LYMPHOMA
NEWSLETTER
ฉบั บ ที่ 1 : มกราคม 2560

สาส์นจากหัวหน้ากองบรรณาธิการ
จุลสาร Lymphoma Newsletter ในฉบับนี ้ ในส่วนของ Pathology Forum

รศ.นพ. วีระศักดิ์ นาวารวงศ์
หัวหน้ ากองบรรณาธิการ

น.พ. ไพศาล บุ ญ สะกั น ต์ ได้ เขี ย นเรื่ อ ง Epstein-Barr virus-positive diffuse large
B-cell lymphoma, not otherwise specified (EBV+ DLBCL, NOS) ส�ำหรับ Review Article
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History

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 90 ปี มีไข้ มาประมาณ 3 วัน ร่ วมกับถ่ายเป็ นเลือดสด และซึมลงผู้ป่วยมีประวัติน� ้ำหนักลดประมาณ
10 กิโลกรัมในระยะเวลา 6 เดือน ตรวจร่างกายพบไข้ ต�่ำๆ 38.3 ºC ไม่พบภาวะช็อก ไม่พบต่อมน� ้ำเหลืองหรื อตับม้ ามโต ไม่มีความผิด
ปรกติจ�ำเพาะของระบบประสาท ผลการตรวจทางรั งสีวิทยาพบล�ำไส้ ทะลุ ผู้ป่วยเข้ ารั บการผ่าตัดฉุกเฉิ นและตรวจพบแผล
และล�ำไส้ ทะลุบริ เวณ ileum ศัลยแพทย์ได้ ตดั ล�ำไส้ บริ เวณดังกล่าวส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

Histomorphology

พบก้ อนมะเร็ งขนาดประมาณ 3 ซม. บริ เวณ ileum ก้ อนมะเร็ งมีส่วนที่เน่าตายและกินทุกชันของ
้
ileum ท�ำให้ มีล�ำไส้ ทะลุ

1. เซลล์มะเร็ งมีขนาดหลากหลายตังแต่
้
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

2. นอกจากนี ย้ ั ง พบ Reed-Sternberg-like cell ได้ ประปราย

3. และพบ lymphocyte ขนาดเล็ก และ
histiocyte ใน background ด้ วย

Immunophenotype

เซลล์มะเร็ งให้ ผลบวกต่อ CD20, CD79a

4. PAX5, BOB.1, OCT-2 และให้ ผลลบ 5. และ CD45 นอกจากนี ้เซลล์มะเร็งยัง 6. และพบว่าเป็ น clonal B cell เมื่อพิสจู น์
ต่อ CD3, CD15, cyclin D1, LANA-1 ให้ ผลบวกต่อ in situ hybridization ต่อ IgH gene rearrangement ด้ วยวิ ธี
polymerase chain reaction
(HHV-8) ส่วนของ Reed-Sternberg-like EBV-encoded mRNA (EBER)
cell ให้ ผลบวกต่อ CD30
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Diagnosis: Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise
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specified (EBV+ DLBCL, NOS)
Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified (EBV+ DLBCL, NOS)
จัดเป็ นโรคจ�ำเพาะใน The 2016 revised WHO classification of lymphoid neoplasms ซึ่งปรับจาก WHO classification of
lymphoid neoplasms ปี 2008 ในขณะนัน้ โรคนี ย้ ังเป็ น provisional entity ในชื่ อ “EBV-positive DLBCL of the elderly”
โดยก� ำ หนดให้ วินิจ ฉัยในผู้ป่ วยอายุม ากกว่า 50 ปี ที่ไม่มี ประวัติภูมิ ค้ ุมกันบกพร่ องหรื อประวัติเ คยเป็ น lymphoma ชนิ ด อื่ น ๆ
เมื่อข้ อมูลมากขึ ้น พบว่าโรคกลุ่มนี ้เกิดได้ ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 50 ปี โดยมี histomorphology ที่หลากหลายและอัตราการรอด
ชีวิตที่ดีขึ ้น จึงน�ำมาสู่การปรับเปลี่ยนชื่อดังกล่าวแล้ ว การมีค�ำว่า NOS ต่อท้ ายบ่งว่า ต้ องแยกโรคนีจ้ ากโรค EBV+ large B-cell
lymphoma จ�ำเพาะอื่นๆ เช่น lymphomatoidgranulomatosis, plasmablastic lymphoma เป็ นต้ น
คณะแพทย์ จากประเทศญี่ ปุ่นได้ รายงานโรคนี เ้ ป็ นครั ง้ แรกในปี ค.ศ. 2003 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 22 ราย (อายุเฉลี่ย 71 ปี )
อุบตั ิการณ์ ของโรคนี ้พบประมาณ 8% ถึง 10% ในผู้ป่วยฝั่ งเอเชียและประมาณ 2% ถึง 3% ในผู้ป่วยฝั่ งยุโรป และอเมริ กา พบใน
ผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้ อย (ชาย:หญิง, 1.4:1) สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกิดจากความเสื่อมตามอายุ
ของระบบภูมิค้ มุ กันกว่า 70% ของผู้ป่วยพบรอยโรคนอกต่อมน� ้ำเหลือง โดยพบมากที่ผิวหนัง ปอด และกระเพาะอาหารลักษณะทาง
histomorphology ของเซลล์มะเร็งมีความหลากหลายตังแต่
้ polymorphic cell ไปจนถึง monomorphic large cell และ
Reed-Sternberg-like cell นอกจากนี ้มักพบลักษณะ inflammatory background และ geographic necrosis

การวินิจฉัยโรคนี ้อาศัยข้ อมูลหลายส่วน ทังประวั
้
ติพบก้ อนเนื ้องอก เพื่อแยก
จากโรคในกลุม่ EBV+mucocutaneous ulcer ทังจากลั
้
กษณะทาง histomorphology
และ immunophenotype ของเซลล์มะเร็งที่เข้ าได้ กบั โรค ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องใช้ immunohistochemical panel ขนาดใหญ่ และในรายที่ยากอาจจ�ำเป็ นต้ องพิสจู น์ clonality ของ
เซลล์มะเร็ งด้ วย molecular technique
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Review
article 1:

มะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองชนิด diffuse
large B cell Non Hodgkin Lymphoma
มี ผ ลลัพ ธ์ ใ น ก า ร รั ก ษ า ที่ ดี ขึ น้ อ ย่ า ง
มากในช่ ว ง 2 ทศวรรษที่ ผ่ า นมา หลัง
จากมี ก ารน� ำ rituximab มาใช้ ร่ ว มกับ
ยาเคมีบ�ำบัด อย่างไรก็ดีผ้ ปู ่ วยประมาณ
ร้ อยละ 30 มีโรคกลับเป็ นซ� ้ำ หรื อมีโรคที่
ไม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษา (relapse
or refractory disease) โลหิตแพทย์
พยายามที่ จ ะหาแนวทางในการพัฒนา
ผลการรั ก ษาเพื่ อ ลดอัต ราการกลับ เป็ น
โรคซ� ้ำ เช่น การรักษาด้ วยการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก� ำเนิดเม็ดเลือดภายหลังจากที่
ผู้ป่ วยตอบสนองต่ อ การรั ก ษาเบื อ้ งต้ น
(Upfront consolidative autologous
stem cell transplant) ผลการศึกษาที่
ผ่ า น ม า ยั ง มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง เ กี่ ย ว กั บ
ประโยชน์ของแนวทางการรักษาดังกล่าว
ในปี 2013 Dr. Stiff และคณะ ได้ รายงาน
ผลของ SWOG9704 ที่แสดงให้ เห็นผล
ข อ ง u p f r o n t A S C T ใ น ก า ร เ พิ่ ม
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High-Dose Sequential Chemotherapy in High-Risk
PatientsWith Diffuse Large B-Cell Lymphomas
โดย Dr. Cortelazzo และคณะ ใน Journal of Clinical
Oncology2016 Nov 20;34(33): 4015-22
น.พ. กฤษฎา วุ ฒิการณ์
ภาควิชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
progression free survival ในผู้ป่ วย
aggressive non Hodgkin lymphoma
กลุม่ ความเสี่ยง high intermediate และ
high risk นอกจากนี ้ในการท�ำ post hoc
analysis นันพบว่
้
าในกลุม่ high risk นัน้
การท� ำ upfront ASCT สามารถเพิ่ ม
overall survival ด้ ว ยอย่ า งไรก็ ดี ก าร
ศึกษา SWOG9704 มีจดุ ด้อยหลายประการ
คื อ การวิ จัย รวบรวมผู้ ป่ วยมะเร็ ง ต่ อ ม
น� ้ำเหลือง หลายชนิดทัง้ diffuse large B
cell lymphoma, peripheral T cell lymphoma
และอื่นๆ นอกจากนี ้การวิเคราะห์ทางสถิติ
ที่แสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ของ ASCT ต่อ
PFS และ OS ในผู้ป่วย high risk IPI เป็ นการ
วิเคราะห์ซึ่งไม่ได้ มีการวางแผนไว้ แต่เริ่ ม
แรกในการศึกษานีข้ อง Dr. Cortelazzo
และคณะได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ immunoche
motherapy ตามด้ วย upfront ASCT กับ
การให้ ยา immunochemotherapy โดย
ไม่ท�ำ ASCT ในผู้ป่วย DLBCL กลุม่ ความ
เสี่ยงสูง (high intermediate/high risk)

โดยการศึกษานี เ้ ป็ นการศึกษาระยะที่ 3
ในหลาย center ในประเทศอิ ต าลี โดย
เป็ น การศึก ษาแบบสุ่ม ที่ มี ห ลัก เกณฑ์
รวบรวมผู้ป่วยชัดเจน โดยศึกษาในผู้ป่วย
diffuse large B cell lymphoma ผู้ใหญ่
อายุระหว่าง 18-65 ปี โดยจ�ำกัดเฉพาะใน
ผู้ป่วยระยะที่ 3 และ 4 ตาม Ann Arbor
Staging ที่อยูใ่ นกลุม่ high intermediate
และ high risk IPI โดยสุม่ ผู้ป่วยกลุม่ หนึง่
ให้ได้ RCHOP-14 (RCHOP ทุก 14 วัน/รอบ)
ร่ วมกับให้ G-CSF support เป็ นจ�ำนวน
8 รอบ ส�ำหรับผู้ป่วยอีกกลุม่ ถูกสุม่ ให้ ได้
รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการปลูก ถ่ า ยเซลล์ ต้ น
ก�ำเนิดเม็ดเลือดนัน้ (Rituximab plus high
dose sequential therapy; R-HDS)
ผู้ป่วยจะได้ รบั induction chemotherapy 3
รอบ ประกอบด้ วย doxorubicin 50 mg/m2
ใน cycle ที่ 1 (และเพิ่มขนาดเป็ น 75 mg/
m2 ในรอบที่ 2 และ 3) ร่วมกับ vincristine
และ prednisolone (APO) หลังจากนัน้
จะท� ำ การเก็ บ เซลล์ ต้ น ก� ำ เนิ ด เม็ ด เลื อ ด
โดยวิธี chemomobilization ด้ วย rituximab
กับ cyclophosphamide ขนาดสูง ผู้ป่วย
ที่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษา (CR/CRu)
จะได้ รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ด
เลือด โดยใช้ conditioning regimen เป็ น
BEAM (Carmustine, Etoposide,
Cytarabine, Melphalan) มาตรฐานหรื อ
Mitoxantrone 60 mg/m2 ร่ วมกั บ
Melphalan 180 mg/m2 รู ป ที่ 1 แสดง
แผนภูมิจ�ำลองแผนการรั กษาของผู้ป่วย
ในการศึกษานี ้

ผลการศึ ก ษา: ในช่ ว งระหว่ า งปี 2005 ถึ ง 2011 ผู้วิ จัย ผู้ป่วยในกลุ่มที่รักษาแบบ R-HDS นัน้ มีอัตราการ
รวบรวมผู้ป่วย DLBCL high intermediate หรื อ high risk
จ�ำนวน 249 ราย หลังจากการคัดกรอง มีผ้ ปู ่ วย 246 รายสามารถ
เข้ าร่วมการวิจยั โดยผู้ป่วย126 รายได้ รับการสุม่ ให้ ได้ รับการรักษา
ในกลุม่ ของ RCHOP-14 และ ผู้ป่วยอีก 120 รายได้ รับการสุม่ ให้
ได้ รับการรักษาด้ วยวิธี immunochemotherapy ตามด้ วยการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด (sequential high dose therapy)
ผู้ป่วยทัง้ สองกลุ่มมีลักษณะพืน้ ฐานที่ใกล้ เคียงกัน โดยพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของการตอบสนองของการรักษาทัง้
ในส่ ว นของการตอบสนองโดยรวม และการตอบสนองโดย
สมบู ร ณ์ ร ะหว่ า งผู้ ป่ วยทั ง้ สองกลุ่ ม (CR/CRu 78% ใน
RCHOP14 และ 76% ใน R-HDS, P = 0.74) อย่างไรก็ดีผ้ ปู ่ วย
ในกลุม่ R-HDS มีผ้ ปู ่ วยที่ต้องยุตกิ ารรักษาเนื่องจากผลข้ างเคียง
ไม่พงึ ประสงค์มากกว่าในกลุม่ RCHOP-14 (19% vs 5%, P<0.001)
ในส่ ว นของผลลั พ ธ์ ด้ าน survival โดยการวิ เ คราะห์ แ บบ
intention to treat analysis พบว่าผู้ป่วยทังสองกลุ
้
ม่ มีอตั ราของ
event free survival (EFS), progression free survival (PFS)
และ overall survival (OS) ที่ 3 ปี ไม่ต่างกัน แต่ที่น่าสนใจคือ
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ปลอดโรค (Disease free survival; DFS) ที่ 3 ปี ที่ดีกว่าผู้ป่วยที่
ได้ รั บ RCHOP-14 (3-year DFS ส� ำ หรั บ R-HDS 91% vs
RCHOP 79%, P=0.033) อย่างไรก็ดีหากวิเคราะห์เฉพาะผู้ป่วย
ทีไ่ ด้ รบั การรักษาตามสูตรทีว่ างไว้ ตอนแรก (per protocol analysis)
แล้ วผู้ป่วยที่ได้ รับการรั กษาในกลุ่ม R-HDS มี PFS และ DFS
ดีกว่าในกลุม่ RCHOP-14 แต่ OS ไม่แตกต่างกัน โดยสาเหตุการ
เสี ย ชี วิ ต ที่ ส� ำ คัญ ในผู้ป่ วยทัง้ สองกลุ่ม คื อ โรคที่ ลุก ลาม หรื อ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (progressive diseases) ทางผู้วิจยั
ได้ อาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ ใน
การรั ก ษาพบว่ า มี เ พี ย ง international prognostic index
เป็ นปัจจัยเดียวทีม่ ผี ลต่อ EFS ในขณะทีป่ ัจจัยอืน่ ๆ รวมถึง cell of
origin ไม่ มี ผ ลต่ อ ผลลัพ ธ์ ใ นการรั ก ษา ส� ำ หรั บ ผลข้ างเคี ย ง
ไม่ พึ ง ประสงค์นนผู
ั ้ ้ ป่วยในกลุม่ R-HDS มีผลข้ างเคียงโดยรวม
ทัง้ ผลข้ างเคี ย งทางโลหิ ต วิ ท ยา และผลข้ างเคี ย งอื่ น ๆ เช่ น
mucositis, ท้ องเสีย, คลื่นไส้ อาเจียน มากกว่าผู้ป่วยในกลุ่ม
RCHOP อย่างมี นัย ส� ำ คัญ แต่มี ป ลายประสาทอัก เสบน้ อ ย
กว่าผู้ป่วยในกลุ่ม RCHOP

แผนภูมิสรุ ปสูตรการรักษาในการศึกษานี้
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บทวิจารณ์:การศึกษานี ้เป็ นการ
ศึกษาที่ ต้องการศึกษาถึงผลของการท�ำ
upfront high dose therapy with autologous
hematopoietic stem cell transplantation
(ASCT) เพื่ อ เป็ นการ consolidation
ในผู้ป่วย diffuse large B cell lymphoma
ที่มีความเสีย่ งค่อนสูง หรื อความเสี่ ย งสู ง
โดยการศึ ก ษานี ม้ ี ก ารออกแบบวิธีการ
วิ จัย ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และมี ความเหมาะสม
ในทางสถิติ ทังในแง่
้
ของการก�ำหนดกลุม่
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษาที่มีความชัดเจน
จ�ำเพาะ ในขณะเดียวกันมีการนิยามผลลัพธ์
ทีต่ ้ องการศึกษาทีช่ ดั เจน และมีการวางแผน
ไว้ ตัง้ แต่ เ ริ่ ม แรกและมี ก ารติ ด ตามกลุ่ม
ตัวอย่างในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผล
การศึกษาในครั ง้ นี ไ้ ม่แสดงถึงประโยชน์
ของการท�ำ upfront ASCT ในผู้ป่วย high
intermediate หรื อ high risk DLBCL
ซึง่ ต่างจากผลการศึกษาของ SWOG9704
ที่แสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ ของแนวทาง
upfront ASCT ในผู้ป่วย aggressive

lymphoma ในกลุม่ high risk IPI อย่างไร
ก็ ดี SWOG9704 นัน้ รวบรวมผู้ ป่ วย
lymphoma ที่ มี ค วามหลากหลายทั ง้
DLBCL, PTCL-NOS, follicular lymphoma
เป็ นต้ นนอกจากนี ้การวิเคราะห์ที่แสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ของ upfront ASCT นัน้
เป็ นการวิเคราะห์ที่ไม่ได้เป็นการวางแผนไว้
แต่แรก ท�ำให้ อาจมีอคติ และความกังขา
ในการแปลผลดังกล่าว อย่ า งไรก็ ดี ก าร
ศึก ษานี ม้ ี ข้ อ จ� ำ กัด บางประการ ได้ แก่
สู ต รการรั ก ษาเบื อ้ งต้ น (induction)
ในการศึ ก ษานี ม้ ี ความแตกต่ า งกั น
ระหว่าง 2 กลุม่ ซึง่ อาจมีผลในการเปรี ยบ
เทียบระหว่างกลุ่ม นอกจากนี ้สูตรรักษา
เบื ้องต้ นทัง้ RCHOP-14 และ APO นันไม่
้
ได้ เ ป็ น สูต รการรั ก ษามาตรฐานในทาง
ปฏิบัติ ถึงแม้ ว่าทางผู้วิจัยจะให้ เหตุผล
ของการใช้ RCHOP-14 เป็นกลุม่ เปรียบเทียบ
เพื่ อ ลดข้ อ ถกเถี ย งถึง ความแตกต่า งกัน
ในแง่ของ dose intensity เมื่อเทียบกับ
R-HDS หากใช้ RCHOP-21 เป็ น ตัว

Kaplan Meier survival analysis เทียบระหว่าง

เปรี ยบเทียบ แต่ความแตกต่างจากแนว
ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปนี ้ถือเป็ นข้ อจ�ำกัดในการ
ประยุกต์ผลลัพธ์ ของการศึกษานี ้ไปใช้ กบั
ความเป็ นจริ งในทางปฏิบตั ิ (ซึ่งสูตรการ
รั กษาโดยทั่วไปคือ RCHOP-21 ไม่ใช่
RCHOP-14)ส�ำหรับข้ อจ�ำกัดอื่นๆ คือการ
ขาดข้ อมูลเกี่ยวกับ molecular high risk
group เช่ น double expressor หรื อ
double hit lymphoma ในการศึกษานี ้
โดยสรุ ป การศึก ษานี ไ้ ม่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์ของupfront high dose therapy
with ASCT ในผู้ป่วย DLBCL ที่อยูใ่ น
กลุม่ high intermediate หรื อ high risk
IPI การศึกษาในอนาคตทีม่ งุ่ เน้ นการศึกษา
ในกลุม่ ผู้ป่วย molecular high risk หรื อ
การผสมผสานยารุน่ ใหม่ เช่น lenalidomide,
ibrutinib หรื อ obinutuzumab อาจจะ
แสดงให้ เห็นถึงบทบาทของ upfront ASCT
ในผู้ป่วย DLBCL บางกลุม่

RCHOP-14 กับ R-HDS: A) DFS ในผู้ป่วยทัง้ หมด B) DFS ในผู้ป่วย high intermediate risk IPI C)
DFS ในผู้ป่วย high risk IPI D) OS ในผู้ป่วยทัง้ หมด E) OS ในผู้ป่วย high intermediate risk IPI F) OS ในผู้ป่วย high risk
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Early Positron Emission TomographyResponse–Adaped
Treatment in Stage I and IIHodgkin Lymphoma: Final
Results of theRandomized EORTC/LYSA/FIL H10
TrialMarc P.E. Andr’e และคณะ ใน J ClinOncol. 2017 Mar
14:JCO2016686394. doi:10.1200/JCO.2016.68.6394.
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PET early stage HD
บทน�ำ

ผู้ป่วยที่เป็ น Hodgkin lymphoma (HL) ระยะต้ น (stage I, II) ที่ได้ รับการรักษาด้ วยเคมีบ�ำบัดร่วมกับรังสีรักษา มีผลการ
รั กษาดีมากได้ complete remission มากกว่าร้ อยละ 90 แต่พบผลข้ างเคียงระยะยาวของการรั กษาได้ แก่การเกิด secondary
malignancies และภาวะแทรกซ้ อนทางหัวใจ ซึง่ เป็ นผลจากการฉายแสงและ alkylating agents อย่างไรก็ตามเมื่อลดการฉายแสง
ลงปรากฏว่ามีความเสี่ยงต่อการกลับเป็ นใหม่ของโรคมากขึ ้น
การน�ำเอา PET scan มาใช้ ในระยะต้ นของการรักษา HL (early PET) คือท�ำภายหลังได้ รับยาเคมีบ�ำบัด 2 รอบเพื่อเป็ น
การท�ำนายผลการรักษา พบว่าผู้ป่วยที่มีผล PET เป็ นลบ มีโอกาสหายจากโรคสูงมากกว่าร้ อยละ 90 แต่กลุม่ ที่ผล PET เป็ นบวกมีผล
การรักษาแย่กว่า
กลุม่ ผู้วจิ ยั (H10 Intergroup Trial) จึงท�ำการศึกษาเพือ่ ดูผลของการปรับการรักษาตามผล early PET ในผู้ป่วย HL ระยะต้น (stage I, II)

วิธีการศึกษา

ผู้วิ จัย ได้ ท� ำ การศึก ษาแบบสุ่ม เพื่ อ ดูผ ล
ของการใช้ PET มาประเมินผลการรักษา
ในผู้ป่วย Hodgkin lymphoma ที่อยูใ่ น
ระยะต้ น (stage I, II) หลังได้ ยาเคมีบ�ำบัด
สูตร ABVD 2 รอบ กลุม่ ควบคุมจะได้ รับ
การรั ก ษาต่ อ ด้ วย ABVD ต่ อ ร่ ว มกั บ
involved-node radiotherapy (INRT)
ไม่ว่า ผล PET จะเป็ น อย่างไร ส่วนกลุ่ม
ทดลองที่ ผ ล PET เป็ นลบจะได้ รั บ
การรั กษาด้ วยABVD เท่านัน้ และกลุ่มที่
PET เป็ นบวก จะได้ รับ BEACOPPesc
และ INRT ทัง้ นีจ้ ะจ�ำแนกผู้ป่วยทัง้ กลุ่ม
ควบคุมและกลุม่ ศึกษาว่าเป็ น favorable
หรือ unfavorable riskก่อน (ดูตามรูปที่ 1)
Primary outcome ของการศึกษานี ค้ ื อ
progression free survival (PFS)
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ผลการศึกษา

ตามรูปที่ 2 แสดงถึงผู้ป่วยที่ได้ รับ randomized ให้ อยูใ่ นกลุม่ ต่างๆและการรักษาที่ได้ รับ

ตารางที่ 1 แสดงถึงลักษณะผู ้ป่วยและผลการรักษาในแต่ละกลุ่ม
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กลุ่มที่ ePET-positive (n=361) นันพบว่
้
า 5-year PFS ของกลุ่มที่ได้ รับ ABVD + INRT น้ อยกว่ากลุ่มที่ได้ BEACOPPesc + INRT
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ [77.4%(95%CI, 70.4-82.9) vs 90.6%(95%CI, 84.7- 94.3)] โดย Hazard ratio(HR) 0.42(95%CI,
0.23-0.74, p = 0.002) และ5-year overall survival (OS) ในกลุม่ ที่ได้ ABVD+ INRT น้ อยกว่ากลุม่ ที่ได้ BEACOPPesc+ INRT[89.3
% vs 96.0%] โดย Hazard ratio (HR) 0.45 (95%CI, 0.19-1.07, p = 0.062) ดังกราฟที่แสดง

ผลการรักษาในกลุ่มที่ ePET-negative
ในกลุม่ ที่ ePET-negative และการพยากรณ์โรคเป็ น favorable 5-year(n=465) PFS ในกลุม่ ที่ได้ ABVD +INRT ดีกว่ากลุม่
ที่ได้ ABVD อย่างเดียว [99.0%(95%CI, 95.9-99.7) vs 87.1%(95%CI, 82.1-90.8)] โดยที่ HR = 15.8 (95%CI, 3.8 – 66.1) ส�ำหรับ
5-year OSในกลุม่ ที่ได้ ABVD +INRT เท่ากับ 100% กลุม่ ที่ได้ ABVDเท่ากับ 99.6%
ในกลุม่ ที่เป็ น unfavorable (n=594) นัน้ 5-year PFS ในกลุม่ ที่ได้ ABVD +INRT ดีกว่ากลุม่ ที่ได้ ABVD อย่างเดียวเล็กน้ อย
[92.1% (95%CI, 88.0-94.8) vs 89.6% (95%CI, 85.5-92.6)] โดยที่ HR = 1.45 (95%CI, 0.8-2.5) ในกลุ่มที่ได้ ABVD +INRT
มี 5-year OS เท่ากับ 96.7% ส่วนกลุม่ ที่ได้ ABVD เท่ากับ 98.3%

ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

พบ hematologic toxicities ที่มากกว่า grade 3 and ในกลุม่ ที่ได้ BEACOPPesc + INRT มากกว่า กลุม่ ที่ได้ ABVD +INRT
[neutropenia (53.5% v 30.3%), anemia (4.9% vs0.0%), และthrombocytopenia (19.7% v 0.0%). ภาวะ febrile neutropenia
ระดับ grade 3 และ 4พบได้ 23.9% vs 1.1%, พบว่าเกิดsecond malignancies 42 ราย

วิจารณ์

มีผ้ ปู ่ วยที่มีผล ePET-positive หลังจากได้ รับ ABVD 2 รอบเพียง 18.8% และผู้ป่วยกลุม่ นี ้ได้ รับประโยชน์จากการที่ได้ รับ
BEACOPPesc + INRT เนื่องจากมี 5-year PFS ดีขึ ้น 13.2% โดยที่ 5-year OS ดีขึ ้น 6.7% ดังนันการให้
้
การรักษาผู้ป่วย HL ระยะต้ น
ไม่จ�ำเป็ นต้ องให้ ยาขนาดมากเช่น BEACOPPesc ตังแต่
้ ต้น แต่สามารถใช้ เป็ น ABVD ได้ และการท�ำ ePET ก็สามารถช่วยเลือกผู้ป่วย
ที่ได้ รับประโยชน์จากยาขนาดมากได้
ส�ำหรับกลุม่ ผู้ป่วยที่มีผล ePET-negative เป็ นกลุม่ ที่มีผลการรักษาดี ในการศึกษานี ้พบว่าการให้ ยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับการ
ฉายแสงสามารถเพิ่ม PFS ได้ ทงกลุ
ั ้ ่ม favorable (เพิ่ม 11.9%) และ non-favorable (เพิ่ม 11.9%) แต่ overall survival ไม่ต่างกัน
ดังนันอาจพิ
้
จารณางดการให้ รังสีรักษาในผู้ป่วยได้ ในกลุม่ favorable ส�ำหรับในกลุม่ unfavorable นัน้ ผลการให้ รังสีรักษานันเพิ
้ ่ม
PFS ได้ น้อย ปั จจัยที่อาจช่วยมากกว่าคือการเพิ่มจ�ำนวนครัง้ ของการให้ ยาเคมีบ�ำบัด
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Rossi D, Diop F, Spaccarotella E, et al. Diffuse large B-cell lymphoma genotyping on the liquid
biopsy. Blood 2017;129:1947-1957.

การใช้ ultra-deep targeted next generation sequencing ของ pretreatment plasma cell-free DNA (cfDNA) จากผู้ป่วย
DLBCL สามารถพบ mutations เช่นเดียวกับ tumor biopsy โดยมี sensitivity >90% และ near 100% specificity เมื่อน�ำมาศึกษา
ผู้ป่วย DLBCL ทีไ่ ด้ รบั การรักษาด้ วย R-CHOP พบว่าในผู้ป่วยทีต่ อบสนองต่อการรักษาดี cfDNAทีม่ ี mutations จะหายไปอย่างรวดเร็ว
ตรงข้ ามกับผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (resistant) cfDNAที่มี mutations จะไม่หายไปและอาจมี new mutations เกิดขึ ้นด้ วย
การศึกษานี ้แสดงถึงประโยชน์ของการใช้ cfDNAในการท�ำ genotype of somatic mutation ของมะเร็ งซึง่ เป็ นเทคนิคแบบ real-time
และ noninvasive

Ghia P, Scarfo L, Perez S, et al. Efficacy and safety of dinaciclib vs ofatumumab in patients
with relapsed/ refractory chronic lymphocytic leukemia. Blood 2017;129:1876-1878.

การศึกษา Phase 3 ระหว่างการใช้ dinaciclib (small molecule CDK inhibitor for CDK1, 2, 5, 9) (n=20) เทียบกับ ofatumumab
(anti-CD 20 monoclonal antibody) (n= 24) ในผู้ป่วย relapsed/refractory CLL โดยมี median follow-up ของช่วงเวลาติดตาม
ผู้ป่วย 16.7 เดือน (0.4-26.1) พบว่า median PFS 13.7 เดือน และ 5.9 เดือน ORR 40 % และ 8.3 % ส�ำหรับการตอบสนองทังหมด
้
เป็ น partial response ขณะที่ stable disease พบได้ 35 % และ 45.8 % และมี median OS 21.2 เดือน และ 16.7 เดือน
ส�ำหรับ dinaciclibและ ofatumumabตามล�ำดับ อีกทังการตอบสนองในผู
้
้ ป่วยที่มี 17p deletion (n=7) จะใกล้ เคียงกับผู้ที่ไม่มี
(median PFS 17.2 และ 2.4 เดือน median OS 21.2 และ 5.4 เดือน) ภาวะแทรกซ้ อนที่พบบ่อยในผู้ที่ได้ dinaciclib คือ neutropenia,
thrombocytopenia และ febrile neutropenia

Baras N, Dahm S, Haberland J, et al. Subsequent malignancies
among long-term survivors of Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin
lymphoma: a pooled analysis of German cancer registry data
(1990-2012). British J Haematol 2017;177(2):226-242.
จากข้ อมูลผู้ป่วยทีไ่ ด้ รบั การวินจิ ฉัย first primary HL/NHL ระหว่างปี ค.ศ. 19902012 จ�ำนวน 128,587 คน ที่บนั ทึกใน German cancer registry จากมลรัฐ 14 แห่ง
และน�ำมาค�ำนวณการเกิด subsequent primary malignancies (SPM) ในรูปของ standardized incidence ratio (SIR) และ excess absolute risk (EAR) พบว่า SIR = 2.14,
EAR = 51.87 cases/10 000 person-yearsส�ำหรับผู้รอดชีวติ จาก HL ) และ SIR = 1.48,
EAR = 55.23 ส�ำหรั บผู้รอดชีวิตจาก NHL เมื่อเทียบกับประชากรเยอรมันโดยทัว่ ไป
ส�ำหรับมะเร็งชนิด solid cancer พบว่า SIR จะสูงขึ ้นเป็ น 1.6 และ 1.4 เท่าตามล�ำดับ
และสูงสุดถึงสามเท่าในผู้ป่วยทีอ่ ายุน้อยกว่า 30 ปีขณะแรกวินจิ ฉัยมะเร็งทีพ่ บบ่อยคือ lip/oral
cavity, colon/rectum, lung, skin melanoma, breast, kidney and thyroid ขณะทีม่ ะเร็ง
esophagus, stomach, liver, pancreas, testis, prostate, and brain/central nervous system
จะพบในผู้ป่วย NHL เท่านัน้ ความเสีย่ งของการเกิดมะเร็งนี ้ยังพบได้สงู ต่อเนือ่ งไปอีกมากกว่า 10 ปี
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Karmali R, Nabhan C, Petrich AM, et al. Impact of
treatment variability on survival in immunecompetent and immune-compromised
patients with primary central nervous system lymphoma. British J Haematol2017;177(1):72-79.

ผู้วิจัยศึกษาผู้ป่วย PCNSL จาก real-world setting
โดยศึกษาในผู้ป่วยวินจิ ฉัยใหม่จำ� นวน 113 รายจากสถาบัน 5 แห่ง
ใน Chicago ระหว่างปี ค.ศ.2000 – 2012 พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่
(65/111) จะได้รบั high-dose methotrexate (HD-MTX) +/- rituximab,
34/111 ได้ รับ radiotherapy +/- systemic therapy, 58/108
ได้ รับ rituximab และ 29/110 ได้ รับ intrathecal chemotherapy
(ITC) Overall response rate (ORR) เท่ากับร้ อยละ 80 (complete
response ร้อยละ 47) เมื่อติดตามผู้ป่วยที่ median follow-up
18.7 เดือน พบว่ามี median overall survival (OS) เท่ากับ 65.2 เดือน
เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ univariate พบว่ามีเพียง HD-MTX (median
OS 72.7 vs. 2.7 เดือน, P < 0.001) และ rituximab (median not
reached versus 28.4 เดือน, P = 0.005) มีผลทางบวกต่อ OS และ
ผลยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะมีภาวะภูมิค้ มุ กันเป็ นอย่างไร
Whole
brain radiotherapy (WBRT) มี แนวโน้ ม ในทางบวกต่อ OS
เมื่อเทียบกับ systemic therapy เพียงอย่างเดียว (P = 0.09)
ในขณะที่ ITC จะไม่มีผลต่อ survival

Interesting
article

Borchmann P, Haverkamp H, Lohri A, et al.
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. Lancet Oncol
2017;18(4):454-463.

การศึกษา phase 3 ของผู้ป่วย Hodgkin’s lymphoma
ที่ได้ รับการวินิจฉัยใหม่ {n=1100 อายุระหว่าง 18-60 ปี ที่ได้ รับ
การรักษาด้ วย BEACOPPescalated จ�ำนวน 2 รอบ และได้ รับ
การประเมินด้ วย interim PET (PET-2) โดยผู้ที่มี PET-2 เป็ นบวก
(n=440) จะถูกจัดแบ่งในอัตราส่วน 1:1 ให้ ได้ รับ BEACOPPescalated (n=220) อีก 6 รอบหรื อ BEACOPP + rituximab (375
mg/m2) (n=220) อีก 6 รอบ (R-BEACOPPescalated) โดยจะ
เริ่ มได้ รับ rituximab ตังแต่
้ รอบที่ 4 จนถึงรอบที่ 8 เมื่อติดตาม
ผู้ป่วยไปเป็ นเวลา median 33 เดือน พบว่า estimated 3-year
PFS เป็ น 91.4 % และ 93 % ตามล�ำดับ โดยมีภาวะไม่พงึ
ประสงค์ระดับ 3-4 คือ leucopenia และ severe infections
โดยไม่แตกต่างระหว่างทังสองกลุ
้
ม่ ผู้ป่วยเสียชีวิตจ�ำนวน 6 ราย
และ 10 รายในแต่ละกลุ่มตามล�ำดับ โดยที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับการ
รักษามีเพียงกลุ่มละ 1 คน อันเป็ นผลจากการติดเชื ้อโรครุ นแรง
การศึกษานี ้พบว่าการได้ รับ rituximab เพิ่มเติมไม่สามารถเพิ่ม
PFS ในผู้ป่วยadvanced stage ที่มี PET-2 เป็ นบวกได้ อย่างไร
ก็ตาม พบว่า PFS ส�ำหรับ PET-2 ที่เป็ นบวกดีกว่าผลการศึกษา
ใน HD15 เมื่อใช้ การรักษาด้ วย BEACOPPescalated แสดง
ว่าการใช้ ปัจจัย PET-2 ที่เป็ นบวก อาจไม่สามารถแยกผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการรักษาที่ล้มเหลวได้
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Case discussion
ผศ.พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล
ภาควิชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ป่วยหญิง อายุ 18 ปี ไม่มีโรคประจ�ำตัว มีประวัติปวดศีรษะเป็ นๆหายมานาน 3 ปี ไม่ได้ ไปพบแพทย์ รับประทานยาแก้ ปวด
เป็ นบางครัง้ ไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ 3 เดือนก่อนมีอาการปวดศีรษะร่ วมกับคล�ำได้ ก้อนที่ศีรษะขนาด 2 เซนติเมตร 1 เดือนก่อนมา
โรงพยาบาลอาการปวดศีรษะเป็ นมากขึ ้น ก้ อนที่ศีรษะโตขึ ้นเรื่ อยๆ จาก 2 เซนติเมตรเป็ น 7 เซนติเมตร ไม่มีไข้ ไม่มีอาการเบื่ออาหาร
ponse–หรื อน�ำ้ หนักลด ไม่มีเหงื่ออกตอนกลางคืน ไม่มีอาการชาหรื ออ่อนแรงที่แขนหรื อขา ไม่มีอาการตามัว 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
อาการปวดศีรษะมากปวดแบบตื ้อๆ บริ เวณกลางกระหม่อม ไม่มีปวดร้ าวไปที่ใดปวดมากตลอดเวลาจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
dgkin มีประจ�
ำจังหวัด ตรวจร่างกายพบ good consciousness and verbally fluent, pupils were equal in size, round and reactive to
ized light.Full range of horizontal and vertical eye movements, no facial palsy, normal gag reflex, pink conjunctivae, no jaundice, no
lymphadenopathy, no hepato-splenomegaly, no papilledema. Muscle strength and tone were normal. Deep tendon reflexes
were normal, and stiff neck was negative. ผู้ป่วยได้ รับการตรวจ MRI brain พบ A large dural mass at right frontoparietal region
invades diploic space, with iso-signal intensity to gray matter on T1WI (A),and iso-signal intensity to gray matter on T2WI
(B). Vivid homogeneous enhancement on post gadolinium (C) ดังรูปที่ 1 ผู้ป่วยได้ รับการวินิจฉัยเบื ้องต้ นว่าเป็ น meningioma
ได้ รับการผ่าตัดสมอง และเอาก้ อนเนื ้องอกออกมา ผลการตรวจก้ อนเนื ้องอกพบว่าเป็ น diffuse large B cell lymphoma, germinal
center B-cell immunophenotype CD 20+, BCL-6+, Ki67-70%, MUM1-, BCL-2 -, CD 10-. CT chest and whole abdomen
ผลปกติต รวจCBC พบHb11.5 g/dL, Hct36.2%, WBC 6,500 cells/µL (PMN 53%,L 33%), platelet 308 x 109/L และ
ตรวจไขกระดูกพบ normocellular marrow with no evidence of lymphoma involvement. ตรวจน�ำ้ ไขสันหลังผลปกติผ้ ูป่วย
ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ น Primary dural lymphoma stage IIEX, age-adjusted IPI score 0 คะแนนผู้ป่วยได้ รับการรักษาด้ วยการ
ผ่าตัดเอาก้ อนเนื ้ออกออก และวางแผนให้ ยาเคมีบ�ำบัด CHOP regimen ร่วมกับการฉายแสงต่อไป

A

B

C

MRI brain: A large dural mass at right frontoparietal region invades diploic space, with iso-signal
intensity to gray matter on T1WI (A), and iso-signal intensity to gray matter on T2WI (B).
Vivid homogeneous enhancement on post gadolinium (C).
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Primary dural lymphoma (PDL) เป็ นมะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองชนิดทีพ่ บทีเ่ ยือ่ หุ้มสมอง (epidural หรือ subdural) ซึง่ เป็ นมะเร็งต่อมน� ้ำเหลือง
ที่พบได้ น้อยโดยพบได้ น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของมะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองที่พบที่สมองและประมาณร้ อยละ 0.1 ของมะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองชนิด
non-Hodgkin’s lymphoma ทังหมด¹
้
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบอายุเฉลี่ยประมาณ 48 ปี โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย²
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้ วยอาการปวดศีรษะอาจพบการลุกลามของมะเร็งไปที่กะโหลกศีรษะหรื อหนังศีรษะในบางราย เนื่องจากบริ เวณ
เยื่อหุ้มสมองไม่มีเนื ้อเยื่อของระบบเลือดและต่อมน� ้ำเหลือง กลไกการเกิดโรคจึงยังไม่ทราบสาเหตุชดั เจน แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากการ
ติดเชื ้อหรื อการอักเสบเรื อ้ รังบริ เวณดังกล่าวหรื อเกิดจากการสร้ างแอนติบอดีต่อร่ างกายตนเอง²‚³ โดยชนิดของ lymphoma ที่เป็ น
primary dural lymphoma ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็ น B-cell lymphoma เช่น marginal zone lymphoma และ diffuse large B-cell
lymphoma3-6 Primary dural lymphoma ไม่มลี กั ษณะเฉพาะทางรังสีทจ่ี ะช่วยในการวินจิ ฉัย เนือ่ งจากผลตรวจ CT scan และ MRI จะพบ
ก้อนทีม่ คี วามเข้มเท่ากันหรือสูงกว่าเล็กน้อยกับเนื ้อสมองซึง่ ต้องวินจิ ฉัยแยกโรคต่างๆดังนี ้ meningioma, subdural hematoma, meningeal
sarcoma และmeningeal metastasis7 การวินิจฉัยจึงต้ องได้ ผลตรวจชิ ้นเนื ้อทางพยาธิวิทยาเท่านันผู
้ ้ ป่วยรายนี ้เป็ นผู้หญิงอายุน้อย
มากด้ วย อาการปวดศีรษะและมีก้อนทีห่ นังศีรษะเข้ าได้ กบั อาการแสดงของผู้ป่วยทีเ่ คยมีรายงาน จากผลการตรวจทางพยาธิวิทยาและ
ผลการตรวจ immunophenotype ผู้ป่วยรายนี ้จึงได้ รับการวินิจฉัยโรค primary diffuse large B-cell lymphoma of dura with skull
and scalp involvement.

พยากรณ์โรค

โดยทัว่ ไปแล้ว primary
dural lymphomaเป็ นมะเร็งต่อม
น� ้ำเหลืองทีม่ พี ยากรณ์โรคดี ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีระยะปลอดโรคยาว
หลัง การรั ก ษาด้ ว ยการผ่ า ตัด
เอาก้ อ นเนื อ้ งอกออกร่ ว มกับ
การให้ ย าเคมี บ� ำ บัด และหรื อ
การฉายแสง

การรักษา

ปัจจุบนั ยังไม่มแี นวทางการรักษามาตรฐานเนือ่ งจากมีจำ� นวนผู้ป่วยน้ อย ข้ อมูลส่วนใหญ่จงึ ได้ มาจากกรณีศกึ ษาและการรายงาน
ผู้ป่วยจ�ำนวนไม่มาก จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาผู้ป่วยส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการรักษาด้ วย การตัดก้ อนเนื ้องอกออกร่วมกับการให้ ยาเคมี
บ�ำบัดคือ R-CHOP หรื อ CHOP regimen และหรื อการฉายแสง2–6 ดังนันในผู
้ ้ ป่วยรายนี ้ได้ รับการผ่าตัดเอาก้ อนเนื ้องอกออกแต่มะเร็ง
มีการลุกลามไปทีก่ ะโหลกศีรษะ และบริเวณหนังศีรษะใกล้เคียงจึงวางแผนทีจ่ ะให้การรักษาด้วย CHOP regimen ร่วมกับการฉายแสงต่อไป
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