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Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
& other nodal lymphomas of T follicular
helper cell origin
นพ. ปติ อึ้งอารียวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
T follicular helper (TFH) cells เปน T helper cell
ซึ่งทําหนาที่สงเสริมใหมีการแบงตัว เพิ่มจํานวนและ
กระตุนพัฒนาการของ antigen-specific B cells ภายใน
lymphoid follicle โดย TFH cells มีลกั ษณะทาง immunophenotype เปน CD4-positive T cells ที่มีการแสดงออก
TFH-related antigens อยางนอย 2 ถึง 3 ชนิดขึ้นไป
TFH-related antigens ที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก CD10,
CXCL13, BCL6, PD-1, ICOS, CXCR5, SAP, MAF
1) Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) ลั ก ษณะ
และ CD200 (1)
ทางพยาธิวิทยาประกอบดวยเซลลมะเร็งซึ่งปะปนอยูกับเซลล
ใน revised WHO 4th classification (ค.ศ. 2016)
อักเสบชนิดตางๆ หลายชนิด (polymorphous cells) เซลล
ไดจัดกลุมโรคของเซลลมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่มี TFH
มะเร็งและเซลลอักเสบเหลานี้บดบังโครงสรางปกติของตอม
immunophenotype เปนกลุม Angioimmunoblastic
นํ้าเหลือง ลักษณะเดนของ AITL คือบริเวณ paracortex ของ
T-cell lymphoma & other nodal lymphomas of T
ต อ มนํ้ า เหลื อ งมี การเพิ่ ม จํ า นวนของหลอดเลื อ ดชนิ ด high
follicular helper cell origin ซึง่ ประกอบไปดวย lymphoma
endothelial venules (HEVs) ที่มีการแตกแขนงจํานวนมาก
3 ชนิด ในฉบับนี้จะขอกลาวถึงลักษณะทางพยาธิวิทยา
รวมกับมีการเพิ่มจํานวนของ follicular dendritic cell (FDC)
ของ lymphoma แตละชนิดแตเพียงสังเขปและจะลง
โดย FDC ที่ เ พิ่ ม จํ า นวนขึ้ น นี้ จ ะเกิ ด ที่ บ ริ เ วณด า นนอกของ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฉบับถัดไป
lymphoid follicle (extrafollicular FDC) และอยู  ร อบล อ ม
HEVs ในขณะเดียวกันจะพบเซลลมะเร็งอยูบริเวณใกล ๆ กับ
HEVs ดวย
2) Follicular T-cell lymphoma (FTCL) มี ลั ก ษณะทางพยาธิ
วิทยาคือ Follicular/ nodular growth pattern ของเซลลมะเร็ง
โดยไมพบการเพิ่มจํานวนของ HEVs และ extrafollicular FDC
ที่ชัดเจน
3) Nodal peripheral T-cell lymphoma with T follicular helper
phenotype ซึง่ กอนหนานีถ้ กู จัดเปนสวนหนึง่ ของโรคมะเร็งตอม
นํ้าเหลืองชนิด peripheral T-cell lymphoma ลักษณะทางพยาธิ
วิทยาคือ diffuse infiltration pattern ไมพบลักษณะ polymorphous
cells การเพิ่มจํานวนของ HEVs หรือ extrafollicular FDC ที่
ชัดเจน

2

มีรายงานวาพบ nodular/follicular growth pattern และ diffuse growth pattern ในรอยโรคที่มีการกําเริบ (relapse
disease) ของ AITL (2) นอกจากนีย้ งั มีขอ สังเกตวาโรคมะเร็งตอมนํา้ เหลืองทัง้ 3 ชนิดในกลุม นีม้ คี วามคลายคลึงกันหลาย
อยางไดแก ลักษณะของเซลลมะเร็งที่เปนเซลลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นิวเคลียสกลม หรือมี atypia เล็กนอยและมีไซโท
พลาซึมติดสีใสจํานวนมาก และพบ EBV-positive B cells ปะปนอยูในรอยโรคของทัง้ มะเร็งตอมนํา้ เหลืองชนิด FTCL และ
AITL การศึกษาระดับโมเลกุลพบวาทั้ง 3 โรค มี recurrent genetic abnormalities ที่คลายกันอีกดวย recurrent genetic
abnormalities ที่พบเชน TET2, DNMT3A และ RHOA เปนตน จากขอมูลตาง ๆ ขางตนทําใหเกิดขอสันนิษฐานวาโรค
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองทั้ง 3 ชนิดในกลุมนี้ อาจเปนโรคชนิดเดียวกันในระยะของรอยโรคที่แตกตางกัน (3)
รูปที่ 1 ตัวอยางตอมนํ้าเหลืองในโรค Angioimmunoblastic T cell lymphoma (A-D), Follicular T-cell lymphoma (E-H) และ
Nodal peripheral T-cell lymphoma with T follicular helper phenotype (I-L) พรอมคําอธิบายใตภาพ

A. ตอมนํ้าเหลืองที่มีมะเร็งประกอบไปดวยเซลลอักเสบปะปนกันหลาย
ชนิด มีการเพิ่มจํานวนของหลอดเลือดชนิด high endothelial venules
(HEVs) ที่มีการแตกแขนงจํานวนมาก และมีเซลลมะเร็งขนาดกลาง
นิวเคลียสมีความ atypia เล็กนอย และมีไซโทพลาซึมติดที่สีใสจํานวน
มาก (รูปเล็ก) B. Extrafollicular follicular dendritic meshwork ทีเ่ พิม่
จํานวนอยูรอบ HEVs C. และ D. เซลลมะเร็งมีการแสดงออกของ
TFH-related markers ไดแก CD10 และ PD-1 ตามลําดับ E. Follicular
T-cell lymphoma แสดงใหเห็นลักษณะ nodular growth pattern
ภายใน nodules ประกอบไปดวยเซลลมะเร็งขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
มีไซโทพลาซึมที่ติดสี ใสจํานวนมาก (รูปเล็ก) F. การยอมสีอิมมู โน

ฮิสโตเคมีตอ CD21 แสดงใหเห็น intrafollicular dendritic cell บริเวณ
neoplastic nodules G. และ H. เซลลมะเร็งมีการแสดงออกของ CD10
และ PD-1 ตามลําดับ I. Nodal peripheral T-cell lymphoma with
T follicular helper phenotype แสดงใหเห็นลักษณะ diffuse growth
pattern มีเซลลมะเร็งขนาดกลางที่มีไซโทพลาซึมที่ติดสีใสจํานวนมาก
กระจายอยู การเพิม่ จํานวนของ HEVs ไมชดั เจน J. ไมมกี ารเพิม่ จํานวน
ของ follicular dendritic cell ใหเห็นจากการยอมสีสีอิมมูโนฮิสโตเคมี
ตอ CD21 K.และ L. แสดงใหเห็นวาเซลลมะเร็งมีการแสดงออกของ
BCL-6 และ PD-1 ตามลําดับ
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ผศ. กาญจนา จันทรสงู ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Lymphoma like syndrome
ผูป ว ยโรคมะเร็งตอมนํา้ เหลืองมีอาการไดหลากหลาย ตัง้ แตตอ มนํา้ เหลืองโตเพียงตําแหนงเดียวโดยไมมอี าการผิดปกติอนื่ ๆ
ไปจนถึงมีตอมนํ้าเหลืองโตทั่วตัว ตับมามโต รวมกับอาการ ไข เหงื่อออกกลางคืน และนํ้าหนักตัวลดลง หรือพบความผิดปกติ
ของการตรวจนับเม็ดเลือด ยิ่งมีตอมนํ้าเหลืองโตขนาดใหญ หลายตําแหนงมากเทาไร ก็ย่ิงทําใหคิดถึงโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง
มากขึ้น อยางไรก็ดีกลุมอาการดังกลาวยังเกิดไดจากหลายสาเหตุซึ่งในบางกรณีแยกจากโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองไดยากแม
ทําการตัดชิ้นเนื้อตรวจแลวก็ตาม แพทยผูรักษาจําเปนตองรูจักกลุมโรคเหลานี้และทําการสืบคนเพื่อแยกโรคเหลานั้นออกกอน
ทําการรักษาผูปวย เพื่อปองกันความผิดพลาดในการวินิจฉัย
โรคหรือภาวะที่ทําใหผูปวยมีตอมนํ้าเหลืองโตหลายตําแหนงรวมกับตับมามโต และอาการไข เหงื่อออกกลางคืน นํ้าหนักลด
หรือพบความผิดปกติของการตรวจนับเม็ดเลือดไดแก

1. กลุมโรคติดเชื้อ
โรคติ ด เชื้ อ ที่ ทํ า ให เ กิ ด อาการทางคลิ นิ ก คล า ยคลึ ง กั บ
โรคมะเร็งตอมนํา้ เหลืองมีหลากหลายทัง้ TB , NTM, HIV, EBV,
CMV, HHV-6, syphilis , visceral leishmaniasis เปนตน
การสืบคนจากประวัตกิ ารสัมผัสโรค การเดินทาง พฤติกรรมเสีย่ ง
มีประโยชนเพื่อกําหนดการสงตรวจเพื่อชวยในการวินิจฉัยตอไป
ทั้งนี้การสงตรวจทางหองปฏิบัติการทั้งการเพาะเชื้อ การตรวจ
ทางอิมมูโนวิทยา หรือการตรวจทางอนูวทิ ยาเพือ่ ชวยในการวินจิ
ฉัยเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีราคาแพงจึงควรเลือก

ทําที่เขากับอาการทางคลินิกมากที่สุดกอน เชน ผูปวยอายุนอย
ที่มีไขสูง ออนเพลีย เหงื่อออกกลางคืน เจ็บคอ ตอมนํ้าเหลือง
ตั บ ม า มโต มี ต  อ มทอลซิ น บวมแดงและมี ป   น ขาวที่ บ ริ เ วณ
คอหอยรวมดวย นาสงสัยโรค infectious mononucleosis
จึ ง ควรได รั บ การตรวจ heterophile antibodies หรื อ EBV
antibody เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัย ผูปวยที่มีประวัติสัมผัสโรค
TB หรือมีรอยโรคนาสงสัยทีป่ อด ควรไดรบั การตรวจ PCR for TB
จากเลือดหรือเสมหะ ผูปวยที่มีประวัติเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ
HIV นอกเหนือจากการตรวจ anti HIV แลวยังจําเปนตองตรวจหา
syphilis ดวย ฯลฯ เปนตน
2. กลุมโรค autoimmune
โรคในกลุม นีท้ มี่ อี าการทางคลินกิ คลายโรคมะเร็งตอมนํา้ เหลือง
ได แ ก rheumatoid arthritis, SLE , adult still’s disease
และ Sjogren’s syndrome ทั้งนี้สามโรคแรกอาจมาพบแพทย
ด ว ยอาการไข เ รื้ อ รั ง นํ้ า หนั ก ลด ต อ มนํ้ า เหลื อ งโตทั่ ว ตั ว
หรื อ มี ภาวะ pancytopenia ร ว มด ว ยได ส ว น Sjogren’s
syndrome ผูปวยมักมีอาการตามระบบนอยแตมาพบแพทย
ดวยกอนที่เปลือกตา หรือตอมนํ้าลายโตและเมื่อตัดชิ้นเนื้อ
ตรวจพบว า มี atypical lymphoid cells infiltrate ทํ า ให
สงสัย MALT lymphoma มากกวา ในกรณีที่ผูปวยมีอาการ
ขออักเสบ หรือมีผื่นผิวหนังรวมกับอาการทางระบบที่สงสัย
lymphoma การส ง ตรวจทางอิ ม มู โ นวิ ท ยาเพื่ อ คั ด กรอง
โรคในกลุ  ม autoimmune เช น rheumatoid factor,
anti-nuclear antibody (ANA) มีความจําเปน
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3. Drug hypersensitivity
การแพยาบางอยางอาจทําใหเกิดอาการ ไขสูง ผื่นผิวหนัง
ต อ มนํ้ า เหลื อ งโต ร ว มกั บ อาการตามระบบของอวั ย วะอื่ น ๆ
อาจมีเม็ดเลือดขาวสูง มี eosinophil หรือ atypical lymphocyte
สู ง ขึ้ น ในเลื อ ด ทํ า ให ค ล า ยกั บ โรคมะเร็ ง ต อ มนํ้ า เหลื อ ง
ผู  ป  ว ยบางรายอาการรุ น แรงจนถึ ง แก ชี วิ ต ยาที่ เ ป น สาเหตุ
ทีพ่ บไดบอ ยไดแก ยากันชัก เชน carbamazepine, phenobarbital,
phenytoin, และ lamotrigine. ทําใหมีการเรียกกลุมอาการนี้วา
Anticonvulsant hypersensitivity syndrome (AHS)
โดยทั่วไปผูปวยมักเกิดอาการหลังไดรับยานาน 1-8 สัปดาห
โดยมีอัตราการเกิด 1: 1,000-1:10,000 และมีอัตราการตาย
รอยละ 10-20 แมวายากันชักเปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดแต
ก็ ยั ง มี ย าอื่ น อี ก หลายชนิ ด ที่ ทํ า ให เ กิ ด อาการแพ รุ น แรงแบบ
เดี ย วกั น นี้ ไ ด เช น ยาปฏิ ชี ว นะหลายชนิ ด allopurinol,
aspirin , วั ค ซี น ฯลฯ เป น ต น การวิ นิ จ ฉั ย อย า งรวดเร็ ว
และหยุ ด ยาที่ เ ป น สาเหตุ ทั น ที ร  ว มกั บ การรั ก ษาพยุ ง อาการ
ตามระบบช ว ยลดโอกาสการเสี ย ชี วิ ต ของผู  ป  ว ยลง ทั้ ง นี้
การให corticosteroid, IVIg และการทํา plasmapheresis
ไม มี ข  อ มู ล เพี ย งพอว า ได ป ระโยชน ห รื อ ไม

4. Benign lymphoproliferative disorder
โรคในกลุม นีพ้ บไดไมบอ ยนักและมีอาการทางคลินกิ คลายคลึง
กับ lymphoma โดยมีตอ มนํา้ เหลืองโตอาจเปนเฉพาะทีห่ รือหลาย
ตําแหนง บางรายมีอาการทางระบบรวมดวย โรคเหลานั้นไดแก
a. Kikuchi-Fujimoto disease หรือ histiocytic necrotizing
lymphadenitis มักพบในคนอายุตา่ํ กวา 40 ปเปนหญิงมากกวาชาย
1.5-4 เทา ผูป ว ยมักมีไข ตรวจพบเม็ดเลือดขาวตํา่ ตอมนํา้ เหลืองโต
ตําแหนงที่พบบอยคือที่คอแตก็อาจพบที่อ่ืนไดดวย ขนาดของ
ตอมนํ้าเหลืองไมโตมากนักเสนผาศูนยกลางอยูระหวาง 2-4
เซ็นติเมตร ผูปวยบางรายมีอาการตามระบบอื่นรวมดวยเชน

นํา้ หนักลด ออนเพลีย ตับอักเสบ ฯลฯ การวินจิ ฉัยอาศัยผลตรวจ
ทางพยาธิวทิ ยาซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะ การรักษาใหการรักษาตามอาการ
ในกรณีทมี่ อี าการตามระบบรุนแรงมากอาจพิจารณาให corticosteroid
ระยะสัน้ เพือ่ ลดอาการได อาการตางๆจะเริม่ ดีขนึ้ ใน 2-3 สัปดาห
และหายเปนปกติไดเองภายในเวลาไมเกิน 3 เดือนแมวา จะไมได
รับการรักษาใด ๆ

b. Rosai-Dorfman disease หรือ sinus histiocytosis with
massive lymphadenopathy มักพบในคนอายุนอ ยผูป ว ยมาดวย
ตอมนํา้ เหลืองขนาดใหญหลายๆกอน รอยละ 75 พบบริเวณคอและ
ศีรษะ บางรายมีไขเรือ้ รัง polyclonal hyper-gamma globulin และ
ESR สูง การวินจิ ฉัยอาศัยผลตรวจทางพยาธิวทิ ยา ตอมนํา้ เหลือง
ทีโ่ ตนีม้ กั ไมตอบสนองตอเคมีบาํ บัด หรือแมแตรงั สีรกั ษา ในกรณีที่
ตอมนํา้ เหลืองโตมาก หรือมีอาการมากอาจพิจารณาทําผาตัดออก
หรือให corticosteroid ผูป ว ยรอยละ 50 ตอมนํา้ เหลืองจะคอยๆยุบ
ลงจนหายไปในทีส่ ดุ อีกรอยละ 50 กอนมีขนาดคงทีเ่ ปนเวลานาน
อย า งไรก็ ดี ผู  ป  ว ยมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากโรคนี้ ตํ่ า มากเพี ย ง
รอยละ 7 เทานัน้
c. Inflammatory pseudotumor of lymph node สวนใหญ
เกิดในคนอายุนอย ผูปวยมาดวยอาการตามระบบรวมกับ ตอม
นํ้าเหลืองโตอาจเปนตําแหนงเดียวหรือหลายตําแหนงทั่วตัวก็ได
ขนาดของตอมนํา้ เหลืองคอนขางใหญอาจมีเสนผาศูนยกลางมากกวา
3 เซนติเมตร ชิ้นเนื้อตอมนํ้าเหลืองพบ activated histiocyte,
inflammatory cells และ fibroblast ผูปวยเกือบทุกรายตอม
นํา้ เหลืองจะคอย ๆ ยุบลงและหายไปไดเองโดยไมตอ งใหการรักษา

activated
histiocyte

inflammatory
cells

fibroblast
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d. Lymphomatoid granulomatosis โรคนี้เกี่ยวของกับ
การติดเชื้อ EBVผูปวยสวนใหญอายุระหวาง 40-60 ป เปนชาย
มากกวาหญิง 2-3 เทา มักมาดวยอาการ ไข ออนเพลีย นํา้ หนัก
ลดรวมกับอาการ ไอ เจ็บหนาอก และหอบ ผูป ว ยรอยละ 20-50
มี ร อยโรคที่ ผิ ว หนั ง โดยอาจเป น ผื่ น แดง ตุ  ม ใต ผิ ว หนั ง หรื อ
indurated plaques ก็ได ผูป ว ยประมาณหนึง่ ในสามมีอาการทาง
ระบบประสาทส ว นกลางแต ต รวจไม พ บความผิ ด ปกติ ใ นนํ้ า
ไขสันหลัง ผูป ว ยกลุม นีม้ พี ยากรณโรคที่ไมดี การดําเนินโรคของ
ผูป ว ยมีความหลากหลายมาก บางรายโรคคอยๆสงบและหายได
เองโดยไมตองรักษาในขณะที่บางรายเสียชีวิตอยางรวดเร็วทั้งนี้
สัมพันธกับจํานวนของ EBV positive large atypical B cell ที่
พบในชิ้นเนื้อ ในกรณีที่พบเพียงเล็กนอยพยากรณโรคมักดีหาก
ผูปวยไมมีอาการและมีรอยโรคไมมากอาจเลือกใชการสังเกต
อาการติดตามไปเรือ่ ย ๆ ได สวนในกรณีทมี่ อี าการมากและ/หรือ
ชิน้ เนือ้ พบ EBV positive large atypical B cell จํานวนมากอยู
รวมกันเปนปน อาจพิจารณาใหการรักษาดวยเคมีบาํ บัดแบบเดียว
กับ lymphoma ไปเลยได

e. Immunoglobulin G4-related disease โรคนี้ ใหการ
วินิจฉัยโดยการตรวจพบ เนื้อเยื่อที่เปน fibrosclerosis รวมกับ
มีเซลล IgG4 positive plasma cell จํานวนมากแทรกอยูและ
มีการเพิ่มขึ้นของระดับ IgG4 ในเลือด โดยเนื้อเยื่อที่มีรอยโรค
อาจเปนตอมนํ้าเหลืองหรืออวัยวะใดก็ไดและมักมีลักษณะเปน
ก อ นเนื้ อ งอกจึ ง ทํ า ให ผู  ป  ว ยโรคนี้ มั ก ถู ก สงสั ย ว า เป นมะเร็ ง
โรคนีพ้ บบอยในผูป ว ยวัยกลางคนถึงสูงอายุ พบในผูช ายมากกวา
ผูหญิง 3.5 เทา ผูปวยสวนใหญมักไมมี B symptoms และ
globulin ที่เพิ่มขึ้นในเลือดเปน Polyclonal การรักษาโรคนี้ใช
ยากดภูมิคุมกันโดยมักใช prednisolone เปนทางเลือกแรกผล
การตอบสนองตอการรักษาอยูในเกณฑดี
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Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin’s Lymphoma
Connors JM, Jurczak W, Straus DJ, Ansell SM, Kim WS, Gallamini A, et al. N Engl J Med 2018;378:331-44.
บทนํา
การรักษาผูปวยโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดฮอดจกินใน
ระยะลุกลามมาก (advanced-stage Hodgkin’s lymphoma, HL)
ใหผลการรักษาที่ดีขึ้นชัดเจนในชวง 50 ปที่ผานมา โดยยาเคมี
บําบัดสูตร ABVD (doxorubicin, bleomycin, vinblastine,
dacarbazine) เปนสูตรยามาตรฐานที่ใชบอยที่สุดในการรักษา
โรคในผูปวยรายใหม (frontline regimen) อยางไรก็ตามผูปวย
กลุม นีจ้ าํ นวนมากถึงรอยละ 30 ที่โรคดือ้ การรักษาหรือโรคกําเริบ
ภายหลังการใหยา ABVD นอกจากนีย้ า bleomycin ยังกอใหเกิด
ภาวะแทรกซอนทางปอดทีร่ นุ แรงโดยไมสามารถทํานายการเกิด
ไดและมักเปนเหตุใหตองหยุดยา bleomycin ในการใหยารอบ
หลัง การพัฒนาวิธีการรักษาในปจจุบัน ไดแก การนําการตรวจ
positron-emission tomography ในระหวางการรักษา (interim
PET) มาใชในการพิจารณาปรับสูตรยารักษาผูปวย (responseadapted therapy) และการผนวกเอายาชนิดใหมเขาไปรวมกับ
สูตรการรักษามาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาวะ
แทรกซอน
Brentuximab vedotin เปนยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ รักษามะเร็ง
ตอมนํา้ เหลืองทีม่ กี ารแสดงออกของ CD30 บนผิวของเซลลมะเร็ง
ไดแก เซลล Reed–Sternberg ทีพ่ บไดใน classical HL โดยยา
เปน anti-CD30 monoclonal-antibody ทีม่ กี ารเชือ่ มตอกับสาร
monomethyl auristatin E ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ
microtubule ในเซลลเปาหมาย ทั้งนี้ยา Brentuximab vedotin
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหใชรักษาโรค classical HL กรณีที่โรค
ไมตอบสนองภายหลังการรักษาโดยการปลูกถายไขกระดูกดวย
เซลลตนกําเนิดของตนเอง หรือโรคดื้อยาภายหลังใหการรักษา
ดวยยาเคมีบาํ บัดอยางนอย 2 สูตรการรักษาในผูป ว ยทีไ่ มสามารถ
ทําการปลูกถายไขกระดูกได สวนขอบงใชในการใหยาภายหลัง
การปลูกถายไขกระดูก (post-transplantation consolidation
therapy) ในผูปวยที่มีโอกาสสูงในการกําเริบหรือโรคแยลง
(progression) ยังไมไดรบั การขึน้ ทะเบียน การศึกษาใน phase 1
ของการใหยา brentuximab vedotin รวมกับ ABVD หรือ AVD
ในการรักษาแบบ frontline ในผูปวย advanced HL พบวา
Brentuximab vedotin + AVD (A+AVD) ใหผลการรักษาที่ดี
(CR rate 96%, 24/25) และผลขางเคียงอยูในเกณฑยอมรับได
โดยผลการติดตามระยะยาวพบมีอัตราของการปลอดโรคที่ 5 ป

(5-year failure-free survival rate) อยูที่รอยละ 92 และอัตรา
การรอดชีวิตรอยละ 100 จึงเปนที่มาของการศึกษานี้ ในชื่อ
ECHELON-1 ซึ่งเปน open-label, randomized, multicenter,
phase 3 trial เพือ่ เปรียบเทียบสูตรยา frontline ระหวาง A+AVD
กับ ABVD ในผูป ว ย stage III หรือ IV classic HL

วิธีการศึกษาวิจัย

ผูปวยไดรับการสุม 1:1 ระหวางการใหยาสูตร A+AVD
(brentuximab vedotin 1.2 mg/kg, doxorubicin 25 mg/m2,
vinblastine 6 mg/m2, dacarbazine 375 mg/m2) หรือ ABVD
(bleomycin 10 units/m2แทนยา brentuximab vedotin ในสูตร
A+AVD) ใหยาวันที่ 1 และ 15 ทุก 28 วันตอ 1 รอบยา จํานวน
ไดถงึ 6 รอบ โดยใหยา brentuximab vedotin นาน 30 นาที ภาย
หลังได AVD ครบ 1 ชั่วโมง ตารางการปรับขนาดยาสามารถดู
เพิ่มเติมไดใน Table S1 ในเว็บไซต NEJM.org
ผูปวยจะไดรับการแบงกลุมออกตามภูมิภาค(Americas vs.
Europe vs. Asia) และ International Prognostic Score (IPS) risk
group (low risk (0-1) vs. intermediate risk (2-3) vs. high risk
(4-7)) ทัง้ นีแ้ พทยผรู กั ษาสามารถใชผลการตรวจ PET ภายหลัง
การใหยาครบ 2 รอบ (PET2) ในการเลือกปรับเปลีย่ นสูตรยารักษา
สูตรอืน่ แทนที่ไดในกรณีมี Deauville score 5 คะแนน
เกณฑการเขารวมการวิจยั ทีส่ าํ คัญ ไดแก ผูป ว ยผูใ หญอายุ
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ตัง้ แต 18 ปขนึ้ ไปที่ไดรบั การวินจิ ฉัย advanced classic HL (Ann
Arbor stage III หรือ IV) ทีย่ งั ไมไดรบั การรักษาดวยยาเคมีบาํ บัด
หรือรังสีรกั ษามากอน ผูป ว ยตองมี ECOG ระหวาง 0-2 มี absolute
neutrophil counts ≥1,500 /mm3, platelet counts ≥75,000 /mm3,
hemoglobin ≥8 g/dL (ยกเวนในผูป ว ยทีม่ ี marrow involvement),
total bilirubin <1.5 เทาของปกติ, AST หรือ ALT <3 เทาของปกติ
(ยกเวนในผูปวยที่มี liver involvement), serum creatinine
<2.0 mg/dL (creatinine clearance >40 ml/min) สวนเกณฑ
การคัดออกจากการวิจัยที่สําคัญ ไดแก ผูปวยที่มี peripheral
sensory หรือ motor neuropathy ผูหญิงตั้งครรภ ผูปวยที่มี
โรคประจําตัวที่เกี่ยวกับ cerebral หรือ meningeal disease
ผูป ว ยโรคมะเร็งชนิดอืน่ ที่โรคไมสงบหรือไดรบั การวินจิ ฉัยภายใน
3 ปกอนการเขารวมการวิจัยนี้ และผูปวยที่มีอาการของโรคทาง
เสนเลือดหัวใจ

การประเมินผล มีจุดยุติปฐมภูมิ (primary end point)
ไดแก modified progression-free survival (mPFS) ซึง่ นับรวม
กรณีมีหลักฐานวาผลการรักษาไมได complete response ดวย
การใหยาสูตร frontline และยาสูตรที่สอง โดยนับจากเวลาที่
มีผล PET พบ non-complete response สําหรับกรณีที่มีการ
ปรับเปลีย่ นสูตรการรักษา frontline โดยไมมี progression ของโรค
จะไมนบั วาเปนเหตุการณของ mPFS จุดยุตทิ ตุ ยิ ภูมิ (secondary
end point) ที่สําคัญ ไดแก overall survival (OS)
การประเมินผลการรักษาทําตาม the Revised Response
Criteria for Malignant Lymphoma (Cheson BD, et al. J Clin Oncol
2007; 25:579-86.) โดยการทํา CT scan ชวง screening ชวง
หลังไดยาครบ 2 รอบ หลังไดยาสูตร frontline รอบสุดทาย และ
ระหวางชวงติดตามผลการรักษา (ทุก 3 เดือนในชวง 1ปแรก และทุก
6 เดือนหลังจากนั้น) PET scan ทําในชวง screening ชวงหลัง
ไดยาครบ 2 รอบ และหลังไดยาครบการรักษา การประเมินผล
ดานความปลอดภัยไดแก อุบัติการณของ adverse events
(ตาม MedDRA version 19.0 และ CTCAE, version 4.03)
และการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพและผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ

การวิเคราะหทางสถิติ

จํานวนผูปวยที่ตองเขารวมในการศึกษานี้เพื่อใหได 260
เหตุการณของ mPFS (90% power สําหรับการคิดคา hazard
ratio (HR) ที่ 0.67 และมีคา นัยสําคัญทางสถิตขิ า งเดียวที่ 0.025)
คือ 1,240 ราย สถิตทิ ี่ใชคาํ นวณ primary end point คือ KaplanMeier method และ a stratified log-rank test คา HR คํานวณ
โดย stratified Cox regression model (แบงกลุม ตามภูมภิ าคและ
IPS) OS จะไดรับการวิเคราะหเมื่อมีผูปวยเสียชีวิต 112 ราย
(โดยใช the O’Brien–Fleming method และ the Lan DeMets
alpha spending function) การวิเคราะหดานประสิทธิภาพจะใช
แบบ intention-to-treat ผูป ว ยทุกรายที่ไดรบั ยาอยางนอย 1 รอบ
จะไดรับการวิเคราะหขอมูลในดานความปลอดภัย
ผลการศึกษาและบทวิจารณ

มีผปู ว ยเขารวมการศึกษา 1,334 ราย ตัง้ แตเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 2012 ถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 จาก 218 สถาบันใน
21 ประเทศ ลักษณะประชากรทีเ่ ขารวมการศึกษาแสดงในตาราง
ที่ 1 โดยคามัธยฐานของอายุกลุม ประชากร 36 ป (34% ของผูป ว ย
อายุ ≥ 45 ป) ผูป ว ยสวนใหญเปนเพศชาย (58%) stage IV (64%)
มี extranodal involvement (62%) และ B symptoms (59%)
คามัธยฐานในการติดตามผูปวยหลังการรักษาเทากับ 24.6
เดือน (0-49) ผูป ว ยในกลุม A+AVD มี 2-year mPFS สูงกวากลุม
ABVD อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (82.1% [78.8-85.0] vs. 77.2%
[73.7-80.4]) HR สําหรับ progression, death หรือ modified
progression (ผูปวยที่ตองไดรับสูตรยาลําดับที่ 2 ภายหลังจาก
การลมเหลวในการรักษาดวย frontline) 0.77 [0.60-0.98], P 0.04
ซึง่ เทียบเทากับความเสีย่ งทีล่ ดลง (risk reduction) 23% (รูปที่ 1)
โดยมี disease progression เกิดขึ้น 90 และ 102 ราย ผูปวย
เสียชีวติ 18 และ 22 ราย และ modified progression 9 และ 22
รายตามลําดับ ซึง่ สวนใหญ (71%) ไดเปนยาเคมีบาํ บัด salvage
(7 จาก 9 ราย และ 15 จาก 22 รายในกลุม A+AVD และ ABVD)
สวนที่เหลือไดรับรังสีรักษา
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ตารางที่ 1 ลักษณะพืน้ ฐานประชากรขณะเขารวมในการศึกษานี้ หลังไดยารอบสุดทาย 19 รายเกิดในชวงติดตามผลการรักษา)
และ 39 รายในกลุม ABVD (13 รายเกิดระหวางการรักษา 26 ราย
A+AVD
ABVD
Total
Characteristic
(N = 664)
(N = 670)
(N = 1334)
เกิดในชวงติดตามผลการรักษา) อัตราการรอดชีวติ ที่ 2 ป เทากับ
Male sex — no. (%)
378 (57)
398 (59)
776 (58)
96.6% (94.8-97.7) และ 94.2% (92.0-95.9) สําหรับกลุม A+AVD
Age, median yr (range)
35 (18-82)
37 (18-83)
36 (18-83)
และกลุม ABVD ตามลําดับ คิดเปน risk reduction 27% HR 0.73
Age, no. (%)
35
37
36
[0.45-1.18], P 0.20 สําหรับ secondary end point ที่สําคัญ
<45 yr
451 (68)
423 (63)
874 (66)
ไดแก CR rate 73% vs. 70%, overall response rate 86% vs.
45–59 yr
129 (19)
145 (22)
274 (21)
83% สําหรับกลุม A+AVD และกลุม ABVD ตามลําดับ มีผปู ว ย
60–64 yr
24 (4)
40 (6)
64 (5)
ในกลุม A+AVD 15 ราย และกลุม ABVD 9 ราย ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น
≥65 yr
60 (9)
62 (9)
122 (9)
การรักษาไปเปนสูตรอืน่ ดวยเหตุผลอืน่ ทีไ่ มไดเกิดจาก progressive
Regions, (%)
disease (Deauvil e score =5 จํานวน 1 จาก 15 และ 4 จาก 9 ราย;
Americas/Europe/Asia
39/50/11
39/50/11
39/50/11
ผลขางเคียง 12 จาก 15 และ 1 จาก 9 ราย; เหตุผลอืน่ 2 จาก 15
Ann Arbor stage, %
และ 4 จาก 9 รายตามลําดับ) ผูปวยในกลุม A+AVD และกลุม
Stage III/IV
36/64
37/63
36/64
ABVD ที่ไดรับการรักษาเพิ่มเติมดวย 1) รังสีรักษา (52 รายทั้ง
IPS risk, %
สองกลุม ) 2) ยาเคมีบาํ บัด (66 vs. 99) 3) การปลูกถาย (36 vs. 54)
Low/intermediate/high
21/53/25
21/52/27
21/53/26
4) immunotherapy (10 vs. 16) และ 5) ยาเคมีบาํ บัดและรังสีรกั ษา
ECOG, %
(2 vs. 3) คามัธยฐานของระยะเวลาที่ไดรับการรักษาและจํานวน
0/1/2
57/39/4
57/39/4
57/39/4
รอบที่ไดยาเทากันทัง้ สองกลุม ขอมูลดานความปลอดภัยของยา
Extranodal site, %
ทั้งสองกลุมแสดงในตารางที่ 2 อุบัติการณของ febrile neutro0/1/>1
33/33/29
34/33/29
33/62/29
penia พบไดมากกวาในผูป ว ยทีอ่ ายุมากกวา 60 ป (37 vs. 17 %
Any B symptom, %
60
57
39
ใน A+AVD และ 17 vs. 6% ใน ABVD) และพบไดมากกวาในรอบ
การวิเคราะหกลุม ยอยแบบกําหนดลวงหนา (Prespecified subgroup การรักษาชวงแรกเมือ่ เทียบกับชวงหลัง (9% ในรอบแรก vs.1-6%
analyses) ของ mPFS พบวาสวนใหญของกลุม ยอยทีว่ เิ คราะหมี ในรอบที่ 2-6 ของ A+AVD และ 4% ในรอบแรก vs. ≤ 1% ในรอบที่
HR <1 เมือ่ เทียบ A+AVD กับ ABVD (รูปที่ 2) จะเห็นไดวา มีกลุม 2-6 ของ ABVD)
ยอยบางกลุมที่ไดประโยชนชัดเจนเมื่อไดรับการรักษาดวยสูตร
A+AVD เทียบกับ ABVD ไดแก ผูป ว ยทีม่ าจากอเมริกา ผูป ว ยทีม่ ี
extranodal site มากกวา 1 ตําแหนง ผูปวยที่มี IPS high risk
ผูป ว ยในระยะที่ 4 และผูป ว ยทีอ่ ายุนอ ยกวา 60 ป นอกจากนีส้ ดั สวน
ของผูปวยที่ตรวจ PET2 ไดผลเปนลบ (Deauville score 1-3)
เทากับรอยละ 89 และ 86 ตามลําดับ จํานวนผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ 28 ราย
ในกลุม A+AVD (9 รายเกิดระหวางการรักษา คือภายในชวง 30 วัน
1.0

Probability of Modified Progression-free Survival

0.9

A+AVD

0.8

ABVD

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

HR for progression, death, or modiﬁed progression 0.77 (0.60-0.98)
P=0.04 by stratiﬁed log-rank test

0.2

Reasons Leading to Event

0.1

Disease progression
Death from any cause
Subsequent anticancer therapy when complete response
not achieved at completion of frontline therapy

A+AVD
(N=117)

ABVD
(N=146)

90
18
9

102
22
22

0.0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Months since Randomizazion
No. at Risk
A+AVD
ABVD

664 637 623 600 541 528 513 493 463 439 347 328 309 196 185 169 96 85 77 26 24 21
670 636 626 593 521 490 474 459 432 413 326 306 292 177 164 153 76 66 62 16 13 12

4
1

4
1

4
1

0
0

0
0

รูปที่ 1 Modified progression-free survival (mPFS) (A) เปรียเทียบ mPFS
ระหวาง 2 กลุม การรักษา โดยคณะกรรมการกลางอิสระ (independent review committee)
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รูปที่ 2 ผลการวิเคราะหดวยวิธี Forest-Plot ของ Modified Progression-free Survival (mPFS) ในแตละกลุมยอยแบบกําหนด
ลวงหนา (Prespecified subgroup analyses)
Subgroup
Overall
Age

A+AVD
ABVD
no. of events/total no. (%)

Hazard Ratio (95% Cl)

117/664 (17.6)

146/670 (21.8)

0.77 (0.60-0.98)

<60 yr

93/580 (16.0)

117/568 (20.6)

0.73 (0.56-0.96)

≥60 yr

24/84 (28.6)

29/102 (28.4)

1.00 (0.58-1.72)

<60 yr

99/604 (16.4)

128/608 (21.1)

0.74 (0.57-0.96)

≥65 yr

18/60 (30.0)

18/62 (29.0)

1.01 (0.53-1.94)

<45 yr

70/451 (15.5)

83/423 (19.6)

0.73 (0.53-1.01)

≥45 yr

47/213 (22.1)

63/247 (25.5)

0.86 (0.59-1.25)

Geographic region
Americas

41/261 (15.7)

58/262 (22.1)

0.65 (0.44-0.97)

North America

38/250 (15.2)

57/247 (23.1)

0.60 (0.40-0.90)

Europe

62/333 (18.6)

74/336 (22.0)

0.83 (0.59-1.17)

Asia

14/70 (20.0)

14/72 (19.4)

0.91 (0.43-1.94)

0-1

22/141 (15.6)

25/141 (17.7)

0.84 (0.47-1.49)

2-3

57/354 (16.1)

68/351 (19.4)

0.79 (0.55-1.12)

4-7

38/169 (22.5)

53/178 (29.8)

0.70 (0.46-1.07)

IPS

Baseline Ann Arbor stage
Stage III

40/237 (16.9)

43/246 (17.5)

0.92 (0.60-1.42)

Stage IV

77/425 (18.1)

102/421 (24.2)

0.71 (0.53-0.96)

Yes

77/400 (19.3)

94/381 (24.7)

0.74 (0.55-1.01)

No

40/264 (15.2)

52/289 (18.0)

0.79 (0.52-1.20)

0

40/217 (18.4)

39/228 (17.1)

1.04 (0.67-1.62)

1

36/217 (16.6)

45/223 (20.2)

0.75 (0.48-1.16)

>1

39/194 (20.1)

57/193 (29.5)

0.67 (0.44-1.00)

0

61/376 (16.2)

79/378 (20.9)

0.74 (0.53-1.03)

1

48/260 (18.5)

57/263 (21.7)

0.83 (0.56-1.21)

2

8/28 (28.6)

10/27 (37.0)

0.54 (0.21-1.38)
0.70 (0.51-0.97)

Baseline B symptoms

Baseline extranodal sites

Baseline ECOG status

Sex
Male

64/378 (16.9)

90/398 (22.6)

Female

53/286 (18.5)

56/272 (20.6)

0.86 (0.59-1.26)
0.1

0.5

A+AVD
Better

1.0

ABVD
Better

อุบัติการณของการหยุดยาเนื่องจาก neutropenia หรือ febrile neutropenia พบนอยกวา 1% ทั้งสองกลุม อัตราการติดเชื้อ
พบรอยละ 55 และ 50 ตามลําดับ โดยเปนการติดเชือ้ grade 3 ขึน้ ไปรอยละ 18 และ 10 ตามลําดับ จึงเปนทีม่ าของคําแนะนําของ
คณะกรรมการวิจยั ในการใหยากระตุน เม็ดเลือดขาว (G-CSF) เพือ่ ปองกัน febrile neutropenia แบบปฐมภูมิ (primary prophylaxis)
ในผูป ว ยที่ไดรบั A+AVD ซึง่ ภายหลังการใหยา G-CSF พบวาอุบตั กิ ารณของ febrile neutropenia ลดลง (11% [9 จาก 83] vs. 21%
[119 จาก 579]) สําหรับ peripheral neuropathy พบ 67% (grade 2 และ ≥3 พบ 20 และ 11%) และ 43% (grade 2 และ ≥3
พบ 9 และ 2%) ในกลุม A+AVD และ ABVD ตามลําดับ โดยมีผปู ว ยตองหยุดยาเนือ่ งจากมี peripheral neuropathy จํานวน 10%
(44 จาก 442 ราย) และ 4% (11 จาก 286 ราย) ตามลําดับ สองในสามของผูปวยกลุม A+AVD ที่เกิด peripheral neuropathy
สามารถหายไดหรือดีขึ้น 1 ระดับเมื่อตรวจติดตามครั้งสุดทาย ซึ่งในกลุม A+AVD peripheral neuropathy ที่ยังมีอาการพบเปน
grade 1 (64%) grade 2 (29%) ผลขางเคียงทางโรคปอด (interstitial lung disease) พบได 2% (12 จาก 662 ราย) และ 7%
(44 จาก 659 ราย) โดยเปน grade ≥3 พบ <1% และ 3% ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 สรุปรายงานผลขางเคียงทีพ่ บในการศึกษานี้
Events

A+AVD
(N = 662)

ABVD
(N = 659)
no. (%)

Adverse events (AEs)

Any AEs

653 (99)

Grade ≥3 AEs

549 (83)

434 (66)

Serious AEs

284 (43)

178 (27)

Death during treatment

9 (1)

13 (2)

Death due to drug-related AEs

8 (1)

7 (1)

242 (37)

186 (28)

Hospitalizations

646 (98)

Common AEs

Any gr.

Grade≥3

Any gr.

Grade≥3

Neutropenia

382 (58)

357 (54)

295 (45)

260 (39)

Constipation

279 (42)

11 (2)

241 (37)

4 (<1)

Vomiting

216 (33)

23 (3)

183 (28)

9 (1)

Fatigue

211 (32)

19 (3)

211 (32)

7 (1)

Peripheral sensory neuropathy

189 (29)

31 (5)

111 (17)

3 (<1)

Diarrhea

181 (27)

19 (3)

121 (18)

5 (<1)

Pyrexia

179 (27)

19 (3)

147 (22)

13 (2)

Peripheral neuropathy

174 (26)

19 (3)

85 (13)

6 (<1)

Abdominal pain

142 (21)

27 (4)

65 (10)

4 (<1)

Stomatitis

138 (21)

21 (3)

104 (16)

3 (<1)

จํานวนผูปวยที่เสียชีวิตระหวางการรักษามี 9 ราย [7 ราย
สัมพันธกับ neutropenia โดยไมได G-CSF (1 รายมีเม็ดเลือด
ขาวตํ่ากอนเริม่ ยา) และ 2 รายจากกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด] และ
13 ราย [11 รายสัมพันธกบั ผลขางเคียงทางโรคปอด 1 รายจาก
cardiopulmonary failure และไมทราบเหตุ 1 ราย] ในกลุม A+AVD
และ ABVD ตามลําดับ ความสามารถในการมีบุตรไมไดรับการ
ประเมินอยางเปนทางการ แตพบมีการตั้งครรภ ในจํานวนที่
ใกลเคียงกันในผูป ว ยทัง้ สองกลุม (42 และ 36 รายในกลุม A+AVD
และ ABVD ตามลําดับ)

การศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวาการรักษาผูป ว ยใหมโรค advanced-stage
classical HL ดวยยาสูตร A+AVD ใหผลการรักษาทีด่ กี วายาสูตร
ABVD โดยมี mPFS ตางกัน 4.9% ที่ 2 ป และลดความเสีย่ งใน
treatment failure 23% ซึง่ การใช mPFS ในการประเมินผลจะชวย
สะทอนถึงประสิทธิภาพในการรักษาของยาสูตร frontline ไดดกี วา
การใช disease progression หรืออัตราตายเพียงอยางเดียว สําหรับ
การตรวจ PET ภายหลังการใหยาครบ 2 รอบมีผลเปนบวกนอยใน
การศึกษานี้ โดยผูป ว ยทีร่ กั ษาดวย A+AVD มีผลเปนลบมากกวา
อีกกลุม (89 vs. 86%) การเพิม่ ยา brentuximab vedotin แทนทีย่ า
bleomycin ในสูตร A+AVD นอกจากจะใหผลการรักษาทีด่ แี ลวยัง
ลดภาวะแทรกซอนทางโรคปอดได และไมมคี วามเสีย่ งดานความ
ปลอดภัยชนิดใหมเพิม่ เติม แมอบุ ตั กิ ารณของ febrile neutropenia
พบสูงขึน้ ในกลุม A+AVD แตการให G-CSF เพือ่ ปองกันจะชวย
ลดความเสีย่ งนีไ้ ด สําหรับ peripheral neuropathy นัน้ พบไดบอ ยกวา
เชนกันแตสว นใหญหายหรือดีขนึ้ ไดเอง ผูป ว ยกลุม A+AVD ทีไ่ ดรบั
salvage chemotherapy และการปลูกถายไขกระดูกพบนอยกวา 33%
เมื่อเทียบกับกลุม ABVD อาจแปลไดวาโอกาสของกลุม A+AVD
ทีจ่ ะไดรบั ความเสีย่ งจากการใหการรักษาแบบ aggressive salvage
นอยลง
สรุป

ผลการศึกษา ECHELON-1 นี้แสดงใหเห็นวาแมวายาสูตร
A+AVD จะเกิดผลขางเคียง neutropenia (ซึง่ ปองกันไดดว ยการให
G-CSF primary prophylaxis) และ peripheral neuropathy มากกวา
แตเกิด pulmonary toxicity ทีม่ คี วามรุนแรงในระยะยาวนอยกวา
สูตร ABVD และใหผลการรักษาทีด่ กี วาในการรักษาผูป ว ยใหมโรค
advanced-stage classical HL สําหรับการรักษาผูปวยกลุมสูง
อายุดว ยการใชยาสูตร A+AVD มีประสิทธิภาพไมตา งจากยาสูตร
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
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Interesting article

1

พญ.ลลิตา นรเศรษฐธาดา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

PET-guided treatment in patients with advanced-stage Hodgkin's lymphoma (HD18): final results of an open-label,
international, randomised phase 3 trial by the German Hodgkin Study Group. Borchmann P, Goergen H, Kobe C,
Lohri A, Greil R, Eichenauer DA, et al. Lancet. 2018;390:2790
การศึกษาแบบ open-label, randomised, parallel-group
phase 3 trial ในผูปวย newly diagnosed, advanced-stage
Hodgkin's lymphoma อายุระหวาง 18-60 ป ทีห่ ลังไดรบั escalated BEACOPP (eBEACOPP) จํานวน 2 รอบการรักษาแลว
ยังมี positivePET scan (PET-2) จะถูกสุมใหไดรับการรักษา
ระหวางกลุมที่ไดรับ eBEACOPP อีก 6 รอบการรักษา (รวม
eBEACOPP x 8) กับ กลุม ทีไ่ ดรบั rituximab รวมกับ eBEACOPP
x 8 สวนผูป ว ยที่ negative PET-2 จะถูกสุม ระหวางไดรบั eBEACOPP x 6 รอบ (รวม eBEACOPP x 8) กับกลุม ที่ไดรบั eBEACOPP x 2 รอบ (รวม eBEACOPP x 4) หลังจาก มิถุนายน
2011 มีการปรับโปรโตคอล โดยลดจํานวน standard therapy
จาก 8 เหลือ 6 รอบการรักษา เนือ่ งจากจํานวนผูเ ขารวมการวิจยั
ในกลุมที่มี positive PET-2 ที่ไดรับ R-eBEACOPP มีจํานวน
ตามเปาหมายแลวจึงหยุดการสุมใหการรักษาดังกลาว ดังนั้น
ผู  ป  ว ยที่ มี positive PET-2 หลั ง จากปรั บ โปรโตคอลจะให
eBEACOPP รวม 6 รอบ สวนผูท ี่ negative PET-2 จะสุม ระหวาง
ไดรับการรักษาดวย eBEACOPP รวม 6 รอบกับ eBEACOPP
รวม 4 รอบ

จํานวนผูป ว ยทีเ่ ขารวมการศึกษาในกลุม ที่ positive PET-2
จํานวน 940 คน (eBEACOPP x 8, n=217; R-eBEACOPP
x 8, n=217; eBEACOPP x 6, n=506) สวนจํานวนผูปวยที่
negative PET-2 จํานวน 1,005 (eBEACOPPx 6-8, n=504;
eBEACOPP x 4, n=501)
ผลการศึกษาพบวา ในกลุม ทีม่ ี positive PET-2 5year PFS
ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมที่ได eBEACOPP กับ
กลุมที่ได R-eBEACOPP (89.7% vs 88.1, p=0.46)สวนใน
กลุม ที่ negative PET-2 5year PFS ไมตา งกันอยางมีนยั สําคัญ
ระหวางกลุม ที่ได eBEACOPPx 6-8 กับกลุม ที่ได eBEACOPP
x 4 (90.8% vs 92.2%) แตในกลุมที่ได eBEACOPP x 4 จะมี
การติดเชือ้ รุนแรงนอยกวา (8% vs 15%) และ organ toxicities
ตํา่ กวา (8% vs 18%) ในกลุม ที่ไดรบั eBEACOPP x 6-8 ผูป ว ย
10 รายที่เกิด treatment related mortality เปนผูที่ ไดรับ
eBEACOPP x 6-8 รอบ แตไมมีผูปวยที่เสียชีวิตในกลุมที่
ไดรับ eBEACOPP x 4
จากผลการศึกษา R-eBEACOPP ไมทาํ ใหผลการรักษา advanced stage HL ที่ positive PET-2 ดีขนึ้ กวาให eBEACOPP
แตในผูที่มี negative PET-2 สามารถลด eBEACOPP เหลือ 4 รอบ โดยไมทําใหประสิทธิภาพของการรักษาดอยลง ทั้งยังชวย
ลดผลแทรกซอนจากการรักษาได ดังนั้น response adapted therapy โดยการใช PET-2 โดยการให eBEACOPP x 4 ในผูท่ีได
negative PET-2 จึงเปนหนึ่งใน standard of care ในผูปวย advanced HL ที่อายุนอยกวา 60 ป
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รูปที่ 1. PFS และ OS ในผูป ว ยที่ negative PET-2 ระหวางกลุม ที่ได eBEACOPP x 6-8 กับกลุมที่ได eBEACOPP x 4

Prospective subgroup analyses of the randomized MCL-002 (SPRINT) study: lenalidomide versus investigator's
choice in relapsed or refractory mantle cell lymphoma. Arcaini L, Lamy T, Walewski J, Belada D, Mayer J, Radford J,
et al. Br J Haematol. 2018;180:224
จาก mantle cell lymphoma (MCL)-002 ซึง่ เปนการศึกษา
randomized controlled trial ในอัตรา 2:1 ในกลุม ที่ไดรบั lenalidomide (25 mg/day ในวันที่ 1–21; ทุก 28 วัน) กับ single-agent
investigator’s choice (IC) (rituximab, gemcitabine, fludarabine, chlorambucil or cytarabine) พบวาการรักษา relapsed/
refractory MCL ดวย lenalidomide ทําให median progressionfree survival (PFS) ดีขึ้นกวาในกลุมที่ได IC การศึกษานี้เปน
การรายงานผลการติดตามระยะยาวในผูป ว ยทีไ่ ดเขารวมการศึกษา
MCL-002 และผลการศึกษาของ preplanned subgroup analyses
จาก subgroup analysis พบวา PFS ในกลุม ที่ได lenalidomide
ดีกวากลุมที่ได IC ในกลุมที่มี MCL International Prognostic

Index score (MIPI) สูง กลุมที่อายุมากวา 65 ป กลุมที่มีระดับ
LDH สูงกลุม ทีม่ ี tumor burden สูง และกลุม ทีม่ ดี อื้ ตอการรักษา
กอนหนานี้ จาก multivariate Cox regression analysis พบวา
ปจจัยทีส่ มั พันธกบั PFS ทีด่ ี ไดแก ระดับ LDH ปกติ (P<0.001)
non-bulky disease (P= 0.045) ไดรับการรักษานอยกวา
3 regimens (P=0.005) และระยะเวลาที่ไดรบั การรักษาครัง้ กอน
นี้นานกวา 6 เดือน (P=0.032)
โดยสรุปคือ lenalidomide เพิ่ม PFS ในผูปวย relapsed/
refractory MCL ในหลาย subgroup ของผูปวย รวมถึงผูปวย
ที่มี high MIPI score

13

Incorporation of brentuximab vedotin into first-line treatment of advanced classical Hodgkin's lymphoma: final analysis
of a phase 2 randomised trial by the German Hodgkin Study Group. Eichenauer DA, Plütschow A, Kreissl S, Sökler M,
Hellmuth JC, Meissner J,et al. Lancet Oncol. 2017;18:1680
ผูป ว ย relapsed classical Hodgkin’s lymphoma มีอตั ราสวน
ของผูที่ตอบสนองตอการรักษาดวย antibody-drug conjugate
brentuximab vedotin และผูปวยสวนใหญทนตอการรักษาไดดี
การศึกษานี้ทําเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและผลขางเคียงเมื่อปรับ
สูตร escalated BEACOPP (eBEACOPP; bleomycin, etoposide,doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine,
and prednisone) เพื่อใหรวมกับ brentuximab vedotin โดย
หวังผลเพื่อลดผลขางเคียงของ eBEACOPP โดยคงไวซึ่ง
ประสิทธิภาพการรักษา
การศึกษา open-label, multicentre, randomised phase 2
ในเยอรมัน ในผูปวย newly diagnosed, advanced, classical
Hodgkin’s lymphoma (cHL) อายุระหวาง 18-60 ป โดยสุม ให
ไดรบั การรักษาในอัตราสวน 1:1 ระหวางกลุม ที่ไดรบั BrECAPP
(brentuximab vedotin 1.8 mg/kg on day 1, etoposide 200 mg/m2
on days 2-4, doxorubicin 35 mg/m2 on day 2, cyclophosphamide
1250 mg/m2 on day 2, procarbazine 100 mg/m2 on days 2-8,
prednisone 40 mg/m 2 on days 2-15) หรื อ BrECADD
(brentuximab vedotin 1.8 mg/kg on day 1, etoposide 150 mg/m2
on days 2-4, doxorubicin 40 mg/m2 on day 2, cyclophosphamide 1250 mg/m2 on day 2, dacarbazine 250 mg/m2 on
days 3-4 และ dexamethasone 40 mg on days 2-5) โดย
co-primary end points คือ complete response (CR) ตอ

chemotherapy รวมกับ CR เมื่อสิ้นสุดการรักษา ประเมิน
endpoint แบบ intention to treat โดยวิเคราะขอมูลที่ median
follow-up 17 เดือน (IQR 13.2-21.5).
ผูป ว ยในการศึกษามีทงั้ หมด 104 คน (52 ในแตละกลุม ของ
การรักษา) ผูป ว ย 42 คน (86%, 95% CI 73–94) ใน 49 คนที่
ไดรับ BrECAPP ได CR หลังได chemotherapy และ 46 คน
(94%, 95% CI 83–99) ได CR เมื่อสิ้นสุดของการใหยา สวน
ในกลุมที่ได BrECAD ผูปวย 46 คน (88%, 95% CI 77–96)
ใน 52 ได CR หลังไดยาเคมีบําบัดและเมื่อสิ้นสุดการใหยา
เกิด serious adverse events (AEs) จํานวน 58 ครั้ง โดย 32
ครั้งในผูปวย 21 คน จากทั้งหมด 50 คนที่ได BrECAPP และ
26 ครั้งในผูปวย 18 คนจากผูปวยทั้งหมด 52 คนที่ไดรับ BrECADD ผลขางเคียง grade 3-4 ทีพ่ บบอยทีส่ ดุ คือ hematological
AEs (91 [89%] of 102 patients) grade 3-4 organ toxic
effects พบในผูป ว ย 7 ราย (17%) ใน 42 คนที่ไดรบั BrECAPP
และ 2 คน (4%) ใน 46 คนที่ไดรับ BrECADD ยังไมมีผูปวย
รายใดเสียชีวิตในการศึกษานี้
โดยสรุปการให Brentuximab vendotin รวมกับ eBEACOPP
varaint ใหประสิทธิภาพการตอบสนองทีด่ มี าก โดยเฉพาะ BrECAD
ที่มีผลขางเคียงนอยกวา จึงนาจะเปนสูตรการรักษาที่ควรนํามา
เปรียบเทียบกับ eBEACOPP ในการศึกษา phase 3 ตอไป
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R-CHOP 14 with or without radiotherapy in nonbulky limited-stage diffuse large B-cell lymphoma. Lamy T
Damaj G, Soubeyran P, Gyan E, Cartron G, Bouabdallah K, et al.Blood. 2018 Jan 11;131:174-181.

Background
ใน pre-rituximab era การรักษาผูปวย limited stage, diffuse
large B-cell lymphoma (DLBCL) มักประกอบดวย CHOP
3-4 cycles ตามดวย Involved field radiation (IFRT)1 หลัง
จากมีการนํา rituximab มาใช พบวาผลการรักษาผูป ว ย DLBCL
ดวย R-CHOP ดีขนึ้ ชัดเจน1, 2 จึงเกิดคําถามขึน้ วา ในการรักษา
ผูป ว ย limited stage, DLBCL ดวย R-CHOP 4 cycles การให
IFRT รวมดวยยังมีความจําเปนหรือไม
Study design
ผูปวย untreated DLBCL, Ann Arbor stage I, II, non-bulky
(เสนผาศูนยกลางของกอนที่ใหญทสี่ ดุ < 7cm) จะไดรบั การรักษา
ดวย R-CHOP ทุก 14 วัน (R-CHOP14) โดยผูปวยที่ ไมมี
adverse prognostic factors ใดๆ (ระดับ serum LDH ปกติ,
Ann Arbor stage I, PS 0, อายุนอยกวา 60 ป และ modified
IPI เทากับ 0) จะไดรบั R-CHOP14 x 4 cycles ในขณะทีผ่ ปู ว ย
ที่มี adverse factor ดังกลาวเพียง 1 ขอ จะได R-CHOP14
6 cycles หลัง R-CHOP14 4 cycles ผูป ว ยทุกรายไดรบั การทํา
PCT/CT ผูปวยที่ได CR จะถูก randomized ใหไดรับ IFRT
(40 Gy แบงให 20 fraction, fraction ละ 2 Gy) หรือไมไดรับ
IFRT Primary end-point ของการศึกษาคือ long-term eventfree survival (EFS)

Results
- มีผปู ว ยทีเ่ ขาการศึกษา 334 คน 165 คน รักษาดวย R-CHOP
14 อยางเดียว และ 169 คนรักษาดวย R-CHOP14 รวมกับ
IFRT ผูปวยทั้ง 2 กลุมไมพบมีความแตกตางของลักษณะทาง
คลินิกที่สําคัญ อัตราของ complete remission (CR) ของ
ผูปวยหลัง R-CHOP14 x 4 cycles เทากับ 88% (n = 281)
ในจํานวนนี้ 144 คนถูก randomized ใหไดรับ IFRT และ 137
รายไมได IFRT
- หลังติดตามการรักษาไปนานเฉลีย่ 64 เดือน EFS ที่ 5 ปไมมี
ความแตกตางกันในผูปวยทั้ง 2 กลุม (89% ± 2.9% ในผูปวย
ที่ไดรบั R-CHOP และ 92% ± 2.4% ในผูป ว ยที่ไดรบั R-CHOP
+ IFRT, p = 0.18) Overall survival (OS) ในผูป ว ยทัง้ 2 กลุม ก็
ไมพบมีความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิตเิ ชนกัน นอกจากนี้
EFS ของผูป ว ยทีไ่ ด partial response (PR) หลังได R-CHOP x 4
และไดรับ R-CHOP ตออีก 2 cycles ตามดวย IFRT ( n = 27)
ไมพบมีความแตกตางจากผูป ว ยทีไ่ ด CR
สรุป
ผูรายงานสรุปวา ผูปวย DLBCL, limited stage, non-bulky
ที่ไมเคยไดรับการรักษามากอน และได CR จากการประเมิน
ดวย PCT/CT scan หลังได R-CHOP 4 cycles การให IFRT
ตามหลัง R-CHOP 4th หรือ 6th cycle ไมมีความจําเปน
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วิจารณ

1.Study design ในรายงานการศึกษานี้ เปน multi-institutional RCT มี large sample size ระยะเวลาการติดตามผูปวยนาน
เฉลีย่ ถึง 64 เดือน และเปน intention-to-treat analysis ผลการศึกษาจึงนาเชื่อถือได
2.จากหลักฐานการศึกษาของผูปวยแบบ RCT ในหลายรายงาน ผลการรักษาผูปวยดวย R-CHOP14 ไมมีความแตกตางจาก
R-CHOP213 ดังนั้น จึงนาจะ apply ขอสรุปจากรายงานนี้ไดกับผูปวยที่รักษาดวย R-CHOP21
3.จากการศึกษานี้ การประเมินผูปวยหลังไดรับ R-CHOP14 x 4 cycles ใช PET/CT ซึ่งในความเห็นของผูเขียน การทําเพียง
CT Scan หลัง R-CHOP cycle 4 ก็นาจะใชทดแทนได เนื่องจากผูปวยเปน limited stage โอกาสที่ผูปวยจะ progress
ระหวางการรักษามีไดแตไมมากนัก (มีเพียง 1 คนในรายงานนี)้ อยางไรก็ดี ถาสามารถทํา PCT/CT ได ก็จะดีที่สุด
4.จากการศึกษาผูปวยไทยใน TLSG study โดย ลลิตา นรเศรษฐธาดาและคณะ4 พบวา OS ของผูปวย limited stage ที่รักษาดวย
R-CHOP ไมแตกตางกันระหวางผูปวยที่ไดรับ IFRT หรือไมไดรับ IFRT ตรงขามกับกลุมผูปวยที่ได CHOP เพียงอยางเดียว
IFRT ใหผล OS ที่ดีกวาชัดเจน
5.ขอพึงสังเกตในรายงานการศึกษานี้ คือ เฉพาะผูปวยที่ไมมี adverse prognostic factors ใดๆ เทานั้นที่ควรใหการรักษาดวย
R-CHOP 4 cycles นอกนั้นตองให R-CHOP 6 cycles
6.IFRT ไดประโยชน ในผูปวยที่ได PR หลังได R-CHOP
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ผูปวยชายอายุ 72 ป ภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนแพทยเกษียณอายุราชการแลว มารพ.ดวยอาการ
ไข 3 สัปดาห เปนลักษณะไขตํ่า ไมมีอาการติดเชื้อที่ใดชัดเจน ภรรยาสังเกตวา ผูปวยออนเพลียมากขึ้น 1 สัปดาหตอมา
ภรรยาสังเกตวาผูปวยมีจุดเลือดออกตามลําตัวและที่แขนขา จึงพามาที่รพ.
ประวัติอดีต
ผูปวยเคยมีเสนเลือดสมองขาดเลือด (left middle cerebral arterial infarction) นอนติดเตียงมาเปนเวลา 2 ป แตยงั สือ่ สารรับรูไ ด
ปฏิเสธประวัติดื่มเหลาและสูบบุหรี่ ปฏิเสธประวัติมะเร็งในครอบครัว
ยาที่ใชประจํา
Amlodipine 5 mg/day Bisoprolol 2.5 mg/day Finesteride 5 mg/day Donepezil 5 mg/day
Megesterol acetate 160 mg/day Tamsulosin 0.4 mg/day
ผลการตรวจรางกาย
General appearance
• An elderly Thai male patient, looked chronically ill, but cooperative.
• Body weight 55 kg, height 165 cm, BMI 20.2 kg/m2
Vital signs
• BP 117/72 mmHg • HR 86 bpm (regular)
• RR 20 /min
• BT 37.8°C
• SpO2 (room air) 98%
HEENT
• Mild pale conjunctiva, anicteric sclera
• No oral ulcer, no injected pharynx, normal bilateral tonsils
• No thyroid gland enlargement
Lymph nodes
• Multiple subcentrimetric bilateral cervical lymph nodes
• 2-cm right axillary lymph node, and 2-cm bilateral inguinal lymph nodes
Skin
• Generalized petechiae over trunk and extremities
• No subcutaneous nodule or skin ulcer
• No sign of phlebitis
Lungs
• Normal chest contour, normal chest expansion, normal vocal resonance.
• Equal breath sound, no adventitious sound
Heart
• No jugular vein engorgement
• Apical beat at the fifth intercostal space and midclavicular
line
• No heaving, no thrill, normal S1S2, no murmur, no distant
heart sound
• Peripheral pulse 2+ all, capillary refill less than 2 seconds
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Abdomen
• No distension, no superficial vein dilatation
• Normoactive bowel sound, soft, not tender
• Liver span 13 cm, palpated 5 cm below right costal margin
• Spleen palpated 4 cm below left costal margin
• No shifting dullness, no CVA tenderness
Extremities
• No edema, no arthritis
Rectal
• No PR exam
Neurological exam
• E4M6V1, motor aphasia, pupils 3 mm reacted to light
both eyes
• Full EOM, no ptosis, no facial palsy, tongue and uvula
in midline
• No tongue atrophy/hypertrophy or fasciculation
• Spastic muscular tone in the right side, with right
hemiparesis (grade I at upper extremity and grade III at
lower extremity)
• Intact pinprick sensation and proprioception, DTR 3+ at
the right, 2+ at the left
• Stiffness of neck negative
ผลการตรวจ CBC
• Hb 11.1 g/dL Hct 33.8% MCV 85.1 fL MCH 28.0 pg
MCHC 32.9 g/dL RDW 14.7% WBC 8.52x1033/uL N85.8%
L9.4% M4.7% E0% Ba 0.1% Platelet 34x10 /uL
ผลการตรวจ Coagulogram
• PT 16.7 sec (normal plasma 12.3 sec) INR 1.38 aPTT
26.8 sec (normal plasma 26.4 sec) aPTT ratio 1.01Fibrino
gen 0.37 g/L
ผลการตรวจ liver function test
• Total bilirubin 0.69 mg/dL Direct bilirubin 0.32 mg/dL AST
87 U/L ALT 196 U/L ALP 139 U/L (40-120) albumin 2.6 g/dL
gazlobulin 2.0 g/dL

ผลการตรวจ chemistry อื่น ๆ
• LDH 1,873 U/L BUN 22 mg/dL Cr 1.13 mg/dL Uric acid
4.7 mg/dL ferritin 369.10 ng/mL
ผลการตรวจทางดานไวรัส
• Anti HIV: non-reactive HBsAg: negative Anti-HBs: negative
Anti-HCV: negative Epstein-Barr viral load < 316 copies/mL
(<2.5 logCopies/mL)
ผล peripheral blood smear
เปนลักษณะ leukoerythroblastic blood picture พบเม็ดเลือดแดง
ตัวออน และเม็ดเลือดขาวตัวออน (myelocyte)

ผลการตรวจไขกระดูก (bone marrow aspiration)
พบลักษณะทีม่ เี ซลล histiocyte เพิม่ มากขึน้ ในไขกระดูก (ดังลูกศรชี)้

ผูปวยไดรับการตัดชิ้นเนือ้ ตอมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบ
ผลการยอม H&E พบเซลล
ผิดปกติ ลักษณะนิวเคลียส
เปน pleomorphic vesicular
nuclei, distinct nucleoli,
nuclear indentation and
moderate amount of pale eosinophilic cytoplasm ทําใหนกึ ถึง
โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา
ผลการยอม immunohistochemistry ของตอมนํา้ เหลืองทีข่ าหนีบ
CD68
S100
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เซลลมะเร็งทีพ่ บจาก H&E ยอมติด CD68, S100 ซึง่ เปน marker ของ histiocyte (ตามตารางขางลาง)
Cell lines
IHC markers
Hematopoietic cells
CD43+, CD45
ผลการตรวจอื่นๆ CD34, MPO, CD1a
Carcinoma/Sarcoma
AE1/AE3+/-, Vimentin, CD31+
ใหผล negative
Myeloid
MPO-, CD117-, CD34การวิ นิ จ ฉั ย ผู  ป  ว ยรายนี้ เ ข า ได กั บ
B-cell
CD20-, PAX5-, CD138-, CD79a- ISH-Kappa-, ISH-Lambda- Histiocytic sarcoma ตาม WHO classiT-cell/Anaplastic T-cell
CD3-, CD30-, ALK1-, TIA1-, CD2fication 2016 ผูป ว ยไดรบั การรักษาดวย
Histiocyte
CD68+, CD163+/-, CD4+, Lysozyme+, S100+/ยาเคมีบําบัดสูตร AspaMetDex แตมี
Langerhans/Dendritic cells CD1a-, CD207-, CD21-, CD23-, CD35-, CD123ปญหาติดเชื้อแทรกซอน จนเสียชีวิตใน
Neuroendocrine tumors Chromogranin-, Synaptophysinเวลาตอมา
Others
Ki67+ (80%), EBERโรค Histiocytic sarcoma เปนโรคในกลุม non-Langerhans cell disorder ที่พบนอยมาก มีลักษณะการดําเนินโรคที่
รุนแรงและไมมียาในการรักษามากนัก อาการแสดงของโรคมักมาดวยมีกอนเนื้องอกนอกตอมนํ้าเหลือง (extranodal tumors)
จํานวน 1 กอน หรือมากกวาก็ได ตําแหนงที่พบบอยสุดคือที่ลําไส, ผิวหนัง และเนื้อเยื่อ (soft tissue) อาการอื่นๆ ไดแก
นํา้ หนักลด, อาการจากกอนเนือ้ งอกกดอวัยวะสําคัญ และเม็ดเลือดตํา่ พบไดประมาณ 30% เนือ่ งจากเปนโรคทีพ่ บนอย การรักษา
ที่เหมาะสมจึงยังไมไดมกี ารศึกษาชัดเจน ผูป ว ยสวนมากจะเสีย
ชีวิตภายใน 2 ป หลังจากไดรับการวินิจฉัย การวินิจฉัยอาศัย
การตัดเชื้อเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาและยอม immunohistochemistry โดยจะพบเซลลขนาดใหญ ขนาดแตกตางกัน (large
atypical pleomorphic cells) มีการแสดงออกของ CD68 ซึ่ง
เปนลักษณะของเซลล histiocyte นอกจากนีย้ งั มีการแสดงออก
ของ CD163 ซึ่งเปน marker ของ hemoglobin scavenger
receptor โดยการแสดงออกของ marker มีความจําเพาะกับ
มะเร็งของ macrophage และ histiocyte ในโรค histicytic
sarcoma พบวามีการกลายพันธุของ ยีน BRAF V300E ได
ดังทีพ่ บในโรค Langerhans cell histiocytosis และในโรค Erdheim-Chester disease ดวยเชนกัน ซึง่ ยีน BRAF นีเ้ ปน protooncogene เมื่อเกิดการกลายพันธุจะเปนชนิด activating mutation กระตุนระบบ RAS/RAF pathway ทําใหเซลล histiocyte
ปกติเปลีย่ นแปลงไปสูเ ซลลมะเร็ง การตรวจพบกลายพันธุข องยีน BRAF นี้ อาจนําไปสูก ารใหการรักษาเปาหมาย เชน ยาในกลุม
tyrosine kinase inhibitors ไดแก vemurafenib ในอนาคตได
เอกสารอางอิง:

Ansari J, Naqash AR, Munker R, El-Osta H, Master S, Cotelingam JD, et al. Histiocytic sarcoma as a secondary malignancy: pathobiology, diagnosis, and treatment. European journal of haematology 2016: 97: 9-16.
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Case Discussion

2

พญ.ดรุณี เอ็มรัตน สาขาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูปวยชายไทยคู อายุ 71 ป อาชีพ ชาวสวน ภูมิลําเนา จ.นครสวรรค เดิมชวยเหลือตนเองได ขับรถได
Chief complaint
ถายเหลว 1 เดือน กอนมาโรงพยาบาล
Present illness
1 เดือน กอนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดทอง แนนทองทั่วๆ
ปวดเบ ง ขณะถ า ยอุ จ จาระ ไม ร  า วไปที่ ไ หน ไม สั ม พั น ธ กั บ
มื้ อ อาหาร มั ก จะปวดช ว งเช า มื ด ช ว งบ า ย และชวงกลาง
ดึกของทุกวัน ปวดนานประมาณ ½ -1 ชั่วโมงอุจจาระเปนนํ้า
ปนเนื้อ ไมมีมูกเลือดปน สีเหลืองคลํ้าประมาณวันละ 3 ครั้ง
ครั้งละประมาณ 1-2 แกวนํ้า คลื่นไสไมอาเจียน มีไขตํ่าๆ
ทานยาลดไข แ ล ว ไข ล งแล ว กลั บ มามี ไ ข อี ก ไม ไ อ ไม ห อบ
เหนือ่ ย รับประทานอาหารไดลดลง นํา้ หนักลด 5 กก.ใน 1 เดือน
มารพ.ธรรมศาสตร แพทย วิ นิ จ ฉั ย ติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด
ไดนอนโรงพยาบาล และไดยาฆาเชื้อแบบฉีดและรับประทาน
รวม 2 สัปดาห หลังกลับบานยังมีปวดทองถายเหลว มีไข
เป น ๆหายๆตลอด 1 วั น ก อ นมา รพ.มี ไ ข สู ง มากขึ้ น จึ ง มา
โรงพยาบาล
Past history
- DLBCL stage IBX วินิจฉัย 1 ปกอน ดวย Right inguinal
mass 10 cm. Tissue Biopsy (30/5/59): DLBCL (activated
B cell type) BM biopsy (14/6/59): negative for large atypical
lymphoid cell
S/P CVP x 8 cycles (12/59) + RT 40Gy/20Fr (3/60) --> PR
ผลการตรวจติดตามดวย CT พบวากอนขนาดth 9.1x7x9.9 cm
ลดเหลือ 2.7x1.9x5 cm (หลังจากไดthรับยา 5 CVP) ลดเหลือ
2.4x1.4x4.0 cm (หลังจากไดรับยา 8 CVP) ตามดวยการฉาย
แสงรังสีในขนาด 40Gy/20Fr
- F/U CT chest with whole abdomen (22/3/60):
No significant change of multiple small nodules of both upper
lung as well as several plaque-liked lesions at left major fissure.
Unchanged fibro-reticulo-nodular opacities at both apical
regions. Small previous left pneumothorax is resolved.
A new 1.4 cm right inferior hilar node is noted. No significant
mediastinal, abdominal/retroperitoneal adenopathy. No
significant change in size of the right inguinal soft tissue
mass.
-Persistent eosinophilia ตรวจพบเมื่อ 7 เดือนกอน

Personal history
- ดื่มสุราประมาณ 2-3 ขวด/เดือน 30 ป หยุดดื่ม 20 ป
- สูบบุหรี่วันละประมาณ 10 มวน/วัน 20 ป หยุดมา 10 ป
- อยูบานไมชั้นเดียวอยูในสวน เลี้ยงสุนัขและแมวไวรอบบาน
ไมไดใหมานอนในบานรวมกับคน
- ปฎิเสธประวัติแพยา แพอาหาร
Family history
ปฏิเสธประวัติโรคเลือด หรือโรคมะเร็งในครอบครัว
Physical Examinations
Vital sign: BP =102/60 mmHg, PR 85/min regular, BT= 36.5°C
RR =20/min
GA: An elderly male, cachexia, good consciousness, moderately
pale, no jaundice, no tachypnea, no edema.
HEENT: mildly pale conjunctivae, no icteric sclera.
CVS: PMI 5th ICS MCL, no heaving, no thrill, normal s1s2,
no murmur, full and regular peripheral pulse all extremities.
Chest: equal breath sound both lung, no adventitious sound.
Abdomen: hyperactive bowel sound, soft, generalized tenderness,
no guarding, no rebound tenderness, liver and splenic were not
palpable.
LN: Right inguinal mass 2 cm in diameter, round mass, firm
consistency, fixed, no tenderness.
Skin: no rash, no petechiae or ecchymoses.
Neuro: grossly intact.
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Lab investigation
CBC: Hb =7.5 g/dl, Hct =22.3%, MCV =86.6 fl, MCH =28 pg,
MCHC =32.8 %
RDW =21.9%, Platelet =202,000 cell/ul, WBC =187,000 /ul
Neu =3 %, Lymp =2 %, Mono =1%, Eos =92%, AEC =172,040
BUN =19.22 mg/dL, Cr =0.85 mg/dL Electrolyte, Na =136 mmol/L,
K =2.7 mmol/L
Cl =100 mmol/L, HCO3 =27 mmol/L, Total protein =6.5 g/dl,
Alb =1.8 g/dl, Glob =4.7 g%, Total bilirubin =0.2 mg/dL, Direct
bilirubin =0.13 mg/dL, AST =32 U/L, ALT=15 U/L, ALP =239 U/L
Stool examination: brown color, soft, RBC:0-1 cell/HPF,
WBC:0-1/HPF Parasite: not found, Stool concentration for
parasite: Not found
CT whole abdomen
There is a segment of nearly circumferential but asymmetric
wall thickening of the cecum and ascending colon, about
14 cm long. Several subcentimeter mesenteric lymph
nodes are seen in the mesocolon and mesenteric root.
The remaining GI tract appear unremarkable.
No significant change in size of the right inguinal soft
tissue mass, now measured about 2.5x1.5x3.5 cm
(previous 2.6x1.4x3.5 cm).

Findings
Transverse colon: Multiple submucosal lesion with erythematous
mucosa on top and some lesion has shallow on top vary in size.
Ascending colon: A large submucosal lesion involve whole
circumferential with multiple shallow and erythematous mucosa
on top normal mucosa interventing.
Post-diagnosis: submucosal mass at ascending and transverse
colon suspected lymphoma.

A) Transverse colon H&E x2

B) Ascending colon H&E x2

Naree Wannissorn,2017

IMPRESSION
- No significant change in size of the right inguinal soft tissue
mass and of right inguinal hernia.
Cytomegaloviral colitis(presence of cytopathic change,few)
- Rather circumferential bowel wall thickening involving the
Naree Wannissorn,2017
cecum and ascending colon as described is new. This
could be focal infiltrative tumor. Please correlate with
clinical information and please follow-up.
Tissue biopsy
Diagnosis:
Colonoscopy

A. Ascending Colon

B. Ascending Colon

C. Ascending Colon

E.Transverse Colon

F.Transverse Colon

G.Transverse Colon

I. Ascending Colon

J. Descending Colon K. Sigmoid Colon

D. Ascending Colon

H.Transverse Colon

L. Rectum

A) Transverse colon mass biopsy
- Cytomegaloviral colitis (presence
of cytopathic change, few)
- Ulcer with dense eosinophilic
infiltrates
- Inflammatory polyp
- Negative for malignancy

B) Ascending colon mass biopsy
- Cytomegaloviral colitis (presence
of cytopathic change, few)
- Ulcer with dense eosinophilic
infiltrates
- Inflammatory polyp
- Negative for malignancy

Bone marrow aspiration
Cellularity: normocellular marrow
Megakaryocyte: Normal number
Myeloid: Erythroid 6:1
Erythroid cell: Normal number
Myeloid cell: Increase number-Increase eosinophil,
blast<5%
Lymphoid cell: Abnormal lymphoid cell<5%
Impression: Suspected Hypereosinophilic syndrome
(HES)

21

Bone marrow biopsy
- Normocellularity(40-50%), trilineage hematopoiesis with
maturation, a normal number of megakaryocyte, M:E=4:1,
prominent eosinophils, no significant dysplasia, rare scattered
small lymphoid cells and plasma cells, negative for a cluster
of blast, negative for a sheet of large atypical lymphoid
cells.
- Negative for granuloma
RT-PCR for FIP1L1-PDGFRA fusion gene
Negative

2. Malignancy: คิดถึงจาก lymphoma มากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก DLBCL
เดิมที่ผลการรักษาเปน partial response และตรวจรางกายพบ
right inguinal node 2 cm in diameter รวมกับ right inguinal
soft tissue mass ขนาดประมาณ 2.5x1.5x3.5 cm และการมี
hypereosinophilia คิดถึงจาก reactive eosinophilia จาก lymphoma
(Lymphoma associated HES) มากกวา clonal eosinophilia
เนือ่ งจากผล Bone marrowaspiration and biopsy พบการเพิม่
ขึน้ ของ matute eosinophil แตไมพบ abnormal lymphoid และ
myeloid cell และ RT-PCR for FIP1L1-PDGFRA fusion gene Negative

การวินิจฉัยโรค
สรุปปญหาสําคัญของผูปวย
- CMV colitis with Lymphoma associated HES
1.Chronic diarrhea
2.Persistent eosinophilia
การวางแผนการสงตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรค
3.Underlying disease: DLBCL (S/P CVP with partial response)
การสงตรวจ tissue biopsy จากตําแหนงของmassที่ colon
เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ โอกาสในการตรวจพบ malignancy แตเนือ่ งจาก
การวินิจฉัยแยกโรค
ผูป ว ยเสียชีวิตกอนจึงไมไดสงตรวจเพิ่มเติม
จากประวัตผิ แู ละการตรวจรางกายผูป ว ยมี chronic diarrhea
ที่เปนลักษณะ inflammatory diarrhea เนื่องจากถายเหลวเปน การดําเนินโรคและผลการรักษา
นํ้ารวมกับมีไขและตําแหนงของพยาธิสภาพนาจะอยูที่ large หลังจาก admit วันที่ 1 ผูปวยมีอาการปวดทั่ว ๆ ทองมากขึ้น
bowel เนือ่ งจากมีปริมาณอุจจาระไมมากและมีลกั ษณะปวดเบง มีไขตลอด ถายอุจจาระเหลวเทา ๆ เดิม PE:BP 120/99 mmHg
ขณะถายอุจจาระ แตอจุ จาระไมมมี กู เลือดปนและผล stool exam PR= 94/min BT= 39o C RR= 24/min
ไมพบ WBC และ RBC ซึ่งอาจเปนไดจากการไดยาฆาเชื้อมา Abd: marked tenderness at epigastrium with generalized
กอน pathogen ที่เปนสาเหตุที่คิดถึงคือ
guarding with rebound tenderness
1. Infection: จาก CMV colitis เนื่องจากผูปวยเปน immuno Plain film abdomen: bowel ileus with suspected pneumope
compromised host มี underlying disease เปน DLBCL ที่ได ritoneum คิดถึงจาก peritonitis due to r/o hollow viscous organ
รับยาเคมีบาํ บัดทัง้ หมด 8 cycle ของ CVP regimen แตยงั ไมได perforate with sepsis ได septic work up และให antibiotic เปน
complete remission และผล colonoscopy ทีเ่ ขาไดคอื erythe meropenem และปรึกษาศัลยกรรม ตอมาผูป ว ยเสียชีวติ เนือ่ งจาก
matous mucosa ของ transverse colon และ ascending colon มี cardiac arrest แพทยเจาของไขคยุ กับญาติ ญาติรบั ทราบถึง
รวมกับผล tissue biopsy ที่มีลักษณะเปน ulcer ของตําแหนง การพยากรณโรค และไมประสงคจะใหการชวยฟนคืนชีพ
ดังกลาวและการพบ cytopathic change ของ CMV colitis แต
CMV colitis lesion มักไมไดมลี กั ษณะทีเ่ ปน mass ซึง่ ในผูป ว ย
รายนีม้ ี submucosal mass ที่ ascending และ transverse colon
และ tissue biopsy พบมี ulcer with dense eosinophilic infiltrates
ทั้งใน ascending และ transverse colon ซึ่ง CMV colitis ไม
อธิบายเรือ่ งของ mass, eosinophilic infiltrates และ eosinophilia
แตกม็ รี ายงานผูป ว ย ทีพ่ บ CMV colitis ทีม่ ี mass like lesion ใน
ผูป ว ย AIDS ซึง่ พบได 60% ในผูป ว ย AIDS ทีเ่ ปน Kaposi sarcoma
จึงคิดถึงสาเหตุอื่นรวมดวยเชน parasitic infection ที่คิดถึงคือ
strongyloidosis แตอาจจะไมอธิบายเรือ่ ง persistent eosinophilia
(absolute eosinophil count =172,040/ul), tuberculosis
เนือ่ งจากในผล CT chest with whole abdomeพบมี fibro-reticulonodular opacities at both apical regions ในผล CT chest with
whole abdomen จึงคิดถึง TB colitis ไดแตเนือ่ งจากผูป ว ยไมมี
chest symptom มากอนจึงคิดถึงนอยกวา
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