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Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) คือมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่เกิดจาก follicular helper T-cell ผูปวยสวนมาก
มีตอมนํ้าเหลืองโตทั่วตัวรวมกับอาการ systemic symptom ไดแก ไข ออนเพลีย นํ้าหนักลด ปวดขอ ผื่นผิวหนัง ตับมามโต
มีนาํ้ ในชองเยือ่ หุม ปอดหรือชองทอง polyclonal hypergammaglobulinemia เปนตน
และ eosinophils เซลลมะเร็งเปนเซลลขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
มี cytological atypia เล็กนอย มีจํานวนไซโตพลาสซึมไมติดสี
ปริมาณปานกลาง และมีขอบเขตเยื่อหุมเซลลชัดเจน

ลักษณะทางพยาธิวิทยาประกอบดวยเซลลมะเร็งซึ่งปะปน
อยูก บั เซลลอกั เสบชนิดตาง ๆ หลายชนิด (polymorphous cells)
เซลลมะเร็งและเซลลอกั เสบเหลานีบ้ ดบังโครงสรางปกติของตอม
นํา้ เหลืองบางสวนหรือทัว่ ทัง้ ตอมนํา้ เหลือง บอยครัง้ มีการลุกลาม
ออกนอกตอมนํ้าเหลืองไปยังเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยูรอบลอม
แคปซูลของตอมนํ้าเหลืองแตไมมีการบดบังโครงสรางของ
subcortical sinus ลักษณะเดนของ AITL คือบริเวณ paracortex
ของตอมนํ้าเหลืองมีการเพิ่มจํานวนของหลอดเลือดชนิด high
endothelial venules (HEVs) ทีม่ กี ารแตกแขนงจํานวนมากรวม
กับมีการเพิม่ จํานวนของ follicular dendritic cell (FDC) ทีผ่ ดิ ปกติ
คือ FDCทีเ่ พิม่ จํานวนขึน้ นีจ้ ะเกิดทีบ่ ริเวณดานนอกของ lymphoid
follicle (extrafollicular FDC) และอยูร อบลอม HEVs บริเวณใกลๆ
กับ HEVs จะพบเซลลมะเร็งอยูกระจัดกระจายปะปนกับเซลล
อักเสบชนิดตาง ๆ ไดแก lymphocytes histiocytes plasma cells

เซลล ม ะเร็ ง มี ลั ก ษณะทาง immunophenotype เป น
CD4-positive T cells ทีม่ กี ารแสดงออก TFH-related antigens
อยางนอย 2 ถึง 3 ชนิดขึ้นไป จากการศึกษาพบวา TFHrelated antigens ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั ไดแก CD10, CXCL13, BCL6,
PD-1, ICOS, CXCR5, SAP, MAF และ CD200 (1)
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ลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาแบงออกเปน 3 รูปแบบ โดยเชือ่ วาเปนลักษณะการเปลีย่ นแปลงทางจุลพยาธิวทิ ยาทีพ่ บในระยะของ
โรคทีแ่ ตกตางกัน
รูปแบบที่ 1
hyperplastic germinal centers เซลลมะเร็งอยูล อ มรอบ hyperplastic follicles ซึง่ เห็น germinal center และ mantle zone
การเปลีย่ นแปลงทางจุลพยาธิวทิ ยาทีบ่ ง ชีถ้ งึ AITL ไมชดั เจนเกิดขึน้ เพียงบริเวณ interfollicular และใกลๆกับแคปซูลของตอมนํา้ เหลือง
ไมพบการขยายของบริเวณ paracortex มีเซลลมะเร็งจํานวนไมมากสังเกตเห็นไดยากปะปนกับเซลลอกั เสบและ HEVs (2) จึงทํา
ใหวนิ จิ ฉัยสับสนกับ reactive follicular hyperplasia พยาธิแพทยตอ งอาศัยประวัตผิ ปู ว ยเปนขอบงชี้ในการวินจิ ฉัย และตองใชการยอม
อิมมูโนฮีสโตเคมีเพื่อชวยใหเห็นเซลลมะเร็งที่เปน follicular helper T-cell ลอมรอบบริเวณขอบดานนอกของ germinal center
และบริเวณ paracortex นอกจากนี้การยอมสีอิมมูโนฮีสโตเคมี CD21 หรือ CD23 พบ extrafollicular FDC เพิ่มจํานวนขึ้นที่
ตําแหนงรอยโรคมีสว นชวยในการวินิจฉัยอยางมากเชนกัน
รูปแบบที่ 2

เซลลมะเร็งและจํานวนของหลอดเลือดชนิด HEVs เพิ่ม
จํานวนมากขึ้นกวารูปแบบที่ 1 ทําใหสังเกตพบเซลลมะเร็งได
ชัดเจนยิง่ ขึน้ บริเวณ paracortex ขยายออก ยังพอมี lymphoid
follicles แต mantle zone ไมชดั เจน germinal center มีขนาดที่
เล็กลง เห็นเพิ่มจํานวนของหลอดเลือดชนิด HEVs ชัดเจน
ทําใหมลี กั ษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาคลายกับโรค Castleman’s disease

รูปแบบที่ 3
classical AITL เซลลมะเร็งเพิ่มจํานวนลุกลามจนกิน
พื้นที่สวนใหญของตอมนํ้าเหลืองและบดบังโครงสรางปกติ
ของต อ มนํ้ า เหลื อ ง ไม พ บ lymphoid follicles หลงเหลื อ
ให เ ห็ น และบางครั้ ง เซลล ม ะเร็ ง อาจลุ ก ลามออกนอกต อ ม
นํา้ เหลืองไปยังเนือ้ เยือ่ ขางเคียง ในระยะหลังของโรค เมือ่ มีการ
เพิ่มจํานวนของเซลลมะเร็งเพิ่มขึ้นอาจพบเซลลมะเร็งจํานวน
มากในขณะที่ เ ซลล อั ก เสบจํ า นวนลดลงทํ า ให ลั ก ษณะทาง
จุลพยาธิวิทยาคลายกับ peripheral T-cell lymphoma (PTCL),
NOS ในกรณีนี้ การยอมสีอิมมูโนฮิสโตเคมีพบการแสดงออก
ของเซลลมะเร็งแบบ follicular helper T-cell และการเพิ่ม
จํานวนของ follicular dendritic cell จะชวยวินิจฉัย AITL
ในระยะนี้ออกจาก PTCL,NOS ได

ตารางที่ 1 วินิจฉัยแยกโรคจากรูปแบบทางจุลพยาธิวิทยา ทั้ง 3 รูปแบบของ AITL
รูปแบบทางจุลพยาธิ
วิทยาของ AITL
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2

วินิจฉัยแยกโรค

ขอบงชี้ที่สําคัญ

Reactive Follicular Hyperplasia
Castleman’s disease

ประวัติผูปวยที่มีอาการบงชี้ของโรค AITL

รูปแบบที่ 3

PTCL

ไมพบลักษณะของ mantle zone ทีเ่ ปน “onion skin”
pattern และการมีจาํ นวน germinal center ทีม่ ากกวา
หนึง่ germinal center ภายใน mantle zone เดียว
(twinning of germinal center) ซึ่งเปนลักษณะที่
พบไดในโรค Castleman’s disease
มีการเพิ่มจํานวนของหลอดเลือดชนิด HEVs
ควรยอมสีอิมมู โนฮิสโตเคมี ใหครอบคลุม TFHrelated markers กอนที่จะวินิจฉัยเปน PTCL,
NOS เพื่ อ ป อ งกั น การวิ นิ จ ฉั ย ผิ ด พลาด
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รูปที่ 1 ตัวอยางตอมนํ้าเหลืองในโรค รูปแบบที่ 3 ของโรค angioimmunoblastic T cell lymphoma ยอมดวยสี
hematoxylin and eosin (A-B) และ อิมมูโนฮิสโตเคมี (C-E) พรอมคําอธิบายใตภาพ

A.ภาพกําลังขยาย 400 เทา ตอมนํ้าเหลืองที่มีมะเร็งประกอบไปดวยเซลลอักเสบปะปนกันหลายชนิด มีการเพิ่มจํานวนของหลอด
เลื อ ดชนิ ด high endothelial venules (HEVs) ที่ มี การแตกแขนงจํ า นวนมาก B.ภาพกํ า ลั ง ขยาย 600 เท า เซลล ม ะเร็ ง ขนาดกลาง
นิวเคลียสมีความ atypia เล็กนอยและมีไซโทพลาซึมติดไมติดสีจํานวนมาก C.ภาพกําลังขยาย 100 เทา การยอมสีอิมมู โนฮิสโตเคมีตอ
CD21 แสดงใหเห็นการเพิ่มจํานวนขึ้นนี้จะเกิดที่บริเวณดานนอกของ lymphoid follicle (extrafollicular FDC) และอยูรอบลอม HEVs
D.ภาพกํ า ลั ง ขยาย 400 เท า เซลล ม ะเร็ ง มี การแสดงออกของ PD-1 จากการติ ด สี บ ริ เ วณเยื่ อ หุ  ม เซลล แ สดงให เ ห็ นว า เซลล ม ะเร็ ง มี
ไซโทพลาซึมจํานวนมาก E.ภาพกําลังขยาย 400 เทา เซลลมะเร็งมีการแสดงออกของ BCL-6 การติดสีบริเวณนิวเคลียสแสดงใหเห็น
วานิวเคลียสของเซลลมะเร็งมีความ atypia
เอกสารอางอิง
1. SH S, E C, NL H, ES J, SA P, H S, et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues [Internet]. [cited 2017 Dec 27]. Available from: http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification
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Role of anthracycline and comprehensive geriatric assessment
for elderly patients with diﬀuse large B-cell lymphoma
Lin RJ, Behera M, Diefenbach CS, et al. Blood. 2017;130(20):2180-2185

ในการเลือกการรักษา เพราะผูป ว ยอายุมากจะเปนเกณฑคดั ออกจาก
งานวิจยั สวนใหญมาตรฐานการรักษาปจจุบนั ในกลุม ผูป ว ยสูงอายุ
ตาม Groupe d’Etude des Lymphomes de l’Adulte (GELA)
แสดงใหเห็นวา การให R-CHOP 8 cycles ชวยเพิม่ long-term
survival outcome ในผูป ว ยชวงอายุ 60 – 80 ป รวมถึงขอมูล
จาก RICOVER-60 trial ยืนยันประสิทธิภาพของ R-CHOP
ในผูปวย DLBCL ที่สูงอายุ แนวทางการรักษาดวยการลดขนาด
R-CHOP (R-miniCHOP) หรื อ การให คู  กับ ofatumumab
แสดงใหเห็นวา อัตราโรคสงบ การกลับเปนซํา้ ในสองป (2-year PFS)
อัตรารอดชีวิต (OS) และผลขางเคียงเปนสิ่งที่ยอมรับไดในเมื่อ
ใหการรักษาผูป ว ยทีอ่ ายุตงั้ แต 80 ปขนึ้ ไป แมวา การให anthracycline
มีผลอยางมากตอ functional status และ comorbidity ในผูป ว ย
อายุมาก แตหากไมใช anthracycline ในการรักษา อาจทําให
อัตราการรอดชีวติ ตํา่ ลงเชนกัน จากหลักฐานปจจุบนั มีคาํ แนะนํา
ใหประเมินความพรอมผูป ว ยสูงอายุดว ย comprehensive geriatric
assessment (CGA) ซึ่ ง ไม ขึ้ น กั บ การพยากรณ อั ต ราตาย
ผลขางเคียงจากการรักษาในโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา อยางไรก็ดี
แมผูปวย ที่ ไมพรอมตอการรักษา (Unfit) ก็อาจไดผลดีจาก
ยาเคมีบาํ บัดเพือ่ หายขาด (curative intent) เมือ่ เทียบกับการรักษา
แบบประคับประคอง (palliative treatment) เนือ่ งจากมีขอ มูลวา
ผูป ว ย unfit เมือ่ ไดยาเคมีบาํ บัดเพือ่ หายขาดทีม่ ี anthracycline
พบวามีอัตราการรอดชีวิตใน 1 ป มากกวา การรักษาแบบ
ประคับประคองอยางมีนัยสําคัญ งานวิจัยนี้เปนการรวบรวม
บทนํา
ขอมูลเปน systematic review เพื่อประเมินผลตอการรอดชีวิต
อัตราการเกิดโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองในชนิด DLBCL และผลขางเคียงจากสูตรยาทีม่ ี anthracycline เทียบกับสูตรทีไ่ มมี
พบเพิม่ ขึน้ ตามอายุทมี่ ากขึน้ (การใหนยิ ามอายุมาก ขึน้ กับแตละ anthracycline ในผูป ว ยใหมและสูงอายุทไี่ ดรบั การวินจิ ฉัยเปน DLBCL
การศึกษา กลุมที่อายุมากกวา 60 หรือ 65 ป) ผลการรักษาใน
ผูป ว ยอายุมากมักจะไดผลดอยกวาในกลุม ผูป ว ยทีอ่ ายุนอ ยกวาอยาง
มีนัยสําคัญ แมวาชนิดของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองจะมีบทบาท
สวนหนึง่ ตอผลการรักษา แตการดูแลรักษามีผลอยางมากเชนกัน
มีหลายภาวะที่เปนขอจํากัด เชน โรคประจําตัว สภาวะผูสูงอายุ
ยารักษาโรคหลายชนิดที่ผูปวยใช ความเสี่ยงตอการหกลม
อาการซึมเศรา ความจํา มวลรางกายลดลงและความออนแอ
ของรางกาย จากขอมูลโดยรวม เมือ่ ประเมินแลว เรายังขาดขอมูล
ที่แสดงอัตราผลดีผลเสียของการรักษาแตละชนิด การตัดสินใจ
กรณีศึกษา
ผูป ว ยชายไทยอายุ 76 ป มีโรคประจําตัวเปนความดันโลหิตสูง
เบาหวาน เสนเลือดหัวใจตีบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
osteoarthritis มีตอมนํ้าเหลืองโตทั่วตัว เหงื่อออกกลางคืน
นํา้ หนักลด ไดรบั การวินจิ ฉัยเปน DLBCL stage IV เปน activated
B-cell subtype ประเมิ น IPI score ได 4 ก อ นหน า เป น
โรค ECOG ได 1 อาการกอนปวยคือ เหนือ่ ยงาย มีอาการปวดขอ
คําถามคือ ผูปวยจะมีประโยชนหรือไมหากรักษาดวยยาเคมี
บําบัดสูตร Rituximab รวมกับ anthracycline-based โดย
ตั้ ง เป า ให การรั ก ษาอย า งหายขาด? ขณะนี้ มี ข  อ มู ล ที่ ช  ว ย
ในการตัดสินการรักษาหรือไม? กรณีที่ยกมาขางตนนี้ เปนสิ่งที่
พบไดโดยมากในการรักษาผูปวยสูงอายุปจจุบัน
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กระบวนการ
ขอมูลทั้งหมดไดรวบรวมจาก MEDLINE และ Embase
ตั้งแต 1 มกราคม 1990 ถึง 30 ธันวาคม 2016 ขอมูลจากการ
ประชุมวิชาการในป 2016 คือ ASH 58th และ ASCO 52nd
รวมถึงขอมูลที่ยังไมไดตีพิมพ (peer-review) นอกจากนี้ยัง
รวบรวมจาก Cochrane Database และ Clinical trial registry
จนถึง 30 ธันวาคม 2016 เกณฑที่ใชในการสืบคนคือ population,
intervention,comparison, outcomes และ timing ผูปวย
อายุมากกวา 60 ปท่ีไดรบั การวินจิ ฉัยเปน DLBCL ที่ไดรบั การ

Identification

รักษาดวย rituximabคูกับยาเคมีบําบัดที่มี anthracycline หรือ
ไมมี โดย ผลลัพธหลัก (primary outcome) คือ overall survival
และ ผลลัพธรอง(secondary outcomes) คือ overall response
rate (ORR) และ ผลขางเคียงจากการรักษา (treatment-related
toxicities) โดยนับตั้งแต หลังการรักษาดวยยาสูตรแรกจนถึง
เวลาทีผ่ ปู ว ยกลับเปนซํา้ ตาย หรือ เวลาทีม่ าตรวจรักษาครัง้ สุดทาย
การรวบรวมขอมูลเปนตามรูปที่ 1

3989 record identified (English)
- 1060 via MEDLINE
- 2919 via Embase
- 10 via conference proceedings
928 duplicate excluded

Screening

3061 unique records

Eligibility

19 records eligible for inclusion

845 review and case reports excluded
2197 records excluded based on titles
and abstracts
- 489 pre-clinical studies
- 1708 non-relevant studies
4 records excluded upon full text review
- 3 no relevant comparison
- 1 sample size < 50

Included

15 records included for final analysis
- 9 retrosective cohort studies
- 2 SEER database derived studies
- 3 prospective cohort studies (CGA)
-1 randomized controlled trial

รูปที่ 1
ผลลัพธ
ผลของ anthracycline ตอการรักษา
จากการสืบคนพบวา 15 การศึกษาระหวางป 2010 - 2016 ครบตามเกณฑที่ใชในการคัดเขา รวมถึง 9 การศึกษาที่เปน
retrospective cohort และ 2 administrative database-derived epidemiologic studies ทีเ่ ทียบระหวางสูตรยาทีม่ ี anthracycline
และไมมี (ตามตารางที่ 1) ไมพบวามี randomized control trial ทีท่ าํ ในการศึกษาแนวนีเ้ ลย มี การศึกษาที่ใช CGA ในการประเมิน
ผูปวย แบงเปน 5 propective cohort studies รวม 1 randomized controlled study สรุปในตารางที่ 2 โดยรวมมีผูปวย 1732
คนในการรวบรวม ดังที่แสดงในตารางที่ 1 หลังจากไดสรุปขอมูลที่มีอยูทั้งหมด พบวา การให anthracycline ในสูตรยาทําให
อัตราการรอดชีวิตที่ 3 ป (3-year OS) อยูที่ 63% เมื่อเทียบกับสูตรที่ไมมี anthracycline ที่ 44% (P < .001) แมวาขอมูลที่
อาจไมสมบูรณ สามารถสรุปเทียบเคียงไดวา ORR และ ผลขางเคียงและอัตราตายจากการรักษาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญระหวางสองกลุมการักษา
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ตารางที่ 1

ตารางที่ 2
สําหรับ 2 การศึกษาใหญ โดย Williams และคณะ ใช Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-Medicare
data set (2002 – 2009) ที่รวบรวมขอมูลการรักษาและการรอดชีวิตของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน DLBCL 1156 คน
ที่อายุมากกวา 80 ป พบวา สูตร R-CHOP เทียบกับสูตรที่ไมมี anthracycline เพิ่มอัตราการรอดชีวิต (OS) มากกวา (hazard
ratio 0.45, 95% CI 0.33 – 0.62) และการรอดชีวิตที่เกี่ยวกับ lymphoma สูงกวา (hazard ratio 0.58, 95% CI 0.38 – 0.88)
สวนการศึกษาของ Tien และคณะพบวา ผูป ว ยสูงอายุ 8262 คน จาก unadjusted 3-year OS ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในกลุม R-CHOP (65%)
ตามมาดวย CHOP (55%) และ anthracycline-free with rituximab (44%) หลัง adjusted data R-CHOP ยังได 3-year survival
มากสุดที่ 63% แตผลขางเคียงจากทั้งสองการศึกษาไมไดระบุไว จึงทําใหไมสามารถเทียบได
CGA ตอผลการรักษาในผูปวยสูงอายุ
ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวามี 5 prospective studies ที่ใช
CGA มี 1 การศึกษาทีเ่ ปน prospective randomized controlled
trial จํานวนผูปวยทั้งหมด 452 คน ใน 4 การศึกษาที่ใช CGA
แบงผูปวยเปนกลุมที่ fit และ unfit/frail อยางไรก็ตาม CGA
ไมไดนํามาเปนตัวชี้นําการตัดสินเลือกสูตรยาเคมีบําบัด แพทย
จะเปนผูตัดสินใจ เมื่อสรุปผลการศึกษาในกลุมของ fit พบวา
ORR และ 5-year OS อยูท ี่ 87% และ 55% สวนกลุม unfit/frail
อยูท ี่ 67% และ 29% ตามลําดับ (P < .001) นอกจากนี้ ผลขาง
เคียง grade 3 ขึ้นไปอยูที่ 29% ในกลุม fit และ 54% ในกลุม
unfit/frail (P = .0005) อยางไรก็ตาม ไมพบวามีการแจกแจง
รายละเอียดของกลุมที่ได anthracycline และไมได Merli และ

คณะไดศึกษาเปนลักษณะ prospective randomized มีผูปวย
DLBCL 224 คนทีไ่ ด R-CHOP ขนาดปรกติ หรือ mini-R-CEOP
หรือเปน epirubicin ที่ขนาดเปน 2 ใน 3 เทาของ doxorubicin
หลังจากติดตามไป 42 เดือน พบวา 5-year EFS ที่ 46% สําหรับ
mini-R-CEOP และ 48% สําหรับ R-CHOP โดยไมมนี ยั สําคัญ
สวน 5-year OS อยูที่ 63% และ 62% ตามลําดับ โดยสรุปคือ
การใหยาที่ความแรงนอยลงเปนตัวเลือกที่ยอมรับไดสําหรับ
ผูปวยสูงอายุที่ fit
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ผูเขียนไมไดระบุวามีการศึกษาใดที่เปน prospective
randomzied ที่ ร ะบุ ถึ ง การเลื อ กสู ต รยาที่ เ ลื อ กให ใ นผู  ป  ว ย
unfit ที่ใช CGA เปนเกณฑ ผูปวย unfit 28 คนในการศึกษา
ของ Tucci และคณะ ไดรับ anthracycline ในสูตรยามี 2-year
OS ที่ 75% เมือ่ เทียบกับ 45% (P = .32) ใน palliative treatment
ที่ลดขนาด anthracycline ลง 70% หรือใหการฉายรังสี หรือ
rituximab อย า งเดี ย ว หรื อ การรั ก ษาแบบประคั บ ประคอง
ทายสุด retrospective analysis ของ Yoshida และคณะจัดกลุม
ผูปวย unfit 53 คน ที่ ได anthracycline ในสูตร มี 1-year
OS ที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับไมไดรับยา (66.1%
vs 19%; P < .001)

เชน การให R-miniCHOP ทีอ่ ายุมากกวา 80 ป และ R-miniCEOP
ในผูปวยสูงอายุที่ fit สําหรับผูปวยที่มีโรคหัวใจ สามารถเปลี่ยน
จาก anthracycline ไปเปน gemcitabine หรือ etoposide พบวา
สามารถใหการตอบสนองไดผลดี ตัวเลือกอีกทางคือ bendamustinerituximab จากการศึกษา phase II พบวาไดการตอบสนองถึง 78%
ใน DLBCL แตมี median OS 10.2 เดือน และ median PFS เพียงแค
5.4 เดือน จึงควรใชดว ยความระมัดระวัง และมีการศึกษาไปขางหนา
วายาเคมีบาํ บัดสูตรนีส้ ามารถแทนที่ R-CHOP ในผูป ว ยสูงอายุที่
fit ไดหรือไม
การประเมินทาง geriatric เชน CGA เพื่อชวยในการระบุ
ผูป ว ยทีเ่ หมาะสมกับ R-CHOP เปนทีน่ า สนใจวา มี 1 การศึกษา
ไปขางหนาทีท่ าํ ในผูป ว ยสูงอายุที่ fit พบวาผลการรักษาคลายคลึง
กันในผูป ว ย mini-R-CEOP รวมกับ epirubicin (ขนาดเปน 2 ใน
ขอสรุปและคําแนะนํา
3 ของ doxorubicin) CGA ชวยในการตัดสินใจในการเลือกสูตร
กอนหนานี้ แผนการรักษาผูป ว ยสูงอายุทไี่ ดรบั การวินจิ ฉัยวา ยาเคมีบําบัด รวมถึงการให steroid นํากอนเคมีบําบัดในผูปวย
เปน DLBCL ขึน้ กับการตัดสินใจของแพทย ผลขางเคียงจากการ ECOG 3-4 ชวยใหผปู ว ยสามารถเขาถึง R-CHOP ได การใหยา
รักษาเพิม่ ขึน้ ตามโรคประจําตัว อายุ และทุพพลภาวะของผูป ว ย กระตุน เม็ดเลือดขาวในผูป ว ยอายุมากกวา 65 ป รวมกับสารอาหาร
คําถามสําคัญคือการแยกผูป ว ยทีท่ นตอ anthracycline ได และ ที่เหมาะสมชวยลด febrile neutropenia และ morbidity ที่
กลุม ทีไ่ มสามารถทนได สามารถทําไดอยางไร และยังไมแนชดั วา ไดรับ R-CHOP
โดยสรุป การศึกษา systematic review ฉบับนี้ ยืนยันถึง
ผูปวยสูงอายุที่ unfit จะไดประโยชนจาก anthracycline หรือไม
การรวบรวมขอมูลฉบับนี้พยายามตอบคําถามดังกลาว พบวา การขาดการศึกษาแบบ propective randomized study เพื่อ
เราขาดการศึกษาทีเ่ ปน randomized controlled เพือ่ ตอบคําถามวา ระบุยาเคมีบาํ บัดทีเ่ ปน first-line ในผูป ว ยสูงอายุ แตขอ มูลยอนหลัง
สูตรที่มี anthracycline มีประโยชน ในผูปวยสูงอายุหรือไม พบวา การให anthracycline ในผูป ว ยที่ fit เพียงพอจะชวยเพิม่
อยางไรก็ตาม มีการศึกษายอนหลังจํานวนมากที่สนับสนุนวา อัตราการรอดชีวติ การประเมิน CGA ชวยในการตัดสินใจตอการ
anthracycline มีผลเพิม่ OS และ ORR และผลขางเคียงเปนทีร่ บั ได เลือกการรักษาและจําแนกผลการรักษาอยางเปนประโยชน ผูเ ขียน
ยิง่ ไปกวานัน้ เมือ่ ศึกษาในกลุม unfit พบวา การใช CGA ในการ แนะนําวา ควรใชการประเมินความพรอมของผูป ว ยหรือโรครวม
แยกแยะผูป ว ยทําใหผลการรักษาดีขนึ้ ผลคือ จําเปนทีต่ อ งประเมิน มากกวาอายุพียงอยางเดียวในการตัดสินใจเลือกยาเคมีบําบัด
ความพรอมของผูปวยกอนได R-CHOP เพื่อลดผลเสียจากยา ผูป ว ยที่ fit ควรไดรบั R-CHOP ขนาดมาตรฐานเพือ่ ใหไดผลการ
แมวาการศึกษายอนหลังอาจมีความโนมเอียงในการเลือก รักษาทีด่ ที ส่ี ดุ สวนผูป ว ยที่ unfit ควรพิจารณาสูตรยาทีน่ อกเหนือ
ผูปวย แตสูตรที่มี anthracycline เปนปจจัยหลักที่เพิ่ม OS จาก R-CHOP และขอแนะนําสุดทาย ผูป ว ยทีม่ โี รคหัวใจควรไดรบั ยา
และ ORR โดยจําเปนตองมีการปรับขนาดยาขึน้ กับสภาวะผูป ว ย ทดแทนจาก anthracycline รวมกับการประเมินโรครวมทาง geriatrics.
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บทนํา
มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวลิ ม ป โ ฟไซต ช นิ ด เรื้ อ รั ง (Chronic Lymphocytic Leukemia; CLL) ที่ ก ลั บ เป น ซํ้ า หรื อ ดื้ อ ต อ
การรักษา (Relapsed/Refractory CLL; R/R CLL) เปนภาวะที่ยากตอการรักษา ผูปวยสวนมากไมตอบสนอง หรือไมสามารถ
ทนต อ ยาเคมี บํ า บั ด ในการรั ก ษาระยะหลั ง ๆ ได การรั ก ษาแนวใหม จึ ง มี ค วามจํ า เป น มากในการั ก ษาผู  ป  ว ย R/R CLL
โดยการศึ ก ษาพบว า โปรตี น BCL2 ซึ่ ง เป น โปรตี น ซึ่ ง ยั บ ยั้ ง กลไกการตาย apoptosis ของเซลล มี การแสดงออกมากใน
CLL จึงสามารถใชเปนเปาหมายในการรักษาผูปวย CLL ไดยาvenetoclax ซึ่งเปนยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ BCL2
เปนยาที่มีการศึกษาแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในผูปวย CLL โดยเฉพาะเมื่อใชรวมกับ rituximab นั้นมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยในการรักษาผูป ว ย CLL โดยสามารถทําใหเกิดการตอบสนองระดับลึกถึง minimal residual disease ได (10-4 cells)
การศึ ก ษา MURANO trial นี้ เ ป น การศึ ก ษาวิ จั ย ในระยะที่ 3 ซึ่ ง เปรี ย บเที ย บการรั ก ษาผู  ป  ว ย R/R CLL แบบสุ  ม ได รั บ
venetoclax ร ว มกั บ rituximab เที ย บกั บ bendamustine รวมกับ rituximab
การศึ ก ษานี้ เ ป น การรั ก ษาระยะที่ 3 แบบสุ  ม โดยเป ด เผยในสหสถาบั น ระดั บ นานาชาติ รวบรวมผู  ป  ว ย R/R CLL
ที่ อายุ ม ากกว า 18 ป ได รั บ การรั ก ษามาก อ นหน า นี้ 1-3 สู ต รการรั ก ษา โดยสุ  ม ให ไ ด รั บ การรั ก ษา 2 กลุ  ม ในสั ด ส ว น
1:1 คือ กลุ  มที่ 1 ได รั บ venetoclax กับ rituximab เที ย บกั บ กลุ  ม ที่ 2 ได รับ bendamustine กั บ rituximab ดังแสดง
ในรู ป ที่ 1
รูปที่ 1 รูปแบบ protocol ของ MURANO trial
แบงตาม del(17p), การตอบสนองตอการรักษากอน
หนา geographic region

ผูปวย R/R CLL ที่ไดรับการรักษากอนหนา
มา 1-3 สูตร (โดยที่อยางนอย 1 สูตรเปน
สูตรที่เปนยาเคมีบําบัด) โดยสามารถไดรับ
bendamustine มากอนไดหากไดรับมา
กอนหนาเกิน 24 เดือน
(N = 389)

Cycle ทุก 28 วัน

Venetoclax 20-400 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยคอยๆ เพิ่มขนาดยา
ใน 5 สัปดาห หลังจากนั้นให 400 มิลลิกรัม วันละครั้ง 6 cycles +
Rituximab 375 mg/m2 ในวันแรกของ C1,
หลังจากนั้น 500 mg/m2 ในวันของ C2-C6
(n = 194)

Venetoclax จนกระทั่งโรค progress,
มีผลขางเคียงรุนแรง หรือจนครบ 2 ป
นับจากวันที่ 1 ของ Cycle ที่ 1

Bendamustine 70 mg/m2 2 วัน ของ C1-6 + Rituximab 375 mg/m2
ในวันแรกของ C1, หลังจากนั้น 500 mg/m2
ในวันแรกของ C2-C6
(n = 194)
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การประเมินผล
ผลลัพธปฐมภูมชิ องการวิจยั นีค้ อื progression-free survival
ที่ประเมินโดย investigators ในขณะที่ผลลัพธทุติยภูมิของ
การวิจยั นีป้ ระกอบดวย progression-free survival ทีป่ ระเมินโดย
independent review committee, progression-free survival
ในผูปวยที่มีความผิดปกติโครโมโซม 17p deletion, สัดสวน
การตอบสนองตอการรักษาทัง้ หมด/โดยสมบูรณ (ทัง้ ทีป่ ระเมินดวย
investigators และ independent review committee), overall
survival, สัดสวนของการตอบสนองถึง minimal residual disease
(ในระดับตํ่ากวา 1 cell/เม็ดเลือดขาว 104 cells; 10-4 cells),
ระยะเวลาที่ตอบสนอง, event-free survival และระยะเวลาจาก
การรักษาในโครงการวิจัยจนถึงการรักษาครั้งถัดไป
การวิเคราะหทางสถิติ
ดวยวิธีการทางสถิติคํานวณกลุมตัวอยางที่ตองการใน
การวิจยั ได 370 ราย โดยคาดคะเนจํานวนเหตุการณทงั้ สิน้ 186
เหตุการณ (โรค progress, กลับเปนซํ้า หรือเสียชีวิต) โดย
การศึกษาหวัง power 80% ที่จะแสดงใหเห็นวา venetoclax
ลดโอกาสการ progress, กลับเปนซํา้ หรือเสียชีวติ ของผูป ว ยได
34% เมือ่ เทียบกับกลุม ทีไ่ ดรบั bendamustine (Hazard ratio 0.66)
โดยมีการทํา interim analysis เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นทั้งสิ้น 140
เหตุการณโดยการประเมินของ investigators และหลังจากที่มี
การเฝาสังเกตเหตุการณ independent monitoring committee
แนะนําใหทาํ การวิเคราะหผลทางสถิตเิ มือ่ วันที่ 6 กันยายน 2017
เนื่ อ งจากพบว า มี ตั ว ชี้ วั ด ควรหยุ ด การทดลองเนื่ อ งจากมี
ความแตกตางกันระหวางผูปวยสองกลุม

ประสิทธิภาพ
การวิเคราะหประสิทธิภาพในการรักษานั้นใชหลักการ
intention to treat analysis โดยหลังจากการติดตามผูปวยโดย
เฉลี่ย 23.8 เดือน จากการประเมินโดย investigator พบวา
progression free survival ของผูป ว ยทีไ่ ดรบั venetoclax + rituximab
ยาวกวากลุม ทีไ่ ดรบั bendamustine + rituximab อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ โดย progression free survival ที่ 2 ปในกลุมที่ไดรับ
venetoclax + rituximab อยูที่ 84.9% ในขณะที่กลุมที่ไดรับ
bendamustine + rituximab อยูที่ 36.3% (Hazard ratio 0.17,
P<0.001) (รูปที่ 2A) โดยประสิทธิภาพของ venetoclax + rituximab
ที่เหนือกวานั้นพบไดในทุก subgroups รวมถึงกลุม high risk
(17p deletion, TP53 mutation) ในสวนของผลลัพธทุติยภูมิ
ในกลุมที่ไดรับ venetoclax + rituximab ไมวาจะเปน overall
response rate, complete remission, complete remission
ทีม่ ี incomplete hematologic recovery เหนือกวาในกลุม ที่ไดรบั
bendamustine + rituximab และผูปวยที่ไดรับ venetoclax +
rituximab มีสัดสวนของ minimal residual disease เปนลบ
สูงกวากลุม ที่ไดรบั bendamustine + rituximab อยางมีนยั สําคัญ
โดยพบมี minimal residual disease negative ในเลือดถึง 83.5%
และในไขกระดูก 27.3% นอกจากนี้ overall survival (รูปที่ 2B),
event free survival และ time to next CLL treatment ในกลุม
ที่ ไ ด รั บ venetoclax + rituximab เหนื อ กว า กลุ  ม ที่ ไ ด รั บ
bendamustine + rituximab อยางมีนัยสําคัญ

ผลการศึกษา
จากผูปวยทั้งสิ้น 389 ราย จากโรงพยาบาล 109 แหงใน
20 ประเทศ โดยแบงแบบสุมเปนกลุมที่ ไดรับ venetoclax
+ rituximab 194 ราย กับ bendamustine + rituximab 195 ราย
พบวาในแงของลักษณะทางคลินิกพื้นฐานระหวางสองกลุมไม
แตกตางกัน โดยผูป ว ย 26.9% มี deletion 17p, 26.3% มีความผิดปกติ
ของ TP53 และ 68.3% มี unmutated IGHV ซึง่ แสดงถึงกลุม ทีจ่ ดั
อยูในผูป ว ยความเสีย่ งสูง พิจารณาในแงของ treatment delivery
ของการรักษาพบวา dose intensity และ treatment adherence
มีความใกลเคียงกันในทั้งสองกลุม
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รูปที่ 2 แสดง survival ระหวางกลุม ที่ไดรบั venetoclax + rituximab เทียบกับ bendamustine + rituximab

ความปลอดภัย/ผลขางเคียง
ไมพบวามีความแตกตางใน serious หรือ life threatening
adverse events ระหวางสองกลุม ถึงแมจะพบ grade 3-4
neutropenia ในกลุม venetoclax มากกวาแตอัตราการเกิด
febrile neutropenia และ severe infection ไมตา งกัน นอกจากนี้
tumor lysis syndromes พบใน 6 ราย (3.1%) ในกลุม venetoclax
แตมี clinical tumor lysis syndromes เพียง 1 รายไมตางจาก
กลุมที่ได bendamustine
การอภิปรายผล
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษา phase 3 แบบสุม ซึง่ แสดงใหเห็นวา
venetoclax รวมกับ rituximab มีประสิทธิภาพที่เหนือกวา
bendamustine + rituximab ในผูป ว ย relapsed/refractory CLL
ทัง้ ในแงของ PFS, OS, Response rate, CR rate, และมีสดั สวน
ของ negative minimal residual disease ที่สูงในผูปวยกลุมนี้
และยังมีประสิทธิภาพทีด่ ใี นกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง รวมถึงผูป ว ยทีม่ ี

17p deletion/TP53 mutation โดยการ achieve minimal residual
disease นีถ้ อื เปนผลลัพธทสี่ าํ คัญ โดยเฉพาะในยุคทีม่ กี ารตรวจหา
minimal residual disease ไดดว ยวิธกี ารทีม่ คี วามไวสูง และขอมูลตางๆ
แสดงใหเห็นวา minimal residual disease นัน้ ถายทอดถึงการมี
survival outcome ที่ดี ในสวนของผลขางเคียงนั้นพบวาใน
การใหยา venetoclax แบบคอยๆ ปรับเพิ่มขนาดยาในชวงแรก
นั้นชวยปองกันการเกิดผลขางเคียงที่สําคัญคือ tumor lysis
syndromes ได และไมมีผลชางเคียงรุนแรงอื่นๆ ที่ไมสามารถ
รับได ซึง่ การศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวา venetoclax รวมกับ rituximab
เปน options ทีด่ ีในผูป ว ย relapsed/refractory CLL โดยสามารถ
ให disease control ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันผูปวย
สามารถมี treatment free period ไดจากการแนวทางการใหยา
ตามการวิจยั นี้ อยางไรก็ดขี อ มูลในระยะยาวจะทําใหเราเขาใจถึง
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการใช venetoclax ใน
ระยะยาวไดดียิ่งขึ้น
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Prognostic value of baseline metabolic tumor volume in
early-stage Hodgkin lymphoma in the standardarm of the H10 trial
Cottereau AS, Versari A, Loft A, et al. Blood. 2018;131(13):1456-1463.

บทนํา
สําหรับปจจัยทีม่ ผี ลตอการพยากรณโรคในผูป ว ยทีเ่ ปน early stage ของ Hodgkin lymphoma (HL) ไดแก bulky disease,
จํานวนของตอมนํ้าเหลืองที่มีโรค B symptoms, erythrocyte sedimentation rate (ESR) และอายุมาก ซึ่งไดมีการนํามาใชใน
การพยากรณ โรคเพื่อแยกกลุมที่มีการพยากรณ โรคดี (favorable risk) กับกลุมที่มีการพยากรณ โรคไมดี (unfavorable risk)
ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละเกณฑ อันไดแก European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC),
German Hodgkin Study Group (GHSG) และ the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) ดังนัน้ นิยามของกลุม
ทีพ่ ยากรณโรคไมดี (unfavorable (U) ก็จะมีความแตกตางกัน ทําใหเปรียบเทียบกันยากเมือ่ นําเอาไปศึกษารวมกับการใช early PET
มาใชเปนแนวทางในการรักษา เชนในการศึกษา Response-Adjusted Therapy for Hodgkin Lymphoma (RATHL) trial
ดังนั้นการเพิ่มการคนหาผูปวยที่อยู ในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงใน early-stage HL นั้นทําใหสามารถรักษาไดอยางเหมาะสม
และการที่เราสามารถใชระบบเพียงระบบเดียวในการบอกการพยากรณของโรคนั้นทําใหงายในการแบงระยะของโรค
มีการศึกษาพบวา tumor burden (TB) เปนปจจัยทีบ่ อกการพยากรณโรค โดยมีการศึกษาการวัดขนาดของมะเร็งซึง่ รวมไปถึง
ตําแหนงทีม่ รี อยโรค และไดมกี ารวัด tumor burden โดยใช computed tomography (CT) อีกดวย นอกจากนีจ้ ากการศึกษายอน
หลังของ GHSG ใน HD10 และ HD11 โดยวิเคราะหผูปวยจํานวน 1173 รายที่ไดรับการวินิจฉัย early-stage HL นั้นไดแสดงวา
โมเดลที่บอกความเสี่ยงไดดีที่สุดคือ TB และsystemic inflammation ดังนั้นการวัดโดยการใช functional imaging using
18 F- fluorodeoxyglucose–PET เพื่อวัดปริมาณ total metabolic tumor volume (TMTV) นั้นสัมพันธกับขนาดของมะเร็ง
ตอสิ่งแวดลอมที่มันอยู ดวยเหตุผลนี้การวัด baseline TMTV สามารถที่บอกปจจัยเสี่ยงในผูปวยที่เปน early-stage ได และ
จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดมีรายงานผูปวย non-Hodgkin lymphoma หลาย ๆ subtype ที่มีคา TMTV สูงจะมีการรอดชีวิต
ที่ลดลง แตมีการศึกษายอนหลังเพียงเล็กนอยที่ยืนยันวามีบทบาทใน early HL
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ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ ตองการหาการพยากรณของโรคจาก baseline TMTV ซึง่ เปนการศึกษาไปขางหนาโดยคัดเลือกผูป ว ย
จากการศึกษา H10 Intergroup (EORTC, Lymphoma Study Association [LYSA] formerly GELA [Groupe d’Etude des
Lymphomes de l’Adulte], และ the Fondazione Italiana Linfomi) โดยเปนผูป ว ย early-stage HL ทีอ่ ยูในกลุม ที่ไดรบั การรักษา
ที่เปนมาตรฐาน โดยคา TMTV และ early PET response (iPET2) จะนํามาเปรียบเทียบกับการพยากรณโรคของระบบอื่น ๆ
วิธีการศึกษา
ไดคดั เลือกผูป ว ยจากการศึกษา H10 Intergroup (NCT0043
3433) ซึ่งการศึกษานี้เปน randomized trial โดยใช early
PET response หลังจากไดรับยา 2 รอบ (iPET2) เพื่อมาชวย
ในการรักษาผูป ว ย โดยมีการคัดเลือกผูป ว ยทีเ่ ปนระยะที่ 1 และ 2
ทีม่ อี ายุระหวาง 15 ถึง 70 ป สําหรับการรักษานัน้ ไดมกี ารรักษา
ตามความเสี่ยงโดยเปน favorable (F) และ unfavorable (U)
ตามเกณฑของ EORTC/LYS (U: มีอยางนอย 1 ขอของ:
อายุ ≥ 50 ป หรือ มีตําแหนงตอมนํ้าเหลืองโต ≥ 4 หรือมี
mediastinal-thoracic- ratio ≥ 0.35 หรือ ไมมี B symptoms
และESR ≥ 50 หรือมี B symptoms และ ESR ≥ 30, F=0 ขอ)
โดยผูปวยที่อยูในกลุม F จะไดรับยาจํานวน 3 รอบ และผูปวย
ที่อยูในกลุม U จะไดรับยาจํานวน 4 รอบ สําหรับยาสูตรรักษา
มาตรฐานประกอบไปดวย doxorubicin, bleomycin, vinblastine,
และ dacarbazine (ABVD) หลังไดรับยาแลวผูปวยทั้ง 2 กลุม
จะไดรบั การฉายแสงเปน involved-node radiotherapy จํานวน 30 Gy
ผูปวยทุกรายไดรับการทํา PET หลังจากไดยา 2 รอบ (iPET2)
สําหรับ baseline PET แนะนําใหทาํ แตไมไดบงั คับ สําหรับการศึกษานี้
ไดคัดเลือกผูปวยมาจาก standard arm ซึ่งไดรับการรักษาตาม
มาตรฐานเขามาวิเคราะห โดยไดมีการแยกผูปวยเปน low risk
หรือ high risk ตามเกณฑดังนี้
1. GHSG สําหรับกลุม ทีเ่ ปน high-risk มีอยางนอย 1 ปจจัย
จาก mediastinal mass ratio >0.33, B symptoms รวมกับ
ESR ≥ 30, ไมมี B symptoms รวมกับ ESR ≥ 50, มี
ตอมนํ้าเหลืองโตที่มีโรค ≥ 3 ตําแหนง, มี extranodal
involvement
2. NCCN scoring system สําหรับกลุมที่เปน high-risk มี
อยางนอย 1 ขอของปจจัยดังนี:้ bulky mediastinal disease
[mediastinal mass ratio >0.33] หรือมี bulky disease
ขนาดมากกวา10 ซม, มี B symptoms, ESR ≥ 50, และ
มีตอ มนํา้ เหลืองโตมากกวา 3 ตําแหนง
ไดมกี ารวัด Total metabolic tumor volume (TMTV) จาก
baseline PET, สําหรับ iPET2 นัน้ รายงานตาม Deauville
scale (DS) โดยผลลบ DS1-3) หรือผลบวก (DS4-5)

ผลการวิจัย
ผูปวยทั้งหมดจํานวน 549 รายจาก standard arm ไดถูก
คั ด เลื อ กเข า มาศึ ก ษา พบว า มี ผู  ป  ว ยจํ า นวน 294 รายที่ มี
baseline PET scans สําหรับผูป ว ยทีม่ ผี ลการตรวจทีไ่ มมคี ณุ ภาพ
และไมสามารถวัดพารามิเตอรเปนปริมาณไดจะถูกคัดออก
ดังนัน้ เหลือผูป ว ยจํานวน 258 ราย (F=101 และ U=157) ทีส่ ามารถ
คํานวณ TMTV ได และถูกคัดเลือกเขาสูการศึกษานี้
สําหรับขอมูลพืน้ ฐานของผูป ว ยแสดงดังตารางที่ 1 คามัธยฐาน
ที่ 55 เดือนหลังจากศึกษา พบวามีผปู ว ย 27 รายทีม่ ี progression
ของโรค โดยมี 3 รายอยูในกลุม F และมีผปู ว ย 12 ราย ทีเ่ สียชีวติ
โดยเปนผูปวยที่อยู ในกลุม U ทั้งหมด สําหรับ 5-year PFS
อยูท รี่ อ ยละ 88 และ 5-year OS อยูท รี่ อ ยละ 95 ซึง่ ไมไดแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญในกลุมที่ไมไดเขารวมศึกษา สําหรับในกลุม F
พบวา 5-year PFS อยูท รี่ อ ยละ 95 และ 5-year OS อยูท รี่ อ ยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม U ที่มี 5-year PFS อยูท่ีรอยละ 84
และ 5-year OS อยูที่รอยละ 92
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สําหรับ Baseline PET parameters นั้น คามัธยฐานของ
TMTV คือ 67 cm3 (interquartile range, 32-114 cm3) ซึ่งมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุม U และ F โดย
กลุม U มีคา มัธยฐานของ TMTV อยูท ี่ 87 cm3 สวนกลุม F มีคา
มัธยฐานของ TMTV อยูที่ 48 cm3 (P = .0001)
จากการศึกษาพบวาคา cutoff ของ TMTV cutoff ทีด่ ที สี่ ดุ
เพื่อบอก PFS และ OS คือ 147 cm3 พบวาการที่มีคา TMTV
สูงมากกวา 147 cm3 มีความสัมพันธกบั PFS และ OS ทีส่ นั้ ลง
อยางมีนยั สําคัญ (P < 0.0001 , HR= 5.2 และ P = .0001, HR= 7.2)
โดยมีผูปวย 46 รายที่มีคา TMTV สูงพบวามี 5-year PFS
อยูที่รอยละ 71 และมี 5-year OS อยูที่รอยละ 83 ซึ่งตํ่ากวา
เมื่อเทียบกับผูปวยที่มีคา TMTV ตํ่า ซึ่งมี 5-year PFS อยูที่
รอยละ 92 และ 5-year OS อยูท รี่ อ ยละ 98 (ดังแสดงในรูปที่ 1)
ซึ่งปริมาณของ คาของ TMTV ไมไดมีผลตอการรักษาในกลุม
treatment arm สําหรับ Sensitivity ของคา cutoff ของ TMTV
ที่มีตอ PFS อยูที่รอยละ 48 และที่มีตอ OS อยูที่รอยละ 58%
สวนคา specificity ของคา cutoff ของ TMTV ตอ PFS อยูที่
รอยละ 86 และรอยละ 84 สําหรับ OS
ขอมูลพืน้ ฐานของผูป ว ยทีแ่ บงตามคาของ TMTV แสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งคา TMTV สัมพันธอยางมีนัยสําคัญใน bulky
mediastinum, จํานวนตอมนํา้ เหลืองทีโ่ ต, ระยะที่ 2, B symptoms
และคา ESR ที่สูง
เมือ่ ใชคา baseline SUVmax พบวาไมมคี า cutoff ทีส่ ามารถ
ทํานาย PFS และ OS ไดอยางมีนัยสําคัญ

สําหรับการวิเคราะหเฉพาะผูปวยที่เปน U ใน EORTC
พบวาคา TMTV นั้นสามารถที่จะบอก PFS และ OS ไดอยาง
มีนัยสําคัญ (P =0.0001, HR=4.2 และ P = 0.0035, HR=4.0)
รอยละ 74 ของผูปวยที่มีปริมาณของ TMTV ตํ่า ในกลุมที่เปน
U พบวามี 5-year PFS อยูที่รอยละ 90 และ 5-year OS อยูที่
รอยละ 90 ซึง่ ตรงขามกับกลุม ทีม่ ปี ริมาณ TMTV มากซึง่ มี 5-year
PFS อยูที่รอยละ 67 และ 5-year OS อยูที่รอยละ 80

Individual baseline clinicobiological factors and
EORTC, GHSG, and NCCN staging systems
จากการศึกษาพบวาอายุไมสัมพันธกับการพยากรณ PFS
หรือ OS ในขณะที่ B symptoms และตําแหนงตอมนํ้าเหลือง
ที่โตมากกวา 4 ตําแหนงสามารถใชพยากรณ PFS และ OS ได
ยกเวนการจําแนกดวยเกณฑของ GHSG ทีพ่ บวา OS ทีไ่ มมแี ตกตาง
(p=0.075) (ดังแสดงในตารางที่ 2) จากการจําแนกผูปวย
ตามเกณฑของ EORTC พบวามีผปู ว ย high risk จํานวน 157 ราย,
สําหรับการจําแนกผูปวยตาม NCCN พบวามีผูปวย high risk
จํานวน 164 ราย และมีผูปวย high risk จํานวน 177 ราย
จากการจําแนกดวยเกณฑของ GHSG นอกจากนี้ยังพบวา
การจําแนกตามเกณฑของ GHSG นั้นมีผูปวยจํานวน 34 ราย
ที่เปนระยะ IIB ที่มีคา mediastinal/thoracic ratio สูงกวา 0.33
หรือมีรอยโรคทีน่ อกตอมนํา้ เหลืองไดถกู รวมเขาไปในกลุม ทีเ่ ปน
advance stage ดวย ซึง่ พบวามี PFS และ OS ทีต่ าํ่ อยางมีนยั
สําคัญ (P = 0.0002 และ P = 0.015)

Interim PET assessment
รายงานของ interim PET2 ตามเกณฑของ Deauville นัน้
พบวามีผลบวกรอยละ 8 ของจํานวนผูปวยทั้งหมด (รอยละ 3
ในกลุม F group และรอยละ 11 ในกลุม U ดังแสดงตามตารางที่ 1)
สําหรับ IPET2 นั้นสามารถทํานาย PFS ( P <0.0001,
HR=12) และ OS (P< 0.000, HR=13.6)ได โดยมีผปู ว ยทีม่ ผี ล
iPET2 บวก จํานวน 21 ราย ซึ่งพบวามี 5-year PFS อยูที่
รอยละ 38 และมี 5-year OS อยูท รี่ อ ยละ 68 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ผูปวยที่ iPET2 ลบ ซึ่งพบวามี 5-year PFS อยูที่รอยละ 92.6
และ OS อยูท รี่ อ ยละ 98 สําหรับความถีข่ อง iPET2 ทีม่ ผี ลบวกนัน้
พบมากในผูปวยที่มี TMTV สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาม
ตารางที่ 1) แตมีผูปวยรอยละ 62 ที่มีผล iPET2 บวกนั้นมีคา
TMTV ตํา่ และรอยละ 83 ของผูป ว ยทีม่ คี า TMTV สูงมีผล iPET2
เปนลบ
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Multivariable analysis including baseline parameters and iPET2
จากการวิเคราะหดว ยวิธี multivariate นัน้ ของทัง้ 4 โมเดลนัน้ อันประกอบไปดวย individual risk factors (รวม TMTV, iPET2)
เปนโมเดล A EORTC classification (โมเดลบี), GHSG (โมเดล C) และ NCCN (โมเดล D) พบวามีเพียง TMTV และ iPET2
ที่มีนัยสําคัญตอ PFS และ OS (ดังแสดงในตารางที่ 3) สําหรับการใช TMTV และ iPET2 รวมกันเพื่อดูการตอบสนองในผูปวย
ทัง้ 4 risk categories นัน้ พบวามีคา PFS และ OS ที่ P< 0.0001 ดังรูปที่ 2 ซึง่ มีรอ ยละของการเกิด progression อยูท ร่ี อ ยละ 4,
18, 38 และ 75 ตามลําดับ ในขณะที่รอยละของเหตุการณเสียชีวิตของผูปวยอยูที่ 2, 5, 8 และ 62 ตามลําดับ
กลุมที่มีผล iPET2 ลบที่อยูในกลุมที่เปน unfavorable นั้น (n=237, รอยละ 92) มี P=0.0009, HR 4.6 สําหรับ PFS และ
P=0.2 สําหรับ OS สําหรับผูป ว ยทีม่ ผี ล iPET2 เปนและมีคา baseline TMTV ทีส่ งู จะมี 5-year PFS อยูท รี่ อ ยละ 82 ซึง่ ตํา่ กวา
เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยที่มีคา TMTV ตํ่า ที่มี PFS อยูที่รอยละ 95 สําหรับ 5-year OS ระหวางกลุมที่มีคา baseline TMTV
ตํ่าและสูงอยูที่รอยละ 95 และ 98 ตามลําดับ
สําหรับผูป ว ยทีม่ ผี ล iPET2 เปนบวก (n=21) นัน้ คา TMTV สูงมีผลตอ PFS (P=0.026, HR 3.4) และ OS (P=0.002, HR 12.9)
อยางมีนยั สําคัญ ดังแสดงดังรูปที่ 2 เมือ่ subgroup เปรียบเทียบระหวางผูป ว ย iPET2 เปนบวกทีม่ คี า TMTV สูงกับคา TMTV ตํา่
พบวาผูปวย 8 รายที่มีคา TMTV สูง มี 5-year PFS อยูที่รอยละ 25 และ 5-year OS อยูที่รอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับคา
TMTV ตํ่า ที่มี 5-year PFS อยูที่รอยละ 50 และมี 5-year OS ที่รอยละ 92
นอกจากนีผ้ ปู ว ยทีม่ คี า iPET2 เปนบวกทีม่ ี TMTV ตํา่ นัน้ จะมี PFS ทีส่ นั้ โดยมี 5-year PFS อยูท รี่ อ ยละ 50 สําหรับ OS
นั้นมีความคลายคลึงกันในกลุม ที่ iPET2 เปนบวกทีม่ ี TMTV ตํา่ และสูง (5-year OS รอยละ 92 และรอยละ 95) และกลุม ที่ iPET2
เปนลบ (รอยละ 98) ดังแสดงในรูปที่ 2
Multivariable analysis including baseline parameters and iPET2
จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง iPET2 และ TMTV กับการแบงระยะของโรคโดย EORTC, GHSG และNCCN นัน้ พบวา
TMTV และ iPET2 เปน independently prognostic โดยสามารถแยกไดเปน 4 กลุมความเสี่ยงไดแก ความเสี่ยงตํ่า (TMTV ≤
1471DS1-3; 5-year PFS, 95%), ความเสีย่ งตํา่ ถึงปานกลาง (TMTV>1471DS1-3; 5-year PFS, 81.6%), ความเสีย่ งปานกลาง
ถึงสูง (TMTV≤ 1471DS4-5; 5-year PFS, 50%), และความเสีย่ งสูง (TMTV>1471DS4-5; 5-year PFS, 25%) จากการศึกษานี้
พบวา TMTV ชวยเพิม่ การแยกความเสีย่ งของผูป ว ยทีเ่ ปน early-stage HL เมือ่ เปรียบเทียบกับระบบทีม่ ีในปจจุบนั และสามารถ
เปน predictive value ของ early PET response
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของประชากรที่เขาศึกษา

M/T, mass/thoracic ratio.
*Data not available for 2 patients.

รูปที่ 1: PFS และ OS ตาม high total metabolic tumor volume (TMTV >147 cm3) or low TMTV (TMTV ≤ 147 cm3).
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ตารางที่ 2 Univariate analysis สําหรับ baseline prognostic factors ที่มีผลตอ survival

NR, not reached.

ตารางที่ 3 Multivariate analysis testing TMTV, with interim PET response after 2 cycles (iPET2) and individual baseline
factors, EORTC, GHSG, NCCN staging systems

* All variables integrated in the Cox model; final model: with significant factors after performing backward stepwise Cox model.
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รูปที่ 2 PFS และ OS วิเคราะหตาม total metabolic tumor volume (TMTV >147 cm3 or £147 cm3) และ early PET response
หลังจาก 2 cycles (negative iPET2 for DS1-3, positive iPET2 for DS4-5).
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Genetics and pathogenesis of Diﬀuse Large B-cell lymphoma
R. Schmitz, G.W. Wright, D.W. Huang, C.A. Johnson, J.D. Phelan, J.Q. Wang, et al.
N Engl J Med 2018;378(15):1396-407

เปนการศึกษาที่นําความรูทางดาน genetics มาชวย
ในการแบงกลุม ผูป ว ย Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
เพื่ออธิบายพยาธิกําเนิด (pathogenesis) และบงชี้ถึงการตอบ
สนองตอการรักษาทีแ่ ตกตางกัน โดยนํา fresh-frozen specimen
ของ DLBCL จํานวนทัง้ สิน้ 574 samples ทําการตรวจวิเคราะห
exome, transcriptome sequencing และ targeted amplicon
resequencing จํานวนทัง้ สิน้ 372 genes โดยเกือบทุก specimen
(96.5%) ทําการเก็บไวกอ นเริม่ การรักษาซึง่ ทุกรายไดรบั การรักษา
ดวยสูตร R-CHOP หรือ R-CHOP like โดยมีขอ มูลตาม gene
expression profile (GEP) เปน activated B-cell-like (ABC)
51.4%, germinal-center B-cell-like (GCB) 28.6% และ
unclassified 20.0%
พบวา สามารถแบงประเภท DLBCL ตาม quantitative
gene-expression metric predictor score โดยมี gene ที่ใช
ประกอบไปดวย CD79B + MYD88L265P double mutation,
CD79B mutation, MYD88L265P mutation, NOTCH1 mutation,
BCL6 fusion, NOTCH2 mutation, BCL2 translocation และ
EZH2 mutation ซึง่ สามารถแยก ABC, GCB และ unclassified
DLBCL ออกจากกันไดตามความชุก (prevalence) ทีพ่ บ gene
ตาง ๆ ดังตาราง
Genetic
features

Prevalence (%)

p-value
(Log10)

GCB

Unclassified

ABC

-6.4

0.6

1.7

11.5

CD79B
mutation

-13.8

0.6

6.1

25.4

MYD88L265P
mutation

-17.0

1.2

7.8

28.8

NOTCH1
mutation

-3.8

0

0.9

6.1

BCL6 fusion

-4.1

11.6

33.0

18.6

NOTCH2
mutation

-5.3

3.0

20.0

6.4

BCL2
translocation

-20.4

28.0

5.2

0.7

EZH2 mutation

-12.1

22.0

5.2

1.7

CD79B +
MYD88L265P
double
mutation

จะสังเกตไดวากลุม ABC มี CD79B + MYD88L265P
double mutation, CD79B mutation, MYD88L265P mutation
และ NOTCH1 mutation เปนสวนใหญ ในขณะที่ BCL6 fusion
และ NOTCH2 mutation พบในกลุม unclassified และ GCB
พบวามี BCL2 translocation และ EZH2 mutation เปนสวนมาก
จึงไดมกี ารจัดกลุม ความผิดปกติของ gene ทีพ่ บแบงออกเปน 4 กลุม
ดวยกัน ประกอบดวย
1. MCD (71 ราย ที่มีCD79B + MYD88L265P double
mutation)
2. BN2 (98 รายทีม่ ี BCL6 fusion หรือ NOTCH2 mutation
จากกลุม ABC และ unclassified)
3. N1 (19 รายที่มี NOTCH1 mutation)
4. EZB (69 รายทีม่ ี EZH2 mutation หรือ BCL2 translocation)
ซึง่ ทัง้ 4 กลุม gene นีส้ ามารถจัดอยูใน DLBCL ตาม GEP
ทั้งสามชนิดไดถงึ 46.6% (ในวารสารกลาววา เปน genetically
“pure” subtypes of DLBCL) ที่เหลือ เปน other genes
ที่ยังไมสามารถจัดกลุมได
พบวา MCD และ N1 พบเดน (95-96%)ใน ABC, ขณะที่
EZB พบมาก (88%) ใน GCB, สวน BN2 พบไดทั้งสามกลุม
(41% ใน ABC, 40% ใน unclassified และ 19% ใน GCB)
เมือ่ นําขอมูลทางคลินกิ ของผูป ว ยทีไ่ ดทาํ การศึกษาชิน้ เนือ้ ดังกลาว
มาวิเคราะหรวมดวย จํานวนทั้งสิ้น 240 ราย พบวากลุมที่เปน
MCD และ N1 มี progression-free survival และ overall survival
ที่ แ ย กว า EZB และ BN2 อย า งมี นั ย สํ า คั ญทางสถิติ โดยมี
predicted 5-year overall survival ของกลุม MCD, N1, BN2
และ EZB เทากับ 26%, 36%, 65% และ 68% ตามลําดับ
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เมื่อวิเคราะหแยกเฉพาะในกลุม ABC ซึ่งมีมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรศึกษาพบวา BN2 เปนกลุมที่มี progressionfree survival และ overall survival ทีด่ กี วา MCD และ N1 ขณะที่ other genes ใน ABC มีพยากรณโรคทีด่ กี วา MCD และ N1 เชนกัน
แตไมแตกตางจาก BN2 อยางมีนยั สําคัญ นอกจากนัน้ ยังพบวา MCD มีแนวโนมพบวามี extranodal involvement มากกวากลุม อืน่
ซึ่งก็สอดคลองกับ ABC ที่มักพบใน Primary CNS lymphoma หรือ DLBCL ที่มี extensive extranodal involvement สําหรับ
กลุม GCB ซึ่งพบ EZB เปนสวนใหญไมพบความแตกตางของพยากรณ โรคเมื่อเทียบกับ other genes ที่สําคัญจะเห็นไดวา
ในกลุม unclassified มี BN2 พบรวมดวยถึง 40% ซึ่งการศึกษานี้ชวยใหแบงกลุม DLBCL ไดละเอียดมากยิ่งขึ้น และบงชี้วา
unclassified DLBCL บางสวนที่มี BN2 อาจจะมีพยากรณโรคที่ไมแยนักเมื่อเทียบกับขอมูลการจัดกลุมตาม GEP ในอดีต
การแบง DLBCL ตามความผิดปกติของกลุม gene ทั้ง 4 กลุม (genetics classifier) ยังสามารถอธิบายถึง pathogenesis
และสนับสนุนขอมูลทางคลินกิ ถึงการตอบสนองตอการรักษาบางประเด็น เชน MCD และ BN2 บงชีถ้ งึ การมี chronic active B-cell
receptor activation การใช B-cell receptor inhibition เชน Bruton’s tyrosine kinase inhibitor (เชน Ibrutinib) มักจะตอบสนอง
ได ซึง่ ก็พบวาสอดคลองกับผลการศึกษาของ Ibrutinib ทีม่ กี ารตอบสนองตอการรักษาทีด่ ีใน ABC DLBCL (ซึง่ สวนใหญพบวา ABC
เปน MCD ในการศึกษานี)้ ขอมูลของการศึกษานีจ้ ะเปนประโยชนในการศึกษา pathogenesis เพือ่ นําไปพัฒนาการรักษา รวมถึง
การอธิบายผลการศึกษาของ DLBCL ในอดีตไดดียิ่งขึ้นดี

Early Chemotherapy Intensiﬁcation With Escalated BEACOPP in
Patients With Advanced-Stage Hodgkin Lymphoma With a Positive
Interim Positron Emission Tomography/Computed Tomography S
can After Two ABVD Cycles: Long-Term Results of the GITIL/FIL HD
0607 Trial
Gallamini A, Tarella C, Viviani S, Rossi A, Patti C, Mule A, et al. J Clin Oncol 2018;36:454-462.

GITL/FIL HD 0607 เปนการศึกษา Phase II ในผูปวย
advanced-stage classical Hodgkin’s lymphoma ตัง้ แต stage
IIB ถึง IV โดยทุกรายไดรบั เคมีบาํ บัดสูตร ABVD 2 รอบ จากนัน้
ทําการประเมินดวย PET scan (เรียกวา PET2) เพือ่ ปรับเปลีย่ น
ระดับการรักษา
เมือ่ PET2 ใหผลบวก (Deauville score (DS) เทากับ 4-5)
จะมีการปรับเปลีย่ นสูตรเปน escalated BEACOPP (escBEACOPP)
จํานวน 4 รอบ แลวตามดวย baseline BEACOPP (basBEACOPP)
อีก 4 รอบเมือ่ PET scan ไดผลลบหลังจาก escBEACOPP ครบ
โดยใน arm นีจ้ ะมีการให Rituximab (R) 375 mg/m2 ฉีดเขาทาง
หลอดเลือดดําในวันแรกของ BEACOPP ทั้งสองแบบ เรียกวา
R + escBEACOPP และ R + basBEACOPP เปรียบเทียบกับ
การให escBEACOPP และ basBEACOPP อีกดวย ถา PET scan
ไดผลบวกหลังจาก escBEACOPP ครบจะเขารับ Salvage treatment
และปลูกถายไขกระดูกดี
ในกรณีที่ PET2 เปนผลลบ (DS เทากับ 1-3) จะใหการรักษา
ตอดวย ABVD อีก 4 รอบ (รวมเปน ABVD ทัง้ สิน้ 6 รอบ) เขารับ
การทํา final PET scan อีกครั้งหลังไดรับ ABVD จนครบกรณี
ไดเปนผลลบ จะพิจารณาวาตอมนํา้ เหลืองกอนเริม่ การรักษาเปน
Large nodal mass (LNM) หรื อ ไม ซึ่ ง นิ ย าม LNM คื อ
ตอมนํา้ เหลืองขนาดตัง้ แต 5 cm ขึน้ ไป เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ระหวาง 2 กลุม คือการฉายรังสีที่ LNM ปริมาณ 30 Gy และ สังเกตุ
อาการแตเพียงอยางเดียว (no further treatment (NFT)) ในกรณีท่ี
final PET scan เปนผลบวกจะเขารับ Salvage treatment และ
ปลูกถายไขกระดูกตอ
Primary endpoint ของการศึกษาคือ 3-year progression-free
survival (3-year PFS) สวน Secondary endpoint ไดแก
ประสิทธิภาพของการให Rituximab รวมกับ escBEACOPP,
basBEACOPP ใน arm ที่ PET2 เปนผลบวก และประสิทธิภาพ
ของการฉายรังสีในผูป ว ยที่ PET2 เปนผลลบทีม่ ี LNM
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พบวาสามารถรวบรวมผูปวยระหวางปค.ศ. 2008-2014
เขาสูก ารศึกษาจํานวนทัง้ สิน้ 780 ราย median follow up ที่ 3.6 ป
(0-7.9 ป) อายุเฉลี่ย 31 ป (14-60 ป) ประกอบไปดวย stage
IIB, III และ IV อยางละ 1 ใน 3 ประกอบไปดวย PET2 เปน
ผลบวก 19% และผลลบ 81% ผล 3-year PFS โดยรวมเทากับ 82%
เมือ่ แยก PET2 ทีเ่ ปนผลบวก และผลลบ ปรากฏวา 3-year PFS
เทากับ 60% และ 87% ตามลําดับ (p<0.001) ในกลุมที่ PET2
เปนผลบวกกลุม ทีไ่ ดรบั Rituximab เปรียบเทียบกับกลุม ทีไ่ มไดรบั
Rituximab รวมใน escBEACOPP และ basBEACOPP มี 3-year
PFS เทากับ 63% และ 57% ตามลําดับ (p=0.53) สําหรับ PET2
ที่ไดผลลบและมี LNM มีทั้งสิ้น 296 ราย ผลของการฉายรังสี
เทียบกับ NFT พบวา 3-year PFS เทากับ 97% และ 93% ตาม
ลําดับ (p=0,29) ผล 3-year overall survival โดยรวมเทากับ 97%
ซึ่งเทากับ 89% และ 99% ในกลุมที่ PET2 เปนผลบวก และ
ผลลบ ตามลําดับ (p=NS)
อยางไรก็ตามกลุม ที่ PET2 เปนผลบวก พบความแตกตาง
เมือ่ แบงเปน DSเทากับ 4 หรือ 5 ซึง่ พบวากรณีท่ี DS เทากับ 5 จะมี

3-year PFS และ 3-year overall survival ทีน่ อ ยกวา DS เทากับ 4
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (3-year PFS เทากับ 35% และ 73% ใน
DS 5 และ 4 ตามลําดับ (p<0.001), 3-year overall survival เทากับ
83% และ 92% ใน DS 5 และ 4 ตามลําดับ (p<0.001)) สําหรับ
ผลขางเคียง grade 3-4 พบเดนใน arm ของ BEACOPP ทีม่ ากกวา
ABVD มี 2 ประการ ไดแก hematologic toxicity พบ 76% เทียบกับ
30% ของการใช ABVD และการติดเชือ้ พบ 10% เทียบกับ 1% ใน ABVD
จะไดเห็นไดวา การใชผล PET2 ในกรณีที่ไดผลลบ จะมี
negative predictive value ที่สูงเพียงพอ ในการใชประเมินถึง
การเลือกใชรูปแบบการรักษาที่ไมจําเปนตองเพิ่มความแรงของ
สูตรเคมีบําบัด รวมทั้งอาจจะสามารถงดการฉายรังสีลงไดโดย
progression-free survival และ overall survival ไมแตกตาง
กับการรับการฉายรังสีในผูป ว ยทีม่ ี LNM ในขณะที่ PET2 ไดผลบวก
การปรับเปลีย่ นเคมีบาํ บัดเปนสูตรทีแ่ รงขึน้ มีผลเปนทีน่ า ยอมรับได
แตการใช Rituximab เพิ่มเขามาไมไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาแตอยางใด

Long-Term Results of the FOLL05 Trial Comparing R-CVP Versus
R-CHOP Versus R-FM for the Initial Treatment of Patients With
Advanced-Stage Symptomatic Follicular Lymphoma

Luminari S, Ferrari A, Manni M, Dondi A, Chiarenza A, Merli F, et al. J Clin Oncol 2018;36:689-696.

เปนการศึกษาตอเนือ่ งของ FOLL05 trial ซึง่ เริม่ ศึกษาตัง้ แต
ป 2005 โดยเปนการศึกษา Phase III ในผูป ว ย advanced stage
symptomatic follicular lymphoma เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการรักษาดวย immunochemotherapy สูตร R-CVP, R-CHOP
และ R-FM โดยไมมี Rituximab maintenance และไดรายงาน
ผลการศึกษาเมือ่ ป 2013 ทีร่ ะยะเวลาติดตามเฉลีย่ (median follow
up) ที่ 34 เดือน โดยมี primary endpoint คือ 3-year time to

treatment failure (3-year TTF) ซึง่ พบวา R-CHOP และ R-FM
เหนือกวา R-CVP โดยพบวา R-CHOP มีผลขางเคียงทีน่ อ ยกวา
R-FM ดังนั้น R-CHOP จึงเปนสูตรที่เหมาะสมในการรักษา
แตเนือ่ งจาก Follicular lymphoma (FL) เปน indolent lymphoma
ซึง่ มีการดําเนินโรคทีย่ าวนาน ไมหายขาด การติดตามผลการศึกษา
เปนระยะเวลานานมากขึน้ จะบงชีถ้ งึ แนวทางการรักษาทีเ่ หมาะสม
ที่สอดคลองกับการดําเนินโรค การศึกษานี้จึงไดทําการติดตาม
ตอเนือ่ งไปจนถึงระยะเวลาเฉลีย่ 7 ป
ผูป ว ย 534 ราย ไดรบั การวิเคราะหแบบ intention-to-treat
จํานวน 504 ราย อายุเฉลีย่ 55 ป (30-75 ป) ระยะเวลาติดตามเฉลีย่
84 เดือน (1-119 เดือน) ปรากฏวา 8-year TTF ของ R-CHOP, R-FM
ยาวนานกวา R-CVP อยางมีนยั สําคัญ คือ 45% (hazard ratio, 0.73;
95% CI, 0.55-0.98; p = 0.033) และ 49% (hazard ratio, 0.70; 95%
CI, 0.52-0.93; p = 0.016) เมือ่ เทียบกับ R-CVP คือ 38% โดยรวม
ทัง้ 3 arm คิดเปน 8-year TTF 44% สําหรับ 8-year progression
free survival (8-year PFS) เปนไปในทํานองเดียวกัน เมือ่ นํามา
วิเคราะหรว มกับ FL international prognostic index 2 พบวา R-CHOP
และ R-FM สามารถลดการเกิด progression ของโรคไดเทากับ 27%
และ 33% เมือ่ เทียบกับ R-CVP ตามลําดับ ซึง่ หมายถึงผูป ว ยทีไ่ ดรบั
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R-CVP มีแนวโนมทีไ่ ดรบั การรักษาเพิม่ เติมมากกวาเนือ่ งจากโรคมัก
จะกลับซํา้ สําหรับอัตราการเกิด secondary malignancy (SM) พบ
41 ราย เปน hematologic cancer 14 ราย และ solid cancer 27 ราย
พบวามี 8-year cumulative incidence of SM เทากับ 9.4% โดย
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเกิด SM เทากับ 33 เดือน (8-96 เดือน) เมือ่ แยก
ตามสูตรการรักษาพบวา R-CVP, R-CHOP และ R-FM มี 8-year
cumulative incidence of SM เทากับ 6.2%, 12% และ 9.6%
(p = 0.077) อยางไรก็ตาม 8-year overall survival โดยรวมเทากับ
83% และไมพบความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ คือ 85%, 83%
และ 79% สําหรับสูตรการรักษาดวย R-CVP, R-CHOP และ R-FM
ตามลําดับ (p = 0.243)

จากขอมูลติดตามระยะยาวนี้ พบวามีผูปวยมากกวา 40%
ที่ปราศจากโรคกลับซํ้า ซึ่งอาจหมายถึงอัตราการหายขาดจาก
โรคอยางแทจริงจากการรักษาดวย immunochemotherapy
เปนสูตรรักษาแรกใน advanced stage FL ถึงแมวา overall
survival จะไมแตกตางกัน เนือ่ งจากธรรมชาติของการดําเนินโรค
และการศึกษาทีไ่ มไดมเี ปาหมายหลักในการศึกษาถึงความแตกตาง
ของ overall survival ตัง้ แตตน เพราะจํานวนผูเ สียชีวติ ในการศึกษา
มี น  อ ย ทํ า ให ต  อ งการประชากรที่ ม ากกว า นี้ ถึงจะทํา ใหเห็น
ความแตกตาง จึงทําใหไมมี power เพียงพอในการบงชีข้ อ มูลดังกลาว
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Hemophagocytosis lymphohistiocytosis associated with HIV-negative
Primary Bone Marrow Hodgkin Lymphoma (PBMHL)
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subcentimeter mediastinal lymph nodes and mild
hepatosplenomegaly without focal lesion.
After receiving board spectrum antibiotic for a week,
he continued having a low-grade fever and worsening
pancytopenia with Hb of 6.3 g/dl, WBC of 1.4 x 109/L
(neutrophil 55.9 % lymphocyte 24.7 % monocyte 6.5 %)
and platelet count of 20 x 10 9/L. Serum ferritin was
remarkably elevated of 10,043 ug/L. Bone marrow examination
showed trilineage hematopoiesis with a left shift of myeloid
maturation. Intracellular organism or abnormal cells
were not detected. There were increasing numbers of
Introduction
histiocytes with hemophagocyticactivity.Bone marrow
The most common cause of pancytopenia is bone marrow histopathology demonstrated atypical Reed Sternberg
defect ranging from benign to malignant process. (R-S) like cells. (Figure. 1)
Hemophagocytosis lymphohistiocytosis (HLH) associated
with Primary Bone Marrow Hodgkin Lymphoma (PBMHL)
is a rare condition, hardly seen in clinical practice.
Case
A 64-year old man presented with prolonged fever
for 2 months, accompanied with drenching night sweat and
significant weight loss. His physical examination revealed
mild pallor without palpable lymph node, liver or spleen.
Complete blood count showed hemoglobin (Hb) of
10.4 g/dl, white blood cell (WBC) count of 2.9 x 109/L Figure. 1
(neutrophil 46.9 % lymphocyte 36.2% monocyte 15.2%)
By immunohistochemistry, the atypical R-S like cells
9
and platelet count of 66 x 10 /L. Septic work-up, as well were positive for CD15 and CD30. Epstein-Barr virusas the serologic tests for viral hepatitis and Human encoded small RNA (EBER) in situ hybridization was positive
Immunodeficiency Virus (HIV), were negative. There was in the atypical R-S cell. Finally, the patient was diagnosed
neither abnormal cell nor leukoerythroblastic blood picture with hemophagocytosis lymphohistiocytosis (HLH),
observed from the peripheral blood smear.
secondary to primary bone marrow Hodgkin lymphoma.
CT scan of the chest and abdomen showed only He then was treated with ABVD chemotherapy regimen.
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Figure. 2 Immunohistochemical stains show CD 15 positive including tumor cells and background (A). CD
30 positive in atypical Reed- Sternberg cell with cytoplasmic and nuclear

A

B

Figure. 3 Immunohistochemical stains of show PAX-5 positive (A). CD 30 positive in atypical Reed- Sternberg cell
with cytoplasmic and nuclear staining pattern (B).
Discussion
Hemophagocytosis lymphohistiocytosis (HLH) is an aggressive condition that characterized by increasing activity
of histiocyte with hemophagocytic activity. Pancytopenia is a prominent consequence, leading to high rates of morbidity
and mortality. The previous report showed the inferior long-term survival of HLH patients of 4% with a median survival
without treatment for less than 2 months [1]. Generally, HLH is categorized into familial and secondary HLH. Familial
HLH is a genetic disease caused by dysfunction of several genes.[1] However, secondary HLH, induced by other
conditions including infection, autoimmune disease, and malignancy, is found more frequent. The etiologies inducing
secondary HLH have to be investigated and treated in order to eradicate the cytokine, which stimulates macrophage,
leading to termination of hemophagocytic activity.
PBMHL is a rare condition, mostly described in HIV-positive patients. Due to the high prevalence of Epstein-Barr
virus infection, HIV-positive patients had a ten-fold increased risk of developing Hodgkin lymphoma, commonly in
advanced stage with extranodal involvement.
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For HIV-negative patients, only 4 cases have been reported. Morita et al. reported the series of patients with
HIV-negative PBMHL which revealed that patients tended to be older and had the worse outcome than HIV-positive
cases.[2] Most patients with PBMHL were treated with standard ABVD regimen. Nonetheless, only one reported case
achieved the long-term survival with standard treatment.[2-5] The others died early during therapy due to either
disease progression or treatment toxicity.
In conclusion, patients with unexplained fever with HLH, even without a sign of organomegaly, the primary bone
marrow lymphoma should be in the differential diagnosis including PBMHL. Unfortunately, primary marrow lymphoma is
often associated with the dismal outcome as the standard treatment might not adequately be able to control the disease
aggressiveness of PBMHL. Therefore, high-intensity chemotherapy with best supportive care and upfront autologous
stem cell transplantation should be considered for improving the patients’outcome. [6-10]
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นพ. กานดิษฎ ประยงครัตน หนวยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ผูปวยชายวัย 59 ป มาโรงพยาบาลดวยปญหาอิ่มอาหารงายมา 3 สัปดาห นํ้าหนักลดจาก 78 เปน 68 กก.ในชวงดังกลาว
ผูป ว ยยังมีไขตาํ่ ๆ ชวงกลางคืน ไมมคี ลําไดกอ นทีส่ ว นใดของรางกาย หรือเหงือ่ อกมาก ผูป ว ยมีโรคประจําตัว ไดแก ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง และ ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ไดรับการรักษาดวย interferon รวมกับ ribavirin เมื่อ 10 ปกอน ผลการตรวจหา
ไวรัสลาสุดเมื่อ 2 เดือนกอนมา รพ. HCV-RNA <15 IU/mL การตรวจรางกายพบ mildly pale, no jaundice, no petechiae or
ecchymoses, no edema.การตรวจหัวใจ-การไหลเวียน การหายใจ อยูในเกณฑปกติ คลําไมพบตอมนํ้าเหลือง การตรวจทอง
พบวา liver-not palpable, spleen 18 cm below lt. costal margin, palpable splenic notch.
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
Hepatosplenic γδ T-cell lymphoma (HSTCL)
- CBC: Hb 9.2 g/dL, Hct 28.4%, MCV 76 fL, NRC 1/100 เปนโรคมะเร็งตอมนํา้ เหลืองทีพ่ บไมบอ ย โดยพบนอยกวารอยละ 1
WBC 2,500/µL, N 50%, L 37%, Mo 10%, Plt 36,000/µL. ของมะเร็งตอมนํา้ เหลืองทัง้ หมด1 โรคมักพบในผูช ายวัยเจริญพันธุ
มัธยฐานที่วินิจฉัยคือ 34 ป (16-58 ป)
- CT chest-whole abdomen: marked enlarged spleen ถึงวัยกลางคนโดยอายุ
2,3
(27 cm) with 2 wedge shape hypodensity suggesting ชาย : หญิง 5:1 สาเหตุของโรคไมทราบแนนอน แตพบวา
splenic infarction. Liver mildly enlarged (16 cm) สัมพันธกับโรคในกลุม autoimmune disease4 โดยเฉพาะ
(สวนใหญคอื Crohn disease)5-9
without space taking lesion. Multiple LN size up to inflammatory bowel disease
9
1.7 cm at paraaortic and aortocaval area. Subcentimeter โรคข อ อั ก เสบรู ม าตอยด และโรคสะเก็ ด เงิ น นอกจากนี10้
ยังพบความสัมพันธของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีกับโรคนี้
mediastinal nodes.
- Bone marrow aspiration: mild hypercellular marrow และโรคนี้ยังพบความสัมพันธของความผิดปกติของโครโมโซม
11
(50%), M:E 1.5:1, increased small cleaved lymphoid แบบ isochromosome 7q (i7q), trisomy 8, 13 และ –Y
cells (20%).
ลักษณะทางคลินิก
- Bone marrow biopsy: Hypercellular BM (70%), Atypical
ผูปวยเกือบทุกรายมีมามโต มีเพียงรอยละ 50 มีตับโต2,12
lymphoid proliferation (50%), CD2+, CD3+, CD4 lack
13
of exp, CD5 partial+, CD7-, CD8 lack of exp, CD20-, โดยผูปวยโรคนี้มักไมมีตอมนํ้าเหลืองโต สวนอาการจาก BCD30-, Granzyme-B+, TSA-1+, beta-F1+, Ki67 80%. symptom พบได บ  อ ยครั้ ง กลุ  ม อาการ hemophagocytic
พบไดบอย การตรวจเลือดมักพบภาวะ cytopenia โดยมัก
Cytogenetics: 46, XY
- TCR-rearrangement: TCR-β+, TCR-γ+, TCR-δ- พบภาวะโลหิตจาง และเกล็14ดเลือดตํา่ กอน สวนเม็ดเลือดขาวตํา่
ไดใหการวินิจฉัยโรควาเปน hepatosplenic γδ-T-cell พบในกรณีโรคเปนมากแลว ความผิดปกติของการทํางานของตับ
พบตั้งแตความรุนแรงเล็กนอยจนถึงปานกลาง มีการเพิ่มขึ้น
lymphoma, stage IVB
ของ AST, ALT ALP รวมถึง LDH ซึง่ นอกจากสรางจากเซลล
มะเร็งแลว อาจเพิ่มสูงขึ้นจากการมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกและ
hemophagocytosis ไดอีกดวย15,16
การวินิจฉัยโรค
การวินจิ ฉัยโรค การวินจิ ฉัยอาศัยการตรวจชิน้ เนือ้ ทางพยาธิ
วิทยา ซึ่งจะพบลักษณะที่มีเซลลมะเร็งที่มีขนาดปานกลางเปน
ส ว นมาก แต อาจพบเซลล ที่ มี ข นาดเล็ ก หรื อ ใหญ ป ะปนได
แตในรายที่มี blastic transformation จะพบเซลลขนาดใหญ
ปริมาณมาก นิวเคลียสมี irregular contour with indentation
และมี fine or course chromatin ไซโทพลาสซึมมีสีนํ้าเงินออน
ขอบเขตชัด และพบ fine cytoplasmic granule4,11,17 ในมาม
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พยาธิสภาพพบการขยายของ red pulp และมีการฝอตัวของ white pulp18 ในตับพบเซลลมะเร็งใน sinusoid โดยมี sparing
of hepatic triad17 การยอม IHC มักพบ CD3+ CD4- CD8 +/- แตพบใหผลบวกตอ marker แสดง cytotoxic granules และ
การตรวจ TCR rearrangement พบ γδ-rearrangement4,11,17 แตในรายที่มี i7q อาจพบมี TCR-β ได11 เนื่องจากโรคมักมี
การลุกลามเขาไปในไขกระดูกบอยครั้งจึงสามารถวินิจฉัยไดจากการตรวจไขกระดูก การตรวจ cytogenetics อาจพบความผิด
ปกติดังไดกลาวขางตน
การรักษาโรค
เนือ่ งจากเปนโรคทีก่ ารดําเนินโรครวดเร็วรุนแรงและพัฒนาการ
ดื้อยาไดไวมาก ทําใหผลการรักษาโรคนี้ในปจจุบันยังไมไดผลดี
เทาทีค่ วร สําหรับ CHOP-like regimen มีอตั ราการตอบสนองราว
รอยละ 40-60 ซึง่ complete response rate เพียงรอยละ 30-45
เทานัน้ 4 การใชสตู รการรักษาทีแ่ รงขึน้ ไดแก hyper-CVAD ใหโอกาส
ตอบสนองทีม่ ากขึน้ แตโรคก็สงบแคระยะเวลาสัน้ มาก การตัดมามใช
ในกรณีทมี่ ภี าวะ cytopenia มาก การปลูกถายเซลลตน กําเนิดเม็ด
เลือดทัง้ แบบ autologous และ allogeneic ก็ไมสามารถทําใหโรคหาย
ขาดได แมอตั ราการสงบของโรคในกลุม allogeneic จะดีกวาแต
transplant-related mortality ก็สงู กวาทําใหอตั ราการรอดชีวติ ไม
ตางกัน11 โดย series ใหญทส่ี ดุ ของ center of international blood and
marrow transplantation registry รายงานผูป ว ย HSTCL 90 รายทีไ่ ดรบั
การปลูกถายทัง้ สองแบบพบวาอัตราการรอดชีวติ 1 ปของ autologous
SCT เปนรอยละ 88 เทียบกับ รอยละ 66 ในกลุม allogeneic
SCT แตผปู ว ยกลุม หลังมีโรคทีร่ นุ แรงกวาและมีสดั สวนผูป ว ยทีด่ อื้
ยาเคมีบําบัดสูงกวา อยางไรก็ดีมีรายงานวาการปลูกถายเซลล
ตนกําเนิดแบบ allogeneic โดยใช alternative donor และ total
body irradiation-based conditioning regimen ในผูป ว ยอายุนอ ย
สามารถทําใหผปู ว ยรอดชีวติ โดยปราศจากโรคในระยะยาวไดสงู ถึงกวา
10 ป19 แตขอ มูลดังกลาวก็ยงั มีจาํ นวนผูป ว ยนอยทําใหยงั ไมสามารถ
สรุปไดวาเปนการรักษาที่ดีและเปนมาตรฐานในการรักษาโรคนี้
สําหรับยาใหม ทัง้ antifolate, HDAC inhibitors และ monoclonal
antibody ตางๆ ซึง่ ขณะนีม้ ที ี่ใชในรายทีด่ อื้ ยาและโรคกลับเปนซํา้
romidepsin กําลังมีการศึกษาในการใชรว มกับ CHOP เปน frontline
ในการรักษา peripheral T-cell lymphoma ชนิดตางๆ อยู

การดําเนินโรค
ไดใหการรักษาดวยเคมีบําบัดสูตร CHOEP ในรอบแรก
และ EPOCH ในรอบสองมามยังโตเทาเดิม จึงไดเปลี่ยนไปให
salvage ด ว ยสู ต ร gemcitabine–oxaliplatin(GemOx)
มามคอยๆ ยุบลง หลัง 4 รอบเหลือ 14 cm ใตชายโครงซาย
จากนั้นไดรับการตัดมาม (มามพบขนาด 20x15x9 cm และมี
accessory spleen ดวย การตรวจทางพยาธิวิทยาพบ T-cell
ลักษณะคลายที่พบในไขกระดูกแต Ki-67 40%) ตามดวยการ
ให GemOx อีก 3 รอบตามดวยการปลูกถายเซลลตนกําเนิด
แบบ autologous ดวย BEAC conditioning regimen และ
stem cell dose 3.15 x 106 CD34+cell/kg engraftment
ของ neutrophil D+10, platelets D+14 ชวงปลูกถายมีเฉพาะ
catheter-related blood stream infection และ suspicious
of invasive aspergillosis (galactomannan 0.6) ได ใ ห
piperacillin/tazobactam เปลีย่ นเปน meropenem + vancomycin
และ amphotericin B 1 mg/kg/day หลั ง engraftment
ไขลดลงดี D+100 ตรวจไขกระดูกพบวา tumor cell เพิ่มจาก
กอนปลูกถาย 5% involvement เปนรอยละ 40 ดูอาการตอไป
D+141 พบมี ภ าวะดี ซ  า นมา 2 สั ป ดาห ตั บ โต 15 cm
ใตชายโครงขวา ตรวจการทํางานของตับพบ TB 16 mg/dL,
DB 13.5 mg/dL, AST 1,339 U/L, ALT 1,026 U/L, ALK 361
U/L การตรวจไวรั ส ตั บ อั ก เสบให ผ ลลบ ผู  ป  ว ยปฏิ เ สธการ
ตัดตรวจชิ้นเนื้อตับ ใหเคมีบําบัดสูตร fludarabine phosphate
-dexamethasone-cytosine arabinoside-cis-platinum
(FLUDAP) ตับยุบลงเหลือ 5 cm ใตชายโครงขวา แต 35 วัน
หลังไดยาตรวจเลือดพบ CBC-Hct 29%; WBC 100, 800/µL,
N 18%, L 73%, Plt 32,000/µLดูสเมียรพบเปนเซลลลมิ ฟอยด
ขนาดใหญ จึงวินจิ ฉัยวาเปน blastic transformation ของ HSTCL
จึงไดใหยา pralatrexate สัปดาหละครั้ง (6 สัปดาหเปน 1 รอบ
พัก 1 สัปดาหกอ นรอบใหม) พบวา circulating blast ลดลง WBC
เหลือ 21,000/µL จึงไดให cycle 2 ตอ ครัง้ ที่ 2 มี P. aeruginosa
septicemia ไดให meropenem และ de-escalate เปน cefepime
ชวงเดียวกันนี้ identify ไดวา นองชายเปน match sibling donor
แตในสัปดาหสดุ ทายของรอบ 2 ไขกลับมาขึน้ และตรวจ hemoculture
พบ methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) echocardiogram
พบมี vegetation ที่ mitral valve วินิจฉัยวาเปน infective
endocarditis ใหยาปฏิชีวนะเปน cloxacillin 4 สัปดาหพรอม
กับ pralatrexate cycle 3 ชวงสัปดาหที่ 5 และ 6 มี severe
mucositis ไดรับไวในโรงพยาบาลเพื่อใหการรักษา ตอมามี
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ภาวะ hospital-acquired pneumonia เพาะเชื้อขึ้น E. coli ESBL+ และ invasive pulmonary aspergillosis ไดใหยา imipenem
+ amphotericin B ภายหลังเปลี่ยนเปน voriconazole ควบคุมการติดเชื้อได แตตอมามีภาวะ coma และชัก มี left hemiplegia
ตรวจภาพรังสีสมองพบ large middle cerebral artery infarction นึกถึง septic emboli จาก IE เดิม จากนั้นผูปวยเสียชีวิตอยาง
รวดเร็ว รวมระยะเวลาวินจิ ฉัยถึงเสียชีวติ 19 เดือน และหลังจากกลายเปน blastic transformation จนเสียชีวติ 7 เดือน ขณะเสียชีวติ
ไมมี circulating blast แลว
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