutuzumab, 11%; rituximab, 5%) 
ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งไดย้าหรอืภาวะใน 24 ชัว่โมงหลงัได้ยาครัง้แรก 
ไม่พบ IRRs ที่รุนแรงในการได้รับยาช่วง maintenance พบ 
grade 3/4 neutropenia ไม่แตกต่างกัน (3% vs 7%) ผู้ป่วย 
ต้องหยุดการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียงจำานวน 8% ในกลุ่ม 
obinutuzumab (3 คนจาก IRRs) และ 10% ในกลุ่ม 
rituximab (1 คนจาก IRRs)

 ผูป้ว่ยจำานวน 29 คนเสยีชวีติในระหวา่งการศกึษานี ้(18 vs 
11 คนในกลุ่ม obinutuzumab และ rituximab) ในจำานวนนี้ 
15 คนเสียชีวิตเนื่องจากโรครุนแรงขึ้น (10 vs 5 คน) 

	 บทวิจารณ์
 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกที่เป็นการศึกษาแบบสุ่ม
เปรียบเทียบระหว่าง obinutuzumab และ rituximab ใน 
ผู้ป่วย indolent lymphoma โดยกลุ่มที่ได้รับ obinutuzumab 
มีการตอบสนองทั้ง ORR และ CR/CRu สูงกว่าในกลุ่มที่ได้
รับ rituximab แต่ PFS ไม่แตกต่างกัน อาจอธิบายได้จาก
ประสิทธิภาพของยาที่ดีกว่าในการเกิด ADCC และ direct 
cell death แต่การได้รับยา anti-CD20 mAb monotherapy 
อาจไมเ่พยีงพอในการใหผ้ลการรกัษาทีด่ใีนระยะยาว สำาหรบัผล
ขา้งเคยีงเรือ่ง IRRs มกัพบในการไดร้บัยาครัง้แรกและสมัพันธ์
กับระดับ cytokine ที่สูงขึ้นหลังได้ยา (ไม่ได้แสดงผล) ส่วน
เรือ่งไอไมพ่บวา่สมัพนัธก์บัการเกดิ IRRs หรอืการตดิเชือ้ และ
มักหายได้เอง 

 สรุป
 
 สำาหรบัผูป้ว่ย indolent lymphoma ทีเ่คยไดร้บัยา rituximab 
มาก่อน การรักษาด้วย obinutuzumab monotherapy พบ
ว่าไม่เพียงพอในการเพิ่ม PFS เมื่อเทียบกับ rituximab 
ประสิทธิภาพในการรักษาเมื่อให้ obinutuzumab ร่วมกับยา
เคมีบำาบัดอาจให้ผลการรักษาที่ดีข้ึนซึ่งต้องรอผลการศึกษาอื่น
ต่อไป
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พ.ญ.พรรณี	ประดิษฐ์สุขถาวร
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Review article 2

Gray zone lymphoma with features intermediate between classical 
Hodgkin lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma: 

characteristics, outcomes, and prognostication among a large 
multicenter cohort.

Evens AM, Kanakry JA, Sehn LH, Kritharis A, Feldman T, Kroll A, et al. 
Am J Hematol. 2015;90:778-83

 Abstract

 Gray zone lymphoma (GZL) มีลักษณะกำากึ่งระหว่าง 
classical Hodgkin lymphoma และ diffuse large B-cell 
lymphoma (DLBCL) ซึง่อาการแสดงทีพ่บสว่นมากคอืมกีอ้น
ขนาดใหญ่ในช่องอก mediastinal disease (MGZL)

 จากข้อมูลของผู้ป่วย GZL 112 คน ที่ได้รับการรักษาจาก 
19 โรงพยาบาลในทวปีอเมรกิาเหนอืพบวา่ผูป้ว่ย 43% มาดว้ย 
ก้อนในช่องอก (MGZL) ส่วนอีก 57% มาด้วยอาการของ
อวัยวะอื่นๆ (Non-MGZL) และพบลักษณะดังต่อไปนี้ 
ในผู้ป่วยกลุ่ม NMGZL 1. อายุมากกว่า (50 ต่อ 37 ปี, 
p=0.0001)  2. โอกาสพบ Bone marrow involvement19% 
เทียบกับ 0%  3. extranodal involvement > 1 ตำาแหน่ง 
27% เทียบกับ 8% (p=0.014) 4. โรคอยู่ในระยะ 3-4 (81% 
ต่อ 13%, p=0.0001) แต่มักจะมีก้อนขนาดเล็กกว่า (8% ต่อ 
44%, p=0.0001) เมื่อเทียบกับกลุ่มโรคในช่องอก (MGZL)

 ผู้ป่วยส่วนมากจะได้รับยาเคมีบำาบัดสูตร CHOP+/- 
Rituximab 46%, สูตร ABVD +/- Rituximab 30%, และ 
dose-adjusted EPOCH-Rituximab (DA-EPOCH-R) 
10% ซึง่โดยภาพรวมพบ ORR 71%, CR 59%, ผูป้ว่ยทีไ่มต่อบ
สนองต่อยาเคมีบำาบัดสูตรแรก 33%และจากการตรวจติดตาม 
31 เดือน พบว่า 2-yr PFS 40%, OS rate 88% ใกล้เคียง
กันทั้งกลุ่มที่มาด้วยอาการในและนอกช่องอก (MGZL และ 
NMGZL) และ multivariable analyses พบว่าปัจจัยที่ส่งผล 

ต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ได้แก่ performance status 
และระยะของโรค โดยผู้ที่ได้รับ ABVD+/-R มี2-yr PFS 
ทีน่อ้ยกวา่ยาเคมบีำาบดัสตูรทีใ่ชร้กัษา DLBCL (CHOP+/-R 
และ DA-EPOCH-R) อย่างมีนัยสำาคัญ 22% ต่อ 52% 
(P = 0.03) และจาก Cox regression (Hazard ratio 1.88; 
95% CI 1.03-3.83; P = 0.04) นอกจากนี ้rituximab ยงัมผีล
ช่วยเพิ่ม PFS จากการทดสอบด้วย multivariable analyses 
(HR 0.35; 95% CI 0.18-0.69; P = 0.002)
 
 โดยสรุป GZL เปน็โรคทีม่คีวามหลากหลาย และนอกจาก
กอ้นในชอ่งอกแล้ว ยงัสามารถมาดว้ยอาการแสดงนอกชอ่งอก 
(NMGZL) โดยการรักษาด้วยยาเคมีบำาบัด สำาหรับ DLBCL 
+ rituximab ผูป้ว่ยจะมอีตัราการตอบสนองตอ่การรกัษาดกีว่า 
ABVD+/-R อย่างชัดเจน

 บทนำา
 
 WHO (The World Health Organization) 2008 ได้
จัดหมวดหมู่ใหม่สำาหรับ B-cell lymphoma unclassifiable 
with features intermediate between diffuse large B-cell 
lymphoma (DLBCL) and classical Hodgkin lymphoma 
(HL) หรือที่รู้จักกันในชื่อ gray zone lymphoma (GZL) 
โดยกลา่วถงึ mediastinal GZL (MGZL) เปน็หลกั โดยขอ้มลู 
ของกลุ่มที่มีอาการเริ่มต้นนอกช่องอก (Non-mediastinal 
GZL or NMGZL) น้อยกว่ามาก [1-4]
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 เนือ่งจากเปน็โรคทีพ่บได้น้อย ลกัษณะและการดำาเนนิโรคมี
ความหลากหลาย ไม่มีลักษณะเฉพาะตวั สง่ผลใหก้ารพจิารณา
เลือกแนวทางการรกัษามคีวามทา้ทาย ข้อมลูสว่นมากเปน็กลุม่
ผู้ป่วยขนาดเล็ก โดยล่าสุดมีรายงานผู้ป่วย MGZL จำานวน 
24 ราย ไดร้บัการรกัษาด้วย DA-EPOCH-R พบวา่ม ี5-year 
EFS 67% [6] โดยยังไม่มีข้อมูลว่า การรักษา GZL ด้วยยา
เคมีบำาบัดสำาหรับ Hodgkin lymphoma จะมีผลต่างกัน หรือ
ไม่อย่างไร รวมถึงไม่มีแนวทางการรักษาที่ถือเป็นมาตราฐาน
สำาหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทั้งในการรักษาครั้งแรก และเมื่อโรคกลับ
เป็นซ้ำา รวมถึงปัจจัยในการพยากรณ์โรค
 
 รายงานฉบับน้ีจึงได้รับการจัดทำาขึ้น ด้วยความร่วมมือ
ระหวา่ง 19 สถาบนั ในทวปีอเมรกิาเหนอื ดว้ยการรวบรวมขอ้มลู
ยอ้นหลงั ในแงล่กัษณะอาการการพยากรณ์โรค ผลตอบสนอง 
ต่อการรักษา และแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ในโรคกลุ่มนี้

	 ระเบียบวิธีวิจัย
 
 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ ได้รับการรวบรวมย้อนหลังร่วม
กันระหว่าง 19 สถาบันในทวีปอเมริกาเหนือ ในผู้ป่วย GZL 
ท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาระหว่างปี 
คศ. 2001-2012 โดยได้รับการรับรองจาก Institutional 
review boards ของแตล่ะสถาบนั โดยชิน้เนือ้ทางพยาธวิทิยา
ท้ังหมด ไดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ hematopathology [1] 
จากผูป่้วยทัง้หมด 121 คน จำานวน 112 คนทีม่ขีอ้มลูครบถว้น 
การที่ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีรักษา จะไม่ถือเป็น event หรือ 
progression และกำาหนดนิยาม Bulky disease คือก้อนที่ม ี
ขนาดใหญ่มากกวา่ 10 ซม. และ primary refractory disease 
คือ การที่โรคไม่สงบจากการรักษาสูตรแรก หรือมีโรคสงบใน
ช่วยแรก แต่กลับเป็นซ้ำาภายใน 6 เดือนหลังการรักษา [7,8]
 

 สถติวิจิยั Chi-square test สำาหรบัคณุสมบตัพิืน้ฐานแบบ 
categorical variablesและ Wilcoxon rank-sum เปรยีบเทยีบ 
median, univariate analyses สำาหรับ progression-free 
survival (PFS) และ overall survival (OS) โดย PFS 
นับจากวันที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย ถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือ
โรคกลบัเปน็ซ้ำา สว่น OS จะคำานวณจากวนัทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยั 
ถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยหากยังไม่เกิดเหตุการณ์โรคกลับ
เป็นซ้ำาหรือเสียชีวิต จะคำานวนถึงวันที่ตรวจติดตาม ครั้งล่าสุด  
โดยไม่คำานึงถึงปริมาณหรือระยะการรักษา 2-year PFS 
และ OS จะถูกประเมินด้วย Kaplan-Meier method [9] 
ส่วน survival differences ใช้ log-rank test นอกจากนี้
ใช้ Cox proportional hazards model เทียบอาการ ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและอัตราการรอดชีวิต โดยตัวแปร 
ที่มีค่า P-value ≤ 0.10 ใน univariate analyses จะได้รับ
การตรวจสอบด้วย multivariate cox proportional hazards 
model ในขึน้ตอ่ไป [11] รวมถงึรายงาน hazard ratios (HRs) 
และ 95% confidence intervals (CI) ร่วมด้วย ซึ่งการ 
คำานวนทั้งหมดนี้ให้ SAS v9.2 (SAS institute, Cary, NC)

	 ผลการศึกษา

 คณุสมบติัพืน้ฐาน (ดงัตารางที ่1): อายเุฉล่ีย 39 ป ี(19-86), 
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 1.5 เท่า, ECOG 0-1 จำานวน 87% 
(97 จาก 112 คน), ส่วนมากเป็นกลุ่มพยากรณ์โรคดี 
(IPI 0-2 66%, และ IPS 0-3 จำานวน 59%) มีรอยโรค 
ในชอ่งอก (Mediastinum) 48 จาก 112 คน (43%) เมือ่เทยีบ
กบัผูป้ว่ยกลุ่ม NMGZL จะพบว่า ผูป้ว่ย MGZL 1. มรีอยโรค 
ขนาดใหญ่ ≥ 10 ซม. (Bulky) มากกว่า (44% ต่อ 8%, 
P=0.0001), 2. อายุน้อยกว่า (37 ปี ต่อ 50 ปี, P=0.0001), 
3. BM involvement น้อยกว่า (0% ต่อ19%, P=0.001), 
4. Extranodal involvement >1 ตำาแหน่ง น้อยกว่า (8% 
ต่อ 27%, P=0.014), 5. Advanced stage น้อยกว่า (13% 
ต่อ 81%, P=0.0001) พบว่า ผู้ป่วยกลุ่ม NMGZL มีปัจจัย
พยากรณโ์รคในแงล่บ มากกวา่กลุม่ MGZL (IPI 3-5 คดิเปน็  
30% ต่อ 6%, P=0.001 และ IPS 3-7 คิดเป็น 23% ต่อ 
4%, P=0.0001)
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	 ลักษณะทางพยาธิวิทยา
 
 Immunohistochemistry ของผู้ป่วยมีดังนี้ CD20+ 
(93%), CD30+ (89%), CD79+ (78%), PAX5+ (98%), 
Oct2+ (96%), และ MUM1+ (100%); CD15+ (46%), 
CD45+ (67%); CD10 (11%), EBER+ (28%) ซึง่ไมต่า่งกนั 
ระหว่าง MGZL และ NMGZL

 แนวทางการรักษาและผลการตอบสนอง
 
 ผูป้ว่ย 57 คน ไดร้บัการรกัษาดว้ย CHOP +/- Rituximab, 
34 คนไดร้บั ABVD +/- Rituximab, และ 11 คน ไดร้บัการ
รกัษาดว้ย DA-EPOCH +/- R (ดงัรปูภาพที ่1) ผลตอบสนอง 
ต่อการรักษาโดยรวม ORR 71% (79 จาก 112 คน) และ
การหายจากโรค CR 59% (66 จาก 112 คน) จำาแนกตาม
ชนิดของยาเคมีบำาบัดได้ดังนี้ ORR และ CR ในสูตร ABVD 
61% และ 55%, CHOP 71% และ 56%, EPOCH 82% 
และ 73% ทัง้นีผู้ป้ว่ยทีไ่มต่อบสนองตอ่การรกัษาเบือ้งตน้ 33%  
(37 จาก 112 ราย) แบง่เปน็ MGZL 21% (14 จาก 48 ราย) 
และ NMGZL 36% (23 จาก 64 ราย), P=0.54 โดยจำานวน
ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา Rituximab มปีรมิาณไมแ่ตกตา่งกนั (69% ใน 
MGZL และ 63% ใน NMGZL (รวม73 จาก 112 คน = 
65%) แต่จำานวนผู้ได้รับยา Rituximab ต่างกันระหว่างกลุ่มที่
ไดร้บั CHOP และ ABVD คดิเปน็ 91% และ 18% ตามลำาดบั 
โดยผูป้ว่ย 65% ของผูท้ีม่ ีCD20+ (65 จาก 100 ราย) ไดร้บัยา 
Rituximab และ 63% ของผู้ที่มี CD20- (5 จาก 8 ราย) ได้
รับยา Rituximab เช่นกันสำาหรับผู้ป่วยที่ได้รับยา Rituximab 
ในการรกัษาเริม่ตน้นัน้ม ีORR 82% และ CR 73% ตามลำาดบั 
เทียบกับ 59% และ 43% ในกลุ่มที่ไม่ได้รับ R (P=0.02 และ 
0.008 ตามลำาดับ) ผู้ป่วยได้รับการฉายแสง (Consolidative 
radiotherapy) 33% (37 จาก 112 ราย) แบ่งเป็น 56% 
ในกลุม่ MGZL (27 จาก 48 ราย) และ 16% ในกลุม่ NMGZL 
(10 จาก 64 ราย) P=0.001; Stage I/II 57% (30 จาก 
53 ราย) และ Stage III/IV 12% (7 จาก 59 ราย), 
P=0.0002 ซึง่ปจัจยัทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการฉายแสงหรอืไมน่ี ้ไมม่ผีล 
กระทบตอ่อตัราการตอบสนองตอ่การรกัษา (ไมแ่สดงรายละเอียด 
ข้อมูลในรายงานฉบับนี้)

 ผูป้ว่ย 65 จาก 112 ราย (58%) มโีรคกลบัเปน็ซ้ำาทีร่ะยะเวลา
เฉลีย่ 7 เดอืน (1-64 เดอืน) และไดร้บัยาเคมบีำาบดั (salvage 
therapies) เฉล่ีย 3 คร้ัง (1-7 คร้ัง) โดยแบง่เปน็สูตร ICE 39 ราย, 
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EPOCH 8 ราย, ESHAP 8 ราย, Brentuximab vedotin 4 ราย, Gemcitabine-based 3 ราย, และ ABVD 2 ราย โดยมี 
ผูป้ว่ยปฏเิสธการรกัษา 1 ราย สว่นการกลบัเปน็ซ้ำาคร้ังท่ี 2 เปน็ตน้ไป พบว่าผูป้ว่ยไดร้บั Brentuximab vedotin มากทีส่ดุ (7 ราย) 
และฉายแสงรักษา(5 ราย)

 ผู้ป่วย 61% ของกลุ่มที่กลับเป็นซ้ำา ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก (Autologous 62% และ Allogeneic SCT 38%) 
แบ่งตามยาเคมีบำาบัดสูตรแรกที่ผู้ป่วยได้รับ เป็น ABVD 67% (18 จาก 27), R-CHOP 63% (20 จาก 32), และ R-EPOCH 
100% (3 จาก 3) ดัง figure1

	 ผลตอบสนองต่อการรักษา
 
 ระหว่างการติดตามเฉลี่ย 31 เดือน 2-year PFS 40% 
(Stage I/II 54%, Stage III/IV 30%, P=0.005) และ 
2-year OS 88% (Stage I/II 94%, Stage III/IV 76% 
ตามลำาดับ) (Fig2) แต่ PFS และ OS ระหว่างกลุ่ม MGZL 
และ NMGZL ไมแ่ตกตา่งกนั (PFS 46% ตอ่ 36%, P=0.18; 
OS 92% ต่อ 85%, P=0.17) เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มที่ 
early-stage และ IPI ที่ต่ำากว่าทั้งนี้ 2-year OS ของผู้ป่วย
ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเท่ากับ 80%

 การพยากรณ์โรค

 ดังแสดงในตารางที่ 2 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ป่วยที่มีผล
ตอ่ PFS ใน univariate analysis ไดแ้ก ่Performance status, 
LDH, Anemia, และ stage โดยที่ stage เป็นปัจจัยเดียวที่มี
ผลต่อ OS ใน univariate analysis ในขณะที่ IPI และ IPS 
มีผลต่อทั้ง PFS และ OS ในแบบ categorical variables 
(HR ของ IPI3-5 ต่อ 0-2 = 2.6 สำาหรับ PFS และ 4.12 
สำาหรับ OS, IPS 3-7 ต่อ 0-2 = 2.01 สำาหรับ PFS และ 
4.41 สำาหรับ OS) ดัง Table II และ Figure 2 C-F



The Thai Lymphoma Study Group
The Thai Society of Hematology

11

 ส่วน multivariate analysis Performance status เป็นปัจจัยสำาคัญที่สุด ต่อ PFS (PS ≥ 2: PFS HR 2.94, 95% 
CI 1.19-7.22); P=0.02), LDH สูงมีผลไม่ชัดเจน และ ระยะของโรคเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถพยากรณ์อัตราการรอดชีวิต 
(OS) (Stage 3-4 HR 4.89; 95%CI 1-24.8; P=0.05)
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 เม่ือแบ่งเปน็กลุม่ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยสตูรยาเคมบีำาบดัสำาหรบั DLBCL (CHOP+/-R และ DA-EPOCH-R) เทยีบกบั 
ABVD+/-R จะพบผล PFS ที่ดีกว่า (2-yr PFS 52% ต่อ23%, P=0.03) ดังแสดงใน Figure 2G-H ซึ่งผลนี้ยังคงเดิมใน 
multivariable Cox regression controlling for IPI และการได้ rituximab (HR 0.41; 95%CI 0.1-0.75; P=0.04) ผู้ป่วย
ที่ได้รับ rituximab ร่วมกับยาเคมีบำาบัดตั้งแต่แรกวินิจฉัย จะมี 2-yr PFS ที่ดีกว่า 51% ต่อ 22%, P=0.01 แม้ควบคุมด้วย 
IPI และชนิดของสูตรยาเคมีบำาบัด (HR 0.35; 95% CI 0.18-0.69; P=0.002) นอกจากนี้ การย้อมติด CD20 เป็นตัวแปร
อิสระในการพยากรณ์ PFS ด้วย Cox regression เมื่อควบคุมด้วยการได้รับ rituximab และ IPI (rituximab HR 0.55; 95%  
CI 0.33-0.93;P=0.025; CD20 0.35; 95%CI 0.16-0.75; P=0.007) ผู้ป่วย GZL7 ใน 8 คน (88%) ที่ย้อมไม่ติด CD20 
จะมีโรคที่ดื้อต่อการรักษา (Progressive disease)

 ในผู้ป่วย GZL ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือมีการกลับเป็นซ้ำาของโรค 2-year OS จะดีขึ้นเมื่อได้รับการทำาปลูกถ่าย
ไขกระดูก (HSCT) 88% เทียบกับ 67%; P=0.01(Fig 2I) ทั้งนี้ OS ในกลุ่มที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ยังคงดีกว่าชัดเจน
ใน multivariate Cox regression analysis ในกลุ่มที่มี IPI ใกล้เคียงกันด้วย (HR 0.14; 95%CI 0.02-0.95; P=0.04)

	 การอภิปราย
 
 มะเร็งต่อมน้ำาเหลืองส่วนมากสามารถจำาแนกชนิดได้ชัดเจน แต่บางส่วนอาจมีลักษณะคล้าย แต่ไม่เข้ากับชนิดใดชนิดหน่ึง 
ระหวา่ง 2 ชนดิ ในป ีค.ศ.1998 ได้มีการกำาหนดลกัษณะของ GZL ใน “Workshop on Hodgkin’s disease and related disease” 
ซ่ึงเปน็ชนดิทีก่้ำากึง่ระหวา่ง Classical Hodgkin lymphoma และกลุม่อืน่ๆ [12] เนือ่งจากเปน็โรคทีพ่บนอ้ย และไมม่ลีกัษณะเฉพาะตวั 
ทำาใหก้ารวนิจิฉยั และตดัสนิใจในการรกัษา งานวจิยัฉบบันี ้จึงรวบรวมข้อมลูผูป้ว่ยจำานวน 112 ราย จากหลายสถาบนัยอ้นหลงันาน 11 ป ี
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ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีจำานวนผู้ป่วยมากที่สุด และมีราย 
ละเอียดของชนิดที่มาด้วย อาการนอกช่องอก (NMGZL) 
มากที่สุดอีกด้วย

 ปี 2005 NIH รวมข้อมูลย้อนหลัง 20 ราย ในช่วง 20 ปี
[13] ทุกรายมี mediastinal involvement และได้ถูกตีพิมพ์
แยกเป็น entity ใหม่ GZL with mediastinal involvement 
ในป ี2008 ใน 4th edition WHO Classification เปน็ครัง้แรก 
หลังจากน้ัน มกีารศกึษารายละเอยีดอืน่ๆ เชน่ immunophe-
notypic, chromosomal, molecular changes [3], รวมถึง 
methylation profiling พบกว่า GZL มีความแตกต่างกับ 
Classical Hodgkin และ primary mediastinal DLBCL 
จริง [14] เมื่อย้อนดูพบว่าผู้ป่วย 9 จาก 27 ราย ไม่มีรอย
โรคใน mediastinum แต่ไม่มีรายงานข้อมูลและลักษณะของ
โรคแบบNMGZL 
 
 ในรายงานฉบับนี้ ผู้ป่วย GZL ส่วนมากไม่มีรอยโรคใน 
mediastinum และพบลกัษณะอาการสำาคญัหลายอยา่งทีแ่ตก
ต่างกันระหว่างผู้ป่วยที่มีและไม่มี mediastinal involvement 
เช่น NMGZL พบรอยโรคขนาดใหญ่ (Bulky) น้อยกว่า 
อายุเฉลี่ยมากกว่า มักจะมีรอยโรคนอกต่อมน้ำาเหลืองและโรค
ระยะแพร่กระจายมากกวา่ ซึง่จากลกัษณะเหลา่นี ้อาจสง่ผลให ้
NMGZL มกีารพยากรณ์โรค(IPS หรือ IPI) ทีแ่ยก่วา่ MGZL 
แตส่ิ่งทีน่า่สนใจคอื ผูป้ว่ยกลุม่ MGZL มกัจะมพียากรณโ์รคดี
ในตอนวินิจฉัย(Low risk features/prognostic scores) แต่
ผลตอบสนองต่อการรกัษาไมไ่ด้ตา่งจากกลุม่ NMGZL ซึง่อาจ
มีสาเหตุจาก MGZL จะพบก้อนขนาดใหญ่มากกว่า แต่ทั้งนี้ 
โรคทั้ง 2 กลุ่มอาจมีความแตกต่างทาง  biology ซึ่งต้องการ
การศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
 
 ปจัจุบันน้ียงัไมม่แีนวทางการรกัษา ทีไ่ดร้บัการยอมรบัเปน็
มาตรฐานการรักษาWilson et al [6] แสดงข้อมูลของผู้ป่วย 
MGZL 24 ในสถาบันทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ย DA-EPOCH-R 
เป็นเวลา 13 ปี ในเบื้องต้น 4 ปีแรก พบว่า FPS 30%, OS 
83% [15], 5-year EFS 62%, OS 74% โดยผู้ป่วยได้รับ 
CHOP+/-R 51% และ ABVD+/-R 30% และเพียง 10% 
ที่ได้รับ DA-EPOCH-R นอกจากนี้ผู้ป่วย 2 ใน 3 ได้รับ 
Rituximab ร่วมในยาเคมีบำาบัดสูตรแรก อัตราการกลับเป็น
ซ้ำาของโรคพบค่อนข้างสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยยาสำาหรับ Hodgkin lymphoma (ABVD+/-R) [16]

สว่นการรกัษาดว้ยสตูรยาสำาหรบั DLBCL (DA-EPOCH-R 
หรือ R-CHOP) จะส่งผลให้อัตรา PFS ดีขึ้น รวมถึงการใช้ 
Rituximab เปน็ปจัจยัอสิระทีเ่พิม่ การตอบสนองตอ่การรกัษา
เมื่อประเมินด้วย Cox regression analyses ซึ่งพบกว่าการ
มี CD20+ เป็นพยากรณ์โรคที่ดี (โดยไม่ขึ้นกับว่าผู้ป่วยได้รับ 
rituximab  หรือไม่)

 สำาหรบัผูป้ว่ย GZL ทีม่โีรคกลับเปน็ซ้ำา การให้ยาเคมบีำาบดั
สูตรที่ 2 (salvage) ได้ผลค่อนข้างดี และมีอัตราการรอดชีวิต
เปน็ทีน่า่พอใจ 61% ของผูท้ีม่โีรคกลบัเปน็ซ้ำาไดร้บัการทำาปลกู
ถ่ายไขกระดูก (ส่วนมากเป็น Autologous) ซึ่งส่งผลดีต่อผล
การรกัษา (ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูป้ว่ยกลุม่นีม้กัจะแขง็แรง และ
ตอบสนองดตีอ่ยาเคมบีำาบดั) การตดิตามตอ่เนือ่งในระยะยาว 
จะช่วยบอกได้ว่ามีการกลับเป็นซ้ำาในภายหลังหรือไม่ แต่จาก
ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยจำานวนมากจำาเป็นต้องได้
รับ second-line therapy เพื่อให้โรคสงบในระยะยาว ซึ่งการ
ให้ First-line regimens ที่แรงขึ้นอาจช่วยลดจำานวนผู้กลับ
เป็นซ้ำานี้ลงได้ในอนาคต
 
 ขอ้จำากดัของการวจิยัฉบบันี ้คอืไมม่กีารสง่ชิน้เนือ้ไปตรวจซ้ำา 
ในส่วนกลาง (Central pathologic review) แต่ทั้งนี้ ชิ้นเนื้อ
ทัง้หมดไดร้บัการตรวจซ้ำาดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ hematopathologists 
และ lymphoma pathologist (R.D.G.) ภายในสถาบัน
แล้ว การวิจัยแบบศึกษาย้อนหลังนี้ข้อด้อยคือ ผู้ป่วยได้รับการ
รกัษาและตรวจตดิตามทีม่คีวามแตกตา่งกนั แตช่ว่ยใหส้ามารถ
รวบรวมผู้ป่วยกลุ่มโรคที่พบน้อยได้มากพอ ในเวลาจำากัด 
โดยสรุป ผู้ป่วยกลุ่ม NMGZL มักจะมีอายุมากกว่า มีรอย
โรคนอกต่อมน้ำาเหลืองและมาด้วยโรคในระยะ 3-4 มากกว่า 
อีกทั้งไม่ค่อยมีรอยโรคขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้ อัตราการกลับเป็น
ซ้ำาของผูป้ว่ยทัง้ 2 กลุม่ คอ่นขา้งมาก แตอ่ตัราการรอดชวีติยงั
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยการรักษาในเบื้องต้นด้วย Rituximab ร่วม
กับยาเคมีบำาบัดสำาหรับ DLBCL จะให้ผลดีที่สุด และเมื่อโรค
กลับเป็นซ้ำา การรักษาด้วย salvage regimens + HSCT มัก
จะได้ผลดี โดยปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการพยากรณ์โรค ได้แก่ 
ระยะของโรค และ Performance status ทั้งนี้ ยังต้องมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมในแง่ pathologic, biologic, clinical char-
acterization เพื่อพัฒนาแนวทางการรักษา รวมถึงการใช้ยา
ใหม่เช่น PD1 inhibitiors, brentuximab vedotin, และอื่นๆ
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Interesting articles

 เป็นที่ทราบกันมานานว่า cell of origin (COO) ของ 
diffuse large B-cell lymphoma ซึ่งแบ่งเป็น germinal- 
center B-cell (GCB) และ activated B-cell (ABC) 
นั้นมีความสาคัญทางคลนิิก เนื่องจากด้วยการรกัษามาตรฐาน 
R-CHOP ผู้ป่วย ABC subtype จะมีอัตราของ overall 
survival (OS) และ progressive-free survival (PFS) 
ตำ่ากว่าชัดเจน นอกจากนี้ novel therapy หลายชนิด ซึ่งออก
ฤทธิ์ยับยั้ง NF-Kappa-B pathway สามารถเพิ่มอัตรา OS 
และ PFS ในผูป่้วย ABC-DLBCL จนไมด่อ้ยกวา่ผูป้ว่ยชนดิ 
GCB การตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อวิเคราะห์แยกชนิด COO 
ของ DLBCL จึงดเูหมอืนจะมคีวามสำาคญัตอ่การวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยใหม่ DLBCL แต่ละรายในอนาคต

 ในปจัจบุนัการตรวจหา COO ของ DLBCL สามารถทำาได ้
2 วิธี 1. DNA microarray เปน็ gold standard แตต่อ้งอาศยั  
fresh frozen tissue และราคาแพงมาก จึงไม่เป็นที่นิยม 
แพรห่ลาย 2. Immunohistochemisty โดยใช ้Han’s criteria หรอื  
Choi’s criteria เป็นที่นิยมเนื่องจากตรวจได้ในห้องปฎิบัติ 
การทางพยาธิวิทยาทั่วไป แต่ความแม่นยาต่าเพียง 70-75%  
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามีรายงานการตรวจ COO ผู้ป่วย  
DLBCL ด้วยวิธี digital gene expression บน formalin- 
fixed paraffin-embedded tissue (FFPET) พบว่าให้ความ
แม่นยำาสูง และราคาไม่สูงเท่า DNA microarray

นพ.ธานินทร์	อินทรกำาธรชัย
หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รายงานโดย Scott DW ฉบบันี ้นบัเปน็รายงานแรกๆ
ที่ตรวจ COO ในผู้ป่วยใหม่ de novo DLBCL 344 ราย 
ดว้ยวธิกีารดงักลา่วขา้งตน้ซึง่รกัษาดว้ย R-CHOP ผลการ 
ศึกษาพบว่า เทคนิคการตรวจมีความสอดคล้องในการ
วินิจฉัย COO subtype ถึง 96% และสามารถยืนยันได้
ว่าผู้ป่วย ABC subset จากการตรวจดังกล่าวมี OS และ 
PFS ต่ากว่าผู้ป่วย GCB DLBCL ชัดเจน นอกจากนี้
โดยการวิเคราะห์ด้วย Cox analysis ยังพบว่า COO 
จากการตรวจดังกล่าวเป็นตัวแปรสาคัญต่อการพยากรณ์
โรคโดยไมข่ึน้กบั IPI scores และ MYC/BCLL double 
expression อีกด้วย

 กล่าวโดยสรุปการตรวจ COO ของ DLBCL ด้วย
วิธี digital gene expression บน FFPET เป็นวิธีการ
การตรวจที่น่าสนใจ ที่น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต
ต่อการรักษาผู้ป่วย DLBCL

	 Prognostic	Significance	of	Diffuse	Large	B-Cell	Lymphoma	Cell	of	
Origin Determined by Digital Gene Expression in Formalin-Fixed 

Paraffin-Embedded	Tissue	Biopsies.	
Scott DW, Mottok A, Ennishi D, Wright GW, Farinha P, Ben-Neriah S, et al. 

J Clin Oncol. 2015;33:2848-56.
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Case discussion I

Primary diffuse large B-cell lymphoma of uterine cervix

พญ.นิศา	มะเครือสี
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประวัติ 

 ผูป่้วยหญงิไทยคู ่อาย ุ55 ป ีผูป้ว่ยมาตรวจทีแ่ผนกนรเีวชกรรม
ดว้ยอาการมีเลอืดออกกะปรดิกะปรอยทางชอ่งคลอด 1 เดอืน 
ก่อนมาโรงพยาบาล ไม่มีเบื่ออาหาร ไม่มีน้ำาหนักลด 
ประวัติอดีต ผู้ป่วยมีบุตร 2 คน (Para 2-0-2, last 23 ปี), 
ประจำาเดือนหมดมา 3 ปี
โรคประจำาตัว โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูง

 ตรวจร่างกาย

HEENT: not pale, no jaundice
Heart and lungs : WNL
Abdomen : no hepatosplenomegaly
Lymph nodes : no superficial lymphadenopathy
Per Vaginal examination : tissue mass at lower lip 
of cervix, 5 mm in diameter with contact bleeding.

	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Conventional smear (Pap smear): satisfactory for 
evaluation, presence of endocervical/transformation 
zone component, negative for intraepithelial lesion or 
malignancy, atrophy with inflammation
Functional curettage, and cervical biopsy
- Endometrium sampling: inadequate specimen (only  
 mucous with inflammatory exudates), no endometrial 
 tissue is received in this specimen

- Cervix uteri, lower lip, and biopsy: diffuse poorly  
 cohesive medium to large cell sized atypical cells,  
 some areas show rather sheet formation. The tumor  
 nuclei show moderate pleomorphic vesicular 
 appearance. Nucleoli are prominent. The tumor  
 cells infiltrate with destruction normal organ 
 architecture. The immunohistochemical study results  
 are as following:
 AE1/AE3: negative, CD20: positive, diffuse and  
 strong, CD3: negative, HMB45: negative, CD5: 
 negative, CyclinD1: negative, CD30: positive, Ki67:  
 positive more than 95% of tumor nuclei
Final pathological diagnosis: Compatible with diffuse 
large B-cell lymphoma with CD30 positive subtype.
CT neck, chest, abdomen and pelvis: a homogeneous 
enhancing lesion at cervix, 4.4 X 2.1 cm
Bone marrow biopsy: trilineage marrow, no morphologic 
evidence of lymphoma 
HBs Ag: positive, Anti HBs negative, Anti HCV 
negative, Anti HIV negative
HBV DNA detected, less than 50 IU/mL

	 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม

CBC: Hb12.9 g/dL, MCV 90fl, RDW 12, Platelets 
248 X 109/L, WBC 10.6 X 109/L, N 62%, L 30%, 
M 5 %, E 3%, B 1% Cr 0.72 mg/dL, Total protein 
8.17 mg/dL, Albumin 4.4 mg/dL, TB 0.67 mg/dL, 
DB 0.25 mg/dL, AST 49 U/L, ALT 52 U/L, ALP 
36 U/L, uric acid 3 mg/dL,Ca8mg/dL LDH 199 U/L 
(124-220)
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การวินิจฉัยโรค	diffuse	large	B-cell		 	 		
lymphoma	stage	IE	with	bulky,		 	 		
chronic	hepatitis	B	infection

	 การดำาเนินโรค
 
 ผู้ป่วยได้รับยา lamivudine เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเริ่ม
ยาเคมบีำาบดั หลงัจากนัน้ผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาใหย้าเคมบีำาบดั
เป็น Rituximab ร่วมกับ CHOP หลังจากให้ยาไป 3 ครั้ง 
ได้ทำาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก้อนยุบลงเหลือ 4.4 X 1.7 cm 
เนื่องจากยุบลงประมาณร้อยละ 20 จึงประเมินการตอบสนอง
เปน็ minimal response แตไ่มไ่ด้ partial response จงึวนิจิฉยั
เป็น refractory DLBCL ดังนั้นจึงได้ให้ยาเคมีบำาบัดเป็น 
DICE regimen (Dexamethasone, Cisplatin, Etoposide) 
หลังจาก DICE ครั้งแรกได้ทำา cervical biopsyพบว่าไม่มี
มะเร็งต่อมน้ำาเหลืองจึงได้ส่งผู้ป่วยไปทำา Gallium scan ผล 
negative จึงได้ให้ยาเคมีบำาบัดเป็น DICE regimen ครั้งที่ 2 
และได้วางแผนให้ยาต่ออีก 1 ครั้ง และจะไปฉายแสงร่วมด้วย
เนื่องจากเป็น bulky lesion แต่ผู้ป่วยปฏิเสธการให้ยาเคมี
บำาบดัต่อและการฉายแสง ปจัจบุนัผูป้ว่ยยงัมชีวีติอยูท่ี ่6 เดอืน
จากที่เริ่มการวินิจฉัย เป็นระยะเวลา 2 เดือนหลังจากการให้
ยาครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยยังมาติดตามการรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 บทอภิปราย

 ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินที่อวัยวะ
สืบพันธุ์ของผู้หญิงพบได้น้อย โดยเม่ือเทียบกับผู้ป่วยที่เป็น
มะเร็งของปากมดลูกทั้งหมดนั้นพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิด
มะเร็งต่อมน้ำาเหลืองที่อวัยวะสืบพันธุ์น้อยกว่าร้อยละ 11,2 

และพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำาเหลือเฉพาะที่ปากมดลูกร้อยละ 
0.2-0.63 ได้มีการรายงานผู้ป่วย 186 คนที่เป็นมะเร็งต่อม 
น้ำาเหลืองที่อวัยวะสืบพันธุ์ ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1974 ถึง 2004 
โดยพบว่าร้อยละ 37 เป็น systemic lymphoma ส่วนร้อยละ 
63 เป็น primary extranodal lymphoma ที่อวัยวะสืบพันธุ์  
พบว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองที่ปากมดลูกจำานวน 
17 คน4

ปี ค.ศ. 2013 ได้มีรายงานผู้ป่วยโดย Anagnostopoulos และ
คณะ5 จำานวน 178 ราย โดยเป็น primary cervical NHL 
118 ราย พบวา่ median age ของผูป้ว่ยคอื 46 ป ี(อยูร่ะหวา่ง 
20-85 ปี) สำาหรับ subtype นั้นพบว่าร้อยละ 37 เป็น 
DLBCL รอ้ยละ 5 เปน็ Follicular lymphoma สำาหรบัระยะ
ของผู้ป่วยซึ่งแบ่งตาม Ann Arbor นั้น พบว่าเป็นระยะที่ 1 
ร้อยละ 69.2  ระยะที่ 2 ร้อยละ 22.7 ระยะที่ 3 ขึ้นไปร้อยละ 
8.1 ของผู้ป่วย

 โดยผู้ปว่ยมกัจะมาพบแพทยด์ว้ยภาวะมเีลอืดออกผิดปกติ
ทางช่องคลอด (abnormal vaginal bleeding) ตรวจภายใน
พบ bulky cervix โดยที่ไม่มี B symptoms

 การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคน้ีจะพบว่าผู้ป่วยจะมีภาวะเลือดออก
ทางชอ่งคลอด และเมือ่ตรวจภายในกจ็ะพบว่ามมีดลกูและปาก
มดลูกโต และเคล่ือนทีไ่มไ่ดเ้นือ่งจากม ีparametrial infiltration6 
มะเรง็ตอ่มน้ำาเหลืองทีป่ากมดลูกนัน้จะมาจาก cervical stoma5 
ดังนั้นจะไม่ involvement บริเวณ squamous epithelium 
ดังนั้นการตรวจด้วยวิธี Pap smear โดยทั่วไปจะไม่สามารถ
วนิจิฉยัโรคได ้ซึง่ตา่งจากมะเรง็ปากมดลกูชนดิ squamous cell 
หรอื adenocarcinoma ทีจ่ะ involvement ทีบ่รเิวณ squamous 
epithelium
 
 สำาหรับการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยการทำาเอกเซเรย์
คอมพิวเตอร์นั้น ไม่สามารถที่จะประเมินผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง 
ต่อมน้ำาเหลืองที่ปากมดลูกได้ดีมากนัก เนื่องจากว่าจะพบ
ลักษณะเป็น nonspecific uterine enlargement และ 
lobulated contour ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็น fibrinoids 
ดังนั้นจึงควรทำาเป็น PET-CT7 โดย PET-CT สามารถที่
จะตรวจการกลับเป็นซ้ำาของมะเร็งหรือการแพร่กระจายของ
มะเร็งได้ดีกว่า CT scan แต่การแปลผลนั้นก็จะต้องประเมิน
ดูว่ามีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำาให้เกิด FDG uptake ได้หรือไม่ เช่น 
เนือ้งอกมดลกู (myoma) ภาวะหลงัคลอด (postpartum state) 
ภาวะปกตขิองการ uptake FDG ของมดลกู (normal physiologic 
uptake in uterus)และ มะเร็งชนิดอื่นๆ ที่ปากมดลูก8
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 สำาหรับการรักษานั้น เนื่องจากเป็นมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองที่
พบได้น้อย ดังนั้นจึงยังไม่มีมาตรฐานการรักษาที่เป็นแนวทาง
ชัดเจน ส่วนใหญ่การรักษาจะเป็นการรายงานผู้ป่วยเป็น case 
report หรือ case series ยังไม่มี randomized control trial 
ซึง่สว่นมากกจ็ะเปน็การรักษาใหย้าเคมบีำาบดัCHOP regimen, 
Rituximab ร่วมกับ CHOP, การฉายแสง และการผ่าตัด 

 ไดม้รีายงานผูป้ว่ยขนาดใหญท่ีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัเปน็ diffuse 
large B-cell lymphoma ทีเ่ข้ารับการรักษาที ่MD Anderson 
Cancer Center จำานวน 469 ระหว่าง ค.ศ. 2001 ถึง 2007 
โดยรักษาด้วยการให้ Rituximab ร่วมกับ CHOP จำานวน 
6-8 ครั้ง ร่วมกับการให้หรือไม่ให้ฉายแสง โดยพบว่าเป็น 
ผู้ป่วยระยะที่ 1 หรือ 2 ร้อยละ 40 และเป็นระยะที่ 3 หรือ 4 
ร้อยละ 60 สำาหรับผู้ป่วยที่ฉายแสงนั้นจะได้รับการฉายแสง
เป็น consolidation involved-field RT (IFRT) ด้วยขนาด 
30-39 Gy หลงัจากได ้complete response  ตอ่ยาเคมบีำาบดั 
โดยพบว่าสามารถคุมlocal control ได้ร้อยละ 100 และไม่มี
การกลับเป็นซ้ำานอกบริเวณที่ฉายแสง9,10

 ป ีค.ศ. 2013 ไดม้รีายงานผูป้ว่ยโดย Anagnostopoulos และ
คณะ5 ในผู้ป่วยที่เป็น cervical lymphoma ทั้งหมด 118 ราย 
พบวา่มกีารรกัษาดว้ยการผา่ตัดร้อยละ 42 โดยในผูป้ว่ยทีผ่า่ตดั
ทั้งหมด พบว่าผ่าตัดอย่างเดียวร้อยละ 9.2 ผ่าตัดร่วมกับการ
ให้ยาเคมีบำาบัดร้อยละ 16.8  ฉายแสงเพียงอย่างเดียวร้อยละ 
10.9 ส่วนที่เหลือใช้การรักษาหลายอย่างร่วมกัน สำาหรับยา 
Rituximab นั้นพบว่ามีการใช้ร้อยละ 11.7 ของผู้ป่วยทั้งหมด 
หลังจากติดตามการรักษาไปพบว่าร้อยละ 85.2 ไม่มีการกลับ
เป็นซ้ำาของมะเร็งที่ 40.5 เดือน (ช่วง 2-240 เดือน) พบว่า
เมื่อติดตามผู้ป่วยในช่วง 12 ถึง 48 เดือน จะมีร้อยละ 2 ของ
ผู้ปว่ยทีก่ลบัเป็นซ้ำา  ขณะทีก่ารเสยีชวีติจากตวัโรคในชว่ง 0 ถงึ 
40 เดือนพบร้อยละ 8.65

 สำาหรับการพยากรณ์โรคนั้นพบว่า 5-year survival rate 
ร้อยละ 77 ของผู้ป่วยที่รายงาน 18 ราย11

 สรุป

 มะเรง็ตอ่มน้ำาเหลอืงทีป่ากมดลกูพบไดน้อ้ย ยงัไมม่แีนวทาง 
การรักษาที่เป็นมาตรฐานที่มีหลักฐานชัดเจน มีรายงานการ
ให้ยา immunotherapy (Rituximab ร่วมกับ CHOP หรือ 
CHOP-like regimen) ร่วมกับการฉายแสงหรือไม่ฉายแสง
พบว่าได้ผลการรักษาที่ดี

ภาพที่ 1 แสดงภาพชิ้นเนื้อจากปากมดลูกย้อม H & E พบ diffuse 
poorly cohesive medium to large cell sized atypical cells, 
some areas show rather sheet formation. The tumor nuclei 
show moderate pleomorphic vesicular appearance. Nucleoli are 
prominent. The tumor cells infiltrate with destruction normal 
organ architecture.
(ภาพจาก อ.นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

x4

x40
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ภาพที่ 2 แสดงภาพชิ้นเนื้อจากปากมดลูกติด CD 20,CD30, Ki67% 
ติดประมาณ 95% บน medium to large atypical cells 
(ไม่ติด AE1/AE3, CD3, CD5, CyclinD1)
(ภาพจากนพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) (X20)
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Q and A
นพ.	วีระศักดิ์	นาวารวงศ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่

ตอบ: ปัจจุบันคนไทยมภีาวะน้ำาหนกัเกนิถงึ 1 ใน 3 และ 1 
ใน 10 เปน็โรคอว้น จากการสำารวจในป ีพ.ศ. 2552 คนไทยอาย ุ
15 ปีขึ้นไปมีอัตราของภาวะน้ำาหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เท่า (จาก 
17.2% เป็น 34.7%) และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (จาก 
3.2% เป็น 9.1%)เทยีบกบัการสำารวจเมือ่ป ีพ.ศ. 25341 ดงันัน้ 
โอกาสที่จะพบผู้ป่วยอ้วนโรคมะเร็งมีมากขึ้น การปรับขนาด
ของยาเพือ่ใชใ้นผูป่้วยอว้นนัน้มคีวามจำาเปน็ โดยเฉพาะยาทีม่ ี
therapeutic index แคบ ดังน้ันปญัหาเกีย่วกบัยาเคมบีำาบดัทีใ่ช้
ในผูป้ว่ยอ้วนน้ันอยู่ทีก่ารคำานวณยาโดยใช ้BSA (body surface 
area) ซึ่งการคำานวณยาเคมีบำาบัดโดยอาศัยข้อสมมุติฐานที่
ว่าเมตาบลิสมของยานั้นจะสัมพันธ์กับ BSA โดยคิดสูตรจาก
การวัดในกลุ่มคนไม่มากเมื่อเกือบ 100 ปีมาแล้ว2 แม้ว่าการ
ใช้ BSA จะได้ประโยชน์เมื่อประมาณค่า(extrapolate) ขนาด
ยาระหวา่งหนูและมนุษยใ์นชว่งระยะทีน่ำาผลการศกึษาทีไ่ดจ้าก
ระยะ preclinical มาใช้ในการศึกษาทางคลินิกในระยะแรก 
จึงเกิดข้อสงสัยถึงความเหมาะสมในการนำามาใช้ในระยะต่อๆ 
มา3 การคำานวณ BSA มีหลายสูตร ตัวอย่างเช่น สูตรของ 
DuBois และ DuBois2 BSA [m2] = น้ำาหนกั (กก.)0.425 x ความสงู 
(ซม.)0.725 x 0.007184, หรอื สตูรของ Mosteller4 BSA [m2] = 
รากกำาลงัสองของ ([ความสงู (ซม.) x น้ำาหนกั (กก.) ]/3600) 
แพทย์ใช้ค่า BSA ในการคำานวณยาผู้ป่วยอ้วนแตกต่างกัน 
บางท่านกำาหนดค่า BSA ไว้ไม่เกิน 2.0/m2 หรือมีการเข้า
สูตรคำานวณโดยใช้ค่าน้ำาหนักที่แตกต่างกัน มีทั้ง actual body 
weight (ABW), ideal body weight (IBW), lean body 
weight (LBW), adjusted body weight (AdjBW) และ 
predicted normal weight (PNW) โดยมสีตูรคำานวณน้ำาหนกั
ดังนี ้การคำานวณ IBW (กก.) สตูรของ Devine5 สำาหรบัชาย: 
50 กก. + 2.3 กก. ทุกนิ้วที่เกิน 5 ฟุต,สำาหรับหญิง: 45.5 กก.  
+ 2.3 กก. ทกุนิว้ทีเ่กนิ 5 ฟตุ, สตูรของ Robinson6 สำาหรบัชาย:
52 กก. + 1.9 กก. ทุกนิ้วที่เกิน 5 ฟุต, สำาหรับหญิง : 49 กก. 

คำาถาม:		ผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง
	 จะคำานวณยาเคมีบำาบัดอย่างไร?

+ 1.7 กก. ทุกนิ้วที่เกิน 5 ฟุต, การคำานวณ LBW (กก.) 
สำาหรับชาย: 1.1 x ABW-0.0128 x BMI (body mass 
index) x ABW, สำาหรับหญิง: 1.07 x ABW - 0.0148 x  
BMI x ABW, การคำานวณ AdjBW (กก.): IBW (กก.)+0.4 
x (ABW(กก.)-IBW(กก.)) และ การคำานวณ PNW(กก.) 
สำาหรับชาย: 1.57 x ABW - 0.0183 x BMI x ABW 
- 10.5, สำาหรับหญิง: 1.75 x ABW - 0.0242 x BMI  
x ABW - 12.6 เปน็ต้น และเมือ่ลองใชสู้ตรเหล่าน้ีคำานวณ BSA 
ผู้ป่วยที่มีน้ำาหนัก 130 กิโลกรัม สูง 170 ซม จะได้ค่า BSA 
ตั้งแต่ 1.58/m2 (ใช้ LBW) ถึง 2.48/m2(ใช้ ABW) และ
สมมุติถ้าต้องให้ยาเคมีบำาบัด 175 mg/m2 ถ้าคำานวณด้วย 
ABW จะได้ค่า BSA 2.48/m2 คิดเป็นปริมาณยา 434 มก. 
ถ้ามีการปรับน้ำาหนักผู้ป่วยตามสูตรดังกล่าวจะคำานวณยาได้
ปริมาณตั้งแต่ 277 มก.(ใช้ BSA 1.58/m2) ถึง 359 มก. 
(ใช้ BSA 2.48/m2) แต่ถ้าใช้ BSA ที่ไม่เกิน 2.0/m2 

คดิเปน็ปรมิาณยา ได ้350 มก. เปน็ผลใหผู้ป้ว่ยไดย้าทีต่า่งกนั7 
จะเหน็ไดว้า่สตูรการคำานวณทีต่า่งกนัเปน็ผลใหป้รมิาณยาท่ีผูป้ว่ย
ได้รับต่างกันมาก

 โรคอว้นนัน้มผีลตอ่เภสชัจลนศาสตร ์(pharmacokinetic) 
ของยาเคมบีำาบดั ผูป้ว่ยทีอ่ว้นจะมกีารเพิม่ขึน้ของเปอรเ์ซน็ตไ์ข
มนัตอ่น้ำาหนกัจรงิของผูป้ว่ย และยงัมกีารเปลีย่นแปลงในระบบ
การไหลเวียนของเลือด การเปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่านี้จะมีผล
ต่อ volume of distribution และการกำาจัดยา ส่งผลถึงระดับ
ยาที่ผู้ป่วยได้สัมผัส (patient drug exposure) สำาหรับการ
คำานวณยาเคมีบำาบัดในผู้ป่วยแต่ละรายนั้นอาศัยค่า BSA ซึ่ง
สามารถทำานายขนาดยาทีผู่ป้ว่ยไดส้มัผสั8 แตท่ีม่าของสตูรการ
คำานวณค่า BSA ตลอดจนการกำาหนดขนาดยาเคมีบำาบัดที่
ให้เพื่อรักษาผู้ป่วยอ้วนน้ันก็ยึดตามข้อมูลการศึกษาวิจัยต่างๆ  
ที่ไม่ได้รวมเอาผู้ป่วยอ้วนเข้าไว้ด้วย9,10
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 มีผู้ให้ความเห็นว่าในการให้ยาผู้ป่วยที่อ้วนมากๆ โดย
คำานวณยาตาม ABW อาจจะทำาให้ผู้ป่วยได้สัมผัสยามากเกิน 
ทั้งนี้เน่ืองจากเภสัชจลนศาสตร์ที่เปลี่ยนไปในผู้ป่วยกลุ่มนี้  
อาจสง่ผลให้เกดิพษิจากยาได้ แตก่ย็งัไมม่รีายงานฉบบัใดทีร่ะบุ
ว่าผู้ป่วยอ้วน กลุ่มไหนควรได้รับการปรับยาแบบ empirical 
dose adjustment(EDA) หรือ รายงานถึงวิธีการคำานวณ
ยาเคมีบำาบัดที่ดีที่สุดในการวางมาตรฐานระดับยาที่ผู้ป่วยได้
สัมผสัทีมี่ระดบัความอ้วนทีแ่ตกต่างกนั การทีต้่องใช ้EDA นัน้ 
วางบนพื้นฐานของความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ 
โดยพจิารณารวมถึง โอกาสจะรกัษาโรคใหห้ายขาด (curability), 
performance status จำานวนและชนิดของโรคร่วม อายุผู้ป่วย 
ชนดิของยาทีใ่ชท้ำาการรักษา (targeted agent หรือ cytotoxic) 
อาการพษิทีค่าดวา่จะเกดิ ระดบัความอว้นของผูป้ว่ย11 แตก่ารใช ้
EDA สำาหรับผู้ป่วยอ้วนนั้นก็ยังไม่มีวิธีที่ดีและแม่นยำาที่สุด11 
เราพบว่าประมาณร้อยละ 20-40 ที่เป็นน้ำาหนักที่เกินนั้นเป็น
น้ำาหนักที่ปราศจากไขมัน (lean mass) ดังนั้นในการคำานวณ 
AdjBW นั้นจะเท่ากับ IBW บวกเพิ่มอีกร้อยละ 25 หรือ 
40 ของน้ำาหนักที่เกินจาก IBW (AdjBW40),12,13 จากการ
สำารวจวธิกีารคำานวณคา่ BSA ของแพทยแ์ละเภสชักรว่ามวิีธใีช ้
EDA แตกต่างกันในผู้ป่วยโรคอ้วนอย่างไรบ้าง พบว่าร้อยละ 
36.3 ใช้ AdjBW40, ร้อยละ 22.3 จำากัดค่าไว้ที่ BSA 2/m2, 
ร้อยละ16.6 ใช้ AdjBW25, ร้อยละ 10.5 ใช้ IBW และ 
ร้อยละ 3.2 ใช้ ABW ตามลำาดับ11 ส่วนรายงานการสำารวจ
ในประเทศออสเตรเลียพบว่าการคำานวณยาเคมีบำาบัดสำาหรับ 
ผู้ป่วยอ้วนโรคมะเร็งนั้น oncologist ใช้ actual body weight 
แคร่อ้ยละ 6 อกีเกอืบรอ้ยละ 70 ทีเ่หลอืจำากดัค่า BSA ไมเ่กนิ 
2/m2 หรือคำานวณค่าโดยใช้ IBW14

 อย่างไรกต็ามความสมัพันธร์ะหวา่งน้ำาหนกัผูป้ว่ยกบั BSA 
นัน้ไมค่อ่ยดนัีก ตวัอยา่งเชน่ ผูป้ว่ยสงู 180 ซม. ม ีideal body 
weight 71 กิโลกรัม คำานวณ BSA ตามสูตรของ Dubois 
ได้ 1.9 อีกคนหนึ่งสูง 180 ซม.น้ำาหนัก 142 กิโลกรัม คำานวณ 
BSA ได้ 2.55 จะเห็นว่าคนที่ 2 มีน้ำาหนักมากกว่าคนแรก
ร้อยละ 100 แต่มีค่า BSA มากกว่าคนแรกเพียงร้อยละ 
34 ถา้พจิารณาถึงยาเคมบีำาบดับางตวัทีล่ะลายในไขมนัสงูซึง่จะ
ม ีvolume of distribution สงู การคำานวณยาโดยอาศยั BSA 

อาจจะได้รับยาน้อยกว่าที่คำานวณได้จากการใช้ค่าน้ำาหนักจริง
ของผูป้ว่ยโดยตรง15 ถา้อา้งองิถงึขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ การทีผู่ป้ว่ยได้
ยาเคมีบำาบัดในขนาดที่แรงขึ้นจะเป็นตัวทำานายการตอบสนอง
ของโรคมะเร็งหลายชนิดที่ดีขึ้นแล้ว จำาเป็นต้องพิจารณาการ
ให้ยาในขนาดที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่อ้วน16,17 ซึ่งการกำาหนด
ขนาดยาที่เหมาะสมในการคำานวณยาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วย
มะเร็งผู้ใหญ่นั้นได้จาก randomized controlled clinical 
trials (RCTs) โดยอาศยั BSA18 มหีลกัฐานสำาคญัทีย่นืยนัวา่ 
การลดขนาดยาลงจากขนาดมาตรฐานที่กำาหนดไว้ในการ
รักษาโรคมะเร็งที่คาดหวังจะรักษาให้หายขาดน้ัน จะส่งผลต่อ 
disease-free survival (DFS) และ overall survival (OS)19-24 
แม้ว่ามีหลายการศึกษาที่ยืนยันถึงความปลอดภัยและความ
สำาคญัของการให้ยาเตม็ขนาดคำานวณยาเคมบีำาบดัตามน้ำาหนกั
กต็าม แตก่พ็บวา่ผูป้ว่ยทีม่นี้ำาหนกัเกนิหรอือว้นกย็งัคงไดร้บัยา
ไม่เต็มที่16,25-27 ในการศึกษารูปแบบในทางปฏิบัติพบว่าร้อยละ 
40 ของผูป้ว่ยอว้นไดร้บัยาในขนาดทีจ่ำากดั โดยไมไ่ดค้ำานวณยา
ตาม actual body weight16,25,27-30 แพทย์โรคมะเร็งยังคงนิยม
ใช้ ideal body weight หรือ adjusted ideal body weight 
หรือจำากัดค่า BSA ไม่เกิน 2.0/m2 มากกว่าที่จะใช้ actual 
body weight ในการคำานวณ BSA เป็นผลให้ปริมาณยาเคมี
บำาบดัทีผู่ป้ว่ยมะเรง็ทีอ่ว้นหรอืน้ำาหนกัเกนิไดร้บัมคีวามแตกตา่ง
กันมาก14,16,20,28,31-35 แสดงให้เห็นว่าแพทย์ยังไม่มั่นใจในเรื่อง
การเลือกขนาดยาที่เหมาะสม การที่ผู้ป่วยมะเร็งที่อ้วนหรือ 
น้ำาหนักเกินได้รับยาเคมีบำาบัดต่ำากว่าที่คำานวณได้จากน้ำาหนัก
จริง และการที่ลดขนาดยาลงโดยไม่จำาเป็นนั้น อาจเป็นเหตุ
หนึ่งที่ทำาให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้ และ 
ไม่พบว่าผู้ป่วยที่อ้วนได้รับยาเกินขนาดเมื่อคำานวณโดยใช้ 
น้ำาหนัก actual body weight16,25,32,36-38

 ผู้เชี่ยวชาญของ American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) แนะนำาให้ใช้ ABW ในการคำานวณ
ขนาดของยาเคมีบำาบัดโดยอาศัย BSA เป็นฐาน (BSA-
based dosing) ในผู้ป่วยมะเร็งที่อ้วน โดยเฉพาะเมื่อตั้งเป้าที่
จะรกัษาใหห้ายขาด ไมม่หีลักฐานวา่อาการพษิเพิม่ขึน้ในผูป้ว่ย
มะเร็งที่อ้วนที่ได้รับยาเคมีบำาบัดโดยคำานวณด้วยน้ำาหนักเต็ม 
พบภาวะ myelosuppression ไม่ต่าง หรืออาจจะน้อยกว่า 
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ผู้ป่วยที่ไม่อ้วนเมื่อได้ยาเต็มขนาด แนะนำาให้ปรับขนาดยา 
ผูป้ว่ยอว้นโดยยดึแนวทางปฏิบติัทีใ่ชใ้นผูป้ว่ยทีไ่มอ้่วนในกรณทีี่
ผู้ป่วยกลุ่มนี้เกิดอาการพิษจากยา ไม่แนะนำาให้ยาแบบ fixed 
dosing ยกเว้นยาบางตัว เช่น bleomycin หรือ vincristine39 

และการคำานวณค่า BSA น้ันไม่มีสูตรไหนที่ดีและจำาเพาะ
สำาหรบัผูป้ว่ยมะเรง็ทีอ่ว้น39 ข้อจำากดัของข้อแนะนำาน้ีคือ ขอ้มลู
ท่ีใช้ประกอบการพิจารณานั้นได้มาจากการศึกษาในโรคมะเร็ง
เต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำาไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด และ
เป็นการศึกษาย้อนหลัง 

 ดังน้ันในการคำานวณยาที่จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งที่อ้วนนั้น 
มปีระเดน็ทีจ่ะตอ้งพจิารณาหลายประการดังน้ี คือ ในแตล่ะการ
ศึกษาวิจัยนิยามของคำาว่า อ้วน (obesity) ไม่สอดคล้องกัน 
และการใช้พิสัยของน้ำาหนักที่จำากัดทำาให้ไม่สามารถจะนำา 
ผลงานวิจัยเพื่ออ้างอิงไปสู่กลุ่มผูป้่วยที่มีน้ำาหนักเกนิมากๆ ได้ 
นอกจากนี้การศึกษาต่างๆ เหล่านี้ยังไม่ได้ประเมินว่าวิธีต่างๆ
ท่ีใช้ในการคำานวณขนาดยาเคมีบำาบัดนั้นว่าสามารถจะทำาให้
ผลลพัธก์ารรกัษาทางคลนิิกในผูป้ว่ยอ้วนดีข้ึน40 ภาวะอ้วน หรอื 
น้ำาหนักเกินจะมีผลให้เภสัชจลนศาสตร์ของยาเคมีบำาบัดแต่ละ
ตวักม็กีารเปลีย่นแปลง ทำาใหก้ารกำาจดัยาเคมบีำาบดัมไีดท้ัง้เพิม่
ขึน้และลดลง นอกจากนีย้งัขาดขอ้มลูทางเภสชัจลนศาสตรข์อง
ยาในกลุ่ม monoclonal antibody และยาใหม่ๆ ที่ใช้ในการ
รักษาโรคมะเร็งเหล่านี้
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