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หนงัสอืเรือ่ง ววิฒันาการของมะเรง็ระบบน�า้เหลอืงชนดิ Non-Hodgkin Lymphoma ปี พ.ศ. 2010 

นี้ ได้ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในหนังสือ 23 ปี หน่วยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโอกาสที่ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย รัตนธาราธร เกษียณอายุราชการ เมื่อ 3 กันยายน 2553 ผู้เขียน

ได้รับค�าขอให้ช่วยเขียนเรื่องเกี่ยวกับ hematologic malignancy ซึ่งอยู่ในวงกว้างมาก จึงได้ตัดสิน

ใจเขยีนเรือ่งมะเรง็ระบบน�า้เหลอืง Non-Hodgkin Lymphoma ซึง่เป็นเรือ่งทีต่นเองสนใจศกึษามา

ตลอดและมปีระสบการณ์ต่อการรกัษามาอย่างต่อเน่ือง เมือ่เขียนจบซึง่ใช้เวลาประมาณ 6 เดอืน 

ปรากฎว่าบทที่กล่าวนี้มีความยาวเกิน 100 หน้า และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งทางกว้างและทาง

ลึกเหมาะแก่แพทย์ประจ�าบ้านโลหิตวิทยา และแพทย์ทางโลหิตวิทยาที่อาจค้นคว้าหาข้อมูลที่

รวบรวมไว้จากประสบการณ์และความรูข้องผู้เขียนได้เป็นอย่างด ีจงึเกดิความเสยีดายถ้าบทความ

เรื่อง Non-Hodgkin Lymphoma นี้จะแพร่หลายอยู่ในวงจ�ากัด ในที่สุดได้รับความช่วยเหลือจาก

ผู้ที่เห็นคุณค่าของบทความนี้ได้ช่วยจัดท�าเป็นฉบับ Copy ใหม่ ส�าหรับแจกแก่แพทย์ที่สนใจโดย

ไม่คดิมลูค่า เพราะคดิว่าน่าจะได้ประโยชน์ส�าหรบั hematologists และ pathologists ทีส่นใจเรือ่ง 

Lymphoma เช่นกัน และในขณะเดียวกันก็ได้น�าลงใน Website ของสมาคมโลหิตวิทยา และ Thai 

Lymphoma Study Group ไว้ส�าหรับผู้ที่ไม่มีหนังสือเล่มนี้เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้าต่อไป
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เขียน ขอขอบคุณอาจารย์วรชัยที่ท�าให้บทความทางวิชาการเรื่องนี้อุบัติขึ้น และขอขอบพระคุณ

ท่านทีจ่ดัท�าฉบบั Copy ไว้อย่างสวยงามโดยไม่ประสงค์จะออกนาม แต่กน็บัว่าได้กระท�าประโยชน์
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Epidemiology

Malignant lymphoma นั้นแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ Hodgkin Disease (HD) และ non-Hodgkin 
lymphoma (NHL) ส�าหรับอุบัติการณ์ของ NHL : HD ที่มีการศึกษาไว้ในคนขาว ประมาณ 4 : 1(1) 

แต่ในคนไทยอุบัติการณ์ของ NHL : HD ที่มีรายงานไว้ประมาณ 6 : 1(2) และ 11 : 1(3)

อุบัติการณ์ของ NHL ที่มีรายงานไว้ในต่างประเทศประมาณ 10-17 คนต่อประชากร 100,000 
ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์ของ NHL เพิ่มขึ้น 73% และพบได้ในทุกอายุตั้งแต่เล็ก
จนถึงผู้ป่วยอายุเกิน 80 ปีขึ้นไป ยิ่งมีอายุมากจะพบอุบัติการณ์สูงข้ึนเป็นล�าดับ ส�าหรับ risk 
factor ที่ท�าให้อุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การติดเชื้อ เช่น Epstein Barr virus, human 
immunodeficiency virus, การ expose ต่อสารเคม ีและยาฆ่าแมลง และผู้ป่วยทีม่ภีมูคิุม้กนัเสือ่ม(1) 

ส�าหรับในคนไทย NHL เป็นมะเร็งทางระบบเลือดที่พบมากที่สุดรองจาก acute leukemia และ
จากที่มีผู้ศึกษาไว้อุบัติการณ์ของ lymphoma และ leukemia ร่วมกันนับว่าเป็นมะเร็งอันดับที่ 2 
ในโรงพยาบาลศิริราช(4) ในระยะเวลาที่ผ่านมา 34 ปี อุบัติการณ์ของ malignant lymphoma ใน
ประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากมายเกินกว่า 100% จากการศึกษาเปรียบเทียบในโรงพยาบาล
ศิริราชในระหว่างปี 1957-1971 (14 ปี) และปี 1993-1995 (2 ปี) พบว่าอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นจาก 73 
ราย/ปี เป็น 189 ราย/ปี ส�าหรับอายุของผู้ป่วยนั้นพบว่ามีตั้งแต่ต�่ากว่า 10 ปี จนถึง 81 ปี โดยมี
อุบัติการณ์สูงสุดในช่วงอายุ 51-70 ปี(3,5) ซึ่งคล้ายคลึงกับที่รายงานไว้ในต่างประเทศ(6)
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Pathogenesis

พยาธิก�าเนิดของ malignant lymphoma นั้นมีความคล้ายคลึงกับการเกิดมะเร็งทั่วไป โดยมีปัจจัย
หลักที่เกี่ยวข้อง 3 ประการตามขั้นตอนดังนี้คือ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 Pathogenesis ของการเกิด malignant lymphoma

1. ปัจจัยสาเหตุ
2. การเปลี่ยนแปลงของ protooncogene
3. การกลายเป็น malignant lymphoma (malignant transformation)

ปัจจัยสาเหตุ มีอยู่ 3 ประการใหญ่ ๆ คือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม, ความผิดปกติทาง im-
munology และการได้รับสิ่งที่เป็นพิษต่อเซลล์ เช่น สารเคมี ยาฆ่าแมลง และการติดเชื้อ ปัจจัยทั้ง
สามนีม้กีารท�างานซึง่เกีย่วโยงกนัในการท�าให้เกดิโรค ส�าหรบัความผดิปกตทิางพนัธกุรรมนัน้ 
มีตัวอย่างให้เห็นคือ อุบัติการณ์ของ malignant lymphoma ซึ่งพบมากขึ้นในคนตระกูลเดียวกัน 
หรือการเกิด malignant lymphoma ในโรคพันธุกรรม เช่น ใน congenital combined immune 
deficiency (1) X-link lymphoproliferatve disease (7) ในทาง immunology นั้นมีข้อสนับสนุน
คือ อุบัติการณ์ของ lymphoma ซึ่งสูงกว่าปกติในผู้ป่วยที่มี acquired immune deficiency เช่น 
ในผู้ป่วย rheumatoid arthritis และ Sjogren disease มีอุบัติการณ์ของ malignant lymphoma 
มากกว่าคนปกติถึง 2.5 เท่า และ 3.5 เท่า ยิ่งในกลุ่มที่ได้รับ immunosuppressive drug อุบัติ
การณ์จะมากขึ้นถึง 10 เท่า และ 100 เท่า ของคนปกติ(8,9) และในผู้ป่วย post-transplanted B 
lymphoproliferative disease (10) 
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ตารางที่ 1 ไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่ท�าให้เกิด malignant lymphoma 

 1. Esptein – Barr Virus 
  T cell lymphoma พบได้ 31% ของ NHL โดยแยกตาม subtype ของ T cell คือ
    Angioimmunoblastic lymphoma (85%)
   Primary NK cell lymphoma (90%)
   Lennert lymphoma (71%)
  B cell lymphoma พบได้ 7% ของ NHL โดยแยกตาม subtype คือ
   Endemic Burkitt’s lymphoma (100%)
   AIDS related primary CNS lymphoma
   Post-transplanted B lymphoproliferative disease
   Hodgkin’s disease (50%) ของผู้ป่วย HD
 2. HTLV-1/ATLL
 3. HHV-8 AIDS associated NHL
 4. Helicobacter pylori – low grade MALT lymphoma

ส�าหรับโรคติดเชื้อที่ท�าให้เกิด malignant lymphoma มีหลายชนิด (ตารางที่ 1) ที่มีบทบาท
มากในปัจจุบันนี้ได้แก่ Epstein Barr Virus (EBV) 

Epstein Barr virus (EBV) ท�าให้เกิด malignant lymphoma ทั้ง Hodgkin’s disease (HD) 
และ non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) ซึ่งพบได้ทั้ง T และ B cell NHL หลักฐานที่สนับสนุนว่า 
EBV เป็นต้นเหตุของโรคคือ การตรวจพบ EBV genome ใน proliferative monoclonal lymphoid 
cells(11-15) ที่รายงานไว้มีทั้ง T cell lymphoma (14,16) และ B cell lymphoma โดยเฉพาะ Burkitt’s 
lymphoma (17-18) อุบัติการณ์ของ EBV ซึ่งพบใน T cell และ B cell lymphoma แตกต่างกันไปตาม
ชนิดของ lymphoma (ตารางที่ 1) ที่พบมากคือ T cell lymphoma (31%) และรองลงมาคือ B cell 
lymphoma (7%) การตรวจพบ EBV ใน T cell NHL บ่งชี้การพยากรณ์โรคที่เลว(16) พวกนี้มีอาการ
รุนแรง มีการแพร่กระจายของโรครวดเร็ว, ไม่สนองตอบต่อการรักษาและถงึแก่กรรมเรว็มาก (19-22) 
ส่วน EBV ที่ตรวจพบใน B-NHL ไม่มีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค

การเปล่ียนแปลงของ protooncogene(23-27) protooncogene จะถูกกระตุ้นซึ่งส่วนใหญ่มัก
เกิดจาก breaking point ตรงต�าแหน่งของ gene บน chromosome และท�าให้มี chromosome 
translocation เกิดขึ้น แต่อาจเกิดจากกลไกอื่น ๆ เช่น deletion หรือ amplification ของ gene 
ก็ได้ การกระตุ้นของ gene ท�าให้เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงเป็น monoclonal lymphoid cell ซึ่งมี
การแบ่งตัวขยายตัวอย่างผิดปกติ ในขณะเดียวกันมีการกดการท�างานของ p53 ซึ่งเป็น tumor 
suppressor gene ท�าให้ขบวนการ apoptosis เสยีไป เกดิม ีaccumulation ของเซลล์มะเรง็มาก
ขึ้น การเกิด malignant lymphoma นั้นส่วนใหญ่จะเป็น multistep mutation ของยีนหลายตัว         
การเปลี่ยนแปลงของ protooncogene และ target gene ที่ถูกกระตุ้นบนต�าแหน่งเฉพาะของ 
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chromosome แต่ละตัวจะแสดงออกมาเป็นความผิดปกติทาง cytogenetics ซึ่งมักเกิดเฉพาะ
ส�าหรับโรคนั้น ๆ (ตารางที่ 2)

ตารางที ่2 ความผดิปกตขิอง protooncogene และโครโมโซมใน malignant lymphoma(27)

Histology Chromosomal
Translocation

Acitvated Gene 
or Fusion Gene

Predominant Structural/Functional 
Features of Altered Gene(s)

Frequency

Follicular center cells t(14;18)(q32;q21) BCL2 a Anti-apoptosis protein 80%

Follicular center cell t(1;22)(q22;q11) FCGR2B ITIM-containing low affinity Ig Fc receptor < 1%

Small noncleaved cell t(8;14)(q24;q32)
t(2;8)(p12;q24)
t(8;22)(q24;q11)

cMYC b

cMYC
cMYC

bHLH/zip transcription factor
bHLH/zip transcription factor
bHLH/zip transcription factor

100%

DLCL t(3;14)(q27;q32)
t(3;22)(q27;q11)
t(2;3)(p12;q27)
t(3;4)(q27;p11)
t(3;11)(q27;q23)

BCL6 c

BCL6
BCL6
BCL6
BCL6

Zinc finger transcription factor
Zinc finger transcription factor
Zinc finger transcription factor
Zinc finger transcription factor
Zinc finger transcription factor

30-40%

DLCL t(14;15)(q32;q11-13) BCL8 No homology with known proteins <5%

Mantle cell t(11;14)(q13;q32) BCL1 
Cyclin D1

G1 cyclin, transcription regulation >95%

Lymphoplasmacytoid t(9;14)(p13;q32) PAX5 Paired hemeobox transcription factor 50%

MALT t(11;18)(q21;q21) API2-MLT/
MALT1

Anti-apoptosis protein (API2), unknown 
(MLT/MALT1)

19-36%

MALT t(1;14)(p22;q32) BCL10 Apoptosis regulatory protein <5%

Splenic MZ lymphoma t(2;7)(p12;q21)
t(7;14)(q21;q32)

CDK6
CDK6

Cell cycle kinase
Cell cycle kinase

<5%

B-NHL t(10;14)(q24;q32) LYT10(NFKB2) REL transcription factor hemology <1%

CLL/B-NHL t(14;19)(q32;q13.1) BCL3 IKB <1%

B-NHL ins(2;2)(p13;p11.2-14) REL-NRG Transcription factor (REL), unknown 
(NRG)

<1%

pre-B ALL (B-NHL ?) t(5;14)(q31;q32) IL3 Growth factor <1%

pre-B ALL /B-NHL t(1;14)(q21;q32) BCL9 No homology with known proteins <1%

B-NHL t(1;14)(q21;q32) MUC1 Mucin-like glycoprotein ~5%

ALCL (CD30+) t(2;5)(p28;q25) ALK/NPM Tyrosine kinase/ribomuclcoprotein
shuttle  

-

a BCL2  deregulation พบได้ใน 10-30% ของ DLCL และ 30% ของ marginal zone lymphoma
b cMYC  deregulation พบได้ใน 10% ของ DLCL
c BCL6  deregulation  พบได้ 6-15% ของ follicular center cell และ 10% ของ marginal zone lymphoma
  DLCL = diffuse large cell lymphoma, MALT = mucosa associated lymphoid tissue lymphoma,
  MZ marginal zone, ALCL = anaplastic large cell lymphoma
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BCL-6 ใน diffuse large cell lymphoma (DLCL) (25)

BCL-6 gene นั้นตรวจพบได้บน chromosome ที่ 3 ต�าหน่ง q 27 การเปลี่ยนแปลงของ BCL-6 
gene ใน B-LCL นั้นพบประมาณ 30-40% เกิดจาก translocation ของ gene BCL-6 และ gene 
ตัวอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็น Heavy chain ของ Ig gene บน chromosome ที่จับคู่กัน ส�าหรับ translo-
cation นั้นเกิดได้ 3 แบบ แบบที่ 1 เป็น t (3;14) (q27;q32) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Ig Gene ส่วนอีก 2 
แบบ เกี่ยวกับ gene TTF t (3;4) หรือ Gene อื่น ๆ 

หน้าที่ของ BCL-6 นั้นเท่าที่มีผู้ศึกษาไว้เกี่ยวกับ cell differentiation ใน germinal center B 
cells BCL-6 จะ express มากขึ้นใน proliferative germinal center cell (GC) (ทั้ง centrocyte +    
centroblast) และจะ express น้อยลงใน plasma cells ซึ่งวิวัฒนาการจาก GC cells ในภาวะที่
มี BCL-6 rearrangment expression ของ BCL-6 จะมีมากตลอดไป ท�าให้ GC cells ไม่สามารถ
จะ differentiate ไปเป็น plasma cells ได้ จึงเกิด clonal proliferation ของ large cell ใน germinal 
center ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง จนในที่สุดกลายเป็น B-DLCL (รูปที่ 2)

รูปที่ 2  แสดงหน้าที่ของ BCL-6 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ cell differentiation ใน normal
  germinal center(25-26)

  A ในภาวะปกติ BCL-6 จะ expression มากใน GC cells ซึ่งเป็นเซลล์ที่ก�าลัง
     proliferated มาก เมื่อ BCL-6 expression น้อยลง ท�าให้มี differentiation ของ 
     GC cells ไปเป็น plasma cells
  B ใน B-DLCL ซึ่งมี BCL-6 rearragement มีการกระตุ้น BCL-6 ตลอดเวลา ท�าให้
      มี expression ของ gene ตลอดไปใน GC cells หรือ LC cells ไม่สามารถจะ
     มี differentiation ได้แต่จะม ีproliferation ของ GC cell โดยม ีclonal proliferation 

     ไม่หยุดยั้งตามมา จนในที่สุดกลายไป B-DLCL ในระยะสุดท้าย
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บทบาทของ BCL-6 gene ซึ่งเกี่ยวข้องการเกิด B-DLCL นั้นเท่าที่มีผู้ศึกษาไว้ พบเฉพาะใน De-
Novo diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) เท่าน้ัน ส�าหรบัในกลุม่ทีเ่ป็น DLBCL transformed 
มาจาก follicular non-Hodgkin (FNHL) จะมี expression ของ BCL-2 ติดมาจาก FNHL แต่ดั้งเดิม 
โดยมี P53 mutation เป็นตัวก�ากับท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก FNHL ไปเป็น DLBCL ซึ่งมีความ
รุนแรงมากขึ้น (28) 

Transformation to malignant lymphoma ในระยะนี้จะมีการแบ่งตัวเพิ่มจ�านวนของเซลล์
มะเรง็อย่างมาก ร่วมกับขบวนการควบคมุการตายของเซลล์ (apoptosis) ซึง่ควบคมุด้วย p53 gene 
และ bcl-2 gene เสียไป ยิ่งท�าให้มีการสะสมของเซลล์มะเร็งมากขึ้น ร่วมกับกลไกทาง immune 
ในการท�าหน้าที่ของ T cell ที่เสียไป จนในที่สุดจะเกิดเป็น malignant lymphoma มีอาการแสดง
ทางคลินิกชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงของยีนบางตัวที่เกิดตามมาในขณะที่ผู้ป่วยเป็น malignant lymphoma แล้วนั้น
มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้มะเร็งลุกลามยิ่งข้ึน ที่มีผู้ศึกษาไว้ c-myc gene เป็นยีนตัวหน่ึง
ซึ่งท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง histology ของ follicular center cell lymphoma ซึ่งเป็น low 
grade lymphoma ให้กลายเป็น aggressive lymphoma ซึ่งเป็น high grade ได้ นอกจากนั้นใน
ผู้ป่วย  follicular lymphoma และ large cell lymphoma ที่มี overexpression ของ bcl-2 และ            
inactivation ของ p53 gene จะมี malignant transformation มากขึ้นโดยมีการด�าเนินของ
โรครุนแรงขึ้น และมี survival สั้นกว่ากลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของยีนดังกล่าว(29-30) ส�าหรับใน 
extranodal large cell lymphoma มักจะพบว่ามี amplification ของ protooncogene REL มาก
ขึ้นถึง 73% และมี tumor progression มากขึ้น (31)
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Classification and Development of B and T Cell in Relation to 
Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)

Classification ของ NHL(32) นัน้ได้มกีารเปลีย่นแปลงพฒันามาเป็นล�าดบั ในระยะแรกประมาณ 
ค.ศ. 1950 Rappaport ได้ให้ classification ไว้โดยอาศัย growth pattern (nodular or 
diffuse) และ morphology ซึ่งบ่งชี้ความแก่อ่อนของ lymphocyte (well differentiated, poorly 
differentiated และ lymphoblast) classification นี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปี ค.ศ. 
1970 เมื่อความรู้ในเรื่อง development ของ lymphocytes มีมากขึ้น Luke and Collin (US) 
และ Lennert (Kiel, Germany) จึงได้ propose classification ใหม่ โดยอาศัย pattern of 
growth ร่วมกับการจ�าแนกตาม morphology ที่บ่งชี้ตามระยะของการเจริญเติบโตของ 
lymphoid cells ซึ่งส่วนใหญ่เป็น B cell เช่น small cell, small cleave และ large cell เป็นต้น 
ในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการน�าเอา Working Formulation (WF) classification เข้ามาแทน 
Luke and Collin ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ใน WF ได้แบ่ง grade ของ malignancy 
เป็น low grade, intermediate และ high grade โดยอาศัยขนาดและความแก่อ่อนของ
เซลล์เป็นหลัก เช่น low grade ได้แก่ small cell ซึ่งเป็น follicular pattern intermediate ได้แก่ 
large cell ซึ่งเป็น nodular และ diffuse pattern และ high grade ได้แก่ lymphoblasts ซึ่งเป็น     
diffuse ตลอด ส�าหรับ terminology ระหว่าง Kiel และ WF นั้นมีความแตกต่างกันบ้าง โดย Kiel 
เรียก small cleaved cell ว่า centrocyte และ large cell ว่าเป็น centroblast 

ในระยะประมาณ ค.ศ. 1990 ความรู้ทาง immunophenotype และ molecular genetic 
ของ lymphoma มีมากขึ้น จึงได้มีการ revised classification ของ NHL ขึ้นอีก เรียกว่า 
Revised European American Lymphoma (REAL)(32-33) classification นี้ได้จ�าแนกชนิด
ของ lymphoma โดยอาศัย growth pattern, morphology ตามระยะและต�าแหน่งของ lymphoid 
cell ขณะท่ีเจริญเติบโต ร่วมกับ immunophenotype, molecular genetic และลักษณะอาการ
ทางคลินิกของ lymphoma แต่ละชนิดไว้อย่างละเอียด ในปี ค.ศ. 1999 ได้มีการยอมรับ 
REAL classification เข้าไว้ใน WHO classification และต่อมาได้มีการแก้ไขเป็น WHO       
classification ในปี 2008 (ตารางที่ 3 และ 3a)(32a) การเปลี่ยนแปลงนี้มีประโยชน์เพราะสามารถ
จ�าแนกโรคให้ละเอียดมากขึ้น และก�าหนดการรักษาให้ตรงจุดมากขึ้น
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Mature B-cell neoplasms Grade according to severity

   Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
   B-cell prolymphocytic leukemia
   Splenic marginal zone lymphoma
   Hairy cell Leukemia

   Splenic lymphoma/leukemia, unclassifiable
      Splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma
      Hairy cell leukemia-variant
   Lymphoplasmacytic lymphoma*
   Waldenstrom macroglobulinemia*
   Heavy chain disease
      Alpha heavy chain disease
      Gamma heavy chain disease
      Mu heavy chain disease
   Plasma cell myeloma
   Solitary plasmacytoma of bone
   Extraosseous plasmacytoma

   Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated  
      lymphoid tissue ( MALT lymphoma)
   Nodal marginal zone lymphoma   
   Pediatric nodal marginal zone lymphoma
   Follicular lymphoma (FL) (grade 1-3)+

   Pediatric follicular lymphoma
   Primary cutaneous follicle center lymphoma

Low Grade
    Slow growing
    Indolent clinical course

   Mantle cell lymphoma*
   Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), NOS
      T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma
      Primary DLBCL of the CNS
      Primary cutaneous DLBCL, leg type
      EBV+ DLBCL of the elderly
   DLBCL associated with chronic inflammation
   Lymphomatoid granulomatosis
   Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma 
   Intravascular large B-cell lymphoma
   ALK large B-cell lymphoma
   Plasmablastic lymphoma*
   Large B-cell lymphoma arising in HHVδ-associated multicentric Castleman disease
   Primary effusion lymphoma

Intermediate Aggressive
    Growing more rapid
    Clinical – more rapid

   Burkitt lymphoma*
   B-cell lymphoma, unclassificable, with features intermediate
      between diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma
   B-cell lymphoma, unclassificable, with features intermediate
      between diffuse large B-cell lymphoma and classical Hodgkin lymphoma

Highly Aggressive
    Growing very rapid
    Rapid clinical course

Immature B-lymphoblastic lymphoma Very Agressive

ตารางที่ 3 WHO classification of the B cell, neoplasm (2008)

+ grade 1 centrocyte ; grade 2 centrocyte + centroblast ; grade 3 centroblast
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ตารางที ่3a  WHO 2008 classification of immuture and mature T/NK-cell neoplasms*

Precursor T cell Neoplasm
     T Lymphoblastic lymphoma / leukemia

Mature
Leukemia or disseminated
     T-cell prolymphocytic leukemia
     T-cell large granular lymphocytic leukemia
     Chronic lymphoproliferative disorders of NK cells*
     Aggressive NK-cell leukemia
     Adult T-cell lymphoma/leukemia (HTLV1-positive)
     Systemic Epstein-Barr virus (EBV)-positive T-cell

Nodal
     Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
     Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive
     Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative
     Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified
     
Extranodal
     Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
     Enteropathy-associated T-cell lymphoma
     Hepatosplenic T-cell lymphoma

Extranodal-cutaneous
     Mycosis fungoides
     Sezary syndrome
     Primary cutaneous CD30+ lymphoproliferative disorders
    Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma
  Lymphomatoid papulosis
     Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma
     Primary cutaneous γδ T-cell lymphoma*
     Primary cutaneous aggressive epidermotropic CD8+
 Cytotoxic T-cell lymphoma*
     Primary cutaneous small/medium CD4+ T cell lymphoma

* provisional entitied



10 วิวัฒนาการของมะเร็งระบบน�้าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

การเจริญเติบโตของ T และ B Lymphocytes ตาม zone ต่างๆ 
และความสัมพันธ์กับการเกิดโรค  ( ให้ดูภาพที่ 3, 4 )
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ปรากฎในภาพและค�าบรรยายจะช่วยให้เกิดความเข้าใจใน WHO 
classification ซึ่งน�ามาใช้ในปัจจุบันนี้

รูปที่ 3 แสดง B cell differentiation และต�าแหน่งที่เกิดโรค lymphoma ซึ่งสัมพันธ์กับ 
differentiation และ maturation ของ cell มี area ของ differentiation 4 area คือ

1. ในไขกระดูก (ซึ่งถ้าสะดุดในการเจริญเติบโตจะเป็น leukemia หรือ lymphoma) ต่อมาเซลล์เข้าสู่
2. interfollicular area เป็น naïve B cells บางส่วนเข้าสู่ mantle zone เมื่อมีการเปล่ียนแปลงใน gene น�า
 ไปสู่ abnormal proliferation เป็น mantle cell lymphoma (MCL) อยู่รอบ germinal center ส่วนใหญ่ของ 
 naïve ถูกกระตุ้นด้วย antigen 
3. เข้าสู่ germinal มี centrocyte, centroblast ถ้ามีความผิดปกติในการเจริญเติบโต จะเกิดเป็นกลุ่มโรคได้
 หลายชนิด เช่น follicular lymphoma, Burkitt lymphoma, diffuse large cell lymphomas, Hodgkin’s
 lymphoma Centrocyte มี differentiation ออกจาก germinal center มาเข้า
4. perifollicular area เจริญเติบโตเป็น plasma cell ซึ่งให้ Immunoglobin A, M, G, E, NAÏVE B cell 
 บางส่วนถูกกระตุ ้นด้วย Ag เข้าสู ่ Marginal zone เมื่อมีความผิดปกติในการเจริญเติบโตจะเป็น 
 lymphoma เช่น marginal zone (MALT) lymphoma, lymphoplasmacytic lymphoma, CLL/SLL 

 Plasmocytoma ส่วน DLBCL อาจพบได้ แต่น้อยมาก
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รูปที่ 4 แผนผังแสดงการเจริญเติบโตและหน้าที่ของ T cells 

Progenitor T cell ออกจากไขกระดูกเข้าสู่ thymus มีการเจริญเติบโตเป็น α β T เป็น T-helper (Th4) และ T 
suppressor (Th8), เป็น NK cells γδ T cells ต่อมา T cells จาก Thymus เข้าสู่ peripheral lymphoid tissue 
มาเจริญเติบโตเต็มที่เป็น Th (CD4), Ts (CD8) ท�าหน้าที่เป็น Effector T cell และ memory T cell ร่วมกัน 
CD4 บางตัวเข้าสู่ germinal center เป็น TFH ช่วยในการท�าหน้าที่ของ Th มากขึ้น NK cells เจริญเติบโตและ
อยู่ในม้าม, mucosa, เลือด, ผิวหนัง

การสะดดุใน differentiation น�าไปสูภ่าวะมะเรง็ของระบบน�า้เหลอืงชนดิ T cell ถ้าเกดิในไขกระดกูหรอื Thymus 
จะเป็น T lymphoblastic leukemia ในส่วน peripheral lymphoid tissue จะเป็น peripheral (mature) T cell 
และ NK cell lymphomas/leukemia มีหลายชนิด (ดูใน classification)

TFH = T follicular helper

อุบัติการณ์ของ subtype of NHL
อุบัติการณ์ของ NHL แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตาม histologic subtype และตามเชื้อชาติ ใน
ปี ค.ศ. 1996 ซึ่งยังใช้ working formulation จากการศึกษาของนายแพทย์ธานินทร์(5) ในคนไทย
เปรียบเทียบกับรายงานในต่างประเทศพบว่า low grade lymphoma พบในคนเอเชียประมาณ 
5-25% แต่พบในสหรัฐอเมริกาถึง 33.7% (5, 6) ส�าหรับในประเทศไทยพบเป็น low grade 12-
14% และพบเป็น follicular type เพียง 3.8-10% (3,5) ชนิดที่พบมากที่สุดได้แก่ diffuse large cell      
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immunoblasts lymphoma ซึ่งรายงานไว้ในประเทศไทยสูงถึง 43.3% (5) และ 31.3% (3) เปรียบ
เทียบกับทางอเมริกาพบเพียง 19.7(5) (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบด้วย immunophenotype แล้ว
พบว่า T cell lymphoma ในประเทศไทยพบ 16.1% และ 25%(3,5) ซึ่งใกล้เคียงกับในสหรัฐอเมริกา 
อย่างไรก็ตาม T cell lymphoma ที่มีรายงานไว้ในประเทศอื่น ๆ ทางเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี 
ฮ่องกง จนี และไต้หวนั มอีบุติัการณ์สงูมากตัง้แต่ 34-49% (ตารางที ่5) ทีน่่าสนใจคอืใน anaplastic 
large cell lymphoma ในคนไทยพบเป็น T และ B cell อย่างละ 42.9% (3) ซึ่งแตกต่างจากในต่าง
ประเทศซึ่งพบเป็น T cell เกือบทั้งหมด

ตารางที่ 4 อุบัติการณ์ (%) ของ subtype ของ NHL ใน ASIA เปรียบเทียบกับ US (3-6)

* รายงานระหว่างปี 1996-2000

ตารางที่ 5 อุบัติการณ์ (%) ของ T และ B cell lymphoma ใน ASIA เปรียบเทียบกับ US (3)

PTCL : Peripheral T-cell lymphoma ; NA : not available

Working Formulation Korea
(n = 290)

Hong Kong
(n = 234)

China
(n = 192)

India
(n = 2773)

Thailand
(n = 1391)

USA
(n = 1153)

Low grade
Small lymphocytic
Follicular small cleave
Follicular mixed

5.1
3.4
0.3
1.4

19.2
6.4
8.5
4.3

12.5
3.6
5.2
3.6

25
3.8
5.9
2.5

12.8
10
1.9
0.9

33.7
3.6
22.5
7.7

Intermediate grade
Follicular large
Diffuse small cleave
Diffuse mixed
Diffuse large

72.2
2.1
2.1
22.1
45.9

47.9
0.4
6.8
16.2
24.4

39.1
5.2
5.7
15.6
12.5

38.8
0.4
29.4
9.2
33.8

66.7
1

17.2
14.1
39.9

37
3.8
6.9
6.7
19.7

High grade
Diffuse large cell 
   immunoblastic
Lymphoblastic
Small noncleaved

21.7
12.4

5.9
3.4

20.9
10.7

8.5
1.7

43.2
12

15.6
15.6

31.3
3.1

_
1.8

15
3.7

4.9
4.6

17.2
7.9

4.2
5

Miscellaneous 1 12 5.2 4.9 5.5 12.1

Immunologic
subtype

Japan
(n = 167)

Korea
(n = 253)

Hong Kong
(n = 149)

China
(n = 184)

Taiwan
(n = 90)

Thailand
(n = 130)

USA
(n = 257)

T cell
   PTCL
B cell
Unclassified

40.1
34.7
50.1
9

35.2
27.7
58.5
6

34.2
32.9
63.8
2

33.9
NA
62.4
3.7

48.9
36.6
46.7
4.4

16.1
13.8
76.9
6.9

19.1
17.5
80.5
0.5
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ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 มีรายงานโดยนายแพทย์ธานินทร์และพวก จาก Thai lymphoma study 
group ศึกษาจากผู้ป่วยไทย 1,613 คน โดยใช้ REAL classification พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
บ้าง กล่าวคือ พบ B diffuse large cell lymphoma มากที่สุด จากเดิม 43.3% เป็น 49% follicular 
lymphoma จาก 2.8% เป็น 6% marginal zone lymphoma 3% ส�าหรับ T cell lymphoma (TCL) 
พบ 16%, และในกลุ่ม T cell lymphoma นี้ เมื่อวิเคราะห์ต่อพบว่าเป็น TCL-unspecified มาก
ที่สุดคือ 23% และ Extranodal NK/T cell lymphoma 15%(34)

ต่อมาได้มีการศึกษา Distribution of subtype lymphoma ตาม WHO classification และ
พบว่าในกลุ่ม B-lymphoma diffuse large B cell lymphoma ยังคงพบมากที่สุดคือ 37%  ส่วน
กลุ่ม T cell พบ peripheral T-cell lymphoma NOS มากที่สุด 25.7% (ดูรายละเอียดในรูป 5, 6)(32a)

Staging of NHL(35) ในปัจจุบันยังนิยมใช้ Ann Arbor’s classification ซึ่งเริ่มใช้กันตั้งแต่ปี 1971 
เพราะว่ามีวิธีการให้ staging ง่ายไม่ซับซ้อน และเป็นแนวทางในการ investigate ผู้ป่วยได้ดี 
(ตารางที่ 6)

การแพร่กระจายของ NHL เกิดขึ้นได้ 3 ทางคือ โดย direct extension, โดยทาง lymphatic 
และ hematogenous ส�าหรับ NHL มีข้อแตกต่างจาก HD ที่ส�าคัญคือมี hematogenous spread 
เกิดขึ้นรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นพร้อม ๆ  กับ lymphatic spread เป็นเหตุให้ตรวจพบโรคในระยะ
ลุกลามมากกว่าระยะคงที่เมื่อเริ่มให้การวินิจฉัยโรค และท�าให้พบพยาธิสภาพของอวัยวะ extra-
nodal มากกว่าที่ตรวจพบใน HD

รูปที่ 5 อุบัติการณ์ของ Subtype ของ B cell lymphoma (WHO classification) ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม Diffuse large B cell จะมีอุบัติการณ์สูงที่สุดในทุกประเทศทั้งตะวันออก 
ตะวันตก ส�าหรับ follicular lymphoma มีอุบัติการณ์ในคนขาวมากถึง 29% ส�าหรับทางเอเชียอุบัติการณ์โดย
เฉลี่ยประมาณ 3-14% ส่วน subtype อื่นมีน้อยอุบัติการณ์ใกล้เคียงกันทั้งตะวันตกและตะวันออก (32a)
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รูปที่ 6 อุบัติการณ์ของ subtype mature T cell lymphoma ในผู้ใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่างไปตามภูมิภาค  
อย่างไรกต็ามอบุตักิารณ์ของ PTCL-unspecified และ Angioimmunoblastic T cell lymphoma จะมอีบุตักิารณ์
สงูมากทีส่ดุส�าหรบั Extranodal NK/T cell lymphoma จะมอีบุตักิารณ์ทางตะวนัออกมากกว่าทางตะวนัตก ซึง่ 
EBV อาจมีส่วนส�าคัญในการเกิดโรคนี้ก็ได้ (32a)

ตารางที่ 6 The Ann Arbor Staging Classification of NHL

Stage l : Involvement of a single lymph node region (l) or single extralymphatic site (I
E
)

Stage II : Involvement of 2 or more lymph node regions on the same side of the diaphragm (II) 
   or Iocalized involvement of an extralymphatic site on the same side of the diaphragm (II

E
) 

Stage III : Involvement of lymph node regions on both sides of the diaphragm (III) which also  
   may be accompanied by localized extralymphatic involvement (III

E
) or splenic in 

   volvement (III
S
) or both (III

ES
)

Stage IV : Disseminated involvement of one or more extralymphatic organs or tissues with or  
   without associated lymph node disease 
Symptoms : A : asymptomatic
   B  : fever, night sweats, or weight loss > 10% of body weight in the previous 6 months.
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Investigations for staging เพ่ือเป็นแนวทางในการรกัษาและบอก 
prognosis ของโรค
 1. การซักประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 2. การตดัชิน้เนือ้อย่างพอเพยีงและท�า imprint ของต่อมน�า้เหลอืงหรอือวยัวะอืน่ ๆ ร่วมกบั
การตรวจด ูhistopathology, cytology, immunophenotype  และ cytogenetic ตามความเหมาะสม
 
 immunophenotype ควรท�าทุกราย เพ่ือบอกชนิดของ lymphoma ว่าเป็น T หรือ B  
สามารถตรวจจาก tissue โดยการย้อม หรือจากไขกระดูกและเลือดที่มีพยาธิสภาพโดยการท�า               
flow cytometry
 3. Laboratory investigations : complete blood count, ไขกระดูก, ESR, biochemistry ดู
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ
 4. Image studies : film chest, CT or MRI ปอด, ช่องท้อง, สมอง และ pet scan (ตาม
ความจ�าเป็น), bone scan ควรพิจารณาในกรณทีีม่คีวามผิดปกตจิากการตรวจอ่ืนๆ เช่น film bone 
พบว่ามี bone lesion
 5. การศกึษาทาง gastrointestinal tract ควรท�าเมือ่มอีาการหรอื lymphoma เกิดทีต่่อมน�า้
เหลอืงเหนอืกระดกูไหปลาร้าข้างซ้าย หรอื Waldeyer’s ring ซึง่มกัมพียาธสิภาพทีล่�าไส้ร่วมด้วย
 6. การตรวจน�้าไขสันหลัง ควรท�าในรายที่มีปัญหาดังต่อไปนี้
  6.1 histology มีแนวโน้มว่าจะมีพยาธิสภาพในสมอง เช่น lymphoblastic และ  
   small non-cleaved
  6.2 ผู้ป่วยมี extranodal disease ที่ไขกระดูก testis และ epidural space
  6.3 ผู้ป่วยมีอาการทาง CNS  เช่นปวดศีรษะ ซึมลง ตามัว เป็นต้น
  6.4 การเจาะตรวจน�้าไขสันหลังอาจมีอันตรายได้ ในรายที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพเป็น 
   ก้อนเนื้องอกในสมอง เพราะอาจท�าให้เกิด herniation ได้ ในรายที่สงสัย เช่น 
   มี papilledema, ปวดศีรษะมาก ควรจะตรวจ CT brain ก่อนเพื่อป้องกันอันตราย 
   จากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว
 7. การตรวจทาง immunology ได้แก่ protein electrophoresis ร่วมกับ immunoelectro-
phoresis จากการตรวจ protein electrophoresis มักจะพบเป็น polyclonal gammopathy(37)  

ส�าหรบัในพวก lymphoplasmocytoid lymphoma พบ monoclonal gammopathy 7%,(38) 

แต่ถ้ามีพยาธิสภาพในไขกระดูกจะพบมากได้ถึง 85%(39)

 8. Molecular genetic ตรวจได้จากชิน้เนือ้หรอืไขกระดกูทีม่พียาธสิภาพ (ตารางที ่2) ส�าหรบั 
prognostic significance ของ chromosome และ gene ที่ผิดปกติ สรุปได้ดังนี้คือ
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  8.1 พวกที่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ได้แก่
   8.1.1 absence ของ normal metaphase cell
   8.1.2 มี complex abnormalities
   8.1.3 มี deregulation ของ gene บางตัวซึ่งท�าให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตรวดเร็ว 
    เช่น มีการเปลี่ยนแปลง C-myc gene (8q24) ดังที่ตรวจพบใน Burkitt            
    lymphoma, ใน T cell lymphoma และใน composit lymphoma ของ        
    follicular small cleaved ร่วมกับ lymphoblastic lymphoma นอกจากนั้นมี 
    การเปลีย่นแปลง p 53 gene (17p-) ท�าให้ follicular small cleave lymphoma 
    มี transformation ไปเป็น large cell lymphoma(35) ในผู้ป่วยที่พบการ 
    เปลี่ยนแปลงของ gene ดังกล่าวจะมีการด�าเนินของโรครวดเร็วและมี      
    survival สัน้(27-28) นอกจากน้ันการตรวจพบ bcl2 gene แทรกซ้อนในขณะท่ี
    มีการด�าเนินของโรคของกลุ่ม diffuse large cell lymphoma มักบอก 
    prognosis ไม่ด ีเช่น มกีารกลายของมะเรง็ไปยงัชนดิทีร่นุแรงมากขึน้เป็นต้น(29-30)

  8.2 พวกที่มีการพยากรณ์โรคดีได้แก่ พบ t(14:18)(q32;q21) และ bcl-2 gene ซึ่งพบ
   ใน follicular small cleaved ซึง่มกีารด�าเนินของโรคช้าและสนองตอบต่อการรกัษาดี
  

ความสัมพันธ์ของ Clinical features กับ Histologic classification  
(ตารางที่ 7)
 1. จากการศึกษาในคนขาวพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ NHL จะอยู่ใน advanced stage คือ 
stage lll, IV อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่เป็น small cell lymphoma และพวก blasts จะมีอุบัติการณ์
ของ advanced lymphoma มากที่สุด (66% - 89%) แตกต่างจาก diffuse large cell ซึ่งพบ stage 
III, IV ประมาณ 54 – 73% ที่เป็นดังนี้เนื่องจากในกลุ่ม small cell และ blasts cell มักจะมีการ
แพร่กระจายไปไขกระดูกมากกว่า NHL ชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะคือ large cell, mixed cell และ 
immunoblast ซึ่งมีอุบัติการณ์ของการแพร่กระจายเข้าไขกระดูกน้อย(36) ส�าหรับในประเทศไทย 
จากการศึกษาในผู้ป่วย 100 ราย ซึ่งเป็น intermediate grade ของ NHL เกือบทั้งหมด 
ในปี ค.ศ. 1986  พบว่า มีความแตกต่างจากคนขาวมาก กล่าวคือ พบ stage I, II เพียง 
19% พบ stage III, IV มากถึง 81% (2) อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2008 
ในผู้ป่วย 1,613 cases ของ Thai lymphoma study group  พบว่า ผู้ป่วยที่มี advanced 
disease ลดลงเหลือเพียง 57%(34)

 2. การแพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะ extranodal ต่าง ๆ นั้นมีความสัมพันธ์กับชนิดของ NHL 
ชัดเจน เช่นใน lymphoblastic และ small non-cleaved มักจะมีการแพร่กระจายเข้าสู่สมอง 
ไขกระดูก และปอด มาก ในกลุ่ม large cell (follicular และ diffuse), immunoblastic, และ diffuse 
mixed cell มักไปที่ Waldeyer’s ring และ ระบบทางเดินอาหารมากกว่าชนิดอื่น (35-36) 
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ส�าหรับตับและม้ามนั้นมักจะพบได้ทุกชนิดในอัตราใกล้เคียงกัน ส่วนพยาธิสภาพที่ไขกระดูกมัก
พบในกลุ่ม T cell lymphoma(40), lymphoblastic, small non-cleaved, small cleaved, mantle cell 
lymphoma และ low grade histology ทั้งหมด
 3. การด�าเนินของโรค พวก follicular lymphoma small cell นั้นมีการด�าเนินของโรค
ช้า เมื่อให้การรักษาจะตอบสนองได้ดี แต่มักจะ relapse เก่ง ท�าให้ long term survival 
ลดลงไปเรื่อยๆ ไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้นอกจากเป็น localized stage, พวก 

ตารางที่ 7  Clinical Features of NHL according to histologic Classification

Histology Stage (%)
I             III-V

Common
extranodal site

Clincal course OS +
- 5 yrs

Follicular  
Small cleaved  

Advanced > 70% spleen, liver, 
bone marrow

slow progressive, 
without Rx -survival in years, 
Good response to CT, M-AbCD20 
relapse often, not curable

72%

Diffuse large cell 
and immunoblast

Advanced  ≈ 
50 - 60%

Liver, spleen,
Waldelyer’s ring, 
GI tract

progressive, 
without Rx – survival less than one year, 
curable by adequate Rx 
(localise > advance)

46%

Diffuse MCL / SC Advanced > 80% Liver, spleen
bone marrow

progressive,
without Rx – survival less than 
one year, 
relapse often, not curable

27%

small non cleaved Advanced > 70% liver, spleen, 
B.M.
CNS, GI tract

very aggressive,
without Rx – survival in months

44%+

lymphoblastic Advanced >
70 - 80%

liver, spleen, 
B.M., CNS, 
mediastinum 

can be curable by adequate Rx,
need intensive CT

NA+

OS = overall survival, NA = not available, D = diffuse,  SC = Small cleave, BM = bone marrow, 
GI = gastrointestinal,  CNS = central nervous system, CT = chemotherapy, M-Ab monoclonal antibody
MCL = mantle cell lymphoma 
+ ขึ้นกับ prognostic factors และ chemotherapy ที่ใช้, เป็นข้อมูลก่อนมี anti CD20 ใช้รักษา
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diffuse large cells, ระยะลุกลามจะมีการด�าเนินของโรคเร็ว ถ้าไม่ให้การรักษาจะถึงแก่
กรรมภายใน 6 เดือนถึงหนึ่งปี ประมาณ 30-50% จะได้ long term survival แต่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ในกลุ่ม localized stage ส่วนพวก lymphoblastic lymphoma, Burkitt 
Lymphoma นั้น มีการด�าเนินของโรคเร็วมาก มักเข้าไขกระดูกและสมองเร็ว ถ้าไม่รักษาจะตาย
ภายใน 2-4 เดือน ในรายที่ localized หรือเป็น low, low intermediate risk อาจรักษาให้หายขาด
ได้ ส�าหรับ mean survival ของ follicular small cleave ประมาณ 5-7 ปี และ overall survival 
ที่ 5 ปี ประมาณ 72% แต่ในระยะยาวถึง 10 ปี จะเหลือเพียง 20-30% เท่านั้น พวก diffused 
large cell และ small non-cleave มี overall survival ที่ 5 ปี ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 40-50% 
ส่วน mantle cell นั้นมี mean survival ประมาณ 3-4 ปี แต่ overall survival ที่ 5 ปี มีเพียง 27% 
เท่านั้น จึงนับว่า NHL ที่เป็นระยะ advanced นั้นมีปัญหามากในการรักษาให้ได้ long term            
survival อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการใช้ monoclonal antibody คือ anti CD20 ร่วมกับ
เคมบี�าบดั ซ่ึงได้ผลดมีากกบัพวก B lymphoma โดยเฉพาะคอื small cleave และ diffuse 
large cell lymphoma ท�าให้ได้ survival นานมาก ท�าให้มีความหวังอาจจะหายขาดได้  
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ส�าหรับ T cell lymphoma ที่พบในระยะลุกลาม mean survival ค่อนข้างสั้น
ประมาณ 1 ปี ในปัจจุบันยังไม่มีเคมีบ�าบัดและการรักษาที่ได้ผลดีพอ(40)

Manifestations of NHL

General Clinical manifestation จะได้กล่าวตามล�าดับการตรวจพบ ดังนี้
 1. ต่อมน�้าเหลืองโต ส่วนใหญ่มักพบโตที่บริเวณคอด้านหลังก่อน และในระยะต่อมาจะ
ลุกลามไปที่อื่น ๆ  เช่น ที่รักแร้และขาหนีบ จากการศึกษาผู้ป่วยไทย ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพบว่าประมาณร้อยละ 80 มต่ีอมน�า้เหลอืงกลุม่ superficial โตชดัเจน(2) 
series อืน่ ๆ  ทีร่ายงานไว้กม็อีบุตักิารณ์คล้ายคลงึกัน ส�าหรบัต่อมน�า้เหลอืงทีอ่ยูล่กึลงน้ันจะคล�า
พบมีเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่ม iliac nodes และ mesenteric node แต่ต้องเป็นระยะหลัง ๆ 
ซ่ึงต่อมโตมากจนคล�าได้และในระยะดังกล่าวนี้มักจะมีพยาธิสภาพลุกลามมากในอวัยวะต่าง ๆ 
ในช่องท้อง โดยเฉพาะที่ตับ ม้าม และระบบทางเดินอาหารแล้ว
 2. ม้ามโต ม้ามที่โตคล�าได้ในผู้ป่วย lymphoma น้ัน ส่วนใหญ่เกิดจากพยาธิสภาพของ   
lymphoma ทั้งนั้น มักจะพบในผู้ป่วยที่เป็นระยะลุกลามตั้งแต่ stage III ขึ้นไป อุบัติการณ์ที่พบ
ประมาณร้อยละ 34-42 และพบใกล้เคียงกันทั้งใน HD และ NHL
 3. ตับโต ผู้ป่วยที่มีตับโตนั้น ไม่จ�าเป็นต้องมีพยาธิสภาพจาก lymphoma เสมอเพราะอาจ
จะเป็น non- specific changes ซึ่งเกิดร่วมกับ lymphoma ก็ได้ อย่างไรก็ตามถ้าตับโตมากค่อน
ข้างแข็ง และขรุขระร่วมกับ jaundice หรือเมื่อท�า scan แล้วเห็นเป็น nodule มากกว่าร้อยละ 80 
จะมีพยาธิสภาพร่วมด้วย หรือในรายที่ม้ามโตและมี paraaortic node โตด้วย ถ้าตับโตก็มักจะมี
พยาธิสภาพที่ตับด้วย 
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 4. ไข้ ผูป่้วย lymphoma ในระยะลุกลามอาจมไีข้ร่วมด้วยซึง่อาจเป็นอาการของโรคเองหรอื
จากการติดเชื้อก็ได้
 5. Pleural effusion และ ascitis ส�าหรับ pleural effusion นั้นพบได้ประมาณร้อยละ 
10–20 และพบใกล้เคียงกันทั้งใน HD และ NHL ส่วน ascitis นั้นพบรองลงมา คือ ประมาณร้อย
ละ 5-10 มักจะพบใน NHL มากกว่า HD กลไกที่ท�าให้เกิดมักจะเกิดจาก lymphatic obstruction 
หรือจากพยาธิสภาพที่ลุกลามไปสู่ pleura หรือ peritoneum
 6. Jaundice มักพบในระยะท้ายของโรค เกิดจากพยาธิสภาพของต่อมน�้าเหลืองบริเวณ 
portal hepatis ท�าให้ต่อมน�้าเหลืองโตและกด common bile duct ท�าให้เหลือง หรืออาจมีพยาธิ
สภาพในตับร่วมด้วยก็ได้
 7. Superior vena cava syndrome (SVC)(41-44) เกิดจากพยาธิสภาพของต่อมน�้าเหลือง
บริเวณ hilar และ mediastinum ท�าให้มีขนาดโตมากจนกด vessels และหลอดลม อาการที่พบ
จะชัดเจนมาก คือ หน้าและบริเวณคอจะบวมมาก มีสีคล�้า หอบ หายใจล�าบาก และนอนราบไม่
ได้ มักพบในผู้ป่วย diffuse NHL ชนิด T lymphoblastic lymphoma เกือบทั้งหมด ที่เป็น B cell 
lymphoma นั้นมีรายงานไว้แต่พบน้อยมาก อุบัติการณ์ของ primary mediastinum lymphoma 
นั้นพบประมาณ 10% ของ mediastinal tumour ทั้งหมด  
 8. อาการจากภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือ การติดเช้ือ ภาวะไตวายเฉียบพลัน                  
(tumor lysis syndrome) ได้แก่ hyperuricemic และ hyperphosphatemia มักพบตามหลังการ
ให้ยาหรือรังสีรักษาขนาดสูง โดยที่ผู้ป่วยมี high tumour mass อยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่ม ส�าหรับใน
รายที่เป็น leukemic phase จะพบอาการซีดหรือเลือดออกได้
 9. อาการตามระบบต่าง ๆ เช่น CNS อาจมีปวดศีรษะ, อาเจียน, อัมพาต อาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน ท้องผูก ระบบผิวหนัง อาจพบได้ในรายที่โรคแพร่
กระจาย หรือเป็น primary extranodal lymphoma อาการทาง upper air way เช่น มีแผลใน
ปากบริเวณ mid line sinus อักเสบ ต่าง ๆ มักพบใน NK/T cell lymphoma หรือ angiocentric 
destructive immunoproliferative disorder

Hematologic Manifestations
 ความผิดปกติทางเลือดนั้นจะพบได้ในลักษณะต่าง ๆ กันแล้วแต่สาเหตุ และอาจพบอย่าง
เดียวหรือร่วมกันหลายอย่างก็ได้
 1. Anemia เนื่องจาก
  1.1 ภาวะ ineffective erythropoiesis ร่วมกับ hemolysis กลไกนี้เป็นกลไกที่พบได้  
   เสมอใน chronic disorders ต่าง ๆ ส่วนใหญ่พวกนี้มี anemia ไม่มาก ไม่เหลือง 
   และไม่ท�าให้เกิดปัญหาทางคลินิกแต่อย่างใด
  1.2 Acute hemolysis สาเหตุมักเกิดจาก autoimmune hemolytic anemia พบประมาณ
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   ร้อยละ 2 ของผู้ป่วยที่ไม่มีพยาธิสภาพในไขกระดูก แต่ถ้าเกิดพยาธิสภาพใน 
   ไขกระดูกแล้วจะพบมากขึ้น ที่มีรายงานไว้ใน follicular small cell lymphoma พบ 
   ได้ถึงร้อยละ 25(45)

  1.3 จากพยาธิสภาพในไขกระดูก มักพบในพวกที่เกิดลุกลามไปทั่วจนไม่สามารถสร้าง 
   เม็ดเลือดแดงได้ในไขกระดูก อาการซีดในพวกนี้พบได้ค่อนข้างรุนแรง
  1.4 จากการเสยีเลอืด ส่วนใหญ่เกดิจากพยาธสิภาพในทางเดนิอาหาร มกัเป็นแบบเรือ้รงั 
   ท�าให้ขาดเหล็กแต่พบไม่มาก
 2. Leukopenia สาเหตทุีส่�าคญัทีส่ดุ คอืภาวะทีม่พียาธสิภาพลกุลามเข้าไขกระดกูมากมาย 
ในกรณีนี้ใน peripheral blood อาจพบ lymphoma cells ร่วมด้วย
 3. Thrombocytopenia พบในภาวะที่มีพยาธิสภาพในไขกระดูกลุกลามไปมาก หรือใน    
autoimmune thrombocytopenia หรือ hypersplenism จากโรคเอง อันหลังนี้พบน้อยกว่า
 4. พยาธิสภาพในไขกระดูก  แล้วแต่ชนิดของ lymphoma ที่พบมากที่สุดได้แก่ follicular 
lymphoma small lymphocytic และ small cleave และมากกว่าร้อยละ 80 เป็น Leukemia ชัดเจน 
รองลงมาคอื MCL พบอบุตักิารณ์แตกต่างกนัมากต้ังแต่ร้อยละ 30-75(46-47) เซลล์ทีพ่บน้ันแตกต่าง
กันไปตามความอ่อนแก่ของ lymphoma cells ส�าหรับ histiocytic นั้นในต่างประเทศอุบัติการณ์
น้อยกว่าในคนไทยประมาณเกือบเท่าตัว ในคนไทยที่เคยมีรายงานประมาณร้อยละ 25(2)

 lymphoma cell ที่ตรวจพบในไขกระดูกน้ัน มักจะมีความคล้ายคลึงกับเซลล์ที่ตรวจพบที่
ต่อมน�า้เหลอืง ทีม่ผีูศ้กึษาไว้ผลตรงกนัถงึร้อยละ 76(48) ส�าหรบัปรากฎการณ์ทีต่รวจพบในเลอืดว่า
จะพบมากน้อยชัดเจนเพียงไรนั้น เท่าที่มีผู้ศึกษาไว้ ปรากฎการณ์ทางเลือดขึ้นกับพยาธิสภาพใน
ไขกระดกูว่ามมีากน้อยเพยีงไร ในระยะต้นทีม่เีพยีงพยาธสิภาพน้อยอาจไม่พบสิง่ทีผ่ดิปกติ
เลย แต่ถ้ามพียาธสิภาพมากมายเตม็ไปหมดจะพบความผิดปกตลิกุลามไปมาก ส่วน HD 
นั้นแม้จะมีพยาธิสภาพในไขกระดูกก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเลือดชัดเจน ส�าหรับ 
prognosis นัน้แล้วแต่ชนดิของ lymphoma ถ้าเป็น HD หรอื follicular small lymphocytic 
lymphoma จะให้ prognosis ไม่เลวนกัเพราะยงัพอให้การรกัษาได้(49) ส�าหรบั MCL นัน้ขึน้
กับว่าจะมี leukemic blood picture ชัดเจนเพียงไร มี anemia และ thrombocytopenia 
ร่วมด้วยหรือไม่ เพราะยิ่งมีความผิดปกติดังกล่าวมาก prognosis ก็ยิ่งเลวลงเป็นล�าดับ 
ส่วน histiocytic lymphoma นัน้ถ้ามพียาธิสภาพเข้าไขกระดกูแม้จะไม่มี leukemic blood 
picture ชัดเจน  prognosis ก็ไม่ดี เพราะมักจะเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดในระยะสุดท้าย
ของโรค(46,49,50) ให้ดูรูปที่ 7
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 ส�าหรับ Clinical manifestations ตลอดจน pathophysiology ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น
เป็นส่ิงตรวจพบใน NHL ทั้งหมด จะมีข้อแตกต่างกันไปบ้างตามกลุ่มใหญ่ ๆ ของ NHL 3 
กลุ่มคือ Follicular lymphoma – small lymphocytic + small cleaved, diffuse large cell and                              
immunoblast, small non-cleaved และ lymphoblastic (ตารางที่ 7) ส�าหรับ subtype ซึ่งเกิด
ภายหลัง REAL-WHO classification ที่พบได้ไม่ยาก คือ mantle cell lymphoma (ซึ่งครั้งหนึ่งเคย
วินิจฉัยว่าเป็น small cleaved) จะได้กล่าวถึงลักษณะส�าคัญของโรคพอสมควร ส่วนชนิด
อื่น ๆ เนื่องจากมีอุบัติการณ์น้อย จึงจะกล่าวถึงพอเป็นสังเขปเท่านั้น

รูปที่ 7 Pathophysiology and Manifestations of NHL
* common manifestation, Ab = antibody, SVC = superior vena cava syndrome
CMIR = cellular mediated immune response
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Manifestations of Subtype of NHL in WHO - Real Classification
B Cell Neoplasm
Mantle Cell Lymphoma

Mantle cell lymphoma หรือชื่อย่อว่า MCL น้ันมีผู้รายงานไว้คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1980 โดย 
Weisenburger และ Patutke และคณะ(51) ในปัจจุบันโดยการใช้ immunologic marker ได้แสดง
ให้เห็นว่า malignant cells ที่พบใน MCL นั้นมีก�าเนิดมาจาก lymphocyte ที่ออกจากไขกระดูก
เข้าสู่ primary lymphoid follicle และมีการเจริญเติบโตต่อไปจนเข้ามาอยู่ที่ mantle zone ของ 
secondary lymphoid follicles (รูปที่ 3) โรคนี้เท่าที่มีผู้ศึกษาไว้พบประมาณ 4 - 9% ของ NHL 
ทั้งหมด และพบในยุโรปมากกว่าในอเมริกา

Histopathology (51-52)

MCL นัน้มทีัง้ nodular และ diffuse pattern ทีม่ผีูศ้กึษาไว้ปรากฎว่าเป็น nodular pattern ประมาณ 
30% malignant cell ที่เกิดขึ้นจะเกิดรอบๆ lymphoid follicle มีลักษณะเป็น nodule โดยอาจมี 
reactive germinal center ให้เห็นได้บ้างในระยะแรก ในระยะต่อไป malignant cells จะแผ่ขยาย
ไปเป็น diffuse pattern ท�าให้มีการท�าลายของ germinal center และ interfollicular area เกิดขึ้น

ส�าหรับ diffuse pattern นี้มีรายงานไว้ว่าพบประมาณ 70% ของ MCL ทั้งหมด 

ลักษณะของเซลล์ที่พบใน mantle cell lymphoma นั้น ประมาณ 80% จะพบเป็น small และ 
medium size lymphocytes มี irregular และ indented nuclei ร่วมกับ coarse chromatin และ 
cytoplasm ซึ่งมีจ�านวนน้อยมากอยู่รอบขอบของ nucleus เท่านั้น  cells ดังกล่าวนี้มักเป็น mo-
notonous population ไม่มี variation ในขนาดหรือรูปร่างที่แตกต่างกันมากแต่อย่างใด  บางคน
เรียก mantle cell lymphoma ชนิดนี้ว่า small - MCL (รูปที่ 8)

ส�าหรับ MCL ส่วนน้อยประมาณ 20% จะพบเป็นเซลล์ชนาดใหญ่มีลักษณะเป็น blast ตัวโต มี 
nuclear chromatin ละเอียด และพบ nucleolus ด้วย ส�าหรับ MCL ชนิดนี้ได้รับชื่อว่า L - MCL 
หรือ blastic variants MCL เข้าใจว่า blastic variant MCL นี้จะ progress มาจาก S - MCL ใน
ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก S - MCL มาเป็น L - MCL (transformed blastic variant MCL) นี้
จะพบว่าเซลล์มี pleomorphism มากทั้งขนาดและความแก่อ่อนปะปนกันไป (รูปที่ 9)
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รูปที่ 8 เซลล์ที่พบใน small mantle cell lymphoma จาก lymph node imprint 
พบเซลล์ ขนาดเล็ก-กลาง มี irregular nuclear contours, clumped chromatin, 
nucleoli ขนาดเล็ก และ cytoplasm น้อยมาก

รูปที่ 9 smear เลือดของผู้ป่วย MCL ในระยะ leukemic phase มีทั้ง
เซลล์ตัวเล็ก และ blasts ซึ่งพบใน L-MCL

SMCL

L-MCL
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ลักษณะอาการทางคลินิก (52-56) (ตารางที่ 8)
MCL นั้นเป็นโรคที่พบมากในผู้ป่วยสูงอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ในอัตราส่วนถึง 4 : 1 ส่วนใหญ่เมื่อให้การวินิจฉัยประมาณ 90% ของผู้ป่วยจะอยู่ใน advanced 
stage โดยมีรายงานว่าพบใน stage 4 มากกว่า 70% ขึ้นไป

ผูป่้วยเกอืบทัง้หมดจะพบว่า มต่ีอมน�า้เหลอืงโตทัว่ตวั รองลงมาคอื มไีข้ มพียาธสิภาพในไขกระดกู
รายงานไว้ตั้งแต่ 70 - 90% ผู้ป่วยมักมี ม้ามโตประมาณ 50 -60% มี extranodal involvement ไป
ที่ tonsil, bronchus, Waldeyer’s ring และ gastrointestinal tract ประมาณ 10 - 15%, มี CNS 
involvement ประมาณ 20% พวกทีม่ ีextranodal involvement ดงักล่าวจะเกดิร่วมกบัพยาธสิภาพ
ในไขกระดกูเสมอ ส�าหรบั histopathology ของผูป่้วยทีม่กีารกระจายของโรครนุแรง ดงักล่าวจะเป็น 
diffuse pattern และมี cytology เป็นเซลล์ตัวใหญ่ร่วมด้วย ซึ่งบ่งบอก prognosis ที่ไม่ดี ส�าหรับ
การศึกษา prognostic index อย่างอื่น เช่น serum LDH และ β2 microglobulin พบว่าสูงกว่า
ปกติ ถึง 40 - 50% และมี poor performance status ร่วมกับ B symptom ถึง 20% และ 40%

ตารางที่ 8  Clinical Features of MCL at Initial Presentation (52)

Median Age        60 yr.

M : F         4 : 1

Generalized Lymphadenopathy     90%
Splenomegaly        60%
Hepatomegaly        30%
PB. Lymphocytosis       30%
B.M. infiltration        80%
GI involvement        20%
Waldelyer’s ring        10%
Ann Arbor Stage III / IV       90%
B symptoms        40%
Bulky disease        30%
Poor performance status      20%
LDH ↑         40%
β

2
 microglobulin ↑       55%
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ตารางที ่9  แสดง Immunologic, Cytogenetic Markers และ gene expression ของ MCL

Immunologic Feature of MCL
 B cells - IgM λ light chain (60%)

 Ag surface marker :
      Positive  CD 19, 20, 22, 24, and HLA - DR
   Pan T cell Ag CD 5 +

      Negative CD 10, CD 23

Chromosome Abnormalities     t (11 ; 14)(q13 ; q32)
           trisomy 12 - few
           complex karyotype with hyperploidy
          in large atypical cells
Molecular Genetic  พบ bcl1 gene rearrangement ร่วมกับ 
    overexpression ของ cyclin D1 
    ในรายที่เป็น blastic variant พบ mutation ของ P53

ลักษณะทาง immunology, Cytogenetic และ gene 
rearrangement (51-52,57-59) (ตารางที่ 9)
immunologic marker ที่มีผู้ศึกษาไว้เป็น B cells ซึ่งสร้าง IgM พบเป็น λ light chain ประมาณ 
60% ส�าหรับ Ag surface markers พบเป็น CD19 +, CD20 +, CD22 +, CD24 +, CD43 + 
และ HLA - DR + นอกจากนั้นพบ FDRC Ag + ร่วมกับ pan T cell Ag CD5 + ซึ่งลักษณะอัน
หลังนี้บ่งชี ้embryonic origin ของ cell ส�าหรบั CD10 และ CD23 นัน้ตรวจไม่พบ การตรวจพบ CD5 + 
และ CD10 - นี้มีความส�าคัญในการแยก MCL จาก small cleave cells ใน germinal 
center ซึ่งจะมี CD5 - และ CD10 + เสมอ

Cytogenic markers ของ MCL โดยการใช้ chromosome analysis ด้วยวิธีทั่วไปจะพบว่า
ประมาณ 50% ของผู้ป่วยจะมี translocation t (11 ; 14) (q13 ; q32) แต่ถ้าใช้ FISH technique 
จะพบเพิ่มขึ้นเกือบ 100% มีส่วนน้อยพบเป็น trisomy 12  และในรายที่เป็น L - MCL (blastoid 
variant) มักจะพบเป็น complex karyotype with hyperploidy (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 Differentiation of MCL, CLL, FCL, Monocytoid - MZBCL by Immunologic 
   and Cytogenetic marker (52)

Diseases  SIg CD
20
 CD

5
 CD

10
 CD

23
 CD

43
 Cytogenetic+genetic marker

       
SLL/CLL  M±D   +  +   -  +  + trisomy 12
       
MCL   M±D   +  +   -  -  + t (11;14), over expression of 
         bcl1 and cyclin D1 gene
         
MCL-   M   ? +/ -   -  -  - over expression same as MCL 
-blastic V.        with P53 mutation
       
FCCL  G±M   +  -   + - /+  - t (14;18), bcl2 gene
         rearrangement
       
MZBCL  M±D   +  -   - - /+  - trisomy 3 ?
(MALT)        t (11;18)(q21:q21), API2-/MLT
         t (1:14)(p22;q32), BCL10

MCL = mantle cell lymphoma,  CLL = chronic lymphocytic leukemia,   
FCCL = follicular center cell lymphoma,  MZBCL = marginal zone B-cell lymphoma 
MALT = mucosal associated lymphoid tissue malignancy

Prognosis (60-62) ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ คือ
 1. histology พวก blastoid variant เลวที่สุด mean survival < 2 ปีพวก nodular ดีกว่า   
diffuse small MCL, mean survival = 6 ปี vs 3 ปีตามล�าดับ  
 2. ตรวจพบ lymphoma cell ในเลือด (leukemic phase)
 3. มี extranodal involvement โดยเฉพาะ CNS, และระบบทางเดินอาหาร
 4. Prognostic factor ตาม international prognostic factors ได้แก่ อายุ, staging, B   
symptoms, performance status, ระดับ serum LDH และ extranodal involvement  แบ่งออก
เป็น low (0,1), low intermediate (2), high intermediate (3) และ high risk (4, 5) เท่าที่มีผู้ศึกษา
ไว้ ปรากฎว่า survival ของกลุ่มที่เป็น low risk เมื่อเปรียบเทียบกับ high risk แล้วแตกต่างกัน
มาก (5 yrs survival 58% vs 12%)  

การรักษา (63-67)

 การรักษา mantle cell lymphoma นั้นใช้ chemotherapy เป็นหลัก โดยอาจมีวิธีการอย่าง
อื่นเสริม ผลจากการรักษามีดังนี้คือ
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 1. Chemotherapy จากการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 กลุ ่ม ให้การรักษาด้วย single,              
combination without anthracycline และ combination with anthracycline ได้ CR rate 7%, 
15% และ 41% ตามล�าดับ(63) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาระยะยาวปรากฎว่า ไม่ว่าจะใช้ COP, 
CHOP หรือ intensive chemotherapy anthracycline base regimen จะได้ long term survival ไม่
แตกต่างกัน กล่าวคือได้ median disease free survival (DFS) 20 เดือน median overall survival 
(OS) 36 เดือน และ disease free servival (DFS) ที่ 5 ปี = 29% และ 10 ปี = 8% เท่านั้น (64-65)   

ส�าหรับ Hyper-CVAD regimen (fractionated cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine และ 
dexamethasone สลับกับ high dose methotrexate and cytarabine) ปรากฎว่า response rate 
ดีกว่าการใช้ CHOP อย่างเดียว(66) เมื่อเปรียบเทียบกับ low grade หรือ intermediate lymphoma 
ชนิดอื่น ๆ แล้ว mantle cell lymphoma มี long term survival ต�่าที่สุด
 2. High dose chemotherapy (HDCT) ร่วมกับ autologous hematopoietic stem 
cell  transplantation (AHSCT) มีรายงานไว้ในผู้ป่วย 45 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 25 ราย และ first 
relapse 30 ราย ผลปรากฎว่า ได้ DFS ในระยะ 3 ปี = 42% และ overall survival 56% ผู้ป่วย
ตาย 5 ราย และ relapse 9 ราย(66) จากรายงานนี้มีแนวโน้มว่า การใช้ HDCT ร่วมกับ AHSCT 
ในผู้ป่วย MCL ระยะ first remission น่าจะได้ผลดีกว่าการใช้ chemotherapy อย่างเดียว อย่างไร
ก็ตาม ระยะติดตามยังสั้นเกินไปคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
 3. monoclonal antibody ที่ใช้ในปัจจุบันคือ anti CD20 (rituximab) จากการศึกษาพบ
ว่า ถ้าใช้ monoclonal antibody ไม่ให้ผลแตกต่างจากเคมีบ�าบัด เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ 
rituximab combine กับ hyper CVAD ปรากฎว่าได้ผลดีมาก โดยได้ CR 90% และเมื่อติดตามผู้
ป่วยไป 8 เดือนปรากฎว่ามี relapse เพียง 5% (67) 
 โดยสรุปการรักษา MCL น่าจะใช้ combination ของ chemotherapy ร่วมกับ anti CD20 
ก่อน ส�าหรับการท�า hematopoietic stem cell transplantation ควรพิจารณาเมื่อมี relapse

Marginal Zone B Cell Lymphoma
Marginal zone B cell lymphoma (MZBCL) น้ันมต้ีนก�าเนิดมาจาก lymphoid cells ซึง่อยูท่ีบ่รเิวณ 
marginal zone (perifollicular area) ซึ่งอยู่รอบนอกของ mantle zone อุบัติการณ์ของ MZBCL 
เท่าที่มีผู้ศึกษาไว้พบประมาณ 8% (68)

 MZBCL แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามอวัยวะที่เกิดพยาธิสภาพ(69)

 1. MALT (mucosal associated lymphoid tissue) lymphoma เป็น extranodal lymphoma 
ซึ่งมักมีพยาธิสภาพเฉพาะอวัยวะที่มี glandular structure ร่วมอยู่ด้วย, MALT lymphoma ยังแบ่ง
ออกเป็น Non gastric MALT และ gastric MALT lymphoma
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 ส�าหรับ MALT lymphoma นั้นพบมากน้อยแตกต่างกันตามอวัยวะในร่างกาย ที่พบมาก
ที่สุดคือ Gastric malt  พบถึง 39% รองลงมาคือ skin (11%), salivary gland (10%), 
lung (9%), และ orbit (9%) (รูปที่ 10)

 2. Nodal based MZBCL มีพยาธิสภาพที่ LN ได้แก่ monocytoid B cell lymphoma 
(MCBCL) ส�าหรบักลุม่ทีม่พียาธสิภาพที ่spleen เรยีกว่า splenic marginal zone B cell lymphoma

ลักษณะทางคลินิก (70) จากการศึกษาผู้ป่วยที่เป็น MZBCL (MALT + MCBCL) นั้นมี mean age 
ประมาณ 50 ปี มีอัตราส่วนชายและหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มักพบใน stage I, II ส�าหรับใน
ระยะ advance มักมีพยาธิสภาพที่ไขกระดูกร่วมด้วยประมาณ 46% - 53% รองลงมาคือ พยาธิ
สภาพในระบบทางเดินอาหารประมาณ 23% ส�าหรับผู้ป่วยที่เป็น non-gastric MALT lymphoma 
มักมีพยาธิสภาพในระบบทางเดินอาหารมากกว่า monocytoid B cell lymphoma (42% vs 10%)
 ให้ดูตารางที่ 10 เปรียบเทียบ Immunophenotype, and cytogenetic marker ของ MCL, 
CLL, FCCL และ MZBCL

รูปที่ 10 Locations of the 166 MALT lymphomas(69)
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Non - Gastric MALT Lymphoma
พบประมาณ 40 - 50% ของ MALT lymphoma ทั้งหมด และพบในอวัยวะ extranodal หลาย
แห่งที่มีรายงานไว้พบมากที่สุด คือ lung, orbit และ parotid gland, รองลงมาคือ thyroid, skin, 
Waldeyer’s ring, pancreas และ liver 

ลักษณะทางคลินิก (70-72)

 1. ผู้ป่วยมักจะมีประวัตินานประมาณ 1 - 2 ปี  อาจเกิดตามหลัง autoimmune diseases  
  เช่น Sjogren’s syndrome, autoimmune thyroiditis และ interstitial pneumonia 
 2. มีการด�าเนินของโรคช้า
 3. มกัจะเป็น localized มากกว่า advanced ทีม่ผู้ีศกึษาไว้เป็น stage I, II ประมาณ 70 - 80%

Histopathology (69-70)

ลกัษณะทาง histopathology ของ MALT lymphoma พบการเปลีย่นแปลงในระยะแรกคอื plasma 
cells และ small lymphocyte แทรกกระจายอยูบ่รเิวณ superficial mucosal layer โดยยงัไม่ท�าลาย 
mucosal structure, ในระยะต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น tumour cells โดยเกิด aggregation 
ของ follicular center cells ซึ่งมีทั้ง small, large cleaved และ large non - cleaved cell เซลล์ดัง
กล่าวนี้จะไปอยู่ที่ epithelial cells ของ mucosa ท�าให้เกิดเป็น lymphoepithelial lesion และ
ในระยะต่อไปมีการท�าลาย epithelial cells และ glandular structure และ submucosal layer     
การเรียงตัวของ MALT lymphoma นั้นมักเป็น nodular มากกว่า diffuse และอาจเรียงตัวคล้าย
กับ germinal center ในระยะแรกได้

MALT lymphoma นั้นแบ่งออกเป็น low grade และ high grade ซึ่งมีความแตกต่างกันที่ส�าคัญ
คือ ใน low grade มักจะมีเซลล์ขนาดเล็กและเป็น non - blasts มี invasion ส่วนใหญ่อยู่ที่ชั้น              
mucosa ส่วน high grade จะพบ blastoid cells มากและม ีinvasion ต่อ structure ลกึลงไปมากกว่า                                                      
ในรายที่เป็น high grade ไม่พบ epitheliotropism

Prognosis (71-72) ขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ
 1. performance status
 2. staging, LDH, β2 - microglobulin
 3. Splenic และ bone marrow involvement
 4. ผู้ป่วยที่มี CD5 + มักจะมี prognosis ไม่ดี เพราะ relapse มาก และมีการกระจายของ
โรคเร็วโดยเฉพาะที่ไขกระดูก
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การรักษา (71-73)

 1. Localize MALT การรักษาท�าได้หลายวิธี คือ การผ่าตัด การใช้ local radiotherapy มี
รายงานว่าได้ผลดี โดยมี overall survival ที่ 10 ปี 80-90% ส�าหรับการใช้ single chemotherapy 
มีรายงานไว้ว่า การให้ chlorambucil 16 มก/ m2/วัน ในระยะ 5 วัน ทุก 4 สัปดาห์ จนครบ      
1 ปี ได้ผลดี
 2. Disseminated disease ให้ systemic chemotherapy โดยมี regimen ต่าง ๆ กัน เช่น 
fludarabine, chlorambucil ในรายที่โรค progress มาก แนะน�าให้ใช้ CHOP 
 3. Anti CD20 ควรพิจารณาใช้เพราะ lymphoma ชนิดนี้ express CD20 (อาจตรวจดู 
CD20 ก่อนได้)

Monocytoid B Cell Lymphoma

Histopathology (74-75)

 เป็น MZBCL ซึ่งมีพยาธิสภาพที่ LN เซลล์ที่พบมีหลายชนิดต้ังแต่ตัวเล็กคล้าย small 
cleave จนถึงเซลล์ขนาดใหญ่ซึ่งมี nucleolus และมี cytoplasm ล้อมรอบเป็นจ�านวนมาก เรียก
ว่า clear cell ส�าหรับ clear cells นี้ สามารถเจริญเติบโตเป็น plasma cells ได้ ท�าให้พบ mature 
plasma cell หรือ plasmacytoid neoplastic cells ร่วมด้วย  และมักพบ tumour cells บริเวณ                  
perifollicular และ perisinusoidal area ล้อมรอบ mantle zone ของ lymphoid follicle อยู่ ในระยะ
ท่ีมกีารแพร่กระจายมากขึน้จะท�าลาย mantle zone จนเหลอืเป็นขอบบาง ๆ  รอบ germinal center 
ในรายทีเ่ป็น diffuse pattern ซึง่มน้ีอย จะมีการท�าลายเซลล์ข้างเคยีงหมดรวมทัง้ germinal center 
ด้วย มักพบร่วมกับ low grade lymphoma ชนิดอื่น ๆ เช่น follicular center cell lymphoma, 
SLL ในระหว่างการด�าเนินของโรค MCBCL จะกลายเป็น large cell lymphoma ได้ ที่มีรายงาน
ไว้ประมาณ 10% - 20%

อาการทางคลินิก (74-76)

 1. พบในคนอายุมาก median age ประมาณ 64 ปี (13 - 89 ปี)
 2. พบในชายและหญิง ในอัตราส่วน 1 : 2
 3. มักพบตามหลังในผู้ป่วยที่มี immune deficiency ได้แก่ผู้ป่วย autoimmune disease เช่น 
  Sjogren’s syndrome ซึ่งมีรายงานไว้มากและผู้ป่วย AIDS เป็นต้น
 4. อาการแสดงของคลินิก ได้แก่ ต่อมน�้าเหลืองโตซึ่งพบบ่อย นอกจากนั้นพบต่อมน�้าลาย, 
  ม้าม และตับโต ประมาณ 15-20%
 5. พบใน stage I, II มากกว่า stage III, IV ประมาณ 2 : 1
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 6. พบพยาธิสภาพในไขกระดูกประมาณร้อยละ 15 - 35 แต่พบ peripheral blood              
  lymphocytosis เพียง 5% เท่านั้น
 7. มีการด�าเนินโรคช้า

การรักษา  คล้ายคลึงกับ non-Gastric MALT lymphoma โดยใช้ single หรือ combination  
chemotherapy ส�าหรับผลการรักษาจากรายงานหนึ่ง ศึกษาในผู้ป่วย 65 ราย ซึ่งมีทั้ง localized 
และ advanced stage ในระยะเวลาติดตามโรค 24 เดือน พบว่า 42 ราย ยังอยู่ใน complete 
remission จากรายงานหนึ่ง ศึกษาในผู้ป่วย MCBCL 21 ราย ที่เป็น advanced stage ปรากฎว่า 
median overall และ disease - free - survival ค่อนข้างดี คือ 11 ปี และ 9 ปี ตามล�าดับ (69) เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่าง monocytoid กบั MALT lymphoma แล้วปรากฎว่า survival ของ monocytoid 
B cell lymphoma ดีกว่า MALT มาก (median overall survival = 11 ปี vs 5 ปี และ median DFS 
= 9 ปี vs 2.5 ปี) (70) (รูปที่ 11)

= Overall Survival
= Disease free Survival          
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รูปที่ 11 Survival of MALT Lymphoma and MCBCL (stage III-IV)
MCBCL  = monocytoid B cell lymphoma
MALT  = mucosal associated lymphoid tissue lymphoma
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Splenic Marginal Zone B Cell Lymphoma
เป็น chronic B cell lymphoproliferative disease ซึง่เกดิ primary ที ่spleen มรีายงานไว้ประมาณ ร้อย
ละ 2 ของ NHL ทัง้หมด (77) โรคนีม้คีวามเกีย่วข้องกบั splenic lymphoma with villous lymphocyte 
อย่างมาก เพราะจากการศึกษาทางพยาธิวิทยาของม้าม, immunophenotype และ genetic 
markers โรคดังกล่าวทั้ง 2 นี้มีความคล้ายคลึงกันมาก จะมีข้อแตกต่างกันบ้างในทางคลินิก และ
การเปลี่ยนแปลงทาง immunology บางอย่าง ซึ่งท�าให้เข้าใจว่า splenic lymphoma with villous 
lymphocyte น่าจะเป็น entity เดียวกันกับ splenic marginal zone B cell lymphoma (78-80) ดังนั้น
จึงจะขอพูดรวมกันไปทั้ง 2 โรค โดยชี้ข้อแตกต่างจ�าเพาะบางอันให้เข้าใจพอเป็นสังเขป

Histopathology (77-80) ต�าแหน่งทีเ่กิดพยาธิสภาพคอื marginal zone โดย tumour cells จะลกุลาม
ท�าลาย normal structure ข้างเคียง, ส่วนใหญ่ white pulp จะถูกท�าลายไปหมดคงเหลือบางส่วน
ของ red pulp เท่านั้น ซึ่งเป็นข้อแตกต่างใช้แยกจาก hairy cell leukemia ได้ tumour cells ส่วน
ใหญ่จะเรียงตัวเป็น nodules อยู่ล้อมรอบ germinal center ในบางรายอาจมีการท�าลาย normal 
structure ไปหมดรวมทั้ง germinal center ด้วย ในระยะลุกลาม tumour cells จะท�าลายผนัง
ของหลอดเลือดด�าด้วย มักมีพยาธิสภาพในไขกระดูกร่วมด้วยโดยมีลักษณะเป็น focal nodular 
aggregation ของ lymphoma cell อยู่ทั่ว ๆ ไป

ลักษณะ lymphoma cell ที่พบมีขนาดตั้งแต่ตัวเล็กถึงขนาดกลาง มี irregular nuclei และ 
clumped chromatin อาจพบ nucleoli ขนาดเล็กซึ่งไม่ชัดเจน มี cytoplasm ติดสีจาง ส�าหรับ
เซลล์อ่อนซึ่งมีขนาดใหญ่และมี nucleoli ชัดเจนจะพบบ้าง แต่มีจ�านวนน้อยต�่ากว่า 5% ของเซลล์
ทั้งหมด มี mitosis น้อย

อาการทางคลินิก (77,80)

 1. พบในผู้ป่วยสูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยพบในเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน
 2. ลักษณะที่ส�าคัญของโรคคือ มีม้ามโตเกือบทุกราย ยิ่งในระยะลุกลามยิ่งมีม้ามโตมาก    
ที่รายงานไว้หนักถึง 3,800 gm ส�าหรับในรายที่อยู่ในระยะต้นอาจไม่พบม้ามโตก็ได้
 3. พบพยาธิสภาพที่ไขกระดูกมาก มีรายงานไว้ 70% - 100% ส�าหรับ peripheral blood 
นั้น ใน splenic marginal zone B cell lymphoma จ�านวนเม็ดเลือดขาวจะไม่สูง ส่วนใหญ่มักจะ
มี pancytopenia ซึ่งแตกต่างจาก splenic lymphoma with villous lymphocytes (SVL) ซึ่งมัก
จะมีเม็ดเลือดขาวสูงมากเกิน 30,000/mm3 และมี absolute lymphocytosis เกิน 4,000/mm3                       

ถึงร้อยละ 50 (80)
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 4. มีต่อมน�้าเหลืองโตและตับโต มีรายงานไว้ประมาณร้อยละ 30 - 40
 5. ผู้ป่วยที่มี splenic villous lymphoma (SVL) มีอุบัติการณ์ของ M - protein รายงานไว้
ประมาณ 28% โดยเป็น IgM หรือ IgG ในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน (80) ส�าหรับใน splenic marginal 
zone B cells lymphoma นั้นไม่มีรายงานไว้เลย

Immunologic และ Genetic markers (77,79,81) เหมือนกับ Marginal zone B cell lymphoma 
กล่าวคือ มี pan B cell Ag CD19, CD20, CD22 +, CD5 - และ CD10 - tumour cell มี 
rearrangement ของ heavy chain และ light chain immunoglobulin ทั้ง κ และ λ โดย
ทั่วไปไม่พบ PRAD - 1 /cyclin D1 overexpression การศึกษาทางโครโมโซม ไม่พบ t (14;18) 

อย่างไรก็ตามใน splenic villous lymphoma มีรายงานว่า อาจพบ t (11 ; 14) และ bcl1 gene 
rearrangement และ cyclin D1 gene expression ได้ (82)

จากการย้อมด้วย cytochemistry พบว่า tumour cell เป็น acid phosphatase sensitive ต่อ   
tartrate ซึ่งแตกต่างจาก hairy cell leukemia

Differential Diagnosis ต้องแยกจาก chronic small B cell lymphoproliferative disease อื่น ๆ                                                    
คือ B chronic lymphocytic leukemia (BCLL), หรือ small lymphocytic lymphoma (SLL)                                                                  
prolymphocytic leukemia (PLL), hairy cell leukemia (HCL), leukemic phase ของ follicular 
lymphoma small cleave (FLSC) และ mantle cell lymphoma (MCL) ปัจจัยที่ใช้แยกโรคต่าง ๆ 
ดังกล่าวคือความแตกต่างทางคลินิก immunologic และ genetic makers การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ 
นี้มีความส�าคัญ เพราะวิธีการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละโรค 

ให้ดูตารางที่ 11 การแยกโรคและการรักษา chronic B cell lymphoproliferative disorders ซึ่งมี
ม้ามโตมาก

การรักษา (80) ในรายที่ม้ามโตเล็กน้อยหรือเม็ดเลือดขาวไม่สูงมากควร observe ดูก่อน
จนกว่าจะมีการด�าเนินของโรครุนแรงขึ้นจึงรักษา ในรายที่ม้ามโตมากแนะน�าให้ตัด
ม้าม หรือให้รังสีรักษาเฉพาะที่ม้าม ได้ response ดีประมาณ 75 - 95% ส�าหรับการใช้       
chemotherapy ได้ผลเพยีง 53% แนะน�าให้ใช้ในรายทีเ่มด็เลอืดขาวสงูมาก หรอืม ีblastic 
transformation ผูป่้วยมกัม ีrelapse ประมาณ 30% ไม่ว่าจะรกัษาแบบใดก็ตาม จากการติดตาม
ดูผู้ป่วยในระยะ 10 ปี - 12 ปี พบว่า โดยทั่ว ๆ ไป 5 year survival จะประมาณ 78% และเมื่อ
แยกเป็นกลุ่มย่อยตามการรักษาพบว่า กลุ่มที่ให้การรักษาด้วย radiotherapy ที่ม้ามยังมี
ชีวิตอยู่ทั้งหมด กลุ่มที่รักษาด้วยการตัดม้าม survival ในระยะ 6 ปี ประมาณร้อยละ 70 
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ส�าหรับกลุ่มที่รักษาด้วย chemotherapy survival ที่ 10 ปี ประมาณ 50% ในรายที่อาการไม่
มากและไม่ได้ให้การรักษา survival ที่ 12 ปี = 88%

ปัจจัยส�าคัญที่บ่งบอก prognosis คือ จ�านวนเม็ดเลือดขาวต�่ากว่า 30,000 จะมี prognosis ดีกว่า
กลุ่มที่มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่า 30,000 (survival ที่ 12 ปี = 99% และ 60% ตามล�าดับ) (83)

Primary Mediastinum Large B Cell Lymphoma (DLBCL)

เดมิจดัอยูใ่นกลุม่ Diffuse large B cell lymphoma ในระยะหลงัน้ีตาม REAL classification ได้แยก
ออกเป็น entity อนัหนึง่ เพราะโรคนีม้ลีกัษณะอาการทางคลนิกิ pathology และ genetic markers 
แตกต่างไปจาก diffuse large B cell lymphoma ทั่วไป โรคนี้พบน้อยมีอุบัติการณ์ประมาณ 0.9% 
ของ NHL และ 2.4% ของ diffuse large cell lymphoma ทั้งหมด (84)

ตารางที่ 11 การแยกโรค chronic B cell lymphoproliferative disorders ซึ่งมีม้ามโตมาก

++++ = > 80%, +++ = > 60%, ++ = > 20%, + = < 20%, SLL = small lymphocytic lymphoma, 
FSCL = follicular small cleave lymphoma, S - MZBCL = splenic - marginal zone B cell lymphoma, 
MNC – MZBCL = monocytoid – MZBCL, SVL* = splenic lymphoma with villous lymphocytes อาจพบ t 11 ; 14 และ    
expression ของ bcl1 และ cyclin D1 gene ได้, lymphoma, ตัวย่ออื่น ๆ ให้ดูใน text

Findings
BCLL

vs
SLL

PLL HCL
FSCL

- leukemic
phase

MCL
MNC

-MZBCL
S - MZBCL*

 c SVL

Splenomegaly +++ ++++ ++++ +++ ++ +/++ ++++

Lymphadenopathy ++++ - + / - ++++ ++++ +++ ++

Bone marrow ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ ++++

Pan B cell Ag + + + + + + +

CD5 + - - - + - -

CD10 - - - + - - -

CD25 - - + - + / - - -

Cytogenetic trisomy 12 ? inv/int
del (5q13)

t (14 ; 18) t (11 ; 14) trisomy 3 trisomy 3 

Specific gene BCL1 ? ? BCL2 BCL1 - not known

   Rearrangement BCL3

Acid-phosphatase
   tartrate resistant

- - + - - - -

Rx of choice CT+Anti CD 20
splenec-

tomy
IFN α2 CT+Anti CD 20 CT+Anti CD 20 CT+Anti CD 20

radiotherapy
splenectomy
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อาการทางคลินิก (84-89)

 1. เกิดในผู้ป่วยอายุน้อย median age ประมาณ 25 - 27 ปี (16 - 56 ปี) และพบในหญิง
มากกว่าชายประมาณ 2.5 เท่า
 2. ผู้ป่วยมักมาหาแพทย์ด้วยอาการ superior vena caval syndrome, ไอ, เจ็บหน้าอก หรือ
ปวดบริเวณต้นคอ และแขน เนื่องจากมีก้อน tumour โตมากใน mediastinum ท�าให้มี pressure 
symptom ต่ออวัยวะข้างเคียง
 3. เนื่องจากมีอาการเกิดขึ้นรวดเร็วจาก pressure symptom ท�าให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ค่อน
ข้างเร็วในระยะแรกคือ stage I, II ในระยะลุกลามโรคจะแพร่กระจายไปในอวัยวะใกล้เคียง เช่น 
pleura, pericardium และ lung มีรายงานว่า อาจพบมี distant metastasis ไป ไต ต่อมหมวกไต 
และสมองได้ แต่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในไขกระดูกน้อยมาก (ประมาณ 2% เมื่อเปรียบเทียบกับ 
DLBCL ทั่ว ๆ ไป ซึ่งพบประมาณ 17%) นอกจากนั้นพยาธิสภาพที่ต่อมน�้าเหลืองนอกทรวงอก
ก็พบน้อย ซึ่งแตกต่างจาก DLBCL ทั่ว ๆ ไป

ลักษณะทางพยาธิวิทยา (84-86)

ลักษณะที่ส�าคัญทางพยาธิวิทยาเป็น diffuse growth โดยพบเป็น large cell ซึ่งประกอบด้วย 
typical centroblasts หรือ immunoblasts เซลล์ที่เห็นมักมีตัวโต มี clear cytoplasm อาจเป็น 
multilobulated, cleaved หรือ non-cleaved cells ซึ่งพบในผู้ป่วยประมาณร้อยละ 38 และพบ 
fibrosis ประมาณร้อยละ 25 พบ thymic remnants หรือ sclerotic structure ซึ่งคล้ายคลึงกับ 
regressive thymic tissue, ในบางราย พบ mitosis เป็นจ�านวนมาก

Immunologic findings
พบเป็น B cell ซึ่งย้อมติด CD19, CD20 และ CD22 ส�าหรับ HLA-DR และ CD45 มักจะให้ผล
บวก ในผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจไม่พบ CD10, CD21 และ surface Ig  การตรวจไม่พบ CD21 และ 
sIg ร่วมกับลักษณะทางพยาธิวิทยาที่พบ thymic remnant ในบางรายท�าให้เข้าใจว่า เซลล์ต้น
ก�าเนิดของ PMBCL มาจาก thymic B cells

Genetic marker (84-87)

พบว่าประมาณ 30% ของผู้ป่วยจะ express bcl - 2 protein ตรวจพบ clonal IgH และ IgL 
chain ซึ่งเป็น K type ทั้งหมด ในประมาณ 17% ของผู้ป่วย ตรวจพบ monotypic light chain 
restriction ตรวจไม่พบ rearrangement ของ bcl1, bcl2 และ ras gene ส�าหรับ bcl6 gene rear-
rangement พบเพียง 6% ของผู้ป่วย ซึ่งแตกต่างจาก DLBCL ที่พบมากถึง 30% - 40% ส�าหรับ 
c-myc-gene พบว่ามีความผิดปกติในผู้ป่วยร้อยละ 19 และความผิดปกตินี้คล้ายคลึงกับที่พบใน            
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Burkitt’s lymphoma ที่มี translocation ของ t (14 ; 18) พบ mutation ของ P53 gene ใน 19% 
ของผู้ป่วย และไม่พบว่ามี EBV genone ใน tumour cells เลย

จากการศกึษาทาง cytogenetic พบว่า ในผูป่้วย PMBCL น้ัน มกัจะมจี�านวน chromosome ทีม่าก  
กว่าปกต ิและมกัมคีวามผดิปกตขิองโครโมโซม 9q, 12q และ Xq (31% - 50%) พบ amplifications 
ของ proto - oncogene REL ความผิดปกติดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าการเกิด PMBCL เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทาง gene นั้นมีความแตกต่างจาก DLBCL ชัดเจน

การรักษา(85-89) แนะน�าให้รักษาแบบ aggressive lymphoma มีรายงานไว้ในผู้ป่วย 141 ราย โดย
การใช้ combination chemotherapy พบว่า ได้ CR 79% โดยมี median overall survival = 66 
เดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ DLCL แล้ว ผลที่ได้ไม่แตกต่างกัน ส�าหรับ radiotherapy นั้นควรใช้
ร่วมด้วย โดยเฉพาะในรายที่มี pressure symptom มาก หรือมี tumour mass ใหญ่มาก และยัง
หลงเหลืออยู่หลังจากให้ chemotherapy ครบ course แล้ว

ส�าหรับรายงานอื่น ๆ ซึ่งใช้ combination chemotherapy และ radiotherapy ได้ CR ประมาณ 
50% (88-89) ผู้ป่วยที่มีอายุต�่ากว่า 25 ปี, มีการกระจายของ tumour นอกทรวงอก และมี P53 
mutation มี prognosis ไม่ดี

AIDS Associated NHL

อบัุตกิารณ์ของ NHL ในผูป่้วย AIDS นัน้มมีากกว่าคนปกต ิทีม่ผีูศ้กึษาไว้พบว่า DLBL เกดิมากกว่า
คนปกต ิ145 เท่า อย่างไรกต็าม หลงัจากใช้ยารกัษา AID เต็มที ่(highly active retro virus therapy)   
อุบัติการณ์ลดลง รวมทั้ง AID related primary CNS lymphoma(90)

อาการทางคลินิก(91-96) NHL ที่เกิดจาก HIV นั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามอาการทางคลินิก 
คือ systemic NHL, primary CNS lymphoma, primary effusion and its solid variants และ oral 
cavity lymphoma ทั้ง 4 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันทาง histology, ความเกี่ยวข้องกับ virus คือ 
EBV และ KSHV-HHV8 และ immunodeficiency stage ไปแต่ละอย่าง ให้ดูตารางที่ 12

อาการทางคลินิกพวก systemic พบมากกว่า 80% พยาธิสภาพในอวัยวะที่เป็น extranodal 
และประมาณ 2/3 จะพบอยู่ใน stage IV, อาการไข้ และน�้าหนักลด พบประมาณ 80-90% ของผู้
ป่วย ต�าแหน่งที่มีพยาธิสภาพมากที่สุดได้แก่ ทางเดินอาหาร รองลงมาเป็น CNS, ไขกระดูก และ
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ตับ ส่วนอวัยวะอื่น ๆ มีไม่มาก ที่มีรายงานไว้คือ ผิวหนัง, ช่องปาก, บริเวณศีรษะ, หัวใจ, ตับ 
เป็นต้น ส�าหรับ primary CNS lymphoma ซึ่งพบใน HIV infection นั้นพบประมาณ 15% ของ
คนไข้ AIDS ซึ่งมากกว่าคนปกติที่พบเพียง 0.1% พวกนี้มีอาการแตกต่างไปจาก PCNSL ทั่ว ๆ 
ไป เพราะมีก้อนโตมาก ท�าให้เกิดอาการจาก increased intracranial pressure ได้มากแตกต่าง
จาก PCNSL ทั่ว ๆ ไปซึ่งมักมี focal neurological lesion ส�าหรับพวก primary effusion และ
พวก oral cavity พบน้อยมาก พวกนี้มี severe immunodeficiency กว่า 2 ชนิดแรก และมีไวรัส
จู่โจมมาก คือพบทั้ง EBV และ KSHV และ HHV 

เท่าที่มีผู้ศึกษาไว้ ระยะเวลาที่เกิด B-NHL ใน AIDS จะเร็วมากประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังให้การ
วินิจฉัยโรค AIDS ส่วน T-NHL ใช้เวลานานถึง 10 ปีนับจากเวลาที่ให้การวินิจฉัย AIDS, พบน้อย
มาก มีรายงานไว้ที่ผิวหนังหรือ sinus และโพรงจมูก

ตารางที่ 12  แสดงชนดิของ AID-NHL สมัพนัธ์กบัอาการทางคลนิกิ  อบุตักิารณ์ histology 
   และ ไวรัสต่าง ๆ

Findings Systemic Primary CNS Primary Effusion Oral Cavity 
Sinuses

Frequency พบบ่อยที่สุด >80% 15% Rare Rare

Histology DLBC-CB (60%)
SNC (30%)

DLBCL-IB
Plasmocytoid

Pleomorphic
BLBL

Plasmablastic

EBV present ≈ 40% 100% 90% 80%

KSHV 
HHV-8 present

0 0 100% 0

Immuno
deficiency

mild CD4 <100 severe CD4 30 severe severe

DLBC = diffuse large B cell, CB = centroblastic, IB = immunoblast,
SNC = small non-cleaved, BLBL = B-lymphoblastic lymphoma,
KSHV = Kaposi’s sarcoma herpes virus, HHV = human herpes virus 
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Pathogenesis (94-96)

กลไกในการเกิด lymphoma ใน AIDS นั้นเป็นกลไกผสมซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างรวมกัน 
จากการศึกษาพบว่าเชื้อ HIV จะท�าให้ T helper มีจ�านวนลดลง ท�าให้ immunity ในการก�าจัด    
pre-malignant lymphoma เสยีไป ส�าหรบัสาเหตซุึง่มากระตุน้ B cells ให้เป็น malignant lymphoma 
นัน้มหีลายปัจจยักล่าวคอื จาก EBV, จาก cytokines ต่าง ๆ  ซึง่หลัง่จาก HIV infected T cells และ 
macrophage เช่น IL6, IL2, IL8 และ IL10 ในระยะต่อมาเมื่อ B cell ถูกกระตุ้นมากขึ้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทาง genetic มี chromosomal translocation (t 8 ; 14) ท�าให้มีการกระตุ้น C-myc 
gene และตามมาด้วย mutation ของ p53 ซึ่งเป็น tumour suppressor gene ท�าให้มี polyclonal 
proliferation ในระยะต้น ต่อมาเป็น monoclonal proliferation เป็น malignant lymphoma เกิดขึ้น 

NHL ที่เกิดใน AID นั้นเป็น B cells เกือบทั้งหมด (ที่เป็น T cells มีรายงานไว้น้อยมาก) ในระยะ
แรกที่ยังไม่มี immunodeficiency มาก cell จะเป็นพวก centroblastic large cell ซึ่งพบประมาณ 
60-70% ของผู้ป่วย นอกจากนั้นพบเป็น small non-cleave ประมาณ 30-40% มี EBV เข้ามา
จู่โจมด้วย ในระยะสุดท้ายของโรค ที่มี immunodeficiency มากขึ้น จะมีไวรัส KSHV/HHV8 เข้า
จูโ่จม มกีารเปลีย่นแปลงทาง morphology ไปทาง immunoblast และ plasmoblast-plasmacytoid 
ซึ่งเป็น cell นอก germinal center ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงของ BCL6/syn-1 phenotype 
(CD138/syndecan-1) มาเป็น BCL6/syn-1 + (รูปที่ 12)

Prognostic factor (97) ที่มีผู้ศึกษาไว้ การใช้ international prognostic factor ได้ผลดีสามารถ
บอกการพยากรณ์โรคได้ จากรายงานที่ศึกษาใน 69 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็น high risk ถึง 52%, 
high intermediate 23% มี low risk + low intermediate เพียง 25% ส�าหรับ grading ของ high 
และ low risk นั้นมีความสัมพันธ์กับ CD4 count และ CR rate ชัดเจน โดย CD4 count ในกลุ่ม 
low และ low intermediate และ high intermediate และ high risk = 313, 230 vs. 151 และ 
72/µL ส่วน CR rate = 100%, 88% vs 50% และ 32%, โดยมี median survival 60, 17 เดือน 
vs 10.9 และ 6.8 เดือน  

ให้ดูตารางที่ 12 แสดงถึงชนิดของ AID = NHL ซึ่งสัมพันธ์กับอาการทางคลินิก อุบัติการณ์       
histology และไวรัสต่าง ๆ และตารางที่ 13 แสดงถึง prognostic factors
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รูปที่ 12 Histogenesis of AID-related NHL แสดงความเกี่ยวข้องระหว่าง BCL6 gene ไวรัส EBV, 
KSHV/HHV8+ และภาวะ immunodeficiency ให้สังเกตว่าในระยะต้นชนิดเซลล์จะเป็น Centroblastic 
ซึ่งอยู่ใน germinal center แต่ในระยะสุดท้ายซึ่งมี KSHV/HHV8 เข้ามาจู่โจมด้วย cell จะออกนอก 
germinal center เป็น immunoblast, plasmablast และ plasmacytoid cells
BL  = Burkitt lymphoma, DLBCL = diffuse large B cell lymphoma,
EBV  = Ebstein-Barr virus,  KSHV = Kaposi’s sarcoma-associated hypervirus/human   
  herpes virus 8, 
LMP  = latent membrane protein 1,  
Syn-1  = CD138/syndecan-1

ตารางที่ 13 prediction of poor clinical outcome in AID-NHL

 CD4 cells < 100/mm3

 Stage III-IV disease
 Elevation of serum LDH
 Age > 35 – 40 ปี
 IV drug use
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การรักษา (90,96-99)

 1. Chemotherapy เนื่องจากผู ้ป ่วย AIDS associated lymphoma น้ันเป ็น                                       
immuno-compromised host การเลือกใช้ chemotherapy ทั้งชนิดและขนาดจึงเป็นปัญหามาก 
จากการศึกษาที่มีผู้ท�าไว้สรุปได้ว่า ในผู้ป่วยที่มี performance status ไม่เลวจนเกินไป ควรใช้ 
chemotherapy ลดขนาดลง ซึ่งผลที่ได้จะไม่แตกต่างจากการใช้ standard dose ซึ่งมี toxicity และ
อตัราตายมากกว่าและจ�าเป็นต้องใช้ G-CSF ร่วมด้วย ส�าหรบัยาทีใ่ช้มหีลาย regimen ได้ผลไม่แตก
ต่างกัน นอกจาก m-BACOD หรือ CHOP จะได้ผลดีกว่าเล็กน้อย เท่าที่มีผู้ศึกษาในผู้ป่วย 198 
ราย ให้ m-BACOD ได้ผล CR ประมาณ 40%, ระยะเวลาที่โรค progress ประมาณ 39 อาทิตย์, 
median survival 35 อาทิตย์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ NHL ทั่ว ๆ  ไปปรากฎว่าผลที่ได้เลวกว่ามาก 
อย่างไรก็ตามเมื่อแบ่งตาม prognostic factor แล้ว กลุ่มที่เป็น low risk จะดีกว่าพวกที่เป็น high 
risk มาก การศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นผู้ป่วยมิได้รับยา antiretroviral เต็มที่ (High antiretrovirus 
therapy-HARVT) ร่วมด้วย 
 2. การใช้ high active antiretroviral therapy (HAART) ใช้ regimen ซึ่งมี protease inhibi-
tor ร่วมด้วย เนื่องจากทั้ง protease inhibitor และยา chemotherapy มีผลเสียต่อตับ ในระหว่าง
ให้ chemo Rx จึงควรหยุดการใช้ยา antiviral ไว้ก่อน ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มที่ใช้ CT ร่วม
กับ HAART ได้ผลดีกว่าใช้ CT อย่างเดียว เพราะท�าให้อัตราตายน้อยลง และ survival ดีขึ้น (99) 
มีรายงานในผู้ป่วย 39 ราย ซึ่ง 41% มี CD4 <100 เป็น high risk (IPI 2-3) 59% ได้รับ EPOCH 
infusion (ตารางที่ 14) แล้วตามด้วยยารักษา AID เต็มที่ตลอด  ปรากฎว่าได้ผลดีมาก คือ CR 
74% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม CD4 <100 vs >100) CR = 56% vs 87% และหลังติดตาม
ผลไป 56 เดือน พบว่า มีเพียง 2 รายที่ relapse มี DFS 92% และ OS 60% (90)

 หัวใจส�าคัญของการรักษา AID related lymphoma คือการใช้ยาต้านไวรัสเต็มที่ (HAART) 
ร่วมกับเคมีบ�าบัดซึ่งอยู่ในกลุ่ม anthracycline ควรพิจารณาลดขนาดเคมีบ�าบัดลง เพื่อหลีกเลี่ยง
ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อและท�าให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรม

ตารางที่ 14  EPOCH regimen of infusional chemotherapy

• Etoposide 50 mg/m2/day x 4 days
• Vincristine 0.4 mg/m2/day x 4 days
• Doxorubicin 10 mg/m2/day x 4 days
• Cyclophosphamide 187 mg/m2 IV on day 5 for CD4+ <100 cells/mm3 or 
 375 mg/m2 IV on day 5 for CD4+>/= 100 cells/mm3

• Prednisone 60 mg/m2 orally, days 1-5
• Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF): start on day 6
• Repeat on day 22 times 6 cycles
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 3. การใช้ Rituximab ร่วมกับเคมีบ�าบัด จากรายงานการใช้ Rituximab ร่วมกับเคมีบ�าบัด 
ได้ผลดีกว่าใช้เคมีบ�าบัดอย่างเดียว เคมีบ�าบัดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น doxorubicin regimen ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เป็น advanced AID-NHL(90) histology เป็น DLBC or variants 72%-100% ของผู้ป่วย
ทั้งหมด median CD4 128-181 ผลปรากฎว่าได้ CR ประมาณ 57%-70% อัตราตายจากการ
ติดเชื้อ 5-10% จากการศึกษามาเปรียบเทียบการใช้ Rituximab + CDE (cyclophosphamide, 
doxorubincin, etoposide) เปรียบเทียบกับใช้ CDE อย่างเดียว ในผู้ป่วยอายุประมาณ 38-40 
ปี  CD4 count 161 vs 227 histology เป็น BL 28 vs 22 และ DLBC variants 72 vs 78 เป็น 
high, high intermediate = 57 และ 58% ปรากฎว่าได้ CR 70% vs 45%, DFS 59% vs 38%, 
OS 64% vs 45% แสดงอย่างชัดเจนว่า Rituximab ร่วมกับเคมีบ�าบัดได้ผลดีกว่าชัดเจน(96)

 โดยท่ัวไปการรกัษา AIDS related lymphoma ควรใช้ CT ซึง่ลดขนาดลง เพือ่ลดอตัราตาย
จากการตดิเชือ้และจาก toxicity ของยา และหลกีเลีย่งการใช้ G-CSF ซึง่มรีาคาแพงมาก ร่วมกบั
การใช้ antiretroviral ทีเ่ป็น highly active regimen ซึง่จะช่วยท�าให้อตัราตายน้อยและ survival ดขีึน้
 4. ส�าหรับการใช้ CNS prophylaxis นั้นยังไม่เป็นที่ตกลงกัน โดยเฉพาะในรายที่มีพยาธิ
สภาพที่ไขกระดูก ซึ่งจะมีการแพร่กระจายไปสมองได้ จากที่ผู้ศึกษาไว้อัตรา CNS relapse 
ประมาณ 15-20% และเป็นผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพเข้าไขกระดูก ดังนั้น ในรายที่มี risk factors 
เช่น เข้าไขกระดูก จึงควรให้ CNS prophylaxis โดยใช้ intrathecal MTX, Ara-C 4-6 ครั้ง ระหว่าง                     
induction chemotherapy

T and NK Cell Neoplasm

Classification(32a) WHO แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ (ตารางที่ 3a) กลุ่มแรกคือ Precursor                
T cell Neoplasm ซึ่งมีต้นก�าเนิดของเซลล์จาก thymus ได้รับชื่อว่า Precursor T-lymphoblastic          
lymphoma/leukemia ส่วนกลุม่ทีส่อง ม ีorigin จาก mature (peripheral) T cell neoplasms ยงัแบ่ง
ย่อยลงไปอกี 4 กลุม่ คอื leukemia/disseminated, nodal, extranodal และ extranodal cutaneous

T Lymphoblastic Lymphoma or Precursor T Cell Lymphoma

 ส�าหรบั T Lymphoblastic lymphoma (TLBL) หรอือีกนัยหน่ึงคอื precursor T cell lymphoma 
พบประมาณร้อยละ 3 ของ NHL ทัง้หมด  โรคน้ีพบในคนอายนุ้อยประมาณ 10-20 ปี แต่ในระยะ
หลงัมรีายงานไว้ในผูใ้หญ่บ้าง และมกัพบในผู้ป่วยชายมากกว่าหญงิ  
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อาการแสดง (100-102) ที่เด่นชัดคือ มี superior vena caval syndrome (SVCS) ซึ่งเกิดจากพยาธิ
สภาพของต่อมน�้าเหลืองและขั้วปอดที่ใหญ่มากไปกด vascular structure พยาธิสภาพดังกล่าว
พบสูงมากถึงร้อยละ 90 เนื่องจาก tumour เป็น high grade จึงมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
ท�าให้มีตับโต ม้ามโต ต่อมน�้าเหลืองโต ที่พบมากคือที่ไขกระดูกและระบบประสาทส่วนกลาง โรค
นี้มีความคล้ายคลึงกับ acute T lymphoblastic leukemia (T-ALL) มากจนแยกจากกันยาก ความ
แตกต่างคือ ใน T-ALL นั้นจะพบ mediastinum tumour ประมาณร้อยละ 50% และอุบัติการณ์
ของ SVCS น้อยกว่า TLBL ทกุรายจะพบพยาธสิภาพในไขกระดกูคอื lymphoblast ส่วนใน TLBL 
ประมาณ 25% ของผู้ป่วยจะพบพยาธิสภาพในไขกระดูก lymphoblast ที่พบนั้นมีลักษณะเหมือน
กันมาก กล่าวคือเซลล์ที่พบจะเป็นตัวอ่อน มี hyperchromatic convoluted nuclues ลักษณะ
เหมือน ALL-L2 ต้นก�าเนิดของ lymphoblast ในโรคทั้ง 2 นี้มีผู้ศึกษาไว้ว่ามาจาก thymocyte

Immunologic marker (103-106) ของ TLBL จะ express T cell antigen โดยเฉพาะ CD7 และ 
CD3 จะตรวจพบ T cell receptor gene rearrangement ความแตกต่างคือ TLBL จะ express 
TCRG α/B ส่วน T-ALL มักจะ express TCRG γ/δ
ส�าหรับเรื่องการรักษาจะได้กล่าวต่อไปใน highly aggressive lymphoma

Peripheral (mature) T Cell Lymphoma

ในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น (ตารางที่ 3a) สรุปคือ 
กลุ่มที่ 1  leukemic/disseminated
กลุ่มที่ 2  nodal
กลุ่มที่ 3  extranodal, extranodal cutaneous

ในแต่ละกลุ่มมีโรคย่อยลงไปอีก (subtype) อุบัติการณ์ของ subtype แต่ละชนิดแตกต่างกันไป
ตามเชื้อชาติ จากการศึกษา international T-cell lymphoma project(107) เปรียบเทียบอุบัติการณ์
ตามเชื้อชาติคือ อเมรกินั, ยโุรป และเอเชยี พบว่า peripheral T cell lymphoma unspecified 
(PTCL, NOS) พบมากที่สุดคือ 34.4, 34.3 และ 22.4 ในคนอเมริกัน ยุโรป และเอเชยี ตาม
ล�าดับ ส�าหรับในผู้ป่วยไทยรายงานไว้สูงมาก 59.8% (34) รองลงมาคือ angioimmunoblastic 
lymphoma (AIL) ซึ่งพบมากที่สุดในยุโรป ร้อยละ 28.7 ส่วนในอเมริกาและเอเชยีใกล้เคียงกัน
คือประมาณ ร้อยละ 17 ที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างคนขาวและคนเอเชยี คือ Anaplastic 
Large Cell Lymphoma (ALCL) ALK + พบร้อยละ 16, 6.4 และ 3.2 ในอเมริกา ยุโรป และ
เอเชยี ส�าหรับ ALK - ก็เช่นเดียวกันคือ ร้อยละ 7.8, 9.4 และ 2.6 เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติการณ์
ในเอเชยีต�่ามาก พวก NKTCL พบในเอเชยีสูงมากถึงร้อยละ 22.4% ส่วนในอเมริกาและยุโรป                     
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พบเพียง 5.1 และ 4.3 ส�าหรับ ATLL พบมากที่สุดในเอเชยี (ญี่ปุ่น) ถึงร้อยละ 25 ในขณะที่
ประเทศอื่น ๆ พบเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น (ตารางที่ 15 และรูปที่ 13, 14)

ตารางที่ 15  Mature T-cell Lymphoma Subtypes by Geographic Region

International T-cell lymphoma project, J Clin Oncol. 2008;26:4124

International T-cell lymphoma project, J Clin Oncol. 2008;26:4124

รูปที่ 13 Mature T- and NK-cell neoplasm

North America Europe Asia

PTCL, NOS 34.4 34.3 22.4

Angioimmunoblastic 16.0 28.7 17.9

ALCL, ALK positive 16.0 6.4 3.2

ALCL, ALK negative 7.8 9.4 2.6

NKTCL 5.1 4.3 22.4

ATLL 2.0 1.0 25.0

Enteropathy type, 5.8 9.1 1.9

Hepatosplenic 3.0 2.3 0.2

Primary cutaneous ALCL 5.4 0.8 0.7

Subcutaneous panniculitis-like 1.3 0.5 1.3
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ปัจจัยส�าคัญซึ่งท�าให้เกิด subtype แตกต่างกันไปในกลุ่ม peripheral T cell lymphoma คือเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทาง immune ซึ่งเป็นตัวก�าหนดการเกิดโรค ดังจะได้กล่าวต่อไป 

Immune System(107a) มีการเปลี่ยนแปลงทาง immune อยู่ 2 ระบบ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ
เกิดโรค กล่าวคือ

 1. innate immune system (รูปที่ 16) ไม่ต้องมี antigen stimulation แต่มีการเปลี่ยนแปลง
ทาง gene ซึ่งจู่โจมเซลล์ให้เกิด malignancy พบได้ในพวก extranodal T/NK lymphoma ซึ่งมักมี
พยาธิสภาพที่ mucosa และผิวหนัง เช่น ในโรค extranodal T/NK lymphoma – nasal type (สมัย
ก่อนเรยีกว่า lethal mid line granuloma, angiocentric destructive immunoproliferative disorder)  
มีอาการทางคลินิกเฉพาะตัว พบในคนเอเชียมาก มีความสัมพันธ์กับ EBV และท�าให้เกิด HPCS 
ในระยะโรคลุกลามไปไกล โดยอาศัย cytolytic cytokine (รูปที่ 15) 

รูปที่ 14 PTCL in Thailand (N = 189)* (18.7% จาก 1,613 NHL ทั้งหมด)

*  เสนอในที่ประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยา 6 พ.ย. 2552
*  ข้อมูลและรูปได้จากความเอื้อเฟื้อของนายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

Thai Lymphoma Study Group
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รูปที่ 15 Pathogeneic mechanism of the hemophagocytic syndrome (HPCS)
เกดิจากการกระตุน้ด้วย Ag โดยเฉพาะ EBV ซึง่เป็นสาเหตทุีพ่บมากทีส่ดุ ท�าให้เกดิ defective cytolytic 
function T และ NK cells ซ่ึงถูกกระตุน้รนุแรงท�าให้สงัเคราะห์ cytokines มากมาย T และ NK cells กระตุน้ 
macrophage และ accessory cell สังเคราะห์ MIP-1a ซึง่กระตุน้ macrophage ต่อมา T และ NK cells ถกู
กระตุน้ต่อท�าให้ปฏกิรยิานีด้�าเนนิไปอย่างไม่หยดุยัง้ จากพษิของ cytokines เหล่านีท้�าให้ end organ damage, 
DIC และ macrophage ซ่ึงท�างานมากท�าให้เกดิ hemophagocytosis ทัง้หมดนีค้อืกลไกของการเกดิ HPCS

รูปที่ 16 Innate และ adaptive immune system ใน PTCL ดูค�าอธิบายใน Text
   MHC = major histocompatibility
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 2. adaptive immune system ต้องการ antigen กระตุ้นให้เกิด cell proliferation →      
lymphoma มักจะเป็น nodal T cell lymphoma ต้องอาศัยทั้ง B cell และ T cells และ antigen 
presenting cell (รูปที่  16) พบได้ในโรค peripheral T cell lymphoma unspecified,
angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (AILD) ซึ่งต่อมากลายเป็น         
angioimmunoblastic T cell lymphoma และ anaplastic T cell lymphoma เป็นต้น

Prognosis of peripheral T cell lymphoma

เนื่องจากในขณะนี้ความเข้าใจในเรื่อง biology ของโรคกลุ่มนี้ยังน้อย ท�าให้ไม่มีการรักษาที่ดีพอ  
จากการศกึษาเปรยีบเทยีบ survival ของ diffuse large B cell lymphoma ซึง่มอีุบตัิการณส์ูงสุดกับ 
T cell lymphoma ในระยะ 5 ปี พบว่า survival แตกต่างกันมาก คือ ที่ 50% vs 25% (รูปที่ 17)

รูปที่ 17 Survival ของผู้ป่วย peripheral T cell (PTCL) lymphoma, เปรียบเทียบกับ diffuse
large B cell (DLBC)(109) (ไม่รวม anaplastic large cell lymphoma ซ่ึงมี prognosis ดี 
survival ที่ 5 ปี = 70%)
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Peripheral T cell Lymphoma – Unspecified(108-109)

อุบัติการณ์ เป็น subtype ของ PTCL ที่มีอุบัติการณ์สูงที่สุดที่มีรายงานไว้ประมาณ 22.6-
34.6%(107) แต่ในประเทศไทยพบว่า อุบัติการณ์สูงมากถึงร้อยละ 59.8 (จากการศึกษาของ Thai 
Lymphoma Study Group) จากผู้ป่วย NHL 1613 ราย รวบรวมจาก 9 สถาบัน พบเป็น T cell 
lymphoma 17% (189 ราย) และจาก 189 ราย พบ PTCL-NDS สูงถึง 59.8% (รูปที่ 14)

อาการทางคลินิก(101,108-109) ส่วนใหญ่เป็นชาย มี extranodal involvement ตั้งแต่ 60%-80%     
มักพบใน advanced stage III/IV มากกว่า 70% ข้ึนไป พบพยาธิสภาพในไขกระดูก สูงถึง             
30%-50% มีที่ตับประมาณ 20-30% และพบ HPCS สูงกว่า 30% ในพวกที่มี HPCS มักมี 
EBV ใน tumor cells ด้วย(101) ในผู้ป่วยไทยพบว่าเป็น high intermediate 24.3% และ high risk 
21.2% (ลกัษณะอาการทางคลนิกิคล้ายคลงึกบักลุม่ malignant lymphoma with hemophagocytic     
syndrome หรือ so called malignant histiocytosis มาก)

Morphology(108) พบเป็น polymorphic atypical cells ถ้าดูจากต่อมน�้าเหลืองจะพบว่ามี             
proliferation ที่บริเวณ interfollicular area ซึ่งเป็นบริเวณของ T cell cells ที่พบมีขนาดแตกต่าง
กันมากตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวใหญ่มาก

Immuophenotype(108-109) เป็น CD4+ CD8- CD4 หรือ T helper มี 2 ชนิด พวก Th1 release 
cytokine IL2 และ IFN γ ส่วน Th2 ให้ IL4, IL5, IL6 และ IL10 ลักษณะที่ส�าคัญคือ CD7-, CD5- 
ส่วน CD30 อาจให้ผลบวกหรือลบก็ได้

Cytogenetic ไม่พบว่ามคีวามผดิปกตจิ�าเพาะ ส่วนใหญ่เป็น complex karyotype ไม่พบ specific 
gene ในรายที่พบ complex karyocyte มักพบในพวก cells ตัวโต และ prognosis ไม่ดี

การรักษา(108) ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ดีพอ มักใช้ CHOP มากที่สุด ได้ผลไม่ดีนัก มีรายงานใช้ 
intensive chemotherapy (ESHAP ร่วมกับ Cis-retinoic acid) ได้ CR เพียง 33%

Monoclonal Ab ปัจจุบันใช้ anti CD52 (alemtuzumab) เพราะใน T cell malignancy มัก
จะมี CD52 บนผิวเซลล์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก CD52 มักจะปรากฎบน T/B, monocyte และ     
macrophage ด้วย ท�าให้กดภมูคิุม้กัน ผูป่้วยมกัจะมภีาวะแทรกซ้อนคอื การตดิเชือ้รนุแรงจนถงึแก่
กรรม ดังนั้นแม้ว่าจะสามารถก�าจัด tumour cell ได้แต่ต้องตายจากภาวะแทรกซ้อน ในระยะหลัง
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ใช้ combine กับ chemotherapy คือ ใช้ alemtuzumab ร่วมกับ Fludarabine, cyclophosphamide 
และ anthracycline ปรากฎว่าได้สนองตอบถงึ 61-78% แต่มภีาวะแทรกซ้อนจากการตดิเชือ้สงูมาก

High dose chemotherapy และ peripheral stem cell transplantation ปรากฎว่าได้ผลดี  
มีรายงานไว้ว่าได้ CR 76% ในระยะติดตามโรค 15 เดือน (autologous SCT) ส�าหรับ allogeneic 
อัตราตายสูงมาก ส�าหรับการใช้ allogeneic ร่วมกับ non-myeloablative มีผู้พยายามศึกษาอยู่ ยัง
ไม่ทราบผลแน่นอน

Adult T cell Leukemia / Lymphoma (ATLL)

ATLL นั้นจัดอยู่ในกลุ่ม high grade lymphoma มีลักษณะผสมของ leukemia และ lymphoma 
ปะปนกัน สาเหตุของโรคนี้เกิดจาก human T cell lymphotropic virus 1 (HTLV1) โรคนี้เกิดเฉพาะ
ในเกาะญ่ีปุ่นแถบบริเวณทะเล Caribean และในคนด�าในประเทศสหรัฐอเมริกาแถบตะวันออก
เฉียงใต้ ส�าหรับในเมืองไทยยังไม่มีรายงานไว้

อาการแสดงทางคลินิก(110-113)

พบในคนอายุประมาณ 30-50 ปี และพบในชายมากกว่าหญิงเล็กน้อย

พยาธิสภาพที่เกิดจาก ATLL นั้นตรวจพบได้ทุกอวัยวะในร่างกาย ที่พบมากที่สุด คือ ต่อมน�้า
เหลอืงภายนอกซึง่คล�าได้ประมาณร้อยละ 80 รองลงมาคอื ผวิหนงัซึง่พบได้สงูภงึร้อยละ 50           
ผูป่้วยจะมตัีบโต ม้ามโตประมาณร้อยละ 50 พยาธสิภาพทีพ่บในระบบทางเดนิอาหาร พบ
ประมาณร้อยละ 30 โดยพบ diffuse ทั่วไปทั้งกระเพาะและล�าไส้ ท�าให้เกิดอาการท้องร่วง ปวด
ท้องและแน่นท้อง พยาธิสภาพที่ปอดพบประมาณร้อยละ 30 โดยพบเป็น alveolar infiltration 
ทั้ง 2 ข้างและอาจมี cavity ร่วมด้วย ส�าหรับระบบประสาทพบที่ meningeal ประมาณร้อย
ละ 20 พยาธิสภาพที่ไขกระดูกพบมากถึงร้อยละ 60-70 โดยพบเป็น malignant cell กระจาย
อยูใ่นเลอืดและในไขกระดกูเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เกดิปรากฎการณ์ของ leukemia เม็ดเลอืดขาว
สูงมากตั้งแต่ 20,000 ถึง 70,000/mm3 นอกจากนั้นที่กระดูกมี lytic bone lesion สูงประมาณ
ร้อยละ 18

การตรวจทาง biochemistry ที่ส�าคัญคือ hypercalcemia พบมากถึงร้อยละ 60 กลไกที่เกิด       
hypercalcemia เนื่องจาก lymphoma cell หลั่ง osteoclastic activating factor 
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การด�าเนินการโรค(110-111)

ส�าหรับ classical ATLL ซึ่งได้กล่าวมาแล้วนั้นมีการด�าเนินของโรครวดเร็วและรุนแรงมาก ผู้ป่วย
มักถึงแก่กรรมด้วยโรคหรือการติดเชื้อต่าง ๆ เช่นเชื้อไวรัสและเชื้อรา เป็นต้น

ส�าหรับ atypical ATLL ซึ่งมีรายงานไว้ระยะหลังนั้นมี 2 ชนิด คือ smoldering ATLL และ chronic 
ATLL จะมี clinical course แตกต่างไปคือ benign กว่า เพราะมีพยาธิสภาพไม่รุนแรงและมีการ
ด�าเนินของโรคช้ากว่า

Smoldering ATLL พบเฉพาะพยาธสิภาพทีผิ่วหนังส�าหรบัพยาธสิภาพทีอ่ื่น เช่น ต่อมน�า้เหลอืง 
ตับ ม้ามร่วมด้วยแต่ไม่มาก และไม่พบพยาธิสภาพที่ไขกระดูก

Chronic ATLL มีพยาธิสภาพคล้ายคลึงกับ Smoldering ATLL แต่จะมีพยาธิสภาพที่ไขกระดูก
ร่วมด้วย ท�าให้ตรวจพบ leukemia ในเลือด และมี serum LDH สูงมาก

ทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่พบ hypercalcemia ใช้เวลาประมาณ 5-6 ปี จะกลายเป็น classical ATLL ในที่สุด

การวินิจฉัย(110-113) โดยอาศัย criteria คือ
 1. การตรวจทางคลินิก พบ leukemia ในเลือด มีต่อมน�้าเหลืองโต มี skin lesion และมี lytic 
bone lesion ร่วมกับ hypercalcemia, พบพยาธิสภาพของอวัยวะอื่น ๆ เช่น ตับ ม้าม ปอดและ
สมองร่วมด้วย
 2. ลักษณะ leukemic cell ที่ตรวจพบในเลือดและต่อมน�้าเหลือง เป็น multilobulated     
lymphocyte ซึ่งเป็นเซลล์อ่อน มี pleomorphism มาก
 3. Immunophenotype เป็น CD4 +, CD25+, CD27 -, HLA DR + 
 4. Titer ของ HTLV I-Ab สูงกว่าปกติถึงร้อยละ 90 ในรายที่ titer ไม่ขึ้นจ�าเป็นต้องตรวจหา
เชื้อไวรัสจากเซลล์หรือควรตรวจหา HTLV-I proviral ซึ่ง integrate ใน genome ของ leukemic cell 
line เพื่อช่วยตัดสินในการวินิจฉัยเด็ดขาด

การรักษา
ปัจจุบันใช้ intensive chemptherapy แต่มักไม่ค่อยได้ผล ผู้ป่วยมักถึงแก่กรรมจากการติดเชื้อหรือ
จากโรค, โดยมี median survival ประมาณ 11 เดือน ตั้งแต่ให้การวินิจฉัยว่าเป็น classical ATLL 



50 วิวัฒนาการของมะเร็งระบบน�้าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

Angioimmunoblastic Lymphadenopathy with Dysproteinemia 
(AILD) and Angioimmunoblastic Lymphoma (Angio - IBL)
ส�าหรับ AILD และ Angio-IBL นั้นในปัจจุบันถือว่าเป็นโรคเดียวกัน โดย AILD เป็นระยะเริ่มต้น 
(premalignant stage) ของ Angio-IBL

AILD นั้นมีรายงานไว้ครั้งแรกในปี 1970 โดยมีลักษณะจ�าเพาะทั้งอาการแสดงทางคลินิก ทาง
เลือด ทางพยาธิวิทยา ร่วมกับความผิดปกติทาง immunophenotype และ genetic markers ซึ่ง 
2 ประการหลังนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนว่าโรคนี้เป็นระยะเริ่มต้นของ Anigo-IBL

อาการทางคลนิกิ (114-117) ผูป่้วยมกัเป็นชายมากกว่าหญงิ อายทุีพ่บมากระหว่าง 60-80 ปี อาการ
และสิ่งตรวจพบที่ส�าคัญคือ ผู้ป่วยมีไข้ น�้าหนักลด เป็นระยะเวลาจากอาทิตย์ถึงเดือน มีต่อมน�้า
เหลอืงโตทัว่ร่างกายเกอืบทกุราย พบตบัโต ม้ามโตมากกว่า 50% ของผู้ป่วย อาการทีพ่บเพ่ิมเติม
คือ การเปลี่ยนแปลงทางผิวหนัง มักพบเป็น rash, urticaria หรือ exfoliative dermatitis โดยอาจ
พบน�าหน้ามาก่อนอาการอื่น ๆ ได้นาน นอกจากนั้นอาจมีอาการปวดข้อร่วมด้วย (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 16 อาการแสดงทางคลินิกของ ALID

สิ่งตรวจพบ    Caucasian  Thai
     (272 cases)         (16 cases)
           % of cases

ไข้     66-72   81  
Lymphadenopathy   98-99            100
 Generalized   79-88   88
 Localized   11-21   12
Splenomegaly   63-66   44
Hepatomegaly   62-73   88
Weight loss    50-52   63
Sweating    40-47   NR
Skin rash    44-45   44
Pruritus    39-48   44
Lung-pleural involvement  10-20   30
Ascites    31   NR
Hypersensitivity   24   NR
Arthralgia, Arthritis   31   19
Neurological syndrome  2   6

NR = not record.
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การเปลี่ยนแปลงทางเลือด (114-116) ตรวจพบ anemia มากถึงร้อยละ 60 กลไกที่ส�าคัญคือ       
immune hemolysis โดยมีรายงานตรวจพบ Coombs’ test ประมาณร้อยละ 40% ส�าหรับเม็ด
เลือดขาวมี leukocytosis ประมาณ 40% ที่เหลืออาจพบ eosinophilia ถึง 20-30%, และพบ          
abnormal lymphoid plasma cell ในเลือดสูงถึง 8-44% ส�าหรับเกล็ดเลือดมีรายงานไว้ว่าต�่า
ประมาณ 10% พบพยาธิสภาพในไขกระดูกสูงถึง 53% การศึกษาในคนไทยและต่างประเทศไม่
แตกต่างกัน

การเปลี่ยนแปลงทาง immune (118) จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้ง B และ T lymphocyte เกิด
ขึ้นทั้ง 2 อย่าง ในระยะแรกจะพบว่ามี B cell proliferation อย่างมากมายในต่อมน�้าเหลืองและ
ไขกระดูก ท�าให้ตรวจพบในเลือดได้ การที่ B cells มีจ�านวนมากขึ้นนี้เข้าใจว่าเกิดจากการกระตุ้น
จาก T helper และท�าให้มีการหลั่ง immunoglobulin ในเลือดเป็น polyclonal hypergammopathy 
ซึง่เป็นลกัษณะเด่นของโรคม ีautoantibody ต่อเมด็เลอืดแดงท�าให้ม ีhemolysis และม ีcirculating 
immune complex ท�าให้มี vasculitis

Pathogenesis เร่ิมต้นจากความผิดปกติของ T lymphocyte มี proliferation ตั้งแต่ระยะเร่ิม
ต้นโดยในระยะแรกมีการท�างานของ T helper มากข้ึน ในระยะต่อมาพบว่า T helper (Th)               
activity น้อยลง แต่กลับมี T suppressor (Ts) มากขึ้น Ts ที่เกิดขึ้นจะกดหน้าที่ของ Th และ B                     
lymphocytes ในระยะสุดท้ายของโรคจะพบ hypogammaglobulinemia มีการติดเชื้อง่ายและ
รุนแรงประมาณ 10-20% ของผู้ป่วย AILD จะมี malignant transformation ไปเป็น angio-IBL    
สาเหตุของ AILD นั้นมีผู้ศึกษาไว้ ที่ส�าคัญคือ EBV ซึ่งตรวจพบได้ใน B cells ในระยะแรก 
แต่เมื่อมี malignant transformation จะพบได้มากใน malignant T cell

การเปล่ียนแปลงทางพยาธิวิทยา (114,117,119) มีลักษณะส�าคัญที่ท�าให้สามารถวินิจฉัยได้กล่าว
คือ จะพบ immunoblastic proliferation ซึ่งอาจมีขนาดตั้งแต่ large cells จนถึง Reed Sternberg 
cells เซลล์เหล่านี้ท�าลายโครงสร้างของต่อมน�้าเหลืองหมด จะพบ lymphocyte plasma cell และ 
eosinophil ร่วมด้วย มี proliferation ของเส้นเลือดเล็กอย่างมากมายใน T zone ส�าหรับลักษณะ
ทีม่ ีproliferation ของเส้นเลอืดเลก็ ๆ  นีเ้ป็นลกัษณะส�าคญัของ AILD ซึง่ท�าให้สามารถแยก
จาก lymphoma บางชนิดซึง่อาจมพียาธิสภาพคล้ายคลงึกบั AILD เช่น Hodgkin, anaplastic 
large cell lymphoma เป็นต้น พยาธสิภาพดงักล่าวจะพบในต่อมน�า้เหลอืง และพบในไขกระดกู
ประมาณ 50% ของผูป่้วย ดงันีก้ารวนิจิฉยั AILD ทาง histopathology จงึท�าได้จากต่อมน�า้เหลอืง 
และไขกระดูกด้วย
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Malignant Transformation ของ AILD (101,120-121) จะเริ่มขึ้นก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง 
histopathology ชัดเจน กล่าวคือ จะตรวจพบ T cell receptor gene α (TCRG) rearrangement 
พบความผิดปกติของ chromosome ซึ่งมักเป็น t (7 ; 14) หรือ inv. (14) หรือ 14p12 ก็ได้ ความ
ผิดปกติ 14 p12 นี้เกี่ยวข้องกับ TCRG α rearrangement

Staging ของ AILD เน่ืองจากลักษณะอาการทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงของโรคไปเป็น 
malignant lymphoma จึงอนุโลมให้ใช้ staging ของ malignant lymphoma โดยใช้ Ann Arbor’s 
classification การให้ staging ของ AILD นี้มีความส�าคัญเป็นตัวบอก prognosis และช่วยตัดสิน
ในการรักษาด้วย

การรกัษา ในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบัว่า AILD เป็น premalignant phase ของ malignant lymphoma 
ยิง่กว่านัน้ใน AILD ทีอ่ยู่ในระยะ stage II ท้าย ๆ  จะม ีmalignant transformation แล้ว จงึแนะน�าให้
ใช้ chemotherapy เพราะการรกัษาด้วย corticosteroid อย่างเดยีว แม้ว่าอาจท�าให้ผูป่้วยมอีาการ
ดีขึ้นในระยะแรกจะ relapse เสมอ และอาจ progress ไปรวดเร็วจนไม่สามารถให้การรักษาได้

ส�าหรับ chemotherapy นั้น combination chemotherapy จะได้ผลดีกว่า single chemotherapy, 
ส่วนใหญ่ใช้ anthracyclin base regimen เช่น CHOP, COPBLAM (cyclophosphamide, oncovin, 
procarbazine, bleomycin, adriamycin, prednisolone) ผลที่ได้ปรากฎว่าได้ CR ร้อยละ 60 ได้ 
survival ในระยะ 21 เดือน ร้อยละ 75 จากรายงานหนึ่ง (122) ซึ่งใช้ COPBLAM/IMVP-16 ในผู้
ป่วย stage III และ IV ปรากฎว่าได้ median survival 20 เดือน โดยมี DS และ DFS ที่ 4 ปี ถึง
ร้อยละ 40 และ 30 ตามล�าดับ แสดงว่าโรค AILD นั้นไม่ใช่ benign disease มีการสนองตอบต่อ
การรักษา และ long term survival ใกล้เคียงกับ advanced large cell lymphoma มาก

การรักษาอื่น ๆ มีรายงานว่าใช้ inferferon α ส�าหรับในรายที่ relapse หรือ resist ต่อการรักษา 
ปรากฎว่าได้ CR ร้อยละ 33 โดยมี median duration of remission 3-5 เดือน

Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL)
ALCL นั้นจัดอยู่ในกลุ่ม aggressive – intermediate NHL ตาม REAL classification แบ่งเป็น 
primary ALCL และ secondary ALCL ส�าหรับ secondary ALCL มักจะกลายจาก lymphoma 
อื่น เช่นจาก Hodgkin’s disease, mycosis fungoides และ lymphomatoid papulosis พวกนี้มี
อาการรุนแรง มีการแพร่กระจายของ tumour ไปไกล และมี survival สั้น ส่วน primary ALCL จะ
มีการด�าเนินของโรคช้ากว่า (123) ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
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อาการทางคลินิก พวก primary ALCL นั้นพบในคนอายุน้อยประมาณ 30 ปี อาการที่พบแพทย์
มักมี ต่อมน�้าเหลืองโต มี extranodal disease ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นที่ผิวหนัง โดยอาจลุกลามไปที่
อื่น ๆ เช่น ทางเดินอาหาร ปอด และกระดูกได้ แต่จะไม่พบในไขกระดูก จากรายงานผู้ป่วย 90 
ราย เปรียบเทียบกันระหว่าง ALCL-CT (common type) และ ALCT-HL (Hodgkin like) พบ B 
symptom 55% vs 37% เป็น stage III-IV 57.5% vs 28% ที่น่าสังเกตคือทั้ง 2 กลุ่มมีต่อมน�้า
เหลืองที่ mediastinum โตถึง 60% และ 86% มี bulky disase ถึง 30% vs 63% ส่วนพยาธิสภาพ
ในไขกระดูกพบเพียง 5% เท่านั้น (103,124) 

Histopathology(125) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ALCL-common type (CT) และ ALCL-Hodgkin 
– like (HL) ลักษณะของ cell ที่พบใน ALCL-CT นั้นเป็นเซลล์ตัวใหญ่ มีลักษณะ pleomorphic 
มาก ขนาดแตกต่างกันมากพบตั้งแต่ขนาด large cells จนใหญ่มากเท่ากับ Reed Sternberg cell 
มี chromatin หยาบเป็นตาข่ายและมี nucleoli ชัดเจน ส�าหรับ ALCL-HL นั้น เซลล์มักจะเกาะ
กลุ่มติดกันและ form เป็น nodule มี fibrous tissue ล้อมรอบคล้ายคลึงกับ HD-NS มาก 

Immunophenotype(101,103) เป็น heterogeneous พบเป็น follicular helper T cell ประมาณ 35.5-
90% null cell (ซึ่งมักจะจัดไว้ใน T cell) 10-40% และ B cell 10-20% surface marker มีลักษณะ
ส�าคัญคือ ไม่พบ CD5, CD7, CD8 และพบ CD3 เพียง 25% พบ B cell 10-20%

Genetic markers(101,126) ประมาณ ¾ ของ ALCL ตรวจพบ t 2:5 (p23:q35) พบ rearrangement 
of gene ALK (anaplastic large cell kinase) ที่ chromosome 2 ต�าแหน่ง p23 มี fusion กับ NPM 
gene ที่ chromosome 5 ต�าแหน่ง q35 ท�าให้มี proliferation ของเซลล์เกิดขึ้นเป็น lymphoma 
ส่วนใหญ่ ALCL จะ express ALK (anaplastic large cell kinase) เป็น ALK + CD30 ALCL ส่วน
น้อยจะไม่ express ALK protein เป็นชนิด ALK- ALCL ทั้ง 2 กลุ่มนี้มี survival ต่างกันมาก พวก 
ALK+ มี survival ที่ 8 ปี สูงถึง 90% แต่พวก ALK- survival เพียง 40% เท่านั้น(101) ส�าหรับพวก 
primary ALCL ที่ผิวหนังอย่างเดียวไม่พบ t(2;5)(107)

การรักษา ใช้ chemotherapy เป็นหลัก ส�าหรับในรายที่มี mediastinum LN โตมาก หรือมี bulky 
tumour ควรให้ radiotherapy ร่วมด้วย จากรายงานผู้ป่วย 90 ราย ใช้ third-regimen (F-MACHOP) 
ร่วมกับ radiotherapy ที่ mediastinum 36 GY ปรากฎว่าได้ CR 73.5% median DFS 3 ปี, OS 
และ DFS ที่ 4 ปี = 60% และ 40% ตามล�าดับ (101,103,124)
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Extranodal T/NK Cell Lymphoma

โรคนีเ้ดมิได้รบัชือ่ว่า Lethal mid line granuloma เพราะพยาธสิภาพมกัเกดิบรเิวณ mid line region 
เช่น จมูก nasopharynx ในกรณีที่เกิดที่ปอดได้รับชื่อว่า lymphomatoid granulomatous ถ้าพบที่
ล�าไส้ได้รับชื่อว่าเป็น Enteropathy T cell lymphoma

อบุตักิารณ์ พบมากทางเอเชยี โดยเฉพาะในกลุม่ที ่T/NK cell nasal type ทีม่รีายงานไว้ในฮ่องกง
พบมากถึง 40% ส�าหรับในคนขาวพบน้อยกว่า เกิดในทุกอายุ ตั้งแต่ 17-73 ปี โดยมีอุบัติการณ์
สูงสุดตั้งแต่ 30-40 ปี พบในชายมากกว่าหญิง

ลักษณะทางพยาธิวิทยา(127) พบว่า tumour cells มักจะเกิดรอบเส้นเลือด และมีลักษณะ
เป็น angioinvasive และ angiodestructive ลักษณะของเซลล์เป็น polymorphic เริ่มจาก small         
lymphocyte ไปจนถึง immunoblast เซลล์เหล่านี้จะ invade เข้าหลอดเลือด ท�าให้มี occlusion 
และ ischemic necrosis ลักษณะทางพยาธิวิทยาดังกล่าวท�าให้ได้รับชื่อว่าเป็น angiocentric 
destructive immunoproliferative disorder

อาการทางคลินิก แล้วแต่อวัยวะที่มีพยาธิสภาพ ที่พบบ่อยคือ พยาธิสภาพที่จมูก ซึ่งมักจะเป็น 
primary site จากรายงานหนึ่งพบเป็น primary nasal lymphoma ถึง 18 รายจากผู้ป่วย 24 ราย 
ส่วนที่เหลือเป็น systemic type โดยมีพยาธิสภาพที่ต่อมน�้าเหลือง ตับ ม้าม และไขกระดูก และ
มี hemophagocytic syndrome ร่วมด้วย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม pleomorphic large cell 
hematolymphoma หรือ so called ‘MH’ มาก พวกนี้มีสาเหตุจาก EBV มาก ที่รายงานไว้อุบัติ
การณ์ที่ตรวจพบ EBV มากถึง 85% (128)

โดยทั่วไปในกลุ่มที่เป็น small T cell มักมีการด�าเนินของโรคช้า พวกนี้มักจะมีต่อมน�้าเหลืองโต 
ตับ ม้ามโต มี skin lesion และสนองตอบการรักษาพอประมาณ survival ในระยะ 2 ปี ประมาณ 
60% ส่วนพวกที่เป็น pleomorphic large cells จะเป็นอาการรุนแรงมากมักมี disseminated                                               
disease ตั้งแต่เริ่มให้การวินิจฉัย กล่าวคือ มีไข้ มีต่อมน�้าเหลือง ตับ ม้ามโต มีพยาธิสภาพที่
ไขกระดูกสูง และที่อวัยวะภายในร่วมด้วย มักจะมี hemophagocytic syndrome นอกจากนั้นจะ
พบมี skin lesion มีอาการคันมาก มี eosinophilia ซึ่งมักพบในโรค subcutaneous panniculitic 
T cell lymphoma ซึ่งเป็น subtype ของกลุ่มนี้ การด�าเนินของโรคเกิดเร็วมาก และแม้ว่าจะได้ 
remission ก็จะมี relapse เก่ง ที่มีผู้ศึกษาไว้ survival ในระยะ 2 ปี น้อยกว่า 20% (129) พวกนี้มี
ความเกี่ยวข้องกับ EBV อย่างมาก จากที่มีรายงานไว้ EBV เป็นต้นเหตุที่ส�าคัญของโรค (130-131)
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ลักษณะอาการทางคลินิกของ Pleomorphic large T cell lymphoma นี้เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็น
ว่าคล้ายคลงึกบักลุม่ acute so called ‘malignant histiocytosis’ หรอื histiocytic medullary 
reticulosis ซึ่งพบแพร่หลายในเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทยมาก โรคนี้มีลักษณะที่ส�าคัญคือ
มีไข้สูง ต่อมน�้าเหลืองและตับม้ามโต มี cytopenia และ multisystemic involvement โดยเฉพาะ
ที่ตับ มีพยาธิสภาพในไขกระดูกเกิน 80% ลักษณะเซลล์มี pleomorphism อย่างมากมาย การ
ตรวจทาง immunophenotype ในคนขาวมักจะเป็น T cell หรือ null cell แต่ในคนญี่ปุ่นและคน
ไทยมีรายงานไว้ว่าเป็น B cell, T cell และ null cells ได้ ส�าหรับโรคนี้ในระยะหลังได้มีผู้ตั้งชื่อไว้
ว่า pleomorphic large cell hematolymphoma หรือ lymphoma with hemophagocytic 
syndrome (132-133)

Hepatosplenic γδ T cell lymphoma
อุบัติการณ ์พบน้อยมากประมาณ 1% ของ PTCL พบในชายอายุน้อย

อาการทางคลินิก ผู้ป่วยมักได้รับการวินิจฉัยในระยะโรคลุกลาม มี B symptom ตับม้ามโตมาก 
ไม่พบต่อมน�า้เหลอืงโต มซีดีและเกลด็เลอืดต�า่ เป็น aggressive disease มกัตายภายใน 24 เดอืน  
แม้ว่าคนไข้จะ response ต่อ Rx ก็ตาม

พยาธิสภาพ พบบริเวณ medullary cords, sinus และ splenic red pulp, hepatic sinusoid และ 
marrow interstitium มัก turn ไปเป็น leukemia ง่าย (134-135) ขนาดของเซลล์ตั้งแต่เล็ก - กลางมี 
โครมาติน dense ติดกัน cytoplasm ไม่พบ granule มักพบ hemophagocytosis 

phenotype CD2+, CD3+, CD4-, CD5-, CD7+, CD8-, TCR α/B+ และ TCR γ/S+ พบ NK 
cell associated Ag. เช่น CD16 + CD56, พบ isochromosome 7q และอาจพบ t8 และ Y- ก็ได้

Prognosis of NHL

ในปัจจุบันการทราบ prognosis ของผู้ป่วย NHL นั้นมีความส�าคัญ เพราะท�าให้แพทย์ผู้รักษา
สามารถให้การพยากรณ์โรคได้แม่นย�ายิ่งข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการ
วางแผนกับชีวิตของตนเองให้ดีที่สุด ยิ่งกว่านั้นการทราบพยากรณ์ของโรคว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความ
รุนแรงเพียงไร (low, intermediate และ high risk)  ท�าให้แพทย์เลือกใช้กรรมวิธีในการรักษาโรคได้
ถูกต้องและแม่นย�ายิ่งขึ้น โดยทั่วไป aggressive NHL ที่อยู่ในกลุ่ม intermediate และ high risk      
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ต้องให้การรักษาที่ aggressive กว่าพวก low risk วิธีการรักษาที่แตกต่างกันน้ีมีจุดประสงค์ที่
ต้องการให้ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาดีที่สุด และให้ได้ long-term survival นานที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้

ในระยะก่อนปี ค.ศ. 1980 นั้น แพทย์นิยมใช้ staging ของ NHL เป็นตัวก�าหนดการพยากรณ์
ของโรคและการวางแผนการรกัษา อย่างไรก็ตามจากการศกึษาต่อมาพบว่า การใช้ staging อย่าง
เดียวไม่เพียงพอเพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างมากมาย ปัจจุบันได้มีผู้ศึกษา 
prognostic factors ต่าง ๆ เพื่อน�ามาประกอบการให้การพยากรณ์ของโรคและการวางแผนใน
การรักษาผู้ป่วย aggressive NHL

Prognostic factors of aggressive NHL (136-143)

ตารางท่ี 17  ปัจจยัเกีย่วข้องระหว่าง host และมะเรง็กบั prognosis ของ aggressive NHL

ปัจจัยเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและมะเร็ง Prognostic Factor ที่บ่งชี้

อัตราการเจริญเติบโตของเนื้อร้าย
และการแพร่กระจายของโรค

การสนองตอบต่อการรักษา

ความสามารถของผู้ป่วยในการับยา
เคมีบ�าบัดและอื่น ๆ 

Serum LDH
จ�านวนและต�าแหน่งที่เกิดโรค (nodal and extranodal)
ขนาดของก้อนเนื้อร้าย
Staging (Ann Arbor classification), histology
Bone marrow involvement
Histology
Tumor cell proliferation (Ki

67
+)

Immunophenotype
Adhesion molecule expression (CD44+)
Karyotypic abnormality and gene expression

Systemic B symptom
Performance status
ระดับ IL6, sIL2  

อายุ
Performance status
Bone marrow involvement



57วิวัฒนาการของมะเร็งระบบน�้าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลักอยู่ 3 ประการคือ (ตารางที่ 17)
1. อัตราการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายและการแพร่กระจายของโรค มีปัจจัยบ่งชี้คือ

  1.1 Serum LDH เกินกว่า 1 เท่า ขนาดของก้อนเนื้อร้ายมากกว่า 10 ซม. Stage 
III-IV จ�านวน extranodal ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป มีการแพร่กระจายเข้าไขกระดูก ทั้งหมดถือว่า
การพยากรณ์ของโรคไม่ดี เพราะแสดงว่าเป็น high tumor mass 
  1.2 Histology พวกทีเ่ป็นเซลล์ตัวเลก็จะสนองตอบต่อการรกัษาดกีว่าเซลล์ตัวใหญ่ หรอื
เซลล์ที่เป็น blast พวกเซลล์ตัวเล็กต้องการการรักษาน้อยกว่า แต่มี late relapse มากกว่าพวก
เซลล์ตัวใหญ่
  1.3 Cell proliferation ที่มีการศึกษาไว้ การตรวจพบ Ki67 ให้ผลบวกแสดงว่าก้อนเนื้อ
ร้ายโตเร็วมาก จากรายงานพบว่า mean survival ของกลุ่มที่มี Ki67+ เปรียบเทียบกับ Ki67- แตก
ต่างกันมากคือ 8 เดือน และ 39 เดือน ตามล�าดับ (136-137)

  1.4 Immunophenotype  มีรายงานที่ศึกษาไว้มาก ว่า T cell phenotype มีการพยากรณ์
ของโรคไม่ดี (140)

  1.5 Adhesion molecule expression จากการศึกษาปรากฎว่าเซลล์มะเร็งที่แสดง         
lymphocyte homing receptor (CD44+) มีการพยากรณ์ของโรคไม่ดี เนื่องจากเซลล์มะเร็งที่มี 
CD44 บวก มักจะเกาะติดกับ high endothelial venules เก่ง และท�าให้มีการแพร่กระจายของ
โรคไปตามกระแสเลือดได้เร็วยิ่งขึ้น ที่มีผู้ศึกษาไว้ในกลุ่มที่ไม่มี CD44 มี survival ดีกว่ากลุ่มที่มี 
CD44 บวก  กล่าวคือ survival ที่ 5 ปี = 39% vs 68%
  1.6 การเปลี่ยนแปลงของยีนบางตัว เช่น p53 ซึ่งเป็น tumor suppressor gene เกิดมี 
mutation ท�าให้ malignant lymphoma ทวีความรุนแรงขึ้นและตอบสนองต่อการรักษาเลวลง ใน
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มี P53 mutation และไม่มี พบว่า CR rate = 27% vs 76%,  
และ overall survival ที่ 5 ปี = 16% vs 64% ตามล�าดับ นอกจากนั้นมียีนที่เกี่ยวกับการเจริญ
เติบโตของเซลล์อย่างรวดเร็วคือ c-myc gene มักเกิดร่วมกับการแพร่กระจายของเนื้องอกอย่าง
รวดเร็วผิดปกติ ส�าหรับการตรวจพบความผิดปกติของ chromosome คู่ที่ 7 และ 17 นั้นมักจะบ่ง
บอกพยากรณ์ของโรคไม่ดี(136)

2. ระยะเวลาที่เข้าสู่ complete remission (CR) ในผู้ป่วยที่มี CR ช้า หลังจากได้               
chemotherapy ครบ 3 cycles แล้วมกัจะมกีารพยากรณ์ของโรคไม่ด ีเพราะจะม ีrelapse มาก และ 
long term survival สั้นกว่า (136,139,141) ปัจจัยเกี่ยวข้องได้แก่ อาการ B symptom, performance 
status ระดับ sIL2 และระดับ IL6 ถ้าสูงมากไม่ดี พวกที่มี IL6 สูงมากจะมีอัตราการเข้า CR เพียง 
66% vs 85%(143)
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3.  ความสามารถของผู้ป่วยในการรับยาเคมีบ�าบัด
  3.1  อายุ ในรายงานส่วนใหญ่ก�าหนดอายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ เพราะผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 60 
ปีนั้นมีความสามารถในการับยาเคมีบ�าบัดได้น้อยลง ยิ่งมีอายุมากขึ้นยิ่งรับยาเคมีบ�าบัดได้น้อย
ลงท�าให้การรักษาไม่ได้ผลดี
  3.2  Performance status และ B symptom มีความส�าคัญในการสนองตอบต่อการ
รักษาโดยทั่วไปจะถือว่า performance status ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป (ECOG) หรือต�่ากว่า 70% ลงมา 
(Karnofsky) หรือมีอาการ (B symptom) จะมี prognosis ไม่ดี
  3.3  มีพยาธิสภาพในไขกระดูก

The international prognostic index (137,138)

ในปัจจุบัน prognostic index ที่ใช้กันมากคือ clinical prognostic index ประกอบด้วยอายุ >60 
ปี มี B symptom, performance status ต�่า (ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป [ECOG] หรือ < 70% [Karnofsky]) 
เป็น stage III, IV, tumor size diameter >10 cm จ�านวน extranodal involvement ตั้งแต่ 2 ขึ้น
ไป และ LDH มากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามในสถาบันที่แตกต่างกันจะใช้ prognostic index แตก
ต่างกันไป จึงได้มีการประชุมระหว่าง 16 สถาบันจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และแคนนาดา เพื่อ
หาข้อยุติ ปรากฎว่าได้ตกลงใช้ prognostic factor 5 อัน คือ อายุเกิน 60 ปี, LDH มากกว่าปกติ, 
performance status ตั้งแต่ 2 (ECOG), extranodal site ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป และเป็น stage III หรือ 
IV ได้แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 grade ตามจ�านวน risk factor กล่าวคือ
  Low risk (0-1)
  Low intermediate (2)
  High intermediate (3)
  High (4, 5)
เมื่อแบ่ง subgroup ตามอายุ < 60 ปี vs > 60 ปี จะพิจารณาเพียง 4 ข้อ คือ staging, LDH, 
performance stage และ extranodal involvement แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ
  Low (0)
  Low intermediate (1)
  High intermediate (2)
  High (3,4)
 ให้ดูตารางที่ 18
 เมื่อแบ่งตาม international prognostic index ดังกล่าว ปรากฎว่าผลการรักษา (survival) 
แตกต่างกันมากดังจะได้กล่าวต่อไป
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ตารางที่ 18  International prognostic index

Prognostic Factors Classification of Risk Factors

A.  Patients of all ages
     Age (< 60 years vs > 60 years)
     LDH (< normal vs > normal)
     Performance status (0-1 vs 2-4)
     Stage (I, II vs III,IV)
     Extranodal involvement
        (< 1 site vs > 1 site)
B.  Patients < 60 years vs > 60 years
     Stage (I, II vs III, IV)
     LDH (< normal vs > normal)
     Performance status (0-1 vs 2-4)
     Extranodal involvement (<1 vs >1 sites)

Low (0, 1)
Intermediate low (2)
Intermediate high (3)
High (4,5)

Low (0)
Intermediate low (1)
Intermediate high (2)
High (3, 4)

Treatment of NHL
การรักษา malignant lymphoma นั้นมีจุดประสงค์อยู่ 3 ประการคือ
 1. เพื่อให้เข้า complete remission
 2. เพื่อ maintain remission ให้ได้นานที่สุด
 3. เพื่อรักษาให้หายขาด

ในปัจจุบันผลการรักษานั้นได้ก้าวหน้าไปมาก มีผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 ที่สามารถเข้าสู่ระยะ 
complete remission และมี median survival เกิน 2 ปีขึ้นไป ใน lymphoma บางชนิด เช่น low 
grade NHL อาจได้ median survival ถึง 4-5 ปี ส�าหรับปัญหาเรื่องการรักษาให้หายขาดนั้น 
สามารถท�าได้ในผู้ป่วยบางระยะและบางชนิดเท่านั้น

การรักษา malignant lymphoma ให้ได้ผลดีที่สุดนั้นขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง กล่าวคือ
 1. ชนิดและระยะของมะเร็ง มะเร็งพวกที่เป็นระยะเริ่มต้น เช่น stage I และ II จะ
รักษาได้ผลดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม ยิ่งเป็น stage I, II โอกาสที่ได้ long-term survival 
จนถึงหายขาดมีมากกว่า 80% ขึ้นไป ส�าหรับในพวก advanced stage ที่เป็น low grade  
(follicular small cleave) ผลการรักษาได้ CR สูงเกิน 60% และได้ long-term survival 
นาน แต่ไม่หายขาดเพราะโรคจะ relapse เสมอ ส่วนพวก advanced aggressive NHL             
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(ซึ่งรวมเอา intermediate และ high grade ไว้ด้วยกัน) ผล CR ไม่สูงมาก ประมาณ 50% 
median survival ประมาณ 2 ปี ชนิดและระยะมะเร็งที่พบนั้นแตกต่างไปตามเชื้อชาติ 
ในคนเอเชียส่วนใหญ่จะพบเป็น aggressive NHL ประมาณ 60-70% ของ NHL ทั้งหมด 
และมากกว่า 60% ของผู้ป่วยจะพบในระยะ stage III และ IV ส�าหรับ low grade ในคน
เอเชียพบน้อยประมาณ 12-28% และเป็น advanced stage มากกว่า 50% ซึ่งแตกต่างจาก
คนขาวพบ low grade มากถึงประมาณ 30% 

ส่วน aggressive lymphoma พบ advanced stage ประมาณ 40-50% ข้อแตกต่างนี้ท�าให้
ผลการรักษา NHL ในคนทางเอเชียได้ผลน้อยกว่าในคนขาว 
 2. การวางแผนการรักษา ซึ่งแพทย์จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
prognosis เป็นส�าคัญ
 3. ความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษา แพทย์จ�าเป็นต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงการ
ด�าเนินของโรค การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์ 
เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

การรักษา NHL นั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะทางพยาธิวิทยาและความรุนแรงของโรค
 1. Indolent หรือ low grade lymphoma ซึ่งมีลักษณะเป็นเซลล์ตัวเล็ก มีการแบ่งตัวช้า ค่อย
เป็นค่อยไป ท�าให้การด�าเนินโรคเป็นไปอย่างช้า ๆ 
 2. Aggressive lymphoma ซึง่ประกอบด้วยเซลล์ตัวใหญ่และเป็น diffuse pattern มกีารด�าเนิน
โรคเร็วกว่า โรคแพร่กระจายไปเร็ว ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาประมาณ      
6 เดือน ถึง 1 ปี
 3. Highly aggressive lymphoma พวกน้ีเป็นเซลล์อ่อนมาก เป็นระยะ blasts ม ี2 กลุม่ใหญ่ๆ 
คือ Burkitt’s lymphoma (BL) และ lymphoblastic lymphoma มีการแบ่งตัวรวดเร็ว กระจายเข้า
ไขกระดูกและสมองเร็วมาก ถ้าไม่รักษาจะถึงแก่กรรมในระยะ 6 เดือน

วิธีการรักษา มีดังนี้คือ
 1. การใช้ยาเคมีบ�าบัด ซึ่งในปัจจุบันนี้ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการรักษา NHL โดย
ใช้กับ lymphoma ทุกชนิดและเกือบทุกระยะของโรค เคมีบ�าบัดในปัจจุบันใช้ combination                                                                           
chemotherapy เกือบทั้งหมด แต่กรรมวิธีการใช้ผิดกัน ในพวก low grade ต้องการยาปานกลาง
อาจประมาณ 4-6 cycle แต่พวก aggressive ต้องการยามากขึ้นและการรักษานานประมาณ 6-8 
cycles (cycle ละทุก 3-4 อาทิตย์) ส่วน highly aggressive จะใช้ยามาก (intensive multiagent 
chemotherapy) ในระยะเวลาอันสั้นเช่นประมาณ 2 เดือน เพราะพวกนี้เซลล์โตเร็ว มีการแพร่
กระจายเข้าสู่สมองและไขกระดูกเร็วมาก จึงต้องใช้ยาเต็มที่เพื่อก�าจัดมะเร็งให้หมดไปทันที
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 2. การใช้รังสีรักษา ส่วนใหญ่ใช้เป็น adjuvant ร่วมกับเคมีบ�าบัด โดยมีข้อบ่งชี้คือ ก้อน
เนื้องอกโตมากเกิน 10 cm., มี extranodal lesion โดยเฉพาะที่ CNS, testis, bone, และอื่น ๆ 
ใช้ในรายที่มี pressure symptom เช่น mediastinum lymph node โตมาก ท�าให้เกิด superior 
vena caval syndrome หรือ epidural lymphoma ซึ่งท�าให้เกิด cord compression เป็นต้น
 3. การผ่าตัด ใช้เฉพาะราย เช่น ในรายที่เป็น stage I เอา tumor ออกให้หมด แล้วให้ยา
เคมีบ�าบัดหรือรังสีรักษาต่อ หรือรายที่มี tumor mass ใหญ่มาก ผ่าตัดให้ก้อนเล็กลง การรักษา
ด้วยเคมีบ�าบัดหรือการฉายแสง หรืออื่น ๆ จะได้ผลดีขึ้น
 4. การใช้ biologic modifier เช่น interferon, ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับ low grade advanced 
NHL 
 5. การใช้ monoclonal antibody ต่อ lymphoma cell เช่นในปัจจุบันมี anti CD20 ต่อ 
B-NHL และ anti CD52 ต่อ T cell lymphoma รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป
 6. การท�า hematopoietic stem cell transplantation ซึ่งพิจารณาตามข้อบ่งชี้

การรักษา Indolent Lymphoma

Indolent lymphoma เป็นโรคทางตะวันตก พบประมาณร้อยละ 30 โดยพบ follicular small 
cleaved มากที่สุด แต่ส�าหรับประเทศไทยและภูมิภาคแถบเอเชีย พบ indolent lymphoma น้อย
มาก ประมาณ 3-14% ปัญหาการรักษา indolent lymphoma จึงเป็นปัญหาของคนขาว หรือคน
ทางตะวันตกมากกว่า

การรักษา Indolent lymphoma นั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตาม staging คือ
  1. Stage I, II พบประมาณ 30-40%
  2. Stage III, IV พบประมาณ 50-60% ของ low grade lymphoma ทั้งหมด

การรักษา Indolent lymphoma Stage I, II มีวิธีการคือ
 1. สังเกตอาการและยังไม่รักษา (Watch and wait) ท�าในรายที่โรคเป็นระยะต้น เช่น 
stage I, II, tumour burden น้อย ไม่มี bulky mass จากที่มีรายงานไว้ปรากฎว่าประมาณ 50% 
รอไปได้ถึง 6 ปี จึงเริ่มให้การรักษา ในกลุ่มนี้มี survival ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ใช้ยา แต่พวกนี้มี 
transformation ทาง histology สูง(144-145) จึงไม่นิยมใช้กัน ในปัจจุบันมักจะเริ่มต้นรักษาเลย
 2. Radiotherapy มีรายงานการใช้รังสีรักษาอย่างเดียวใน stage I, II ปรากฎว่า อัตรา
หายขาดเพียง 50% vs 25% (stage I vs II) progression free survival (PFS) = 66% และ 26% 
เมือ่ตดิตามไปถงึ 15 ปี(146) จากรายงานน้ีแสดงว่าการใช้รงัสรีกัษาไม่เลวนัก เพราะมอัีตราหายขาด
ได้โดยเฉพาะ stage I และได้ long survival ด้วย อย่างไรก็ตามเหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่มี tumour 
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burden น้อยระยะที่ 1 และตามลักษณะทางคลินิกของ low grade lymphoma อัตราการกระจาย
เข้าไขกระดูกค่อนข้างสูง ในปัจจุบันจึงใช้เคมีบ�าบัด เป็น first line และการฉายแสงเป็น adjuvant 
therapy เช่นในรายที่ก้อนเนื้องอกโตมากเกิน 10 cm. เข้าสมอง กระดูก และ testis เป็นต้น
 3. Single chemotherapy ทีใ่ช้มากคอื chlorambucil รายงานไว้ว่าได้ผลสนองตอบ 75% แต่ 
relapse เก่ง ต่อมาใช้ fludarabine ได้ผลดขีึน้ ได้ CR มากข้ึน แต่ long term survival ไม่ดข้ึีน(147-150)

การรักษา Indolent lymphoma stage III, IV ส�าหรับผลการรักษาในผู้ป่วย stage III ได้ผลดี
กว่า stage IV เพราะได้ relapse free survival มากกว่าร้อยละ 50 ในระยะเวลา 5 ปี แต่ต่อไปจะ 
relapse ตลอด ท�าให้ไม่ได้ long term survival ที่น่าพอใจ

Chemotherapy เป็นการรกัษาส�าคญัในปัจจบุนั ในระยะแรกใช้ยาเพยีงตวัเดยีว เช่น chlorambucil 
ต่อมาเปลี่ยนเป็น CVP (cyclophosphamide, vincristine และ prednisolone ปรากฎว่าได้ผลไม่
แตกต่างกัน โดยมี median survival ตาม histology คือ ใน follicular mixed lymphoma (FML) 
= 16.5 เดือน follicular small cleave lymphoma (FSCL) = 48 เดือน และ small lymphocytic 
lymphoma (SLL) = 72 เดือน overall survival ใน 10 ปี ส�าหรับ FML = 60%, FSCL = 80% (151)

เนื่องจากผลการรักษาระยะยาวมี relapse ตลอด จึงได้มีการพัฒนาใช้ยาหลายตัว เช่น CHOP 
ปรากฎว่าได้ผลสนองตอบ 86% median disease free survival (DFS) 20 เดือน DFS ที่ 2 ปี = 
40% และ 4 ปี = 19% overall survival 70% ในระยะ 2 ปี และ 50% ในระยะ 4 ปี (152) ซึ่งได้ผล
ไม่ดีนัก, ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการพัฒนายาขึ้นหลายตัวส�าหรับรักษา indolent lymphoma stage 
III, IV เช่น fludarabine ซึ่งเป็น nucleotide analog และตัวอื่น ๆ ปรากฎว่า fludarabine ได้
ผลดีมากใกล้เคียงกับ cladribine(152-153) ส่วนตัวอื่น ๆ ได้ผลไม่ดี 

ปัจจุบันยาใช้กันมากคือ fludarabine ในระยะแรกใช้เพียงตัวเดียว ปรากฎว่าเมื่อใช้รักษาคนไข้
ใหม่ได้ผลสนองตอบ 70% โดยมี CR 38% เมื่อเปรียบเทียบกับ COP แล้วปรากฎว่า fludarabine 
ได้ผลดีกว่าทั้ง CR และ long term survival (154-155) ส�าหรับการใช้ในผู้ป่วย relapse 293 ราย โดย
รวบรวมจากรายงาน 8 series ปรากฎว่าได้ผลสนองตอบทั้งหมด 31-67% CR 9-30% (156)

การใช้ fludarabine ร่วมกับยาเคมีบ�าบัดอื่นเพื่อให้ได้ long term survival เช่น ใช้กับ 
mitoxantrone และ dexamethasone (FMD) รายงานไว้ว่าใช้ในผู้ป่วยสูงอายุ 51 รายที่
มี relapse, LDH และ β2 microglobulin สูงมาก ได้ผลดีโดยได้ CR 47% median DFS 
21 เดือน ในกลุ่มที่ได้ CR (157) นอกจากนั้นมีการใช้ร่วมกับ mitoxantrone (FM) และร่วมกับ                                                                                            
cyclophosphamide (FC) ปรากฎว่าได้ผลดีมาก (158-159) (ตารางที่ 19)
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ตารางที่ 19  ผลการใช้ยาเคมีบ�าบัดใน low grade NHL stage III, IV

Regimen Cases Dose มก/m2 Response (%) Survival

CR CR Median   S DFS OS

Untreated
CHOP (152)

F (154)

FM (158)

FC (159)

FMD
c IFNα

2
(160)

Relapse
F (156)

FMD (157)

127

NA

27

27

31

293

51

Standard

F 25 มก     D1-3

F 25 มก     D1-3
M 10 มก    D1

F 20 มก       D1-5
Cyclo 1000 มก  
D1
F 25 มก   D1-3
M 10 มก  D1
Dexa 20 มก  D1-5

F 25 มก   D1-5

Same as above

29

38

67

89

81

9-30

47

86

70

98

100

97

31-67

94

m DFS 20 mo

NA

NA

not reach 

NA
bcl2 negative
67% (6 mo)

NA

m DFS 21 mo
ใน CR group 

40% 2 yrs

NA

83% -2 yrs

53% - 5 yrs 

NA
 

NA

NA

70% - 2 yrs

NA

92% - 2 yrs

66% - 5 yrs

NA
 

NA

NA

F = fludarabine, M = mitoxantrone, D = dexamethasone, C = cyclophosphamide, 
H = adriamycin, O = vincristine, P = prednisolone, 
S = survival, DF = disease free, O = overall, NA = not available

สรุป การใช้ combination therapy ไม่ว่าจะเป็น FMD, FM หรือ FC ได้ผลดีกว่าการ
ใช้ fludarabine อย่างเดียวทั้งในคนไข้ใหม่หรือ relapse ส�าหรับ CHOP และ COPP 
รายงานที่ศึกษาไว้มีค่อนข้างจ�ากัด และผลไม่ดีเท่ากับการใช้ FMD แต่มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า 
การใช้ Fludarabine combination therapy มีผลข้างเคียงมาก เพราะกดไขกระดูก มี                                                            
granulocytopenia รุนแรง และมีอัตราการติดเชื้อสูง รายงานไว้ 12% ในผู้ป่วยที่ใช้ 
FMD จึงควรให้ยา trimethoprim และ dexamethasone ร่วมด้วย เพื่อป้องกันการติด
เชือ้ pneumocystis carrinii ส�าหรบั dose ยาควรจะพจิารณาให้ตามสภาพของผู้ป่วยด้วย 
โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุเกิน 60 ปี ควรลดขนาดของยาลง โดยให้ประมาณ 70% ของ 
standard dose แต่ให้ระยะยาวออกไปจนครบ total dose จากประสบการณ์ของผู้เขียน
ปรากฎว่าได้ผลดีและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย โดยน�าผู้ป่วยเข้าสู่ CR ได้ ให้ดูตารางที่ 20 
ส�าหรับยาเคมีบ�าบัดต่าง ๆ ที่ใช้ใน low grade lymphoma



64 วิวัฒนาการของมะเร็งระบบน�้าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

ตารางที่ 20  ยาเคมีบ�าบัดส�าหรับรักษา low grade NHL stage III, IV

Agent(s) Dose Route Days(s) of
Treatment

Repeat Cycle, 
Days

SINGLE AGENTS
Chlorambucil

Cyclophosphamide

Fludarabine
Pentostatin
Cladribine

Rituximab

COMBINATION THERAPIES
CVP
  Cylophosphamide
  Vincristine

  Prednisone
COPP
  Cyclophosphamide
  Vincristine

  Procarbazine
  Prednisone
CHOP
  Cyclophosphamide
  Doxorubicin
  Vincristine
  Prednisone
FND
  Fludarabine
  Mitoxantrone
  Dexamethasone
CF
  Cyclophosphamide
  Fludarabine
F-CNOP
  Fludarabine
  Cyclophosphamide
  Mitoxantrone
  Vincristine
  
  Prednisone

0.08-0.12 mg/kg
or 0.4-1.0 mg/kg

50-100 mg/m2

or 300 mg/m2

25 mg/m2/day
4 mg/m2

0.1 mg/kg/day
or 0.14 mg/kg/day
375 mg/m2/day

400 mg/m2

1.4 mg/m2

(maximum 2 mg)
100 mg/m2

400-650 mg/m2

1.4 mg/m2

(maximum 2 mg)
 100 mg/m2

40 mg/m2

750 mg/m2

50 mg/m2

1.4 mg/m2

100 mg

25 mg/m2

10 mg/m2

20 mg

600-1000 mg/m2

20 mg/m2

25 mg/m2

750 mg/m2

12 mg/m2

1.4 mg/m2

(maximum 2 mg)
100 mg

PO
PO

PO
PO
IV/PO
IV
IV (continuous)
IV (2 h)
IV

PO
IV

PO

IV
IV
PO
PO

IV
IV
IV
PO

IV
IV
IV or PO

IV
IV

IV
IV
IV
IV

PO

Daily
1

Daily
1-5
1-5
1
1-7
1-5
1, 8, 15, 22

1-5
1

1-5

1 and 8
1 and 8
1-14
1-14

1
1
1
1-5

1-3
1
1-5

1
1-5

1-5
1
1
1

1

28

28
28
14
28
28

21

28

21

28

21-28

28
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Interferon (IFN) α ในระยะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990s เป็นต้นมาได้มีการศึกษาการใช้ INF α รักษา 
low grade lymphoma ร่วมกับ chemotherapy โดยหวังผลในแง่ของ long term survival และ 
CR rate การใช้ยา IFN α นั้นอาจใช้ร่วมกับ chemotherapy ในระยะ induction remission และ
ให้ต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือใช้ในระยะที่ได้ remission ไประยะหนึ่ง (การศึกษาในขณะนี้ยัง
ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะใช้ INF นานเท่าใด) สรุปผลการใช้ INF α ร่วมกับ chemotherapy มี
กลุ่มหนึ่งซึ่งได้ผลดีกว่าไม่ใช้ (161-166) แต่อีกกลุ่มหนึ่งได้ผลไม่แตกต่างกว่าไม่ใช้ (168-169) (ดูผลสรุป
การรักษาในตารางที่ 21)

ตารางที่ 21  ผลการใช้ interferon α
2
 ใน low grade lymphoma

Pts = number of patients in both study, Obs = observed, IFN = interferon,
Pm = prednimustine, FDR = fludarabine, NA = not available, 
DFS = disease free survival, PFS = progression free survival, 
OS = overall survival,  I = induction,  M = maintenance

Group Pts. Chemo Rx

IFN α
2

included Median Survival
IFN vs Obs

% Survival – yrs.
IFN vs Obs

I M

Unterhalt(161)

Smalley(162)

Solal-Celigny(163)

Coiffier(164)

Fisher(168)

498

249

242

131

571

PmM/COP

CHOP

CHVP

CHVP + IFN
vs FDR only

ProMACE
- MOPP

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

DFS 37  vs 27 mo

DFS 35  vs 23 mo
OS   7.8 vs 5.7 yrs

DFS 26  vs 18 mo
OS  not reach vs 5.6 yrs

NA

PFS 49 vs 38 mo
(p = 0.25)

DFS – 2 yrs = 49% vs 27%

NA

NA

OS – 2 yrs = 81% vs 59%

PFS – 5 yrs = 77% vs 78%
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Monoclonal antibody ที่ใช้กันมากในปัจจุบันคือ anti CD20 ซึ่งรักษา B-NHL ที่มี Ag CD20 
บนผวิ tumor cells เนือ่งจาก anti CD20 หรอื Rituximab มบีทบาทอย่างมากในการรกัษา B-NHL 
และมีการพัฒนาไปไกล จนท�าให้โรคได้ผลดีมาก จนอาจหายได้  จึงขอกล่าวถึง anti CD20 หรือ 
Rituximab (MABTHERA) พอเป็นสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้ยาดังกล่าว

Rituximab ในการรักษา B-NHL
 Rituximab หรอื MABTHERA เป็น protein ซึง่ได้จาก human-mouse chimeric monoclonal 
antibody ค้นพบประมาณ ปี ค.ศ. 1995 มีฤทธิ์ต่อต้าน pan B cell ซึ่งมี antigenic marker ของ 
CD20 (รูปที่ 18) ข้อที่ควรทราบในการใช้ Rituximab รักษา B-NHL มีอยู่ 3 ประการคือ
 1.  กลไกการออกฤทธิ์ของ Rituximab ในการท�าลาย B-NHL cells 
 2.  ผลการใช้ rituximab ใน B-NHL
 3.  ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ของ Rituximab ในการรักษา B-NHL

รูปที่ 18  โครงสร้างของ Rituximab ซึ่งเป็น antibody ต่อต้าน CD20 โครงสร้างประกอบด้วย 3 
ส่วนคือ human IgG heavy chain (1) และ κ light chain constant (Fc) region (2) และ light chain       
variable (Fab) region ซึ่งมีคุณสมบัติส�าคัญคือสามารถจับกับ CD20 ได้อย่างแน่นแฟ้น (3)
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กลไกการออกฤทธิ์ของ Rituximab
Rituximab มฤีทธิเ์ป็น anti CD20 ดงันัน้ lymphoma ทีน่�ามารกัษาด้วย Rituximab ต้องมคีณุสมบตัิ
ที่ส�าคัญคือ มี CD20 expression ที่ผิวของเซลล์ กลไกในการออกฤทธิ์ฆ่า lymphoma cells ที่เป็น 
CD20 positive มีหลายประการ กลไกส�าคัญซึ่งเป็นผลโดยตรงคือ ออกฤทธิ์ผ่าน complement 
dependent cytotoxicity (CDC) และ antibody dependent cell mediated cytotoxicity (ADCC)  
ต่อมาจะมี NK มาช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งอีกที(170-175)  ส�าหรับการออกฤทธิ์อื่นๆ นั้น Rituximab 
ท�าให้เกิด apoptosis ของ tumor cell โดยผ่านกรรมวิธีหลายอย่าง เช่น ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ใน structure ของ cell มีการหลั่ง IL10 น้อยลงท�าให้ bcl2 gene ซึ่งเป็น antiapoptosis ท�างาน
น้อยลง(176) มีการกระตุ้น Fas gene ซึ่งท�าให้เซลล์มี apoptosis มากขึ้น(177)  ในด้านของการรักษา  
Rituximab ช่วยท�าให้เซลล์มะเร็งสนองตอบต่อยาเคมีบ�าบัดดีข้ึน(178-180)  ช่วยเสริมฤทธิ์ของรังสี
รักษา(181) นอกจากนั้นถ้าใช้ร่วมกับ corticosteroid ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้น complement จะท�าให้มีการ
ท�าลาย B lymphoma cells ดีขึ้น(182)  ให้ดูรูปที่ 19

รูปที่ 19  กลไกการออกฤทธิ์ ของ Rituximab ต่อ B-NHL cell
     CDC = complement dependent cytotoxicity,

     ADCC = antibody dependent cytotoxic cell, NK = natural killer cell
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Toxicity of Rituximab(183)

 1. ในระหว่าง infusion อาจมีอาการหนาวสั่น, ปวดศีรษะ, urticaria, คัน, hypotension 
และ hypertension ในรายที่รุนแรงจะมี bronchospasm, pulmonary edema, หอบเหนื่อย พบ
น้อยกว่า 15% ของ case สาเหตุเข้าใจว่าเกิดจาก inflammatory cytokine ไปฆ่า B cells และ 
release ออกมาทีป่อด อาการเหล่านีม้กัพบในครัง้แรก ถ้าไม่เกดิครัง้ต่อไปไม่ค่อยพบ อาการเหล่า
นี้ป้องกันได้โดยให้ infusion rate ลดลง ในประสบการณ์ของผู้เขียนถ้าให้ไม่เกิน 50 มก./ชม. ให้ 
premedication ก่อนให้ คือ Dexamethasone, antihistamine และ parecetamol จะเกิดน้อยมาก
 2. late effect ถ้าให้นานท�าให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากการลดของ IgG ซึ่งมักจะต�่า
กว่า 500 มก% การแก้ไขคือให้ IVIg ขนาด 20 กรัม/1-2 เดือน ในรายที่มี infection แต่บางราย
แม้ว่า IgG จะต�่าก็ไม่เกิดการติดเชื้อรุนแรงได้ 
 leukopenia ในรายที่ให้เป็นเวลานาน
 hepatitis B และ C ก�าเริบได้ ดังนั้นก่อนใช้ยาควรดู enzyme ตับ และ hepatitis  
 virus ด้วย 
 leukoencephalopathy, gastro-intestinal complication พวกนี้พบน้อยมาก

การใช้ Rituximab รักษา Non-Hodgkin Lymphoma มีที่ใช้กับพวก low grade หรือ indolent 
lymphoma และ diffuse large B cell lymphoma ซึ่งเซลล์มะเร็ง express CD20 ที่ผิวของเซลล์ 
indication ได้สรุปไว้ในตารางที่ 22

ตารางที่ 22 ข้อบ่งชี้ในการใช้และวิธีใช้ Rituximab ใน B-NHL

ชนิดของ NHL ข้อบ่งชี้ในการรักษา ขนาดและวิธีใช้

Follicular NHL ให้ร่วมกับ chemotherapy 
ในผู้ป่วยใหม่ stage 3-4

Maintenance treatment 
ในผู้ป่วยที่สนองตอบต่อ 
induction therapy

Monotherapy ในผูป่้วย stage 3-4 
ซึ่งดื้อต่อยาเคมีบ�าบัด

375 มก/m2  6-8 cycles

375 มก/m2 ทุก 3 เดือน 
maximum 2 ปี
(หรือหยุดเมื่อโรคก�าเริบ)

375 มก/m2/wk  4 อาทิตย์

Diffuse large B cell ใช้ร่วมกับเคมีบ�าบัด ส่วนใหญ่
คือ CHOP

375 มก/m2 ให้วันที่ 1 ของ cycles 
ทั้งหมด 6-8 cycles
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ผลการรักษา Low grade NHL โดย Rituximab
การใช้ CD20 monoclonal antibody (rituximab) ในการรักษา low grade B NHL นั้นเริ่มต้น
ประมาณ ปี ค.ศ. 1996 และได้พัฒนามาตลอด ในระยะแรกส่วนใหญ่ใช้กับผู้ป่วย relapse หรือ 
resist ต่อการรักษา ได้ผลสนองตอบ (OR) ประมาณ 48-50% และได้ CR 6-14% โดยมีผู้ป่วย
จ�านวนหนึง่ได้ molecular remission (bcl2 – negative) เป็นเวลานานหลงัจากหยดุยาไปแล้ว(184-187) 
ส�าหรับการใช้ในผู้ป่วยใหม่มีรายงานอัตราสนองตอบใกล้เคียงกับ relapse (OR = 54-64% และ 
CR 5-15%)(188)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการรักษาด้วย fludarabine ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการ
ใช้ Rituximab อย่างเดียว ไม่ได้ผลดี ดังตารางที่ 23

ตารางที่ 23 ผลการรักษา Indolent NHL โดยการใช้ Rituximab อย่างเดียว 
   หรือร่วมกับเคมีบ�าบัดและ interferon

INF = interferon,  FDR = fludarabin,  CHOP = cyclophosphamide, adriamycin, oncovin,
prednisolone,  OR = overall response,  CR = complete remission, 
DR = duration of remission,  FFS = failure free survival, OS = overall survival  

Rituximab Patients OR
%

CR
%

Duration of Response (DR)

Single (184,187) Relapse 48-50 6-14 median DR 12-13 mo. 
few cases had molecular remission

+ IFNα
2
a (188-189) Relapse +

Untreated
100 54 median DR 22.3 mo.→ 30 mo. 

(in response group)

+ FDR (190) Untreated
67%

95 80 median DR >50% ที่ 40 เดือน
88% with molecular remisison with 
CR at 4 years

+ CHOP (191) Untreated 95 55 median DR  50 เดือน → 71 เดือน 
ในกลุ่ม CR 25% molecular remission 

+ fludarabine + 
anthracycline(192)

Untreated NA 79 FFS 56% OS 97% ที่ 4 ปี
60% molecular remission with ↑ FFS
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ดังนั้น ต่อมาจึงมีการศึกษาการใช้ rituximab ร่วมกับยาอื่น ๆ ที่มีรายงานไว้ใช้ร่วมกับ interferon 
ในผู้ป่วยใหม่และ relapse พบว่าได้ CR 54% median duration of response 22.3 เดือน โดยใน
กลุ่มที่ response ได้นานขึ้นถึง 30.5 เดือน (189)  ต่อมามีผู้ศึกษาใช้ rituximab ร่วมกับ fludarabine 
ในผู้ป่วย 40 ราย (เป็นคนไข้ใหม่ 67%) ได้ผลดีมาก กล่าวคือได้ remission 92% และ CR 80%  
median duration of response ยังไม่ถึง 50% ในระยะ 40 เดือน และ 88% ของผู้ป่วยใหม่ได้ 
molecular remission หลังให้การรักษา 6 เดือน และได้ CR มาตลอด 4 ปี (190) ส�าหรับการใช้
ร่วมกับ CHOP ในผู้ป่วยใหม่ได้ผลดีมากเช่นเดียวกัน กล่าวคือได้ remission 95% และ CR 55%           
median duration of response นานถึง 50.4 เดือน ยิ่งในกลุ่มที่สนองตอบการรักษาดีจะได้นาน
ขึ้นถึง 71 เดือน และมีผู้ป่วยประมาณ 25% ได้ molecular remission (191) ต่อมามีผู้ศึกษาในผู้ป่วย
ใหม่ 238 ราย โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรก ได้ fludarabine ร่วมกบั anthracycline chemotherapy 
และให้ Rituximab กลุ่มที่สอง ได้เพียง chemotherapy อย่างเดียว ในกลุ่มที่ใช้ Rituximab ได้ CR 
79% FFS 56% และ overall survial 97% ที่ 4 ปี ได้ molecular remission 60% และในกลุ่มนี้
ได้ FFS ดีขึ้น(192) 

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบการรักษาผู้ป่วยใหม่ low grade NHL โดยใช้ยาเคมีบ�าบัด
   อย่างเดียวหรือร่วมกับ Rituximab(193)

R = rituximab, CVP = cyclophosphamide, vincristine, prednisolone, 
CHOP = cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone, 
MCP = mitoxantrone, chlorambucil, prednisolone,  
CHEP-αIFN = cyclophosphamide, doxorubicin, etoposide, prednisolone, plus α interferon,
CR/CRU = complete response/complete response unconfirmed, by bone marrow biopsy 
OR = overall response

Reference Treatment
Patients

(N)

Response (%)
Overall Survival P

CR/CRU OR

Marcus et al 2005
Marcus et al 2006

Herold M. et al 2007

Salles et al 2004
Foussard et al 2006

R-CVP
CVP

R-MCP
MCP

R-CHEP-γIFN
HEP-γIFN

162
159

105
96

175
183

41
10

50
25

79
63

81
57

92
75

84
73

4 year

4 year

3.5 year
NA

83%
77%

87%
74%

91%
84%

0.029

0.0096

0.029
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จากการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อดู long term survival ปรากฎว่า ในผู้ป่วยที่ได้รับ R-CHOP ได้ long 
term survival ที่ 5 ปี เกิน 50% โดยมี median progression free survival (MPFS) = 23 เดือน   
ส�าหรับกลุ่มที่ bcl2 negative ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้ 7 ปี โดย 15% อยู่ในระยะ CR(193)

โดยสรุปการใช้ rituximab ร่วมกับเคมีบ�าบัดรักษา low grade NHL นั้นมีข้อได้เปรียบใหญ่ ๆ 2 
ประการคือ 1) ได้ long term survival นานกว่าใช้เคมีบ�าบัดอย่างเดียว  และ 2) ได้ bcl2 gene 
negative ในจ�านวนมากเกินกว่า 50% ของผู้ป่วย ซึ่งเป็นจุดส�าคัญท�าให้มีความหวังว่าโรคอาจ
จะหายขาดได้

การใช้ Rituximab maintenance ปรากฎว่าได้ผลดีมากกว่าไม่ใช้ ตามรายงานของ Vidal และ
พวก ในปี ค.ศ. 2009 ท�า meta-analysis ในผู้ป่วย 985 คน ท�าให้ได้ overall survival ดีกว่าใน
กลุ่ม observe โดยเฉพาะในกลุ่มที่ relapse และได้ Rituximab maintenance จะมี survival ดี
กว่ากลุ่มที่ไม่ได้ maintenance(194)  จากรายงานของ Marimus และพวก ในปี ค.ศ. 2009 ศึกษา
ในผู้ป่วย relapse 465 ราย ปรากฎว่า median PFS ในกลุ่ม maintenance และกลุ่มไม่ให้ต่าง
กันมาก 51.6 เดือน vs 15 เดือน และ overall survival ที่ 3 ปี = 88% vs 77% แม้ในกลุ่มที่ใช้ 
R-CHOP ส�าหรับ induction และ relapse อีก การให้ maintenance ก็ยังได้ผลดีกว่ากลุ่มที่ไม่ให้ 
maintenance(195) ดูตารางที่ 25

ตารางที่ 25  ผลการใช้ maintenance Rituximab ใน low grade NHL

MPFS = median progressive free survival, CVP = cyclophosphamide, V = vincristine, P = prednisolone,
CHOP = cyclophosphamide, doxorubicin, oncovin, prednisolone,  
FCM = fludarabine, cyclophosphamide, mitoxantrone
OBS = observe

References Population
Treatment Patients

(N)
Overall Survival

MPFS 
(mo)

P
Initial Maintainance

Hochster et al 
2005

Van Oers 
et al 2006

Forstpointner
et al 2006

Newly diagnosed 
advanced stage

Relapsed/refratory 
Follicular NHL

Relapsed/refratory
Follicular and 
   mantle cell   
   lymphoma

CVP

R-CHOP
CHOP

R-FCM
FCM

R
Obs

R
Obs

R
Obs

237

334

670

4 year

3 year

3 year

88%
72%

85%
77%

77%
57%

33
20

52
15

Not reach
17

0.03

0.011

0.10
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สรุป จากการศึกษาที่มีผู้รายงานไว้ การใช้ maintenance rituximab ได้ผลดีกว่าไม่ใช้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษามาก่อน หรือผู้ป่วย relapse ท�าให้ได้ overall survival, median           
progression free survival ดีกว่า กลุ่มที่ไม่ใช้ ส�าหรับขนาดที่ใช้ คือ 375 มก./m2 ทุก 3 หรือ 4 
เดือน และให้นาน 2 ปี

Rituximab resistance จากที่มีรายงานไว้โดย Hiraga และพวก ศึกษาในผู้ป่วย 124 ราย พบ
ว่า ผู้ป่วย B-malignant lymphoma ที่รักษาด้วย Rituximab และเคมีบ�าบัด ได้ CR 88% แต่ใน
ระยะ 5 ปี จะเกิด relapse ประมาณ 30% ปรากฎว่าในผู้ป่วยที่มี relapse นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง
ของ CD20 expression มี transformation จากบวกเป็นลบ ท�าให้ expression ของ CD20                       
บนผวิของ lymphoma cell ลดลงหรอืหายไป(196-197) จากการศกึษาต่อมาพบว่าเซลล์มะเรง็ทีม่ ีCD20                                                                                          
expression ต�่าลงนี้ สนองตอบต่อ rituximab ไม่ดีเพราะกลไกส�าคัญที่ท�าให้ rituximab ออกฤทธิ์
คือ complement dependent toxicity ซึ่งต้องออกฤทธิ์ผ่าน CD20 นอกจากนั้นปรากฎว่า gene 
ที่ควบคุม apoptosis ในเซลล์มะเร็งได้แก่ bcl2 และอื่น ๆ มี overexpression ท�าให้มีการสนอง
ตอบต่อยาเคมีบ�าบัดไม่ดี เพราะมี apoptosis น้อยลง(198-200)

จากการศึกษาของ Sandeep และพวก ในปี ค.ศ. 2004 ได้ศึกษาเรื่อง gene expression ในต่อม
น�้าเหลืองของผู้ป่วย 191 รายที่เป็น follicular lymphoma เพื่อดู immune response ที่ relate กับ 
survival พบว่าเมื่อแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะ gene ที่ express พบว่า ในแต่ละกลุ่มมี 
survival แตกต่างกัน กล่าวคือ median survival = 13.6 ปี 11.1 ปี, 10.8 ปี และ 3.9 ปี ตามล�าดับ 
ผู้รายงานเข้าใจว่า expression ของ gene เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ immune cells ใน
ระบบน�้าเหลือง ซึ่งมีผลควบคุม survival ของผู้ป่วยอย่างส�าคัญ(201)

การใช้ Radioimmunotherapy(202-203) ปัจจุบันมีที่ใช้มากขึ้น มีอยู่ 2 ตัวคือ Y90 ibritumomab 
tiuxetan (Zevalin) และ I131 traitumomab (Bexxar) ส�าหรับ Zevalin ก็คือ rituximab ซึ่งใช้สาร    
radioactive จับร่วมด้วย ท�าให้มีข้อได้เปรียบคือสามารถจับกับ tumour cells ได้ดีกว่า และมี   
toxicity กับ normal B cells น้อยกว่า ส�าหรับ tumour cell express CD20 = 95% ของ cell 
ทั้งหมด แต่ B cell ปกติจะ express ได้หมดทุกตัว

ผลที่ได้ในการใช้ Radioimmunotherapy ขึ้นกับจ�านวนที่ใช้ ยิ่งใช้ครั้งแรกได้ผลมากที่สุด คือ CR 
82%, 52%, 42% และ 27% (รูปที่ 20)   
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รูปที่ 20 อัตราสนองตอบของ I131 Tositumomab ในการใช้แต่ละครั้ง(212)

ส�าหรับการใช้ Zevalin Y90 (Ibritumomab tiuxetan) ขนาดใช้ 0.4 mCi/kg แต่ต้องลด dose ลง 
0.3 mCi/kg ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต�่ากว่า 150,000 และมี bone marrow involvement <25% 
เพราะอาจเกดิกดไขกระดกูรนุแรง แต่จะกลบัคนืปกติได้ ในรายทีม่พียาธสิภาพในไขกระดกู >25% 
ไม่ควรใช้เพราะอันตรายมาก 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ Zevalin กับ rituximab ในผู้ป่วย relapse follicular NHL พบว่า 
overall response rate 80% vs 56 (Zevalin vs rituximab) และได้ CR rate 30% vs 16% อย่างไร
กต็ามปรากฎว่า time to progression ระหว่าง 2 กลุม่ไม่แตกต่างกันคอื 11.2 เดอืน vs 10.1 เดอืน 
และ median response duration = 14.2 เดือน vs 12.2 เดือน ตามล�าดับ(204)

ต่อมาได้มีการศึกษาการใช้ radioimmunotherapy เป็น first line therapy ใน follicular lymphoma 
ปรากฎว่าได้ผลดี จากผู้ป่วย 76 ราย mean age 49 ปี และมีพยาธิสภาพในไขกระดูกน้อยกว่า 
25% ใช้ I131 tositumomab (ยานี้ยังไม่มีในประเทศไทย) ปรากฎว่าได้ผลสนองตอบ 95% โดย
ได้ CR 75% ในกลุ่มที่ได้ CR มี 77% ที่มี 5 yrs survival โดยอยู่ในระยะสงบ อย่างไรก็ตาม ใน
กลุ่มที่ไม่ได้ CR ผลไม่ดี จากรายงานการใช้ anti CD20 targeted radioimmunotherapy ตามหลัง 
chemothearpy ปรากฎว่าได้ผลดีมาก โดยใช้ CHOP แล้วตามด้วย I131 tositumomab ได้ CR 66% 
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median progression free survival 5.1 ปี มีรายงานการใช้ตามหลัง Fludarabine 3 cycles ได้ OR 
100% ผู้ป่วยใน series นี้ได้ CR เพียง 9% ก่อนได้ RIT(205-207)

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) เหตุผลของการท�า HSCT ใน indolent 
NHL นั้นด้วยความหวังว่าจะท�าให้ survival ในระยะยาวดีขึ้นจนอาจจะท�าให้โรคหายขาดได้ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะแก่ผู้ป่วยอายุน้อย หรือผู้ป่วย high risk ซึ่งการใช้ chemotherapy ไม่
ได้ผล อย่างไรก็ตามอุปสรรคของการท�า HSCT ใน advanced indolent NHL นั้นมีมาก กล่าว
คือ การท�า autologous HSCT นั้นมักจะมี tumor cell contamination (เพราะในโรคกลุ่มนี้มี
พยาธิสภาพเข้าไขกระดูกสูงมาก) ท�าให้ relapse หลังท�า HSCT ได้มาก นอกจากนั้นผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ได้รับเคมีบ�าบัดมาเป็นจ�านวนมาก และมีอายุมากท�าให้มีอัตราตายสูงมากจาก high dose       
chemotherapy (208) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิธีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการท�า HSCT 
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

การท�า AHSCT ในระยะ 1st remission (209-211) ได้มีผู้ศึกษาไว้บ้างในรายงานหนึ่งท�าในผู้ป่วย 
83 คน เป็น advanced stage ได้รับ CHOP ผู้ป่วยได้รับ anti B cell M-Ab purged ABMT ขณะ
ที่ท�าผู้ป่วย 36% มี CR และ 47% มีพยาธิสภาพในไขกระดูก ได้ DFS 60% และ OS = 89% ใน
ระยะ 3 ปี (210) รายงานอื่นที่ศึกษาไว้ปรากฎว่าได้ DFS 73% และ OS 87% ที่ 5 ปี ในกลุ่มหลัง
นี้มี high tumour burden ผลการศึกษาดูมีแนวโน้มว่าการท�า ASCT ในระยะ 1st remission อาจ
ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะถ้าท�าในระยะแรกคือ CR1 หรือ PR1 อย่างไรก็ตามข้อมูลมีจ�ากัดคงต้อง
ศึกษาในผู้ป่วยมากกว่านี้

การท�า AHSCT ในผู้ป่วย low grade NHL ซึ่ง relapse (ตารางที่ 26) เท่าที่มีผู้ศึกษาไว้ปรากฎ  
ว่าได้ผลดีกว่าการใช้ conventional chemotherapy และจากรายงานไว้ใน 2 series ปรากฎว่าใน
กลุ่มที่ได้ DFS มี plateau curve แสดงว่าบางรายอาจหายขาดได้ (212-213) ปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการท�า AHSCT ในระยะ relapse ได้แก่ การท�าในระยะต้น ๆ เช่น ใน PR, หรือ CR

2
 จะได้

ผลดีกว่าท�าในระยะหลังซึ่งมี tumour load และดื้อต่อยาที่ให้ ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือการก�าจัด 
minimal residual disease (MRD) ให้หมดไป เพื่อท�าให้ relapse rate น้อยลง ได้ disease free 
survival ยาวขึ้น ส�าหรับการดู MRD ใช้วิธี PCR ดู bcl2/IgH rearrangement ในระยะหลังมีการ
ศึกษาการใช้ CD20 monoclonal antibody ร่วมกับ ASCT ปรากฎว่าได้ผลดีมาก เพราะผู้ป่วย 
100% มี molecular remission ที่ระยะ 6 เดือน – 2 ปี หลังท�า transplantation โดยมิได้ให้ anti 
CD20 อีกเลย (211,214-215) จากรายงานศึกษาเปรียบเทียบการท�า AHSCT ในผู้ป่วย relapse ที่
ไม่มี MRD และผู้ป่วยที่มี MRD ปรากฎว่า relapse rate = 13% vs 71% อัตรา freedom from        
relapse (FFR) ที่ 8 ปี = 83% vs 19% (210) ส�าหรับรายงานอื่นได้ผลใกล้เคียงกัน (209) อย่างไรก็ตาม                       
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การท�า AHSCT ในผู้ป่วยที่มี high grade histologic transformation ซึ่งมีอุบัติการณ์สูงประมาณ 
15-70% ของ indolent lymphoma ปรากฎว่าได้ผลไม่ดนีกั (216-217) เพราะม ีrelapse สงูมากประมาณ 
50%-70% มีเพียง 40% ที่มี remission โดยทั่วไปการใช้ conventional treatment ในผู้ป่วยเหล่า
นี้ได้ผลดีกว่าการท�า AHSCT 

ตารางที่ 26 Autologous Stem Cell Transplantation in Relapsed Indolent NHL

DFCI = Dana Farber Cancer Institute,  B.M. = bone marrow
PBSC = peripheral blood stem cell,  ASCT = autologous stem cell transplantation
DFS = disease free survival,  OS = overall survival

การท�า allogeneic HSCT ในผู้ป่วย low grade NHL(216-217) ได้ผลดีในแง่ของอัตรา CR สูง 
และ relapse rate ต�่า แต่ข้อเสียที่ส�าคัญคือ mortality rate สูงมากถึง 30% (218-219) ส่วนใหญ่ตาย
จาก pulmonary toxicity เท่าที่มีผู้ศึกษาไว้ การใช้ T cell depletion จะช่วยลดอัตราตายได้ และ
ได้ DFS ที่ 5 ปี 62% relapse rate 13% (216) ต่อมาในระยะหลังมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการท�า    
non-myeloablative HSCT ปรากฎว่าได้ mixed chemerism และ hematologic recovery เร็วมาก 
ผูป่้วยบางรายได้ donor lymphocyte infusion ตามหลงั เมือ่ตดิตามไปปรากฎว่า ได้ CR 55-100%, 
OS 50-100% ที่ระยะเวลา 1 ปี และ 9 เดือนตามล�าดับ (217-219) ให้ดูตารางที่ 27

Study Pts Stem Cell
Source

% Pt in
CR at
ASCT

% Pts 
with

BM+at
ASCT

DFS OS Sur-
vival

DFCT(212)

St.Bartholomew(213)

Nebraska(218)

Bastion(219)

Van Besien(221-222)

153

64

100

60

200+

B.M

B.M

B.M./PBSC

B.M./PBSC

PBSC

30%

53%

-

17%

1st + 2nd CR or 
early relapse

47%

20%

-

65%

NA

42%

55%

44%

53%

NA

66%

70%

65%

86%

56%

5 yrs.

5 yrs.

4 yrs.

2 yrs.

5 yrs.
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ตารางที่ 27  Allogeneic bone marrow transplantation in relapsed follicular NHL (217)

Abbreviations: IBMTR = International Bone Marrow Transplant, Registry;
DFS = disease-free survival; OS = overall survival; PFS = progression free survival       
SIC = standard intensity conditional regimen
RIC = reduced intensity conditional regimen
NA = not available

จากรายงาน Van Besien ในปี ค.ศ. 2003 ได้ท�า Autologous และ Allogeneic HSCT ในผู้ป่วย 
504 ราย ซึ่งอยู่ในระยะ 1st หรือ 2nd CR หรือเมื่อเริ่ม relapse 504 ราย ปรากฎว่ามี treatment            
related mortality ในระยะ 5 ปี = 32% vs 30% (Auto vs Allo) มี relapse 55% vs 21% (Auto 
vs Allo) และมี 5 year OS = 56% vs 51% (Auto vs Allo) ตามล�าดับ(221) จากรายงานนี้สรุป
ว่าการท�า PSCT นั้นถ้าท�าในระยะต้นได้ผลดีกว่าทั้งใน relapse, mortality และ DFS และการท�า                                                                                            
allotransplantation อาจก�าจดัโรคให้หายขาดได้ ในรายทีม่ ีearly relapse และได้ dose ทีเ่หมาะสม(222)

เนื่องจากการท�า Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation แม้ว่าอัตรา relapse 
จะน้อยลง แต่มี related treatment mortality rate ค่อนข้างสูงถึง 30%(221) ต่อมาจึงมีผู้ศึกษา
การใช้ reduced intensity conditioning regimen จากการศึกษาของ Khouri และพวก(223) ในปี                    
ค.ศ. 2001 ในผู้ป่วย 20 ราย เป็น follicular lymphoma 18 ราย อายุระหว่าง 31-68 ปี ติดตามผล
ไป 21 เดือน พบว่าได้ DFS 84% ที่ 2 ปี ต่อมา Robinson และพวก ได้ศึกษาในปี ค.ศ. 2002(224) 

ในผู้ป่วย 188 ราย เป็น low grade NHL 52 ราย, อายุ 27-65 ปี ปรากฎว่าได้ overall survival 
65% ที่ 2 ปี progression free survival 54% ที่ 2 ปี และมี treatment related mortality 22%           

Study #Patients Deaths DFS OS

SIC
IBMTR
Utrecht
Van Besien(221)

RIC
Khouri et al(213)

Robinson et al(224)

M.D. Anderson(225)

113
15

200+

20
188

(52 low grade NHL)
47

40%
27%

30% (5 yrs)

NA
22%

0%

49%
70%
NA

84% (2 yrs)
54% (2 yrs) 

PFS 83% (5 yrs) 
(+ Rituximab)

49% (at 3y)
70% (at 3y)
51% (5 yrs)

NA
65% (2 yrs)

85% (5 yrs) 
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ที่ 1 ปี ผู้รายงานวิจารณ์ว่า regimen นี้อาจไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็น chemosensitive(224) แต่
น่าจะเหมาะกับผู้ป่วยที่ท�า autologous PSCT แล้วไม่ได้ผล จากรายงานของ MD Anderson   
Cancer Center(225) ศึกษาในผู้ป่วย 47 ราย การใช้ reduced intensity conditional regimen ใน
ผู้ป่วย relapse และติดตามผลในระยะ 8 ปี โดยการใช้ Rituximab ร่วมด้วย ปรากฎอัตราตาย 
0% ได้ OS = 85% และ PFS ถึง 83% ในระยะ 5 ปี ซึ่งนับว่าดีกว่าการท�า Allo PSCT ธรรมดา 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจ�านวนที่ศึกษาน้อยจึงควรต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ส�าหรับการรักษาผู้ป่วย relapse indolent lymphoma นั้นในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด การใช้ 
chemotherapy ควรพิจารณาในรายที่มีอายุมาก, มี prognostic factors ค่อนข้างดี เช่น มี local 
relapse หรือ tumour load ไม่มาก ส�าหรับ monoclonal antibody ต่อ CD20 นั้นได้เริ่มมีการใช้
แพร่หลายในปัจจุบัน อัตราการสนองตอบประมาณ 50% โดยมี CR ต�่าประมาณ 10% อย่างไร
ก็ตาม ถ้าใช้ร่วมกับยาเคมีบ�าบัดปรากฎว่าผลดีขึ้น โดยได้ CR 50-67% และ median duration of 
remission เพิ่มจาก 12 เดือน เป็น 20-50 เดือน ในระยะหลังได้มีการพัฒนาน�าเอา radiolabeled 
anti CD20 มาใช้ปรากฎว่าได้ผลดีขึ้นมาก สุดท้ายคือ การท�า autologous hematopoietic stem 
cell transplantation (AHSCT) ซึ่งมีอัตราตายจากการท�าน้อย แต่มี relapse มาก ในระยะหลังได้
มกีารพฒันาโดยน�าเอา CD20 – monoclonal antibody มาใช้ร่วมด้วยเพ่ือก�าจดั minimal residual 
disease ปรากฎว่าได้ผลดีขึ้นในแง่ของ CR และ long term survival ส�าหรับการท�า allogeneic 
SCT ปรากฎว่าอัตรา relapse ต�่า ได้ disease free survival ค่อนข้างดี แต่มีอัตราตายจากภาวะ
แทรกซ้อนสูง ได้มีการศึกษาการใช้ T cell depletion มีแนวโน้มว่าจะได้ผลดีขึ้น 

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รวบรวมจากการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการรักษา      
Indolent lymphoma ได้พัฒนามาอย่างมากมาย ในปัจจุบันมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ในกลุ่มที่รอ (watch 
and wait) อัตราการเกิด malignant transformation ค่อนข้างสูง จึงมีผู้ให้ข้อสังเกตว่าน่าจะมีการ
ทบทวนการรักษาบางอย่าง โดยเฉพาะการรอสังเกตก่อนให้การรักษา (watch and wait) ว่าน่า
จะน�ามาพิจารณาใหม่หรือไม่(226)

การรักษา Aggressive NHL

การรักษา aggressive NHL นั้นจ�าเป็นต้องพิจารณาถึง prognostic factors ต่าง ๆ ร่วมด้วยใน
รายที่เป็น low risk การรักษาไม่จ�าเป็นต้อง aggressive มาก แต่ในรายที่เป็น intermediate risk 
ต้องให้การรักษาเต็มที่จึงจะได้ผลดี ส่วนที่เป็น high risk ต้องการรักษาที่ aggressive มากขึ้น ซึ่ง
ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่จะให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
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กรรมวิธีในการรักษา aggressive NHL นั้น แม้ว่าจะประกอบด้วยหลายวิธี กล่าวคือ การผ่าตัด 
การฉายแสง และการใช้ยาเคมบี�าบดั แต่โดยทัว่ไปแล้วผูป่้วยทกุรายต้องการการรกัษาด้วยยาเคมี
บ�าบัด ส่วนวิธีอื่น ๆ เช่น การฉายแสง การผ่าตัด ถือว่าเป็น adjuvant therapy ซึ่งใช้ตามข้อบ่ง
ชี้เฉพาะรายเท่านั้น

การรกัษา Aggressive NHL นัน้แบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ  คอื พวก localised และ advanced 
ในทาง histology ยงัแบ่งตามความรนุแรงของโรคเป็น aggressive และ highly aggressive ซึง่พวก
หลังนี้มีลักษณะส�าคัญคือ เซลล์มะเร็งเป็น cell ที่อ่อนมากในระยะ blasts มีการด�าเนินของโรค
รวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะตายภายในเวลา 6 เดือน เป็นต้น

Localised disease (227-231)

หมายถึงผู้ป่วย stage IE หรือ IIE (E = extranodal) โดยอาจมี bulky disease ร่วมด้วย 
เฉพาะใน stage I มี LDH ปกติ และไม่มีอาการ B กลุ่มนี้เท่าที่มีผู้ศึกษาไว้มักเป็นกลุ่ม diffuse          
aggressive B-cell lymphoma 

การรักษา localised aggressive NHL นั้นได้มีการพัฒนามาเป็นล�าดับ ในระยะก่อนปี ค.ศ. 1980 
การรักษาใช้เพียง radiotherapy ปรากฎว่าอัตรา relapse สูง โรคลุกลามไปได้แม้ว่าก�าลัง
ให้การรักษาอยู่ ยิ่งกว่านั้น long term survival ไม่ดี (survival ที่ปีที่ 5 stage I vs II = 56-100% 
vs 0-55%) ต่อมามกีารใช้ chemotherapy อย่างเดียว ผลที่ได้ดีขึ้น CR มากกว่า 80% 
และ survival ที่ปีที่ 5 stage I vs II = 94-100% vs 72-78% ส�าหรับการใช้การฉายแสง
ร่วมกับเคมีบ�าบัด เปรียบเทียบกับ chemotherapy อย่างเดียว มีผู้ศึกษาไว้ในผู้ป่วย 400 คน 
เป็นผู้ใหญ่อายุประมาณ 60 ปี ปรากฎว่า การใช้ radiochemotherapy ได้ผลดีกว่า กล่าว
คือได้ CR 75-99% และได้ survival ในปีที่ 5 82% (เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด
อย่างเดียวได้ 72%) (228-229) (ตารางที่ 28) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตาม risk factor ปรากฎว่า ใน
กลุ่ม low risk ดีที่สุด (82%) ส�าหรับ high risk ได้ผลด้อยกว่ามาก (48%) และในกลุ่มที่เป็น low 
risk ปรากฎว่า overall survival ได้สูงถึง 80% ในปีที่ 8 โดยได้ plateau curve ซึ่งแสดงว่ามีโอกาส
หายขาดได้ (229) ส�าหรับ chemotherapy ที่นิยมใช้คือ CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, 
vincristine, prednisolone) ขนาดยาที่ใช้ลดลงเพียง 3-4 cycle แล้วตามด้วย local irradiation ซึ่ง
แตกต่างจากการใช้ CHOP อย่างเดียวซึ่งต้องให้มากถึง 6-8 cycles ท�าให้เกิด toxicity จากยามาก
ขึ้น โดยเฉพาะคือ ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ และการติดเชื้อจากเม็ดเลือดขาวต�่า ซึ่งมีรายงานไว้
สูงถึง 20% และ 30% ตามล�าดับ (229)
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ตารางที่ 28  ผลการรักษา Localised Aggressive NHL ด้วยวิธีต่าง ๆ กัน

ส�าหรับในผู้ป่วยเด็กหรือ adolescent นั้นการรักษาได้ผลดีกว่า จากการศึกษาในผู้ป่วย 340 ราย 
ซึ่งเป็น small non cleaved 54%, large cell 24% และ lymphoblastic 15% ได้ให้การรักษา 3 
แบบ และเปรียบเทียบผลการรักษาใน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้ modified high dose CHOP ใน
ระยะเวลา 9 อาทิตย์ และให้ maintenance ต่อด้วย 6MP และ methotrexate อยู่ 6 เดือน 
แล้วตามด้วย radiotherapy ส�าหรบักลุม่ที ่2 ได้รบัเพยีง chemotherapy ในระยะเวลาเท่า
กัน และกลุ่มที่ 3 ได้รับ modified CHOP 9 อาทิตย์ ร่วมกับ radiotherapy ปรากฎว่าผล
ที่ได้ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ได้ event free survival (EFS) ที่ 8 ปี ถึง 88% อย่างไรก็ตาม 
ผลการรักษาในผู้ป่วย lymphoblastic lymphoma จะด้อยกว่า และได้ EFS ที่ 8 ปี เพียง 
63%(230) จากผลการศึกษาในกลุ่มนี้จึงสรุปได้ว่า การใช้ chemotherapy ขนาดสูงในระยะสั้น ใน
ผู้ป่วยเด็กหรืออายุน้อย stage I, II จะได้ผลดีมาก โดยอาจจะใช้ radiotherapy ร่วมด้วยหรือไม่
ก็ได้ ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผลการรักษาในผู้ใหญ่และเด็กแตกต่างกันมาก ได้แก่ อายุ และวิธีการใช้
ยาเคมีบ�าบัด ในผู้ป่วยเด็กสามารถใช้ยาเคมีบ�าบัดขนาดสูงในระยะเวลาสั้นได้ จึงได้ผลดีกว่าในผู้
ป่วยที่มีอายุ ซึ่งการใช้ยาจ�ากัด ให้ดูรูปที่ 21

Year Age Treatment Modality and Result

before 1980

1980s(228)

1988s(229)

adult

adult

60 yrs

Radiotherapy (RT)

Chemotherapy (CT)

CT alone
CT + RT

5 yrs OS     stage I  = 56-100%
                stage II  = 0-55%
5 yrs OS     stage I  = 94-100%
                stage II = 72-78%
5 yrs OS     = 72%
5 yrs OS     = 82%
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รูปที่ 21 แสดงผลการรักษาผู้ป่วย NHL stage I, II โดยการใช้ chemotherapy ± radiotherapy
  A ในผู้ป่วย อายุ 60 ปี ± ใช้ CHOP ± RT (239)

  B ในผู้ป่วย อายุ <21 ปี ใช้ modified CHOP – 9 wks (240)

Advanced disease

หมายถึง ผู้ป่วย stage III, IV และ stage II ที่มีก้อนโตเกิน 10 ซม. diameter และมีอาการ B การ
รกัษาผูป่้วยกลุม่นีต้้องใช้ chemotherapy เตม็ที ่คอื ประมาณ 6-8 cycles โดยอาจใช้ radiotherapy 
เป็น adjuvant ร่วมด้วย กล่าวคือ
 1. ในกรณีที่ tumor mass ใหญ่มากเกิน 10 ซม.
 2. มี pressure symptom เช่น มี superior vena caval syndrome, มี cord compresson 
 เป็นต้น
 3. ยาไปไม่ถึงอวัยวะที่เป็น เช่น CNS, nasopharynx, bone และ orbit เป็นต้น
 ส�าหรบัผลการรกัษาทีไ่ด้ในกลุม่นีแ้ตกต่างกันมากตาม prognostic index ซึง่จะได้กล่าวต่อไป
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ผลการรักษาด้วย chemotherapy ใน advanced aggressive NHL

 1. ใช้ chemotherapy (ตารางที่ 29) ใน advanced aggressive NHL นั้น ได้มีการพัฒนา
มาเป็นล�าดับ เริ่มต้ังแต่การใช้ single agent ซึ่งกระท�าก่อนปี ค.ศ. 1960 และไม่ได้ผลเพราะ
อัตรา complete remission (CR) ต�่ามาก และไม่ได้ long-term survival เลย ในปัจจุบันเลิกใช้แล้ว                          
ในระหว่างปี ค.ศ. 1960-1970s มกีารใช้ cyclophosphamide (C), vincristine (O) และ prednisolone                                                                                                
(P) (COP) ปรากฎว่าได้ผลดีขึ้นแต่ได้ long-term survival น้อยมากจนเกือบไม่ได้เลย ตั้งแต่                       
ปี ค.ศ. 1975 เป็นต้นมาได้เริ่มใช้ regimen ที่มี anthracycline ร่วมด้วย ที่ใช้มากในปัจจุบันคือ 
CHOP (H = adriamycin หรือ doxorubicin) หรือ CNOP (N = mitoxantrone) และ regimen 
อื่น ๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งเรียกว่า 2nd หรือ 3rd generation นั้นจะมียาอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้น เช่น 
methotrexate, bleomycin, etoposide โดยให้ intensive มากในแต่ละ cycle โดยบาง regimen 
อาจใช้ยาหลายตัวในระยะเวลานานถึง 12 สัปดาห์ และให้เพียง 1 cycle เท่านั้น ในระยะแรกมี
รายงานว่าการใช้ยา 2nd และ 3rd generation ได้ผลดีกว่าการใช้ CHOP ทั้งในแง่ของ remission 
rate และ survival อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในระยะต่อมาปรากฎว่าได้ผลไม่แตกต่างกัน

ปัจจบุนัโดยทัว่ไป CHOP นบัว่าเป็น regimen ทีด่ทีีส่ดุ เพราะใช้ง่าย พิษจากยาและการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากยาตลอดจนค่าใช้จ่ายต�่ากว่า regimen ที่เป็น 2nd และ 3rd generation มาก และ
ผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างกัน นอกจากนั้นอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของ 2nd และ 3rd generation 
สูงมาก เช่น เม็ดเลือดขาวต�่ามากจากการใช้ m-BACOD = 97% โดยมีการติดเชื้อรุนแรงจากยา 
regimen ดังกล่าวสูงถึง 40% (เปรียบเทียบกับ CHOP 14%) มี pulmonary complication 24% 
(CHOP 4%)(231) ส�าหรับผลการรักษาเม่ือเปรียบเทียบ m-BACOD กับ CHOP แล้วปรากฎว่า                    
overall survival, disease free survival และ time to treatment failure ใกล้เคียงกันทั้ง 2 กลุ่ม 
กล่าวคือ overall survival ที่ 5 ปี ในกลุ่ม low และ low intermediate ประมาณ 56% และ                                                                        
58% ส่วนในกลุ่ม high intermediate และ high risk ประมาณ 37% และ 31% ตามล�าดับ (232) 

ส�าหรับในกลุ่มที่ใช้ mBACOD ซึ่งมีการแพร่กระจายไปไขกระดูก ยิ่งได้ผลน้อยลงกล่าวคือ CR 
29% และ disease-free survival ที่ 3 ปี เพียง 29%(233) จากการศึกษา prospective เปรียบเทียบ
การใช้ CHOP, m-BACOD, ProMACE-cyta BOM และ MACOP-B รักษาผู้ป่วยที่เป็น advance 
aggressive NHL 1,464 คน รายงานจากหลายสถาบันทั้งทางยุโรปและอเมริกาปรากฎว่า ผลที่
ได้ไม่แตกต่างกัน(234-238) ที่ Fisher และคณะ รายงานไว้ปรากฎว่าได้ CR 44-56%, overall survival 
ที่ 5 ปี = 40%-52% และ event-free survival ที่ 5 ปี = 38-42%(234) (ตารางที่ 30)
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ตารางที่ 29  Combination chemotherapy ส�าหรับการรักษา aggressive NHL

Drugs Dose Route Day on Cycle/days

CHOP
  Cyclophosphamide
  Doxorubicin
  Vincristine
  Prednisolone
COP-BLAM
  Cyclophosphamide
  Doxorubicin
  Vincristine
  Procarbazine
  Prednisone
  Bleomycin
ProMACE/CytaBOM
  Cyclophosphamide
  Doxorubicin
  Etoposide
  Cytarabine
  Bleomycin
  Vincristine
  Methotrexate
  Leucovorin
  Prednisone
  Cotrimoxazole
MACOP-B
  Methotrexate
  Leucovorin
  Doxorubicin
  Vincristine
  Bleomycin
  Prednisone
  Cotrimoxazole
m-BACOB
  Methotrexate
  Leucovorin
  Bleomycin
  Doxorubicin
  Cyclophosphamide
  Vincristine
  Dexamethasone
ESHAP (for relapsed 
    lymphoma)
  Etoposide
  Methylprednisone
  Cytarabine
  Cisplatin
DHAP (for relapsed
   lymphoma)
  Dexamethasone
  Cisplatin
  Cytarabine

750 mg/m2

50 mg/m2

1.4 mg/m2

100 mg/m2

400 mg/m2

40 mg/m2

1 mg/m2

100 mg/m2

40 mg/m2

15 mg/m2

650 mg/m2

25 mg/m2

120 mg/m2

300 mg/m2

5 mg/m2

1.4 mg/m2

120 mg/m2

25 mg/m2

60 mg/m2

2 PO bid
 
400 mg/m2

15 mg/m2

50 mg/m2

1.4 mg/m2

10 mg/m2

75 mg/m2

2 PO bid
 
200 mg/m2

10 mg/m2

4 mg/m2

45 mg/m2

600 mg/m2

1 mg/m2

6 mg/m2

40 mg/m2

500 mg/m2

2 mg/m2

2.5 mg/m2

40 mg/m2

100 mg/m2

2 mg/m2

IV
IV
IV (maximum 2 mg)
oral

IV
IV
IV
PO
PO
IV

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
OI
PO

IV
PO (q 6 h x 6)
IV
IV
IV
PO

IV
PO (q 6 h x 6)
IV
IV
IV
IV
PO

IV/2 h
IV
IV/3 h
CIV

PO or IV
CIV
IV/q 12 h / 2 hr.

1
1
1
1-5

1
1
1
1-10
1-10
14

1
1
1
8
8
8
8
9 (q 6 h x 4)
1-14

8, 36, 64
9, 37, 65
1, 15, 29, 43, 57, 71
8, 22, 36, 50, 64, 78
22, 50, 78
1-84 (tapered over
    days 70-84)

8, 15
9, 16
1
1
1
1
1-5

1-4
1-4
5
1-4

1-4
1
2

21

21

21

one-12 week cycle

21

21

21
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ตารางที่ 30  ผลการรักษา aggressive NHL stage IIB - IV ด้วยยาเคมีบ�าบัด(234)

+ survival ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ให้การรักษาแล้วปลอดภัยจากโรคและยังมีชีวิตอยู่

ส�าหรับผลการรักษาที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นผลรวมในผู้ป่วย stage IIB-IV เมื่อแยกตามกลุ่มของ 
international prognostic index แล้วผลที่ได้แตกต่างกันมากต้ังแต่ 26-73% (5-year overall     
survival) และ 40-70% (5-year disease-free survival) แม้เมื่อ adjust ตามอายุผลก็ยังแตกต่าง
กันมาก กล่าวคือ ในกลุ่มอายุ < 60 ปี มี 5-year survival 32-83% และ DFS 58-86% ส่วนกลุ่ม
ที่อายุ > 60 ปี มี 5-year survival 21-56% และ DFS 37-46% กลุ่มที่มี survival ดีที่สุดได้แก่กลุ่ม 
low risk เลวที่สุดได้แก่ high risk (ตารางที่ 31) เมื่อแบ่งตาม staging และ risk index ปรากฎว่า
กลุ่มที่เป็น stage II และเป็น high risk มี 5-year survival 36% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็น 
advance (stage III, IV) และเป็น high risk มี survival ต�่าที่สุดคือเพียง 26% ที่ 5 ปี เท่านั้น(235-239)

จากข้อมูลท่ีได้สรุปได้ว่า การรักษา advance aggressive NHL โดยใช้ anthracycline based   
regimens นั้นไม่ว่าจะใช้ regimen ใดผลที่ได้ไม่ต่างกัน และแม้ว่าจะเพิ่มขนาดยาให้มากขึ้นผลก็
ไม่ดีขึ้น ในทางตรงข้ามกลับมีผลข้างเคียงสูงมากขึ้น และอัตราตายจากภาวะแทรกซ้อนในรายที่
ใช้ยามากและรุนแรงมีมากกว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผลการรักษาแตกต่างกัน ได้แก่ prognostic      
factors ซึ่งแบ่งผู้ป่วยเป็น low, low intermediate, high intermediate และ high risk group
ผลปรากฎว่า ในกลุม่ทีเ่ป็น high risk ได้ผลไม่เป็นทีน่่าพอใจโดยเฉพาะคอื ใน stage III-IV ปรากฎว่า                                                                                                           
ได้ CR ต�่า relapse rate สูง และ long term survival เพียง 25% เท่านั้น จึงได้มีผู้พยายามใช้วิธี
รักษาต่าง ๆ เพิ่มเติมในกลุ่มนี้เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

Regimen Patients CR
%

Overall Survival
5 years %

Event-Free-
Survival+

5 years %

CHOP
 m-BACOD
 Pro-MACE-CytaBOM
 MACOP-B

225
223
233
218

44
48
56
51

40
42
52
48

40
38
42
38
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ตารางที่ 31 ผลการรักษา agressive NHL โดยใช้ anthracycline base แบ่งตาม   
         international prognostic risk index(235-239)

RFS = relapse free survival, 
CR = complete remission,
IPI = international prognostic index

Risk Group Risk
Factors

Distribution
of Cases 

(%)

CR
Rate (%)

RFS OF CRs 
(%)

Overall Survival 
(%)

2-year
Rate

5-year
Rate

2-year
Rate

5-year
Rate

A. International index (patients of all ages) (1,880 cases)

Low (L)
Low-intermediate (LI)
High-intermediate (HI)
High (H)

0, 1
2
3

4, 5

35
27
22
16

87
67
55
44

79
66
59
58

70
50
49
40

84
66
54
34

73
51
43
26

B. Age-adjusted index applied to patients ≤ 60 years of age

Low (L)
Low-intermediate (LI)
High-intermediate (HI)
High (H)

0
1
2
3

22
32
32
14

92
78
57
46

88
74
62
61

86
66
53
58

90
79
59
37

83
69
46
32

C. Age-adjusted index applied to patients > 60 years of age

Low (L)
Low-intermediate (LI)
High-intermediate (HI)
High (H)

0
1
2
3

18
31
35
16

91
71
56
36

75
64
60
47

46
45
41
37

80
68
48
31

56
44
37
21
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การใช้ Monoclonal antibody (anti CD20) หรือ Rituximab 
รักษา Aggressive B cell lymphoma

ส�าหรับ Lymphoma ที่ใช้รักษาด้วย Rituximab นั้นต้องมี CD20+ อยู่บนผิวของเซลล์ (ซึ่งส่วน
ใหญ่จะอยู่ในพวก diffuse large B cell lymphoma) จึงจะได้ผลดี และมักจะเลือกใช้ในรายที่เป็น 
advanced เช่น stage III, IV หรือมี IPI score > 2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม intermediate hight risk ขึ้น
ไป นอกจากนั้นควรใช้ร่วมกับเคมีบ�าบัดจะได้ผลดีที่สุด กว่าใช้ตัวเดียว
 รายงานระยะต้น ๆ ในปี ค.ศ. 2002 โดย Coiffier และพวก(240) ได้รายงานผู้ป่วย 399 คน 
อายุ 60-80 ปี เป็น aggressive lymphoma stage III และ IV 16% และ 63% ตามล�าดับ ได้
แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ใช้ CHOP ร่วมกับ Rituximab 202 คน (CHOP-R) และกลุ่มที่ 
2 ใช้ CHOP 197 คน (stage III, IV ใน 2 กลุ่มไม่ต่างกัน) prognostic factor ใน 2 กลุ่มไม่ต่างกัน
กล่าวคือเป็น bulky tumour 30%, 32% พยาธิสภาพในไขกระดูก 28% และ 28% histology เป็น 
DLBCL 87% และ 81% มี IPI scores ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 54% และ 54% ตามล�าดับ ผู้ป่วยทั้ง 2 
กลุ่มได้รับการรักษาทุก 21 วัน และทั้งหมด 8 course ผลปรากฎว่าในกลุ่มที่ใช้ CHOP-R ได้ผล
ดีกว่ามาก กล่าวคือ CR 76% vs 63% เมื่อติดตามไป 3 ปี ปรากฎว่า OS = 62% vs 50% (P = 
<0.001) (รูปที่ 22) และ EFS 58% vs 40% (P = 0.007)

รูปที่ 22 ผลการรักษาผู้ป่วย Advanced DLBCL เปรียบเทียบระหว่าง CHOP-R และ CHOP อย่างเดียว   

(modified จาก Ref 250)
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การศึกษาต่อมาสนับสนุนว่าการรักษา DLBCL ด้วย CHOP + Rituximab ได้ผลกว่าการใช้ CHOP 
อย่างเดียว รายงานของ Habermann และพวก(241) ศึกษาในผู้ป่วยใหม่ 632 คน โดยได้แบ่งผู้ป่วย
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 318 คน กลุ่มที่สอง 314 คน ในจ�านวนนี้มีอายุมากกว่า 70 ปี = 48% เป็น 
stage III, IV 73%-75% IPI ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 50%-53% กลุ่มแรกได้รับ CHOP-R กลุ่ม 2 ให้แต่ 
CHOP ผลปรากฎว่า CR ทั้งหมด = 68% เมื่อติดตามไป 2 ปี ได้ EFS 95% vs 73% ต่อ
มาได้ใช้ Rituximab maintenance ในกลุ่ม CHOP-R หรือ CHOP ปรากฎว่าได้ผลดีมาก 
กล่าวคือ ได้ failure free survival (FFS) สูงถึง 74-79% ที่ 3 ปี ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ใช้ 
CHOP เพียงอย่างเดียวมาก การศึกษานี้แสดงว่าการใช้ Rituximab maintenance ช่วย prolong 
survival ของผู้ป่วย DLBCL ไม่ว่าจะใช้แบบ induction หรือ maintenance ตามหลังก็ตาม

เนื่องจากการรักษา DLBCL ที่มี prognosis เลว (IPI >2) ด้วย CHOP ได้ผลเพียง 25%- 40% ใน 
long term survival จงึมคี�าถามว่า ในกลุม่นีก้ารใช้ Rituximab combine ด้วยเคมบี�าบัด หรอืการท�า 
first line peripheral stem cell transplantation หลงั CRI จะได้ผลอย่างไร? จากงานของ Vose และ
พวก ในปี ค.ศ. 2001(242) ศกึษาในผูป่้วยใหม่ 33 คน เป็น DLBCL ทัง้หมด อาย ุ<60 ปี 70% 
และเป็น stage III, IV = 75% bcl 2+ = 45% รักษาด้วย CHOP + Rituximab ปรากฎว่า                                                                                                         
ได้รับการสนองตอบ (ORR) 94% ได้ CR 61% ในกลุ่มที่มี IPI >2 18 คน พบว่า ได้ ORR 
89% และ CR 56% median duration of response และ time to progression ยังไม่
ถึงระดับ 50% หลังจากติดตามดูไปนานถึง 26 เดือน และ EFS ที่ 40 เดือน ได้ 90% 
vs 80% (IPI < 2 vs >2) ส�าหรับรายที่มี bcl 2+ 13 รายพบว่ากลับเป็น bcl 2 negative 
หลังให้การรักษาหมด และทุกคนอยู่ในระยะ remission จากงานของ Vose แสดงให้เห็น
ว่าการใช้ Rituximab + CHOP ใน diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) ที่มี IPI >2 
ซึ่งอยู่พวก poor prognosis สามารถเพิ่มทั้ง CR และระยะเวลาที่มี remission รวมทั้ง 
EFS ได้มากขึ้นจากเดิมต�่ากว่า 40% เพิ่มขึ้นเป็น 80% ในระยะ 4 ปี และท�าให้ bcl 2 
กลับเป็นผลลบได้ด้วย(242) 

จากการศกึษาของธานินทร์และคณะ ในปี ค.ศ. 2006(243) ในผูป่้วยใหม่ทัง้หมด 84 คน mean 
age 38 ปี ได้แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้รับ R-CHOP-ESHAP 36 ราย กลุ่มที่ 2 
ได้ CHOP-ESHAP-HDT และท�า stem cell transplantation 23 ราย และกลุ่มสุดท้ายได้
รับเพียง CHOP 25 ราย ผลปรากฎชัดเจนว่า กลุ่มที่ใช้ Rituximab ร่วมกับเคมีบ�าบัดได้
ผลดีที่สุด กล่าวคือ ในกลุ่ม CT + Rit และกลุ่ม HDT + HSCT และ CHOP ได้ CR 67%, 
44% และ 36% ตามล�าดบั ได้ตดิตามผลการรกัษาไป 53 เดอืน ปรากฎว่า overall survival 
= 61% vs 43% และ 24%, failure free survival 61% vs 34% และ 16% และ disease 
free survival 96%, 90% และ 44%(253) จากการศึกษานี้จึงบ่งชี้ว่าการใช้ Rituximab ร่วม
กับเคมีบ�าบัดได้ผลดีที่สุดทั้ง CR และ long term survival จากการศึกษานี้ปรากฎว่า 
survival curve เริ่มคงที่ตั้งแต่ปีแรก ท�าให้มีความหวังว่าผู้ป่วยจะหายขาดได้ (รูปที่ 23)
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รูปที่ 23  ผลการรกัษาผูป่้วย Advanced DLBCL โดยการใช้ Chemotherapy, Rituximab และ HPCT
      DLBCL = diffuse large B cell lymphoma,

    HPCT = hematopoietic stem cell transplantation

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ได้ใช้ Rituximab ร่วมกับ CHOP รักษาผู้ป่วยอายุเกิน 60 ปี เป็น 
DLBCL 3 ราย เป็น high risk (IPI >3, extranodal involvement >3, อายุ >60 ปี มี hemophago-
cytic syndrome 1 ราย) ได้ให้ CHOP 75% ของ standard dose ทั้งหมด 8 ครั้ง ร่วมกับ rituximab 
375 มก/m2 6 ครั้ง ทุกคนได้ CR และมี survival นานเกิน 5 ปี โดยโรคอยู่ในระยะสงบ ซึ่งท�าให้
คิดว่ามีโอกาสหายขาดจากโรค lymphoma ได้

สรุป จากการศึกษาที่กล่าวมาแล้วนี้ ร่วมกับที่มีผู้ศึกษาไว้มากในระยะ 10 ปี(244-245) แสดง
ให้เห็นว่าการรักษา DLBCL ในปัจจุบันควรจะใช้ Rituximab ร่วมด้วย เพราะได้ CR สูง
ประมาณ 56%-67% ได้ progression free survival ในระยะ 5 ปี สูงถึง 54% และเมื่อ
เปรียบเทียบกับการท�า peripheral stem cell transplantation ในระยะ CR ในกลุ่ม high 
risk แล้ว การใช้ Rituximab ร่วมกับเคมีบ�าบัดดีกว่า ปัจจุบัน Rituximab จึงมีบทบาท
ส�าคัญในการใช้ induction remission, maintenance remission รวมทั้งการใช้ร่วมกับ 
PSCT เพื่อก�าจัด tumour ให้หมดลงไปด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ให้ดูตารางที่ 32 เปรียบเทียบการรักษา DLBCL ด้วยเคมีบ�าบัด ± Rituximab
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ตารางที่ 32 ผลการใช้ Rituximab และเคมีบ�าบัดรักษา DLBCL

DLBCL = diffuse large B cell lymphoma,   CR = complete remission,  
IPI = international prognostic index,  EFS = event free survival,  OS = overall survival,  
FFS = failure free survival,   MDR = median duration of response,  EFS = event free survival,  
DFS = disease free survival,  PFS = progression free survival,  F-U = follow up

Treatment of Highly Aggressive Lymphoma(246-260)

 ในปัจจุบันการรักษา highly aggressive lymphoma จะใช้ intensive multiagent                  
chemotherapy ปรากฎว่าได้ผลดีกว่า conventional combination chemotherapy ส�าหรับใน
กลุ่มที่เป็น low risk จะได้ complete remission สูงเกิน 80% และ long term survival ประมาณ 
60-80% ตรงข้ามกับในกลุ่ม high risk ซึ่งได้ CR น้อย และ long term survival เพียง 20 - 40% 
ส�าหรับในกลุ่มหลังนี้จึงจ�าเป็นต้องหาวิธีรักษาที่ดีกว่าเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

Reference
- yr

Therapy Pt.
Cases

Age
Yrs.

DLBCL Staging/
IPI %

CR
%

Survival
% in years

Coiffier(240)

et al - 2002

 
Habermann(241)

- 2002

Vose(242) - 2001

Intragumtornchai 
(243) - 2006

DSHNHL(244)

- 2008

CHOP-R
CHOP
8 courses q 21 d

CHOP-R
CHOP
Rituximab
Maintenance
In both groups

CHOP-R

R-CHOP-ESHAP

CHOP-ESHAP
HDT + PSCT
CHOP

R-CHOP + RT
CHOP + RT

202
191

318
314

18

36

23

25

1222

NA

>70
=48%

<60
=70%

   
 Mean
  =38

>70%
=36%

81%

100%
100%

100%

94%

83%

84%

80%

>2 = 54%
>2 = 54%

>2 = 50
>2 = 53

Stage III
+ 
IV=100%

III-IV = 94

III-IV = 83

III-IV = 84
IPI >2
47,56,60%

IPI >2 =
42%

76
63

 68

56

67

44

36

NA

EFS 58% OS 62%         F-U
EFS 40% OS 50%         3 yrs

EFS = 77%        F-U 2 yrs
EFS = 45%
FFS 79% vs 74%   F-U 3 yrs

MDR and time to progression
Not reach (F-U 26 mo.)
EFS at 40 mo. 90% vs 80%
(IPI <2 vs >2
Bcl2+ → neg. (18 cases)

OS 61, FFS 61, DFS 96%          F-U

OS 43, FFS 34, DFS90%           53
                                              Mo.   
OS 24, FFS 16, DFS 44%

OS 78%  PFS 73%          F-U 
OS 68%  PFS 57%          3 yrs.
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ส�าหรับการรักษา highly aggressive lymphoma ในปัจจุบันที่ศึกษากันมากคือ lymphoblastic 
lymphoma และ small non-cleaved lymphoma ดังจะได้กล่าวต่อไป

การรักษา Small non-cleaved lymphoma (Burkitt และ 
Non-Burkitt)(249) 

 
อบุตักิารณ์ของ Small non-cleaved lymphoma พบน้อยมากในผูใ้หญ่ ส�าหรบัในเดก็พบมากเกอืบ 
40-50% ของ NHL ทั้งหมด การรักษาประกอบด้วย chemotherapy และ CNS prophylaxis โดย
อาจท�า autologous stem cell transplantation ร่วมด้วย ส�าหรับเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นศึกษาและจะ
ได้กล่าวต่อไป
 1. Chemotherapy ใน SNC lymphoma ในระยะก่อนปี ค.ศ. 1980 ใช้ conventional   
combination chemotherapy ตัง้แต่ CHOP (1st generation) จนถึง 2nd และ 3rd generation ปรากฎ   
ว่าผลที่ได้ไม่ดี แม้ว่าจะได้ CR เร็วในอัตราสูง แต่จะมี early relapse ในอัตราที่สูงมาก ต�าแหน่ง
ที่มี relapse มักจะเป็น systemic ร่วมกับ CNS โดยวิธีรักษาแบบนี้จะได้ mean survival เพียง 6 
เดือน และ long term survival ต�่ากว่า 20% เนื่องจากผลที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ ท�าให้มีการศึกษา
หาเคมีบ�าบัดที่ได้ผลดีโดยให้ CR rate สูงและได้ long term survival สูง

ในปัจจุบันใช้ intensive multiagent chemotherapy โดยมียาหลักคือ cyclophosphamide, 
methotrexate และ Ara-C ในขนาดสูง ร่วมกับยาเคมีบ�าบัดอื่น ๆ หลายตัว โดยให้ induction 
therapy ในระยะสั้นประมาณ 8 อาทิตย์ และไม่มี maintenace Rx 

CNS prophylaxis ให้ในระหว่างการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด และใช้ intrathecal เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ 
methotrexate Ara-C และ hydrocortisone ส�าหรับการท�า cranial irradiation นั้นสงวนไว้เฉพาะ
รายที่มีพยาธิสภาพที่ CNS ร่วมด้วยเท่านั้น

ผลการรักษาปรากฎว่า ได้ CR 74% - 95% และ Relapse Free Survival (RFS) ในระยะ 2-5 
ปี 70% - 76% ในเด็กจะได้ผลดีกว่าในผู้ใหญ่ และกลุ่มที่เป็น low risk ได้ผลดีที่สุด โดยได้ CR 
91-92% long term RFS 91-92% ส่วนกลุ่มที่เป็น high risk ได้ long term survival ประมาณ 
30-50%(249-252) ระยะเวลาที่ relapse ส่วนใหญ่ภายใน 4 เดือน แต่อาจพบได้ถึง 1 ปี 

 2. การท�า autologous bone marrow transplantation (ABMT) จะได้กล่าวต่อไปใน
เรื่อง HSCT ของ small non-cleave หรือ Burkitt lymphoma ดูตารางที่ 33
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ตารางที่ 33 Result of Multiagent Intensive Chemotherapy in SNC 
   Lymphoma / Leukemia

1. HiC-COM249 HD - Ara-C 3 - 16 III,IV  95 - 75% - 2-5 yrs
  HD - MTX     
  Cycl. Vincristine     
      
2. Mega III250 Cycl. VP-16 21 - 69 IV - 80%  85       60% - 5 yrs 76% - 2-5 yrs
  MTX, ADRIA     
  Vincristine, Bleo     
  Pred     
      
3. LBM251 HD MTX 17 - 65 II - IV  89       74% - 5 yrs 71% - 5 yrs
  HD Ara-C     
  ADRIA, Cyclo.     
  VP-16     
  Pred.     
      
4. B-NHL 86252 HD-MTX 15 - 65 L3 74%     55% - 8 yrs 70% - 5 yrs
  Ifosfamide     
  VM 26     
  Ara-C, ADRIA     
  Pred.     
      
5. HDCT253 Conventional 16-57 II - IV 84%     75% - 5 yrs 73% - 5 yrs
    with ABMT Chemo Rx                  จาก 
    in 1st CR                  ABMT  
         
CR = complete remission,  OS = overall survival,  RFS = relapse free survival
SCN = small non cleave

Protocol    Drugs Age - yrs  Staging  CR% OS - yrs RFS - yrs

การรักษา Lymphoblastic Lymphoma (LBL)(254-260)

 1. Chemotherapy การใช้ chemotherapy ในการรักษา lymphoblastic lymphoma นั้นได้
พัฒนามาเป็นล�าดบั ในระยะแรกการใช้ยาเคมบี�าบดัส�าหรบัรกัษา aggressive intermediate NHL 
เช่น CHOP และ 2nd generation ได้ผลไม่ดีเพราะได้ long term disease free survival (DFS) เพียง 
15-30% เท่านั้น ต่อมาได้มีผู้น�าเอา intensive chemotherapy และ radiotherapy ซึ่งส่วนใหญ่
เป็น LSA

2
L

2
 หรือ modified LSA

2
L

2
 มาใช้ปรากฎว่า ได้ผลดีมาก กล่าวคือ CR 78%-100% และ
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ได้ long term DFS สูงถึง 35%-60% ในกลุ่มที่เป็น good risk (ไม่มี CNS และ bone marrow 
involvement) ได้ CR มากกว่า 90% มีอัตราหายขาดมากกว่า 80% โดยมี long term survival 
94% ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่เป็น high risk ได้ long term survival เพียง 20%(254-256)

 2. การท�า autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) ในผู้ป่วย 
lymphoblastic lymphoma มีผู้ศึกษาไว้หลาย series ที่น่าสนใจคือรายงานจากผู้ป่วย 105 ราย(257) 
ซึง่ท�า ASCT ในระยะ 1st CR, และ 2nd CR พบว่าใน 1st CR ได้ overall และ progression free survival 
ที ่6 ปี สงูถงึ 64% และ 63% เมือ่แยกผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ทีม่ ีBone marrow หรือ CNS 
involvement พบว่า overall survival ลดลงเหลือ 48% ส่วนกลุ่มที่ไม่มี BM/CNS involvement ได้
สูงถึง 72% ส�าหรับผลของ ASCT ที่ท�าใน 2nd CR ปรากฎว่าได้ long term survival 31% ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้เคมีบ�าบัดอย่างเดียวปรากฎว่า ได้ผลดีกว่ามาก ส�าหรับรายงานอื่น ๆ ที่
ท�าในผู้ป่วยที่มี poor prognosis ปรากฎว่าได้ผล long term DFS สูงถึง 69-74%(258-259) แต่ศึกษา
ในผู้ป่วยจ�านวนน้อย อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทาง CNS รุนแรงขณะที่
ท�า ABMT นั้นจะไม่ได้ผล เพราะโรคจะก�าเริบเร็วหลังจากได้ remission จาก AHSCT(260)

โดยสรุป ผู้ป่วย lymphoblastic lymphoma ที่เป็น good risk การรักษาด้วยเคมีบ�าบัดร่วมกับรังสี
รักษา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ LSA

2
L

2
 ได้ผลดีมากและมีโอกาสหายขาดถึง 80% ขึ้นไป ส�าหรับในกลุ่ม 

poor risk ต้องการการรักษาเพิ่มเติม เช่น การท�า stem cell transplantation ซึ่งเพิ่ม long term 
survival จาก 20% เป็น 48% การท�า AHSCT ใน 1st CR โดยทั่ว ๆ  ไปเปรียบเทียบกับการใช้เคมี
บ�าบัดอย่างเดียว อาจจะได้ผลดีกว่าในแง่ของ long term survival อย่างไรก็ตามผลที่ได้นี้ยังสรุป
ชัดเจนไม่ได้ เพราะยังมีผู้ศึกษาน้อย

การรักษาผู้ป่วย Relapse (261-266)

 1) การใช้ chemotherapy non-cross resistance กับยาที่ใช้ induce remission ครั้ง
แรก เป็นหลักส�าคัญในการรักษาผู้ป่วย lymphoma ที่ relapse (257-263) ยาที่ใช้มีหลายตัวแล้วแต่      
regimen ที่ใช้ กล่าวคือ Ifosfamide, etoposide, high dose Ara-C, Cisplatin, methotrexate 
ส�าหรับ methotrexate นั้นในระยะหลังมีผู้น�าเอา mitoxantrone มาใช้แทนเพราะได้ผลดีกว่า

ผลที่ได้จากการใช้เคมีบ�าบัดในผู้ป่วย lymphoma ที่ relapse หรือดื้อต่อยานั้นขึ้นกับปัจจัยหลาย
อย่าง กล่าวคือ ขึ้นกับ regimen ที่ใช้ การสนองตอบต่อยาเคมีบ�าบัดที่เคยได้รับมาก่อน ผู้ป่วยที่ 
relapse จาก 1st CR จะได้ผลดีกว่าผู้ป่วยที่ relapse ครั้งต่อ ๆ ไป ในผู้ป่วยที่ดื้อยาตั้งแต่ให้การ
รักษาครั้งแรกจะไม่ได้ผล ความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะ tumour burden ซึ่งวัดจากระดับของ 
serum LDH ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยส�าคัญก�าหนดผลของการรักษา
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Regimen Drugs
number

of patients

Results

CR % maintain
CR (mo.)

median
survival
(months)

Survival
2-3 yrs

OS DFS

IMVP-16(261) Ifosfamide (I)
methotrexate, VP-16

32 37 12 NA NA 45%

DHAP(262) Cisplatin, Ara-C
Dexamethasone

90 34 11 NA 25% 50%

ESHAP(263) VP-16, MP, Ara-C
Cisplatin

63 37 20 14 31% 28%

MINE(264)

Consolidate
 with ESHAP

MESNA, I, mitoxan-
trone, VP-16, ESHAP 

92 48 12 24 25% 35%

6 multi-
drugs(265)

regimen

VP-16, I, mitoxan-
trone, Ara-C, 
Vindesine,
Cisplatinum

43 46 14 16.4 35% NA

MVP (266)

in eldery
Mitoxantrone
VP-16
Prednisolone

30 20 9.5 14 23% - 4 yrs

ผลจากการใช้เคมบี�าบดัรกัษา relapsed lymphoma นัน้เท่าทีม่ผีูศ้กึษาไว้ปรากฎว่าได้ CR 34%-48% 
โดยมี overall survival ที่ระยะ 2-3 ปี = 25%-35% และ DFS = 28%-50% ทั้งนี้แล้วแต่ regimen 
ทีใ่ช้, การสนองตอบต่อเคมบี�าบดั และความรนุแรงของโรคในขณะทีใ่ห้การรกัษา ส�าหรบัในผู้ป่วย
ที่มีอายุมากมีรายงานว่าการใช้ mitoxantrone, VP-16 และ prednisolone รักษาในผู้ป่วย 30 ราย 
เป็น low grade 15 ราย intermediate grade 13 ราย และ high grade 2 ราย ผู้ป่วย 5 รายมี 
malignant transformation ปรากฎว่าได้ response rate 50% CR 20% median survival และ 
event free survival 14 และ 4.5 เดือน overall survival ที่ 4 ปี = 23% ผลการรักษาใน series นี้
ด้อยกว่าทีม่รีายงานไว้ อาจเป็นเพราะผูป่้วยสงูอาย ุและม ีmalignant transformation ถึง 5 ราย (266) 
อย่างไรก็ตาม regimen นี้อาจจะเหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุ เพราะ toxicity จากยาค่อนข้างน้อย ใน
รายงานนี้มิได้ใช้ growth factor ร่วมด้วย (ตารางที่ 34)

ตารางที่ 34 ผลการใช้เคมีบ�าบัดรักษาผู้ป่วย resisted lymphoma
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 2. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) ส�าหรับผู้ป่วย NHL ที่ relapse 
และให้การรกัษาด้วยเคมบี�าบดัดงักล่าว แม้ว่าจะได้ผลดใีนด้านของ CR แต่จะ relapse ใหม่ ดงัจะ
เห็นว่า long term overall survival ในระยะ 2-3 ปี มีเพียง 23%-35% เท่านั้น จึงต้องหากรรมวิธี
ทีจ่ะช่วยให้ผูป่้วยได้ long term survival หรอืมโีอกาสหายขาดได้ จากทีม่ผีูศ้กึษาไว้ การท�า HSCT 
ในผู้ป่วย relapse แล้วได้ CR จะได้ผลดีกว่าไม่ท�า รายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป

การรักษาด้วย hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) 
ใน Aggressive NHL

ข้อบ่งชี้ในการท�า HSCT ใน aggressive HNL มี 2 ประการ คือ
 1. ท�าในผู้ป่วย relapse
 2. ท�าในผู้ป่วยที่ได้ 1st complete remission (front-line therapy) มักจะพิจารณาในรายที่
เป็น high risk และมี relapse ในระยะสั้นหลังได้ 1st CR เช่น ใน advanced LBL หรือ Burkitt’s 
lymphoma ที่มีพยาธิสภาพเข้าไขกระดูกหรือสมอง

กรรมวิธีในการท�า HSCT มี 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ
 1. Autologous HSCT
 2. Allogeneic HSCT ซึ่งยังแบ่งย่อยลงไปอีก คือ
   All-HSCT with standard conditional regimen
   All-HSCT with reduced dose intensity ของ contitional regimen (RIC)
 3. การใช้ Rituximab หรือ radioimmunotherapy ก่อนให้ conditional regimen เพื่อท�าลาย 
tumour cell ที่หลงเหลืออยู่ให้น้อยลงที่สุด

Autologous HSCT เน่ืองจากการใช้ Rituximab ร่วมกบัเคมบี�าบดั ใน DLBCL (ซึง่เป็น lymphoma 
ทีพ่บมากทีส่ดุใน NHL) ได้ผลดมีาก บทบาทของ HSCT จงึลดน้อยลงในปัจจบุนั อย่างไรกต็าม ใน
รายที่ relapse หลังใช้ Rituximab แล้ว ควรพิจารณาท�า AHSCT เมื่อได้ remission จาก salvage 
treatment เพราะถ้าไม่ท�า HSCT จะได้ long term survival ที่ 5 ปี เพียง 10% ในขณะที่ท�า ABMT 
ได้ long term survival ที่ 5 ปี ถึง 45%(267) ในระยะหลังมีรายงานว่าในกลุ่มที่ท�า AHSCT หลังจาก
ใน 2nd CR ได้ผล long term OS และ EFS = 52.5% และ 44.2% ตามล�าดับ(268)

Prognostic factors ส�าหรับผู้ป่วยที่ท�า AHPSC คือ อายุ immunophenotype ชนิดของ         
lymphoma โดยเฉพาะ low grade ซึ่งไม่ค่อยได้ผล bcl2-expression positive ไม่ควรท�าในรายที่
ไม่ respond ต่อเคมีบ�าบัด ไม่ว่าจะเป็น primary หรือ secondary resistance
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การท�า AHSCT ในผู้ป่วย 1st CR หรือ front line therapy ผลที่ได้ยังศึกษาอยู่ ในระยะแรกผล
ไม่ดีนัก เพราะปรากฎว่า overall survival ที่ 5 ปี = 32% อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Arranz 
และคณะ ใน GEL-TAMO study group(269) ปรากฎว่าถ้าใช้ CHOP ร่วมกับ cyclophosphamide, 
VP-16, Cisplatin แล้วใช้ BEAM auto-SCT ใน high risk aggressive NHL จากการติดตามไป 34 
เดือน ได้ OS = 64% และ PFS = 56% การศึกษานี้แสดงว่าการใช้ Auto-PSCT ในกลุ่ม high risk 
ถ้าใช้ chemotherapy ขนาดสงูน�าหน้าในการ induce 1st CR จะได้ผลดกีว่าไม่ท�า auto-PSCT(270-273) 

การใช้ Rituximab ก่อนท�า APSCT เพือ่ก�าจดั lymphoma cells และให้ maintenance ต่อ 
ปรากฎว่าได้ผลดี OS = 80% ที่ 2 ปี (เปรียบเทียบกับ historical control = 53%) (268) ดูตารางที่ 35

ตารางท่ี 35  ผลการท�า autologous hematopoietic stem cell transplantation ใน diffuse 
   large B cell lymphoma

Abbreviations: BEAC, bischloroethylnitrosourea, etoposide, ara-C, cyclophosphamide; DHAP, 
dexamethasone, high-dose cytarabine, cisplatin; DICEP, dose-interactive cyclophosphamide, 
etoposide, cisplatin; HOVON, Hemato-Oncologie Voor Volwassenen Nederland; ICE,                                                                                                                                             
ifosfamide, carboplatin, etoposide; IFE, ifosphamide and etoposide; ns, not significant; 
RCT, randomized, controlled trials, R-DHAP, DHAP with rituximab
TRM = transplant related mortality

Source Patient
(n) Intervention

Median-
Follow-up
(Months)

Age
(Years) OS PFS TRM

Relapsed disease
Phillip et al(270) 109 Chemosensitive: 

   then four rounds 
   of chemotherapy 
   or auto-HSCT

63 18-60
53% (5 yrs)
P=.038

EFS 46% (5 yrs)
P=.001

5% (3/55)

Front-line standard dose conditioning
Kaiser et al(271) 312 Three rounds of 

   CHOEP versus 
   three rounds of
   CHOEP + BEAM 
   auto-HSCT

46 15-60
62% (3 yrs)
P=ns

EFS 59%
   (auto-HSCT)
P=ns

-

Martelli et al(272) 150 12 weeks MACOP-B 
   versus 8 weeks 
   MACOP-B +  
   BEAC auto-HSCT

24 19-60
64% (5 yrs)
P=ns

61% (5 yr)
P=ns

-

Front Line Escalated dose conditioning
Arranz et al(269) 86 MegaCHOP or

   MegaCHOP
   + IFE, then
   BEAM auto-HSCT

34 (4yrs) - 64% (5 yrs) PFS 56% (5 yrs) 7%

Radio-immunoconjugates
Krishnan et al(273) 41 Yttrium-90

   Ibritumomab
   with BEAM

18 20-79
89% (2 yrs)
(90% DLBCL)

PFS 70% (2 yrs)
(69% DLBCL)

0% (at 100 
days)
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Allogeneic HSCT ส�าหรับ Allo-HSCT นั้นผลปรากฎว่า relapse น้อยกว่าใน auto แต่มีข้อ
เสียคือ อัตราตายจากการท�า transplantation จะมากกว่า ท�าให้ในที่สุดผลไม่แตกต่างกัน มีการ
ศึกษาเปรียบเทียบโดยกลุ่ม EBMT(274) โดยท�า autologous และ allogeneic standard conditional     
regimen กลุ่มละ 101 ราย ปรากฎว่า PFS ใน Allo = 49% และใน auto = 46% ในรายที่มี 
chronic GVHD จะ relapse น้อยแสดงถึง GVL จากการที่ mortality rate ในกลุ่ม allo สูงมาก จึง
มีการดัดแปลงการใช้ conditional regimen ให้ขนาดน้อยลงเพื่อลด toxicity จากยาที่กดไขกระดูก 
ซึ่งเป็นที่มาของ non-myeloablative หรือ RIC allo-HSCT(275)

การท�า RIC allo-HSCT ข้อดีของการท�า RIC allo-HSCT คือ ท�าในผู้ป่วยอายุมากขึ้น
ได้ related mortality transplant น้อยกว่า แต่มีข้อเสียคือ จะมี relapse และ graft ไม่ติดได้                                                       
ถ้าลดยา immunosuppressive ช้าไปหรือเร็วไป จากรายงานของ Bertz และคณะ(275) ได้เปรียบ
เทียบผลระหว่างการท�า allo และ RIC Allo HSCT ในผู้ป่วย lymphoma โดย follow up ประมาณ 
2 ปี ปรากฎ non-relapse mortality ในกลุ่ม RIC น้อยกว่า คือ 19% vs 54% และ OS = 67% 
vs 23 ที่ 1 ปี จากรายงานของ Corrandini และคณะ(276) ศึกษาในผู้ป่วย 170 ราย ท�า RIC-Allo 
HSCT ทั้งหมด ได้ติดตามผลไป 33 เดือน พบว่า OS ที่ 3 ปี = 62% และ PFS ที่ 3 ปี = 46% 
non-relapse mortality = 14% ต่อมามีการศึกษาของ Sorror และคณะ(277) ในผู้ป่วย 220 คน ผู้
ป่วยในกลุ่มนี้เป็น highly aggressive NHL 91 คน และเป็น CLL (ท�า RIC-allo HSCT 152 คน) 
ได้ศึกษาติดตามไปเกือบ 4 ปี ในกลุ่ม RIC-allo พบว่า OS ที่ 3 ปี = 53% และมี non-relapse 
mortality 25% ที่ 3 ปี ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย RIC-allo 152 คนนี้มีอายุมากกว่า และเคย
ได้รับ chemo มามากกว่า และใช้ unrelated donor จากผลที่กล่าวมานี้ แสดงว่าการท�า RIC-allo 
HSCT ใน NHL ดูจะได้ผลดีกว่าการใช้ standard Allo-HSCT อย่างไรก็ตาม บางรายงานศึกษาใน
ผู้ป่วย 88 คน (RIC = 40 คน) ปรากฎว่าผล OS, PFS ไม่แตกต่างกัน(278) ดูตารางที่ 36 แสดงผล
การท�า RIC-Allo-HSCT ในผู้ป่วย aggressive lymphoma
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Subtype ของ lymphoma มคีวามส�าคญัในการท�า RIC-allo HSCT จากรายงานของ Armand และ
คณะ(279) ปรากฎว่า indolent และ aggressive ได้ผลแตกต่างกันมาก กล่าวคือ OS ที่ 3 ปี = 42% 
vs 81% (indolent vs aggressive) และ PFS = 22% vs 59% ที่ 2 ปี อุบัติการณ์ของ GVHD 68% 
และในกลุ่มนี้มี relapse rate น้อยลง อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา prospective ของ Corradini 
และพวก(276) ในผู้ป่วย 170 ราย เปรียบเทียบผลระหว่างผู้ป่วย aggressive 61 ราย และ indolent 
109 ราย ปรากฎว่า ผลไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ OS ที่ 3 ปี = 69% relapse 31% และ 29% จึง
ต้องรอดูผลการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

ผู้ป่วยที่ท�า AHSCT แล้วไม่ได้ผล และต่อมากลับมาใช้ RIC Allo ได้ผลดีขึ้นมาก(280) สนับสนุน
จากรายงานของ Escalon และคณะ(281) ศึกษาในผู้ป่วย 38 ราย ซึ่งได้ anti CD52 ก่อนท�า             
transplantation ปรากฎว่าได้ผลดี คือ OS และ PFS = 53% และ 50% ที่ 14 เดือน แต่ relapse 
rate สูงมาก

ตารางที่ 36 ผลการท�า reduced intensity conditioning Allo-HSCT ใน Aggressive 
   lymphoma (ส่วนใหญ่เป็น DLBCL)

a Number of patients receiving RIC-Allo,   NRM = non relapse mortality,  
TRM = transplant related mortality rate,  EFS = event free survival,
PFS = progression free survival,  OS = overall survival
HSCT = hematopoietic stem cell transplantation

Source
Patients

(n)
Intervention

Median-
Follow-up
(Months)

Age 
Range
(Years)

OS EFS/PFS Mortality

Bertz et al(275) 25 (12a) Allo-HSCT
  versus 
  RIC-allo

20 20-60 67% vs 23
P < .02 (1 yr)

EFS 50% 
(1 yr)
P=.04

NRM = 
54% 
vs 19% a

Corradini et al(276) 170 RIC-allo-HSCT 33 20-69 62% (3 yrs)
(69% for highly 
aggressive NHL

EFS 46% 
(3 yrs)

NRM 14% 
(3 yrs)

Sorror et al(277) 152 RIC-allo 44 10-70 53% (3 yrs) NA NRM 25% 
(3 yrs)

Rodriguez et al(278) 88 (40a) Allo-HSCT 
  versus 
  RIC-allo

NA 18-67 53% (2 yrs) PFS 40% 
(2 yrs)

TRM 28% 
(1 yr)



97วิวัฒนาการของมะเร็งระบบน�้าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

HSCT ใน Burkitt lymphoma (BL) และ LBL

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็น BL และ LBL มักจะ respond ต่อยาเคมีบ�าบัดไม่ค่อยดี และแม้ว่าจะได้ CR  
ก็จะ relapse เร็ว ดังนั้นจึงควรพิจารณาท�า HSCT ในผู้ป่วยเหล่านี้ การท�า transplantation มักจะ
เริ่มที่ auto HSCT ก่อน ถ้าไม่ได้ผลจะท�า Allo HSCT ต่อ ผลที่ได้จะดีในรายที่ยังไม่มีพยาธิสภาพ
ที่สมองและไขกระดูก หรือมีที่ไขกระดูกแต่น้อยมาก

การท�า autologous HSCT มีรายงานไว้โดย van Imhoff และพวก(282) โดยรักษาผู้ป่วยด้วยเคมี
บ�าบัดเต็มที่ระยะสั้น แล้วให้ BEAM ต่อด้วย Auto-HSCT (first line therapy) ได้ผลดี โดยในกลุ่ม 
BL ได้ OS และ PFS 89% และ 77% ที่ 5 ปี ส่วนกลุ่ม LBL ได้ OS และ PFS 46% และ 40% 
จากรายงานของ Song และคณะ(283) ศึกษาในผู้ป่วย BL 43 ราย ผู้ป่วย 27 รายได้รับการรักษา
ด้วย first-line HSCT ส่วน 16 ราย ไม่ได้ท�า HSCT ผลปรากฎว่า ในกลุ่มที่ท�า first-line HSCT 
ได้ EFS 51% ที่ 3 ปี ต่อมา Song(284) ศึกษาในผู้ป่วย 34 คน เป็น T-lymphoblastic lymphoma         
โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 4 ราย ได้รับ Allo HSCT, 25 ราย ได้ AHSCT ผู้ป่วยที่ท�า 
HSCT ทุกรายท�าในระยะ 1st CR ปรากฎว่า OS และ EFS ได้สูงถึง 72% และ 68% ที่ 4 ปี 

ต่อมามีการศึกษาแบบ prospective จาก EBMT และ UK lymphoma group(285) เปรียบเทียบผล
การท�า AHSCT และการใช้เคมีบ�าบัดในระยะ post-remission ในผู้ป่วยทั้ง 119 ราย ผลปรากฎ
ว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม 

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการท�า Allo-HSCT และ Auto-HSCT เริ่มต้นในระยะต่อมา         
กล่าวคือจากรายงานของ EBMT(285) ซึ่งเป็น prospective study น่าสนใจมาก โดยศึกษาวิเคราะห์
จากผู้ป่วย 1,185 รายที่ท�า Allo-HSCT (71 ราย เป็น BL และ 314 ราย เป็น LBL) เปรียบเทียบ
กับ   ผู้ป่วยที่รักษาด้วย AHSCT 14,687 ราย ผลปรากฎว่า respond rate ในกลุ่มที่ท�า Allo-HSCT     
ดีกว่าในกลุ่ม LBL แต่ไม่แตกต่างกันในกลุ่ม BL ส�าหรับรายงานของ Vey และพวก(287) ได้ผลแตก
ต่างไป โดยศึกษาในผู้ป่วย 58 คน ซึ่งมี poor prognosis และเป็น prospective study พบว่า   
ในกลุ่มที่ได้ CR แล้วท�า Allo-HSCT มี DFS ดีกว่ากลุ่มที่ท�า auto-HSCT หรือได้รับเคมีบ�าบัด
ต่อ (2 กลุ่มหลังนี้ไม่มี donor) นอกจากนั้นจากรายงานของ Goldstone และคณะ แนะน�าให้ท�า 
Allo-HSCT ในระยะหลัง 1st CR(288) เพราะให้ผลดีกว่าการท�า auto-HSCT และการใช้เคมีบ�าบัด

โดยสรุป การศึกษาส่วนใหญ่บ่งชี้ว่า ในผู้ป่วย BL ซึ่งได้รับยาเคมีบ�าบัดเต็มที่ และสนองตอบ
ต่อการรักษาดีมาก การท�า HSCT ควรท�าในระยะ early relapse ส�าหรับในผู้ป่วย LBL การท�า    
Allo-HSCT ได้ผลดกีว่าการท�า Auto-HSCT และควรท�าหลงัได้ 1st CR อย่างไรกต็ามควรพจิารณา
ปรับปรุงปัญหาของอัตราตายที่สูงมากที่เกิดจากการท�า Allo-transplantation ให้ดูตารางที่ 37



98 วิวัฒนาการของมะเร็งระบบน�้าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

โดยสรุป การท�า HSCT ใน aggressive lymphoma มีข้อควรพิจารณาหลายอย่าง ใน
กลุ่ม DLBCL ซึ่งการรักษาได้ผลดีมากจากการใช้ rituximab ร่วมกับเคมีบ�าบัดใน induction และ 
maintenance therapy ควรท�า HSCT เฉพาะในกรณีที่ relapse เท่านั้น การใช้ rituximab ร่วมด้วย
ในการท�า HSCT จะช่วยให้ผลดีมากขึ้น ส่วนใหญ่มักเริ่มด้วย auto-HSCT ก่อน ถ้าไม่ได้ผล
จึงท�า Allo-HSCT อย่างไรก็ตาม ในรายที่มีพยาธิสภาพที่ไขกระดูก การท�า AHSCT มัก
จะมี relapse rate สูง จึงควรพิจารณาท�า Allo-HSCT ข้อเสียของการท�า Allo-HSCT คือ
มกัจะมอีตัราตายจาก transplantation สูง ส�าหรบั RIC-allo HSCT นัน้มีรายงานไว้ในบาง 
series ว่า ได้ผลดีในด้านของการลด non-relapse mortality rate ลงได้มาก และ long 
term survival ค่อนข้างสูง PFS = 46% และ OS = 42%-53% ในระยะ 3 ปี แต่ข้อเสีย
คือ การใช้ immunosuppressive drugs ขนาดสูง และนาน มักจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อน
รุนแรง โดยเฉพาะเชื้อ cytomegalovirus

ส�าหรับกลุ่ม highly aggressive มีผู้ศึกษาไว้ใน BL และ LBL มากขึ้น ข้อแนะน�าคือ 
พวก BL ซึ่งมักสนองตอบต่อเคมีบ�าบัดขนาดสูงดี ควรท�า HSCT ในระยะ relapse ส่วน   
lymphoblastic lymphoma น้ันยังไม่มีค�าตอบแน่นอน แต่ควรพิจารณาท�า Allo-HSCT 
ในรายที่เป็น high risk โดยอาจท�าใน 1st CR หรือ early relapse เนื่องจากการศึกษายังมี
น้อยจึงต้องพิจารณาติดตามต่อไป 

ตารางที่ 37 ผลการท�า HSCT ในผู้ป่วย Burkitt’s Lymphoma (BL) และ Lymphoblastic 
   Lymphoma (LBL)

CR = complete remission, OS = overall survival, PFS = progression free survival
EFS = event free survival

References Patients Number Transplantation Result

Van-Imhoff(282) 
2005

BL
LBL

NA
NA

1st CR  Auto-HSCT
1st CR  Auto-HSCT

OS (5 yrs) 89% PFS (5 yrs) 77%
OS (5 yrs) 46% PFS (5 yrs) 46%

Song(284) 
2007

LBL 4
20

1st CR  Allo-HSCT
1st CR  Auto-HSCT

OS (4 yrs) 72% EFS (4 yrs) 68%

EBMT-UK 
Lymphoma (285) 
2001

BL
LBL
BL
LBL

71
314

14687

1st CR  Allo-HSCT

1st CR  Auto-HSCT

OS ดีกว่าในกลุ่ม LBL

OS ด้อยกว่ากลุ่มที่ท�า Allo-HSCT
(ทั้งกลุ่ม BL และ LBL)

Vey(287) 2006 NA 58
high risk

1st CR  Allo-HSCT
          Auto-HSCT

OS ดีกว่าในกลุ่มที่ท�า Allo-HSCT



99วิวัฒนาการของมะเร็งระบบน�้าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin’s Lymphoma

ทัง้หมดนีย้งัไม่มข้ีอสรปุตายตวั คงต้องพจิารณาจากผลงานทีม่รีายงานไว้ ร่วมกบัภาวะของผูป่้วย
ในขณะที่รักษา

ปัญหาของ NHL ในอนาคต
จากเวลาประมาณ 40 ปี ทีผ่่านมา การศกึษาเรือ่ง NHL มคีวามก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ในทาง 
subtype หรอื classification ความเข้าใจใน pathobiology ของโรค และการรกัษาทีก้่าวหน้ามากขึน้ 
ท�าให้ในปัจจบุนัมะเรง็ระบบน�า้เหลอืงเป็นโรคทีส่ามารถหายขาดได้ในบางกลุม่และบางระยะของโรค

ความก้าวหน้าของ classification ซึ่งเดิมอาศัยลักษณะทางพยาธิวิทยาคือ growth pattern 
และ morphology อย่างเดียว จนประมาณปี ค.ศ. 1970 ได้มีความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการเจริญ
เติบโตของ lymphocytes และ immunophenotype และต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1990 ความรู้เรื่อง 
molecular genetic มมีากขึน้ ท�าให้เกดิ classification ใหม่ขึน้ โดยรวบรวมจากความรูต่้าง ๆ  ดงักล่าว 
ความรูเ้หล่านี้ได้น�าไปสู่ความเข้าใจใน pathobiology ของโรค NHL ให้ดีขึ้นว่า NHL เป็นกลุ่มโรค
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป และต้องการการรักษาที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละกลุ่ม

อบุตักิารณ์ของ subtype ของ NHL มคีวามแตกต่างกันตามชนดิและเช้ือชาต ิปัจจบุนั ข้อแตก
ต่างของคนขาวและคนเอเชียซึ่งรวมทั้งคนไทยด้วยเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอุบัติการณ์ของ low 
grade NHL ในคนขาวซึ่งมีสูงมากกว่าในคนเอเชีย ท�าให้ subtype ดังกล่าวเป็นปัญหาในคนขาว
มาก อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอุบัติการณ์ของ low grade lymphoma อาจมากขึ้นในคนเอเชีย
ก็ได้ ส�าหรับ DLBCL นั้น เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีอุบัติการณ์สูงสุดทั้งในคนขาวและคนเอเชียคือ
ประมาณ 37-49% และนบัว่าเป็นโชคดทีีม่กีารรกัษาทนัสมยัด้วย monoclonal antibody (anti 
CD20) ซ่ึงได้ผลดีมากในผู้ป่วยจ�านวนมากในกลุ่มนี้ ท�าให้ความหวังว่าการรักษา DLBCL 
อาจหายขาดได้ ส�าหรับระยะของโรคมีความส�าคัญมากในการพยากรณ์โรค ถ้าสามารถ
ให้การวินิจฉัยในระยะ localise โอกาสที่จะรักษาหายขาดมีมากไม่ว่าจะเป็น subtype                                     
ใดกต็าม ปัจจบุนัแพทย์ได้ตระหนกัดว่ีา NHL เป็นมะเรง็ท่ีพบบ่อยมาก การนึกถึงโรคน้ี การ
ใช้กรรมวธิท่ีีเหมาะสมในการวินิจฉัยท�าให้เราสามารถให้การวนิจิฉยัได้รวดเรว็ต้ังแต่โรคอยู่
ที่ระยะต้น เช่น stage I, II เป็นต้น

Subtype ของ lymphoma ซึ่งยังเป็นปัญหามากคือ T cell type ซึ่งอุบัติการณ์โดยทั่วไป
ประมาณ 15% แต่มีความแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ โดยเฉพาะในคนเอเชียจะสูงกว่าคน
ขาว และเป็น subtype ที่มีความซับซ้อนในด้านของการแสดงทางคลินิก ความรุนแรงของ
โรค และการรักษาที่ไม่ได้ผลดีโดยเฉพาะกลุ่ม peripheral T cell lymphoma NOS ซึ่งมีอุบัติ
การณ์สงูมากตัง้แต่ 22%-34% ส�าหรบัในประเทศไทยมรีายงานไว้สงูถงึ 59.8% กลุม่นีจ้งึเป็น
ปัญหาใหญ่ในปัจจบุนั ในด้านของการรกัษาซึง่ไม่ได้ผลด ีต่อไปถ้ามคีวามเข้าใจใน pathobiology 
และการใช้ immunotherapy ดีขึ้น ควรจะท�าให้ปัญหาดังกล่าวลดลงไปได้
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