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Pattern ของ malignant lymphoma ในไขกระดูก

การวินิจฉัย malignant lymphoma ในไขกระดูกมีความส�ำคัญทางคลินิก ไม่วา่ จะเป็ นการวินิจฉัย primary bone marrow
lymphoma หรื อการวินิจฉัย staging of lymphoma ในการวินิจฉัย malignant lymphoma ในไขกระดูกควรต้ องท�ำ  bone marrow
biopsy ด้ วย เพราะมีความไวในการตรวจพบมากกว่าการตรวจแต่ bone marrow smear เพียงอย่างเดียว การวินิจฉัยต้ องมีประวัติ
และผลการตรวจทังหมดร่
้
วมด้ วย โดยเฉพาะถ้ าเป็ นการ staging ก็ควรรู้ ชนิดของ lymphoma นัน้ ๆ อาจต้ องท�ำการศึกษาทาง
immunophenotypeหรือ เทคนิคอืน่ ๆ ร่วมด้ วย ในการเตรียมชิ ้นเนื ้อไขกระดูกควรต้ อง decalcify แบบอ่อน เช่นการใช้ สารละลาย EDTA

Pattern ของ malignant lymphoma ที่พบในไขกระดูก
อาจแบ่งได้ 6 แบบ ดังนี้

1. Focal pattern ลักษณะนีจ้ ะพบกลุ่มของ malignant lymphoma เป็ นหย่ อมๆ แบ่ งได้ เป็ น 2 รู ปแบบคือ
a. Focal paratrabecular pattern แบบนี ้พบกลุม่ lymphoma cell เป็ นแถบตามขอบกระดูก trabecular ลักษณะที่ส�ำคัญ
ที่จะบอกว่าเป็ น focal paratrabecularคือ lymphoma cell อยู่ชิดกระดูกโดยไม่มี hematopoietic cell อื่นมาคัน่ และกระจายเป็ น
แนวยาว ไม่ใช่กลุม่ lymphoma nodule ที่ขอบ nodule มาสัมผัสกับขอบ trabecular boneหรื อไม่ใช่แบบ diffuse pattern ที่กระจาย
มาถึง trabecular bone การย้ อมดู reticulin fiber จะพบ fiber ในกลุม่ lymphoma ซึง่ ช่วยในการวินิจฉัยอย่างมาก รูปแบบนี ้พบได้
บ่อยใน follicular lymphoma
b. Focal non-paratrabecular (random) pattern แบบนี ้พบกลุม่ lymphoma cell เป็ นกลุม่ รูปร่างไม่แน่นอน ขอบไม่ชดั
และพบ lymphoma cell กระจายรอบๆ กลุม่ กลุม่ ของ lymphoma ในรูปแบบนี ้ อยู่กระจายทัว่ ไปในไขกระดูกอยู่ระหว่าง paratrabecular bone (intertrabecular space) รูปแบบนี ้พบได้ ใน lymphoma เกือบทุกชนิด
2. Diffuse pattern แบบนี ้พบ lymphoma cell อยู่กระจายในไขกระดูก เป็ นผืนใหญ่แทนที่ fat cells และไม่เป็ น nodule รูปแบบนี ้
พบได้ ใน lymphoma หลายชนิด
3. Interstitial pattern แบบนี ้พบ lymphoma cell อยูก่ ระจายในไขกระดูก โดยแทรกอยูร่ ะหว่าง hemopoietic cells ปกติ ลักษณะนี ้
วินิจฉัยยาก และอาจต้ องอาศัยการย้ อม immunohistochemistry ที่จะแยก lymphoma cells ออกมาให้ เห็นชัดเจนขึ ้น รู ปแบบนี ้
พบไม่บอ่ ย พบได้ ใน lymphoma หลายชนิด
4. Sinusoidal pattern แบบนีพ้ บ lymphoma cell อยู่ใน sinusoid ในไขกระดูก อาจวินิจฉัยยาก แต่จะเห็นได้ ชดั เจนเมื่อย้ อมดู
lymphoma cell ด้ วย immunohistochemistry ซึ่งจะท�ำให้ เห็นกลุ่ม lymphoma ใน sinusoid ได้ ชดั รู ปแบบนี ้พบไม่บ่อย พบได้
ใน lymphoma ชนิด splenic marginal zone lymphoma, intravascular lymphoma และอาจพบใน lymphoma ชนิดอื่นได้ บ้างแต่
ก็พบน้ อยมาก
5. Granulomatous pattern แบบนี ้พบ lymphoma cell เป็ นตัวเดี่ยวๆ อยู่ใน granulomaส่วนมากเป็ น Hodgkin cell/RS-cell ใน
classical Hodgkin lymphoma และมีรายงานว่าพบได้ ใน follicular lymphoma, DLBCL and PTCL. NOS
6. Mixed pattern คือพบ lymphoma มากกว่าหนึง่ รูปแบบ
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ตารางข้างล่างแสดงชนิด และรู ปแบบที่พบในไขกระดูก 36 ราย
ที่ รวบรวมจากศูนย์พยาธิวิทยาไฮเทคแล็ป ระหว่างปี 2015 – 2016
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พญ.พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร
สาขาอายุ รศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลจุ ฬาภรณ์

Clinical development of anti-CD19 chimeric antigen receptor T-cell therapy for B-cell
non-Hodgkin lymphoma Shinichi Makita, Kiyoshi Yoshimura and Kensei Tobinai (Japan)
Cancer Sci 108 (2017) 1109-1118

Abstract

Introduction
Structure of the Anti-CA19 CAR

B-cell non-Hodgkin lymphoma (B-NHL) เป็ นมะเร็งในระบบ
เลือดที่พบบ่อยที่สดุ แม้ วา่ จะมียาเคมีบ�ำบัด antibody, และวิธี
CD19 เป็น B-cell-receptor-associated protein ผิว B-cell
การรักษาใหม่ๆ หลายอย่างทีท่ ำ� ให้ พยากรณ์โรคดีขึ ้น แต่ยงั มีผ้ ปู ่ วย ซึง่ เหมาะที่จะเป็ นเป้าหมายในการรักษา เนื่องจาก 1) แสดงออก
จ�ำนวนหนึง่ ที่ตอบสนองไม่ดี
บน malignant B cells ทุกประเภท 2) ไม่แสดงออกบนเซลล์เม็ด
เลือดหรื อเนื ้อเยื่อชนิดอื่นๆ
Anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T-cell
therapy เป็ นความหวังหนึ่งของการรักษาด้ วย adoptive cell CAR-T therapies ส่วนใหญ่ที่ใช้ ใน clinical trials จะมีเป้าหมาย
treatment และมีแนวโน้ มที่จะช่วยรักษา B-cell leukemia และ ในการจับ CD19 แต่ก็ยงั มีประเภทที่มีเป้าหมายอื่นๆ ด้ วย
relapsed/refractory B-cell lymphoma ทีด่ ื ้อต่อการรักษาอืน่ ๆ ได้
ดังในหลายการศึกษาทางคลินคิ (ได้ รับการขนานนามว่า “breakAnti-CD19 CAR มี 3 ส่วนประกอบหลัก 1) Single-chain
through therapy” จาก US FDA) แต่ทงนี
ั ้ ้ ยังมีอีกหลายปั จจัยที่ variable domain (scFv) ซึ่งได้ จาก anti-CD19 monoclonal
จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ก่ อ นที่ จ ะน� ำ ไปใช้ กับ คนไข้ จ ริ ง antibody 2) A transmembrane domain 3) The signal transได้ แก่ 1) กระบวนการผลิต 2) ประสิทธิ ภาพ 3) ปริ มาณเซลล์ duction domain of T-cell receptor (TCR) (CD3 Fig.1a)
ทีเ่ หมาะสมในการรักษา 4) กระบวนการ lymphocyte-depleting
chemotherapy 5) CAR structure 6) การรับมือกับผลข้ างเคียง
ที่ จะเกิ ดขึน้ เช่น cytokine release syndrome, neurologic
toxicity, on-target off-tumor toxicity ซึง่ จะกล่าวถึงหลักการ
และการพัฒนาของ CD19-CAR-T therapy ทีน่ ำ� มาใช้ กบั B-NHL
ต่อไปใน review ฉบับนี ้
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Figure 1 Schematic structure of a chimeric antigen receptor. Chimeric antigen receptor (CAR) consists of a

single-chain variable domain derived from a monoclonal antibody, a transmembrane domain, and a signal transduction
domain of T-cell receptor (CD3f) (a). To improve the CAR T-cell expansion capacity, CAR structure was refined gradually (b).
VH, heavy chain variable region; VL, light chain variable region

Figure 2

Cytotoxicity of CAR-T against tumor cells. Normal T cells interact with antigen-presenting cells
(APCs) such as dendritic cells to be activated via the T-cell receptor (TCR) and other costimulatory domains (a).
TCR-mediated antigen recognition depends on the peptides displayed on the major histocompatibility complex
(MHC) molecules. Nevertheless, a CAR-T can recognize target antigens via the antigen-recognition domain and is
not dependent on MHC (b). When a CAR-T recognizes a specific antigen, the cell is activated via the intracellular
signal transduction domain and exerts target cell toxicity. Ag, antigen; CAR-T, chimeric antigen receptor T cell.
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Figure 3 The outline of CAR T-cell therapy. CAR, chimeric
antigen receptor

เริ่ มต้ นจากผู้ป่วยเข้ าเครื่ องแยกเก็บเม็ดเลือด
ขาวชนิด mononuclear cells (leukocyte apheresis)
จากหลอดเลือดส่วนปลายของผู้ป่วยเอง แล้ วน�ำเม็ด
เลือดขาวที่เก็บได้ นี ้ไปผ่านกระบวนการคัดแยก T cells
เพื่อน�ำไปกระตุ้นในสภาวะที่เหมาะแก่การเพิ่มจ�ำนวน
(IL-2 หรื อ anti-CD3 antibodies) จากนัน้ transfected CAR genes เข้ าไปใน T cells เหล่านี ้ โดยใช้ retroviral หรื อ lentiviral vectors ก่อนที่จะใส่กลับไปให้ ผ้ ู
ป่ วย โดยที่ผ้ ปู ่ วยได้ ผา่ นการรับยาเคมีบ�ำบัดเพื่อลด
จ�ำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte มาเรี ยบร้ อย
แล้ ว ซึง่ ผู้ป่วยจะมี cytokines IL-7 และ IL-15 ที่จะช่วย
เพิ่มจ�ำนวน T-cell และ antitumor activity ในร่างกาย
เพิ่มขึ ้นโดยกระบวนการฟั ฒนา CAR-T product นี ้ใช้
เวลาทังหมดประมาณ
้
2-3 สัปดาห์

ผลข้างเคียงของการรักษาด้วย CD19-CAR-T

1. Cytokine-release syndrome (CRS) เป็ นภาวะข้ างเคียงที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ อาจเกิดได้ ตงแต่
ั ้ ไม่กี่ชวั่ โมง ถึง 14 วันหลังจากใส่เซลล์
อาการนี ้อธิบายจากกระบวนการทางภูมิค้ มุ กันเมื่อ CAR-T จับกับ antigen ที่ก�ำหนดผิวเซลล์มะเร็ง CAR-T จะถูกกระตุ้นให้ หลัง่
proinflammatory cytokines เช่น interferon (IFN)-gamma IL-6, IL-10 ส่งผลให้ จ�ำนวนของ CAR-T เพิ่มขึ ้นและกระตุ้นการท�ำลาย
เซลล์มะเร็ ง (antitumor activity) ในขณะเดียวกัน หากมีการหลัง่ cytokines ออกมามากเกินไปจะน�ำไปสูอ่ าการ CRS ที่รุนแรงได้ ซึง่
พบว่า First-generation CAR-T therapy จะไม่เกิด CRS แต่กไ็ ม่มี antitumor activity เพียงพอด้ วยส่วนsecond-generation CAR-T อาจ
เกิด CRS ในหลายงานวิจยั แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างประสิทธิภาพของ CAR-T และความรุนแรงของ CRS แม้ จะ
พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ตอบสนองดีตอ่ CAR-T therapy จะมีอาการ CRS เล็กน้ อยอาการและอาการแสดงของ CRS ได้ แก่ ไข้ สงู ,
อ่อนเพลีย, คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร, หัวใจเต้ นเร็ ว ความดันต�่ำ  capillary leakage ซึง่ แบ่งระดับความรุนแรงได้ ตาม Figure 4
(Common terminology criteria for adverse events version4)โดยอาจติดตามระดับ cytokine ด้ วย real-time quantitative monitoring แต่ท�ำยาก ราคาแพง และอาจไม่บง่ บอกอาการทางคลินิกโดยตรง, หรื อการวัดระดับ C-reactive protein (CRP) ที่ผลิตจาก
เซลล์ตบั หลังจากถูกกระตุ้นด้ วย IL-6
การดูแลรักษา CRS ขึ ้นกับความรุนแรงของอาการ grade1-2 สามารถให้ การรักษาแบบประคับประคอง เช่น acetaminophen และ
fluid resuscitation ในกลุ่มนีค้ วรหลีกเลี่ยงการให้ corticosteroid เนื่องจากประโยชน์ ไม่ชดั เจนและอาจรบกวนการเพิ่มจ�ำนวน
ของ CAR-T ในผู้ป่วยได้ แต่หากเป็ น grade 3-4 ที่อาจมีความรุ นแรงถึงชี วิตได้ มีความจ�ำเป็ นต้ องให้ การรั กษา Tocilizumab
(monoclonal antibody ที่จบั กับ IL-6 receptor) จะช่วยให้ อาการดีขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ถือเป็ น first-line treatment ของ severe CRS
(แต่ไม่แนะน�ำให้ ใช้ ใน low-grade CRS และในการป้องกัน (Prophylaxis) เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ)
2. Neurologic toxicityเช่น delirium, aphasia, and transient high-order brain function disordersหรื ออาจมีอาการเหมือน
leukoencephalopathy จากการเอกซเรย์หลังการให้ CAR-T therapy โดยส่วนมากจะสามารถกลับเป็ นปกติได้ ในภายหลัง กลไกการ
เกิ ดยังไม่ชัดเจนแต่ลักษณะการเกิ ดเหตุการณ์ จะคล้ ายกับผู้ป่วยที่ ได้ รับการรั กษาด้ วย high-dose IL-2 หรื อ blinatumomab
(bispecific T-cell engager) อาจพอจะบ่งชี ้ได้ วา่ สาเหตุนา่ จะเกิดจากกลไกทางภูมิค้ มุ กัน
3. B-cell aplasia เนื่องจาก B cells ปกติก็มี CD19 บนผิวเซลล์ ซึง่ จะถูกท�ำลายโดย CD19-CAR-T เช่นกัน เรี ยกว่า “on-target
off-tumor effect” ส่งผลให้ เกิด hypogammaglobulinemia ได้ เป็ นระยะเวลานาน โดยอาจจ�ำเป็ นต้ องให้ Immunoglobulin ชดเชย
ในบางช่วงเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื ้อที่รุนแรง
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1. CTL019 (University of Pennsylvania ร่ ว มกับ Novartis) ได้ พัฒ นา 2nd generation CD19-CAR-T โดยใช้ m urine
anti-CD19 scFv, CD8 hinge and a transmembrane domain, 4-1BB (costimulatory molecule), and CD3 มี ก ารท� ำ 
pilot study ในผู้ป่วย relapsed/refractory B-CLL 14 ราย ได้ CR 4 คน (29%), PR 4 คน (29%), ORR 58%จากผู้ป่วยเหล่านี ้
ผู้ป่วยที่ได้ PR มีการกลับเป็ นซ� ้ำที่ 9 เดือนหลังจากการรักษา 1 คน โดยต่อมน� ้ำเหลืองโตเร็ ว ตัดชิ ้นเนื ้อตรวจพบว่าเป็ น Richter’s
transformation ที่ CD19 negative ส่วนผู้ป่วยทัง้ หมดที่ได้ CR ตรวจพบด้ วย quantitative PCR ว่ามีการแบ่งตัวของCTL019
ในร่ า งกายผู้ป่ วยเป็ น จ� ำนวนมากทัง้ 4 คน นานอย่างน้ อย 14-19 เดื อน ในขณะที่ ผ้ ูป่วยที่ ไ ม่ตอบสนองต่อการรั กษา พบว่ามี
expansion magnitude น้ อยกว่าชัดเจน (median 73,237 เทียบกับ 420 copies/mcg, p=0.013) และพบว่ามี CRS ในผู้ป่วย
9 จาก 14 ราย (64%) ที่ 1-14 วันหลังจากฉีดยา (median 7 วัน) โดยเป็ น CRS grade 3-4 จ�ำนวน 6 ราย และ4 จาก 6 รายนี ้
ต้ องเข้ ารับการดูแลใกล้ ชิดใน ICU
นอกจากนี ้ยังมี phase IIa trial of relapsed/refractory B-NHL ประกอบด้ วย DLBCL 26 คน, Follicular lymphoma 14 คน,
mantle cell lymphoma 3 คน รวม 43 คน (excluding B-CLL) ได้ น�ำเสนอ interim results ใน ASH 2015 โดยมีผ้ ไู ด้ รับ CAR
T-cell ทังหมด
้
30 คน (เนื่องจาก 4 คน มี disease progression, 6 คน production failure, และ 3 คนไม่สมัครใจร่ วมโครงการต่อ)
และ 28 คนที่ได้ รับการประเมินผลที่ 3 เดือนพบว่ามี ORR 47% ใน DLBCL (3 CR, 4 PR), 73% ใน FL (4 CR, 4 PR) มีผ้ ปู ่ วย 6 ราย
ที่ได้ แค่ PR ที่ 3 เดือน แต่ในที่สดุ การตอบสนองดีขึ ้นเป็ นCR ในภายหลังบ่งชี ้ว่าการตอบสนองที่ดีที่สดุ ต่อ CTL-19 อาจจะช้ ากว่า
การให้ ยาเคมี บ�ำบัดแบบดัง้ เดิม ซึ่งผลการประเมินที่ ยาวกว่านัน้ ใน ASH-2016 ผู้ป่วยที่ ได้ CR ยังอยู่ใน CR และพบ CRS ใน
ผู้ป่วยทังหมด
้
16 ราย (53%) ส่วนมากเป็ น grade2 (14/16 คน) บ่งชี ้ว่าความรุ นแรงของ CRS น้ อยกว่า การให้ CD19-CAR-T
therapy ในผู้ป่วย B-ALL
จากผลเบื ้องต้ นนี ้ CTL-19 มีประสิทธิภาพดีส�ำหรับ relapsed/refractory B-NHL และผลข้ างเคียงไม่รุนแรงเกินไป (สามารถ
ดูแลได้ ) แต่ก็ยังมีอีกหลายปั ญหาที่ต้องศึกษาต่อไป ดัง global phase II trial (including Japan) for relapsed/refractory
DLBCL (NCT02445248)
2. KTE-C19 (NCI สหรัฐอเมริ กา และบริ ษัท Kite Pharma) เป็ น CD19-CAR-T ที่ประกอบด้ วย anti-CD19, scFv, CD28
(hinge, transmembrane, and costimulatory domains), and CD3 Phase I trial ใน relapsed/refractory B-NHL พบ
ว่าผู้ป่ วย aggressive B-NHL ได้ CR 4 จาก 7 ราย (57%) และ PR 2 จาก 7 ราย (28%) มีหลาย Multicenter trials ใน B-cell
leukemia and lymphoma เช่น Zuma-1 trial (NCT02348216) เป็ น phase I/II ใน relapsed/refractory DLBCL  phase I ผู้ป่วย
refractory DLBCL 7 คน ได้ KTE-C19 ขนาด 2*106 cell/kg หลังจาก lymphodepletion-chemotherapy ผู้ป่วย 5 ใน 7 ราย
(71%) ได้ objective response ที่ 1 เดือนหลังให้ CAR (4 คน, 57% ได้ CRs) ผู้ป่วย 6 คนมีภาวะ CRS (5 คนเป็ น grade 1-2,
1 คนเป็ น grade 4 ซึ่งเป็ น dose-limiting toxicity DLT), ผู้ป่วย 4 คนมีผลข้ างเคียงทางระบบประสาทอย่างน้ อย 1 อย่าง 3 คน
เป็ น grade3, และ 1 คนเป็ น grade4 (คนเดียวกับที่มี DLT) นอกจากคนนีแ้ ล้ ว คนอื่นๆมีผลข้ างเคียงประมาณ 7-8 วันแล้ วหาย
เองจึงได้ ด�ำเนิน phase II ของ Zuma-1 ต่อ (late breaking abstract ของ ASH-2016) จากผู้ป่วยทังหมด
้
101 คน มี 51 คนที่
สามารถท�ำการวิเคราะห์ได้ ณ เวลานัน้ การผลิต KTE-C19 ส�ำเร็ จถึง 99% ของผู้ป่วยทังหมด
้
ด้ วยเวลาเฉลี่ย 17.4 วัน นับตังแต่
้
เจะเลือด ถึงน�ำ KTE-C19 มาให้ แก่ผ้ ปู ่ วย (ใช้ เวลาผลิต 6-8 วัน) ซึ่งถือว่าเร็ วเมื่อเทียบกับงานวิจยั อื่นๆ ORR 76% (47% CR และ
29% PR) PFS ที่ 1 และ 3 เดือน (Primary endpoint) เท่ากับ 92% และ 56% ตามล�ำดับ CRS grade 3-4 และผลข้ างเคียงทาง
ระบบประสาท เท่ากับ 20% และ 29% ตามล�ำดับ โดยหลังใส่เซลล์ พบว่า KTE-C19 เพิ่มจ� ำนวนภายใน 14 วัน ซึ่งระดับการ
แบ่งตัวสูงสุด สัมพันธ์ กบั การตอบสนองที่ 3 เดือน (p=0.008) ผลข้ างเคียงที่รุนแรงทางระบบประสาท สัมพันธ์ กบั การเพิ่มขึ ้น
ของIL-15, IL-6, IL-10 และ IFN-gamma-inducible protein 10 (IP-10)
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ตารางที่ 1 Selected clinical trials of anti-CD19 CAR T-cell therapy against B-NHL

Figure 4 The grading system and treatment algorithm for CRS after CAR T-cell infusion. CAR,

chimeric antigen receptor; CRS, cytokine release syndrome.
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3. JCAR014 และ JCAR017 (Fred Hutchinson Cancer Research Center: FHCRC, the Memorial Sloan Kettering Cancer
Center: MSKCC, and Seattle Children’s Research Institute ร่ วมกันท�ำหลาย Clinical trial ส�ำหรับ CD19-CAR-T products)
JCAR014 ประกอบด้ วย murine anti-CD19, scFv, and IgG4 hinge, CD28 transmembrane domain, 4-1BB costimulatory
domain, and CD3, transfected ด้ วย truncated epidermal growth factor receptor สามารถตรวจเลือก และก�ำจัด CAR-T ซึง่ ผลิต
จาก CD4 แยกจาก CD8 memory T cells เพื่อให้ แน่ใจว่า ratio ของ CD4+/CD8+CM-CAR-T เป็ นสัดส่วน 1:1(CD8+CM-CAR-T
มีความสามารถในการก�ำจัดเซลล์มะเร็ ง ในขณะที่ CD4+CM-CAR-T มีความสามารถด้ านนี ้ต�่ำกว่า แต่สามารถผลิต inflammatory
cytokines หลายชนิด) โดยทัง้ 2 ชนิดจะท�ำงานร่วมกัน
Phase I ของ JCAR014 ใน relapsed/refractory B-NHL แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างสูตรของ lymphodepletionchemotherapy, cell dose, การตอบสนอง และผลข้ างเคียงที่เกิด โดยในผู้ป่วยที่ได้ รับการประเมินทังหมด
้
30 คน (18 คนได้ รับ
Cyclophosphamide และ Fludarabine (CY/FLU) และ 12 คนได้ รับ Cyclophosphamide +/- Etoposide) โดยผู้ที่ได้ รับ CY/FLU มี
CR มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ รับ Cyclophosphamide +/- Etoposide 50% vs 8%ตามล�ำดับ (p=0.02), และในกลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ รับ CY/FLU
ที่ได้ รับ cell dose 2x105/kg, 2x106/kg, 2x107/kg พบว่ากลุม่ ที่ได้ 2x106/kg มีอตั ราส่วน ORR สูงที่สดุ (33%, 82%, และ 75%
ตามล�ำดับ), ส่วนอัตราการเกิด CRS เท่ากับ 0%, 9% และ 50% ตามล�ำดับ
JCAR017 multicenter phase I trial ส�ำหรับ relapsed/refractory B-NHLจ�ำนวน 26 คน (22 คน เป็ นชนิด aggressive NHL)
ได้ รับ CY/FLU-lymphodepletion-chemotherapy ตามด้ วย CAR-T ปริ มาณ 2x106/kg พบว่ามี ORR 73% (CR 46%) และพบ
grade 3-4 CRS และ/หรื อผลข้ างเคียงทางระบบประสาท grade 3 รวม 12% โดยไม่มีผ้ ปู ่ วยรายใดจ�ำเป็ นต้ องได้ รับยากระตุ้นความ
ดัน (Vasopressors) นอกจากนี ้ยังพบว่า หากมี CRS grade 3-5 ผู้ป่วยจะมีปริ มาณ IL-15, IL-6, IL-2, IFN-gamma, CRP, และ
Ferritin สูงกว่า grade 0-2 ชัดเจน ซึง่ ค่าประมาณ cytokine เหล่านี ้อาจช่วยระบุความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิด CRS หรื อ
neurologic toxicity ในผู้ป่วยแต่ละรายได้ โดยหากมีการท�ำวิจยั ในผู้ป่วยจ�ำนวนมากกว่านี ้จะช่วยยืนยันให้ ชดั เจนขึ ้นได้

ปั ญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ของ CAR-T therapy

แม้ วา่ ประสิทธิภาพของการใช้ CD19-CAR-T therapy จะดูดมี าก ยังมีปัญหาหลายอย่าง ที่ต้องได้ รับการแก้ ไขก่อนที่จะน�ำไป
ใช้ ในการตรวจรักษาตามปกติได้ ดังข้ อสรุปในตารางที่ 2
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1. การควบคุมโรคให้อยูใ่ นภาวะสงบ ระหว่างรอการผลิต CAR-T ยังค่อนข้างยาก โดยเฉพาะใน aggressive lymphoma เนือ่ งจากผู้ป่วย
ส่วนมากที่จ�ำเป็ นต้ องใช้ CAR T-cell จะดื ้อต่อการรักษามาตรฐาน โดยที่การผลิต CAR-T ที่จ�ำเพาะต่อผู้ป่วยแต่ละราย ต้ องใช้ เวลา
ค่อนข้ างนาน หลายการวิจัยในยุโรปและอเมริ กาใช้ ibrutinib และ lenalidomide เป็ นควบคุมโรคให้ ผ้ ูป่วย ระหว่างรอการผลิต
ส่วนการแก้ ไขที่ตรงประเด็น คือ การพัฒนากระบวนการผลิต CAR-T ให้ เร็ วขึ ้น และลดโอกาสที่จะผลิตล้ มเหลว เช่นในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยได้
รับการรักษามามากจนมีปริ มาณ T-cells ที่ดีไม่มากพออาจใช้ open-tissue culture vessels, human serumเช่นใน KTE-C19 แต่ยงั
ไม่สามารน�ำมาใช้ ในการผลิตปริ มาณมากได้ NCI จึงพัฒนา cell processing device (automated and closed cell processing in
bags, Sepax II), serum-free culture system (OpTimizer CTS with 2.5% TSCR) นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ Qasim ที่พฒ
ั นาการผลิต
CAR-T ให้ ใช้ ได้ ทันที เรี ยกว่า off-the-shelf CAR-Tโดยใช้ transcription activator-like effector nuclease (TALEN) ไม่ให้ มี
การแสดงออกของ TCR และกระตุ้นการย้ าย CAR gene เข้ าไปในเซลล์ โดย lentiviral vector เพื่อให้ CAR-T cells เหล่านี ้สามารถ
หลบเลี่ยงภูมิค้ มุ กันของ host (HLA-unmatched recipients) และสร้ างเป็ นธนาคาร non-HLA-matched universal CD19-CAR-T
จากผู้บริจาคหญิงทีแ่ ข็งแรง และได้ ใช้ แล้ วในรักษาเด็กทารก 2 คนทีเ่ ป็ น relapsed/refractory B-ALL ซึง่ ได้ ผลดีมี molecular remission
2. เพื่อลดโอกาสเกิดB-cell aplasia และการมี hypogammaglobulinemia ตามมา (ลด on-target, off-tumor effect), รวมถึงลดปฏิ
กริ ยาทางภูมิค้ มุ กันอื่นๆ เช่น CRS จึงมีความพยายามในการผลิตCD19-CAR-T ที่จ�ำเพาะต่อ tumor cells ไม่ท�ำลาย healthy B cells
โดย Faitschuk และผู้ร่วมงานได้ ท�ำ preclinical data เกี่ยวกับ immunoglobulin M Fc receptor (FcμR)-specific CAR-T จากคนไข้
CLL ที่จะไม่ท�ำลาย B cells ปกติ เนื่องจาก FcμR มีการแสดงออกเฉพาะบน CLL cells แต่มีจ�ำนวนน้ อยบน B cells ปกติ

3. การเพิ่มจ�ำนวนของ CAR-T ในตัวผู้ป่วยอย่างคงที่ จะช่วยให้ ความสามารถในการท�ำลายเซลล์มะเร็ งดีขึน้ รวมถึงการพัฒนา
lymphodepletion-chemotherapy ยังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
4. การพัฒนาโครงสร้ างของ anti-CD19 CAR เช่นส่วนที่ท�ำหน้ าที่จดจ�ำ  antigen ของ CAR ผลิตมาจากหนู (murine) อาจจะมีสว่ น
ท�ำให้ CAR-T ถูกท�ำลายเมื่อเข้ ามาในร่างกายมนุษย์จงึ มีการผลิต CAR จากมนุษย์ทงหมด
ั้
เช่นโครงการของ NCI ในผู้ป่วย B-NHL 8
คน (present ที่ ASH 2016)นอกจากนี ้ยังมีโครงการของ Juno (JCAR021) แต่ยงั เร็วเกินกว่าทีจะสรุปผลได้
เมื่อเทียบประสิทธิภาพการรักษาของ CAR-T ในB-ALL จะดีกว่า B-NHL เล็กน้ อย อาจมีสาเหตุจากความแตกต่างของ microenvironment และการแสดงออกของ immune checkpoint molecules เช่น CAR-T คือ T cells ที่มีการแสดงออกของ Programmed
death 1 (PD-1) บนผิวเซลล์ ซึง่ จะถูกจับโดย programmed death ligand1 (PD-L1) บนผิวของเซลล์มะเร็ง (Escape mechanism)
ท�ำให้ ไม่สามารถท�ำลายเซลล์มะเร็งได้ จึงมีการศึกษาการให้ immune checkpoint inhibitors พร้ อม หรื อ ตามหลัง CAR-T cells
นัก วิ จัย ที่ UPenn ได้ ด� ำ เนิ น phase I/II trial เพื่ อ ศึก ษาความเป็ น ไปได้ และประสิท ธิ ภ าพของ anti-PD-1 antibody
(pembrolizumab) ในผู้ป่วยB-NHL ที่ไม่ตอบสนองต่อ CTL019 (NCT02650999) เช่นเดียวกับ FHCRC และ Juno therapeutics
ที่ ได้ เริ่ ม phase I trial (JCAR014 ร่ วมกับ anti-PD-L1 antibody, durvalumab) ในผู้ป่วย relapsed/refractory B-NHL
(NCT02706405) แต่การรักษานี ้อาจเพิ่มโอกาสการเกิดและความรุนแรงของ CRS ได้
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แม้ ว่าผลการรั กษาของ CD19-CAR-T จะดีตามคาด
ผู้ ป่ วยบางคนยั ง มี ก ารกลับ เป็ นซ� ำ้ โดยตรวจไม่ พ บ CD19
บนผิวของเซลล์มะเร็ งที่กลับเป็ นซ� ้ำ จึงมีการศึกษาและพัฒนา
CD22, CD20 และ CD123 CAR-T cells เป็ นทางเลือกต่อไป
เช่น CD123 จะแสดงออกบนผิวเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดหลายชนิด
เช่น B-ALL และ AML เช่นจากข้ อมูลการทดลองของRuella และ
คณะทังในห้
้ องทดลองและในมนุษย์ ส�ำหรับ B-ALL ที่กลับเป็ น
ซ� ้ำหลังการให้ CD19-CAR-T ที่ไม่มีการแสดงออกของ CD19
แล้ ว และอีกคณะหนึง่ แสดงประสิทธิภาพของ bispecific CAR-T
ที่จบั CD19 และ CD20 ในหนูที่เป็ น B-cell malignancy ว่าอาจ
ช่วยลดการกลับเป็ นซ� ้ำได้ (ป้องกัน antigen escape)
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อีกวิธหี นึง่ ในการจัดการกับ severe immune-systemrelated adverse effects คือการใส่ “suicide gene” หรื อ “elimination genes” เข้ าไปใน โครงสร้ างของ CAR ตังแต่
้ ตอนผลิต
เช่น Inducible caspase 9 (iCasp9) ซึง่ เป็ น caspase 9 monomer
ร่วมกับ binding domain เพื่อต่อกับspecific small molecule
จะได้ dimerizer ที่จะกระตุ้น iCasp 9 dimerization กระตุ้น
caspase 9 ต่อจากนัน้ caspases 3, 6, และ 7 จะถูกกระตุ้น น�ำไป
สูก่ ารตายของเซลล์ (apoptosis) ซึง่ CAR-T และ iCasp 9 ยังอยูใ่ น
ระหว่างด�ำเนินการในการวิจยั ระดับคลินกิ หลายงาน(NCT01822652,
NCT02247609, NCT02274584)   ส่วน “elimination gene”
เป็ นยีนที่จะแสดงออกบนบาง antigen ที่สามารถเป็ นเป้าหมาย
ของการรักษาด้ วย antibody therapy เช่น CD20 หรื อ EGFR
การรักษา CRS ที่เหมาะสมยังเป็ นที่ถกเถียง เนื่องจาก โดยหลังจากให้ monoclonal antibody ยืนที่ได้ รับการตัดแต่งให้
เป็ นอาการข้ างเคียงทีพ่ บบ่อยและร้ ายแรง แม้ วา่ การใช้ tocilizumab มีการแสดงออกของ target molecule จะถูกก�ำจัดอย่างรวดเร็ ว
จะมีประสิทธิภาพ แต่เกณฑ์การให้ และช่วงเวลาที่เหมาะสมยัง แต่ปัญหาที่ตามมาอาจเป็ นอาการข้ างเคียงของ antibody เอง
ไม่ชดั เจน การตรวจ cytokine บางอย่างอาจช่วยบอกว่าผู้ป่วย
รายใดอยู่ในภาวะที่ มีความเสี่ยงสูง ควรได้ รับการรั กษาอย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนี ้การใช้ Bruton’s tyrosine kinase inhibitor
(Ibrutinib) ร่วมด้ วยอาจลดความเสี่ยงของ CRS ดังที่นกั วิจยั จาก
UPenn มีการพัฒนา xenograft model ที่เป็ น CRS เพื่อเปรี ยบ สรุ ป
เที ยบ cytokine level และอัตราการรอดชี วิตหลังจากการให้
หลายการศึ ก ษาได้ แ สดงให้ เห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
CAR-T อย่างเดียว เทียบกับการให้ CAR-T ร่ วมกับ ibrutinib CD19-CAR-T therapy ในผู้ป่วย relapsed/refractory B-NHL
พบว่าการให้ ibrutinib ร่ วมด้ วย จะมีอตั ราการรอดชีวิตที่ดีกว่า, แต่งานวิจยั ส่วนมากท�ำในผู้ป่วยจ�ำนวนน้ อย จึงต้ องมีการศึกษา
inflammatory cytokines เพิ่มขึ ้น แต่ผลของ ibrutinib ในแง่ ขนาดใหญ่ขึ ้นเพื่อที่จะแสดงประสิทธิภาพและความจ�ำเป็ นของ
ประสิทธิภาพการรักษายังไม่ชดั เจน และอาจต้ องมีการศึกษาต่อไป การรักษาด้ วย CAR-T therapy นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยต่างๆ
หลายอย่างทีน่ ำ� ไปสูป่ ระสิทธิภาพทางคลินกิ เช่น ชนิดของ vector,
culture conditions, CAR design, cell type, lymphodepletion-chemotherapy, การท�ำแบบ autologous or allogeneic T
cells, และปริ มาณเซลล์ที่ให้ กบั ผู้ป่วย
เพื่อที่จ�ำก�ำหนดprotocol CAR-T therapy ที่เหมาะสม จึงจ�ำเป็ น
ต้ องมีการวิจยั และรวบรวมข้ อมูลต่อไป

เนื่องจาก CAR-T therapy มีความซับซ้ อนในวิธีการท�ำ
มากกว่าการให้ ยาเคมีบ�ำบัดแบบดังเดิ
้ ม จึงต้ องการความร่ วม
มือจากหลายแผนก เช่น แพทย์แผนก ICU, พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ,
นักเทคนิคการแพทย์ที่จะดูแลเรื่ องการเลี ้ยงเซลล์ และการเตรี ยม
ทรัพยากรส�ำหรับ CAR-T แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายปั ญหาที่รอ
การแก้ ไข ก่อนที่จ�ำน�ำ  CAR-T ไปใช้ ในการรักษาจริ ง เพื่อที่จะ
รักษา B-NHL ที่ดื ้อต่อยาเคมีบ�ำบัดต่อไป
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บทน�ำ

Primary mediastinal B-cell lymphoma (PMBCL)
เป็ นโรคมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลืองชนิดหนึง่ ในกลุม่ โรค diffuse large
B-cell lymphoma (DLBCL) ซึง่ มักพบในผู้ใหญ่เพศหญิงอายุน้อย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็ นโรค PMBCL ได้ รับการรักษาจนหายขาดได้
ด้ วยยาสูตรมาตรฐานแต่พบมีผ้ ูป่วยจ�ำนวนประมาณ 200 ราย
ต่อปี ในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ได้ รับการวินิจฉัยว่ามีการก�ำเริ บ
ของโรคหรื อ ไม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษา (relapsed/refractory PMBCL, rrPMBCL) ซึ่ ง มี ก ารพยากรณ์ โ รคที่ แ ย่ ด้ ว ย
ทางเลือกในการรั ก ษาที่ จ� ำ กัด จากจ� ำ นวนผู้ป่ วยที่ น้ อ ยนี เ้ อง
ที่ ท� ำ ให้ ก ารท�ำการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาท�ำได้ ยากและ
ปัจจุบนั ยังไม่มวี ธิ ีการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยกลุม่ นี ้ โดยส่วนใหญ่
จะได้ รั บ การรั ก ษาแบบ DLBCL และค� ำ แนะน� ำ ของ NCCN
guidelines ในการรักษาผู้ป่วย relapsed PMBCL คือการปลูก
ถ่ายไขกระดูกด้ วยเซลล์ตวั อ่อนของผู้ป่วยเอง (autologous stem
cell transplantation, SCT) หรื อเข้ าการศึกษาวิจยั /ให้ ยาเคมี
บ�ำบัดที่เป็ น second-line (salvage chemotherapy) ในกรณีที่
ไม่สามารถทนการรักษาด้ วยยาขนาดสูง (SCT) ได้ การรํ กษาดัง
กล่าวเหล่านี ้ให้ ผลการรักษาที่ไม่ดีนกั การศึกษาโดย Lazzarino
M และคณะ (J Clin Oncol. 1997;15(4):1646-53) ได้ ท�ำการ
ศึกษาผู้ป่วย rrPMBCL 106 ราย ด้วยยาเคมีบำ� บัดทีม่ ี doxorubicin
ร่วมด้ วยให้ ผลตอบสนอง 0 รายจาก 35 รายที่วินิจฉัย refractory
PMBCL และ 4 จาก 18 ราย (22%) ที่วินิจฉัย relapsed PMBCL
การศึกษาแบบย้ อนหลังในผู้ป่วย rrPMBCL 180 ราย ที่เคยได้ รับ
ยาเคมีบ�ำบัดก่อนหน้ าที่มี anthracycline ร่ วมด้ วย 1 สูตรพบ
ว่าการให้ salvage chemo-therapy ได้ ผลการตอบสนองโดย
รวม  (overall response rate, ORR) 25% ซึง่ ต�่ำกว่าการรักษา
DLBCL มาก (48%) รวมทังมี
้ อตั ราการรอดชีวิตที่ 2 ปี (2-year
OS) ต�่ำกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (15% vs 34%) (Kuruvilla
J, et al. Leuk Lymphoma, 2008;49(7):1329-36.)

12

PMBCL ส่วนใหญ่พบมีลกั ษณะคล้ ายโรค classical
Hodgkin lymphoma คือมี 9p24.1/PD-L1/PD-L2 copy-number alterations และ rearrangements ที่เกี่ยวข้ องการการเพิ่ม
การแสดงออกของ PD-L1 และหรือ PD-L2 ซึง่ ส่งผลให้ โรคมีความ
สามารถในการหลบหลีกภูมคิ ้ มุ กันของร่างกาย (immune evasion)
ด้ วยเหตุนี ้เอง PMBCL จึงน่าจะตอบสนองต่อการรักษาโดยการ
ยับยัง้ PD-1 ยา Pembrolizumab เป็ น humanized anti–PD-1
monoclonal antibody ยับยังปฏิ
้ กริ ิยาระหว่าง PD-1 และ ligands
ของมัน คือ PD-L1 และPD-L2 Pembrolizumab เป็ นยาใหม่ที่ให้
ผลการรักษาที่ดีในกลุม่ โรคมะเร็ง solid tumors และ Hodgkin
lymphoma การศึกษานี ้เป็ นผลการศึกษายา Pembrolizumab
ในผู้ป่วย PMBCL ซึง่ เป็ นการศึกษาย่อยของการศึกษายานี ้

วิธีการศึกษาวิจัย

KEYNOTE-013 เป็ นการศึกษา phase1b แบบเปิ ดเผย
(open-lable) multicohort จากสหสถาบันในระดับนานาชาติ
เพื่อศึกษาถึงความปลอดภัย ความสามารถในการทนของยา
และผลการรักษาของยา pembrolizumab ต่อกลุม่ โรคมะเร็ งทาง
โลหิตวิทยา
เกณฑ์ การเข้ าร่ วมการวิจยั ที่สำ� คัญ ได้ แก่
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้ รับการวินิจฉัย PMBCL ซึง่ ไม่ตอบสนอง หรื อไม่
สามารถรับการรักษา หรือปฏิเสธการรักษาด้วยวิธี autologous SCT
Eastern Cooperative Oncology Group 0-1 ไม่มีโรค autoimmune หรื อโรคติดเชื ้อที่ active ไม่ได้ รับการรักษาด้ วย allogeneic SCT มาก่อนในช่วง5 ปี ก่อน หรื อไม่เคยได้ รับการรักษาด้ วยยา
ที่ออกฤทธิ์ม่งุ เป้าต่อ T-cell costimulation หรื อ checkpoint
pathways และไม่มีอาการของโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง

REVIEW
ARTICLE II

ผู้ป่วยเข้ าร่วมการศึกษาและได้ รับยา pembrolizumab จ�ำนวน
18 ราย โดย 10 รายแรกได้ รับยา  pembrolizumab ทางหลอด
เลือดด�ำขนาด 10 มก./กก. ทุก 2 สัปดาห์ในช่วงแรกของการวิจยั
ต่อมาทุกรายได้ รับการปรับขนาดยาเป็ น 200 มก. ทุก 3 สัปดาห์
ตามผลการศึกษา pharmacokinetic/pharmacodynamics ของ
ยา ผู้ป่วยจะได้ รับการรํ กษาเป็ นระยะเวลา 2 ปี หรื อจนกว่าจะมี
ผลข้ างเคียงที่ยอมรับไม่ได้ หรื อได้ รับการยืนยันว่ามีการด�ำเนิน
ของโรคมากขึ ้น การวัดผลตอบสนองต่อการรักษาใช้ เกณฑ์สำ� หรับ
malignant lymphoma ของ International Working Group
2007 เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา (Adverse events,
AEs) จะได้ รั บ การประเมิ น โดยใช้ ร ะบบ NCI CTCAE v4.0
ตลอดการศึกษาจนถึง 30 วันหลังจบการศึกษา (90 วันส�ำหรับ
serious AEs) ผลลัพธ์ ขนปฐมภู
ั้
มิ (primary end points) ได้ แก่
ข้ อมูลด้ านความปลอดภัยและความสามารถในการทน
ความปลอดภัยของยาและ ORR ผลลัพธ์ขนทุ
ั ้ ตภิ มู ิที่ส�ำคัญได้ แก่ ของยา pembrolizumabในผู้ป่วย rrPMBCL มีดงั นี ้ ผู้ป่วย 11 ราย
complete response (CR) rate, duration of response (DOR) (61%) มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา (drug-related
และ OS ผลการศึกษาและบทวิจารณ์
adverse events, DRAEs) ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 1 หรื อ 2
DRAEs ที่พบได้ บอ่ ยได้ แก่ ภาวะฮอร์ โมนธัยรอยด์ต�่ำ  ท้ องเสีย
ผู้ป่วยจ�ำนวนทังหมด
้
19 รายเข้ าร่วมการวิจยั และ 18 คลื่นไส้ อ่อนแรง มีไข้ และเบื่ออาหาร (อย่างละ 2 ราย) DRAE
รายได้ รับยาในการศึกษามากกว่า 1 ครัง้ ผู้ป่วย 1 รายยังไม่ได้ รับ ระดับ 3 พบเพียง 1 รายที่เป็ น neutropenia และระดับ 4 พบ 1
การประเมินผลการรักษา ณ เวลาที่ท�ำการวิเคราะห์ผล (27 พ.ค. รายที่ได้ รับการวินิจฉัย veno-occlusive liver disease (VOD)
2016) ค่ามัธยฐานของอายุคือ 30 ปี 72% เป็ นเพศหญิง ผู้ป่วย ภายหลังการท�ำ  allogeneic SCT ซึง่ อยูใ่ นช่วงที่หยุดยา pemทุกรายได้ รับการรักษาก่อนหน้ าหลายสูตรการรักษา ค่ามัธยฐาน brolizumab ไปแล้ ว ผู้ป่ยหายจาก VOD ในท้ ายที่สดุ ผลข้ าง
ของยา pembrolizumab ที่ได้ รับคือ 4 รอบ (พิสยั 3-7) ผู้ป่วย เคียงต่อระบบภูมิค้ มุ กันที่เป็ นไปได้ โดยพบอย่างละ 1 ราย คือ
ส่วนใหญ่ (94%) เคยได้ รับยา rituximab 33% เคยท�ำ autologous ท้ องเสีย (ระดับ 2) และปอดอักเสบจากการฉายรังสี (ระดับ 2)
SCT 61% เคยได้ รับการฉายรังสีมาก่อน ผู้ป่วย 12 รายเป็ น ไม่มีผ้ ปู ่ วยที่ต้องหยุดยาเนื่องจากมี AEs และไม่มีการเสียชีวิตที่
transplant ineligible เพราะโรคดื ้อยาเคมีบ�ำบัด
เกิดจากการรักษา
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การศึ ก ษานี ม้ ี ORR 41% (7/17) โดยมี ผ้ ู ป่ วย 2 รายที่ ไ ด้
CR 5 รายได้ PR และอีก 35%(6/17) เป็ น SD (ตารางที่ 1) ORR
ในการศึกษานี ้สูงกว่าการศึกษาก่อนหน้ า (0%-25%) ในผู้ป่วยที่
ดื ้อหรื อก�ำเริบหลังการรักษาด้ วยสูตรยาที่มี anthracycline ผู้ป่วย
81% (13/16) ที่ได้ รับการประเมินการตอบสนองด้ วยภาพถ่าย
รังสีมีขนาดของต่อมน� ้ำเหลืองที่เล็กลง (รู ปที่ 1A) ค่ามัธยฐาน
ของระยะเวลาในการติดตามผู้ป่วยนาน (median follow-up duration) 11.3 เดือน (พิสยั 3.4 - 27.4 เดือน)   ค่ามัธยฐานของ
ระยะเวลาการตอบสนองการรักษายังไม่ถงึ ในการศึกษานี ้ (median
DOR not reached, พิสยั 2.3+ ถึง 22.5+ เดือน) ผลการรักษา
ด้ วย pembrolizumab ท�ำให้ โรคสงบได้ ยาวนานแม้ วา่ ระยะเวลา
การตอบสนองจากการให้ ยาเคมีบ�ำบัดก่อนหน้ ารวมทังสู
้ ตรยา
เคมีบ�ำบัดแรกที่ให้ ผ้ ปู ่ วยจะสันเพี
้ ยงไม่กี่เดือนก็ตาม (ตารางที่ 2)
ผู้ป่วยทีต่ อบสนองการรักษาไม่ได้ รบั การรักษาต่อด้ วย auto-logous
SCT ในขณะที่ผ้ ปู ่ วย 2 ราย (SD) ได้ รับการรักษาต่อด้ วย

มีผ้ ปู ่ วย 42 รายทีไม่ถกู คัดเลือกเข้ าร่วมการศึกษาเนื่องจากตรวจทางพยาธิวิทยาแล้ วเป็ นมะเร็งชนิดอื่น โดยพบว่าเป็ น diffuse large
B-cell lymphoma จ�ำนวน 12 ราย เป็ น follicular lymphoma  (4 ราย) และเป็ น mantle cell lymphoma จ�ำนวน 10 ราย
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PMBCL ส่วนใหญ่พบมีลกั ษณะคล้ ายโรค classical
Hodgkin lymphoma คือมี 9p24.1/PD-L1/PD-L2 copy-number alterations และ rearrangements ที่เกี่ยวข้ องการการเพิ่ม
การแสดงออกของ PD-L1 และหรือ PD-L2 ซึง่ ส่งผลให้ โรคมีความ
สามารถในการหลบหลีกภูมคิ ้ มุ กันของร่างกาย (immune evasion)
ด้ วยเหตุนี ้เอง PMBCL จึงน่าจะตอบสนองต่อการรักษาโดยการ
ยับยัง้ PD-1 ยา Pembrolizumab เป็ น humanized anti–PD-1
monoclonal antibody ยับยังปฏิ
้ กริ ิยาระหว่าง PD-1 และ ligands
ของมัน คือ PD-L1 และ PD-L2 Pembrolizumab เป็ นยาใหม่ที่
ให้ ผลการรักษาที่ดใี นกลุม่ โรคมะเร็ง solid tumors และ Hodgkin
lymphoma การศึกษานี ้เป็ นผลการศึกษายา Pembrolizumab
ในผู้ป่วย PMBCL ซึง่ เป็ นการศึกษาย่อยของการศึกษายานี ้

วิธีการศึกษาวิจัย

KEYNOTE-013 เป็ นการศึกษา phase1b แบบเปิ ดเผย
(open-label) multicohort จากสหสถาบันในระดับนานาชาติ
เพื่อศึกษาถึงความปลอดภัย ความสามารถในการทนของยา
และผลการรักษาของยา pembrolizumab ต่อกลุม่ โรคมะเร็งทาง
โลหิตวิทยา
เกณฑ์ การเข้ าร่ วมการวิจยั ที่สำ� คัญ ได้ แก่
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้ รับการวินิจฉัย PMBCL ซึง่ ไม่ตอบสนอง หรื อไม่
สามารถรับการรักษา หรือปฏิเสธการรักษาด้วยวิธี autologous SCT
Eastern Cooperative Oncology Group 0-1 ไม่มีโรค autoimmune หรื อโรคติดเชื ้อที่ active ไม่ได้ รับการรักษาด้ วย allogeneic SCT มาก่อนในช่วง5 ปี ก่อน หรื อไม่เคยได้ รับการรักษาด้ วยยา
ที่ออกฤทธิ์ม่งุ เป้าต่อ T-cell costimulation หรื อ checkpoint
pathways และไม่มีอาการของโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง

allogeneic SCT ภายหลังหยุดยา pembrolizumab
(ผู้ป่วยรายที่ 9 และ 10) ผู้ป่วย 10 รายหยุดการรักษา ในจ�ำนวนนี ้
5 รายเนื่องจากรอยโรคเป็ นมากขึ ้นจากภาพรังสีวินิจฉัย (ผู้ป่วย
รายที่ 4, 10, 11, 13, และ 14) 4 รายเนื่องจากมีการด�ำเนินโรคที่
มากขึ ้น (clinical progression; ผู้ป่วยรายที่ 12, 15, และ 16, รูป
ที่ 1) และ 1 รายเนื่องจากการตัดสินใจของแพทย์ผ้ รู ักษา (ผู้ป่วย
รายที่ 9) ผู้ป่วย 2 รายที่ได้ ผลการรักษา (CR หรื อ PR) อยูใ่ นการ
ศึกษาจนครบ 2 ปี และยังคงโรคสงบจนถึงเวลาที่วิเคราะห์ข้อมูล
(ระยะเวลาติดตามนาน 25.4 เดือน [ผู้ป่วยรายที่ 1] และ 23.8
เดือน [ผู้ป่วยรายที่ 2]) ผู้ป่วยทุกรายที่ตอบสนองต่อการรักษา
ด้ วย pembrolizumab ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเวลาที่วิเคราะห์ ข้อมูล
แม้ วา่ ผลการรักษาผู้ป่วยโรค rrPMBCL ด้ วยยา pembrolizumab
ให้ ผลเป็ นทีน่ า่ พอใจ แต่ข้อมูลในอดีตทีส่ ามารถน�ำมาเปรียบเทียบ
ผลการรั กษาได้ นัน้ มีจ�ำกัด ผลการศึกษาล่าสุดจากการศึกษา
phase 2 โดยการให้ยา brentuximab vedotin ในผู้ป่วยกลุม่ นี ้พบว่ามี
ORR ที่น้อยกว่ามาก (2/15 [13%]) ซึง่ ท�ำให้ ต้องปิ ดการศึกษาลง
ก่อนก�ำหนด (Zinzani PL, et al. Blood. 2017;129(16):2328-2330)

สรุป

ประสิทธิภาพและข้ อมูลด้ านความปลอดภัยของยา pembrolizumab ซึง่ ยับยังการท�
้
ำงานของ PD-1 ในการรักษาผู้ป่วย PMBCL
ที่ได้ รับการรักษาอย่างหนักหน่วงมาก่อน พบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีและ
มีความปลอดภัยในการใช้ ยาที่จัดการได้ การศึกษา phase 2
(KEYNOTE-170) อยู่ระหว่างการท�ำการศึกษาถึงผลการรักษา
ด้ วยยา pembrolizumab ในผู้ป่วยกลุม่ นี ้ (www.clinicaltrials.
gov #NCT02576990)
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นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
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มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

Connors JM, Ansell SM, Fanale M, et al. Five-year follow-up of brentuximabvedotin
combined with ABVD or AVD for advanced-stage classical Hodgkin lymphoma. Blood
2017;130:1375-1377.
เป็ นการศึกษาในผู้ป่วย Classical Hodgkin lymphoma ทีเ่ ป็ น advanced stage ทังสิ
้ ้น 51 ราย ทีไ่ ม่เคยได้ รับการรักษามาก่อน
(ประกอบไปด้ วย stage IIA bulky 3 ราย, stage IIB 8 ราย, stage IIIA 8 ราย, stage IVA 9 ราย และ stage IVB 23 ราย) โดยศึกษา
ประสิทธิภาพระหว่างการรักษา ด้ วยเคมีบำ� บัดสูตร Brentuximab vedotin (Bv)ร่วมกับABVD (25 ราย) และ Bvร่วมกับ AVD (26 ราย)
อายุเฉลี่ย35 ปี และ 33 ปี ตามล�ำดับ โดยพบว่าเป็ นกลุม่ ที่มีความเสี่ยงสูง (International prognostic score ตังแต่
้ 4 ขึ ้นไป) ในกลุม่
ที่ใช้ Bv+ABVD ถึงร้ อยละ 80 ขณะที่กลุม่ ที่รักษาด้ วย Bv+AVD พบร้ อยละ 54 ได้ ตดิ ตามการรักษาโดยมี median follow up 66
เดือน พบว่ามีผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับการรักษาด้ วย Bv+ABVDเสียชีวิต 2 รายจาก Pulmonary toxicity และปฏิเสธการรักษา1 รายหลังจากได้
รับยา 1 cycle ในขณะที่กลุม่ Bv+AVD ไม่มีผ้ ปู ่ วยเสียชีวิต และปฏิเสธการรักษา มีผ้ ปู ่ วย relapse 3 ราย และ 2 รายในกลุม่ Bv+ABVD และ Bv+AVDตามล�ำดับ ทัง้ 5 รายได้ รับการท�ำ  Autologous stem cell transplantation และมี complete remission ทังสิ
้ ้น 4
ราย โดยมี 5-year failure-free survival (FFS) ในกลุม่ Bv+ABVD และ Bv+AVD เป็ นร้ อยละ 79 และร้ อยละ 92 ตามล�ำดับ และ
5-year overall survival(OS) ในกลุม่ Bv+ABVD และ Bv+AVD ร้ อยละ 92 และร้ อยละ 100ตามล�ำดับโดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ศึกษาในอดีตถึงประสิทธิภาพของ ABVD ซึง่ มี 5-year FFS และ 5-year OS ร้ อยละ74 และร้ อยละ 88 ข้ อมูลจากการศึกษานี ้เป็ นการ
ยืนยันถึง pulmonary toxicity ทีร่ ุนแรงเมือ่ ใช้ Brentuximab  vedotin ร่วมกับ Bleomycin และบ่งบอกถึงประสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ของ Bv+AVDใน Classical Hodgkin
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Thieblemont C, Tilly H, da Silva MG, et al.
Lenalidomide maintenance compared with
placebo in responding elderly patients with
diffuse large B-cell lymphoma treated with
first-line rituximab plus cyclophosphamide,
doxorubicin, vincristine and prednisolone.
Journal of clinical oncology 2017;35:2473-2481.
เป็นการศึกษา phase 3 ชือ่ REMARC study เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ maintenance therapy ด้วย Lenalidomide  25 mg
ต่อ วัน ติ ด ต่อ กัน 21 วัน ทุก ๆ 28 วัน นาน 24 เดื อ น เที ย บกับ
Placebo ในผู้ป่วย Diffuse large B-cell lymphoma(DLBCL)
ที่ มี อ ายุร ะหว่า ง 60-80 ปี และมี ก ารตอบสนองแบบ partial
response หรื อ complete response หลังได้ รับยาเคมีบ�ำบัด
สูตร R-CHOP 6-8 cycles รวบรวมผู้ป่วยในการศึกษาได้ ทัง้
สิ ้น 650 รายและสุม่ ผู้ป่วยแบบ 1:1 มี median follow up ที่ 39
เดือนโดยพบว่ากลุม่ ที่ได้ รับ Lenalidomide maintenance มี PFS
ที่ยาวนานกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ Hazard ratio 0.708 (95%CI
0.537-0.933; p=0.01) แต่มี OS ที่ไม่แตกต่างกัน Hazard ratio
1.218 (95%CI 0.861-1.721; p=0.26) โดยพบว่ากลุม่ ที่ได้ รับ
Lenalidomide มี grade 3-4 adverse effect ทีม่ ากกว่าโดยเฉพาะ
neutropenia ซึง่ เป็ นการศึกษาแรกของ maintenance therapy
ใน DLBCL ที่แสดง benefit ต่อ PFS
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Staiger AM, Ziepert M, Horn H, et al. Clinical impact of the
cell-of-origin classification and the Myc/Bcl2 dual expresser status in
diffuse large B-cell lymphoma treated within prospective clinical trials
of the German High-grade non-Hodgkin’s lymphoma study group.
Journal of clinical oncology 2017;35:2515-2526.
เป็ นการน�ำข้ อมูลมาจากการศึกษาในอดีตของ 2 การศึกษาในผู้ป่วย Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) คือ
RICOVER-60 trial และการศึกษาที่ใช้ R-MegaCHOEP ในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 60 ปี และน้ อยกว่า 60 ปี ตามล�ำดับ ซึง่ มีฐานข้ อมูล
จาก German High-grade non-Hodgkin’s lymphoma study group โดยน� ำ formalin-fixed paraffin-embedded tissue
มาท�ำการศึกษาด้ วย Lymph2CX assay เพื่อแยก Cell-of-origin (COO) ด้ วยการดู gene expression profile (GEP)ว่าเป็ น GCB
หรื อ ABC subtype,ย้ อมสี immunohistochemistry เพื่อดู Myc, Bcl-2 ว่ามี double expresser (DE) และศึกษา Fluorescent in situ
hybridization (FISH) ส�ำหรับ Myc, Bcl-2 และ Bcl-6 rearrangement ว่าเป็ น double hit หรื อ triple hit lymphoma โดยน�ำข้ อมูล
มาท�ำการวิเคราะห์ถงึ EFS, PFSรวมถึง OS พบว่ามีการศึกษาถึง 414 samples และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ของ EFS, PFS และ OS ระหว่างกลุม่ GCB และ ABC ตาม COO classification ทังในผู
้ ้ ป่วยที่รับ R-CHOP ใน RICOVER-60 และ
R-MegaCHOEPในผู้ป่วยที่ได้ รับ R-CHOP พบว่ากลุม่ GCB ที่มี DE จะมี survival ที่แย่กว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็ น DE ในขณะที่กลุม่ ABC
การมีหรื อไม่มี DE จะไม่มีความแตกต่างกันของ survival เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ พบว่า GCB ที่ไม่มี DE จะมี PFS ที่ดีที่สดุ รอง
ลงมาคือ ABC ที่ไม่มี DE และแย่ที่สดุ คือการพบ DE โดย 5-year PFS เท่ากับร้ อยละ 85, 68 และ 39 ตามล�ำดับ
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Zinzani PL, Ribrag V, Moskowitz CH, et al. Safety and
tolerability of pembrolizumab in patients with relapse/refractory
primary mediastinal large B-cell lymphoma. Blood 2017;130:267-270.

เป็ นการศึ ก ษา phase Ibชื่ อ KEYNOTE-013
study ศึก ษาถึ ง ความปลอดภัย รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของยา
Pembrolizumab ซึ่ง เป็ น Program cell death-1 (PD-1)
monoclonal antibody ในขนาด 10 mg/kg ฉี ดเข้ าทางหลอด
เลือดด�ำทุก 2 สัปดาห์โดยวางแผนให้ นานถึง 2 ปี หรื อจนกว่าจะ
มี ผลข้ า งเคี ยงที่ รุนแรง/ ไม่ตอบสนองต่อการรั กษา ในผู้ป่วย
relapse/refractory primary mediastinal B-cell lymphoma
(PMBCL) โดยรวบรวมผู้ป่วยทังสิ
้ ้น 17 ราย ซึง่ Pembrolizumab
เป็ นการรั กษาที่เป็ น median fourth line (3-7lines) เคยได้ รับ
rituximab มาก่อนถึงร้ อยละ 94, เคยท�ำ  autologous stem cell
transplantation ร้ อยละ 33 และเคยได้ รับการฉายรังสีร้อยละ 61
ผลข้ างเคียงที่พบบ่อยคือ hypothyroidism, อาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ถ่ายเหลว, มีไข้ , อ่อนเพลีย แต่พบว่าเป็ น
เพียง grade 1-2 พบว่ามี grade 3 neutropenia เพียง 1 รายเมื่อ
ติดตามไปที่ median follow up 11.3 เดือน มีduration of
response อยูท่ ี่ 2.3 ถึง 22.5 เดือนโดยพบว่ามี overall response
rate (ORR) ร้ อยละ 41.2 (7/17 ราย) โดยเป็น complete remission
(CR) ร้ อยละ 11.8 (2/17 ราย) และ partial response (PR) ร้ อยละ
29.4 (5/17 ราย) ที่เหลือเป็ น stable disease (SD) ร้ อยละ 35.3
(6/17 ราย) และ progressive disease (PD) ร้ อยละ 17.6 (3/17 ราย)
โดยมี 1 รายที่ไม่ได้ ประเมินผลการรักษาเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
รักษาในอดีตของผู้ป่วย PMBCL พบว่ามีรายงาน ORR เพียงร้ อยละ
0-25 เท่านัน้ มีผ้ ปู ่ วย 2 รายที่ได้ รับ Pembrolizumab ครบ 2 ปี
และทังหมดอยู
้
ใ่ น CR จากข้ อมูลดังกล่าวท�ำให้ มกี ารศึกษา phase 2
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้ป่วย PMBCL ใน
จ�ำนวนที่มากขึ ้นโดยใช้ ยา Pembrolizumab เพียงชนิดเดียวต่อไป
(การศึกษาชือ่ KEYNOTE-170 ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการรวบรวมผู้ป่วย)
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ผู้ป่วยชายไทย อายุ 42 ปี ภูมิล�ำเนาจังหวัดพิจิตร อาการส�ำคัญ พบก้ อนบริ เวณเหงือกด้ านบนข้ างขวามา 3 เดือน ประวัติ
ปั จจุบนั 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยพบว่าเหงือกด้ านขวาบนในช่องปาก บวมกว่าปกติ ไม่มีประวัตกิ ระทบกระแทก ไม่มีประวัติ
เจ็บ หรือ มีไข้ มาก่อน ก้ อนค่อยๆโตมากขึ ้น จึงไปรับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลจังหวัด และส่งตัวมารับการรักษาต่อ ประวัตอิ ดีต ผู้ป่วยได้ รับ
การวินิจฉัยโรคเอดส์ เมื่อ 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล รับประทานยาต้ านไวรัสมา 1 เดือน ไม่มีประวัติตดิ เชื ้อฉกฉวยโอกาสมาก่อนสูบ
บุหรี่ และดื่มสุราเป็ นบางครัง้
ตรวจร่ างกาย V/S BT 36° RR 16/min BP 130/80 mmHg PR 88/min
A male, not pale, no icteric sclerae No cervical lymphadenopathy, mass at right upper gum, painless, firm consistency
Heart regular rhythm, normal s1s2, no murmur Lungs equal breath sound, no adventitious sound Abdomen active bowel
sound, no  hepatosplenomegaly Extremities pruritic popular eruption both legs
ได้ รับการตัดชิ ้นเนื ้อบริ เวณก้ อนไปตรวจ พบ mixed   small and large cell tumor with plasmacytoid features ผลย้ อม
immunohistochemistry พบ CD 3 negative, CD 20 negative, CD 138 positive, Vs38C positive, CD45 positive, S-100
negative ผลตรวจ serum protein electrophoresis polyclonal gammopathy ผลตรวจ EBER positive

อภิปราย
มะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองทีพ่ บในผู้ป่วยติดเชื ้อไวรัส HIV มีหลายชนิดบางชนิดเกิดขึ ้นเกีย่ วข้ องกับระดับภูมคิ ้ มุ กันทีต่ ำ�่ ลง บางชนิดพบในผู้ป่วย
ที่ภูมิค้ มุ กันหรื อระดับ CD4 ลดลงยังไม่มากพบว่าการติดเชื ้อไวรัสในกลุ่ม gamma herpes virus อันประกอบด้ วย Epstein-Barr
virus (EBV) และ Kaposi sarcoma herpesvirus (KSHV–human herpesvirus 8 [HHV8] เป็ นสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมน� ้ำเหลือง
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- Immunodeficiency-associated BL-plasmacytoid
- Primary central nervous system lymphoma
- DLBCL, immunoblastic-plasmacytoid
- KSHV/HHV8-positive PEL and its solid variant
- Plasmablastic lymphoma of the oral cavity type

KSHV/HHV8-associated lymphoproliferative disorders in HIV ที่พบบ่อยประกอบด้วย
- PEL - in the absence of tumor masses
- Large B-cell lymphoma arising in KSHV-associated MCD
ผู้ป่วยรายนี ้หลังจากติดเชื ้อ HIV แล้ วมาด้ วยก้ อนบริ เวณในช่องปาก ตรวจไม่พบต่อมน� ้ำเหลืองบริ เวณอื่นๆ ที่โต ผู้ป่วยไม่มีไข้ และ
ไม่มีการอักเสบบริ เวณก้ อนท�ำให้ นกึ ถึงการติดเชื ้อลดลง การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยที่มาด้ วยก้ อนในช่องปากที่เกิดจากโรคมะเร็ งเป็ นได้
หลายชนิด คิดถึง plasmabastic in oral cavity lymphoma มากที่สดุ เนื่องจากผู้ป่วยเพิ่งได้ รับประทานยาต้ านไวรัส ระดับภูมิค้ มุ กันต�่ำ 
ตรวจพบการติดเชื ้อ EBV จากผลตรวจ EBER และผลการย้ อม immunohistochemistry พบเป็ นลักษณะของ post germinal center
ไม่ตดิ marker ของ B cells เช่น CD20, CD79a และมี marker ของ plasma cell อันประกอบด้ วย VS38C, CD138 และผลการตรวจ
SPEP เป็ น polyclonal gammoathy

21

ส่วนการวินิจแยกโรคต้องคิดถึงมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่ น

1. Poorly differentiated carcinoma, a melanotic melanoma ต้ องย้ อม cytokeratin marker และ S-100 เพื่อใช้ ในการวินิจฉัย ซึง่
ตรวจไม่พบในผู้ป่วยรายนี ้
2. Kaposi sarcoma มีก้อนในช่องปากได้ บอ่ ยแต่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื ้อ HHV8 virus
3. Immunoblastic DLBCL มีลกั ษณะ plasmacytoid morphology ได้ เช่นเดียวกันแต่การย้ อม immunohistochemistry จะติด marker
ของ B cells : CD20, CD79a
4. Burkitt’s lymphoma plasmacytoid variant มีลกั ษณะที่เหมือนกันคือเซลล์แบ่งตัวเร็ ว มี Ki-67 สูงแต่การย้ อม immunohis
tochemistry จะติด marker ของ B cells : CD20, CD79a
Plasmablastic in oral cavity lymphoma ถูกค้ นพบครัง้ แรกในปี คศ 1997 (2) พบบ่อยเป็ นร้ อยละ 2.6 ของผู้ป่วยมะเร็ งต่อมน� ้ำ
เหลืองในผู้ป่วย HIV มีความเกี่ยวข้ องกับ Epstein-Barr virus (3,4,5) มากกว่า HHV8 virus มักพบในผู้ป่วยเพศชาย ค่าเฉลี่ยระดับ
CD4 บางรายงานการศึกษาอยูท่ ี่ 120-170 cells per ul (5,6) การพยากรณ์โรคไม่ดีชว่ งก่อนการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสผู้ป่วยเสียชีวิต
ภายในระยะเวลา 6 เดือน บางรายงานผู้ป่วยสามารถพบในผู้ป่วยที่ไม่ตดิ เชื ้อ HIV ได้
จากการศึกษาผู้ป่วย plasmablastic in oral cavityในผู้ป่วย HIV 68 ราย4พบว่าอายุเฉลี่ยที่พบประมาณ 40-50 ปี ต�ำแหน่งก้ อนที่พบ
บ่อยในช่องปาก ที่เหงือกร้ อยละ 39.7 เพดานปากร้ อยละ 11.7 ที่ฐานปากร้ อยละ 5.8 ที่เหลือไม่ได้ ระบุต�ำแหน่งไว้ ชดั เจน การรักษาผู้
ป่ วยยังไม่มีการศึกษาขนาดใหญ่ที่รองรับ พบว่าการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสและเคมีบ�ำบัดช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย สูตร
ยาเคมีบ�ำบัดที่มีรายงานในการรักษาได้ แก่ CHOP, CHOP with IT methotrexate, hyperCVAD, EPOCH (7-14) การรักษาให้ ผลไม่
แตกต่างกัน (13)
ในผู้ป่วยรายนี ้ได้ รับการรักษาด้ วย CHOP regimen with intathecal methotreaxate 8 cycle หลังการรักษาผู้ป่วยตัวโรคสงบเป็ น
ระยะเวลา 6 ปี และมีการกลับเป็ นซ� ้ำด้ วยก้ อนบริ เวณไตข้ างซ้ ายยืนยันด้ วยการตรวจชื ้นเนื ้อย้ อม immunohistochemistry strongly
positive CD138, negative for CD20
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