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จุลสาร Lymphoma Newsletter ในฉบับเป�นฉบับที่  1 ประจําป� 2562 นี้ ในส�วนของ Pathology 
Forum แพทย�หญิงนารี วรรณิสสร ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร� ได�เขยีนบทความเรือ่ง การคดักรองผู�ป�วย mature B-cell non-Hodgkin 
lymphoma เพือ่ส�งตรวจ FISH ในการวนิจิฉยั high-grade B-cell lymphoma with MYC and 
BCL2 and/or BCL6 rearrangement ส�วน Review article 1 นัน้ นพ.ดสุติ จติรเอือ้กลุ ภาควชิา
อายรุศาสตร� คณะแพทยศาสตร� วชริพยาบาล นาํเสนอเรือ่ง AUGMENT: A Phase III Study of 
Lenalidomide Plus Rituximab Versus Placebo Plus Rituximab in Relapsed or Refractory 
Indolent Lymphoma และ Review article 2 พญ.สภุาวี แสงบญุ สาขาอายรุศาสตร� คณะแพทยศาสตร� 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร� ได�นาํเสนอเรือ่ง Dose-adjusted EPOCH-R (etoposide, prednisone, 
vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin, and rituximab) in untreated aggressive 
diffuse large B-cell lymphoma with MYC rearrangement: a prospective, multicentre, 
single-arm phase 2 study ในส�วน Interesting article 1 นพ.ธนาวัฒก� รัตนธรรมเมธี หน�วย
โลหติวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยเชยีงใหม� ได�นาํเสนอ งานตพิีมพ�
ที่น�าสนใจ ตามด�วย Interesting article 2 พญ.นิศา มะเครือศรี และ พญ.ศิริลักษณ� สุทธินนท� 
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได�สรุปบทความที่น�าสนใจ ส�วน Case discussion 1 นพ.ป�ยะพงษ� กัญญา กลุ�มงานอายุรกรรม 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห� นําเสนอผู�ป�วยชายไทยคู�อายุ 36 ป� มาโรงพยาบาลด�วย
ไข�สูงเรื้อรัง 1 เดือน มีอ�อนเพลียและนํ้าหนักลดมากใน 1 เดือน และ Case discussion 2 นั้น 
พญ.ธาริณี รุ �งจิรจิตรานนท� และ ผศ.นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช ภาควิชาอายุรศาสตร� 
คณะแพทยศาสตร� ศิริราชพยาบาล ผู�ป�วยชายไทย อายุ 18 ป� อาการสําคัญ ผ่ืนที่ลําตัว แขนขา 
2 สปัดาห� หวงัว�าท�านสมาชกิของชมรมคงจะได�รบัความรู�จากเรือ่งราวต�างๆ ทีบ่รรจใุน newsletter 
ฉบบันี ้ถ�าท�านมขี�อเสนอแนะใดๆ สามารถเขยีนตดิต�อมาที ่email address: tlsg.info@gmail.com
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 High-grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements หรือ double-hit และ 
triple-hit lymphoma (HGBL-DH/TH) มี MYC และ BCL2 และ/หรือ BCL6 rearrangement เปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ในกลุม mature B-cell non-Hodgkin lymphoma ที่มีการดําเนินโรครุนแรงมากและยังไมมีการรักษามาตรฐานพบได 4-8  ใน 
diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) การวนิจิ ยัทาํโดยการตรวจ FISH for MYC, BCL2 และ BCL6 gene rearrangement 
(FISH for MYC, BCL2 and BCL6) หรือ karyotype(1)

 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา พบวา HGBL-DH/TH สวนใหญมีลักษณะ morphology แบบ blastoid หรือ DLBCL
หรือ DLBCL/Burkitt lymphoma และลักษณะทาง immunohistochemistry (IHC) แบบ germinal center B-cell type 
(GCB) และ double expression ของ BCL2 และ MYC (DE) รวมกับ high Ki-67 proliferation index (ตาราง 1)(2)

ตาราง 1 ลักษณะทางพยาธิวิทยาของ HGBL-DH/TH

BCLU, B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between DLBCL and Burkitt lymphoma; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; DE, double expression of 
BCL2 and MYC protein by immunohistochemistry; DHL, double-hit lymphoma; GCB, germinal centre B-cell based on Hans algorithm; HGBL-DH/TH, high-grade B-cell 
lymphoma with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements; THL, triple-hit lymphoma.
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      ในประเทศไทยการตรวจ FISH for YC, BCL2 and BCL6 ถือเปนการตรวจที่มีเทคนิค ับ อน ขาดบุคลากรที่มี
ความชํานาญ(2) ราคาสูง (17,000 บาท)(4) และมีหองป ิบัติการที่สามารถใหการตรวจในจํานวนจํากัด ดังนั้นการตรวจ
คัดกรองผูปวย DLBCL เพื่อพิจารณาสงตรวจ FISH จึงจําเปนในทางเวชป ิบัติ
      CC  guidelines แนะนําใหตรวจ FISH for YC, BCL2 and BCL6 ในผูปวย de novo DLBCL, CB และ DE
หรือ BCL6 / YC (5) ึ่งจํากัดจํานวนการสงตรวจเหลือเพียง 11% ถึง 13%(6) ของผู ปวย DLBCL โดยมี sensitivity, 
specificity, positive predictive value และ negative predictive value ดังแสดงในตาราง 2 แตมีโอกาสพลาดการวินิจฉัย
ถึงหนึ่งในสามของผูปวย H BL-DH/TH(6)

      ในการตอบคําถามวา ผูปวยรายใดควรสง FISH เพ่ือการตรวจวินิจฉัย H BL-DH/TH เปรียบเทียบจากการเขาถึงขอมูล
ราคาและ sensitivity (ลักษณะของการตรวจคัดกรองที่ดีคือมี sensivity สูง) ดังนั้นจึงแนะนําวิธี FISH for YC gene
rearrangement เปนการตรวจคัดกรองในผู ปวยทุกรายเพราะ sensivity สูงและไมแนะนําการใชขอมูลทางคลินิก, cell
morphology, i-67 proliferation index, CB by Hans, DE BCL2/ YC, CB by Hans รวมกับ DE เพราะ sensitivity
 ตํ่า (ตาราง 3)(7)  

ตาราง 2 การตรวจคัดกรองผูปวย DLBCL ดวย GCB และ DE

ตาราง 3 การคัดกรองผูปวย DLBCL เพื่อสงตรวจ FISH for MYC, BCL2 and BCL6 เปรียบเทียบการเขาถึงขอมูล ราคา และ Sensitivity
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alymph node-biopsy, bKi-67, cCD10 BCL6 MUM1, dBCL2 cMYC, eCD10 BCL6 MUM1 BCL2 cMYC, fFISH for MYC gene rearrangement 

อางอิงราคาจากศูนยบริการพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี(4) 
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      เม่ือเปรียบเทียบวิธีคัดกรอง CB by Hans, CB by Hans และ DE, CB by Lymph2Cx และ DE, และ FISH for 
YC gene rearrangement ในดาน sensitivity และ specificity (ตาราง 4) โดยคํานวณจาก านขอมูลขนาดใหญ(6,7)  

ตาราง 4 วิธีคัดกรองผูปวย DLBCL รอยละของผูปวยผานการคัดกรอง Sensitivity และ Specificity และการตรวจเพิ่มเพื่อวินิจ ัย HGBL-DH/TH 
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     การรักษา indolent lymphoma ชนิด B-cell ตอบสนองดีตอการรักษาในชวงแรก แตมักมีการกลับเปนซ้ําไดบอย
non-Hodgkin lymphoma ในผูใหญ พบ Follicular lymphoma (FL) ไดประมาณ 22  และ marginal zone lymphoma (M L) 
พบได 7  แมวาท้ังสองจะมีลักษณะทางพยาธิวิทยาที่แตกตางกัน เมื่อโรคกลับเปนซํ้าการรักษาของทั้งสองชนิดคลายคลึงกัน 
โดยสามารถให rituximab เปนยาเดี่ยวได
     Lenalidomide เปนยากลุม immunomodulatory (IMiD) drug ออก ทธิกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันของเซลล
ชนิดตาง  ในหลายกลไก ไดแก T-cell และ NK cell การให lenalidomide ชวยเพิ่มการทํางานของantibody-dependent 
cell-mediated cytotoxicity (ADCC) การทําลายเซลลมะเร็งของ monocyte และการจับของเซลลเพื่อทําลายเซลลมะเร็ง
follicular lymphoma
     แมวาเปาหมายการรกัษาโรค indolent lymphoma ทีก่ลับเปนซํา้ไมอาจทาํใหหายขาดได ไมวาจะเปนการใหยาเคมบีาํบดัคูกบั
rituximab หรือการใหการรักษาพุงเปา (targeted therapy) เชน การยับยั้ง phosphatidylinosital 3-kinase (PI3K) แตการให
rituximab เปนยาเดี่ยวก็สามารถทําใหโรคตอบสนองได การให lenalidomide คูกับ rituximab ในการศึกษา phase II พบวา
ไดผลตอบสนองโดยรวม (Overall response) 65-77  โรคสงบ (complete response; CR) 35-41  สามารถทาํใหเกดิ median 
progression-free survuval (PFS) ได 1 ถึง 2 ป ซ่ึงรายงานวา การให lenalidomide คูกับ rituximab ใน untreated follicular 
lymphoma ไดผลไมแตกตางกนักบั rituximab คูกบัยาเคมีบาํบดั (Morschhauser F, et al. N Engl J Med. 2018;379:934-947.)

AUGMENT: A Phase III Study of Lenalidomide Plus Rituximab Versus Placebo 
Plus Rituximab in Relapsed or Refractory Indolent Lymphoma
L eon ard  JP, T rn en y  M, I z utsu K , et al. J Clin  O n col. 2019;37 :118 8 -1199
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      ผูปวยที่ไดรับการวินิจ ัยวาเปน M L หรือ FL (grade 1 
ถึง 3a) ที่ไดรับการรักษาดวยยามาแลวอยางนอย 1 ครั้ง 
ท้ังการใหเคมบีาํบดั การให immunotherapy และการใหทัง้สอง
ชนดิ โดยมีการกลบัเปนซํา้หรอืดือ้ตอการรกัษา เกณ การคดัออก
คือ ผู ป วยท่ีดื้อตอ rituximab และผู ป วยที่มี neuropathy 
grade 1 ขึ้นไป     

      งานวิจัยเริ่มรวบรวมผูปวยตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2014 
ถึง มกราคม 2017 จาก 15 ประเทศ 97 โรงพยาบาล มีการสุม
ผู ป วยออกเป นสองกลุ ม อัตราส วน 1:1 เป นกลุ มที่ ได  
lenalidomide-rituximab กับ placebo-rituximab โดยแบงตาม
ผูปวยที่เคยได rituximab มากอนหรือไม การรักษาครั้งสุดทาย
มากกวาหรือนอยกวา 2 ป และชนิดของ FL และ M L แมวา
จะได maintenance therapy ภายหลงั induction กน็บัรวมเปน
การรักษาครั้งเดียวกัน
      กลุมทีไ่ด lenalidomide 20 mg/day วนัที ่1 - 21 ทกุ 28 วนั 
(ปรับลดเปน 10 mg/day ถาการทํางานของไตลดลงเปน CrCl
30 - 59 ml/min) และ rituximab IV 375 mg/m2 รอบแรก
ในวันที่ 1, 8, 15, 22 และใหเ พาะวันท่ี 1 ของรอบที่ 2 - 5 
ทุก 28 วัน ในกลุมของ placebo จะให rituximab ในลักษณะ
อยางเดียวกัน มีการติดตามอาการ 5 ปหลังจบการรักษาหรือ
หยุดยาดังนี้ progression การรักษาอื่นตอจากนี้ ผลการรักษา
หลังไดยาใหม และโรคมะเร็งชนิดที่สอง การปรับขนาดยา
lenalidomide เปนไปตามผลขางเคียงของยา ในผูปวยที่มี
ความเส่ียงตอการเกิดภาวะเลือดอุดตัน จะมียาปองกันโดย
การให antiplatelet หรือ anticoagulant รวมถงึการใหยากระตุน
เม็ดเลือดขาวเมื่อมีความจําเปน  

      จุดมุงหมายรอง (secondary end points) คือ overall 
response rate (ORR), CR, duration of response, overall 
survival (OS), event free survial (EFS) และ time to next 
antilymphoma treatment (ระยะเวลาที่ไดรบัเคมบํีาบัดครัง้ถดัไป
หลงัจบการรกัษาและเ ลลมะเรง็มกีารเปลีย่นรปูรางตามพยาธวิทิยา)
      มีการประเมินผลการรักษาโดย CT และ RI หากผูปวย
เปน gastric ALT lymphoma จะใชวธิกีารสองกลอง และหากม ี
bone marrow involvement จะใชวิธีเจาะไขกระดูกประเมิน
      การประเมนิผลขางเคยีงจะใชเกณ ของ ational Cancer
Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events 
version 4.03.

วิ ีการ าเนินการวิ ัย

รูป การวิ ัย การรักษา

การปร เ ินปร สิ ิผ วา ป อ ภัย

      จุดประสงคหลักเปนการประเมิน PFS ของการใหยา 
lenalidomide-rituximab เทียบกับ placebo-rituximab โดยใช
กรา  Kaplan-Meier มกีารวดั hazard ratio (HR) โดย 95  CI
จดุประสงครองอืน่  มกีารเทยีบเปนตารางเปนรอยละ แบงตาม 
Cochran-Mantel-Haenszel test และคา P value

      ผู ปวยและการรักษาในงานวิจัย
      การรวบรวมผู ป  วยตั้ งแต   กุมภาพันธ   2014 ถึ ง 
มกราคม 2017 เปนจํานวน 358 คนจาก 97 โรงพยาบาลใน 
15 ประเทศ แบงผูปวยอัตราสวน 1:1 ที่ไดรับ lenalidomide 
และ rituximab เทียบกับ ยาหลอกและ rituximab ดังรูปที่ 1 
และตารางที่ 1

การวิเ รา างส ิ ิ

ผ ั

      จุดมุงหมายหลัก (primary end point) คือ progression 
free survival (PFS) ึ่งประเมินโดย the independent review 
committee (IRC) โดยไมมีการทํา PET scan
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      พบวาลักษณะพ้ืน านไมแตกตางกัน คากลางของอายุที่ 63 ป แบงเปนผูปวย follicular lymphoma 295 คน (82%) และ 
marginal zone lymphoma 63 คน (18%) โดยท่ี 51% ของผูปวยทั้งหมดมีลักษณะกอนที่ใหญตาม ELF criteria การรักษาท่ี
ผูปวยไดรับมีตั้งแต 1 ถึง 12 สูตร โดยที่ ผูปวย 86 คน (24%) ไดรับยาตั้งแต 3 สูตรขึ้นไป มีผูปวยจํานวน 117 คน (33%) ที่มี
การกลับเปน ํ้าหรือดื้อยาภายในสองป และ 56 คน (16%) ดื้อตอยาขนานลาสุด
      ผูปวยที่ไดรับยาครบตามการรักษามีทั้งหมด 71% ในกลุมที่ได lenalidomide และ สวนในกลุมยาหลอก 61% ผลขางเคียง
ของ lenalidomide ที่ทําใหตองมีการปรับขนาดยาพบไดถึง 64% มีการปรับลดยา 26% และหยุดยา 3% โดยภาวะ neutrophil 
ตํ่า (neutropenia) เปนสาเหตุหลักในการลดขนาดและมีการเวนการใหยา แตโดยมากจะกลับมาเปนปรกติ มีผูปวย 5 คน (3%) 
ท่ีไมสามารถกลับมาใหยาได ภาวะที่โรคดื้อยาที่ทําใหตองหยุดการรักษาไปมี 21 คน (12%) ในกลุม lenalidomide และ 54 คน 
(30%) ในกลุมยาหลอก

      จุดมุงหมายหลัก
      การวิเคราะหขอมูลสุดทายหลังติดตามผูปวย ที่คากลางเทากับ 28.3 เดือนโดย IRC พบวาการได lenalidomide กับ 
rituximab ใน relapse/refractory indolent lymphoma ม ีprogression free survival (PFS) ทีม่ากกวายาหลอกอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ (HR 0.46  95%CI 0.34  0.62  P < 0.001) (รูปที่ 2) edian PFS ประเมินโดย IRC คือ 39.4 เดือน (95% CI, 
22.9 - not reached) ในกลุม lenalidomide  rituximab เมือ่เทยีบกบั 14.1 เดอืนในกลุมยาหลอก (95%CI  11.4  16.7 เดอืน) 
เมือ่ประเมนิโดยผูทาํการทดลอง (investigator) พบวาผูปวยที่ได lenalidomide ม ีPFS ทีม่ากกวาอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(HR, 
0.51  95%CI 0.38  0.69  P < 0.001) โดยคากลางของ PFS อยูที่ 25.3 เดือน เมื่อเทียบกับกลุมยาหลอกที่ 12.4 เดือน 
จากขอมูลดังกลาวพบวา การให lenalidomide  rituximab ทําใหมี PFS เพิ่มมากขึ้นกวาการให rituximab เพียงอยางเดียว

ัง ส ง าราง ี

ปร สิ ิผ

All patients
(N = 358)

Rituximab plus lenalidomide
(n = 178)

Rituximab plus placebo
(n = 180)

Rituximab plus lenalidomide
(n = 176)

Rituximab plus placebo
(n = 180)

Rituximab plus lenalidomide
(n = 124)

Rituximab plus placebo
(n = 107)

ITT patients

Safety patients

Entered follow-up

Not treated                                (n = 2)
  Died before treatment              (n = 1)
  Discontinued for AE                          (n = 1)

Discontinuations                     (n = 52)
   Progression                          (n = 21)
   Adverse event                      (n = 14)
   Withdrawal by patient          (n = 13)
   Death                                                     (n = 2)
   Other                                         (n = 2)

Discontinuations                   (n = 70)
   Progression                        (n = 54)
   Adverse event                      (n = 8)
   Withdrawal by patient         (n = 7)
   Other                                     (n = 1)

1:1

FI 1. Lenalidomide plus rituximab and placebo plus rituximab group CO SORT diagram (flow of patients from enrollment to analysis). AE, adverse event
ITT, intention to treat.



      ในการประเมินผูปวยทั้งสองกลุมที่ได lenalidomide และ
ยาหลอก พบวาเกอืบท้ังหมดของผูปวยมเีหตกุารณไมพงึประสงค
เกดิขึน้ทกุความรนุแรงจนถงึ 28 วันหลงัยาคร้ังสดุทาย เหตกุารณ
ไมพึงประสงคที่พบบอย (มากกวา 10%) ดังตารางท่ี 3 อาการ
ไมพงึประสงคทีพ่บบอยทีส่ดุคอื neutropenia มกัพบในกลุมที่ได 
lenalidomide มากกวากลุมยาหลอก นอกจากนี้ยังพบภาวะ
เกรด็เลอืดตํา่ เมด็เลอืดขาวตํา่ ดี และ tumour flare มากกวา
ในกลุม lenalidomide โดยเฉพาะ grade 3 และ 4 ดงัแสดงในตาราง 
รวมถงึการไดรับยากระตุนเมด็เลอืดขาวถงึ 36% ในกลุม lenalidomide 
และพบการเกิด febrile neutropenia ในกลุม lenalidomide 3% 
ผลขางเคียงที่ผูปวยไดรับคือเม็ดเลือดขาวตํ่า จําเปนตองมีการ
ปรับขนาดยารวมถึงการใหยากระตุนเม็ดเลือดขาว หลังจากที่มี
การปรับยา lenalidomide ระดับเม็ดเลือดขาวสามารถกลับมา
อยูในระดบั grade 1 ได ระยะเวลาเฉลีย่คอื 9 วนั และมผีูปวย 5 คน
ที่ตองหยุดยา
      เหตุการณไมพึงประสงคที่พบการเสียชีวิตมีผูปวย 4 ราย
แบงเปนกลุมละ 2 คน ในกลุม lenalidomide เสียชีวิตจาก 
arrhythmia และ cardiopulmonary failure ในกลุมยาหลอกเสีย
ชวิีตจากภาวะรางกายถดถอยและปอดติดเชือ้ สวนในผูปวยทีไ่ดรบั
การรักษาแลว กลุม lenalidomide เสียชีวิต 15 คน (5 คนจาก
โรคเอง) กลุมยาหลอก 26 คน (18 คนจากโรงมะเร็ง) ภาวะลิ่ม
เลือดอุดตัน (deep vein thrombosis) พบได 3 คนจากกลุม 
lenalidomide และ 1 คนจากยาหลอก สวนภาวะโรคมะเร็งชนดิ
ทีส่องพบได 6 คน (3%) ในกลุม lenalidomide และ 10 คน (6%) 
ในกลุมยาหลอก

      ผลการตอบสนองรวม (overall response) ของผูปวยกลุมที่ได lenalidomide  rituximab อยูที่ 78% เมื่อเทียบกับกลุม
ยาหลอกที่ 53% (P < 0.001) โดยมี 34% ในกลุมที่ได lenalidomide และ 18% ในกลุมยาหลอก (P = 0.001) (รูปที่ 2) จาก
รายงานการประเมนิจดุมุงหมายรองอืน่  ไดแก response duration, event-free survival, time to next antilymphoma treatment 
ก็พบวามีมากกวาในกลุมที่ได lenalidomide
      อตัราการรอดชวีติ (overall survival  OS) ของท้ังสองกลุมแมวาจะไมแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถติ ิHR 0.61 (95%CI, 
0.33  1.13) (ตารางที่ 2) แตก็พบวาจํานวนผูปวยที่เสียชีวิตระหวางการรักษาในกลุมที่ได lenalidomide มีนอยกวายาหลอก 
(15 ตอ 26 คน) เมื่อประมาณการการรอดชีวิตที่ 2 ปในกลุม lenalidomide ที่ 93% (95%CI, 87  96%) และกลุมยาหลอกท่ี 
87% (95%CI, 81  92%) เมือ่พจิารณาในกลุมยอย (รปูที ่3) follicular lymphoma การรอดชวีติ (OS) ในกลุมที่ได lenalidomide 
แนวโนมมากกวา HR 0.45  95%CI, 0.22  0.92) มีผูปวยเสียชีวิต 11 คน สวนในกลุมยาหลอกเสียชีวิต 24 คน แตในกลุม 
marginal zone lymphoma ไมพบความแตกตางของการรอดชีวิต (HR 2.89  95%CI, 0.56  14.92)
      การรอดชวิีตท่ี 2 ปของ follicular lymphoma ที่ได lenalidomide ที ่95% (95%CI, 90  98%) และกลุมยาหลอกที ่86% 
(95%CI, 79  91%) สวนในกลุม marginal zone lymphoma การการรอดชีวิตที่ 2 ปในกลุม lenalidomide ที่ 82% (95%CI, 
61  92%) และกลุมยาหลอกที ่94% (95%CI, 77  98%) จากการศกึษาพบวา PFS ดขีึน้ในผูปวย FL กลุมที่ได lenalidomide 
แตมีผลไมแตกตางกนัในกลุม L HR 1 (95%CI, 0.47  2.13) การทีม่ชีวงความเชือ่มัน่ทีย่าวหมายถงึอาจไมไดประโยชนจาก
ขอมูลนี้และขอมูลผูปวย L อาจแปลผลไดยากเนื่องจากมีจํานวนนอยไมสมดุลกับปจจัยการพยากรณโรค
      เมื่อเทียบการเกิด histologic transformation ในกลุมที่ได lenalidomide พบ 2 คน (ตอ 100 คนตอป) และ 10 คนใน
กลุมยาหลอก และเสียชีวิต 1 และ 6 คนตามลําดับ

ง ายรอง

วา ป อ ภัย
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      จากการศึกษา A E T แสดงใหเห็นวา การให lenalidomide คู กับ rituximab ในผู ปวย relapse refractory 
indolent lymphoma สามารถทําใหผูปวยมี PFS ึ่งเปนจุดมุงหมายหลักไดมากกวาการให rituximab เปนยาเดี่ยวอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงตอการโตของมะเร็งไดถึง 54% และเพิ่มระยะเวลาการกลับเปน ํ้าได รวมถึงจุด
มุงหมายรองเชนกัน อยางไรก็ตาม เมื่อประเมินผูปวยกลุมยอย L จะพบวา PFS ไมแตกตางกันระหวางสองกลุมการรักษา 
สาเหตุคือจํานวนผูปวยที่นอยและไมสมดุลกับปจจัยการพยากรณโรค
      ขอจาํกดัของการศกึษานีค้อื ความแตกตางในการประเมนิ median PFS จาก IRC (39.4 เดอืน) และ ผูทาํวจิยั (25.3 เดอืน) 
แมวาจะแตกตางกนั แตคา HR และ P มนียัสาํคญัจากการคาํนวณทัง้สองผูประเมนิ ขอจาํกดัอกีประการคอื ผูปวยทีไ่ด lenalidomide 
ไดรับการรักษาที่ตอเนื่องยาวนานกวากลุมยาหลอก แตอาจไมมีอิทธิพลตอผลการรักษาเนื่องจากกรา  PFS เริ่มมีการแยกอยาง
ชัดเจนตัง้แตชวงแรกของการรกัษาและสงผลตอเนือ่งยาวนานมากกวา 1 ป และวธิกีารให rituximab ก็ไมมอีทิธพิลตอโรคเชนกนั
เนื่องจากกลุมท่ีได rituximab เปนยาเดี่ยวก็ไดผลไมแตกตางจากขอมูลการรักษาแบบเดิม
      การรกัษาโรค FL ทีก่ลบัเปน ํา้มอียางหลากหลาย ไมวาจะเปนการให rituximab เปนยาเดีย่ว bendamustine, หรอืเคมตีวัอ่ืน 
การให obinutuzumab หรือ idelalisib การศึกษาอื่นแสดงใหเห็นวาการให lenalidomide คูกับ rituximab ไดผลดีกวาการให 
lenalidomide ตัวเดียว การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา lenalidomide คูกับ rituximab ไดผลดีกวา rituximab ตัวเดียวเชนกัน แมวา
อาการไมพึงประสงคคือ neutropenia แตก็เปนสิ่งที่คาดเดาไวแลวและสามารถดูแลแกไขได ในความเปนจริง การศึกษาน้ีผูปวย
ที่ไดรับ lenalidomide คูกับ rituximab สามารถรับการรักษาไดครบมากกวา กลุม rituximab ที่เปนยาเดี่ยวเนื่องจากสามารถลด
การดาํเนนิโรคไดมากกวา และมแีนวโนมทีก่ารให lenalidomide คูกบั rituximab จะเปนการดแูลมาตร านในผูปวยทีเ่ปน relapsed/
refractory indolent non-Hodgkin lymphoma ตอไป

วิ าร
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     โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด diffuse large B cell lymphoma เปนมะเร็งที่มีความหลากหลายทางดาน molecular 
เปนอยางมาก โดยพบวา 10  ของมะเร็งชนิดนี้มี MYC 8q24 rearrangement และมักมีการยายสลับที่ (translocation) 
กับ BCL2 และ/หรือ BCL6  ซึ่ง WHO classification of hematopoietic and lymphoid tissues ป 2017 ไดแบงกลุ ม
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดนี้เปน High grade B cell lymphoma ที่มี MYCและ BCL2 rearrangement  และ/หรือ BCL6 
rearrangement โดยจากการศึกษาแบบยอนหลังหลายการศึกษากอนหนานี้พบวาผู ปวยมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่มี MYC 
และ BCL2 rearrangement ที่ไดรับการรักษาดวย R-CHOP มีการอัตรารอดชีวิตที่ ส้ันกวาเมื่อเทียบกับไมมี ซึ่งอาจ
หมายรวมถึงผูปวยที่มี BCL6 rearrangement หรือพบ MYC rearrangement อยางเดียวดวย ทั้งนี้ยังไมมีการศึกษาแบบ
ไปขางหนาในการศึกษามะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดนี้โดยใชเคมีบําบัดขนาดสูงจึงเปนที่มาของการศึกษานี้ โดยในการศึกษา
นี้ ใช Dose- adjusted EPOCH-R (etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin, and 
rituximab; DA- EPOCH-R) ในการรักษา
     การศึกษานี้เป นการรักษาแบบไปขางหนาแบบไมสุ มระยะที่ 2 จากสหสถาบันจํานวน 13 แหงในสหรัฐอเมริกา 
ศึกษาผูปวย aggressive B-cell lymphoma ที่มี MYC rearrangement ไดแก high-grade B-cell lymphoma double-hit,
high-grade B-cell lymphoma, high-grade B-cell lymphoma not otherwise specified, diffuse large B-cell 
lymphoma และ plasmablastic lymphoma และไดรับ DA-EPOCH-R ขนาดเริ่มตนประกอบดวย etoposide 50 mg/m2 
ตอวัน doxorubicin 10 mg/m2 ตอวันและ vincristine 0·4 mg/m2 ตอวันใหทางหลอดเลือดดําติดตอกัน 96 ชั่วโมง 
(วันที่ 1-5) cyclophosphamide 750 mg/m2 ใหทางหลอดเลือดดํา (วันที่ 5) prednisone 60 mg/m2 วันละ 2 ครั้ง 
(วันที่ 1-5) rituximab 375 mg/m2 ทางเสนเลือดดํา (วันที่ 1) และ filgrastim 5 mg/kg ตอวัน (วันที่ 6 จนกระทั่งจํานวน
นิวโทร ลมากวา 5,000 ตอμL) ผู ปวยจะไดรับการทําเอ็กเรยคอมพิวเตอรหลังจากเคมีบําบัดรอบที่ 2, 6 ทุก 4 เดือน
ติดตอกัน 2 ป และปละครั้งติดตอกัน 3 ป จนกระทั่งโรคกําเริบ ทํา18F-FDG PET scan หลังจากรอบ 2 และรอบ 6 
ถามีผลผิดปกติในรอบ 2

นา

Review article 2
Vol.1

10

            

สภาวี สง
สา าอายร าส ร ย าส ร าวิ ยา ัย รร าส ร

ose-ad usted C -  etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, 
do orubicin, and ritu imab  in untreated aggressive di use large -cell lymphoma
with C rearrangement  a prospective, multicentre, single-arm phase  study
Dunleavy K, Fanale MA, Abramson JS, et al. Lancet Haematol. 2018;5:e609-e617



      ผลลัพธปฐมภูมิของการวิจัยนี้คือ event-free survival 
และ overall survival ในผูปวย single-hit และ double- hit 
หรือ triple-hit ผลลัพธทุติยภูมิของการวิจัยนี้คือ event-free 
survival และ overall survival จากการประเมินจาก 18F-FDG
PET scanหลงัจากรอบ 2 และผลขางเคียงของ DA-EPOCH-R

      เนือ่งจากเปนการศกึษา event-free survival และ overall
survival ในผูปวยมะเร็งตอมนํ้าเหลือง  MYC rearrangement 
aggressive B cell ท่ีไดรับ DA-EPOCH-R โดยรายงานเปน 
Kaplan-Meier curve 
      ดวยวิธีการทางสถิติ log-rank test โดยมีผู ปวยที่รวม
วิจัยจํานวน 53 ราย และนําไปคํานวณผล event-free survival,
overall survival และผลขางเคียง ขอมูลพื้นฐานเบื้องตนใช
สถิติ Fisher s exact test ยกเวนคา IPI ใชสถิติเปน Cochran 
Armitage trend test

การปร เ ินผ

การวิเ รา างส ิ ิ

ผ การ กษา

HGBL DH : high grade B cell lymphoma, double hit, with MYC plus rearrangement
of BCL2, BCL6 or both, 
HGBL NOS : high grade B cell lymphoma, not otherwise specified, with features

ราย ี รว
ราย ี รว รอ รว ั้ง

าราง ี ส ง อ ู ้น าน องผูปวย

      จากผูปวยมะเรง็ตอมนํา้เหลอืงทัง้สิน้ 53 รายจากโรงพยาบาล 
13 แหงในประเทศสหรั อเมริกาท่ีมี YC rearrangement 
aggressive B cell เก็บขอมูลระหวาง 25 มีนาคม 2553 ถึง
20 กมุภาพนัธ 2557 โดยผูปวยมอีายเุฉลีย่ 61 ป (ระหวาง 29-80) 
เพศชาย 40 ราย (75%) โรคระยะ 3 หรือ 4 จํานวน 43 ราย 
(81%) มีระดับ LDH สูง 31 ราย ตรวจพบโรคที่นํ้าไขสันหลัง 
3 ราย (7%) ตรวจพบ HIV 5 ราย (9%) คะแนน IPI เปน high 
intermediate หรือ high risk 26 ราย (49%) เปน high-grade 
B cell lymphoma double hit หรือ triple hit 24 ราย (45%) 
high-grade B cell lymphoma, OS 10 ราย (19%) และ 
diffuse large B cell lymphoma 18 ราย (34%) ผูปวยทกุรายมี
YC rearrangement และมี BCL2 rearrangement 22 ราย 

(42%) BCL6 rearrangement 5 ราย (16%) และ BCL2 รวมกบั 
BCL6 rearrangement 3 ราย (9%) พบวาไมมีความแตกตาง
ทางสถิติในผู ปวย single-hit และ double-hit lymphoma 
ยกเวนความสามารถในการดแูลตวัเองของผูปวย (performance 
status) แยกวาในกลุม single-hit ดังตารางที่ 1

จํานวนผูปวย

อายุ (range  I R)

เพศ

  ชาย

  หญิง

ระยะ 3 หรือ 4

ระดับ LDH สูง

ECO  2-4

extranodal  2 

พบมะเร็งตอม

น้ําเหลอืงท่ีไขกระดูก

พบมะเร็งตอม

นํา้เหลอืงทีน่ํา้ไขสนัหลงั

IPI

  0-1

  2

  3

  4-5

ผล HIV เปนบวก

ผลพยาธิ

  H BL DH

  H BL OS

  DLBCL

  Plasmablastic 

Translocations

   YC

   BCL2

   BCL6

YC 

rearrangement 

(n=53)

53 (100%)

61 (19-80  50-70)

40/53 (75%)

13/53 (25%)

43/53 (81%)

31/51 (61%)

11/53 (21%)

12/53 (23%)

9/53 (17%)

3/44 (7%)

12/53 (23%)

15/53 (28%)

17/53 (32%)

9/53 (17%)

5/53 (9%)

24/53 (45%)

10/53 (19%)

18/53 (34%)

1/53 (2%)

53/53 (100%)

22/52 (42%)

5/32 (16%)

YC 

rearrangement

เทานั้น (n=19)

19/32(59%)

63 (36-80  44-72)

16/19 (84%)

3/19 (16%)

14/19 (74%)

11/19 (58%)

13/19 (68%)

5/19 (26%)

3/19 (16%)

2/17 (12%)

4/19 (21%)

5/19 (26%)

7/19 (37%)

3/19 (16%)

3/19 (16%)

0

6/19 (32%)

13/19 (68%)

0

19/19 (100%)

0

0

YC rearrangement

รวมกบั BCL2, BCL6

หรอืพบท้ังคู (n=24)

24/52 (46%)

62 (35-76  54-69)

14/24 (58%)

10/24 (42%)

20/24 (83%)

14/24 (58%)

4/24 (17%)

6/24 (25%)

5/24 (21%)

1/21 (5%)

6/24 (25%)

7/24 (29%)

8/24 (33%)

3/24 (13%)

0

24/24 (100%)

0

0

0

24/24 (100%)

22/24 (92%)

5/24 (21%)

คา p

-

-

0.10

-

-

0.48

1.00

0.0013

1.00

1.00

0.58

0.76

-

-

-

-

0.08

-

-

-

-

-

-

-
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      ในการศึกษานี้มีการตอบสนองตอการรกัษาโดยได complete response จาํนวน 39 รายได partial response จาํนวน 7 ราย 
มีผูปวยที่ตอบสนองตอการรักษา 87% (46 รายใน 53 ราย) มีผูปวยที่ไมตอบสนองตอการรักษา 4 ราย มีผู ปวยเสียชีวิตจาก
การติดเช้ือจํานวน 3 ราย มีผูปวย 4 รายไดปลูกถายไขกระดูกดวยเ ลลของตนเองและ 1 รายไดปลูกถายไขกระดูกโดยใชเ ลล
ของผูอื่น มีผูปวย 2 รายไดรบัการฉายแสงตอหลงัจากเคมบีาํบดัครบ ระยะเวลาตดิตามผูปวยเฉลีย่ 55.6 เดอืน (I R 50.5-61.1) 
Event-free survival ที่ 48 เดือน 71% (95% CI 56.5-81.4) Overall survival 76.7% (95% CI 62.6-86.1) ดังรูป A,B 
และพบ Event-free survival ในกลุม single-hit lymphoma 62.7% (95% CI 37.2-80.2) และกลุม double-hit lymphoma
73.4% (95% CI 50.1-87.1) (p=0.40) และพบ overall survival ในกลุม single-hit lymphoma 63.2% (95% CI 38.0-80.4) 
และกลุม double-hit lymphoma 82% (95% CI 58.8-92.8) (p=0.12) ึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ ดังรูป C,D จากการประเมิน
หลังจากเคมีบําบัดรอบที่ 2 ดวย 18F-FD  PET scan มีผูปวยที่ผลเปนลบจํานวน 17 ราย ผลเปนบวกจํานวน 31 ราย พบวา 
Event-free survival 87.4% (95% CI 58.1-96.7) และ 64.5% (95% CI 45.2-78.5) (p=0.057) ตามลําดับและพบ overall 
survival 87.5% (95% CI 58.6-96.7) และ 74.2% (95% CI 55.0-86.2) (p=0.23) ดังรูป E,F 

รูปภา ส ง



การอภิปรายผ

      การศกึษานีเ้ปนการศกึษาแบบไปขางหนาในการใช DA-EPOCH-R ในการรกัษา YC rearrangement aggressive lymphoma 
แสดงใหเห็นวามปีระสทิธภิาพทีด่ีในการรกัษาผูปวยกลุมนี ้แตการศกึษานีม้ขีอจํากดัดานจํานวนผูปวยที่ไดรบัการตรวจ BCL2 และ 
BCL6 rearrangement ไมครบทุกรายทําใหจํานวนผูปวยที่ไดรับการยืนยันวาเปน double-hit หรือ triple-hit มีเพียง 45%  
แตจากการศึกษาหลายการศึกษากอนหนานี้มีขอมูลสนับสนุน DA-EPOCH-R ในการรักษาผูปวยกลุมนี้ อยางไรก็ดีการให 
DA-EPOCH-R ยังไมเปนสูตรมาตร านในผูปวยกลุมนี้ ขอมูลการศึกษาแบบสุมในอนาคตจะชวยสนับสนุนแนวทางการรักษาใน
ผูปวยกลุมนี้ตอไป
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      ในผูปวยกลุม double-hit ท่ีมีคะแนน IPI low หรือ low-intermediate มี Event-free survival ที่ 48 เดือน 91.7% (95% 
CI 53.9-98.8) และกลุม high-intermediate หรอื high 54.5% (95% CI 22.9-78) (p=0.049) และ overall survival 90.9% (95%
CI 50.8-98.7) และ 72.2% (95% CI 37.1-90.3) (p=0.25) พบวาไมมีความแตกตางกันของสองกลุม ในการเปรียบระหวาง
อายุ < 60 ปกับ 60 ป พบวาEvent-free survival ที่ 48 เดือน 71.6% (95% CI 53.0-89.9) และ 75.0% (95% CI 40.8-91.2)  
(p=0.85) และ overall survival 70.7% (95% CI 33.7-89.5) และ 91.7% (95% CI 53.9-98.9) (p=0.18) พบวาไมมคีวามแตกตางกนั
ของสองกลุม และผลพยาธใินกลุม high-grade B cell lymphoma double-hit หรอื OS เทยีบกบั DLBCL พบวา Event-free survival 
ท่ี 48 เดือน 70.8% (95% CI 51.3-83.6) และ 69.6% (95% CI 44.5-85.1) (p=0.95) ตามลําดับ และ overall survival 77.0% 
(95% CI 57.7-88.3) และ 75.0% (95% CI 50.0-88.7) พบวาไมแตกตางกันทั้งสองกลุม
      ผลขางเคียง พบวามีผูปวย rade 4 ของนิวโทร ลตํ่าและเกร็ดเลือดตํ่า 53% และ 14% ตามลําดับ rade 3 และ 4 ของ
ไขรวมกบันวิโทร ลตํา่ 19% rade 2 และ 3 อาการชา 21% และ 8% ตามลําดบั rade 2 และ 3 อาการทางระบบมอเตอร 6% 
และ 8% ตามลําดับ มีผูปวย 3 รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อ



 ผู ปวย CLL โดยมากพบในผู สูงอายุและมักพบวาเปนกลุ ม unfit หรือมีโรครวม (Coexisting conditions) ซึ่งใน
ปจจุบันการรักษาท่ีเปนมาตรฐานในผู ป วยกลุ มนี้ อางอิงจากการศึกษา CLL 11 study คือ Chemoimmunotherapy 
แสดงใหเห็นวาการใช anti-CD20 รวมกับ Chlorambucil ไดแก Obinutuzumab  Chlorambucil นั้นมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาที่ดี ในระยะเวลาที่ผานมามีการศึกษาถึงการตอตาน ทธิของ BCl-2 ซึ่งเปนโปรตีนที่ทําใหเกิด antiapoptotic 
activity ซึ่งพบไดในมะเร็งหลายชนิดรวมถึง CLL โดยยาที่มี ทธิตอตาน BCl-2 ที่มีการศึกษามากที่สุดคือ Venetoclax 
โดยการศึกษานี้อางอิงมาจากขอมูลการตอบสนองที่ไดผลเปนที่นาพอใจของ Venetoclax รวมกับ Rituximab ในผูปวย 
relapse/refractory CLL และ การใชเปน single agent Venetoclax ใน relapse/refractory CLL ที่มี del (17p) 
ซึ่งการศึกษานี้เปน phase III open-label randomized trial เปรียบเทียบระหวางการใช Venetoclax  Obinutuzumab 
(VenG) และ Chlorambucil  Obinutuzumab (ClbG) ในผู ปวย CLL กลุ ม unfit
 ประชากรท่ีนําเขาสูการศึกษาเปนผูปวย CLL รายใหมที่ยังไมเคยไดรับการรักษา และมีขอบงชี้ที่ตองไดรับการรักษา
และมีภาวะรวมที่ประเมินวาเปนกลุ ม unfit ตอ intensive treatment โดยนิยามจากการประเมิน Cumulative Illness 
Rating Scale (CIRS) ที่ไดคะแนนมากกวา 6 คะแนนขึ้นไปซึ่งเปนการใหคะแนนถึงการมีโรครวม หรือมี Calculated 
creatinine clearance ที่นอยกวา 70 ml/min โดยรวบรวมผูปวยจาก 21 ประเทศรวมทั้งส้ิน 196 โรงพยาบาล แบงผูปวย
เปนสองกลุ มแบบ 1:1 ระหวางกลุ มที่ไดรับ VenG และ ClbG โดยทั้งสองกลุ มไดรับการรักษาแบบ fixed-duration 
คือ รอบละ 28 วันเปนจํานวนทั้งสิ้น 12 รอบ โดยแตละกลุ มให Obinutuzumab เพียง 6 รอบ และไมอนุญาตใหมีการ 
crossover ระหวาง arm โดยมีการคอย  ปรับขนาดยาของ Venetoclax ขึ้น (ramp-up) เพื่อปองกันการเกิด tumor 
lysis syndrome การศึกษานี้มีจุดประสงคหลัก (Primary endpoint) คือ investigator-assessed progression free 
survival (INV-PFS)
 ผูปวยในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 432 รายแบงเปนผู ปวยที่ไดรับ VenG และ ClbG อยางละ 126 ราย โดยผูปวย
ทั้งสองกลุมนี้มีลักษณะทางคลินิกที่คลายคลึงกัน กลาวคืออายุเ ลี่ย 72 ป (41-89), CIRS score เ ลี่ย 8 คะแนน (0-28), 
creatinine clearance เ ลี่ย 66.4 ml/min (0.1-3670), พบ TP53 abnormalities (deletion/mutation) เ ลี่ย 13.8  
และมี unmutated IGHV เ ลี่ย 59.8  (ตารางท่ี 1) ผูปวยไดรับการรักษาครบ 12 รอบในกลุม VenG และ ClbG คิดเปน 
77.8  และ 74.8  ตามลําดับ โดยมี relative dose intensity เ ล่ียของ Venetoclax ที่ 95.1 , Chlorambucil ท่ี 95.4  
และ 100  สําหรับ Obinutuzumab

Venetoclax and Obinutuzumab in patients with CLL and coexisting conditions 
Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink AM, Tandon M, Dixon M, et al. NEJM 2019;380:2225-36.
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      ระยะเวลาติดตามการรักษาเฉลี่ย 28.1 เดือน (0-35.9) 
พบวามี I V-PFS ที่ 2 ป ในกลุม Ven  และ Clb  คิดเปน 
88.2% และ 64.1% ตามลาํดบั (Hazard ratio HR  0.35, 95%
CI 0.23-0.53, p<0.001) (รูปที่1) โดยไดประโยชนทั้งในรายที่มี 
TP53 abnormalities และ unmutated I HV ผูปวยทุกราย
จะไดรับการประเมิน minimal residual disease ( RD) 
โดยการตรวจเลือดและตรวจไขกระดูกหลังจากการรักษาสิ้นสุด
ไปแลว 3 เดือน โดยพบ RD negative จากการตรวจเลือด
ในกลุ ม Ven  75.5% และ Clb  35.2% จากการตรวจไข
กระดูกในกลุม Ven  56.9% และ Clb  17.1% สําหรับอัตรา
การตอบสนองตอการรักษาในกลุม Ven  มี overall response 
rate (ORR) 84.7% Partial response (PR) 35.2% / 
Complete response (CR) 49.5%  และใน Clb  มี ORR 
71.3% PR 48.1% / CR 23.1%  (รปูที ่2) อยางไรกต็ามไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของ overall survival 
ในทั้งสองกลุม สวนผลขางเคียงจากการรักษาพบวาทั้งสอง
กลุมมี Adverse event grade 3 หรือ 4 เทียบเทากัน (78.8% 
ใน Ven  และ76.6% ใน Clb ) สวนมากเปนผลขางเคียง
ทางดานเม็ดเลือด ึ่งพบ grade 3-4 neutropenia 52.8% 
และ 48.1% ใน Ven  และ Clb  ตามลําดับ ึ่งพบภาวะ 
febrile neutropenia ประมาณ 5% ในทั้งสองกลุ ม สําหรับ
ผลขางเคียงดานการติดเชื้อ grade 3-4 พบได 17.5% ใน V  
และ 15%ใน Clb  ึ่งสวนมากเปน pneumonia และ tumor 
lysis syndrome ึง่ในกลุมทีใ่ช Venetoclax นัน้เปนทีน่ากงัวลวา
อาจจะพบอุบัติการณมากขึ้นนั้น ปราก วาพบเพียง 3 รายใน 
Ven  และ 5 รายใน Clb  โดยเปนจาก laboratory criteria 
โดยไมมีผู ปวยที่มีอาการแสดงทางคลินิกของ tumor lysis 
syndrome ึ่งคาดการณวานาจะเกิดจากการคอย  ramp-up 
ขนาดยา Venetoclax ขึ้นอยางชา  ทําใหเกิด tumor lysis 
syndrome นอย
      การรักษาผูปวย CLL กลุม unfit จากขอมูลเดิมประกอบ
ไปดวยการใช fixed-duration chemoimmunotherapy และ 
continuous indefinite targeted therapy ึ่งจากขอมูลของ
การศึกษานีเ้ปนการศกึษาแรกถงึประสทิธภิาพของการใชยาแบบ 
fixed-duration targeted therapy ดวย Ven  โดยทําใหมี
การเพิม่ขึน้ของ PFS มากกวา Clb  ึง่เปนการรกัษามาตร านเดมิ
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โดยไดประโยชน ในผู ป วยทุกกลุ มความเสี่ยง รวมท้ังกลุ ม
ที่มี TP53 abnormalities และ unmutated I HV พบวามี
ผลขางเคยีงนอยเทยีบเทากบั Clb  อยางไรกต็ามยงัไมสามารถ
แสดงถึงความแตกตางของ overall survival ได โดยตองการ
การติดตามการรักษาที่ยาวนานขึ้น

ตารางที่ 1

รูปที่ 1

รูปที่ 2

Characteristic
Age 75 yr - no. (%)
ale sex - n . (%)

Binet stage - no. (%)†
 A
 B
 c
Tumor lysis syndrome risk category - no. (%)
 Low
 Intermediate
 High
Total CIRS score 6 - no. (%)‡
Calculated creatinine clearance <70 ml/min - 
 no./total no. (%)
Cytogenetic subgroup - no./total no. (%)§
 Deletion in 17p 
 Deletion in 11
 Trisomy 12
 o abnormalities
 Deletion in 13  alone
I HV mutational status - no./total no. (%)
 utated 
 nmutated
 Could not be evaluated
TP53 mutational status - no./total no. (%) 
 utated
 nmutated

Venetoclax-Obinutuzumab
(  = 216)
72 (33.3)
146 (67.6)

46 (21.3)
77 (35.6)
93 (43.1)

29 (13.4)
139 (64.4)
48 (22.2)
186 (86.1)

128/215 (59.5)

17/200 (8.5)
36/200 (18.0)
36/200 (18.0)
50/200 (25.0)
61/200 (30.5)

76/200 (38.0)
121/200 (60.5)
3/200 (1.5)

19/171 (11.1)
152/171 (88.9)

Chlorambucil-Obinutuzumab
(  = 216)
78 (36.1)
143 (66.2)

44 (20.4)
80 (37.0)
92 (42.6)

26 (12.0)
147 (68.1)
43 (19.9)
177 (81.9)

118/213 (55.4)

14/193 (7.3)
38/193 (19.7)
40/193 (20.7)
42/193 (21.8)
59/193 (30.6)

83/208 (39.9)
123/208 (59.1)
2/208 (1.0)

13/157 (8.3)
144/157 (91.7)

A Progression-free Survival, Assessed by Investigator

C Treatment Response
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onths to Event
No. at Risk
Venetoclax-obinutuzumab 216   195   192   183   153   25   0
Chlorambucil-obinutuzumab 216   194   184   152   110   21   0
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Obinutuzumab

( =216)

Chlorambucil-
Obinutuzumab

( =216)



      ในปจจุบันการรักษา Diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL) ดวยสูตร R-CHOP จะทําให DLBCL หายขาดได
ประมาณ 60% แตพบวากวา 40% ที่เหลือประกอบไปดวย
ผูปวยที่โรคกลับ ํ้า (Relapse) และ/หรือด้ือยา (Refractory) 
ึ่งผู ปวยเหลานี้สวนใหญมักพบวาเปน DLBCL ชนิด on-

germinal center (non- CB) จากการประเมินดวย Hans 
algorithm หรือ Activated B-cell (ABC) subtype จากการ
วิเคราะหดวย ene expression profile จากองคความรู ที่
มากขึน้พบวา non- CB DLBCL มกีารแปรปรวนของสญัญาณ
จาก B-cell receptor (BCR) สงผานโมเลกุลตาง  มากมาย 
เชน Bruton tyrosine kinase (BT ), CARD11, YD88 ล  
สุดทายสงผลใหมีการกระตุน F-kB pathway โดยมีการศึกษา
การใช Ibrutinib (I) ึง่เปน BT  inhibitor และ Lenalidomide (L) 
ึง่เปน Immunomodulatory agents แตละตัวแบบ single agent

ใน non- CB DLBCL พบวาทาํใหมกีารตอบสนองตอการรักษา 
และเมือ่นาํมาใชรวมกันโดยเพิม่ Rituximab เขาไปกบั Ibrutinib, 
Lenalidomide (RLI) ยงัสามารถทาํใหผูปวย relapse/refractory 
non- CB DLBCL มีการตอบสนองโดยรวม หรือ overall 
response rate (ORR) ถงึ 55% โดยไมตองใชเคมีบําบัดรวมดวย
ทําใหเปนที่มาของการศึกษานี้
      การศึกษานี้เปน Phase II study ที่เปน single-arm 
โดยศึกษาในผูปวย non- CB DLBCL ตาม Hans algorithm 
ท่ียังไมเคยไดรับการรักษามากอน ึ่งการรักษาที่ใชจะประกอบ
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Smart Start: Rituximab, Lenalidomide and Ibrutinib alone prior to combination with 
chemotherapy for patients with newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma
Westin J, Nastoupil LJ, Fayad L, Hagemeister FB, Oki Y, Turturro F, et al. Hematolocial Oncology 2019;37
(S2):78-79

ไปดวย RLI 2 cycles แรก และตามดวยการให RLI รวมกับ
เคมีบําบัด คือ CHOP หรือ EPOCH ตามแพทยพิจารณา
อีก 6 cycles (2RLI then 6RLI  CHOP/EPOCH) โดยมี
วัตถุประสงคหลักอยู  2 ประการ คือ ORR หลังจาก RLI 
ใน 2 cycles แรก และ Complete response (CR) rate
หลังจาก 6 cycles ของ RLI  CHOP/EPOCH โดย RLI 
ประกอบไปด  วย R i tux imab 375 mg/m2 ในวันที่ 1 ,  
Lena l idomide 25 mg ต อวัน เฉพาะวันที่  1-10 และ 
Ibrutinib 560 mg ตอวัน (รอบละ 21 วัน) หลังจากได RLI 
ครบ 2 รอบ จะให  RLI ร วมกับ CHOP หรือ EPOCH 
ตามขนาดมาตร านอีก 6 รอบ รอบละ 21 วันเช นกัน
      มีผูปวยที่เขาการศึกษาทั้งสิ้น 58 ราย อายุเฉลี่ย 63.5 ป 
(29-83) เปน stage III-IV 65%, จัดเปนกลุ มเสี่ยงสูงตาม 
Revised IPI ถึง 51.7% และกวารอยละ 49 มี i-67 มากกวา 
90% นอกจากนั้นยังพบวามีผูปวยที่เปน double expressor 
(DE) จากการยอม yc และ BCl-2 ดวยวธีิ immunohistochemistry 
(IHC) พบถึง 54% โดยสูตรของเคมีบําบัดในชวงหลังจากไดรับ 
2RLI มีการเลือกใช CHOP 25 รายและ EPOCH 32 ราย 
คิดเปน 43% และ 55% ตามลําดับ พบวามี ORR หลังจาก
ไดรับ 2RLI เทากับ 86% (CR 36%) และเมื่อไดรับ 6RLI  
CHOP/EPOCH ตอจนครบพบวามี CR rate เทากับ 96% 
(ORR 100%, PR4%) ระยะเวลาติดตามเฉลี่ย 362 วัน 
พบวามี 1-year progression free survival 92% และ 1-year 
overall survival 96% พบวามีผลขางเคียงสวนใหญทางดาน
เม็ดเลือด โดยมี adverse events grade 3-4 เชน โลหิตจาง 
15%, เกล็ดเลือดตํ่า 18%, เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil 
ตํ่า 30% โดยสงผลใหเกิด Febrile neutropenia 22% โดยการ
ศึกษานี้มีผูปวย 1 ราย ไมไดรับเคมีบําบัดตอหลังจาก 2RLI 
เนือ่งจากไดการตอบสนองแบบ CR และป เิสธทีจ่ะรบัเคมบํีาบัด
ตอ จงึไดรบัการรกัษาเพยีง 2RLI และไมไดรบัการรกัษาใด  ตอ 
ผู วิจัยได ติดตามผลการรักษาและพบว าป จจุบันยังไม มี
โรคกลับ ํ้ามานานมากกวา 20 เดือน
      การรักษาดวย 2RLI ตามดวย 6RLI  CHOP/EPOCH 
ในผูปวยรายใหมที่เปน non- CB DLBCL แสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาทางการแพทยจากการใชความรูทางวทิยาศาสตร
พื้น าน วิทยาศาสตรประยุกต และนําเขามาใชในการรักษา
ทางคลินิก โดยพบวามีประสิทธิภาพที่ดี ผลขางเคียงไมรุนแรง 
ึ่งน าจะเปนการรักษาที่ ได ผลลัพธที่ดีที่สุดสําหรับผู ป วย 

non- CB DLBCL ในขณะนี้ อยางไรก็ตามยังตองการการ
ติดตามผูปวยที่ยาวนานมากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณตอไป



 เปนการศึกษา multicenter, open-label phase 2 ในผู ป วย classical Hodgkin Lymphoma (cHL) nonbulky 
stage I หรือ II โดยผู ป วยทุกรายจะไดรับ Brentuximab vedotin monotherapy lead in 1.2 mg/kg ีดเขาทาง
หลอดเลือดดําในวันที่ 1 และ 15 ในการใหยา cycle แรก หลังจากนั้นทําการประเมินระยะโรคใหมด วย PET หรือ 
CT scan และหลังจากน้ันให Brentuximab vedotin 1.2 mg/kg ร วมกับ adriamycin (doxorubicin) 25 mg/m2, 
vinblastine 6 mg/m2, และ dacarbazine 375 mg/ m2 โดยบริหารยาทั้งหมดทางหลอดเลือดดําและใหในวันที่ 1 และ
15 ของในแตละรอบ โดยผู ปวยทุกรายจะไดรับ brentuximab-AVD ทั้งหมด 4 หรือ 6 รอบ โดยขึ้นอยู กับการประเมิน
ระยะโรคหลังไดยาไป 2 รอบ (interim PET/CT scan) 
 การประเมินระยะโรควาผู ป วยมี complete response (CR) คือ PET Deauville score 1 to 3 ในกลุ มน้ีผู ป วย
จะไดรับ brentuximab-AVD ทั้งหมด 4 รอบ แตหากวาผู ปวยไมได CR จากการทํา interim PET/CT scan ในกลุ มนี้
ผู ปวยจะไดรับ brentuximab-AVD ทั้งหมด 6 รอบ และหลังไดยาครบจะทําการประเมินระยะโรคอีกครั้ง
 ในการศึกษานี้ไดรวบรวมผู ป วยจํานวนทั้งสิ้น 34 ราย อายุเ ลี่ย 36 ป (20-75 ป) และจากผลการศึกษาพบวา
มีผู ปวยได CR 18 ราย (52.9 ) หลังได Brentuximab vedotin monotherapy ในการใหยารอบแรก และเมื่อติดตาม
ไปหลังจากผูปวยไดรับ brentuximab-AVD 2 รอบพบวามีผู ปวยได CR เพิ่มขึ้น 33 ราย (97.1 ; 95  CI, 84.7-99.9) 
เมื่อทําการรักษาครบเ ลี่ยไดยา 4 รอบ (0-4 รอบ) พบวามีผูปวยได CR ทั้งหมด 31 ราย (91.2 ; 95  CI, 76.3-98.1)
 จากการติดตามผู ปวย 38 เดือน พบวา 3-year FFS และ PFS อยูที่ 97  (95  CI, 80-100) และ 94  (95  
CI, 78-98) ตามลําดับและพบวา Overall survival 3 อยูที่ 97  (95  CI, 81-100) โดยผลขางเคียงที่พบไดบอยคือ 
peripheral sensory neuropathy (79 ), neutropenia (76 ), fatigue (74 ) และ nausea (71 )

rentu imab vedotin, do orubicin, vinblastine, and dacarba ine for nonbul y 
limited-stage classical odg in lymphoma
A b ramson  JS , A rn ason  JE, L aCasce A S , et al. B lood . 2019;134:6 06 -6 13
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      กลาวโดยสรุป การให Brentuximab-AVD โดยที่ไมไดให bleomycin หรือการฉายรังสี สามารถทําใหผูปวย classical 
Hodgkin Lymphoma (cHL) nonbulky stage I หรือ II นั้นมี CR rate และ PFS ที่ดี โดยใช Brentuximab-AVD  4 cycle 
เทานั้น แตถึงอยางไรก็ตามพบวา Brentuximab-AVD นั้นมีผลขางเคียงที่มากกวา AVD จึงควรพิจารณาในการเลือกใชยา
อยางเหมาะสมในผูปวยแตละราย

18

      เปนการศึกษา retrospective, multicenter study ในผูปวย Angioimmunoblastic T‐cell lymphoma (AITL) ท่ีไดรับ
การวินิจฉัยระหวางป ค.ศ. 1999-2015 โดยรวบรวมผูปวยจาก Lymphoma Study Association (LYSA) โดยผูปวยทุกรายได
รับการวินิจฉัยเปน AITL และมี ภาวะ autoimmune cytopenia อยางนอย 1 ชนิด ( AIHA, ITP, PRCA และหรือ autoimmune
neutropenia) โดยเก็บขอมูลทั้ง Clinical, biological ผลชิ้นเนื้อขณะวินิจฉัยเปน AITL และเก็บขอมูลขณะ follow up ผูปวยดวย 
      โดยปวยทุกราย จะไดรับการ วินิจฉัย AITL จาก Lymph node biopsy และยอม immunochemistry เพื่อดู follicular
dendritic cell expansion และ expression of TFH cells markers และทําการตรวจ in situ hybridization for Epstein‐Barr
virus (EBV) อางอิงตาม WHO classification โดยทุกรายจะไดรับการ review ผลชิ้นเนื้อจากพยาธิแพทยอยางนอยสองทาน 
      มีผู ปวยจํานวน 28 (82%) รายที่ไดรับการวินิจฉัย AITL และมีภาวะ autoimmune cytopenia  median age 63 ป 
(39‐83 ป) และเปนผูหญิงจํานวน 50% โดยพบวามีผูปวยจํานวน (23) 82% รายมีภาวะ autoimmune cytopenia ขณะแรก
วินิจฉัย AITL และมีจํานวนผูปวยสี่รายที่มี autoimmune cytopenia หลังจากวินิจฉัย AITL  median 14 เดือน (8‐114 เดือน)
โดยพบวามีผูปวยจํานวน 1 รายที่พบเปน ITP 3 ป กอน AITL relapse นอกเหนือไปจากนี้ยังพบวามีผูปวยจํานวน  2 ราย 
ท่ีพบวามี autoimmune cytopenia กอนที่จะวินิจฉัยเปน AITL 2 และ 8 เดือน
  ขณะที่วินิจฉัย AITL และพบ autoimmune cytopenia รวมนั้นจะพบวามี spleen and bone marrow involvement 
(54% vs 19% และ 71% vs 34%, P < 0.001) มี Epstein‐Barr virus replication (89% vs 39%, P < 0.001) มีปริมาณ 
gamma globulin titers (เฉลี่ย 23 vs 15 g/L, P = 0.002) เทียบกับกลุม control
      ไดมีการ review ผลชิ้นเนื้อพบวาในกลุ ม AITL ที่มี autoimmune cytopenia จะมี B‐cell activation (38% vs 
6.5%, P = 0.002) และปริมาณ plasmablasts (33% vs 12.9%, P = 0.013) มากกวา เมื่อเทียบกับกลุ ม AITL ท่ีไมมี 
autoimmune cytopenia
      ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาในกลุม AITL ที่มี autoimmune cytopenia พบไดบอยนั้นจะพบวามี cytopenia ไดคอนขาง
หลากหลายและมักจะพบรวมในตอนแรกวินิจฉัยมากที่สุด และนอกไปจากนี้จะพบวาในกลุม AITL ที่มี autoimmune cytopenia 
นั้นจะมี B‐cell activation ที่เยอะกวา

Clinical spectrum, evolution, and management of autoimmune cytopenias 
associated with angioimmunoblastic T-cell lymphoma
Crickx E, Poullot E, Moulis G, et al. Eur J Haematol. 2019;103:35-42



 ผูปวยชายไทยคูอายุ 36 ป ภูมิลําเนาจังหวัดเชียงราย อาชีพเกษตรกรรม มาโรงพยาบาลดวยไขสูงเรื้อรัง 1 เดือนกอนมา
โรงพยาบาล อาการไขไมมีหนาวสั่น มีเหงื่อออกตอนกลางคืน ออนเพลีย นํ้าหนักลด 5 กิโลกรัมใน 1 เดือน ไมมีอาการไอหรือ
หอบเหนือ่ย ไมมปีวดทองหรอืทองเสยี ไปรกัษาทีค่ลนิกิใกลบานไดยามารับประทานอาการไมดขีึน้ ประวัตเิดมิมีโรคประจาํตวัเปน
Beta-thalassemia trait  ไมเคยไดรับเลือดหรือมีเลือดออกผิดปกติ ไมมีประวัติสัมผัสหรือใกลชิดกับผูปวยวัณโรค
 ตรวจรางกาย BT 39° C, RR 18/min, BP 110/80 mmHg, HR 100/min. A young man with good consciousness, mild 
pale conjunctiva, no icteric sclerae. No cervical lymphadenopathy. Regular heart rate, normal S1S2, no murmur. 
Both lung clear and equal breath sound, no adventitious sound. No palpable liver and spleen, liver span 12 cm, 
no tenderness. Generalized petechiae all extremities. No pruritic popular eruption at skin. No focal neurological deficit.
 ตรวจสบืคนเบือ้งตนพบ Hb 6.4 g/dl, WBC 2.4 x 109/L, neutrophil 88 , lymphocyte 6 , eosinophil 4 , basophil 2 , 
platelet 7 x 109/L. Serum Cr 0.74 mg/dl, albumin 1.7 g/dl, globulin 2.1 mg/dl, total bilirubin 0.9 mg/dl, total protein 3.8 g/dl, 
alkaline phosphatase 75 U/L, AST 24 IU/L, ALT 9 U/L, calcium 7.0 mg/dl. Anti-HIV negative, Serum lactate dehydrogenase
(LDH) 586 U/L. ANA negative. Hemoculture no growth for fungus and TB. CT chest and abdomen shown normal lung 
parenchyma, no significant lymphadenopathy, normal spleen and borderline hepatomegaly without focal mass.
 จากการตรวจสเมียรเลือดไมพบลักษณะ Leukoerythroblastic blood picture จากการตรวจไขกระดูกพบวาเปน  classical 
Hodgkin s lymphoma involving the bone marrow CD30 ( ), CD15( ), CD20(-), CD3(-), AFB (-), GMS(-), Warthin starry(-) 
ผูปวยรายนี้ ไดรับการวินิจ ัยโรค primary bone marrow Hodgkin s lymphoma
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 Primary bone marrow lymphoma เปนมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่พบไดนอยมาก จากการศึกษาของ Chang H และคณะ1 
พบวา Primary bone marrow diffuse large B cell lymphoma พบไดรอยละ 1.1 ของผูปวย lymphoma ทัง้หมด และรอยละ 2.6 
ของผูปวย Diffuse large B cell lymphoma
 เกณ การวินิจ ัย primary bone marrow lymphoma ประกอบดวย การพบรอยโรคของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองในไขกระดูก 
โดยไมพบในตาํแหนงอ่ืน แตอยางไรกต็าม ผูปวยบางรายอาจพบวามตีบัหรอืมามโตรวมดวยได อาการทีพ่บไดบอยไดแก ภาวะซดี 
เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดตํ่า อาการไขไมทราบสาเหตุ ตรวจรางกายไมพบวามีตอมนํ้าเหลืองโต และมักพบวามี LDH สูง2-4 

จากการศกึษาของ Martinez A และคณะ5 พบวา primary bone marrow lymphoma ทัง้หมด 21 ราย มคีวามหลากหลายทางพยาธวิทิยา

อภิปราย
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โดยชนิดที่พบไดบอยท่ีสุดคือ diffuse large B-cell lymphoma 15 ราย Follicular lymphoma 4 ราย สวน T cell Non-Hodgkin 
lymphoma พบไดนอยกวา ประกอบดวย Peripheral T-cell lymphoma not otherwise specified 2 ราย อายเุ ล่ีย 57 ป (29-81 ป) 
ผูปวยสวนใหญไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด CHOP-like หรือ R-CHOP-like regimen โดยมีพยากรณของโรคคอนขางแย 
มี median overall survival 1.8 ป
 จากการศึกษาของ Munker R และคณะ6 ผูปวย Hodgkin s disease จํานวน 2307 ราย พบวามี bone involvement 
ทั้งหมด 135 ราย อายุเ ลี่ยอยูในชวง 34-42 ป ผูปวยสวนใหญไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด alternating COPP/ABVD 
โดยมีพยากรณของโรคไมตางจาก advanced stage Hodgkin s lymphoma ที่ไมมี bone marrow involvement อุบัติการณ
การมี bone marrow involvement พบรอยละ 4.8 ขอผูปวย Hodgkin s disease ทั้งหมด อาการที่พบไดบอยไดแก ภาวะซีด 
เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดตํ่า อาการไข นํ้าหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน ตรวจพบวามี LDH ที่มากกวา 400 U/L และ 
ESR มากกวา 40 mm/h ผูปวยที่มี primary Hodgkin s lymphoma involving the bone and bone marrow พบนอยมาก 
นอยกวารอยละ 0.256-9 
 ผูปวยรายนี้วางแผนใหการรักษาดวย ABVD regimen ระหวางรับรักษาในโรงพบาบาลผูปวยมีติดเชื้อในปอด และใน
กระแสเลือด เปนสาเหตุใหผูปวยเสียชีวิตในที่สุด
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     ผู ปวยชายไทย อายุ 18 ป อาชีพนักเรียน ภูมิลําเนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     อาการสําคัญ ผื่นที่ลําตัว แขนขา 2 สัปดาห

 2 สัปดาหกอน ผูปวยมีผื่นตุ มแดงคันขึ้นบริเวณ ลําตัว ตนแขนตนขา ไมมีไข ไมมีอาการไอ เจ็บคอ หรือมีน้ํามูก 
ไมมีอาการแสบตาแสบปาก อาการปวดเมื่อยตามตัวหรือปวดขอ กอนหนานี้ไมเคยรับประทานยาใด ไปตรวจที่คลินิก ไดยา ีด
1 เข็มและยารับประทานแกคัน
 1 สัปดาหกอน มีไขตํ่า  ผื่นลามมากขึ้น มีผื่นลักษณะเปนตุมนํ้า ลามไปบริเวณใบหนา และอวัยวะเพศ ผื่นบางสวนเริ่ม
ตกสะเก็ด ไมมีอาการปสสาวะแสบขัด ไปโรงพยาบาลเอกชน ไดรับการทํา skin biopsy ผลตรวจชิ้นเนื้อสงสัยผื่นแพยา จึงได
ยารับประทาน Prednisolone 20 mg/day 5 วัน Fexofenadine 180 mg/day และ ครีมสเตียรอยดทาผื่น
 1 วันกอน มีไขสูง ปวดแสบบริเวณผื่น รับประทานอาหารไดนอยลง จึงมาโรงพยาบาล

 - กอนหนานี้แข็งแรงดี ไมมีโรคประจําตัวอื่น เคยเปนอีสุกอีใสตอนอายุ 5 ป ไมเคย ีดวัคซีนอีสุกอีใส
 - ป ิเสธการสัมผัสโรคหรือใกลชิดกับคนที่เปนไขออกผื่นหรือโรคอีสุกอีใส
 - ป ิเสธอาการทองผูกหรือทองเสียเรื้อรัง
 - ดื่มสุรา  ขวด / อาทิตย, สูบบุหรี่ 1 ซอง/ วัน มาประมาณ 3 ป
 - ป ิเสธ unsafe sexual contact

 - ป ิเสธยาตม ยาหมอ ยาลูกกลอน หรือยาสมุนไพร ไมเคยมีประวัติแพยากอนหนานี้
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 - Vital signs: Body temperature 39.5oC Pulse rate 60 /min
         Blood pressure 130/70 mmHg Respiratory rate 20 /min
 - General appearance: A Thai male, sthenic built, good conscious, not pale, no jaundice, no dyspnea
 - HEENT: No parotid gland enlargement, no thyroid gland enlargement, no conjunctival injection, no oral thrush, 
          no oral ulcer/erosion
 - CVS and RS systems: within normal limits  
 - Abdomen: Soft, not tender, no hepatosplenomegaly, liver span 10 cm, no splenic dullness
 - Lymph node: Bilateral posterior cervical lymph node enlargement 1 cm, bilateral inguinal lymph node 
  enlargement 2 cm, tender, rubbery consistency, movable
 - Skin: Generalized erythematous macules, papules, vesicles, and crusted papules equally distributed on the 
             trunk, face, extremities and genitalia, no genital mucosal involvement

รว รางกาย

 - CBC: Hb 18 g/dL, Hct 52.6 %, MCV 80.3 fL, MCH 27.5 pg, MCHC 34.2 g/dL, RDW 14.6 %, WBC 11.27 x 106/L, 
   platelets 276 x 109/L, N 76/9%, L 11.7%, M 3.6%, E 7.4%
 - Anti-HIV: negative, VDRL: negative, TPHA: negative, ANA: negative, Mycoplasma titer: negative
 - CMV IgM: negative, CMV IgG: positive, HSV IgM: negative, HSV IgG: negative, 
 - VZV IgM: negative, VZV IgG: positive
 - Scrape lesion:
    - Gram stain, AFB and KOH: not found organism
    - Tzanck’s smear: few PMNs
    - DIF for HSV, VZV Ag: negative
 - Bone marrow aspiration and biopsy: Increased RE cells with increased hemophagocytic activity, no lymphoma 
  involvement

 - Skin biopsy: Primary gamma-delta cutaneous T-cell lymphoma (CD3+ CD8+ CD30+ CD56+ gamma TCR+, 
       CD2-, CD5-, CD20- CD4- BetaF1-), EBV encoded RNA in situ hybridization negative

ผ รว าง องปกิ ั ิการ
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      CT chest and abdomen: no lymphadenopathy, 
no hepatosplenomegal

การ รว างรังสี

      ผูปวยไดรบัการวนิจิ ยั Primary cutaneous gamma-delta 
T cell lymphoma with hemophagocytic syndrome
      การดาํเนนิโรค: หลงัจากผูปวยเขารกัษาตวัในโรงพยาบาล 
มีปญหาไขสูงตั้งแตแรกรับ ใหการรักษาดวย Piperacillin/
Tazobactam เปน empirical antibiotics ภายหลังพบวาผล 
septic work up ทั้งหมด ไมพบการติดเชื้อ คิดถึงภาวะไขสูง
รวมกบัมเีม็ดเลอืดตํา่ลงจากภาวะ Hemophagocytic syndrome 
มากที่สุดจึงใหการรักษาดวย Dexamethasone 10 มก.ทาง
หลอดเลือดดํา และ Methotrexate 10 มก. ต อสัปดาห 
หลังจากนั้น 1 สัปดาหผูปวยมีไขขึ้นสูงมากขึ้น รวมไปถึงผื่น
ลามบริเวณมากขึ้นและกลายเปน necrotic tissue บริเวณกวาง 
ผล Hemoculture รอบใหมขึ้นเชื้อ Acinetobacter baumnii 
มีหนองบริเวณผื่นมากขึ้นเพาะเชื้อพบ Acinetobacter baumnii
และ Pseudomonas aeruginosa จงึทาํใหมขีอจาํกดัในการรกัษา
ตวัโรคในชวงเวลาดงักลาว จาํเปนตองลดขนาด Dexamethasone 
เปน 5 มก. ตอวนั และรวมกบัการให Intravenous immunoglobulin 
400 mg ตอนํา้หนกัตวัตอวัน เปนระยะเวลา 5 วันเพ่ือรักษาภาวะ 
hemophagocytic syndrome แตเนื่องจากการติดเชื้อรุนแรง 
ผูปวยจึงเสียชีวิตในเวลาตอมา

      Gamma-delta T-cell lymphoma เปนหนึ่งในชนิดของ
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่พบไดนอย และสวนใหญมีอาการรุนแรง 
รวมถึงพยากรณโรคไมดี1 ในป 2016 WHO classification 
ไดจัดกลุม Gamma-delta T-cell lymphoma ดังตอไปนี้
 1) Hepatosplenic gamma-delta T cell lymphoma
 2) Primary cutaneous gamma-delta T cell lymphoma 
   ซึ่งแบงยอยเปน aggressive variant และ mycosis 
   fungoides like หรือ indolent variant
 3) Monomorphic epitheliotropic intestinal T cell lymphoma
 4) Gamma-delta large granular lymphocytic leukemias
 จากตัวอยางผูปวยดังประวัติขางตนไดรับการวินิจ ัยเปน 
Primary cutaneous gamma-delta T cell lymphoma ซึง่จดัอยู
ในกลุม Gamma-delta T cell lymphoma การเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็งมาจาก cytotoxic gamma-delta T-cells ที่บริเวณ
ผิวหนงัหรอืทีเ่รยีกวา Vdelta22,3 โดยมะเรง็ตอมนํา้เหลอืงชนดินี้
พบไดเพียงนอยกวารอยละ 1 จากกลุ ม cutaneous T cell 
lymphomas ทัง้หมด4  การพยากรณโรคไมดี โดยพบอตัราการ
รอดชวีติที ่5 ปเพยีงรอยละ 10 และมอีายขุยัเ ลีย่เพยีง 15 เดอืน1

ปจจยัเสีย่งท่ีทําใหเกดิโรคนีค้อืการม ีchronic antigen stimulation
โดยเ พาะหากมีการทํางานของภมูคุิมกนัทีล่ดลงรวมดวยเชนมภีาวะ

การรักษา การ าเนิน ร

วนวรร กรร

      สามารถพบเซลลมะเรง็ไดตัง้แต epidermis, dermis และ
subcutaneous tissue อาจพบวาม ีangioinvasion, angiodestruction 
และ necrosis ได ในกลุมที่พบบริเวณ subcutaneous tissue 
อาจพบ medium to large neoplastic cells with clumped 
chromatin บริเวณรอบ adipose tissues ได การยอม 
immunohistochemistry จะพบวา neoplastic cells โดยสวนใหญ 
express CD2 and CD3 และ negative for CD4 and CD8. 
นอกจากนี้ยังสามารถ express CD7, CD56 และ cytotoxic 
proteins ไดแก TIA-1, granzyme B, perforin

การ รว าง ยา ิวิ ยา

      ตรวจหาระยะของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองเหมือนมะเร็งตอม
นํา้เหลอืงชนดิอืน่  ไดแก การตรวจทางหองป บิติัการโดยท่ัวไป 
การตรวจไขกระดูก การสงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรหรือ 
PET scan การ staging ใชการอางอิงจาก International 
Society for Cutaneous Lymphoma/European Organization 
of Research and Treatment of Cancer (ISCL/EORTC) 
TNM classification system of cutaneous lymphoma6

      โดยสวนใหญมักพบในกลุมชวงอายุ 60 ป สามารถพบได
เทากันทั้งชายและหญิง การกระจายของผื่นโดยสวนใหญมักพบ
ตามแขนขา มกัไมพบบรเิวณชวงลาํตวั ลกัษณะของผืน่พบไดท้ัง 
plaque, papule หรอื nodule with ulceration ในสวนนอยอาจพบ 
dermal หรือ subcutaneous infiltration5 ได นอกจากนี้อาการ
ทาง systemic อืน่  พบวามีไข นํา้หนกัลด ในกลุม subcutaneous
infiltration ผูปวยอาจมีภาวะ hemophagocytic syndrome 
ได อาจพบเซลลมะเร็งที่เยื่อบุระบบตาง  ของรางกายได 
เชน ทางเดินอาหารและเยื่อบุโพรงจมูก แตมักไมพบเซลล
มะเร็งในตอมนํ้าเหลืองหรือไขกระดูก

Staging
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autoimmune disease, lymphoproliferative disorders, มะเร็ง 
และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ โดยทั่วไปมะเร็งตอมนํ้าเหลือง
ชนิดนี้ไมพบความสัมพันธกับการติดเชื้อ Ebstein-barr virus5 



      ยังไมมีการรักษามาตรฐานในกลุมโรคนี้ ซึ่งสวนใหญการรักษาอางอิงมาจากรายงานตัวอยางผูปวย โดยสวนใหญสูตรเคมี
บําบัดที่มีการใชบอยที่สุดคือ CHOP-like regimen ซ่ึงการตอบสนองโดยทั่วไปอยูที่รอยละ 50 แตมักพบการกลับเปนซ้ําไดบอย
และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตในกลุมผูปวยโรคนี้7 Steroids อาจมีที่ใชเพ่ือชวยลดการกลับเปนซํ้าได8 ในกลุม skin lesion 
แบบ patch หรือ plaque อาจมีที่ใชของ low dose methotrexate รวมกับ narrow-band ultraviolet radiation9 Bexarotene 
มักนํามาใชเปน maintenance therapy หลังที่ไดยาสูตร CHOP-like chemotherapy เพื่อเพิ่มการตอบสนองที่ดีขึ้น10

 ดังที่กลาวไปขางตนในแงของการพยากรณโรคที่ไมดีและการตอบสนองตอการรักษาที่ไมไดผลดีจึงในรายงานตัวอยาง
ผูปวยพบวามีการรักษาดวยการทํา autologous and allogeneic stem cell transplantation เชนกัน โดยพบ complete 
remission rate ถึงรอยละ 92 ในกลุมผูปวยท้ังหมด 13 รายแตอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้พบวามีการรวมผูปวยในกลุม alpha/beta
 phenotype รวมดวย11

      จากที่กลาวขางตนเนื่องจากโรคดังกลาว ดวยตัวการดําเนินโรคและการพยากรณโรคนั้นรุนแรง และอัตราการรอดชีวิตตํ่า 
ประกอบกับในผูปวยรายนี้มีภาวะแทรกซอนจากภาวะ Hemophagocytic syndrome นอกจากนี้เนื่องจากตัวโรคมักกระจายตาม
ผิวหนังเปนบริเวณกวางซึ่งงายตอการติดเชื้อที่ และพบไดนอยขอมูลในการรักษาจึงมีจํากัด จึงทําใหการหาทางเลือกในการรักษา
คอนขางยาก ในอนาคตควรมกีารรรวบรวมขอมลูผูปวยโรคนีม้ากขึน้ เพือ่ศกึษาในแงการดาํเนนิโรค การรกัษา และความผดิปกติ
ทางพันธุกรรม เพื่อเขาใจพยาธิกําเนิดโรค และสามารถใหการรักษาไดแมนยํา และตอบสนองตอการรักษาไดดียิ่งขึ้น

การรักษา
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