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	 จุลสาร	Lymphoma	Newsletter	ฉบับที่ท่านถืออยู่ในมือ
นี้	เป็นฉบับที่	4	ประจำเดือน	กันยายน	ปี	พ.ศ.	2552	สำหรับจุลสาร
ฉบับนี้	เนื้อหายังคงเข้มข้นเหมือนเดิม	สำหรับ	Pathology	Forum	
ศ.พญ.เลิศลักขณา		ภู่พัฒน์	ได้เขียนเรื่อง	เทคนิค	Tissue	microarray	
(TMA)	กับการศึกษา	lymphoma	ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ	และในฉบับนี้
ส่วนของ	Pathology	Forum	มีเพิ่มเนื้อหา	ของทาง	อ.นพ.ชรินทร์	
ยาอินทร์์	เนื่องจากในฉบับที่แล้วเกิดความผิดพลาดในส่วนของผู้
ประพันธ์	ทางคณะผู้จัดทำต้องขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วย	ส่วน	Review	
Article	อ.พญ.ลลิตา	นรเศรษฐ์ธาดา	ได้	review	จากวารสาร	Blood	
เรื่อง	Follicular	lymphomas	with	and	without	translocation	
t(14;18)	differ	in	gene	expression	profiles	and	genetic	
alterations	และ	ผศ.นพ.กานดิษฎ์	ประยงค์รัตน์์	ได้กรุณา	review	
เรื่อง	จากวารสาร	JCO	เรื่อง	Primary	Therapy	of	Waldenströ m	
Macroglobulinemia	With	Bortezomib,	Dexamethasone,	and	
Rituximab:	WMCTG	Clinical	Trial	05-180	ส่วน	Interesting	
Articles	นพ.ธวัชชัย	สุวรรณบรรณ	ได้ช่วยสรุปให้รวม	5	เรื่อง	
	 ส่วน	Case	Discussion	มี	2	รายของ	อ.พ.ท.นพ.ต้นตนัย	
นำเบญจพล	เป็นผู้ป่วย	mantle	cel l 	 lymphoma	และ	ของ	
นพ.สมชาย	วงศ์ขันตี	เป็นผู้ป่วย	Langerhans	cell	histiocytosis	
สุดท้ายเป็น	Q	and	A	เรื่อง	โครงการนำร่องการปลูกถ่ายไขกระดูก
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
	 หวังว่าบทความต่างๆ	ในจุลสารฉบับนี้คงทำให้สมาชิก	
ทั้งหลายได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรค	lymphoma	
ไม่มากก็น้อย	ถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือต้องการจะให้	
คำแนะนำขอความกรุณาส่ง	email	มาที่	tlsg.info@gmail.com		
	

ประชาสัมพันธ์ 

จุลสารโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ฉบับที่ 4/กันยายน 2552 

	 เมื่อวันที่	5-6	กันยายน	2552	ที่ผ่านมา	ทาง	ชมรมโรค
มะเร็งต่อมน้ำหลืองแห่งประเทศไทย	ภายใต้	สมาคมโลหิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย	ได้จัดประชุมวิชาการอบรมระยะสั้นครั้งที่	3	ประจำปี	
2552	(The	Third	Lymphoma	Education	Course)	แก่แพทย์
สมาชิกชมรม	ในหัวข้อเรื่อง	“Diagnosis	and	Management	of	
New	Lymphoma	Entities:	WHO	2008	Classification”	ณ	
โรงแรมกรุงศรีริ เวอร์	จ.อยุธยา	โดยมีแพทย์สาขาโลหิตวิทยา	
และพยาธิวิทยาเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวนมาก				

	 เนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก	(World	Lymphoma	
Awareness	Day)	ตรงกับวันที่	15	กันยายน	ของทุกปี	และในปีนี้ทาง
ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชน	
ในหัวข้อเรื่อง	“มะเร็งต่อมน้ำเหลือง...โรคที่รักษาให้หายได้”	เมื่อวัน
เสาร์ที่	12	กันยายน	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุมพญาไท	อาคารเฉลิม
พระเกียรติ	โรงพยาบาลราชวิถี	โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างมาก	
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PathologyForum1
ศ.พญ.เลิศลักขณา  ภู่พัฒน	์

ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

Tissue microarrays (TMA) คืออะไร	

						 Tissue	microarray	หรือ	TMA	ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจ
ตัวอย่างเนื้อเยื่อขนาดเล็กจากคนไข้	ในการค้นหายีนส์/กลุ่มของยีนส์	หรือ	
โปรตีนหลายร้อยหลายพันชนิดที่สัมพันธ์กับมะเร็งหรือโรคอื่นๆ	
							 TMA	ทำขึ้นโดยการนำเนื้อเยื่อหลายชิ้นจากพาราฟินบล๊อก
มาจัดใหม่รวมกันไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เห็นเนื้อเยื่อจากคนไข้หลายราย
ได้ในสไลด์เดียว	ในการสร้าง	TMA	เราใช้ เข็ม	biopsy	เนื้อมาจาก
พาราฟินบล๊อก	(เนื้อส่วนที่ เจาะนี้ เรียกว่า	core)	จากนั้นนำไปใส่ใน
พาราฟินบล๊อกอันใหม่ซึ่งใช้เข็มเจาะเป็นรูไว้ก่อนแล้ว	ซึ่งเราจะต้องทำตาราง
ระบุตำแหน่ง	TMA	ว่าจุดนั้นๆ	สัมพันธ์กับคนไข้รายไหน	เมื่อวางให้เป็น
แถวเป็นแนวเราจะใส่	core	ใน	TMA	ได้มากถึง	600	ตัวอย่าง	หรือมากกว่า
นั้นถ้าใช้	tissue	core	ขนาดเล็กลง	จากนั้น	จะตัด	section	จาก	TMA	
แล้ว	mount	ลงบนสไลด์	ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์ได้โดยวิธีการทางจุลภาย
วิภาคได้ทุกวิธี	เช่น	immunohistochemistry,	in	situ	hybridization	
เป็นต้น	ด้วยวิธีนี้ทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์เนื้อเยื่อของคนไข้ทุกรายโดย
การย้อมเพียง	1-2	TMA	แทนที่จะต้องย้อมหลายร้อยสไลด์เหมือนที่ทำกัน
ตามปกติ	โดย	TMA	สามารถทำได้กับเนื้อเยื่อทุกชนิดรวมทั้ง	decalcified	
bone	marrow	biopsy	และ	cell	lines	

ตัวอย่างการนำ TMA ไปประยุกต์ใช	้

	 •		เมื่อเริ่มแรก	TMA	ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิจัยโรคมะเร็ง	
เพราะมีจุดแข็งในการค้นหารูปแบบการแสดงออกของยีนส์ในระดับโปรตีน
สำหรับมะเร็งต่างๆจำนวนมาก	ซึ่งวิเคราะห์ได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว		
	 •	ใช้ในงานที่ต้องการควบคุมคุณภาพ	เช่น	immunohistochemistry,	
in	situ	hybridization	และ	micro-dissection	เพราะเนื้อเยื่อที่นำ
มาทดสอบจะถูกย้อมภายใต้สภาพเดียวกัน			
	 •	อาจนำไปใช้เป็นวิธีคัดกรองคนไข้	เพราะประหยัดทรัพยากรมากกว่า	

ตัวอย่างรายงานการใช้ TMA ในการศึกษา Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL)	

	 DLBCL	เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่พบบ่อยมากที่สุด	ประมาณร้อยละ	
35-40	ของ	Non-Hodgkin	lymphomas	ที่พบในผู้ใหญ่	แม้ว่า	DLBCL	จะเป็น	
specific	entity	ในการแบ่งชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองใน	WHO	classification	
แต่โรคนี้มีความหลากหลายทั้งลักษณะทางพยาธิวิทยา	ฟีโนไทป์	การแสดงออกของ
ยีนส์และอาการแสดงทางคลินิก	จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบว่า	การแสดงออก
ของยีนส์	ใน	DLBCL	โดยการใช้	cDNA	และ	oligonucleotide	microarrays	
พบว่า	สามารถแบ่ง	DLBCL	ออกได้เป็น	3	ชนิด	คือ		
	 1.	DLBCL	of	germinal	centre	B	cell-like	type	(GC)	
	 2.	DLBCL	of	activated	B	cell-like	type	(ABC)	
	 3.	DLBCL	of	a	“third”	type		

References	
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lymphoma	of	activated	germinal	centre	B	cell-like	types:	a	tissue	microarray	and	analysis	of	90	cases.	J.	Clin.	
Pathol.	2003;56;747-752.	
			•	Milanes-Yearsley	M,	Hammond	EH,	Pajak	TF,	et	al.	Tissue	Micro-Aray:	A	Cost	and	Time-Effective	Method	for	
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	 CD44	standard	isoform	(CD44s)	และ	variants	ของมัน	
(CD44v)	ซึ่งเป็น	glycoproteins	ที่ผิวของเซลล์	สร้างขึ้นโดย	alternative	
splicing	of	CD44	mRNA	เป็น	marker	สำคัญในการแยกชนิดของ	DLBCL	
ผู้รายงานจึงทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงการแสดงออกและการทำนายโรคของ	
CD44s	และ	CD44v	โดยใช้เทคนิค	TMA	ร่วมกับ	markers	อื่นๆ	ได้แก่	
CD10	,	CD20,	bcl-2	และ	bcl-6	โดยสรุปผลได้ดังนี้	
	 1.	กลุ่มคนไข้ที่เป็น	DLBCL,	GC	phenotype	(bcl-2	-	/bcl-6	+		
/CD10	+	)	มี	Overall	survival	(OS)	ดีกว่า	DLBCL	กลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ		
	 2.	การแสดงออกของ	CD44v6	สัมพันธ์กับระยะของโรค	
(disease	stage)	ซึ่งอาจบ่งถึงการกระจายตัวของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง		
	 3 . 	CD44v6	มีก ารแสดงออกส่ วนใหญ่ ในผู้ ป่ วยที่ เป็น	
DLBCL,ABC	(bcl-2	+/bcl-6	-	/CD10-)	ดังนั้นในรายที่ให้ผลลบกับ	
CD44s	(standard	isoform)	แต่ให้ผลบวกกับ	CD44v6	(variant	
isoform)	จะสัมพันธ์กับ	OS	ที่แย่ลง	
	 4.	CD44v6	อาจมีประโยชน์ในการใช้ร่วมกับ	bcl2,	bcl6,	และ	
CD10	เพื่อช่วยแบ่ง	DLBCL	ชนิดที่	1	(GC)	และชนิดที่	2	(ABC)	และการ
ตรวจนี้อาจมีความสำคัญทางคลินิกเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง	
รวมทั้งใช้สนับสนุนการรักษาที่มีความจำเพาะในคนไข้แต่ละคน	
	 ท้ายที่สุดนี้ผู้รายงานได้สรุปว่า	เทคนิค	Tissue	microarray	
มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวิเคราะห์	Immunophenotyping	และ	ความสัมพันธ์
ทางพยาธิวิทยาคลินิกของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจำนวนมาก	โดยผลที่ได้
รับมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมถึงร้อยละ	100	
	 ดังนั้นผู้ เขียนจึงใคร่เชิญชวนแพทย์ผู้ เกี่ยวข้องทุกสถาบันที่
ต้องการศึกษาเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยใช้เทคนิค	Tissue	microarray	
สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้	

ศ.พญ.เลิศลักขณา   ภู่พัฒน	์
ศูนย์สวนดอก	TMA	&	molecular	genetics	

ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โทร	:	053-945437	

เทคนิคTissue microarray (TMA) กับการศึกษา lymphoma 
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นพ.ชรินทร์ ยาอินทร์ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

	 Subcutaneous	panniculitis-like	T-cell	lymphoma	(SPTCL)	เป็น	cytotoxic	T-cell	non-Hodgkin	lymphoma	ซึ่งมีการ	propose	ครั้ง
แรกตาม	REAL	Classification			
	 SPTCL		เกิดขึ้นที่ชั้น	subcutaneous	fat	ของผิวหนัง	ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตาม	แขน	ขา	และลำตัว	โดยที่ขนาดของก้อนอาจพบได้ตั้งแต่	0.5	
ถึงหลายเซนติเมตร		
	 ในอดีต	lymphomaชนิดนี้ถูกเข้าใจว่าเป็น	inflammatory	process	หรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็น	lymphoma	ชนิดอื่น	เช่น	angiocentric	T-cell	
lymphoma,	ผู้ป่วยมักมีอาการอื่นร่วมด้วย	เช่น	ต่อมน้ำเหลืองโต,	ตับม้ามโต,	มีไข้,	pancytopenia	หรือแม้แต่อาการของ	hemophagocytic	syndrome	
,หญิงและชายมีโอกาสเกิดโรคได้พอๆ	กัน	โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว		กระทั่งเด็กเล็กอายุต่ำกว่า	2	ขวบ	ก็เคยมีรายงานมาแล้ว	
	 จุลพยาธิสภาพ		พบว่ามี	subcutaneous	nodule	ซึ่งจะพบ	lymphoid	cells	ล้อมรอบ	fat	cells	ปะปนอยู่กับ	inflammatory	cells	และ	
histiocytes	ซึ่งมักพบว่ามี	phagocytic	activity	lymphoid	cells	เหล่านี้	เป็น	cytotoxic	T-cell	(CD3	positive,	CD8	positive)	มี	expression	ของ	
cytotoxic	granules	(granzymeB,	TIA-1)	จากเดิมใน	WHO	classification	ในปี	พ.ศ.	2544	ชนิดของ	T-cell	receptor	เป็นได้ทั้งชนิด	เอลฟ่าเบต้า	
และแกมมาเดลต้า	แต่ใน	WHO	classification	ในปี	พ.ศ.	2551	ชนิดของ	T-cell	receptor	ต้องเป็นชนิดเอลฟ่าเบต้าเท่านั้น	หากเป็นชนิดแกมมาเดลต้าจะ
ถูกจำแนกเป็น	primary	cutaneous	gamma-delta	T-cell	lymphoma	นอกจากนี้การตรวจโดยวิธีทาง	molecular	พบมี	T-cell	receptor	gene	
rearrangement		

รูปที่หนึ่ง	แสดงถึง	lymphoma	cell	โอบล้อม	
fat	cell	สังเกตว่ามี	histiocyte	ซึ่งมี	foamy	
cytoplasmและ	phagocytic	activity		
รูปจาก	slide	fi le	ภาควิชาพยาธิวิทยา	
คณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่	

รูปที่สอง	Lymphoid	cell	เหล่านี้ให้ผลบวก	
เมื่อย้อมด้วย	Immunostaining	ให้ผล
บวกต่อ	CD3	antibody		
รูปจาก	slide	file	ภาควิชาพยาธิวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่	

รูปที่สาม	CD68	แสดง	histiocytes	ที่มี	
phagocytic	activity	
รูปจาก	slide	file		ภาควิชาพยาธิวิทยา	
คณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่	
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ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 Leich E, Salaverria I, Bea S et al. Follicular lymphomas with and 
without translocation t(14;18) differ in gene expression profiles and 
genetic alterations  Blood. 2009;114:826-834	

FLs ที่มีหรือไม่มี t(14;18) มีความแตกต่างกันในระดับ
ของ gene expression  

	 ความแตกต่างพบมากที่สุดในระดับของ	BCL2	expression	
(P=.001),	โดย	t(14;18)-FLs		มีระดับของ	BCL2	expression	มากกว่า		
โดยจาก	gene	set	enrichment	analysis	(GSEA)	พบความแตกต่างใน	
FLs	ทั้งสองกลุ่มโดยเฉพาะ	germinal	center	B-cell	(GCB)–associated	
signatures	พบอุดมใน	t(14;18)-positive	FLs	ขณะที่	activated	B-cell	
(ABC)–like	signatures	พบอุดมใน	t(14;18)-negative	FLs	เช่นเดียวกับ	
NFKB-,	post-GCB–,	T-cell–,	cell	cycle–,	proliferation-,	และ	
interferon-associated	signatures	ส่วน	immune	response1	(IR1)	
signature	ซึ่งสัมพันธ์กับ	survival	times	ที่ยาวขึ้นใน	FLs	จากการศึกษา
ก่อนหน้านี้	พบมีความอุดมมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญใน	t(14;18)-negative	
FLs	ขณะที่	immune	response	(IR2	signature)	ไม่พบมีความอุดม
ชัดเจนในทั้งสองกลุ่ม	ความแตกต่างในระดับ	gene	expression	ระหว่าง	
FLs	ทั้งสองกลุ่มนี้น่าจะสัมพันธ์กับ	differentiation	ของ	neoplastic	B	cells	
รวมทั้ ง	oncogenic	pathways	ที่มีผลต่อ	microenvironment	
ในเนื้องอกเอง	โดย	PAX5	regulatory	motifs	พบอุดมใน	t(14;18)-
positive	FLs		ส่วน	MYC/MAX	and	NFKB	regulatory	motifs	
พบอุดมใน	t(14;18)-negative	FLs	

ความแตกต่างของลักษณะทางคลินิกใน FLs 
ที่มีหรือไม่มี t(14;18) 

	 ผู้ป่วย	t(14;18)-negative	FL	พบมี	stage	ที่ต่ำกว่า	(62%	vs	
27%)	ใน	t(14;18)-positive	FL;	(P	=	.008)	แต่ไม่พบความแตกต่างทาง
คลินิกใน	clinical	parameters	อื่นๆ	

Immunohistochemical (IHC) validation ใน gene 
expression ระหว่าง FLs ที่มีหรือไม่มี t(14;18)  

	 จาก	IHC	ในผู้ป่วย	FLs	อีกกลุ่มหนึ่งจำนวน	84	คน	[FL	ที่มี	
และ	FL	ที่ไม่มี	t(14;18)	กลุ่มละ	42	คน]	พบความแตกต่างมากที่สุดใน	
CD10	expression	แม้ว่า	FLs	ที่มี	t(14;18)	ทุกรายจะตรวจพบ	CD10	
expression	แต่ในร้อยละ	32	ของ		FLs	ที่ไม่มี	t(14;18)	ตรวจไม่พบมี	
CD10	expression	ซึ่งสัมพันธ์กับการพบ	GCB-associated	genes	
อุดมใน	FLsที่มี	t(14;18)	ที่น่าสนใจคือ	การมี	CD10	expression	ที่ต่ำหรือ
ไม่มีนั้น	พบเฉพาะใน	t(14;18)-negative	FLs	ที่ไม่มี	BCL2	expression	
ขณะที่	t(14;18)-negative	FLs	ที่ยังคงมี	BCL2	expression	ยังคงตรวจ
พบ	CD10-positive	ชัดเจน	ขณะที่	IRF4/MUM1	expression,	Ki67	

	 Balance	translocation	ระหว่างโครโมโซม	14	และ	18	
[t(14;18)]	เป็นความผิดปกติที่พบได้ประมาณร้อยละ	90	ในผู้ป่วย	
follicular	lymphoma	(FLs)	ซึ่งทำให้เกิด	expression	ที่ผิดปกติของ	
BCL2	protooncogene	เนื่องจาก	BCL2	เป็น	antiapoptotic	gene	
จึงทำให้	B-lymphocytes	ที่มีความผิดปกตินี้	ไม่เกิด	apoptosis	ใน	
germinal	center	และทำให้เกิด	FLs	ขึ้น	ส่วน	FLs	ที่ไม่พบ	BCL2	
rearrangement	พบได้น้อย	ซึ่ ง ในผู้ป่ วยกลุ่มนี้ อาจพบมี 	BCL6 	
rearrangement	บนโครโมโซม	3q27	หรือ	trisomy	3	หรือในบางรายพบมี	
BCL2	expression	ในระดับของ	immunohistochemistry	แต่ตรวจไม่
พบ	t(14;18)	นอกจากนี้ยังพบว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นของ	IRF4/MUM1	
expression	ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ	plasma	cell	differentiation	
การศึกษานี้จึงทำขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิก	หน่วยพันธุกรรม	และ	
molecular	character	ใน	t(14;18)	negative-FLs	grade	1-3A	
	 จากการศึกษาผู้ป่วย	FL	164	ราย	มี	147	รายที่ตรวจพบ	
t(14;18)	จากวิธี	PCR	และ	FISH	และ	17	รายตรวจไม่พบ	t(14;18)	
ในจำนวนนี้ 	11	รายตรวจไม่พบ	BCL2	expression	ในระดับของ	
immunohistochemistry	( IHC)	ส่วนอีก	6	รายพบว่ามี 	BCL2	
expression	อยู่	ส่วน	clonal	IgVH		rearrangements	และ	somatic	
hypermutation	(SHM)	พบได้ในผู้ป่วยทุกราย	

ความผิดปกติของโครโมโซมที่พบใน FL เมื่อตรวจโดย 
comparative genomic hybridization (CGH)  

	 พบมี	chromosomal	gains	ได้บ่อยที่ตำแหน่ง	โครโมโซม	1q,	
2p,	7,	8q,	12q,	18q,	และ	X	ในขณะที่	chromosomal	losses	พบได้บ่อย
ที่ตำแหน่ง	6q,	10q,	และ	13q	โดย	18q21	amplifications	สัมพันธ์กับ
อัตราการรอดชีวิตที่ต่ำกว่า	(P	<	.002)	

FLs ที่มีหรือไม่มี t(14;18) มีความแตกต่างกันในอัตราการ
เกิดโครโมโซม 18q11- q21 gains หรือ amplifications 

	 t(14;18)-positive	FLs	ตรวจพบมี	amplification	ของโครโมโซม	
7	(19.5%),	8q	(16%),	X	(13.5%)	ส่วนการหายไปของ	13q	(14%)	และ	10q	
(12.5%)	พบได้เฉพาะใน	t(14;18)-positive	FLs	และโครโมโซม	18q11-q21	
gains	พบได้ร้อยละ	32	แต่ตรวจไม่พบความผิดปกตินี้ใน	t(14;18)-negative	
FLs	(P	=.032)	ไม่พบมีความผิดปกติของโครโมโซมที่จำเพาะต่อกลุ่ม	
t(14;18)-negative	FLs	ทั้งจาก	CGH	และ	high	density	SNPs	array	
และความผิดปกติของโครโมโซมตรวจพบใน	t(14;18)	positive	FLs	ได้บ่อย
กว่า	t(14;18)	negative	FLs	(70%	vs	47%;	P=	.1)	
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labeling	และ	granzyme	B	(GRZMB)	ตรวจพบสูงขึ้นใน	t(14;18)-
negative	FLs	(รูปที่	1)	
	 โดยผู้ศึกษาคาดว่าในส่วนน้อยของ	t(14;18)-negative	FLs	
ที่ยังพบมี	BCL2	expression	(6	ใน	17	ราย)	ไม่น่าเป็นผลจาก	18q	
gains/amplification	(เนื่องจากลักษณะดังกล่าวพบแต่ใน	t(14;18)-
positive	FLs)แต่น่าจะเกิดจากกลไกอื่นในการเพิ่ม	BCL2	protein	
expression	เช่น	overexpression	of	transcriptional	regulatory	
elements	หรือผลจาก	histone	acetylation	ที่มีปรับเปลี่ยน	binding	
site	ของ	BCL2			
	 จาก	GSEA	ทำให้ตอนแรกคาดว่า	t(14;18)-positive	FL	น่าจะ
เกิดจาก	germinal	center	stage	of	B-cell	differentiation	ในขณะที่	
the	t(14;18)-negative	FL	น่าจะเกิดจาก	postgerminal	center	stage	

รูปที่	1	Immunochemistry	ใน	FLs	ที่มีและไม่มี	t(14;18);	ในผู้ป่วย	
t(14;18)-positive	FLs	grade	1/2	(A,	C,	E,	G);	ในผู้ป่วย	t(14;18)-negative	FLs	grade	1/2	(B,	D,	F,	H)	

แต่ต่อมาพบว่า	SHM	พบได้ใน	FLs	ทุกรายซึ่งเป็นลักษณะของ	GCB	cells		
ดังนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าที่	t(14;18)-negative	FL	จะเกิดจาก	late	
GCB	cell	ทำให้หนึ่งในสามของ	t(14;18)-negative	FL	ที่ไม่มี	BCL2 
expression	จาก	IHC	ตรวจไม่พบ	CD10	expression	แต่กลับพบมี	
IRF4/MUM1	expression	ซึ่งเป็นลักษณะของ	late	หรือ	post-GCB	
differentiation	

	 โดยสรุป	t(14;18)-negative	FLs	มี 	genetic	
features	รวมทั้ง	gene	expression	และ	IHC	ที่แตกต่างจาก	t(14;18)-
positive	FLs		จึงควรศึกษาเพิ่มใน	large,	prospective	clinical	trials	
ในกลุ่ม	t(14;18)-	negative	FLs	ว่าลักษณะ	molecular	features	
ที่แตกต่างนี้มีผลต่อลักษณะทางคลินิก	การดำเนินโรคและการตอบสนองต่อ
การรักษาหรือไม่อย่างไร	
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	 Treon SP, Loakimidis L, Soumerai JD, et al.  Primary Therapy of Waldenströ  m 
Macroglobulinemia With Bortezomib, Dexamethasone, and Rituximab: WMCTG 
Clinical Trial 05-180 Journal of Clinical Oncology 2009;27:3830-5. 

บทนำ	
	 Waldenströ m	macroglobulinemia	(WM)	เป็น	indolent	B-
cell	lymphoma	ที่มีการแทรกตัวของ	lymphoplasmacytic	cell	
ในไขกระดูกร่วมกับมี	IgM	paraproteinemia	การรักษาผู้ป่วยมีหลักสำคัญ	
คือการรักษาภาวะฉุกเฉิน	ได้แก่	ภาวะเลือดหนืด	และการรักษาจำเพาะซึ่งแม้
จะไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้แต่ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการจาก
โรคน้อยลงได้	ซึ่งในปัจจุบันมีการนำยาใหม่ๆ	มาใช้ในการรักษาโรคนี้	
โดยพบว่าการใช้	rituximab	เป็นยาแรกและเป็นยาเดี่ยวจะได้อัตราการตอบ
สนองโดยรวมร้อยละ	27-35	โดยมีระยะการตอบสนองในช่วง	8-27	เดือน	
นอกจาก	rituximab	แล้วยาใหม่อีกตัวหนึ่งที่มีการศึกษาได้แก่	bortezomib	
ซึ่งพบว่าเมื่อใช้เป็นยาเดี่ยวในการให้	salvage	treatment	พบว่าอัตราตอบ
สนองเป็นร้อยละ	60-80		มีระยะการตอบสนองในช่วง	8-9	เดือน	โดยยาทั้ง
สองชนิดไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยได้	CR	เลย	

การคัดเลือกผู้ป่วยและหลักการในการศึกษา	

	 การศึกษานี้เป็น	prospective	study	ศึกษาประสิทธิภาพและ
คว ามปลอดภั ยของก า ร ใช้ สู ต ร ร่ วมระหว่ า ง 	 bo r t e zom ib+	
dexamethasone+r i tux imab 	 (BDR) 	 โดยผู้ ป่ วยต้ อ งมี เ กล็ด
เลือด>50,000/µL	จำนวนนิวโตรฟิล>750/µL	ค่า	CCr>30/mL/min,	
bilirubin<2mg/dL,	AST/ALT<3	เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ	และมี	
Karnofsky	score>60%	โดยไม่รวมเอาผู้ป่วยตั้งครรภ์ให้นมบุตร	ผู้ป่วยมี
โรคร่วมที่รุนแรง	มีการติดเชื้อที่ควบคุมไม่ได้	และมีโรคมะเร็งอื่น	เข้าร่วม
การศึกษา	ผู้ป่วยที่มีปลายประสาทอักเสบไม่ได้คัดออก	ผู้ป่วยที่เข้าร่วมต้อง
ได้รับการคุมกำเนิดตลอดช่วงที่เข้าร่วมการวิจัย	
	 การให้	BDR	นั้นให้	4	รอบในเวลา	12	สัปดาห์	(cycle	of	
induction;	C1-4)	แล้วเว้นไว้	12	สัปดาห์	จึงค่อยให้	BDR	อีก	4	รอบใน
เวลา	12	สัปดาห์	(maintenance;	M1-4)	เพื่อบรรเทาปัญหาปลายประสาท
อักเสบ	โดย	1	รอบประกอบด้วย	B	1.3	mg/m2	D	40	mg	ในวันที่	
1,4,8,11	ร่วมกับ	R	375	mg/m2	ในวันที่	11	หากเกิด	non-hematologic	
toxicity	ตั้งแต่	grade	3	ขึ้นไป	หรือ	hematologic	toxicity	grade	4	
จะมีการหยุดยา	2	สัปดาห์	หากยังเกิดอีกจะลดขนาด	bortezomib	เหลือ	
1.0	และ	0.7	mg/m2	ในครั้งที่	2	และ	3	ตามลำดับ	หากเกิดติดกัน	4	ครั้ง
จะหยุดการให้	bortezomib	อย่างถาวร	การประเมินการตอบสนองต่อการ
รักษาถือตาม	Third	International	Workshop	on	WM	(Clin	
Lymphoma	Myeloma	2006;6:380-3)	

ผลการศึกษา	
Patients	and	disease	characteristics	
	 ผู้ป่วย	23	รายที่สามารถเข้าร่วมการศึกษาได้นั้น	ล้วนแล้วแต่มี
ข้อบ่งชี้ให้เริ่มการรักษาทั้งสิ้น	กล่าวคือ	โลหิตจาง	16	ราย	เลือดหนืด	5	
รายและ	amyloidosis	2	ราย	ได้ยาเกิน	4	รอบ	19	ราย	ได้ยาครบ	8	รอบ	
18	ราย	มีผู้ป่วย	3	รายที่ถูกถอนจากการศึกษาเนื่องจาก	2	รายโรครุนแรงขึ้น		
1	รายไม่ตอบสนองต่อการรักษา	2	รายตัดสินใจไม่รับยาต่อหลัง	4	รอบโดย
ทั้งคู่ได้	major	response	(1	CR,	1	PR)	

Response		
	 ผู้ป่วยทุกรายมีค่า	median	IgM	ลดลงจาก	4,830	mg/dL	(พิสัย	
458-9,950	mg/dL)	เป็น	1,115	mg/dL	(พิสัย	18-4,930	mg/dL)	(P<	.0001)	
โดยลดลงเรื่อยๆ	ดังแสดงในรูปที่	1	จำนวนเซลล์มะเร็งในไขกระดูกก็ลดลงจาก
ร้อยละ		55	(พิสัย	5-90)	เหลือร้อยละ	10	(พิสัย	0-70)	(P	=	.0004)	โดยได้	
CR		3	ราย	nCR	2	ราย	VGPR	3	ราย	PR	11	ราย	และ	minor	response	3	
ราย	ซึ่งคิดเป็น	ORR	ร้อยละ	96	และ	major	response	rate	ร้อยละ	83		

รูปที่	1	ค่ามัธยฐาน	IgM	จาก	baseline(BL)	
หลัง	cycle	of	induction(C)	และ	maintenance(M)	

	 TTP	จากการติดตามมัธยฐาน	22.8	เดือน	(พิสัย	3.3-33.2	
เดือน)	ผู้ป่วยทุกรายยังมีชีวิตอยู่	โดย	18	รายยังไม่มีการดำเนินของโรค	
Kaplan-Meier	curve	ของ	TTP	ดังแสดงในรูปที่	2	และ	median	TTP	
เกินระยะที่การศึกษานี้ติดตามซึ่งเกิน	30	เดือน	
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รูปที่	2	Kaplan-Meier	curve	ของ	TTP	จุดแสดงระยะเวลาสุดท้าย	
ที่ผู้ป่วยมาติดตามการรักษา	

Changes	in	Hematologic	Parameters	in	Treatment	of	WM	Patients	
	 ผู้ป่วยทุกรายมีการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นเลือดจากร้อยละ	
29.8(พิสัย	19.5-50.5)	เป็น	38.2	(พิสัย	28-47.8)	(P<.00001)	ก่อนการ
รักษาผู้ป่วย	13	ราย	มีความเข้มข้นเลือดน้อยกว่าร้อยละ	30	มี	2	รายที่เพิ่ม
เป็นมากกว่าระดับดังกล่าว	ผู้ป่วย	2	รายที่มีระดับเกล็ดเลือดก่อนการรักษา
น้อยกว่า	100,000/µL	นั้นมี	1	รายที่มีเกล็ดเลือดเพิ่มสูงกว่าระดับดังกล่าว
หลังรักษา	(P=.0012	และ	1.0	ตามลำดับ)	

ผลข้างเคียงของยาดังแสดงในตารางที่	1		

การรักษาด้วยวิธีนี้	ระหว่างการศึกษามีผู้ป่วย	2	รายเกิด	IgM	spike	(IgM	
เพิ่มมากกว่าร้อยละ	25)	

วิจารณ์ 
	 จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสูตร	BDR	
ในการรักษา	WM	เพราะได้	ORR	และ	major	response	สูงกว่าสูตรอื่นๆ	
ในอดีต	อีกทั้งยังให้	CR/nCR	ร้อยละ	22	และ	VGPR	ขึ้นไปร้อยละ	35	
ซึ่งดีกว่าการใช้ยาแต่ละตัวเดี่ยวๆ	ที่ให้	ORR	และ	major	response	เพียง
ร้อยละ	40-50	อีกทั้งไม่มี	CR/nCR	ซึ่งมีการศึกษาในอดีตแสดงให้เห็นแล้ว
ว่าการได้ผลการรักษาตั้งแต่	VGPR	ขึ้นไปส่งผลดีต่อการอยู่รอดของผู้ป่วย	
	 การศึกษานี้ยังพบว่าเวลามัธยฐานที่ใช้ในการลดลงของ	IgM	อย่าง
น้อยร้อยละ	25	ของสูตร	BDR	คือ	1.4	เดือน	ในขณะที่การใช้	rituximab	
เป็นยาเดี่ยวใช้เวลา	3-4	เดือน	สูตรนี้จึงน่าจะมีผลดีสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้อง
ลดระดับ	IgM	อย่างรวดเร็ว	เช่น	มีอาการจากเลือดหนืด	cryoglobilinemia	
หรือ	autoimmune	cytopenia	นอกจากนี้ในแง่ของ	rituximab-induced	
IgM	flare	นั้น	ในการศึกษาใน	WM	cell	line	พบว่า	bortezomib	สามารถ
ลดการหลั่ง	IgM	จากเซลล์มะเร็งโดยกลไกอื่นที่ไม่ใช่การทำลายเซลล์มะเร็ง	
การศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยร้อยละ	9	เกิด	IgM	flare	ซึ่งน้อยกว่าการใช้	
rituximab	เดี่ยวๆ	หรือใช้ร่วมกับยาอื่น	(cyclophosphamide-CTX,	
purine	nucleoside	analogs-PNA,	iMIDs)	ซึ่งมีอัตราดังกล่าวถึงร้อยละ	
25-75	ระยะเวลาที่ให้	rituximab	ก็มีความสำคัญโดยพบว่าการให้ในวันที	่11	
ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะดังกล่าว	อย่างไรก็ดีหากผู้ป่วยมีความเสี่ยงดังได้
กล่าวข้างต้นก็สมควรจะได้รับการทำ	prophylactic	plasmapheresis	
	 ในแง่ของ	TTP	พบว่า	BDR	มีระยะเวลายาวนานกว่า	30	เดือน	
ซึ่งดีกว่า	rituximab	หรือ	bortezomib	เดี่ยวๆ	(14-27	หรือ	16	เดือนตาม
ลำดับ)	รวมไปถึงสูตรผสมอื่นๆ	ที่ประกอบด้วย	CTX,	PNA	และ	iMIDs	
	 Peripheral	neuropathy	(PN)	ในการศึกษานี้พบถึงร้อยละ	80	
แต่ก็ใกล้เคียงกับการใช้	bortezomib	เป็นยาเดี่ยว	แต่จากการศึกษานี้ก็
แสดงให้เป็นว่าผู้ป่วย	WM	มีโอกาสเกิด	PN	ได้มากกว่าผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่น
ที่ได้รับยานี้	อย่างไรก็ดีกำลังมีการศึกษาถึงการใช้ยานี้ในขนาด	1.6	mg/m2	
สัปดาห์ละครั้ง	สูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลด	PN	ลง	
	 จากในการใช้	bortezomib	เดี่ยวๆ	ใน	WM	พบ	herpes	
zoster	(HZ)	เพียงร้อยละ	0-10	ทำให้ในผู้ป่วย	7	รายแรกของการศึกษานี้
ไม่ได้รับการป้องกันและเกิด	HZ	ถึง	4	ราย	ทำให้รายต่อๆ	มาได้รับการ
ป้องกันเสมอด้วย	acyclovir	หรือ	valacyclovir		ซึ่งพบว่าป้องกันได้ดี	เชื่อ
ว่าการที่อุบัติการณ์สูงขึ้นน่าจะเกิดจากการใช้ยานี้ร่วมกับ	dexamethasone	
ดังนั้นหากจะใช้	BDR	ก็ควรจะให้การป้องกัน	HZ	ด้วย		

 สรุปการใช้	BDR	ในผู้ป่วย	WM	ทำให้เกิดการตอบสนอง
ต่อการรักษาที่เร็ว	คงทน	ในอัตราที่สูง	อีกทั้งเป็นสูตรที่ไม่ทำให้เกิด	stem	
cell	injury	เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการลดลงของโรคอย่าง
รวดเร็ว	โดยที่สำคัญคือการเกิด	PN	สูงมากในวิธีการให้	bortezomib	
แบบสัปดาห์ละ	2	ครั้งอีกทั้งควรให้การป้องกัน	HZ	ด้วยเสมอ	

	 Rituximab-Induced	Hyperviscosity	กรณีที่ผู้ป่วยมีค่า	
serum	viscosity	ตั้งแต่	3.5	cp	ขึ้นไป	หรือ	IgM	ในซีรั่มเกิน	5,000	
mg/dL	ต้องได้รับการทำ	plasmapheresis	เพื่อป้องกัน	rituximab-
induced	symptomatic	IgM	flare	ในการศึกษานี้มีผู้ป่วย	6	รายที่ต้องรับ
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InterestingArticles
           นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ 

กลุ่มงานอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลราชวิถี	

 1. Forero-Torres A, Leonard JP, Younes A, et al. A Phase II study of SGN-30 (anti-CD30 mAb) in Hodgkin 

lymphoma or systemic anaplastic large cell lymphoma. Br J Haematol. 2009;146(2):171-9. 	
	 SGN-30	เป็น	chimeric	anti-CD30	monoclonal	antibody	ซึ่งพบว่ามีศักยภาพต่อต้าน	cell	มะเร็งทั้งใน	Hodgkin	lymphoma(HL)	และ	
Anaplastic	large	cell	lymphoma	(ALCL)	เราได้ศึกษาในระดับ	phase	II	เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและ	objective	response	rate	เราทดสอบในผู้
ป่วย	79	ราย	ซึ่งมีทั้ง	refractory/recurrent	HL	(n	=	38)	และ	systemic	ALCL	(n	=41)	แต่ละ	course	ของยาจะประกอบด้วย	SGN-30	ฉีดเข้าเส้น
สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	x	6	ครั้ง	และพัก	2	สัปดาห์	40	คนแรกได้	6	mg/kg	ต่อสัปดาห์	39	คนหลังได้	12	mg/kg	ต่อสัปดาห์	ในผู้ป่วย	ALCL	ได้	complete	
response	2	ราย	และ	partial	response	5	ราย	และ	response	duration	27	–	1460	วัน	ในผู้ป่วย	HL	ไม่พบ	objective	response	และพบ	stable	
disease	11	ราย	(ระยะเวลา	62	–	242	วัน)	
สรุป	:	การใช้	SGN-30	ปลอดภัย	แต่ได้ผลพอสมควรในผู้ป่วย	ALCL	

 2. Tomita N, Tokunaka M, Nakamura N, et al. Clinicopathological features of lymphoma/leukemia patients 
carrying both BCL2 and MYC translocations. Haematologica. 2009 ;94):935-43.  
	 Lymphoid	neoplasm	ที่มี	18q21.3/BCL2	และ	8q24/MYC	translocation	ไปยัง	immunoglobulin	(IG)	genes	พร้อมๆกัน	(dual-hit	
lymphoma)	พบน้อยมากและมีการดำเนินโรคที่ไม่ดี	เพื่อประเมิน	clinicopathological	characteristics	ของมะเร็งกลุ่มนี้	คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้ป่วย	
27	ราย	พบว่ามี	22	ราย	ซึ่งพบตั้งแต่แรกและ	5	ราย	พบเมื่อผู้ป่วยมี	disease	progression	และเมื่อแรกวินิจฉัยพบว่าผู้ป่วยมี	extranodal	involvement	
25	ราย	(93%)	และมี	CNS	involvement	15	ราย	(56%)		median	survival	และ	1-year	survival	เพียง	6	เดือน	และร้อยละ	22	

 3. Bonvini P, Zorzi E, Mussolin L,et al. The effect of the cyclin-dependent kinase inhibitor flavopiridol 
on anaplastic large cell lymphoma cells and relationship with NPM-ALK kinase expression and activity.  
Haematologica. 2009 Jul;94:944-55.	
	 การสูญเสียการควบคุม	cell	cycle	เนื่องจากการทำหน้าที่ของ	cyclin-dependent	kinase	ผิดปกต	ิพบได้เสมอใน	tumors	และเหตุดังกล่าวนำ
ไปสู่	genetic	instability	ของ	cell	ที่ดื้อยาเคม	ีคณะผู้วิจัยได้สืบค้นผลของ	flavopiridol	(cdk	inhibitor)	ใน	anaplastic	large	cell	lymphoma	ซึ่งการ
เพิ่มจำนวนของ	cell	ขึ้นอยู่กับ	NPM-ALK	tyrosine	kinase	activity		
	 ผลการรักษา	:	การรักษาด้วย	flavopiridol	ทำให้	anaplastic	large	cell	lymphoma	หยุดการเจริญเติบโต	และมีการคั่งค้างอยู่ใน	sub	G1	
cell	มากและ	S	phase	หายไป	ด้วย	activity	ของ	flavopiridol	ทำให้การเกิด	phosphorylation	ในตำแหน่ง	cdk	2,4,9	ของ	RB	และ	RNA	
polymerase	II	ถูกยับยั้ง	ผลทำให้เกิด	cell	death	จากความเสียหายของ	mitochondrium,	และยับยั้งการสร้าง	DNA,	และการลดจำนวนลงของ	
antiapoptotic	protein	

 4. Ziakas PD, Karsaliakos P, Mylonakis E. Effect of prophylactic lamivudine for chemotherapy-associated 
hepatitis B reactivation in lymphoma: a meta-analysis of published clinical trials and a decision tree addressing 
prolonged prophylaxis and maintenance. Haematologica. 2009 ;94:998-1005. 	
	 การใช้	lamivudine	ในผู้ป่วย	HBsAg	ให้ผลบวก	ซึ่งได้รับยาเคมีบำบัดเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ	จากข้อมูลในปัจจุบันจากการใช้	lamivudine	
จะช่วยลดอัตราของ	HBV	reactivation	rates	แม้ว่าผลของยาต่ออัตราการตายซึ่งเกี่ยวข้องกับ	HBV	ยังไม่สามารถสรุปผลได้ก็ตาม	คณะผู้วิจัยได้ทำ	
meta-analysis	พบว่าการใช้	lamivudine	prophylaxis	จะทำให้ลดโอกาสของ	HBV	reactivation	อย่างมีนัยสำคัญ	(RR	0.21,	95%	CI	0.13-0.35)	
และมีแนวโน้มที่จะลด	HBV	related	mortality	(RR	0.68,	95%	CI	0.19-2.49)	

 5. Lai GG, Lim ST, Tao M, et al. Late-onset neutropenia following RCHOP chemotherapy in diffuse large 
B-cell lymphoma. Am J Hematol. 2009;84:414-7.	
	 Rituximab	มีความสัมพันธ์กับการเกิด	late-onset	neutropenia	(LON)	คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผู้ป่วย	121	รายจาก	database	เพื่อ
ประเมินอุบัติการณ์เกิด	LON	grade	3/4		median	follow-up	883	วัน	(พิสัย	265-1762	วัน)	คณะผู้วิจัยพบว่าผู้ป่วยร้อยละ	13.2	เกิด	LON	grade	3/4		
และ	median	time	to	neutrophil	nadir	มีค่าเท่ากับ	129	วัน	(พิสัย	39-277	วัน)	และ	median	time	to	recovery	มีค่าเท่ากับ	69	วัน	(พิสัย	3-349	วัน)	
และพบ	infection	เพียง	2	episode	คือ	UTI	และ		Pulmonary	tuberculosis	และทั้งสองครั้งเป็น	nonlife	threatening	infection		
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CaseDiscussion1

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่อายุ 56 ปี ภูมิลำเนา ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	

อาการสำคัญ :	มีตุ่มนูนแดงขึ้นบริเวณแขนขา	ประมาณสามเดือนก่อนมาโรงพยาบาล	

ประวัติปัจจุบัน :	สามเดือนก่อนมาโรงพยาบาล	มีตุ่มขึ้นบริเวณแขนและขาทั้งสองข้าง	เริ่มเป็นพร้อมๆ	กันไม่ได้ขึ้นที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ	ลักษณะตุ่มเป็น
ตุ่มแดง	แข็ง	กดไม่เจ็บ	แต่มีอาการแสบร้อนบริเวณตุ่ม	ร่วมกับมีอาการคันเล็กน้อย	ไม่ได้ไปพบแพทย์	ไม่ได้ซื้อยาใดๆ	มาทานและทาบริเวณตุ่มแต่อย่างใด	
ไม่มีไข้	ไม่มีเหงื่อออกตอนกลางคืน	ทานอาหารได้ตามปกต	ิน้ำหนักปกติ	ตุ่มหนองนี้เป็นอยู่ประมาณหนึ่งเดือนโดยขนาดเท่าๆ	เดิม	ตุ่มที่ขึ้นแรกสุดกลายเป็น
แผลเป็นและแห้ง	ไม่มีหนอง	แต่มีจำนวนมากขึ้น	จึงไปโรงพยาบาลชุมชน	แพทย์ได้ทำการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจและนัดผู้ป่วยมาฟังผล	พร้อมกับส่งต่อผู้ป่วย
มารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น	

ประวัติอดีตและประวัติครอบครัว :	ปฏิเสธโรคประจำตัว,	ปฏิเสธการแพ้ยาและการใช้ยาใดเป็นประจำ,	บุคคลในบ้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี	ไม่มี
บุคคลใดมีประวัติเป็นมะเร็ง	

Physical examinations : 	
Vital	sign	BT	37.0	BP	120/70	mmHg	PR	80	/min	RR	16/min	
HEENT	:	pink	conjunctivae,	anicteric	sclera,	no	oral	ulcer	Cervical	and	supraclavicular	node	impalpable	
Heart	:	normal	S1S2,	no	murmur	
Lungs	:	clear	
Abdomen	:	soft,	not	tender,	impalpable	liver	and	spleen,	span	8	cm,	splenic	dullness	negative	
Extremities	:	papulosquamous	lesions,	with	whitish	crust	in	some,	at		both	forearms,	legs	and	back,	no	tenderness,(as	figure)	

            นพ.สมชาย วงศ์ขันตี 

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	

Investigations	
CBC	:	Hb	10.6	g/dl,	Hct	32.3%,Platelet	count	230,000/mm3,WBC	8700/mm3	(PMN	43.5%,	L41.5%,	M	1.4%,	Eo	6.5%)	
Blood	chemistry	:	BUN	12	mg/dl,	Cr	0.6	mg/dl,	Na	142	mmol/l,	K	3.7	mmol/l,	Cl	101	mmol/l,	HCO	30	mmol/l	
Liver	function	test	:	Cholesterol	126	mg/dl,	Total	protein	10.2	g/dl,	Alb	4.4	g/dl,	TB	1.0	mg/dl,	DB	0.7	mg/dl,	ALT	19	U/l,	AST	39	U/l,	
ALP	78	U/l	
Hepatitis	profile	:	HBsAg	:	negative,	Anti	HIV	:	non	reactive,	Anti	HCV	:	negative	
Skeletal	survey	:	No	osteolytic	lesion	
CXR	:	WNL	
Ultrasonogragram	of	whole	abdomen	:	WNL	
Serum	protein	electrophoresis	:	polyclonal	gammopathy	
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Table:	Selected	Causes	of	Papulosquamous	Skin	Lesions	

1.	Primary	cutaneous	disorders	
a.	Psoriasis	
b.	Tinea	
c.	Pityriasis	rosea	
d.	Lichen	planus	
e.	Parapsoriasis	
f.	Bowen’s	disease	(squamous	cell	carcinoma	in	situ)	

2.	Drugs	

3.	Systemic	diseases	
		a.	Lupus	erythematosus	
		b.	Cutaneous	T	cell	lymphoma	
		c.	Secondary	syphilis	
		d.	Reiter’s	disease	
		e.	Sarcoidosis	

Ref	:	Harrison’s	Principal	of	internal	medicine	17th	edition	

Discussion	

	 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ	56	ปี	มา	present	ด้วย	papulosquamous	lesion	(ดังรูป)	ไม่มีอาการผิดปกติตามระบบอื่นๆ	ลักษณะของผิวหนังที่ปรากฏ
ในผู้ป่วยรายนี้ในเบื้องต้นสามารถวินิจฉัยแยกโรคได้ตามตารางดังนี้	
	

	 ลักษณะผิวหนังที่ปรากฏไม่ได้อยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง	ไม่มีประวัติการใช้ยา	ทำให้คิดถึงกลุ่มโรคเป็น	systemic	diseases	มากที่สุด	ซึ่งการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปที่จำเป็นในการวินิจฉัยคือการทำ	skin	biopsyผลในผู้ป่วยรายนี้คือ	Langerhans	cell	histiocytosis	(	CD3:	focal	
positive,	CD20:	negative,	CD68	:	positive	and	CK	:	negative	)	
	 Langerhans	Cell	Histiocytosis	(	LCH	)	เป็นความผิดปรกติที่มีการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของ	mononuclear	cells	ที่มีลักษณะของ	
phagocytic	system		มีการกล่าวถึงโรคนี้มานานกว่า	100	ปี	และ	ในปี	พ.ศ.	2464	ได้มีการบรรยายถึงกลุ่มอาการที่มีความผิดปรกติของกระดูก,	ตาโปน	
และ	ปัสสาวะบ่อย	ซึ่งเรียกว่า	Hand	–	Schüller	–	Christian	disease	และมีการรายงานกลุ่มอาการที่คล้ายคลึงกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆ	กลุ่มอาการเหล่านี้มี
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ	มี	Foamy	หรือ	Xanthoma	cell	ซึ่งถือเป็นลักษณะที่จำเพาะ	ที่ต่อมาเรียกว่า	Histiocyte	โรคในกลุ่มนี้ยังมีโรคอื่นๆ	อีก	ได้แก่	
Letterer	–	Siwe	disease,	Eosinophillic	granuloma	และ	Histiocytosis	X	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2528		จึงมีการเสนอให้เรียกชื่อรวมกันเป็น	
Langerhans	Cell	Histiocytosis	(	LCH	)	
	 สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด	เชื่อว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรโดยมี
การรายงานถึงอุบัติการณ์ว่าพบประมาณ	4	:	1,000,000	คนต่อปี	และ	พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย	พบในผู้ป่วยทุกวัยโดยเริ่มตั้งแต่	2	ปี	
และพบบ่อยในช่วงวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	1)	Localized	disease	และ	2)	Disseminated	disease	
	 พยาธิวิทยาของ	LCH	เป็นลักษณะ	granuloma	ที่ประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิด	ได้แก่	histiocytes,	mature	eosinophils	และ	
lymphocytes	ส่วน	Langerhans	cells	สามารถตรวจพบได้	ซึ่ง	Langerhans	cell	สามารถพบได้ในอวัยวะหรือ	เนื้อเยื่อที่ปกติได้เช่นกัน	ส่วน	
Langerhans	cells	ที่พบในอวัยวะต่าง	ๆ	ที่ถือว่าเป็น	malignant	cells	นั้นจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง	ๆ	ที่มีโรคอยู่	โดยการย้อม	immuno	
histochemistry	จะพบ	S-100	และ	CD	101		ให้ผลบวก	
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	 Langerhans	cells	ถูกจัดเป็น	dendritic	cells	เพราะมีความสามารถในการยื่นไซโตพลาสซึม	ให้ยาวยื่นออกไปจนสัมผัสเซลล์อื่น	ๆ	ได้	เซลล์
พวกนี้จะพบในผิวหนัง	ต่อมน้ำเหลือง	ม้าม	และ	ไขกระดูก	โดยที่เซลล์เหล่านี้สามารถสร้างสารเคมีบางอย่างออกมาได้เช่น	PGE2	,	IL-1	เป็นต้น	ซึ่งสารเหล่า
นี้ทำให้เกิดการกัดกร่อนของกระดูกได	้รวมทั้งสามารถสร้าง	transforming	growth	factor	–	β1,	IL-2	ซึ่งนำไปสู่การเกิด	osteolytic	ในโรคนี้ได้ค่อนข้างมาก	
รวมทั้งมีหลักฐานว่าโรคนี้มีส่วนของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปรกติ	รวมอยู่ด้วย	เช่น	การพบ	T-suppressor	cell	ลดลงในผู้ป่วยกลุ่มนี้	นอกจากนี้ยังพบมี	
hypergammaglobulinemia,	การสร้างของ	antibody	–	dependent	monocyte	mediated	cytotoxicity	(ADMC)	ที่ลดลงด้วย	

อาการและอาการแสดง	

	 โรคนี้มีความหลากหลายของอาการและอาการแสดง	ตั้งแต่อาการน้อยหรือไม่มีอาการ	จนถึงอาการที่รุนแรงมาก	โรคนี้สามารถเกิดในช่วงอายุใดๆ	ก็ได้
แต่พบบ่อยในเด็กเล็ก	และ	เด็กโตอายุเฉลี่ยที่พบบ่อยคือ	2-3	ปี	โดยในกลุ่มเด็กเล็ก	มักจะพบลักษณะที่เป็น	disseminated	form	มากกว่า	localized	form		
	 ส่วนในเด็กโต	และ	ผู้ใหญ่อาการเป็น	indolent	และ	localized	มากกว่าตำแหน่งรอยโรคที่พบในผู้ใหญ	่ส่วนใหญ่	คือ	กระดูก	และ	soft	tissue	
ส่วนอื่นที่มีรายงานคือ	ปอด,	ต่อมพิทูอิทารี	ส่วนในผิวหนังมีรายงานน้อยมาก	
	 ในกลุ่มที่มีการแพร่มาที่ผิวหนัง	คือ	เป็นอาการที่พบน้อย	ในกลุ่ม	acute	disseminated	histiocytic	โดยรอยโรคมักเป็น	vesiculopustular	
และมี	hemorrhagic	และผื่นเหล่านี้คล้ายคลึงกับ	seborrheic	dermatitis	อย่างมาก	ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งมักมาด้วยการมีผื่นที่วินิจฉัยเป็น	seborrheic	
dermatitis	ที่ได้รับการรักษาผื่นบนผิวหนังแล้ว	แต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา	และ	ผื่นมักจะกระจายอยู่ตามหนังศีรษะ	หลังใบหู	และ	ด้านหน้าสะโพก,	ก้น	
ส่วนอื่นๆ	ก็พบได้	เมื่อผื่นลุกลามมากขึ้น	รอยโรคอาจมีจุดเลือดออกซึ่งเป็นจากการมีเกร็ดเลือดต่ำ	ถ้ามี	bone	marrow	involment	จะพบมี	anemia,	
neutropenia	และ	thrombocytopenia	เข้าได้กับ	erythrophagocytosis	ในไขกระดูกนั้นพบได้น้อยมาก			ซึ่งถ้ามีจะทำให้ผู้ป่วยมีการซีดได้มาก	และถ้ามี
ม้ามโต	อาการ	cytopenia	ก็จะมากขึ้นด้วย	
	 การพยากรณ์โรค	ของ	LCH	ส่วนใหญ่	การศึกษาจะเป็นจากกลุ่มผู้ป่วยเด็กเป็นส่วนใหญ่	มีการพยากรณ์โรคดีมาก	ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นๆ			
หายๆ	อยู่หลายปี	กลุ่มผู้ป่วยทีมีอาการที่บ่งชี้ว่ามี	อวัยวะทำงานน้อยลง	ซึ่งมักจะมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี	อาจเสียชีวิตได้	โอกาสกลับเป็นซ้ำ	ส่วนใหญ่พบใน
ช่วง	1-4	ปี	หลังโรคสงบ	และ		มักเกิดขึ้นซ้ำในตำแหน่งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน	และ	ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า	2	ปี	เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำสูง	สำหรับ
ผู้ใหญ่พบว่าหนึ่งในสาม	ของผู้ป่วยมี	pulmonary	involvement		ซึ่งพยากรณ์ว่าไม่ดี	มีโอกาสเสียชีวิตสูง		
	 ปัจจัยที่บ่งชี้การพยากรณ์	ที่ไม่ดี	ได้แก่	การที่มีการสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ	จากตัวโรค	เช่น	เหลืองจากมีการลุกลามของโรคไปที่ตับ,	ซีด,	
เกล็ดเลือดต่ำ,	เม็ดเลือดขาวต่ำจากการลุกลามของโรคไปที่ไขกระดูก	เป็นต้น	ส่วนการมีรอยโรคที่ผิวหนังอย่างเดียว	มีการพยากรณ์ที่ดี	

การวินิจฉัย	
	 ถ้ามีการลุกลามของโรคไปที่กระดูก	สามารถวินิจฉัยได้โดยง่าย	โดยการดูอาการ	และ	อาการแสดง	รวมทั้ง	X-Ray	ที่ได้จากรอยโรคในขั้นต้น	แล้วจึง
ไปหาการวินิจฉัยถึงที่สุด	จากการดูลักษณะ	ทางพยาธิวิทยาที่รอยโรคนั้นๆ	ซึ่งในพยาธิสภาพ	BirBeck	granules	หรือ	พบมี	CD1a	บนผิวของเซลล์	LCH	
	 จาก	The	Histiocyte	Society	ได้กำหนดแนวทางของการวินิจฉัย	และ	การสืบค้น	ผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่กระดูกว่าจะสามารถวินิจฉัยได้โดยวิธีใด
วิธีหนึ่ง	ดังนี้	คือ	bone	scan	หรือ	bone	survey	ส่วนการสืบค้นด้านอื่นๆ	จะต้องประกอบด้วยการตรวจ	CBC,	Chest	X	ray,	LFT	และ		BUN	และ	Cr	
ส่วนการตรวจไขกระดูกใช้กรณีที่มีเม็ดเลือดต่ำ	หรือ	pulmonary	function	test	จะทำกรณีที่มีรอยโรคที่ปอด	

การดูแลรักษาผู้ป่วย	

	 ข้อควรทำอันดับแรกในการรักษาโรคนี้	คือ	โรคนี้ไม่ใช่	malignant	disorder	การรักษาขึ้นกับตำแหน่งของโรคที่มีปรากฏ	ว่ามากน้อยเพียงใด	
	 ในผู้ป่วยเด็กที่เป็น	single	system	disorder	เช่น	unifocal	bone	disorder	ก็ใช้วิธีการฉายแสงเฉพาะที่	ใน	systemic	therapy	จะใช้ในกลุ่ม	
soft	tissue	disorder	หรือ	multifocal	skeletal	disorder	ที่มีการกลับมาเป็นซ้ำ	หรือ	โรคกำลังกำเริบอยู่	ซึ่งประมาณ	50%	ของผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้	
systemic	therapy	คือ	การใช้	corticosteroids	ซึ่งมีอัตราการตอบสนองที่ดี	นอกจากนั้นก็จะมีการใช้	เคมีบำบัดแทน	เช่น	vinblastine,	vincristine,	
6-mercaptopurine,	methotrexate,	alkylating	agents,	anthracycline	และ	etoposide	เนื่องจากมีผลข้างเคียงของการใช้	corticosteroids		
	 ในผู้ป่วยที่มีการกระจายของโรคไปที่ตับ,	ปอด	หรือ	ไขกระดูก	ก็มีการใช้เคมีบำบัดหลายๆ	ตัวร่วมกันในการรักษา	
	 ถ้ามี	DI	ร่วมด้วยการรักษา	คือ	การฉายแสงที่	hypothalamus	–	pituitary	หรือการให้เคมีบำบัด	ก็ล้วนแต่ได้ผลดี	
	 ส่วนการรักษาอื่นๆ	เช่น	immunomodulating	agent	เช่น	cyclosporin,	2-Chlorodeoxyadenosine(2-CdA)	หรือ	การทำ	Bone	marrow	
transplantation	นั้นยังไม่มีข้อมูลการรักษาที่เป็นการศึกษาขนาดใหญ่	และ	ดีพอที่จะบอกผลได้	
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CaseDiscussion2
            พ.ท.นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล 

กองอายุรศาสตร์		โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

 ประวัติการเจ็บป่วย ผู้ป่วยชายไทยคู่	อายุ	64	ปี		(สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า)	ไม่มีโรคประจำตัว	มาโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อ	
3	ปีก่อน	ด้วยก้อนโตที่ขาหนีบทั้ง	2	ข้างขนาดประมาณไข่นกกระทานานประมาณ	3	เดือน	ผู้ป่วยปฏิเสธแผลเรื้อรังที่ขา	แผลที่อวัยวะเพศ	ไม่มีอาการปวดที่
ก้อนและไม่มีไข้		ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอะไร		
	 2	ปี	9	เดือน	มาพบแพทย์อีกครั้งด้วยเรื่องคลำก้อนโตที่คอขนาดประมาณหัวแม่โป้ง	โดยก้อนที่ขาหนีบขนาดไม่เปลี่ยนแปลง	ผู้ป่วยปฏิเสธแผล
เรื้อรังหรือก้อนในปาก	อาการกลืนลำบาก	ไข้	น้ำหนักลด	เหงื่อออกกลางคืน	แพทย์ผู้ดูแลได้ทำ	fine	needle	aspiration	พบว่าเป็น	atypical	reactive	
lymphoid	hyperplasia	และนัดให้ผู้ป่วยมาทำ	lymph	node	biopsy	แต่ผู้ป่วยปฏิเสธและไม่มาพบแพทย์อีก	ระหว่างนี้ผู้ป่วยไปรับประทานยาสมุนไพร		
รู้สึกว่าก้อนทั้งหมดยุบลงเล็กน้อยและไม่โตขึ้นอีก				
	 1	ปีก่อนผู้ป่วยเริ่มสังเกตว่ามีก้อนโตขึ้นอีกที่ขาหนีบข้างซ้าย	ต่อมามีก้อนโตขึ้นที่ขาหนีบข้างขวาขนาดใหญ่กว่าไข่นกกระทาและโตขึ้นช้าๆ	โดยที่ไม่
มีอาการผิดปกติอย่างอื่น	ผู้ป่วยกลับไปรับประทานยาสมุนไพรอีกแต่ก้อนดังกล่าวไม่ยุบลง					
	 2	เดือนก่อนมาโรงพยาบาลสังเกตว่าเริ่มมีก้อนโตที่ใต้คางและรักแร้ทั้ง	2	ข้าง	ผู้ป่วยปฏิเสธ	อาการกลืนลำบาก	หายใจขัด	เหนื่อยหอบ	หน้าบวม	
ไข้	น้ำหนักลดและเหงื่อออกกลางคืน	ผู้ป่วยสังเกตว่าก้อนดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้โตเร็วมาก	จึงรีบมาโรงพยาบาล	

 ตรวจร่างกาย	พบ	generalized	lymphadenopathy	ขนาด	5x6	-	8x9	ซม.	not	tender,	firm	consistency	และ	movable	
ตรวจร่างกายอื่นๆ	อยู่ในเกณฑ์ปกติ		
	 ผู้ป่วยได้รับการทำ	lymph	node	biopsy	ก้อนที่ขาหนีบขวา	ผลตรวจทางพยาธิวิทยาให้การวินิจฉัยว่าเป็น	mantle	cell	lymphoma	(MCL)	
(immunohistochemical	studies	in	neoplastic	cells	show	immunoreactive	for	CD5,	CD20,	CD79a,	CyclinD1,	Bcl-2	and	Ki-67	but	non-
immunoreactive	for	CD3,	CD10,	CD23,	CD43,	and	Bcl-6)	

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ 	
CBC:	ปกติ	(แต่พบ	abnormal	small	to	medium	sized	lymphoid	cells	with	irregular	nuclei	and	inconspicuous	nucleoli	(typical	MCL)	
ประมาณ	1-2%	ในสเมียร์เลือดดังรูปที่	1)	
Bone	marrow	study:	พบ	evidence	of	early	lymphoma	involvement,	conventional	cytogenetics:	46	XY	(6	metaphases)		
Blood	chemistry	การทำงานของไตและตับปกติ,	electrolyte,	uric	acid	และ	LDH:	ปกติ	
Viral	screening	(anti-HIV,	HBsAg,	และ	anti-HCV):	non-reactive,		
CXR-PA:	ปกติ	
CT	chest	&	whole	abdomen:	enlarged	multiple	lymph	nodes	
CSF	study:	no	evidence	of	lymphoma	cell	

รูปที่	1		Abnormal	small	to	medium	sized	lymphoid	cell	ในสเมียร์เลือดของผู้ป่วย	
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อภิปราย	
	 ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยก้อนโตที่ขาหนีบโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ	ร่วมด้วยมานาน	3	ปี	เคยได้รับการตรวจ	fine	needle	aspiration	ที่ต่อมน้ำเหลือง
มาก่อนและสงสัยว่าเป็น	atypical	reactive	lymphoid	hyperplasia	โดยไม่ได้รับการรักษาเฉพาะนอกจากการรับประทานยาสมุนไพรซึ่งอาจจะมีสาร
จำพวก	steroid	ปะปนด้วยเท่านั้น	แสดงให้เห็นว่าชนิดของ	malignant	lymphoma	ที่ผู้ป่วยเป็นน่าจะเป็นกลุ่ม	indolent	lymphoma	ได้แก่	follicular	
lymphoma	grade	I/II,	nodal	marginal	zone	lymphoma	หรือ	Hodgkin	lymphoma	การวินิจฉัยที่แน่นอนจากการทำ	lymph	node	biopsy	และ	
complete	staging	สรุปว่าผู้ป่วยรายนี้เป็น	typical	MCL	stage	IVA	(bone	marrow	involvement)	และมี	International	Prognostic	Index	(IPI)	
score	เท่ากับ	3	(high	intermediate	risk)		โดยทั่วไปถือว่า	MCL	มีการดำเนินโรคที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับ	indolent	lymphoma	ชนิดอื่นๆ	ผู้ป่วย	MCL	
ส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการดำเนินโรคช้าเหมือนกับผู้ป่วยรายนี้		จากการติดตามผู้ป่วยจำนวน	97	รายที่เป็น	asymptomatic	MCL	พบว่าผู้ป่วยจำนวน	1/3	
จำเป็นต้องได้รับการรักษาหลังจากวินิจฉัยไป	3	เดือน	ผู้ป่วยจำนวน	14	รายและ	5	รายเริ่มได้รับการรักษาหลังจากการวินิจฉัย	1	ปีและ	3	ปี	ตามลำดับ1		

	 MCL	เป็น	malignant	lymphoma	ชนิดที่พบได้น้อย	คือพบอุบัติการณ์ประมาณ	2-3	ราย/ประชากร	100,000	คน/ปี	และประมาณ	5%	ของ	
non-Hodgkin	lymphoma	(NHL)	ทั้งหมดที่รายงานจากประเทศทางตะวันตก	สำหรับในประเทศไทยพบเพียง	0.9%	ของ	NHL	ทั้งหมดที่รายงานโดย		
Thai	Lymphoma	Study	Group			MCL	พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง	3-6	เท่า	และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอาย	ุโดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ	65-70	ปี2,3	ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะ	Ann	Arbor	stage	III/IV	ด้วยเรื่องต่อมน้ำเหลืองโตทั่วตัว	สามารถพบ	extranodal	involvement	ถึง	90%	โดยพบว่ามี	
bone	marrow	involvement	ได้ถึง	53-82%,	liver	involvement		25%	และ	gastrointestinal	involvement	12-24%4	ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	B	
symptoms	จากการตรวจสเมียร์เลือดสามารถพบ	lymphoma	cell	ได้ถึง	50%5	ตาม	WHO	classification	2008	แบ่ง	morphologic	variants	ของ	
MCL	ออกเป็น	2	ชนิด	ได้แก่	aggressive	variants	ซึ่งประกอบด้วย	blastoid	variant	(lymphoma	cell	มีรูปร่างคล้าย	lymphoblast)	และ	
pleomorphic	variant	(lymphoma	cell	มีขนาดแตกต่างกัน	และพบ	lymphoma	cell	ขนาดใหญ่มากขึ้น	ร่วมกับมี	nucleoli	ที่เห็นชัดเจน)	และ	other	
variants	ซึ่งประกอบด้วย	small	cell	variants	(lymphoma	cell	รูปร่างเหมือน	small	lymphocyte)	และ	marginal	zone-like	(lymphoma	cell	
มีรูปร่างเหมือน	marginal	zone	lymphoma	คือ	lymphoma	cell	ที่มี	cytoplasm	มากกว่า	small	lymphocyte)	สำหรับการตรวจ	immunophenotype	
พบว่า	MCL	จะ	express	surface	IgM	และ	IgD	อย่างชัดเจน	ให้ผลบวกเมื่อย้อม	pan-B	cell	antigen	(เช่น	CD19,	CD20,	CD79a	เป็นต้น),	CD5,	
FMC-7,	BCL2	และ	Cyclin	D1	แต่ให้ผลลบเมื่อย้อม	CD10,	CD23	และ	BCL6		สำหรับ	Cyclin	D1	นั้นมีประโยชน์ในการใช้แยก	MCL	ออกจาก	low-
grade	lymphoma	ชนิดอื่นๆ6	ความผิดปกติทาง	cytogenetics	ที่พบได้บ่อยที่สุด	คือ	t(11;14)(q13;q32)	ซึ่งเป็น	balanced	translocation	ระหว่าง	
cyclin	D1	(BCL-1)	locus	และ	immunoglobulin	heavy	chain	(IgH)	locus7		ซึ่งสามารถตรวจพบได้ประมาณ	60%	และ	90%	ด้วยวิธี	conventional	
cytogenetics	และ	fluorescence	in	situ	hybridization	(FISH)	ตามลำดับ8	

	 การพยากรณ์โรคของผู้ป่วย	MCL	โดยเฉลี่ยมี	median	survival	ประมาณ	3	ปี	สำหรับ	independent	prognostic	factor	ที่มีผลทำให้อัตรา
การรอดชีวิตของผู้ป่วยลดลง	ได้แก่	อายุมากกว่า	70	ปี,	poor	performance	status,	leukemic	phase,	bulky	tumor,	splenomegaly,	anemia	และ	
high	proliferation	rate9-12	
	 จากการศึกษาแบบ	randomized	controlled	trial	(RCT)	พบว่าการรักษาด้วย	CHOP	และ	CVP	ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน	คือ	overall	
response	(OR)	เท่ากับ	84%	และ	89%	ตามลำดับ	complete	remission	(CR)	เท่ากับ	41%	และ	58%	ตามลำดับ	median	overall	survival	(OS)	
เท่ากับ	37	เดือน	และ	32	เดือน	ตามลำดับ	และ	median	relapse-free	survival	(RFS)	เท่ากับ	7	เดือน	และ	10	เดือน	ตามลำดับ13	German	Low	
Grade	Lymphoma	Study	Group	ศึกษาแบบ	RCT	พบว่า	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย	R-CHOP	มี	OR,	CR	และ	time	to	treatment	failure	ดีกว่า	
CHOP	แต่ไม่เพิ่ม	progression-free	survival14	นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแบบ	meta-analysis	ยืนยันว่าการให้	rituximab	ร่วมกับ	combination	
chemotherapy	สามารถเพิ่ม	OR	และ	OS	ได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการให	้combination	chemotherapy	อย่างเดียว15		เนื่องจากผลการรักษา
ด้วย	conventional	induction	chemotherapy	ร่วมกับ	rituximab	ยังไม่ดีพอจึงมีการให้	aggressive	induction	chemotherapy	(hyper-CVAD)	
ร่วมกับ	rituximab	(phase	II)	พบว่ามี	3-year	OS	และ	3-year	RFS	เท่ากับ	82%	และ	64%	ตามลำดับ16		โดยสรุปการรักษาผู้ป่วย	MCL	ที่อายุมากกว่า	
70	ปี	หรือมี	co-morbid	disease	อื่นๆ	หรือผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า	70	ปี	ที่ไม่มี	co-morbid	disease	ซึ่งมี	low	IPI	score	และเป็น	typical	MCL	
แนะนำให้การรักษาเบื้องต้นด้วย	R-CHOP	หรือ	R-CVP		สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า	70	ปี	และไม่มี	co-morbid	disease	อื่นๆ	แต่มี	high	IPI	score	
หรือ	เป็น	blastoid	variant	แนะนำให้เริ่มการรักษาด้วย	R-hyper-CVAD	อย่างเดียวหรือ	R-CHOP	ตามด้วย	autologous	stem	cell	transplant17		
สำหรับผู้ป่วยรายนี้กำลังได้รับการรักษาเบื้องต้นด้วย	hyper-CVAD	และยังอยู่ในช่วงติดตามผลการรักษาอยู่	
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Q&A
รศ.พ.อ.นพ.วิเชียร มงคลศรีตระกูล 

กองอายุรศาสตร์		โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

คำถาม		 หากป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง	ใช้สิทธิบัตรทองประกันสุขภาพ	(สามสิบบาท)	จะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกได้
เมื่อไหร่?	มีข้อบ่งชี้อย่างไร?	และต้องดำเนินการอย่างไร?	
 
 
คำตอบ	 ปัจจุบันหากใช้สิทธิบัตรทองประกันสุขภาพ	(สามสิบบาท)	จะยังไม่สามารถทำการปลูกถ่ายไขกระดูกได้ฟรี	
แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีโครงการนำร่อง	(ซึ่งปี	พ.ศ.2552	นี้ทำเป็นปีที่สอง)	ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้งบประมาณมาทั้งสิ้น	
20	ล้านบาทเพื่อทดลองทำการปลูกถ่ายไขกระดูกในคนไข้บัตรทอง	โดยแบ่งให้โรงพยาบาลที่ทำข้อตกลงกันไว้แล้ว	4	แห่งคือ	โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ	์โรงพยาบาลรามาธิบด	ี	โรงพยาบาลศิริราช	และโรงพยาบาลพระมงกุฎ	โดยแต่ละโรงพยาบาลจะได้โควตาในการปลูกถ่ายไขกระดูก
ในเด็ก	3	ราย	และในผู้ใหญ่	อีก	3	ราย	ผู้ที่จะเข้าโครงการจะต้องมาติดต่อโรงพยาบาลทั้ง	4	แห่งว่ามีโควตาเหลือในการสมัครเข้าโครงการหรือ
ไม่?	ที่สำคัญผู้ป่วยจะต้องมี	donor	ที่เป็น	match	sibling	ให้ได้ก่อน	(หมายความว่าจะต้องเสียสตางค์จ่ายค่าตรวจ	HLA	typing	เอง)	
สำหรับโรคที่อนุมัติให้ทำก็แตกต่างจากที่ได้รับอนุมัติจากทางสำนักงานประกันสังคม	คือจะอนุมัติให้ทำแต่เฉพาะโรคมะเร็งเท่านั้น	โรคที่บ่งชี้ใน
เด็กและในผู้ใหญ่แตกต่างกันดังนี้	
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	 ข้อบ่งชี้ในผู้ใหญ	่
	 ๑.	มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน	(acute	leukemia)	ในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรก	(first	complete	
remission)		
	 	๒.	มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง	(chronic	myeloid	leukemia)	ในระยะเรื้อรัง	(in	chronic	phase)		
	 ๓.	Lymphoma	in	first	sensitive	relapse			
	 ๔.	มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลมา	(multiple	myeloma)		
	

	 ข้อบ่งชี้ในเด็ก 
				 ๑.	มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน	(acute	myeloid	leukemia)	ในระยะที่โรคสงบ	โดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรก		
(first	complete	remission)	ยกเว้น	acute	promyelocytic	leukemia(APL)		
				 ๒.	มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิดเฉียบพลัน	(acute	lymphoblastic	leukemia)	ในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณ์เป็นครั้ง
แรก	(first	complete	remission)	หรือ	ในระยะที่โรคสงบโดยสมบูรณ์เป็นครั้งที่	๒	(second	complete	remission	)		
	 ๓.	มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง	(chronic	myeloid	leukemia)	ในระยะเรื้อรัง	(in	chronic	phase)	
	 ๔.	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	(malignant	lymphoma)ในรายที่มีความเสี่ยงสูง	(high	risk,	high	–Intermediate	risk)	stage	3-4		
	 ๕.	ไขกระดูกผิดปกติระยะก่อนเป็นมะเร็ง	(myelodysplastic	syndrome)	
	 ในปีหน้าและในอนาคตต่อ	ๆไปยังไม่สามารถกำหนดได้	สิทธิบัตรทองอาจสามารถเปิดกว้างเหมือนสิทธิประกันสังคม	หรืออาจไม่
สามารถทำการปลูกถ่ายไขกระดูกได้	คงต้องรอการตัดสินใจจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพต่อไป	


