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จุลสาร Lymphoma Newsletter ในฉบับนี้ ในส่วนของ Pathology Forum นพ. กัลตังต์ สัตยสุนทร
ได้ เขียนเรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มของ Histiocytoses และเนื้องอกของเซลล์สาย macrophage
-dendritic cell lineages ส�ำหรับ Review Article I พญ. นิศา มะเครือสี ได้ทบทวนวารสารเรื่อง Final
Results of the IELSG-19 Randomized Trial of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma:
Improved Event-Free and Progression-Free Survival With Rituximab Plus Chlorambucil
Versus  Either Chlorambucil or Rituximab Monotherapy ส่วน Review Article II  นพ.ดุสติ จิตรเอือ้ กุล
ได้ทบทวนวารสารเรือ่ ง CNS International Prognostic Index: A Risk Model for CNS Relapse in Patients
With Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated With R-CHOP และ Interesting Article I และ II ใน
ฉบับนี้ พญ. ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์ และ พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา ได้สรุปวารสารที่น่าสนใจไว้หลาย
เรื่องที่น่าสนใจ ตามด้วย case discussion โยอาจารย์จิตติมา ศิริจีระชัย เป็นผู้ป่วย Primary CNS post
transplantation lymphoproliferative disorder (PCNS-PTLD) ซึ่งเราไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก
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การปรับเปลี่ยนการจัด กลุ่มของ Histiocytoses และเนื้องอกของเซลล์สาย
macrophage-dendritic cell lineages
Histiocytoses เป็นความผิดปกติที่พบได้ยาก ลักษณะคือมีการรวมกลุ่มของเซลล์ที่คิดว่ามีพัฒนาการมาจาก dendritic

cells หรือ macrophages อาการทางคลินิกพบได้ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงแก่ชีวิต การจัดกลุ่มของ histiocytosisครั้งแรก
ตีพิมพ์ในปี 1987 โดย Working Group of the Histiocyte Society (HS) โดยประกอบไปด้วย 3 กลุ่มคือ Langerhans cells (LC),
non-LC-related และ malignant histiocytoses (MH) และในปัจจุบันทาง Working Group of the Histiocyte Society (HS) ได้เสนอ
ให้มีการรวบรวม และจัดกลุ่มความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ histiocyte ที่มีจ�ำนวนมากกว่า 100 ชนิดขึ้นใหม่เป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัย
ลักษณะร่วมทางคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา พันธุกรรม และโมเลกุล ดังนี้
1. The “L” (Langerhans) Group
2. The “C” Group: cutaneous และ mucocutaneoushistiocytoses
3. The “M” Group: malignant histiocytoses
4. The “R” Group: Rosai-Dorfman disease และ noncutaneous, non-Langerhans cell histiocytses อื่นๆ
5. The “H” Group: hemophagocyticlymphohistiocytosisและ macrophage activation syndrome

The “L” (Langerhans) Group

จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วย Erdheim-Chester disease (ECD) ประมาณ 20% มีรอยโรค LC histiocytosis (LCH) ร่วมด้วย นอกจากนี้ทั้ง
สองโรคมี clonal mutations ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยพันธุกรรมของ MAPK pathway มากกว่า 80% ของเคส และยังอาจมีความเกี่ยวข้อง
กับภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่เหมือนกัน เช่น diabetic insipidus และ/หรือ neurodegenerative disease อีกด้วย ดังนั้นทาง
สมาคมดังกล่าวจึงได้เสนอให้รวม LCH, ECD และ extracutaneous juvenile xanthogranuloma (JXG) เป็นกลุ่มเดียว โรคในกลุ่มนี้
ได้แก่ Langerhans cell histiocytosis, Erdheim-Chester disease (รวม extracutaneous juvenile xanthogranuloma) และ mixed ECD and LCH

The “C” Group: cutaneous และ mucocutaneous histiocytoses

ได้แก่กลุ่มของ Non-LCH ที่เกิดจ�ำเพาะที่ผิวหนัง และ/หรือเยื่อบุต่างๆ โดยบางโรคในกลุ่มนี้อาจมี systemic involvement
โรคในกลุ่มนี้จัดเป็น Xanthogranuloma family ได้ แ ก่ Juvenile xanthogranuloma (JXG; extracutaneous และ disseminatedJXG จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม L group ข้ า งต้ น ) Adult xanthogranuloma (AXG), Solitaryreticulohistiocytoma (SRH), Benign
cephalic histiocytosis (BCH), Generalized eruptive histiocytosis (GEH), Solitary reticulohistiocytoma nodular
histiocytosis (PNH) และ Xanthoma disseminatum (XD) The non-JXG family ได้แก่ cutaneous Rosai-Dorfman disease,
Necrobiotic xanthogranuloma และ Multicentric reticulohistiocytosis (MRH)
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The “M” Group: malignant
histiocytoses
กลุม่ นีไ้ ด้แก่โรคทีเ่ คยได้รบั การวินจิ ฉัยเป็น malignant histiocytoses,
histiocytic sarcoma, interdigitating cell sarcoma,
Langerhans cell sarcoma และ intedeterminate cell
sarcoma ส่วน follicular dendritic cell sarcoma ไม่จัดอยู่ใน
กลุ่มนี้ โรคในกลุ่มนี้จัดเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ Primary malignant
histiocytoses เป็นเนื้องอกที่มี anaplastic histology วินิจฉัย
จากการตัดความเป็นไปได้ของเนือ้ งอกอืน่ โดยย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมี
และย้อมติดอิมมูโนฮิสโตเคมีของ histiocytic/dendritic cell markers
(CD68, CD163, CD4 และ lysozyme) อย่างน้อยสองตัว Secondary
malignant histiocytoses เกิดภายหลังหรือร่วมกับ เนื้องอกทาง
โลหิตวิทยาอื่นๆ

The “R” Group: Rosai-Dorfman disease
และ noncutaneous, non-Langerhans
cell histiocytsesอื่นๆ

ได้ แ ก่ familial RDD, classical (nodal) RDD,
extranodal RDD, neoplasia-associated RDD, immune
disease-associated RDD และ non-C non-L non-M histiocytoses
The “H” Group: hemophagocytic lymphohistiocytosis และ
macrophage activation syndrome อาจเกิดได้ จากหลาย
สาเหตุ แบ่งเป็น Primary HLH และ Secondary HLH

อ้างอิง:

Emile JF, Abla O, Fraitag S, Horne A, Haroche J, Donadieu
J et al. Revised classification of histiocytoses and
neoplasms of the macrophage-dendritic cell lineages.
Blood. 2016 Jun 2;127(22):2672-2681.
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พญ.นิศา มะเครือสี
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุ รศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Final Results of the IELSG-19 Randomized Trial of Mucosa-Associated Lymphoid
Tissue Lymphoma: Improved Event-Free and Progression-Free Survival With Rituximab Plus Chlorambucil Versus Either Chlorambucil or Rituximab Monotherapy.
Zucca E, Conconi A, Martinelli G, Bouabdallah R, Tucci A, et al. J Clin Oncol. 2017;35:1905-1912.

บทน�ำ

มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด Extranodal marginal-zone B-cell
lymphoma ชนิ ด mucosa-associated lymphoid tissue
(MALT lymphoma) พบได้ประมาณร้อยละ 8 ของมะเร็งต่อมน�้ำ
เหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน1,2 การก�ำจัดเชื้อ Helicobacter pylori
เป็ น การรั ก ษาหลั ก ในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น มะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งชนิ ด
MALT ที่กระเพาะอาหารระยะแรกๆ3 ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่
เหมาะสมที่สุดในผู้ป่วยที่มีมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่กระเพาะ และ
ตัวโรคแพร่กระจายซึ่งกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อยา
ปฏิชีวนะ หรือเป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่มีต�ำแหน่งเริ่มต้นนอก
กระเพาะอาหารแล้วกระจายมาที่กระเพาะอาหารซึ่งจะไม่ตอบ
สนองต่อการให้ยาปฏิชีวนะ ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปของการรักษา
มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิดนี้ที่กระเพาะอาหารที่ไม่ตอบสนองต่อ
ยาปฏิชีวนะ1,4-7 ส�ำหรับการฉายแสงสามารถคุมตัวมะเร็งต่อมน�ำ้
เหลืองเฉพาะทีไ่ ด้ แต่กม็ ผี ลข้างเคียงระยะยาวและอาจจะไม่ได้ผล
เสมอไป8-10 พบว่าประมาณ 1/3 ของผู้ป่วยที่มีตัวโรคแพร่กระจาย
ไปหลายที่จะมีรอยโรคนอกต่อมน�้ำเหลืองหลายต�ำแหน่ง11-14
มีการศึกษาการให้ยาเคมีบ�ำบัดตัวเดียว หรือให้ยาร่วม
กันหลายตัวในผู้ป่วย MALT แต่เป็นการศึกษาที่เล็ก และเป็นการ
ศึกษาระยะที่ 2 นอกจากนี้ระยะเวลาการติดตามค่อนข้างสั้น
และสู ต รยาเคมี บ� ำ บั ด ที่ ใ ช้ ก็ เ ป็ น สู ต รที่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษามะเร็ ง
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ต่อมน�้ำเหลืองชนิดโตช้าอื่นๆ15-17  ส�ำหรับยา rituximab นั้นได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่าได้ผลในมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด MALT จาก
การศึ ก ษาระยะที่ 2 ที่ ผ ่ า นมา 18,19 และมี ก ารศึ ก ษาการให้ ย า
bendamustine ร่วมกับ rituximab ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ในการรักษา
ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งเหล่ า นี้ 20  โดยการให้ ย าร่ ว มกั น
หลายตัวจะใช้ในผู้ป่วยที่มี histologic transformation หรือมี
high tumor burden2,21,22 ดังนั้นทาง International Extranodal
Lymphoma Study Group 19 (IELSG-19) จึงได้ท�ำการศึกษา
random เป็นครั้งแรกเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของการให้ยาใน
ผูป้ ว่ ยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิด MALT โดยช่วงแรกของการศึกษา
นีไ้ ด้แบ่งผูป้ ว่ ยออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 ให้ยา chlorambucil
เพียงตัวเดียว กลุม่ ที่ 2 ให้ยา chlorambucil ร่วมกับยา rituximab  
ต่อมาเมื่อมีการศึกษาวิจัยไปแล้วระยะหนึ่งจึงได้มีการเพิ่มผู้ป่วย
อีกกลุม่ หนึง่ ได้แก่กลุม่ ที่ 3 ทีไ่ ด้ยา rituximab เพียงตัวเดียวส�ำหรับ
การรายงานผลในการศึกษาระยะแรกเปรียบเทียบระหว่างการให้ยา
rituximab ร่วมกับ chlorambucil เปรียบเทียบกับ chlorambucil
เพี ย งตั ว เดี ย วนั้ น ได้ ร ายงานผลไปแล้ ว 23 ดั ง นั้ น รายงานวิ จั ย
ฉบับนี้เป็นการศึกษาที่แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม
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วิธีการวิจัย

ส�ำหรับการศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาแบบ open-label, random
ระยะที่ 3 โดยมี 78 โรงพยาบาล จาก 6 ประเทศเข้าร่วมการศึกษา
โดยเริ่มแรกจะมีการ random เปรียบเทียบ 1:1 ระหว่างกลุ่ม A
ได้ยา chlorambucil ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษา ส�ำหรับกลุ่ม B
ได้ยาร่วมกันระหว่าง chlorambucil และ rituximab โดยหลัง
จากที่เก็บรวบรวมผู้ป่วยได้ 252 คน ได้เพิ่มกลุ่ม C ซึ่งได้รับยา
rituximab  เพียงตัวเดียว โดยการ random เป็นอัตราส่วน 1:1:6
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 454 คน
ส�ำหรับข้อมูลของการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้ยา
chlorambucil กับการให้ยา chlorambucil ร่วมกับ rituximab นั้น
ได้มีรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว23 ส�ำหรับการ random ผู้ป่วยนั้น
จะค�ำนึงถึงต�ำแหน่งเริ่มต้นของมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองว่าเป็นที่
กระเพาะอาหารหรือนอกกระเพาะอาหาร การมีตวั โรคกระจายไปที่
ต่อมน�้ำเหลือง การได้รับการรักษาเฉพาะที่มาก่อนเช่น การผ่าตัด
ฉายแสง การให้ยาปฏิชีวนะ และพยากรณ์โรคของผู้ป่วยตาม
International Prognostic Index (IPI) score ว่าเป็น  low และ
low-intermediate risk  เทียบกับ intermediate high และ high risk

กลุ่มประชากร

จะคัดเลือกผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ�้ำหลังจากที่ได้
รับการรักษาเฉพาะทีใ่ นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง
ชนิด MALT หลังจากทีค่ ดั เลือกแล้วจะมีการทบทวนผลพยาธิวทิ ยา
ที่ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาส่วนกลาง ส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด MALT ที่มีต�ำแหน่งเริ่มต้นที่
กระเพาะอาหารที่ตรวจพบว่ามีเชื้อ H. pyroli จะถูกคัดเลือกเข้า
ท�ำการศึกษาในกรณีที่ท�ำการส่องกล้องทางเดินอาหารและมีผล
ทางพยาธิวทิ ยาว่ามีตวั โรคเป็นมากขึน้ โดยไม่คำ� นึงว่ามีระยะเวลา
เท่าไรหลังจากการรักษา H. pylori หรือเป็นผู้ป่วยที่ตัวโรคคงที่
หลังจากการได้รบั การรักษา H. pylori เป็นเวลา 1 ปี ส�ำหรับผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดมาก่อนจะไม่น�ำมาศึกษาใน
การศึกษานี้ โดยการประเมินตัวโรคในผูป้ ว่ ยทุกรายจะอ้างอิงตาม
National Cancer Institute International Workshop criteria24

สูตรยาเคมีบ�ำบัด

ผูป้ ว่ ยกลุม่ A จะได้รบั การ induction ด้วยยา chlorambucil
6 mg/m2 ต่อวัน ทางปาก เป็นเวลา 42 วัน (สัปดาห์ที่ 1-6) หลังจาก
ผ่าน induction แล้วจะมีการประเมินตัวโรคซ�้ำ  ถ้าผู้ป่วยมีตวั โรค
คงทีห่ รือมีหลักฐานว่าตอบสนองต่อการให้ยาจะได้รบั ยา chlorambucil
6 mg/m2 ต่อวัน โดยจะรับประทานทั้งหมดจ�ำนวน 2 สัปดาห์
ต่อรอบการรักษา มีจำ� นวนทัง้ หมด 4 รอบ ให้แต่ละรอบทุก 4 สัปดาห์

(ได้แก่ สัปดาห์ที่ 9 ถึง 10 , 13 ถึง 14, 17 ถึง 18 และ 21 ถึง 22)
ผูป้ ว่ ยกลุม่ B จะได้รบั การ induction ด้วยยา chlorambucil
เหมือนกับกลุ่ม A และมีการให้ยา Rituximab 375 mg/m2  ทาง
หลอดเลือดด�ำ ในวันที่ 1,8, 15 และ 22 หลังจากมีการประเมิน
ตัวโรคซ�้ำแล้วถ้าตัวโรคคงที่หรือมีหลักฐานว่าตอบสนองต่อการ
ให้ยาจะได้รับยา rituximab ต่อทุกวันที่ 1 ของรอบการรั ก ษา
ร่วมกับยา chlorambucil (สัปดาห์ที่ 9,13,17 และ 21)
ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม C จะได้ รั บ ยา rituximab เพี ย งตั ว เดี ย ว
โดยขนาด และวิธีการให้ยาเหมือนกลุ่ม B

การวัดผลการศึกษา

ส�ำหรับวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาคือ event-free
survival (EFS) โดยจะนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการศึกษาจนถึงการ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือตัวโรคเป็นมากขึ้น หรือการหยุด
การรักษาไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม หรือการเริ่มการรักษาด้วยยา
สูตรใหม่โดยที่ไม่ได้มีข้อมูลว่าตัวโรคแย่ลง หรือการเสียชีวิตไม่ว่า
จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม หรือวันที่ผู้ป่วยมาติดตามการรักษา
ครั้งสุดท้าย24
ส�ำหรับวัตถุประสงค์รองของการศึกษาได้แก่ complete
response rate (CR), overall response rate (ORR), response
duration, progression-free survival (PFS), overall survival
(OS), และ toxicity ส�ำหรับ Response นั้นจะประเมินหลังจาก
ได้รับการรักษา 6 สัปดาห์ และวันที่สิ้นสุดของการรักษา หลังจาก
นั้นจะมีการประเมินผู้ป่วยทุก 4 เดือน เป็นเวลา 2 ปี  และประเมิน
ทุก 6 เดือนเป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นประเมินและติดตามทุกปี
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ส�ำหรับการประเมินนัน้ จะประกอบไปด้วย
การตรวจร่างกาย การเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด และท�ำ ultrasound
ช่องท้อง ส�ำหรับการตรวจทางรังสีวิทยาอื่นๆ นอกจากนี้ และหรือ
การส่องกล้องขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมวิจัย
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ผลการศึกษา
ลักษณะของผู ป้ ่ วยและการรักษา ดังแสดงตามรู ปที่ 1

มีผปู้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมดจ�ำนวน 454 ราย แบ่ ง เป็น 151 รายได้รับยา chlorambucil, 152 รายได้รับยา chlorambucil ร่วม
กับยา rituximab และ 151 รายได้รับยา rituximab พบว่ามีผู้ป่วยจ�ำนวน 42 ราย ที่หลังจากทบทวนผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาแล้ว
ไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด MALT ประกอบไปด้วยกลุ่ม A จ�ำนวน 16 ราย กลุ่ม B จ�ำนวน 19 ราย และกลุ่ม C จ�ำนวน 11 ราย  
ดังนัน้ จึงมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าการวิเคราะห์ทงั้ หมด 401 ราย โดยแบ่งเป็นกลุม่ A จ�ำนวน 131 ราย  กลุม่ B จ�ำนวน 132 ราย และกลุม่ C
จ�ำนวน 138 ราย ส�ำหรับความแตกต่างของแต่กลุม่ มีเฉพาะเรือ่ ง B  symptoms ซึง่ พบค่อนข้างน้อยในผูป้ ว่ ยกลุม่ A ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วย 318 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79) ได้รับการรักษาครบตามสูตรที่ก�ำหนดไว้ มีผู้ป่วย 38 รายมีการลด
ขนาดของยา chlorambucil แต่ไม่ได้ลดขนาดยา rituximab  พบว่ามีการหยุดการรักษาในผู้ป่วยจ�ำนวน 61  ราย โดยพบว่ามีการหยุด
ยาทั้ง 2 ตัวซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่ม B ทั้งหมดจ�ำนวน 17 ราย ส่วนยา chlorambucil หยุด 25 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่ม A จ�ำนวน 18 ราย
และเป็นผู้ป่วยกลุ่ม B จ�ำนวน 7 ราย มีผู้ป่วย 19 รายหยุดเฉพาะยา rituximab โดยเป็นผู้ป่วยกลุ่ม B จ�ำนวน 3 ราย และกลุ่ม C
จ�ำนวน 16 คน
ส�ำหรับสาเหตุที่หยุดยา ได้แก่ เกิดพิษของยา มีตัวโรคเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยต้องการหยุดเอง ส�ำหรับการถอนตัวออกจากการ
ศึกษานั้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในแต่ละกลุ่ม ส�ำหรับค่ามัธยฐานระยะเวลาการได้ยา chlorambucil
อยู่ท่ี 14 สัปดาห์ ในกลุ่ม A (ช่วง 5-14 สัปดาห์) และกลุ่ม B (ช่วง 3 ถึง 14 สัปดาห์) ค่ามัธยฐานของจ�ำนวนครั้งของการได้รับยา
rituximab อยู่ที่ 8 ครั้งใน กลุ่ม B และ C (ช่วง 1-8 ครั้งทั้ง 2 กลุ่ม)

รู ปที่ 1 แสดงผู ้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา

มีผู้ป่วย 42 รายทีไม่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมการศึกษาเนื่องจากตรวจทางพยาธิวิทยาแล้วเป็นมะเร็งชนิดอื่น โดยพบว่าเป็น diffuse large
B-cell lymphoma จ�ำนวน 12 ราย เป็น follicular lymphoma  (4 ราย) และเป็น mantle cell lymphoma จ�ำนวน 10 ราย
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การรักษา

พบว่าผูป้ ว่ ย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 จากผูป้ ว่ ย 401 ราย
ได้รับการรักษาตามสูตรการรักษาที่ตั้งไว้ แต่ไม่เคยมีการประเมิน
การตอบสนอง โดยพบว่าผู้ป่วย 1 รายที่อยู่ในกลุ่ม B ได้ถอนตัว
จากการศึกษาเนื่องจากไม่มาติดตามการรักษา ผู้ป่วย 1 รายจาก
กลุม่ A มีเส้นเลือดในสมองตีบเฉียบพลันรุนแรงระหว่างการรักษา
ผู้ป่วย 1 รายจากกลุ่ม B เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่มี
histologic transformation ระหว่างการรักษา และผู้ป่วย 2 ราย
ในกลุม่ C ถอนตัวออกจากการรักษาหลังจากมี allergic reaction
จาก 1 หรือ 2 ครั้งของการได้รับยา rituximab
มีผปู้ ว่ ย 345 ราย (คิดเป็น 86%; 95% CI, 82 - 89) ได้รบั
การประเมินการตอบสนองโดยพบว่ามีผู้ป่วย 264 รายได้รับ CR
คิดเป็นร้อยละ 66 และ ผู้ป่วย 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  ได้รับ
partial response ส�ำหรับสูตรการรักษาที่ใช้ยา chlorambucil
และยา rituximab นั้นได้ผลการตอบสนองดีกว่าในแง่ของการ
เพิ่มของอัตรา ORR และ CR  มากกว่าการให้ยาตัวใดตัวหนึ่ง
เพียงตัวเดียว ส�ำหรับการตอบสนองที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มนั้นได้
แสดงในตารางที่ 2 โดยมีค่ามัธยฐานของการตอบสนองที่ดีที่สุด
อยู่ที่ 3.8 เดือนในทุกกลุ่ม  (interquartile range, 2.0 - 6.4 เดือน)
และไม่มีความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่ม (P = .367) มีแนวโน้มว่า
จะมีระยะเวลาที่หายจากโรคมากกว่าในกลุ่มที่ให้ยา 2 ตัว โดย
พบว่า 5 ปี มีการหายจากโรคคิดเป็นร้อยละ 79 (95% CI, 71-85)  
เปรียบเทียบกับร้อยละ 70 (95% CI, 60-78) และ ร้อยละ 66  
(95% CI, 56-74) ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา chlorambucil และยา rituximab
ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ามีความแตกต่างกันทางนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ดังแสดงในรูปที่ 2  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมู ลพื้นฐานของผู ้ป่วย
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ตารางที่ 2 แสดงการตอบสนองต่อการรักษา

Time-Related End Point Analysis

ค่ามัธยฐานของการติดตามในการศึกษาทีจ่ ำ� นวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 401 ราย อยูท่ ี่ 7.4 ปี (interquartile range, 5.6 - 9.7 ปี) และ
ผลของการศึกษาหลังจากทีไ่ ด้เพิม่ กลุม่ ที่ 3 ซึง่ มีการติดตามยาวกว่ากลุม่ A และ B โดยกลุม่ A และ B มีการติดตามการรักษาอยูท่ ี่ 9.3 ปี
(interquartile range, 6.8 - 10.3 ปี) ส่วนในกลุ่ม C มีการติดตามการรักษาอยู่ที่ 5.7 ปี (interquartile range, 4.8 - 6.5 ปี)
ส�ำหรับค่ามัธยฐานของ EFS ซึง่ เป็นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษานีใ้ นทุกกลุม่ อยูท่ ี่ 8.6 ปี โดยพบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ยา chlorambucil  
เพียงอย่างเดียว มีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 5.1 ปี ส�ำหรับกลุ่มที่ได้ยา rituximab เพียงอย่างเดียวมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 5.6 ปี โดยพบว่าค่า EFS
จะสัน้ กว่ากลุม่ ทีไ่ ด้ยา rituximab ร่วมกับ chlorambucil อย่างมีคา่ นัยส�ำคัญทางสถิตอิ ยูท่ ี่ 0.0009 โดยค่ามัธยฐานของ EFS ยังไม่ถงึ ดังนัน้
เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ chlorambucil เพียงตัวเดียวนั้น การให้ยา rituximab เพิ่มเข้าไปพบว่ามีการลดการเกิด EFS events
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (hazard ratio [HR], 0.54; 95% CI, 0.38 - 0.77) ส�ำหรับการให้ rtituximab เพียงตัวเดียวพบว่าไม่ได้
ประโยชน์โดยมี HR, 0.97 (95% CI, 0.69 to 1.35)
เมื่อวิเคราะห์ EFS ที่ 5 ปี พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยการให้ยาร่วมกันมี EFS อยู่ที่ร้อยละ 68 (95% CI, 60-76)  
มี ร้อยละ 51 ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ยาchlorambucil เพียงตัวเดียว
(95% CI, 42 to 60),และร้อยละ 50 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยา rituximab
เพียงตัวเดียว (95% CI, 42 to 59) ดังแสดงดังรูปที่ 3A ส�ำหรับ
ค่ามัธยฐานของ PFS พบว่าดีกว่า (P = .0119) ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
รักษาด้วยการให้ยารวมกัน ส�ำหรับค่ามัธยฐานยังไม่ถึง ซึ่งเทียบ
กับ chlorambucil อยูท่ ี่ 8.3 ปี และ rituximab อยูท่ ี่ 6.9 ปี ส�ำหรับ
HR ของการให้ยาร่วมกัน 2 ตัวอยูท่ ี่ 0.62 (95% CI, 0.42-0.93) โดยที่
การให้ rituximab เพียงตัวเดียวมีผล ของการรักษาเหมือนกับ
การให้ chlorambucil เพียงตัวเดียว (HR, 1.10; 95% CI, 0.76-1.59)

การรักษาด้วยยาร่วมกันอยู่ที่ร้อยละ 90  (95% CI, 83-94) ได้ยา
chlorambucil เพียงอย่างเดียว อยู่ที่ร้อยละ 89 (95% CI, 82-9)
และได้ยา rituximab อย่างเดียวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 92 (95% CI, 86-96)

ส�ำหรับ 5-year PFS ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการให้ยาร่วม
กันมีค่าสูงกว่าโดยอยู่ที่ร้อยละ 72 (95% CI, 63-79) เมื่อเทียบ
กับ chlorambucil ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 59 (95% CI, 50-68) และยา
rituximab อยู่ที่ร้อยละ 57 (95% CI, 48-65) พบว่าผู้ป่วยเสีย
ส�ำหรับ 5-year PFS ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการ ชีวติ ทัง้ หมด 58 ราย เป็นผูป้ ว่ ยในกลุม่ A จ�ำนวน 20 รายในกลุม่ B
ให้ยาร่วมกันมีค่าสูงกว่าโดยอยู่ที่ร้อยละ 72  (95% CI, 63-79)   จ�ำนวน  25 ราย และในกลุ่ม C จ�ำนวน 13 ราย ส�ำหรับสาเหตุ
เมื่อเทียบกับ chlorambucil ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 59 (95% CI, 50-68) ของการเสียชีวิตนั้นดังแสดงตามตารางที่ 3
และยา rituximab อยูท่ รี่ อ้ ยละ 57 (95% CI, 48-65)   พบว่าผูป้ ว่ ย
เสียชีวิตทั้งหมด 58 ราย เป็นผู้ป่วยในกลุ่ม A จ�ำนวน 20 รายใน
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันในแง่ของ OS ระหว่างแต่ละกลุม่
กลุ่ม B จ�ำนวน  25 ราย และในกลุ่ม C จ�ำนวน 13 ราย ส�ำหรับ โดยมีค่านัยส�ำคัญทางสถิติ (P = .464) ส�ำหรับ 5 ปี OS rate ใน
สาเหตุของการเสียชีวิตนั้นดังแสดงตามตารางที่ 3 พบว่าไม่มี กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาร่วมกันอยูท่ รี่ อ้ ยละ 90  (95% CI, 83-94)
ความแตกต่างกันในแง่ของ OS ระหว่างแต่ละกลุ่ม โดยมีค่านัย ได้ยา chlorambucil เพียงอย่างเดียว อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 89 (95% CI, 82-9)
ส�ำคัญทางสถิติ (P = .464) ส�ำหรับ 5 ปี OS rate ในกลุ่มี่ได้รับ และได้ยา rituximab อย่างเดียวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 92 (95% CI, 86-96)
8

ในระหว่างการศึกษานัน้ พบว่ามีผปู้ ว่ ย 10 รายทีม่ ี histologic
transformation โดยเป็นผู้ป่วยในกลุ่ม A จ�ำนวน 2 คน กลุ่ม B
จ�ำนวน 6 คน และกลุม่ C จ�ำนวน 2 คน พบว่ามีผปู้ ว่ ย 6 รายเสียชีวติ
โดย 4 ใน 6 ราย มีตัวโรคเป็นมากขึ้นกลายเป็นมะเร็งต่อมน�้ำ
เหลืองชนิดรุนแรง ส�ำหรับ second primary malignancies  นัน้ มี
จ�ำนวนทั้งหมด 34 ราย โดยพบว่า 14 รายอยู่ในกลุ่ม A  9 รายอยู่
ในกลุ่ม B และ 11 รายอยู่ในกลุ่ม C ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน
ทางนัยส�ำคัญทางสถิติ (P = .512) โดยเป็น solid tumors จ�ำนวน
27 ราย เป็นมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิด B จ�ำนวน 4 ราย ซึง่ ประกอบ
ไปด้ ว ย acute lymphoblastic leukemia 1 ราย, chronic
lymphocytic leukemia 1 ราย, mantle cell lymphoma 1 ราย
และ myeloid neoplasms 3 ราย
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และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งมะเร็ ง ต่ อ ม
น�้ำเหลืองที่อยู่ทกี่ ระเพาะอาหารกับมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองทีอ่ ยูน่ อก
กระเพาะอาหาร พบว่ากลุ่มที่มีมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่กระเพาะ
อาหารมีคา่ สูงกว่า (72%; 95% CI, 65-79) เทียบกับกลุม่ ทีม่ รี อยโรค
อยูน่ อกกระเพาะอาหาร (61%; 95% CI, 54-67) อย่างไรก็ตามพบว่า
ผู้ป่วยที่มีมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่กระเพาะอาหารจะเป็นระยะ
เริ่มต้นเฉพาะที่มากกว่าเมื่อเทียบกลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
ชนิดนอกกระเพาะอาหาร โดยพบว่าเป็นระยะที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 60
ในผู้ป่วยที่มีมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่กระเพาะอาหาร เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองนอกกระเพาะอาหารที่เป็น
ระยะที่ 1 ร้อยละ 30 ( P .001) แต่ทว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมน�้ำ
เหลืองนอกกระเพาะอาหารนั้นจะมีความหลากหลายทางด้าน
ต�ำแหน่งของมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองท�ำให้ผลลัพธ์ของการรักษามี
ความแตกต่างกัน ส�ำหรับ CR rate ในกลุม่ ทีม่ มี ะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง
อยู่ที่กระเพาะอาหารนั้นอยู่ที่ร้อยละ 91 หลังจากได้ยา 2 ชนิด
ร้อยละ 61 หลังจากได้ยา chlorambucil และร้อยละ 67 หลังจากได้ยา
rituximab (P = .001) ส่วนมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองนอกกระเพาะอาหาร
นั้นพบว่า CR rate ในผู้ป่วยที่ได้รับยา 2 ชนิดได้แก่ร้อยละ 72
หลังจากได้รับยา chlorambucil อยู่ที่ร้อยละ 62 และหลังจากได้
รับยา rituximab อยูท่ รี่ อ้ ยละ 48 (P = .008) ดังนัน้ พบว่ามี CR rate
สูงกว่าในกลุ่มที่ได้ยา 2 ชนิด ทั้งกลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่
กระเพาะและนอกกระเพาะ

เมื่อวิเคราะห์แบบ univariate analysis ในกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดนัน้ พบว่า IPI score, การมีตวั โรคไปทีต่ อ่ มน�ำ้ เหลือง มีผลต่อ
EFS, PFS, และ OS ส�ำหรับต�ำแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่กระเพาะอาหาร
นัน้ พบว่ามีผลเพียง EFS, PFS  เท่านัน้ ส่วนประวัตกิ ารรักษาเฉพาะที่
มาก่อนนั้นไม่มีผลต่อผลลัพธ์ของการรักษา และเมื่อมาวิเคราะห์
แบบ multivariate analysis เพื่อหา EFS และ PFS หลังจากได้ที่
มีการควบคุมตัวแปร ได้แก่ การมีตัวโรคไปที่ต่อมน�้ำเหลือง, IPI,
และต�ำแหน่งเริม่ ต้นของมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองแล้ว พบว่าปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อ EFS และ PFS ได้แก่ชนิดของการรักษาที่ให้ และเมื่อตัดเอา
ต�ำแหน่งเริม่ ต้นของมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองออกไป พบว่ามีเพียง  IPI  
ส�ำหรับวัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้ พบว่ากลุ่มที่
เท่านั้นที่มีผลต่อ OS อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นการเพิ่ม
ยาเข้าไปท�ำให้มี EFS และ PFS ที่ดีกว่า มี CR rate ที่สูงกว่า ได้ยา 2 ชนิดนั้นจะมี EFS ที่ยาวกว่ากลุ่มที่ได้ยาตัวเดียวทั้งกลุ่ม
ที่เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่กระเพาะอาหาร (P = .002) และ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ (p=0.015)
นอกกระเพาะอาหาร (P = .022), ทัง้ ผูป้ ว่ ยทีม่ ตี วั โรคไปทีต่ อ่ มน�ำ้ เหลือง
(P = .0054) หรือไม่มตี วั โรคไปทีต่ อ่ มน�ำ้ เหลือง (P = .0094) และ
กลุ่มที่มี low IPI ถึง low-intermediate IPI (P = .0005) แต่ไม่ต่าง
กันในกลุ่มที่เป็น unfavorable IPI scores ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็น
ระยะที่ 1 ก็จะมีผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีกว่า

ความปลอดภัย

พบว่ามีความปลอดภัยในผูป้ ว่ ย 401 รายทีไ่ ด้รบั การรักษา
ตามสูตรยาดังกล่าว ส�ำหรับพิษทางด้านระบบโลหิตวิทยานัน้ พบใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาร่วมกัน 2 ตัวบ่อยกว่า ดังตารางที่ 4 อย่างไร
ก็ตามสามารถทนต่อการรักษาได้ มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนน้อยทีม่ ผี ลข้างเคียง
และไม่พบมีความแตกต่างระหว่างแต่ละกลุม่ ส�ำหรับผลข้างเคียง
ที่ไม่ใช่ทางระบบโลหิตวิทยานั้นพบได้ในผู้ป่วย 5 ราย ดังแสดง
รูปที่ 2 เป็น kaplan-Meier ประมาณระยะเวลาในการตอบ ในตารางที่ 4
สนอง (response duration; RD) ในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม พบว่า
มี 345 รายได้รบั การตอบสนอง โดยมี partial, n=81; complete
response, n=264
9
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ตารางที่ 3 สาเหตุของการเสียชี วิต

รู ปที่ 3 Kaplan-Meier survival curve ตามการรักษาในแง่ของ
event-free survival (EFS) progression-free survival (PFS)
และ overall survival (OS) HR

ตารางที่ 4 แสดง hematologic toxicity และ nonhematologic adverse event
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การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษานี้ เ ป็ น รายงาน
สุดท้ายจากการศึกษา random ผู้ป่วยที่
เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด MALT ที่ได้
รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยาเคมี บ� ำ บั ด ส� ำ หรั บ
ในรายงานการวิจัยที่แล้ว ได้รายงานเกี่ยว
กับผลเบื้องต้นของการรักษาไปแล้วซึ่งมี
การให้ยา 2 กลุม่ ได้แก่ chlorambucil และ
chlorambucil ร่วมกับ rituximab แต่ก็ได้
มี ก ารเพิ่ มกลุ ่ มที่ 3 ซึ่ งให้ยา rituximab
เพียงตัวเดียวเข้ามา ซึง่ ยา rituximab เป็นยา
ที่มีผลต่อการรักษา มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
ชนิด MALT18 แต่การให้ยาร่วมกัน 2 ตัว
นั้นยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน

  
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษา random
ผู ้ ป ่ ว ยเฉพาะมะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งชนิ ด
MALT  ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารศึกษาอืน่ ๆ ในอนาคต
การที่ OS ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
แต่ละกลุม่ นัน้ ท�ำให้สามารถพิจารณาให้ยา
rituximab เพียงตัวเดียวในผู้ป่วยที่เริ่มต้น
รักษาเพื่อลดผลข้างเคียงจากการฉายแสง
และการให้ยาเคมีบ�ำบัด  ในการศึกษานี้
พบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่
กระเพาะอาหารจะมี CR rate และ EFS ที่
ดีกว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองนอก
กระเพาะอาหาร

ส�ำหรับขนาดตัวอย่างทีม่ าค�ำนวณ
เพือ่ ต้องการหา EFS  นัน้ ใช้คา่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ร้อยละ 20 ในแต่ละกลุ่ม ส�ำหรับ OS ไม่มี
ผลเนือ่ งจากตัวมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิดนี้
เป็นชนิดโตช้า นอกจากนีย้ งั มีความจ�ำเป็น
ในเรือ่ งของการศึกษา ค่าใช้จา่ ยจากการใช้
rituximab ด้วย23

ในการศึกษานี้ พบว่าการให้ยา
rituximab ร่วมกับ chlorambucil พบว่า
เพิ่มการหายจากโรค โดยดูได้จาก ORR
และ CR rate ที่เพิ่มขึ้น และน�ำไปสู่การ
เพิ่ ม ของระยะเวลาของ EFS และ PFS
อย่ า งที่ ค าดเอาไว้ ว ่ า แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ พิ่ ม OS  
เนือ่ งจากเป็นมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิดโตช้า
ส�ำหรับการศึกษาการให้ยาร่วมกัน 2 ชนิด
นัน้ มีการศึกษาใน preclinical studies มาก่อน
ดังนั้นการศึกษานี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อดู
ประโยชน์ ข อง rituximab ที่ ใ ห้ ร ่ ว มกั บ
chloramabucil  ซึง่ พบว่าการให้ยา 2 ชนิด
มี ผ ลเพิ่ ม EFS และ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ด ้ ว ย
multivariate analysis พบว่า IPI และการมี
ตัวโรคทีต่ อ่ มน�ำ้ เหลือง มีผลต่อ EFS และ PFS

อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ป่วยที่
เป็ น มะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งที่ ก ระเพาะ
อาหารที่ถูกคัดเลือกเข้ารับการศึกษาเป็น
ระยะที่ 1 มากกว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อม
น�้ำเหลืองนอกกระเพาะอาหารท�ำให้ผล
ของการศึกษาที่ได้แตกต่างกัน นอกจากนี้
กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น มะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งนอก
กระเพาะอาหารยังมีความแตกต่างกันใน
เรือ่ งของต�ำแหน่งของมะเร็ง 25 ท�ำให้ผลลัพธ์
ของการศึกษาแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่ EFS ซึ่งก็พบว่าสูงกว่าทั้งในกลุ่มที่
เป็ น มะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งที่ ก ระเพาะ
อาหาร และนอกกระเพาะอาหาร ส�ำหรับ
สูตรการรักษานั้นสามารถทนได้ และไม่มี
ผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึง ส�ำหรับพิษของ
แต่ละกลุ่มนั้น ไม่มีความแตกต่างทั้งพิษ
ฉับพลัน และพิษระยะยาวของยาแต่ละกลุม่

ได้มกี ารศึกษาระยะที่ 2 ของกลุม่
Spanish GELTAMO  ซึง่ แสดงว่ามีผลของการ
ให้ยา bendamustine ร่วมกับ rituximab
เป็ น ยาขนานแรกในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น มะเร็ ง
ต่อมน�ำ้ เหลืองชนิด MALT 20  โดยมีผปู้ ว่ ย
57 รายทีเ่ ข้าร่วมศึกษา  พบว่ามีคา่ มัธยฐาน
ของการติดตามการรักษาอยู่ที่ 43 เดือน
โดยมี EFS ที่ 4 ปี ร้อยละ 88  (95% CI, 74-95)
ซึ่ ง ผลของการศึ ก ษานี้ ค ่ อ นข้ า งที่ จ ะดี
นอกจากนี้ใน GELTAMO study นั้นพบ
ว่ า มี อ าการที่ บ อกผลการรั ก ษาที่ ไ ม่ ดี
ได้แก่ มี B symptom การมีตัวโรคของ
มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองนอกต�ำแหน่งน�ำ้ เหลือง
หลายต�ำแหน่ง มีตัวโรคที่ต่อมน�้ำเหลือง
และไขกระดูก นอกจากนีจ้ ำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง
และการออกแบบการศึกษาที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ การเอาผลการรักษามาเปรียบเทียบ
อาจต้องระมัดระวัง26

โดยสรุป การศึกษานี้พบว่าการ
ให้ยา rituximab ร่วมกับ chlorambucil
มีประสิทธิภาพในการรักษาเป็นยาขนาน
แรกในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ต่ อ มน้ เ หลื อ งชนิ ด
MALT โดยพบว่าเพิ่ม EFS และ PFS และ
ผลจากการศึกษานี้อาจจะสามารถบอก
ถึงมาตรฐานของสูตรยาในผู้ป่วยมะเร็ง
ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งชนิ ด MALT ที่ ต ้ อ งการ
systemic treatment ได้ว่าจากการที่ไม่
เพิม่ OS นัน้ ควรพิจารณาให้ยา chlorambucil
เพียงตัวเดียวเป็นยาขนานแรก และถ้าต้องการ
หลีกเลี่ยงพิษของยาเคมีบ�ำบัดก็สามารถ
ใช้ยา rituximab เพียงตัวเดียวได้
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บทน�ำ

การกลับเป็นซ�้ำของมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองในระบบประสาทส่วนกลาง (CNS relapse) ชนิด diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
เป็นสาเหตุการตายที่พบได้บ่อยที่สุด โดยที่ผลการรักษาจาก R-CHOP (Rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine,
prednisolone) ต่อการกลับเป็นซ�้ำยังคงเป็นที่ถกเถียง รายงาน CNS relaspe น้อยกว่า 1% พบในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุน้อยและความ
เสี่ยงต�่ำ  ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจพบ CNS relapse ได้เพิ่มขึ้นถึง 35% ก่อนหน้าการศึกษานี้ยังไม่มีปัจจัยใดเป็นสิ่งที่ระบุถึง
กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจประเมินทางระบบประสาทเช่นการส่งตรวจน�้ำไขสันหลัง (CSF) ทางเซลล์วิทยา (cytology) การส่ง  
flow cytometry และการตรวจทางภาพรังสี เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณาในการให้การรักษาด้วยการให้ยาทางไขสันหลังหรือการ
ป้องกัน (prophylaxis) ต่อ  CNS relapse การประเมินความเสี่ยงก่อนหน้าได้ท�ำในประชากรกลุ่มเล็ก ไม่มีการสอบทานความถูกต้อง
(validation) และเป็นการท�ำในช่วงก่อน rituximab จะได้รับการใช้ในสูตรยาเคมีบ�ำบัด งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการประเมินความ
เสี่ยงโดยใช้กลุ่มผู้ป่วย DLBCL ที่ได้รับการรักษาด้วยสูตร R-CHOP จาก กลุ่มผู้ป่วยนานาชาติและเยอรมันนี  (German High-Grade
Non-Hodgkin Lymphoma Study Group; DSHNHL) ได้ท�ำ  validation  โดยใช้ผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน วินิจฉัยเป็น DLBCL ที่ได้รับ
การรักษาด้วย R-CHOP จาก British Columbia Cancer Agency (BCCA)

ผู ้ป่วยและกระบวนการวิจัย

การพัฒนาคะแนนความเสี่ยง
ข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 2,164 คน วินิจฉัยเป็น aggressive
B-cell lymphoma มี 80% ได้รับการวินิจฉัยเป็น DLBCL ผู้ป่วย
จากการศึกษา DSHNHL หรือ MInT มีช่วงอายุ 18 – 80 ปี ไม่ติด
เชื้อ HIV  แยกผู้ป่วยที่มีโรคใน CNS  และผู้ที่ไม่ได้ rituximab  
ออกจากการศึกษา ได้รับยาเคมีสูตร R-CHOP  หรือสูตรคล้าย
R-CHOP (R-CHOEP และ MegaCHOP) การรักษาประกอบ
ด้วย rituximab ขนาดมาตรฐานที่ 6 หรือ 8 หรือ 12 ครั้งเมื่อให้ใน
สูตร R-CHOP  ทุก 2 หรือ 3 สัปดาห์ กลุ่มผู้ป่วยอายุ 18 – 60 ปีที่
ความเสี่ยงสูง (High-risk) มีคะแนน 2-3 ของ age-adjusted International Prognostic Index (aaIPI) จะได้รับ R-CHOEP ทุก
14 วันเป็นจ�ำนวน6 – 8 ครั้ง หรือ R-MegaCHOP 4 ครั้ง
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ข้อมูล CNS relapse จากการศึกษา RICOVER-60
หรือ MInT และ DSHNHL รายงานถึงปัจจัยจาก IPI (อายุ > 60
ปี, LDH ที่สูง, ECOG > 1, การกระจายไปนอกต่อมน�้ำเหลือง
มากกว่า 1 ที่ และ ระยะที่ 3 และ 4) การกระจายไปสู่อวัยวะนอก
ต่อมน�้ำเหลือง (extranodal involvement) เฉพาะจุดเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้เกิด CNS relapse หากพบอาการแสดงทางระบบประสาท
หรือตรวจพบจากภาพรังสี จะมีการตรวจหา lymphoma cell
จาก CSF และผู้ป่วยช่วงอายุ 60 – 80 ปีที่มีการกระจายของ
มะเร็งไปที่ไขกระดูก อัณฑะ และต่อนน�้ำเหลืองช่วงคอและศีรษะ
จะได้รับ Methotrexate 15 mg ทางไขสันหลังในวันที่ 1 และ 5
ของการได้ยาเคมีบ�ำบัด

การสอบทานความถูกต้อง
(Validation) คะแนนความเสี่ยง
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การศึกษานี้ผ่านคณะกรรรมการจริยธรรมของ BCCA ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001- 2013 ได้แยก primary
mediastinal B-cell lymphoma, HIV-positive DLBCL และ CNS lymphoma ออกจากการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนเดือน
กันยายน 2002 จะได้รับ CNS prophylaxis เป็น methotrexate และ cytarabine ทางไขสันหลังสองครั้งต่อสัปดาห์ในสามรอบแรก
ของยาเคมีบ�ำบัด ให้ในผู้ป่วยที่มีการกระจายไปที่ไขกระดูก อัณฑะ sinus และ epidural หลังปี ค.ศ. 2002 ค�ำแนะน�ำให้ยาเฉพาะใน
ผู้ป่วยที่มีการกระจายไปที่ sinus และในปี ค.ศ. 2013 มีการให้ methotrexate ขนาดสูงในผู้ป่วยที่มีการกระจายไปที่อัณฑะและไต
จุดมุ่งหมายหลัก (primary end point) ของงานวิจัยคือระยะเวลาตั้งแต่เก็บข้อมูลถึงเวลาที่เกิด CNS relapse ส�ำหรับ validation
ข้อมูลจะใช้ช่วงระยะเวลาตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงเวลาที่เกิด CNS relapse จุดมุ่งหมายรอง (secondary end point) คืออัตราการรอด
ชีวิตหลังจากเกิด CNS relapse โดยใช้วิธีการ Kaplan-Meier และเปรียบเทียบความเสี่ยงกลุ่ม CNS โดยใช้ log-rank test ตัวแปร
เดี่ยว (univariable) ที่มีปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงคือ แต่ละปัจจัยของ IPI, คะแนน IPI, ขนาดใหญ่ (>7 cm), B symptoms,
albumin, เพศ และการกระจายนอกต่อนน�้ำเหลือง log-rank test ในการค�ำนวณ

ผลลัพธ์

ผู ้ ป ่ ว ยจากกลุ ่ ม DSHNHL จ� ำ นวน 2,164 คนที่ น� ำ มาศึ ก ษามี 80% ที่ เ ป็ น DLBCL สามารถแสดงถึ ง ความแม่ น ย� ำ ใน
การพยากรณ์กลุ่มผู้ป่วย DLBCL จาก BCCA ตามตารางที่ 1 ซึ่งจะเห็นความแตกต่างของการศึกษานี้
ตารางที่ 1: ลักษณะทางคลินิกที่ส�ำคัญของผู้ป่วย Training Set (German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group,
MabThera International Trial) และ Validation Set (British Columbia Cancer Agency) คือ ผู้ป่วยจาก DSHNHL อายุเฉลี่ยน้อย
กว่า ECOG ดีกว่า LDH สูงกว่าและก้อนขนาดใหญ่มากกว่า ในขณะที่ BCCA ผู้ป่วยระยะ 3 และ 4 มากกว่า และคะแนน IPI สูงกว่า
ส่วนค่าอื่นไม่แตกต่างกัน อัตราการเกิด CNS relapse ในกลุ่ม DSHNHL ที่สองปีอยู่ที่ 2.8% (95%CI, 2 – 3) ส่วน BCCA อยู่ที่ 4.8%
(95%CI, 3.6 – 6) ค่ากลางของเวลาที่มี CNS relapse อยู่ที่ 7.2 เดือนใน DSHNHL และ 6.7 เดือนใน BCCA ส่วนค่ากลางของอัตรา
รอดชีวิตหลังจากพบ CNS relapse อยู่ที่ 3.5 เดือนใน DSHNHL และ 2.8 เดือนใน

การพัฒนา CNS-IPI

Univariableทีแ่ สดงนัยส�ำคัญในการประเมิน IPI คือ แต่ละปัจจัยของ IPI, IPI score, ก้อนขนาดใหญ่ (bulky), B symptoms, albumin,
เพศ และ การกระจายสู่อวัยวะนอกต่อมน�้ำเหลือง ได้แก่ ไต ต่อมหมวกไต ปอด ผิวหนัง เยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) ในการวิเคราะห์
multivariable ที่มีผลต่อการพยากรณ์ CNS relapse คือ ปัจจัยจาก IPI ตามตารางที่ 2 แสดงถึงการกระจาย extranodal อย่างไม่มี
นัยส�ำคัญ เนื่องจากตัวแปรนี้มีความเกี่ยวโยงอย่างมากในตัวแปร stage IV แต่เมื่อประเมินแบบ univariable จะพบว่ามีนัยส�ำคัญต่อ
CNS relapse เช่น ไตหรือต่อมหมวกไต (HR 2.8: 95%CI, 1.3 – 5.8; P = 0.006) และผิวหนัง (HR 7.5; 95%CI, 2.6 – 21.2)
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ตารางที่ 2: ปั จจั ย ที่ ก� ำ หนด CNS
International Prognostic Index:
ผลจากการศึ ก ษา Multivariable
Analysis
ดังนั้น สรุปปัจจัยในการการประเมิน CNS-IPI ประกอบด้วย ทุกปัจจัยจาก IPI และ การกระจายไปที่ไตและ/หรือต่อมหมวกไต รวม
เป็นหกข้อ ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน เมื่อประเมินอัตราความเสี่ยงของ CNS relapse ที่ 2 ปี พบว่า คะแนนที่ 0 – 1 พบว่าน้อยกว่า
1% คะแนนที่ 2 – 3 พบว่า 2.4% และ 4.7% ในขณะที่ คะแนนที่ 4 – 6 จะมีอัตราความเสี่ยงอยู่ที่ 7.4% 15% และ 32.5% ตามล�ำดับ
เมื่อน�ำมาใช้ทางคลินิก คะแนนที่ได้จะแบ่งคะแนนที่ 0 – 1เป็นของความเสี่ยงต�่ำ (low risk) มี CNS relapse  ที่ 2 ปีเท่ากับ 0.6%
ช่วงคะแนนที่ 2 – 3 เป็นความเสี่ยงระดับกลาง (intermediate risk) มี CNS relapse  ที่ 2 ปีเท่ากับ 3.4% และ ช่วงคะแนนที่ 4 – 6 เป็น
ความเสี่ยงสูง (high risk) มี CNS relapse  ที่ 2 ปีเท่ากับ 10.2% ตามรูปที่ 1เมื่อประเมิน cohort ของ ผู้ป่วยกลุ่ม BCCA ตามช่วง
ความเสี่ยงคล้ายกับข้อมูลจาก DSHNHL โดยที่กลุ่ม low risk มี CNS relapse  ที่ 2 ปีเท่ากับ 0.8% กลุ่ม intermediate risk เท่ากับ
2.9% และกลุ่ม high risk เท่ากับ 10%
รูปที่ 1: ปัจจัยเสีย่ งต่อการคืนกลับของโรคที่ CNS จาก ไต ต่อมหมวกไต ข้อมูลจาก German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma
Study Group/MabThera International Trial
การสอบทานความถูกต้องของ CNS-IPI
การศึกษานี้น�ำข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด 1,597 คนจาก BCCA รับการ
วินิจฉัยเป็น DLBCL ใช้ส�ำหรับ validation ประเมิน univariable
พบว่าปัจจัยแต่ละข้อของ IPI ส่งผลต่อ CNS relapse ยกเว้น
อายุ ส่วน extranodal ที่มีผลต่อ CNS relapse คือ ไต/ต่อมหมวก
ไต ตับ เยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มปอด ไขกระดูก อัณฑะ และตา เมื่อใช้
multivariable ในการวิเคราะห์พบว่า LDH (P = 0.034) และ
extranodal involvement > 1 (P = 0.001) เท่านั้นที่มีผลต่อ
CNS relapse
การใช้ Cohort ของ ผู้ป่วยกลุ่ม BCCA ส�ำหรับ validation ตาม
ช่วงความเสี่ยงพบว่า กลุ่ม low riskมี CNS relapse ที่ 2 ปีเท่ากับ
0.8% (CI,  0% - 1.6%) กลุ่ม intermediate risk เท่ากับ 3.9%
(CI, 2.3% - 5.5%)กลุม่ high risk เท่ากับ 12% (CI, 7.9% - 16.1%)
ร้อยละ 55 CNS relapse อยูใ่ นกลุม่ high riskกลุม่ intermediate risk
พบได้ 40% และ 5% ใน low risk ตามรูปที่ 2
รูปที่ 2: ปัจจัยเสี่ยงต่อการคืนกลับของโรคที่ CNS แยกตาม
จ�ำนวนปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลจาก German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group/MabThera International Trial
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บทวิจารณ์

ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด DLBCL ที่มี CNS relapse จะมีผลลัพธ์แย่ มีความพยายามค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็น
ประโยชน์ในการพยากรณ์การกลับเป็นซ�้ำของโรค มีการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดพบว่า เมื่อให้ rituximab กับสูตรยาเคมีบ�ำบัดจะลด CNS
relapse ค่อนข้างน้อยจาก 6.9% เป็น 4.1% ในสองปี การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่พัฒนาและมี validation คะแนนความเสี่ยงจาก
ข้อมูลที่ไม่ขึ้นต่อกันจาก 2 แหล่ง แม้ว่าอาจจะมีความโน้มเอียงในการเลือก (selection bias) กลุ่มประชากรผู้ป่วย แต่การศึกษานี้ใช้
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่สามารถบอกลักษณะของประชากรได้ มีการน�ำข้อมูลจาก DSHNHL ไปใช้ในผู้ป่วยจาก BCCA พบว่า
คะแนน IPI และการกระจายไปสู่ไตและ/หรือต่อมหมวกไตเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อ CNS relapse นอกจากนี้ยังพบความแตกต่าง
เพิ่มเติมจาก BCCA คือ การกระจายไปอัณฑะ เยื่อหุ้มหัวใจ ตา ไขกระดูก และผิวหนังสามารถเพิ่ม CNS relapse ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ข้อมูลของ DSHNHL ไม่พบนัยส�ำคัญต่อ CNS relapse หากการกระจายไปอัณฑะ เนื่องจากผู้ป่วยทุกคนจะได้รับยา intrathecal
methotrexate และการฉายแสงอัณฑะข้างที่ไม่มีการกระจาย แตกต่างจาก BCCA ที่มีเพียง 10% ของผู้ป่วยจะได้การป้องกัน CNS
relapse (prophylaxis) มีรายงานจากประเทศเดนมาร์ก ออสเตรเลีย และอังกฤษ ถึงประโยชน์ของการใช้ CNS-IPI ร่วมกับการท�ำ 
PET scan เพื่อใช้ในการพยากรณ์โรค
Etoposide เป็นยาที่ลด CNS relapse ในช่วงก่อนที่จะมี rituximab จึงได้มีการประเมินผลของ etoposide ต่อ CNS relapse
ในปัจจุบันที่ได้รับ rituximab ผลคือการให้ etoposide กลับไม่ช่วยลดความเสี่ยง CNS relapse อย่างไรก็ดี แม้ว่าลักษณะของผู้ป่วย
รายละเอียดการรักษา และค�ำจ�ำกัดความจากการศึกษาทั้งสองจะมีความแตกต่าง แต่ไม่มีนัยส�ำคัญหลังจากได้ validation ข้อมูล
จากทั้งสองกลุ่มประชากร
จากการศึกษานี้สามารถแสดงถึงการใช้งานทางคลินิกคือประการแรก 46.3% ของผู้ป่วยจัดอยู่ในกลุ่ม low risk ซึ่งมีโอกาสเกิด CNS
relapse น้อยกว่า 1% ถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการที่จ�ำเพาะทางระบบประสาท ไม่จ�ำเป็นต้องมีการสืบค้นรอยโรคทางประบบประสาทส่วน
กลาง หรือการให้ยาทางไขสันหลัง ยกเว้นผู้ป่วยที่มีการกระจายไปที่อัณฑะ เช่นเดียวกับ intermediate risk ที่มีแนวทางเดียวกับ low
risk group ยกเว้นมีการกระจายไปที่ไตและหรือต่อมหมวกไต ส่วนผู้ป่วย high risk ที่มีประมาณ 12.3% จ�ำเป็นต้องมีการสืบค้นรอย
โรคทางระบบประสาทและให้ยาเคมีบ�ำบัดป้องกันเนื่องจากจะมีโอกาสเกิด CNS relapse ได้ประมาณ 10%
แนวทางการให้ยาป้องกัน CNS relapse ยังคงเป็นที่ถกเถียง การให้ยาป้องกันทางไขสันหลังไม่สามารถแสดงข้องมูลที่เป็นประโยชน์
ในการป้องกัน CNS relapse ส่วนการให้ยาเคมีที่เพิ่มความแรงหรือการให้ high-dose methotrexate ก็อาจจะท�ำได้ยากในผู้ป่วย
อายุมากที่ทนต่อยาเคมีบ�ำบัดไม่ไหว
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดบางประการ นอกเหนือจากเป็นการศึกษาแบบ retrospective ยังมีผู้ป่วยกลุ่ม very high risk
ที่มอี ตั ราCNS relapse สูงมากถึง 30% (ตามรูปที่ 1) ซึง่ เป็นกลุม่ ทีย่ ากในการจ�ำแนก ความเป็นไปได้ในการค้นหาผูป้ ว่ ยกลุม่ นีค้ อื double-hit
lymphoma ที่มี translocation ของยีน MYC และ BCL2 หากพบว่าการย้อม immunohistochemistry ให้ผลบวกของยีนทั้งสอง การ
เกิด CNS relapse ก็จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ CNS-IPI เป็นข้อมูลที่ไม่จ�ำเพาะต่อการใช้งานในมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิดอื่นเนื่องจาก
ประชากรที่ใช้คิดเป็น DLBCL ยาที่ใช้ในการรักษาปัจจุบันเช่น ibrutinib และ lenalidomide ที่สามารถผ่าน blood-brain barrier
มีการศึกษาการใช้ยาสองชนิดข้างต้นร่วมกับ R-CHOP เพื่อแสดงความสามารถในการป้องกัน CNS relapse แต่ก็ก็ยังอยู่ในขั้นตอน
การศึกษาวิจยั ทีน่ า่ สนใจคือ เนือ่ งจากยาทัง้ สองชนิดนัน้ จ�ำเพาะต่อ  activated B-cell-like DLBCL ซึง่ เป็น subtype ทีพ่ บได้ใน Primary
CNS lymphoma และการใช้ยาชนิดอื่นที่สามารถเข้าสู่ CNS อาจมีการปรับการพยากรณ์โรคโดยใช้ CNS-IPI ในอนาคตต่อไป
โดยสรุป CNS-IPI เป็นคะแนนการพยากรณ์โรคที่ได้ validation ส�ำหรับประเมินCNS relapse ในผู้ป่วย DLBCL ที่ได้รับการรักษา
ด้วย R-CHOP หากพบว่าผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม high risk จะได้มีการวินิจฉัยที่เหมาะสมและขั้นตอนการป้องกัน CNS relapse ต่อไป
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พญ. ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์
กองอายุ รกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Long-term course of patients with primary ocular adnexal
MALT lymphoma: a large single-institution cohort study
Amrita Desai, Madhura G. Joag, Lazaros Lekakis, Jennifer R. Chapman, Francisco Vega, et al. Blood. 2017; 129(3): 324-332.

การศึกษาแบบretrospective cohort  ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น  primary ocular adnexal mucosa-associated
lymphoid tissue (MALT) lymphoma โดยมีการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทั้งสิ้น 182 ราย น�ำมาวิเคราะห์ในด้านผลการรักษาในระยะยาว
(long-term outcome)  จากผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ป่วยเป็นโรคระยะที่ 1 (Ann Arbor stage I) ผู้ป่วยทั้งหมด
ในการศึกษาได้ complete response หลังการรักษาด้วย first line therapyคิดเป็นร้อยละ 84 ทั้งนี้ผู้ป่วยระยะที่ 1 ที่ได้รับการรักษา
ด้วย radiation therapy ในขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 30.6 Gy มีอัตราการได้ complete response และ progression-free
survival(PFS) ที่ 5 และ 10 ปีดีกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p =0.04 และ p< 0.001 ตามล�ำดับ) และจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดในศึกษาพบว่ามี median overall survival 250 เดือน (95%CI, 222 to NE) และ PFS134 เดือน
(95%CI 87-198) ตามล�ำดับ

ปัจจัยที่มีความส�ำคัญที่ส่งผลให้ PFS สั้นลงจากการวิเคราะห์แบบ univariate analysis ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี (p=0.006),
ปริมาณของรังสีที่ได้รับ radiation dose (p=0.0001), bilateral ocular involvement at presentation (p=0.002) และ advanced
stage (p=0.0001) แต่เมื่อท�ำการวิเคราะห์แบบ multivariate analysis พบว่า อายุที่มากกว่า 60 ปี และ radiation dose ที่น้อยกว่า
30.6 Gy เท่านั้นที่ส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยมี PFS สั้นลง (HR 2.44; p=0.01 และ 4.17; p=0.0003 ตามล�ำดับ)
นอกจากนั้นจากการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ�้ำได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป โดยมี cumulativerelapse or
progression ที่ 1,5 และ 10 ปี เท่ากับร้อ ยละ 5.1, 17.5 และ 31 ตามล�ำดับดังนั้นจึงควรมีการติดตามการรักษาผู ้ ป่ วยอย่ าง
ต่อเนื่องในระยะยาว
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Phase III Randomized Study of R-CHOP Versus DA-EPOCH-R
and Molecular Analysis of Untreated Diffuse Large B-Cell
Lymphoma: CALGB/Alliance 50303
Wyndham H. Wilson, Jung sin-Ho, Brandelyn Nicole Pitcher, Eric D Hsj, Friedberg F, et al. Blood. 2016;128:469.

การศึกษาphase III ในผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น DLBCL stage II-IV ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี และ
ตรวจไม่พบการติดเชื้อ HIV โดยเปรียบเทียบการรักษาด้วย R-CHOP 6 รอบกับ DA-EPOCH-R 6 รอบ primary endpoint คือ event
free-survival (EFS) และมีการตรวจ molecular analysis เพื่อแยกชนิดของ DLBCL เป็น GCB and ABC subtype โดยมีจ�ำนวน
ผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 524 ราย (กลุ่มละ 262 ราย) ข้อมูลพื้นฐานทางคลินิคไม่แตกต่างกันในทั้ง 2 กลุ่ม ระยะเวลาการ
ติดตามเฉลี่ย 4.9 ปีโดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary analysis) พบว่า EFS และ OS ในระหว่างผู้ป่วย 2 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกัน (HR 1.02; p=0.89 และ 1.19; p=0.4)ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย DA-EPOCH-R มีความจ�ำเป็นต้องหยุดการ
รักษาเนื่องจากผลข้างเคียงของยาคิดเป็นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ R-CHOP คิดเป็นร้อยละ 1.7 โดยผลข้างเคียงที่พบ
ได้แก่ grade 4neutropenia (90% vs 56%), grade 4 thrombocytopenia (35% vs 6%), grade 3/4 febrile neutropenia
(37% vs19%)  และ grade 3 neuropathy (23% vs 4%) ซึ่งพบสูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย DA-EPOCH-R
อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อ outcome ของผู้ป่วย DLBCL ได้แก่ GCB and ABC subtype อายุของผู้ป่วย
IPI และ การมี CNS relapse ซึ่งก�ำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ต่อไป

Targeting Bruton tyrosine kinase with ibrutinib in relapsed/refractory
marginal zone lymphoma
Ariela Noy,Sven de Vos, Catherine Thieblemont,Peter Martin, Christopher R.
Flowers, et al. Blood. 2017;129 (16): 2224-2232.
การศึกษา multicenter, open-label, phase II เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภั ย ของ ibrutinib ในการรักษาผู้ป่วย marginal zone lymphoma
ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาสูตรที่มี anti-CD 20 มาแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 1 สูตร
โดยขนาดยา ibrutinib ที่ใช้ คือ 560 mg รับประทานวันละครั้ง จนกว่าจะมี disease
progression หรือ ผลข้างเคียงรุนแรง primary endpoint คือ overall response rate (ORR)
งานวิจัยนี้มีผู้ป่วยเข้าร่วม 63 ราย อายุเฉลี่ย 66 ปี จากการติดตามการศึกษาเฉลี่ย 19.4
เดือนพบว่าผู้ป่วยได้ ORR คิดเป็นร้อยละ 48 (95%CI, 35-62) แบ่งเป็น CR ร้อยละ
3 PR ร้อยละ 45 หลังการรักษาพบว่าผู้ป่วยมี tumor reduction ร้อยละ 78 Median
time to initial responseเท่ากับ 4.5 เดือน และ median time to best response เท่ากับ
5.2 เดือน median duration of response was not reached (95% CI, 16.7 to NE)
median PFS เท่ากับ 14.2 เดือน (95% CI, 8.3 to NE)
จากการศึกษาพบว่าพบผลข้างเคียงจากยาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 44 ส่วน
ผลข้างเคียง grade 3/4 ที่พบบ่อยที่สุดคือ pneumonia ร้อยละ 8 นอกจากนั้นพบว่ามี
ผู้ป่วยร้อยละ 17 ต้องหยุดการรักษาจากผลข้างเคียงของยา ที่พบมากที่สุดคือ diarrhea
และผู้ป่วยร้อยละ 10 ต้องมีการลดขนาดยา ibrutinib
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Obinutuzumab or Rituximab Plus CHOP in Patients with Previously
Untreated diffuse Large B-Cell Lymphoma: Final Results from an
Open-Label, Randomized Phase 3 Study (GOYA)
Umberto Vitolo, Marek Trneny, David Belada, Angelo M Carella, Neil Chua, et al. Blood. 2016;128:470.

การศึกษา randomized, phase III ในผูป้ ว่ ยรายใหม่ทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็น DLBCL โดยเปรียบเทียบการรักษาด้วย G-CHOP 6-8 รอบ
(G 1000 mg i.v. on days 1, 8, and 15 ใน cycle ที่ 1 และ day1 ใน cycle ที่เหลือ) กับ R-CHOP 6-8 รอบ (R 375 mg/m2 i.v.on
D1 ในทุก cycle) primary endpoint คือ investigator (INV)-assessed progression-free survival (PFS) มีจ�ำนวนผู้ป่วยเข้าร่วม
การศึกษาทั้งสิ้น 1,418 ราย (G-CHOP 706 ราย, R-CHOP 712 ราย) ข้อมูลพื้นฐานทางคลินิคคล้ายคลึงกันทั้งสองกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านอายุ, ECOG PS, IPI, Ann Arbor stage รวมถึง GCB และ ABC subtype ที่มีการตรวจโดยใช้ gene-expression profiling
(NanoString)
ผลการศึกษาพบว่า INV-assessed PFS ไม่แตกต่างกันในทั้งกลุ่มที่ได้รับ G-CHOP และ R-CHOP (3-year PFS, 69% กับ
66%; HR 0.92; 95%CI 0.76-1.12; p=0.3868) ในแง่ของ secondary endpoint ได้แก่ PFS by IRC, OS และ ORR/CR rate ก็พบ
ว่าไม่มีความแตกต่างกันในทั้งสองกลุ่มเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ G-CHOP มีอัตราการเกิดผลข้างเคียงตั้งแต่
grade 3 ขึน้ ไปมากกว่า (74% กับ 65%) ซึง่ ผลข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ยกว่าในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั G-CHOP ได้แก่ neutropenia (57% กับ 48%)
infusion-related reaction (45% กับ 32%) infections (54% กับ 44%) และ thrombocytopenia (8% กับ 3%) นอกจากนั้นพบว่าผู้
ป่วยที่ได้รับ G-CHOP มีการหยุดการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ R-CHOP (12% กับ 9%) และผลข้างเคียง
รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตพบมากกว่าเล็กน้อยในกลุ่มที่ได้รับ G-CHOP (6% กับ 4%) โดยที่พบมากที่สุด คือ pneumonia และ sepsis/
septic shock
โดยสรุป ผู้ป่วย DLBCL รายใหม่ที่ได้รับ G-CHOP มี INV-assessed PFS ไม่แตกต่างกับผู้ป่วยที่ได้รับ R-CHOP อย่างไร
ก็ตามคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในแง่ของ subgroup analysis ต่อไป

Effects on Survival and Neurocognitive Functions of Whole-Brain Radiotherapy
(WBRT) and Autologous Stem Cell Transplantation (ASCT) as Consolidation
Options after High-Dose Methotrexate-Based Chemoimmunotherapy
in Patients with Newly Diagnosed Primary CNS Lymphoma (PCNSL):
Results of the Second Randomization of the IELSG32 Trial
Andrés J.M. Ferreri, MD, Kate Cwynarski, MBBS, FRPATH, PhD, Elisa Jacobsen Pulczynski, MD, et al.
https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper96526.html
IELSG32 เป็นการศึกษาแบบ randomized phase II ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น PCNSL โดยผลที่ได้จากการท�ำ
ศึกษาด้วยการ randomized ครั้งแรกพบว่า MATRix combination (methotrexate, cytarabine, thiotepa and rituximab) เป็นสูตร
การรักษาทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ว่ ยมี outcome ทีด่ ขี นึ้ [Ferrini AJ, et al. Lancet Haematol 2016] จากนัน้ ได้มกี ารท�ำ  randomized ครัง้ ทีส่ อง
เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของการท�ำ ASCT เทียบกับการท�ำ WBRT ใน consolidation therapy primary endpoint คือ 2-year PFS
ใช้การวิเคราะห์แบบ intention-to-treat (ITT)
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มีจ�ำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมในการ randomized ครั้งที่สองจ�ำนวน 118 ราย (59 รายต่อกลุ่ม) ดังแสดงในแผนภูมิไม่พบความแตก
ต่างทางคลินิค ยกเว้นในกลุ่ม D ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีผู้ป่วย 4 รายใน กลุ่ม D ได้รับการรักษาด้วย ASCT  และผู้ป่วย
2รายในกลุม่ E ได้รบั การท�ำ WBRT ผูป้ ว่ ย 5 รายปฏิเสธการรักษาด้วย consolidation therapy ( กลุม่ D 2 ราย กับ กลุม่ E 3 ราย)
อย่างไรก็ตาม per-protocol ในแต่ละกลุ่มพบว่าผู้ป่วย 55 รายได้รับWBRT และ 58 รายได้ท�ำ ASCTผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วย
ทั้งสองกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย WBRT หรือ ASCT มีอัตราการได้ CR เพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยในกลุ่ม D เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54 เป็น
95 และในกลุ่ม E เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53 เป็น 93 2-year PFS ไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่ได้ WBRT กับ ASCT (80±5% กับ
70±6% เมื่อวิเคราะห์แบบ ITT และ 76±6% กับ 75±6 เมื่อวิเคราะห์แบบ per protocol ระยะเวลาการติดตามการรักษาเฉลี่ย
คือ 40 เดือนปัจจัยที่มีผลต่อ PFS คือ IELSG risk group, number of lesions และ induction arm
ผลข้างเคียงทางโลหิตวิทยาพบมากกว่าในกลุม่ E ได้แก่ neutropenia (5% กับ 71%; p=0.00001), thrombocytopenia
(2% กับ 72%; p=0.00001)มีผู้ป่วย 2 รายใน arm E เสียชีวิตจากการติดเชื้อ นอกจากนั้นผลจากการท�ำ neuropsychological
tests พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับ WBRT มีการลดลงของ attention/executive function ในขณะที่กลุ่ม ASCT มี function ดัง
กล่าวดีขึ้น อย่างไรก็ตามในด้าน language และ QoL มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทั้งสองกลุ่ม
โดยสรุป การรักษาผู้ป่วยPCNSL ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 ปีด้วยการท�ำ WBRT หรือ ASCT ภายหลังจากการ
ได้รับ high-dose-MTX-based chemoimmunotherapy นั้น มีประสิทธิภาพดีผู้ป่วยสามารถทนต่อผลข้างเคียงได้ และหาก
ตัดสินใจใช้ WBRT ต้องค�ำนึงถึง neurocognitive functions ของผู้ป่วยภายหลังการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวด้วย
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Progression-free survival of early interim PET-positive
patients with advanced stage Hodgkin's lymphoma treated
with BEACOPPescalated alone or in combination with
rituximab (HD18): an open-label, international, randomized
phase 3 study by the German Hodgkin Study Group.
Borchmann P, Haverkamp H, Lohri A, Mey U,Kreissl S,
Greil R, et al. Lancet Oncol. 2017 Apr;18(4):454-463.

พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
ภาควิชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
การศึกษา phase II randomized study โดย Southwestern
Oncology Group (SWOG, S1106) เพื่อประเมินความเหมาะ
สมของยาเคมีบ�ำบัดระหว่าง rituximab (R) plushyperCVAD/
MTX/ARAC กับ R-bendamustine (RB) ก่อน autologous stem cell
transplantation (ASCT) ในผูป้ ว่ ย Stage III, IV หรือ II bulky
mantle cell lymphoma (MCL) ผู้ป่วยถูกสุ่มให้ R-hyperCVAD
x 4 พรือ RB x 6 รอบ โดยมีผู้ป่วยทั้งหมด 53 รายจากที่ตั้งเป้า
หมายเดิ ม ไว้ 160 คน เนื่ อ งจากการศึ ก ษาต้ อ งปิ ด ลงก่ อ น
เพราะมี mobilization failure rate สูง 29% ในกลุ่มที่ได้รับ
R-hyperCVAD2-yearprogression-free survival (PFS)  
81% vs. 82% และ overall survival (OS) was 87%vs. 88% ใน
ผู้ที่ได้รับ RB กับ R-hyperCVADตามล�ำดับ

สรุป R-hyperCVAD ไม่เหมาะสมที่จะให้ก่อน ASCT รวมถึงการ
ศึกษา multi-center transplant trial ในผู้ป่วย MCL เนื่องจากมีผู้
การศึกษา phase III randomized multicenter study ในผู้ป่วย
ป่วยในสัดส่วนค่อนข้างสูงที่ไม่สามารถ
advanced stage HL อายุ 18-60 ปี ที่ไม่ ในผู้ที่มีผล positive
interim PET scan หลัง escalated BEACOPP x 2 จะถูกสุ่ม 1:1
ระหว่างได้รับ rituximab (R)ร่วมกับ escalated BEACOPP x 6
หรือ escalated BEACOPPx 6 อย่างเดียว primary efficacy
endpoint คือ 5-yearprogression-free survival (PFS)มีผู้ป่วย
เข้าร่วมการศึกษา 1,100 คน โดยมีผู้ป่วยที่มี positive PET-2
440 คนถู ก สุ ่ ม และได้ รั บ escalated BEACOPP(n=220)
หรือ R-BEACOPP escalated(n=220) จาก interim analysis
ครั้ ง ที่ 2 ที่ ค ่ า กลางการติ ด ตาม 33 เดื อ น พบว่ า 3-year
PFS91.4% ในกลุ่มescalatedBEACOPP และ93.0% ในกลุ่ม
R-BEACOPP escalated (difference 1.6%, 95% CI -4.0 to
7.3; log rank p=0.99) ส่วน grade 3-4 infection พบได้พอกัน
คือ 23% กับ 20% เนื่องจากผลการศึกษานี้ อ้างอิงตาม futility
analysis กรรมการงานวิจัยนี้จึงขอให้ยุติการศึกษา สรุป การให้
rituximab ร่วมกับ escalated BEACOPP ไม่ได้ช่วยเพิ่ม PFS ใน
ผู้ป่วยที่มี positive PET2 หลังได้รับ escalated BEACOPP
2.) RB but not R-HCVAD is a feasible induction regimen
prior to auto-HCT in frontline MCL: results of SWOG Study
S1106. Chen RW, Li H, Bernstein SH, Kahwash S, Rimsza
LM, Forman SJ, et al. Br J Haematol. 2017;176:759-769
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A phase 2 study of lenalidomide, rituximab, cyclophosphamide,
and dexamethasone (LR-CD) for untreated low-grade
non-Hodgkin lymphoma requiring therapy Rosenthal A,
Dueck AC, Ansell S, Gano K, Conley C, Nowakowski GS,
et al. Am J Hematol. 2017;92(5):467-472
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การศึกษา phase II นี้ท�ำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยการใช้ LR-CD ในผู้ป่วย indolent B-cell lymphoma
ที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน โดยผู้ป่วยจะได้รับ rituximab
375 mg/m(2) day 1;lenalidomide20 mg days 1-21;
cyclophosphamide 250 mg/m2 days 1, 8, and 15; and
dexamethasone 40 mg days 1, 8, 15, and 22 of a 28-day
cycle การรักษาจะให้ต่ออีก 2 รอบหลังได้ best response แต่ไม่
เกิน 12 รอบ โดยมีผู้ป่วย 33 ราย ค่ากลางอายุ 68 (43-83 ปี)
Histologic subtypes ได้แก่ follicular lymphoma(n=8),
marginal zone lymphoma (n=7), Waldenström'smacroglob
ulinemia(n=15), lymphoplasmacytic lymphoma (n=1),
small lymphocytic lymphoma (n=1), and low-grade B-cell
lymphoma with plasmacytic differentiation (n=1) โดยได้
overall response rate 87.9% (30.3% CR) median
progression free survival 39.7 เดือน grade 3-4 neutropenia
42% โดยสรุป การให้ lenalidomide ร่วมกับ R-CD มีประสิทธิภาพ
ดีในการรักษา indolent B-cell lymphomaแต่ผลข้างเคียงทาง
โลหิตวิทยาพบได้ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะ neutropenia
Ibrutinib for patients with relapsed or refractory chronic
lymphocytic leukaemia with 17p deletion (RESONATE-17):
a phase 2, open-label, multicentre study O'Brien S, Jones
JA, Coutre SE, Mato AR, Hillmen P, Tam C, et al. Lancet (IQR 57-72) ค่ากลางสูตรการรักษาที่เคยได้รับ คือ 2 (IQR 1-3)
Oncol. 2016;17:1409-1418.
พบว่า overall response rate 83% (95% CI 76-88) 2-year
PFS 63% (95% CI 54-70) และ 2-year overall survival 75%
TP53 gene, encodingtumour suppressor protein p53 อยูบ่ น (67-81) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของ immunoglobuline
แขนสัน้ ของ chromosome 17 (17p) ผูป้ ว่ ย chronic lymphocytic ที่ก่อนรักษา ที่ 6 และ 24 เดือนหลังรักษา สาเหตุที่ยุติการรักษา
leukaemia (CLL) ทีม่ ี 17p deletion (del17p) มีอตั ราการตอบสนอง คือโรคก�ำเริบ (24%) และ adverse event รวมถึงการเสียชีวิต
และรอดชีวติ ทีไ่ ม่ดภี ายหลังการรักษาด้วย immunochemotherpy (17%) ผลข้างเคียงทีร่ นุ แรงได้แก่ major bleeding (9%) การติดเชือ้
การศึกษา phase II multicentre, international, open-label study (grade 3, 30%) โดยสรุป ibrutinibเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีใน
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ ibrutinib ซึ่งเป็น การรักษาผู้ป่วย relapsed/refractory CLL ที่มี del17p ซึ่งเดิม
covalent inhibitor ขอบ Bruton's tyrosine kinase ใน relapsed/ มักดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด และด้วยประสิทธิภาพที่
refractory CLL/SLL ที่มี del17pโดยผู้ป่วยจะได้รับ ibrutinib ดีเยี่ยมนี้ท�ำให้ ibrutinibเป็นยาที่ยอมรับให้ใช้ในผู้ป่วย CLL ทีมี
420 mg รับประทานวันละครั้ง จนกว่าจะมี disease progression del17p ที่ยังไม่เคยได้รับการรักษาใดมาก่อนเช่นกัน
โดย primary endpoint คือ overall response ผูป้ ว่ ยในการศึกษา
ทัง้ หมด 145 คนจาก 40 สถานทีร่ ว่ มวิจยั โดยมีคา่ กลางอายุ 64 ปี
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พญ. จิตติมา ศิริจีระชั ย
ภาควิชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติ:

หญิง 54 ปี รับ ราชการ อยู่ที่นครพนม มี underlying disease เป็น end stage renal disease ได้รับการท�ำ
ผ่าตัดเปลีย่ นไตตัง้ แต่ พศ 2556 ขณะนีไ้ ด้รบั ยา prograft (0.5) 1 x 2, prograft (1) 2 x 2,  myfortic(180) 3 x 2, prednisolone 1 x 1
มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องมีแขนขาข้างขวาอ่อนแรงร่วมกับมีอาการชา มา 2 สัปดาห์ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการปวดศีรษะ กินอาหารได้ตาม
ปกติ อาการอ่อนแรงเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมาโรงพยาบาล

PE: good consciousness , BP 130/80 mmHg, PR 84/min, BT 37.2°C, RR 16/min,  left hemiparesis grade III, decreased

pinprick sensation at left side of body, no facial palsy, no other neurological signs.
MRI brain: - The study reveals multifocal abnormal intensity lesions with perilesional edema scattered at periventricular
white matter of bilateral frontal lobes, bilateral basal ganglia, left thalamus, left medial temporal lobe, midbrain, and pons.
These lesions exhibit isointensity on T1W, and hyperintensity on T2W. Restricted diffusion at periventricular white matter
of right frontal lobe and peripheral restricted diffusion at left thalamus are shown. Multiple ring enhancing lesions and
nodular enhancing lesion scattered at left thalamus, right basal ganglion, and left temporal lobe are detected. MRI
spectroscopy at left thalamic lesion shows increased lipid and lactate peaks, increased choline peak, decreased NAA
peak, no increase of amino acid, acetate, and succinate peaks. Overall findings are suspected tuberculous brain
abscesses and cerebritis.
ผู้ป่วยรายนี่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตมา
ประมาณ 4 ปี และได้รับยากดภูมิต้านทานอยู่มาครั้งนี้ เพราะมี
รอยโรคในสมอง และผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยา เป็น diffuse large B
cell lymphoma และผลการย้อม EBV-EBER เป็นบวก ซึง่ เข้าได้กบั
primary CNS post transplantation lymphoproliferative disorder
(PCNS-PTLD) ซึง่ พบได้ประมาณ 15-50%1-2 ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น post
transplantation lymphoproliferative disorder (PTLD) ซึง่ มักพบใน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นไต (50%)3-4 เวลาทีเ่ กิดหลังเปลีย่ นไต
ประมาณ 3-4 ปี
ผู้ป่วย PCNS-PTLD ส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการ
ปวดศีรษะ แขนขาอ่อนแรง ซึ่งโดยมากจะต้องวินิจฉัยแยกโรค
จากภาวะการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งผลการตรวจ
CT scan หรือ MRI ไม่มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยในการแยกโรคมัก
Brain pathology report:  Immunohistochemical studies show พบรอยโรคหลายต�ำแหน่ง มักพบที่ periventricular และ basal
positive for CD20, BCL-2, MUM-1 with Ki67 proliferative ganglia การวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อเท่านั้นซึ่งส่วน
index approximately 50% and negative for Cyclin D1, CD5 ใหญ่เป็น diffuse large B cell lymphoma
and c-MYC., EBV-EBER is positive,  Findings are consistent with
monomorphic Post-transplant lymphoproliferative disorder
(PTLD), diffuse large B-cell lymphoma
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โดยทั่วไปการรักษาผู้ป่วยที่เป็น PTLD นั้นได้แก่ การลดยากดภูมิต้านทาน ซึ่งผู้ป่วยประมาณร้อยละ 50จะดีขึ้น
หลังลดยากดภูมิต้านทาน โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับยาเคมีบ�ำบัด แต่ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น PCNS-PTLD นั้นมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี
อัตราการเสียชีวติ สูง ขณะนีย้ งั ไม่มแี นวทางการรักษาทีช่ ดั เจน มีรายงานการให้การรักษาด้วยการฉายแสง หรือการให้ยา methotrexate
ในขนาดสูง ร่วมกับการลดยากดภูมติ า้ นทาน ส�ำหรับผูป้ ว่ ยรายนี้ เพิง่ ได้รบั การวินจิ ฉัย แพทย์วางแผนจะให้การรักษาด้วยการฉายแสง
ร่วมกับลดยากดภูมิต้านทาน
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