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เซลลหดหลังการตรึงในการเตรียมเซลลและสไลดเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา : ปญหาในการวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยา (Cell shrinkage after fixation in cytologic and histologic preparation for
pathologic evaluation: problem in pathologic diagnosis)
เปนทีท่ ราบกันดีเรือ่ งเซลลหด (cell shrink-age) หลังการตรึง (fixation) ในการเตรียมเซลลและสไลด (cytologic and histologic
prepara-tion) เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา (pathologic examination) ซึ่งมีการศึกษาในอดีตที่ยืนยันปรากฏการณนี้ โดยพบวา
ถาตรึงเซลลดว ยเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) เซลลหดไดรอ ยละ 35-40 เมือ่ เทียบกับเซลลทเี่ ห็นจากสเมียร และถาตรึงเซลล
ดวย 10% ฟอรมาลิน (10% forma-lin) เซลลหดไดรอยละ 25-30 [Ross, 1953] แตในทางปฏิบัติ พยาธิแพทยอาจจะไมคอย
มีโอกาสไดตระหนักถึงความสําคัญของปรากฏการณนี้ที่กอปญหาในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา จึงอยากนําเสนอกรณีศึกษามา
แสดงใหเห็นดังตอไปนี้
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาไดรับนํ้าในชองปอด (pleural effusion) จากผูปวยซึ่งคิดวานา จะมีการกลับเปนซํ้า (recurrence)
ของ diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) เพื่อตรวจหาเซลลมะเร็ง และสงตรวจโฟลไซโตเมทรี (flow cytometry) ดวย
ซึง่ หนวยโฟลไซโตเมทรีเตรียมเซลลไดทนั ที ดวยการทําสเมียร ปลอยใหแหง แลวยอมสีไรท (Wright) (รูปที่ 1) หลังจากนัน้ ก็ตรวจ
โฟลไซโตเมทรีตอทันทีตามกระบวนการมาตรฐาน สวนจํานวนสิ่งสงตรวจในหนวยเซลลวิทยา (cytology) มีมาก และตองเตรียม
ทั้ง Pap และเซลลบล็อก (cell block) จึงใชเวลา 4 ชั่วโมงในการเตรียมสไลด ซึ่งเปนการยอม 2 ชนิด คือ Pap และ Diff Quik
(เทียบไดกบั การยอมสีไรท) สงใหพยาธิแพทยไดตรวจ (รูปที่ 2 และ 3) สวนสไลดทตี่ ดั จากเซลลบล็อกไดในวันถัดไป (รูปที่ 4 และ 5)
รูปที่ 1-5 แสดงการหดของเซลลมะเร็งในการเตรียมสเมียรและสไลดที่ตางกันไป ความแตกตางระหวางรูปที่ 1 กับ 2 คือ
เวลาในการเตรียม รูปที่ 1 เตรียมทันที ทําใหเห็นเซลลมะเร็งอยูในสภาพดีกวารูปที่ 2 ซึง่ มีความลาชาในการเตรียมจากระบบงาน
ที่ตางกัน เซลลที่หดตัวลงจากความลาชาในการเตรียมนี้เปนผลมาจากการเสือ่ มสลายของเซลลเมือ่ ถูกทิง้ ไวเปนเวลานาน จะเห็น
นิวเคลียสหดตัวลงและแตกตามมา มีเซลลทคี่ งสภาพดีนอ ยมากดังทีเ่ ห็นกลางรูปที่ 2 ซึง่ ยังเห็นเซลลขนาดใหญทยี่ งั มีนวิ คลีโอลัสชัด
เจนอยูคลายกับเซลลสภาพดีที่พบมากมายในรูปที่ 1 ดังนั้น ถาเปนไปได ควรพัฒนาระบบจัดการสิ่งสงตรวจใหดีขึ้น เพื่อเตรียม
เซลลในสภาพดีทสี่ ดุ แตถา ยังไมสามารถพัฒนาระบบจัดการได พยาธิแพทยตอ งคํานึงถึงประเด็นเซลลเสือ่ มสลายและทําใหเซลล
หดลงไวเสมอเวลาตรวจ บอยครั้งที่พบวาพยาธิแพทยใหรายงานผลเบื้องตนวา Suspicious of small round cell tumor แตหลัง
จากไดทําการยอมพิเศษตาง ๆ โดยเฉพาะการยอมอิมมูโน (immunostaining) แลวกลับใหการวินิจฉัยเปน DLBCL ซึ่งจะคาน
กับการรายงานผลเบื้องตนที่ใหไว
สําหรับรูปที่ 3-5 นั้น เปนเรื่องเซลลหดหลังการตรึงในการเตรียมเซลลและสไลดเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งเปนไปตาม
ขอมูลจากการศึกษาที่กลาวไปแลวขางตน พยาธิแพทยตองใชวิธีเทียบเคียงกับเซลลมาตรฐาน เชน เม็ดเลือดแดง ลิมโฟไซต
(lymphocyte) หรือฮิสติโอไซต (histiocyte) ในการประเมินขนาดของเซลล เชน เซลลขนาดใหญควรมีขนาดใหญกวาเม็ดเลือด
แดงตัง้ แต 5 เทาขึน้ ไป (5x7 = 35 ไมโครเมตร) หรือมีขนาดใหญกวาลิมโฟไซตมากกวา 3 เทา (3x9 = 27 ถึง 3 x12 = 36 ไมโครเมตร)
หรือมีขนาดใหญไมนอยกวาขนาดของฮิสติโอไซต (30 ไมโครเมตร) นอกจากนี้ การตรวจพบนิวคลีโอลัสอยางชัดเจน (รูปที่ 3
หรือ 5) ก็ไมควรพบในเซลลขนาดเล็ก แตบางครั้ง สียอมทีเ่ ขมเกินไป (รูปที่ 4) อาจทําใหประเมินรายละเอียดของนิวเคลียสไมได
พยาธิแพทยควรสั่งยอมใหม หรือดูดวยกําลังขยายที่สูงขึ้น (x1000) หรือใชเทคนิคยอมสีทจี่ ะชวยทําใหเห็นรายละเอียดของเซลล
ดีขึ้น เชน Giemsa (รูปที่ 5)
การวินิจฉัยทางโลหิตพยาธิวิทยา (Hemato-pathology) จําเปนตองไดขอมูลจากการตรวจตาง ๆ ใหมากที่สุดนอกเหนือไป
จากการดูรายละเอียดของเซลล เชน การยอมอิมมูโน ดังแสดงไวในรูปที่ 6-11 ชวยยืนยันวาเซลลตาง ๆ ที่พบนั้นเปนเซลล
อะไรบาง โดยอาศัยตัวแสดงแอนติเจน (antigenic marker) ตาง ๆ ของเซลลที่สนใจ เชน CD20 บนผิวเซลล การแสดงออก
ของโปรตีน (protein expression) ตาง ๆ เชน MYC, BCL2, BCL6, MUM1 หรือตัวแสดงดัชนีการเพิม่ จํานวน (proliferation index, PI)
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ของเซลล เชน Ki-67 แนนอนวา ถาเซลลเสื่อมสลายมากขึ้นเทาใด การยอมใหผลบวกก็จะลดลง แตในกรณีนี้ ยังคงยอมติดใชได
แสดงวาการลาชาที่เกิดขึ้นในระบบนั้นยังยอมรับได ไมกอใหเกิดความเสียหายมากนัก ในทางปฏิบตั ยิ งั สามารถใหการวินจิ ฉัยไดอยู
แตควรพัฒนาระบบใหไดเซลลคุณภาพดีในการตรวจ อยางนอยในกรณีท่ีมีความสําคัญในการวินิจฉัยเพื่อการรักษาเรงดวน
ก็ควรจัดชองทางเปนกรณีพิเศษ
มีขอ สังเกตทีน่ าํ ไปใชไดในทางปฏิบตั ิ คือ การยอม Ki-67 สําหรับ PI ชวยประเมินเรือ่ ง indolent หรือ aggressive lymphoma
ได โดย indolent lymphoma มักมี PI ไมเกินรอยละ 30 สวน aggressive lymphoma มักมี PI มากกวารอยละ 60 ดังนั้น
ในการวินิจฉัย lymphoma ในปจจุบัน มักยอม Ki-67 ดวยเสมอเพื่อชวยประ-เมินความรุนแรงไดดีมากขึ้น
ผลโฟลไซโตเมทรีชวยยืนยันใหแนใจวาเปนเซลลมะเร็งจากการตรวจพบเฉพาะ light chain ของ surface immunoglobulin
เพียงชนิดเดียวบนเซลลมะเร็ง (รูปที่ 12) ถา DLBCL ที่วินิจฉัยครั้งแรกในผูปวยรายนี้ ไดมีการตรวจโฟลไซโตเมทรีไวดวย
ก็อาจชวยบอกไดวา การกลับเปนซํ้าในครั้งนี้เกิดจากเซลลมะเร็งดั้งเดิม หรือที่จริงแลวไมเกี่ยวของกับครั้งกอน แตเปนโคลน
(clone) ใหม ซึ่งถาไมมีขอมูลโฟลไซโตเมทรีใหเปรียบเทียบ ก็ตองใชเทคนิคพันธุศาสตรระดับ

รูปที่ 1 แสดงเซลลมะเร็งที่ตรวจพบจากสเมียรยอมสีไรทที่เตรียมในทันทีที่ไดรับนํ้าในชองปอดจากหอผูปวยที่นํามาสงเพื่อ
การตรวจโฟลไซโตเมทรี (x1,000) รูปที่ 2 และ 3 แสดงเซลลมะเร็งที่ตรวจพบจากสเมียรที่ยอม Diff Quik และ Pap ตามลําดับ
(x1,000) รูปที่ 4 และ 5 แสดงเซลลมะเร็งที่ตรวจพบจาก cell block ที่ตัดบางยอมดวยสี H&E และ Giemsa ตามลําดับ (x1,000)
รูปที่ 6-11 แสดงผลการยอมติด CD20, MYC, BCL2, BCL6, MUM1 และ Ki-67 ตามลําดับ (x400) รูปที่ 12 แสดงผลการตรวจ
โฟลไซโตเมทรี แสดงใหเห็นการตรวจพบ kappa light chain restriction บนเซลลมะเร็งที่บงบอกถึง monoclonality
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Review article
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พญ.ชลลดา เหลาเรืองโรจน แผนกโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
Randomized Trial of Systemic Therapy A�er Involved-Field Radiotherapy in
Pa�ents with Early-Stage Follicular Lymphoma: TROG 99.03
Mac Manus M, Fisher R, Roos D, O’Brien P, Macann A, et al. J Clin Oncol. 2018;36:2918-2925.

บนนํา
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด Follicular lymphoma เปนมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจกิน (non-Hodgkin lymphoma)
ทีพ่ บบอยทีส่ ดุ ในกลุม มะเร็งตอมนํา้ เหลืองชนิดเรือ้ รัง (indolent lymphoma)1 โดยมะเร็งตอมนํา้ เหลืองชนิด follicular lymphoma
นัน้ เปนมะเร็งทีม่ กี ารตอบสนองดีมากตอการรักษาดวยการฉายแสง2 ซึง่ การฉายแสงเฉพาะที่ (involved-field radiotherapy; IFRT)
นัน้ สามารถควบคุมโรคทีอ่ ยูในระยะเริม่ ตน ไดแก ระยะ 1 และ 2 ไดมากกวารอยละ 90 โดยเปนการรักษาทีอ่ าจทําใหผปู ว ยหายขาด
จากโรคได รวมถึงมีผลขางเคียงนอย3 โดยพบวาผูปวยที่มีการกลับเปนซํ้าของโรคนั้นมักจะมีรอยโรคเกิดใหมในบริเวณที่ไมได
รับการฉายแสงมากอน
จากการติดตามผูปวย Follicular lymphoma ในระยะ 1-2 ที่ไดรับการรักษาดวยการฉายแสงในขนาดตํ่า (RT; 24- 30 Gy)
ประมาณ 10 ป พบวาโรคสงบรอยละ 40-50 โดยไมมีการกลับเปนซํ้าของโรค ซี่งอาจถือไดวาหายขาด3-8 สําหรับผูปวยที่
มีการกลับเปนซํ้าของโรคนั้น มักจะเกิดในบริเวณที่ไมไดรับการฉายแสง และถึงแมวาผูปวยที่มีการกลับเปนซํ้าของโรคมักจะมี
การตอบสนองที่ดีตอการให salvage therapy9 ก็ตาม ผูปวยสวนใหญก็มักจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองในเวลาตอมา
การรักษาดวยการใหยาเคมีบําบัดรวมกับการฉายแสงเปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีมากในผูปวยมะเร็งตอมนํ้าเหลือง
ชนิดฮอดจกนิ 10 และมะเร็งตอมนํา้ เหลืองชนิดรุนแรง (aggressive lymphoma)11 ไดแก diffuse large B cell lymphoma (DLBCL)
แตยังไมมีการศึกษาแบบ RCT เรื่องผลของใหยาเคมีบําบัดในผูปวย follicular lymphoma ระยะเริ่มตน โดยขอมูลจากการศึกษา
ทีผ่ า นมาจาก MD Anderson Cancer Center ซึง่ ไดใหการรักษาผูป ว ย follicular lymphoma ระยะ 1-2 ดวยยาเคมีบาํ บัด 10 รอบ
รวมกับการฉายแสง พบวาผูป ว ยมีอตั ราการอยูโ ดยปราศจากโรคกลับเปนซํา้ (freedom from relapse) และอัตราการอยูร อดโดยรวม
(overall survival; OS) ที่ 10 ป คิดเปนรอยละ 73 และ 79 ตามลําดับ12, 13
การศึกษาในครัง้ นีจ้ ดั ทําขึน้ โดย The Trans-Tasman Radiation Oncology Group (TROG) มีสมมติฐานวาการฉายแสงรวม
กับการใหยาเคมีบาํ บัดในผูป ว ย follicular lymphoma ระยะ 1-2 นัน้ อาจสามารถเพิม่ progression free survival (PFS) ใหนานขึน้
ไดเมื่อเทียบกับการฉายแสงเพียงอยางเดียว โดยมีการให anti-CD 20 antibody rituximab (R) เพิ่มเขาไปควบคูกับการให
ยาเคมีบําบัดตั้งแตป ค.ศ. 200614
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วิธีการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบ open-label, randomized, phase 3 โดยมี 21 โรงพยาบาลจาก 3 ประเทศ
(ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด แคนาดา) เข า ร ว มการศึ ก ษา คั ด เลื อ กผู  ป  ว ยที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป น follicular lymphoma
grade 1, 2 หรือ 3a ที่มี Ann Arbor stage อยูในระยะที่ 1-2 และผูปวยตองมี life expectancy มากกวา 5 ป มาทําการ
random เปรียบเทียบในอัตราสวน 1:1 ระหวางกลุม A คือ ผูปวยไดรับการรักษาดวยการฉายแสงอยางเดียว และกลุม B
ซึ่งไดรับการรักษาดวยการฉายแสงตามดวยการใหยาเคมีบําบัดจํานวน 6 รอบ ดังแสดงในรูปที่ 1
Eligibility
Follicular lymphoma
Grade1, 2 or 3a
Stage I-II
Stratification by
Center
Stage (I/II)
Age (< 60/ ≥ 60)
PET staging

Arm A
Involved-field RT 30-36 Gy
No further therapy

R

Arm B
Involved-field RT 30-36 Gy
followed by CVP or R-CVP x 6

รูปที่ 1 แสดงวิธีการวิจัย

สูตรยาเคมีบําบัด
ผูป ว ยกลุม B จะไดรบั ยาเคมีบาํ บัด 4 สัปดาหหลังจากทีผ่ ปู ว ยไดรบั การฉายแสงครบแลว โดยใหยาทุก 21 วัน จํานวนทัง้ สิน้ 6 รอบ
ยาเคมีบําบัดที่ใหประกอบไปดวย cyclophosphamide 1,000 mg/m2, vincristine 1.4 mg/m2 (ขนาดสูงสุดไมเกิน 2 mg),
rituximab 375 mg/m2 ในวันที่ 1 (ผูปวยที่เขาการศึกษาตั้งแตป ค.ศ.2006) และprednisolone 50 mg/m2 ในวันที่ 1-5
การวัดผลการศึกษา
วัตถุประสงคหลักของการศึกษาคือ อัตราการอยูรอดโดยโรคสงบ (progression-free survival; PFS)
ผลการศึกษา
มีผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 150 ราย แบงเปนกลุม A และ B กลุมละ 75 ราย ดังแสดงในรูปที่ 2
Randomly assigned patients*
(N = 150)

Arm A

Allocated IFRT only
Received IFRT only
Received extended-field RT onlyt
Received R-CVP†

Arm B

(n = 75)
(n = 73)
(n = 1)
(n = 1)

Allocated to IFRT+ R-CVP
Received no treatmentf
Received IFRT alonet
Received R-CVP not CVP†
Received CVP before RT†

Lost to follow-up (n = 3)
Analyzed
Excluded from analysis

(n = 75)
(n = 1)
(n = 5)
(n = 2)
(n = 1)

Lost to follow-up (n = 4)
(n = 75)
(n = 0)

Analyzed
Excluded from analysis

รูปที่ 2 แสดงคําอธิบายรายละเอียดของ CONSORT (CONsolidated Standards Of Reporting Trials) diagram. ดังนี้

(n = 75)
(n = 0)

(*) Eligibility infringements were identified post-randomization in three patients, namely, diagnosis established by cytology (arm A; n = 1), previous prostate cancer (arm B; n = 1),
and upstaging to stage IIIA by positron emission tomography scan after random assignment (arm A [n = 1], in continuing remission after extended-field radiation).
(†) Major deviations from protocol treatment were as follows: found to have more extensive disease after random assignment and received rituximab, cyclophosphamide, vincristine,
and prednisolone (R-CVP) but not involved-field radiotherapy (IFRT; [arm A; n= 1]). Received wide-field radiation for extensive disease (arm A; n = 1). Randomly assigned to receive
cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone (CVP) actually received R-CVP (arm B; n = 2). Had no trial treatment and pursued alternative medicine but was included in follow-up
(arm B; n = 1). Refused chemotherapy (arm B; n = 2). Did not receive chemotherapy because of rheumatic fever (arm B; n = 1); had no chemotherapy because of interstitial lung
disease (arm B; n = 1); required hernia surgery and received no chemotherapy because of an unhealed wound (arm B; n = 1). Received chemotherapy before IFRT (arm B; n = 1).
RT, radiotherapy.
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ค า มั ธ ยฐานของการติ ด ตามในการศึ ก ษาอยู  ที่ 9.6 ป
(range 3.1 – 15.8 ป) โดยมีผูปวยในกลุม A จํานวน 3 ราย
ขาดการติดตามการรักษาที่ 8.3 ป 10.2 ป และ 13.5 ป ตามลําดับ
ผูป ว ยในกลุม B จํานวน 4 ราย ขาดการติดตามการรักษาที่ 1.1 ป
7.4 ป 9.7 ป และ 10.5 ป ตามลําดับ สําหรับความแตกตาง
ของแตละกลุมที่พบคือ กลุม B มีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน
follicular lymphoma grade 1 เปนจํานวนมากกวากลุม A ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูปวย
Characteristic

Arm B
R-CVP + IFRT
(n = 75)
44 (50)
31 (50)
40 (51)
35 (49)
57
56 (50)
19 (53)
40 (51)
35 (49)
32 (42)
43 (59)
65 (50)
10 (48)
68 (49)
7 (58)
48 (62)
26 (37)
1 (33)

Arm A
IFRT only
(n = 75)
44 (50)
31 (50)
38 (49)
37 (51)
57
57 (50)
18 (48)
38 (49)
37 (51)
44 (58)
30 (41)
64 (50)
11 (52)
70 (51)
5 (42)
29 (38)
44 (57)
2 (67)

พบวา PFS ไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะหวาง
ผูปวยที่ไดรับ RT รวมกับ CVP เทียบกับ RT เพียงอยางเดียว
(HR, 0.70; 95% CI, 0.39 - 1.27; P = 0.24) สําหรับชวงเวลา
หลังจากที่มีการใช rituximab แลวนั้นพบวาผูปวยที่ไดรับ RT
รวมกับ R-CVP มี PFS ทีน่ านกวาผูป ว ยที่ไดรบั RT อยางเดียว
(HR, 0.26; 95% CI, 0.07 - 0.97; P = 0.045) ดังแสดงในรูปที่ 4
และผูปวยที่ไดรับ R-CVP ทั้งสิ้น 26 รายนั้น ไมมีรายใดมีโรค
กลับเปนซํา้ เมือ่ ติดตามผูป ว ยไปนานเกิน 3.5 ป แตอยางไรก็ตาม
ในการศึกษานี้ไมสามารถสรุปไดวา R-CVP มีประสิทธิภาพดีกวา
CVP เนื่องจากขอมูลยังไมเพียงพอ (P = 0.35)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

PSF (%)

All patients
Period
Before rituximab amendment
After rituximab amendment* *
Sex (P= .711
Male
Female
Median age, years
Stage
I
II
PET staging
No
Yes
Involved region
Supradiaphragmatic
Infradiaphragmatic
Bulky disease (> 5 cm)
No
Yes
Extranodal disease
No
Yes
Flistologic grade
1
2-3 a
Missing
NOTE. Data presented as No. (%}.
Abbreviations: IFRT, involved-field radiotherapy; R-CVP. rituximab,
cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone.
*AII patients randomly assigned to receive rituximab received it

(R)-CVP+IFRT
IFRT

.25 .5 1 2 4

Hazard Ratio 95% CI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No. at risk
(R)-CVP+IFRT 75

Time Siince Random Assignment (year)

75 68 59 51 44 37 30 27 22 15 8
75 69 63 58 47 40 31 26 20 16 14 8

6 3 1 1 0
6 4 1 0 0

รูปที่ 3 แสดง progression-free survival ของผูปวยแตละกลุม

ผูปวย 2 รายจากทั้งหมด 148 รายที่ไดรับการรักษาดวย
การฉายแสงอยางเดียว มีโรคกําเริบ(disease progression)
ในบริเวณเดิมที่เคยไดรับการฉายแสง ผูปวย 7 รายมีโรคกําเริบ
พรอมกันหลายตําแหนงทัง้ บริเวณทีเ่ คยและไมเคยไดรบั การฉายแสง
นอกจากนัน้ ผูป ว ย 11 รายทีม่ ี local progression พบวาผูป ว ย 1 ราย
(รอยละ 9.1) มีโรคกําเริบเมื่อระยะเวลาผานไปมากกวา 5 ป
Primary End Point
ในขณะทีผ่ ปู ว ยทัง้ สิน้ 49 รายทีม่ ี distant progression นัน้ พบวา
อัตราการอยูร อดโดยโรคสงบ (progression-free survival; PFS) ผูปวย 14 ราย (รอยละ 28.6) มีโรคกําเริบภายใน 5 ปแรก
ผลการศึกษาพบวา ผูป ว ยในกลุม B ที่ไดรบั การรักษาดวย
การฉายแสงตามดวยการใหยาเคมีบําบัด (IFRT plus R-CVP)
นัน้ มี PFS ทีน่ านกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม A ทีไ่ ดรบั การรักษา
ดว ยการฉายแสงเพี ย งอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(hazard ratio [HR], 0.57; 95% CI, 0.33 - 0.95; P = 0.033)
โดยพบวาในกลุม B มี PFS ที่ 10 ปอยูที่รอยละ 59 (95% CI,
รอยละ 46-74) ในขณะทีก่ ลุม A มี PFS ที่ 10 ปอยูท รี่ อ ยละ 41
(95% CI, รอยละ 30-57) ซึง่ จะเริม่ เห็นความแตกตางของ PFS
ของทัง้ สองกลุม เมือ่ ติดตามผูป ว ยไปเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป
ดังแสดงในรูปที่ 3 นอกจากนัน้ ยังมีการวิเคราะหขอ มูลโดยแยกตาม
ชวงเวลากอนและหลังทีม่ กี ารใช rituximab เพือ่ ศึกษาผลของยา
ซึ่งจากการวิเคราะห ในชวงเวลากอนที่จะมีการใช rituximab
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No. of
No. Events HR
95% Cl
P* Pt
Stage
I
113 44
.17 .18
II‡
37 20 1.44 0.81 to 2.56
Age
.59 .71
≤ 59
82 37
≥ 60
68 27 0.87 0.53 to 1.43
Sex
Male
78 34
1.00 .90
Female
72 30 1.02 0.62 to 1.66
Grade
1
77 31 0.67
.11 .29
2 (excluding 3a) §
63 31 1.49
Region
Supradiaphragmatic 76 38 1.54 0.94 to 2.52 .091 .16
Infradiaphragmatic
73 25
Bulky disease
1
129 53
.34 .35
2
21 11 1.37 0.66 to 2.83
No. nodal regions
involved
0
11
0.17
.19 .017
1
1
103 43
1
(trend)
2-7
36 20 1.38
Extranodal disease
No
138 63
.020 .012
Yes
12
0.14 0.06 to 0.31
1
PET for staging
No
78 42
.056 .044
Yes
72 22 0.61 0.37 to 1.00
Abbreviations: HR, hazard ratio; PET, positron emission tomography.
*Unadjusted for arm. tAdjusted for arm.
‡Stage II includes one stage III.
§ Three missing grades; patients with grade 3a (n = 7), all alive and progression free.
Factor

PSF (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

No. at risk
Early/CVP + IFRT
Early/IFRT
Late/(R)-CVP + IFRT
Late/IFRT

Early/CVP + IFRT
Early/IFRT
Late/(R)-CVP + IFRT
Late/IFRT

Adjusted for stage, PET, and age

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

44
44
31
31

44
39
31
30

39
36
29
27

Time Siince Random Assignment (year)

32
32
27
26

29
30
22
17

28
27
16
13

28
23
16
8

27
22
3
4

25
19
2
1

22
16
0
0

15
14
0
0

8
8
0
0

6
6
0
0

3
4
0
0

1
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

รูปที่ 4 แสดง progression-free survival แบงตามชวงเวลากอน
(early) และหลัง (late) ทีม่ กี ารใช rituximab ของผูป ว ยแตละกลุม

Predictor of PFS
จากการทํา univariate analysis ของปจจัยที่มีผลตอการ
พยากรณโรคในกลุมตัวอยางทั้งหมดนั้นพบวา ปจจัยที่สงผลให
ผูป ว ยมี PFS ทีน่ านขึน้ คือ การมีตาํ แหนงของรอยโรคนอย ทัง้
ตําแหนงที่เปนตอมนํ้าเหลือง (nodal involvement; P = 0.047) ตารางที่ 2 แสดง univariate analysis ของปจจัยที่มีผลตอการ
และรอยโรคนอกบริเวณตอมนํา้ เหลือง (extranodal involvement; พยากรณโรค
P = 0.02) สําหรับระยะของโรค อายุ เพศ การมีรอยโรคขนาด
ใหญ (bulky disease) รวมถึง histological grade นัน้ ไมมผี ลตอ
100
PFS ดังแสดงในตารางที่ 2
80

OS (%)

อัตราการอยูร อดโดยรวม (OS) และสาเหตุการเสียชีวติ
60
ผูปว ยในกลุม A เสียชีวติ 10 ราย และในกลุม B เสียชีวติ
40
.125 .25 .5 1 2 4
5 ราย (HR, 0.62; P = 0.40) โดยอัตราการอยูรอดโดยรวมที่
Hazard Ratio 95% CI
10 ป ของผูปวยทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย
20
สําคัญทางสถิติ (กลุม A รอยละ 86 และกลุม B รอยละ 95) ดัง
แสดงในรูปที่ 5 สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยในกลุม A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ไดแก มะเร็งตอมนํ้าเหลือง 5 ราย มะเร็งเตานม 1 ราย มะเร็ง
Time Siince Random Assignment (year)
at risk
ระบบทางเดินอาหาร 2 ราย และไมทราบสาเหตุ 2 ราย สาเหตุ No.
(R)-CVP+IFRT 75 75 74 73 67 61 54 48 45 39 30 21 16 10 4 1 0
75 75 75 75 66 61 54 47 42 37 31 22 18 12 6 1 0
การเสียชีวิตของผูปวยในกลุม B ไดแก มะเร็งตอมนํ้าเหลือง
1 ราย กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย มะเร็งลําไส
รูปที่ 5 แสดงอัตราการอยูร อดโดยรวม (OS) ของผูป ว ยแตละกลุม
1 ราย myelodysplasia 1 ราย และไมทราบสาเหตุ 1 ราย
(R)-CVP+IFRT
IFRT

Histological transformation
ผูป ว ย 14 รายมีการดําเนินโรคไปเปน aggressive lymphoma โดยเปนผูป ว ยในกลุม A 10 ราย และกลุม B 4 ราย (P = 0.1)
ซึ่งเกือบทั้งหมดกลายไปเปนชนิด diffuse large B cell lymphoma
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ผลขางเคียงจากการรักษา15, 16
ผลขางเคียงจากการฉายแสงทีพ่ บสวนใหญมคี วามรุนแรง
นอย เชน อาการทางระบบทางเดินอาหาร ปฏิกริ ยิ าทางผิวหนัง
และเยือ่ บุตา ง ๆ สําหรับความรุนแรงระดับ 3-4 พบเพียงรอยละ 2
ไดแก เยือ่ บุอกั เสบรุนแรง (mucositis) สวนการไดรบั ยาเคมีบาํ บัด
นัน้ พบวามีผลขางเคียงรุนแรงระดับ 1-2 ได บอย สําหรับความ
รุนแรงระดับ 3-4 นั้นมักพบในผูปวยที่มีภาวะ neutropenia
ผลขางเคียงในระยะยาว พบผลของรังสีตอ ตอมนํา้ ลายรอย
ละ 5 ปฏิกริ ยิ าทางผิวหนังรอยละ 3 และพบผูป ว ยมี neuropathy
grade 3-4 จาก vincristine จํานวน 2 ราย
การอภิปรายผล
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาแบบ RCT อันแรกทีม่ กี ารติดตาม
ขอมูลการดําเนินโรคในระยะยาวของผูป ว ย follicular lymphoma
ระยะ 1-2 ที่ไดรบั การรักษาดวยการใหยาเคมีบาํ บัดตามหลังการ
ฉายแสง ซึง่ จากการศึกษาพบวาจะเริม่ เห็นความความแตกตางของ
PFS เมือ่ ติดตามผูป ว ยไปเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป โดยจาก
ผลการศึ ก ษาก อ นหน า นี้ จากประเทศอั ง กฤษ พบว า การให
chlorambucil ในขนาดตํา่ รวมไปกับการฉายแสงนัน้ ไมไดประโยชน
เพิม่ ขึน้ 17 นอกจากนัน้ การศึกษาอืน่ ๆก็มจี าํ นวนผูป ว ยทีค่ อ นขาง
นอยเกินไป18-20 การศึกษา FORT เพื่อเปรียบเทียบระหวาง
การฉายแสงในขนาด 4 Gy กับ 24 Gy พบวาการฉายแสงใน
ขนาด 24 Gy มีผลในการควบคุมโรคเฉพาะทีใ่ นระยะยาวไดดกี วา21
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการฉายแสงใน
ขนาด 40-45 Gy กับขนาด 24 Gy ในผูป ว ยมะเร็งตอมนํา้ เหลือง
ซึ่งรวม ชนิด follicular lymphoma ดวย พบวาทั้งสองขนาดให
ผลไมแตกตางกันในการควบคุมโรค22 ดังนัน้ การฉายแสงในขนาด
24 Gy จึงเปนทีน่ ยิ มใชเปนมาตรฐานในการรักษามาตลอดระยะเวลา
ประมาณ 20 ปที่ผานมา ซึ่งตํ่ากวาขนาดที่ใชในการศึกษานี้
(30 Gy) เล็กนอย

ในระหวางทําการศึกษานีไ้ ดมกี ารแกไขสวนของวิธกี ารดําเนิน
งานวิจยั ในบางสวน ไดแก การทํา PET/CT scan (เริม่ ค.ศ. 2006)
ซึ่งเฉลี่ยใหเทากันในทั้งสองกลุม ทําใหสามารถจําแนกผูปวย
ไดแมนยําขึน้ โดยพบวามีผปู ว ยรอยละ 30 ทีเ่ ปลีย่ นการวินจิ ฉัย
จาก follicular lymphoma ระยะ 1-2 ไปเปนระยะ 3-4 และมี
การปรั บ เปลี่ ย น RT volume 23 ร อ ยละ 14 นอกจากนั้ น ก็ มี
การเพิ่มการใช rituximab ควบคูไปกับการใหยาเคมีบําบัด
โดยอางอิงจากการศึกษา RCT ทีผ่ า นมาในกลุม ผูป ว ย advancedstage FL ที่พบวาการให rituximab รวมกับยาเคมีบําบัดนั้นสง
ผลตอ OS และ PFS ที่ดีขึ้น24
การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการใหยาเคมีบําบัตรตามหลัง
การฉายแสงนัน้ สามารถเพิม่ ความแตกตางในแงของ PFS ที่ 10 ป
ไดประมาณ 18% (P =0.033) อยางไรก็ตามผลของการใหยาเคมี
บําบัดนั้นชัดเจนในผูปวยที่ไดรับ R-CVP โดยมี PFS ที่ 5 ป
มากกวากลุมที่ ไดรับการฉายแสงเพียงอยางเดียวรอยละ 30
และไมมผี ปู ว ยรายใดทีไ่ ดรบั R-CVP มีโรคกลับเปนซํา้ เมือ่ ติดตาม
ผูปวยไปนานเกิน 3.5 ป สวนกลุมผูปวยที่ไดรับ RT ตามดวย
CVP นั้นไมพบความแตกตางชัดเจนในแงของ PFS เมื่อเทียบ
กับกลุมที่ไดรับการฉายแสงเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจมีความตอง
การจํ า นวนผู  ป  ว ยในการศึ ก ษาที่ ม ากกว า นี้ จึ ง จะทํ า ให เ ห็ น
ความแตกตางได
จากการศึกษานีพ้ บวาการให R-CVP ดูเหมือนวาจะสามารถ
ลดการกลับเปนซํา้ ของโรคไดทงั้ ในระยะสัน้ (< 5 ป) และระยะยาว
(> 5 ป) ในขณะทีก่ ารให CVP นัน้ จะลดการกลับเปนซํา้ ไดเฉพาะ
ในระยะยาวเทานั้น ดังแสดงในรูปที่ 4 มีผูปวยเพียง 2 รายจาก
148 รายที่ไดรับการฉายแสงเพียงอยางเดียว มีโรคกลับเปนซํ้า
ในบริเวณเดิมทีเ่ คยไดรบั การฉายแสง แสดงใหเห็นวาการฉายแสง
ในขนาด 30 Gy นั้ น เพี ย งพอในการควบคุ ม โรคเฉพาะที่ ไ ด
และผลของการใหยาเคมีบาํ บัดนัน้ เปนการชวยลด distant relapse
เปนหลัก
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อัตราการอยูรอดโดยรวมที่ 10 ป ในทั้งสองกลุม (กลุม A
รอยละ 86 และกลุม B รอยละ 95) จากการศึกษานีถ้ อื วาสูงมาก
เมือ่ เทียบกับการศึกษาทีผ่ า นมา ซึง่ พบอัตราการอยูร อดโดยรวม
คิดเปนรอยละ 647 แมวาอัตราการกลับเปนซํ้าของโรคภายหลัง
จากที่ไดรับการฉายแสงจะเทากันกับการศึกษากอนหนาก็ตาม
โดยอาจเปนผลจากประสิทธิภาพของ salvage therapy ที่ดีขึ้น
สําหรับอัตราการเสียชีวิตในทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน
เมื่อระยะเวลาผานไป ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุดคือ
โรคมีความรุนแรงกลายเปน aggressive lymphoma โดยพบ
ในกลุมที่ ไดรับการฉายแสงเพียงอยางเดียวจํานวน 10 ราย
และกลุม ที่ไดรบั ยาเคมีบาํ บัดรวมดวยจํานวน 4 ราย จากรายงาน
การศึ ก ษาที่ ผ  า นมาของ Bains และคณะ 25 พบอั ต ราการ
กลายพันธุที่ 10 ป (10-year transformation) รอยละ 18.5
ในผูปวย follicular lymphoma ระยะ 1-2 ซึ่งการลดโอกาส
การกลายพันธุตั้งแตระยะแรกของโรคนั้น นาจะสงผลตออัตรา
อยูร อดโดยรวมและคุณภาพชีวติ ของผูป ว ยทีด่ ขี นึ้ 26 นอกจากนัน้
ในแงของผลขางเคียงรุนแรงที่เกิดจากการฉายแสงและการให
ยาเคมีบาํ บัดในการศึกษานีพ้ บนอยมาก ผูป ว ยสวนใหญสามารถ
ทนตอการรักษาไดดี
การศึกษานีม้ จี ดุ แข็งในดานทีเ่ ปนการศึกษาแบบ randomized
มี การติ ด ตามผู  ป  ว ยได เ ป น ระยะเวลานานได และมี ผู  ป  ว ย
ไดรับการทํา PET/CT scan ในสัดสวนที่คอนขางสูง สําหรับ
ขอดอยในการศึกษานี้คือ การใช R-CVP ในการรักษาผูปวย
follicular lymphoma ซึง่ ในบางโรงพยาบาลถูกแทนทีด่ ว ยยาเคมี
บําบัดสูตรใหมๆที่มีประสิทธิภาพดีและผลขางเคียงนอยกวา
เชน R-bendamustine27

แนวทางการรักษา follicular lymphoma ในระยะ 1-2 มี
ความหลากหลาย ทั้งการเฝาติดตามอาการเพียงอยางเดียว
การฉายแสง การใหยาเคมีบาํ บัด การให single-agent rituximab
รวมถึงการให rituximab รวมกับยาเคมีบําบัด โดยมีขอมูลจาก
การศึกษาแบบ retrospective กอนหนานีว้ า การฉายแสงรวมกับ
การให rituximab นั้นดีกวาการฉายแสงเพี ย งอย า งเดี ย ว 28
แตยังไมมีขอมูลการศึกษาแบบ RCT เกี่ยวกับผลการรักษาดวย
RT รวมกับ rituximab เปรียบเทียบกับการรักษาดวย RT รวมกับ
R-chemotherapy อยางไรก็ตามการให rituximab ตัวเดียวรวม
กับการฉายแสง นาจะเปนทางเลือกสําหรับผูปวยที่ไมสามารถ
ทนตอยาเคมีบาํ บัดได และจากการศึกษาของ Pugh และคณะ29
ที่ไดรวบรวมขอมูลผูป ว ย follicular lymphoma ระยะ 1-2 จํานวน
ทั้ ง สิ้ น 6,568 ราย พบว า การฉายแสงสามารถเพิ่ ม โอกาส
การอยูรอดเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาดวยวิธีอื่น แตถึงแมวา
การฉายแสงจะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพดี ก็ ตาม จากข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การรักษาที่ผูปวยไดรับจริงพบวาผูปวย follicular lymphoma
ระยะ 1-2 นั้น สวนใหญไมไดรับการรักษาดวยการฉายแสง
แตจะไดรบั ยาเคมีบาํ บัดแทน ซึง่ จากการผลการศึกษา TROG 99.3
ในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการไดรับยาเคมีบําบัดนั้นกอใหเกิดผล
ขางเคียงมากกวาการฉายแสง ดังนัน้ การรักษา follicular lymphoma
ในระยะ 1-2 นั้น การฉายแสงนาจะเหมาะสมกวาการใหยาเคมี
บําบัดในการรักษาเพียงอยางเดียว
โดยสรุปการศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวาการรักษาผูป ว ย follicular
lymphoma ในระยะ 1-2 ดวยการฉายแสงนัน้ มีความปลอดภัยและ
ผลขางเคียงนอย รวมถึงสามารถรักษาผูป ว ยบางสวนใหหายขาดได
นอกจากนัน้ การใหยาเคมีบาํ บัดจํานวน 6 รอบตามหลังการฉายแสง
สามารถเปลี่ยนแปลงการดําเนินโรคและเพิ่ม PFS ใหนานขึ้น
ไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูป ว ยทีไ่ ดรบั R-CVP
ซึง่ ควรมีการติดตามผูป ว ยในระยะยาวตอไปเพือ่ ศึกษาวาการไดรบั
ยาเคมีบาํ บัดรวมดวยนัน้ จะสงผลตออัตราการอยูร อดโดยรวมหรือไม
และจากขอมูลทีม่ อี ยูในปจจุบนั รวมถึงผลจากการศึกษาในครัง้ นี้
จึงอาจพิจารณาแนะนําการรักษาดวยการฉายแสงตามดวยการให
chemo-immunotherapy เปนมาตรฐานในการรักษาผูป ว ย follicular
lymphoma ในระยะ1-2 ตอไป
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บนนํา
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด Diffuse large B cell (DLBCL) เปนชนิดที่พบบอยที่สุดของมะเร็งตอมนํ้าเหลือง Non-Hodgkin
และมักจะพบในผูปวยสูงอายุ ประมาณ 50% ของผูปวยมีอายุเกิน 65 ป และ 15% มีอายุเกิน 80 ป ในชวงศตวรรษที่ผานมา
มีความกาวหนาในการรักษามะเร็งชนิดนี้อยางยิ่ง ทําใหสามารถยืดอายุผูปวยไดนานขึ้น และเปนความหวังใหแกผูปวยสูงวัย
ทั้งนี้มีการคาดการณวาจะมีประชากรที่มีอายุมากกวา 75 ป ในป ค.ศ. 2030 และเปนไปไดอยางยิ่งที่ โรคที่พบในผูสูงวัย
รวมทั้ง DLBCL จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
R-CHOP เปนการรักษามาตรฐานในผูป ว ยทีม่ อี ายุถงึ 80 ป แตสาํ หรับผูป ว ยทีม่ โี รครวมจะไมสามารถรับขนาดยาตามมาตรฐานได
ในหัวขอนีต้ อ งการเลือกสูตรยาที่ใชรกั ษาโดยทีม่ ผี ลเปนพิษตอรางกายนอยทีส่ ดุ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั การตัดสินใจของการเลือกกลุม ผูป ว ย
Bendamustine เปนยาในกลุม Alkylating agent รวมกับคุณสมบัตขิ อง Purine analog และเปนทีย่ อมรับในการนํามารักษาผูป ว ย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic lymphocytic leukemia (CLL)และมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด Indolent NHL นอกจากนี้
Bendamustine ยังไดถกู นํามาศึกษาในการรักษามะเร็งตอมนํา้ เหลืองชนิดรุนแรง ซึง่ ในงานวิจยั เฟส 2 หลายงาน ไดใช Bendamustine
รวมกับ Rituximab (BR) ในผูท มี่ กี ารกลับเปนใหมของโรค (Relapse/refractory) DLBCL โดยผลการศึกษา บงบอกถึงความสามารถ
ในการทนรับยาของผูปวยในสูตรนี้ไดอยางดี และยังมีการศึกษาโดยใช BR ในผูปวยที่ไมเคยไดรับการรักษาแตไมสามารถทนตอ
สูตรยามาตรฐาน R-CHOP ได
ในป ค.ศ. 2014 The Fondazione Italiana Linfomi (FIL) ไดเริม่ งานวิจยั เฟส 2 เพือ่ ศึกษาความสามารถและความปลอดภัย
ในการใช BR โดยใชเปนยาขนานแรกในการรักษาผูป ว ย DLBCL ทีไ่ มสามารถรับยา anthracycline-basedได และงานวิจยั นีแ้ ตกตาง
จากงานอืน่ เนือ่ งจากไดนาํ ผูป ว ยที่ไดรบั การจัดใหอยูในกลุม สภาพออนแอ (frail) ตามการประเมินโดย Comprehensive Geriatric
Assessment (CGA) เขารวมงานวิจยั และไดปรับสูตรการให BRในปจจุบนั ยังไมมกี ารรักษามาตรฐานในกลุม ผูป ว ยนี้ การรักษาที่ได
Complete remission มีประมาณ 15% และแมวา จะมีการใช Rituximab โดยทีม่ คี า เฉลีย่ Overall survival (OS) ประมาณ 20 เดือน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ลักษณะงานวิจัยและวัตถุประสงค : เปนงานวิจัยเฟส 2
open-label, non-randomized เพื่อจะศึกษาความสามารถและ
ความปลอดภัยของ BR ในผูป ว ยสูงวัยทีเ่ ปน DLBCL และไดรบั
การประเมินเปนผูท มี่ สี ภาพออนแอ (frail) ตามเกณฑของ CGA
และงานวิจยั นีไ้ ดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักจริยธรรม
ทองถิ่น
คุณสมบัติของผูปวย: ผูปวยที่มีสภาพออนแออายุตั้งแต
70 ปขนึ้ ไป ซึง่ ไดรบั วินจิ ฉัยเปน DLBCL และไดรบั การประเมิน
กอนการรักษาตามเกณฑ CGA อันประกอบดวย Activities of
Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living
(IADL) และ Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric
(CIRS-G) โดยถูกจัดอยูในกลุม frail ในผูปวยอายุ 70-80 ป,
ADL<4 หรือ IADL<5 หรือ 1 grade 3 comorbidity หรือ >8
grade 2 comorbidities (ดังตารางที่ 1)

โดยพิจารณา Drop-out rate ที่ 10% และสุดทายตองมีผเู ขารวม
วิจยั 49 ราย การทนไดตอ พิษสูงสุดของ eeAEs ถูกตัง้ ไวที่ 30%
พิจารณา alpha error ที่ 0.05 และตาม 2-Stage Simon design
งานวิจยั นีต้ อ งหยุด หากมี grade 3-4 ในผูป ว ยตัง้ แต 12 รายขึน้ ไป
ในผูเขารวมงานวิจัย 19 คนแรก และจากทั้งหมด 44 รายที่
วางแผนเขาวิจยั อนุญาตใหเกิด grade 3-4 eeAEs ไดเพียง 20 ราย

Table 1. Comprehensive Geriatric Assessment criteria for definition of
fit, unfit and frail patients.

ADL
IADL
CIRS**
Age

FIT

6
8
0 score=3-4
< 5 score=2

UNFIT

5*
7-6*
0 score=3-4
5-8 score=2
≥ 80 fit

ผลการศึกษา

FRAIL

≤4
≤5
1 score=3-4
> 8 score=2
≥ 80 unfit

ผูปวย: ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.2012 ถึง กุมภาพันธ
ค.ศ.2014 ผูปวย 49 รายไดรับการคัดเลือกในงานวิจัยโดย
24 Italian centers ผูป ว ย 3 รายไมเขาเกณฑทกี่ าํ หนดได (1 ราย
ไมไดยนื ยันวา frail, 1 รายไมไดรบั การประเมิน CGA และ 1 ราย
ทีม่ ี HCV positive) 1 รายถูกตัดออกจากงานวิจยั เนือ่ งจากเสียชีวติ
กอนเริม่ รักษา เหลือผูป ว ยรวม 45 ราย ตามรายละเอียดดังตารางที่ 2

ADL: Activity of Daily Living; IADL: Instrumental Activities of Daily Living; CIRS:
Cumulative Illness Rating Scale. *Residual function. 10**Scores are referred to severity
of assessed comorbidities (as reported byTucci el al. )

การรักษา: ผูป ว ยไดรบั Bendamustine (90mg/m2, d1-2)
รวมกับ Rituximab (375 mg/m2, d1) ทุก 28 วัน ผูปวยที่มี
age-adjusted International Prognostic Index (aaIPI)
เทากับ 0 และ non-bulky disease จะไดรับยา BR 4 cycles
ตามดวย Rituximab 2 cycles สวนผูป ว ยกลุม อืน่ ทัง้ หมดจะไดรบั
BR 6 cycles แลวตามดวย Rituximab 2 cycles สามารถใช
การรักษาดวยการฉายแสงรวมดวยได การให Valacyclovir และ
Cotrimoxazole เปนสิ่งจําเปน และแนะนําใหใช G-CSF และ
erythropoietinรวมดวย
การวิเคราะหทางสถิต:ิ Study end point หลัก คือ Complete
remission rate (CRR) ซึ่งคํานวณโดยใชเกณฑของ Cheson
1999 และ end point อื่นไดแก อัตราการเกิด grade 3-4
extrahematologic adverse events (eeAEs) โดยใชเกณฑ
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)
v. 4.0 Secondary end point คือ progression-free survival
(PFS) และ overall survival (OS)การวิจัยไดดําเนินการตาม
Simon 2-stage design, null hypothesis(p0) สําหรับ CRR
ถูกตั้งไวที่ 0.5 และ Type I error ที่ 0.05 และ Type II error ที่
0.10, Alternative hypothesis(p1)ที่ 0.35 และอยางนอยจะ
ตองมี 4 CRs ในกลุมผูปวยที่เขางานวิจัย 19 รายแรก จากการ
คัดเลือกผูเขางานวิจัย 44 ราย จะตองมีอยางนอย 11รายที่ CR

Table 2. Baseline characteristics of patients eligible forthe study (n=45).
Status
Male
Median (range)
Median (range)
I
II
III
IV
>1
ECOG PS
>1
ENS
>ULN
LDH
3-5
IPI
Unfit with age ≥80 years
CGA
frail
Median (range)
LVEF (%)
Sex
Age (years)
Hb (g/dL)
Stage

Missing
1
1
4

N (%)
26 (58)
81 (71-89)
12.9 (7.8-16.1)
7(16)
10 (23)
6(14)
22 (48)
16 (36)
11 (24)
16 (36)
25 (57)
35 (78)
10 (22)
60 (43-70)

Hb: hemoglobin; ECOG PS; Eastern Cooperative Oncology Group Performance
Status; ENS: extra nodal site; LDH: lactate dehydrogenase; ULN:upper limit of
normal; IPI: International Prognostic Index; CGA: comprehensive geriatric
assessment; LVEF: left ventricular ejection fraction.

ความเปนไปไดและประสิทธิภาพ: การรักษาเริม่ ในกลุม ผูป ว ยรวม
45 ราย โดยที่ 9 รายเปนผูปวยในกลุม low risk (aaIPI 0 และ
non-bulky disease) และไดรบั BR 4 cycles ตามดวย Rituximab
2 doses ส ว นผู  ป  ว ยที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดรวม 36 รายเป น กลุ  ม
high risk และไดรบั BR 6 cycles ตามดวย Rituximab 2 doses
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ผูป ว ย 25 รายไดรบั ยา Bendamustine ตามขนาดทีแ่ ผน 13 รายมี progressive disease(PD) และมี 3 รายที่ไมสามารถ
การรักษาวางไวทงั้ หมด (55%) ไดแก 7 จาก 9 ของผูป ว ยกลุม low ประเมินการรักษาได (เนือ่ งจาก AEs: pelvic fracture, pneumonia
risk และ 18 จาก 36 ของกลุม high risk การรักษาตองถูก และ heart attack) Overall response rate(ORR) 62% (95%CI:
หยุดเนือ่ งจาก progressive disease (12 ราย), eeAEs (8 ราย) 47-76%) Observed CRR พบวาไดมากกวาทีก่ าํ หนดไวในตอน
และโดยการตัดสินใจของแพทย (7 ราย)
เริ่มงานวิจัย รายละเอียดดังตารางที่ 3
ผูป วย non-bulky disease จํานวน 4 ราย (3 รายเปน Table 3. Response after planned rituximab plus bendamustine
stage I-II, 1 รายเปน stage IV) ไดรบั การรักษาดวยการฉายแสง treatment.
รวมดวย มีผูปวย 4 รายในกลุม high risk ที่การรักษาถูกหยุด Response
R8+B6 (n=36) R6+B4 (n=9) Total (n=45) N
กอนจะใหRituximab consolidation 2 doses นอกจากนี้ยังมี
N (%)
N (%)
(%, %95CI)
ผูปวยอีก 3 ราย ที่ไมไดรับ Rituximab consolidation เนื่อง
CR
19 (53)
5(56)
24 (53; 38-68)
จากแพทยตัดสินใจหยุดการรักษาหลังจากที่ไดรับ cycle ที่ 4
PR
4(H)
4 (9; 2-21)
ORR
28
(62; 47-76)
(1 ราย) และ cycle ที่ 5 (2 ราย)
SD
1(3)
1 (2; 0-12)
การคํานวณ administered dose intensity ของ Rituximab
PD
9(25)
4
(44)
13
(29; 16-44)
และ Bendamustine คือ 0.990 (25-75 percentiles: 0.901-1.016) Not assessed
1(3)
1 (2; 0-12)
และ 0.996 (25-75 percentiles: 0.877-1.017)
Death in treatment * 2 (6)
2 (4; 1-15)
การวิเคราะหประสิทธิภาพคิดจากผูเ ขารวมวิจยั ทัง้ 45 ราย *Dead for heart failure and pneumonia. R8+B (>: rituximab for 8 cycles and
for 6 cycles; R6+B4: Rituximab for 6 cycles and bendamustine for
หลังจากคัดเลือกผูเ ขารวมวิจยั 19 รายแรก พบวามี CR 5 ราย bendamustine
4 cycles; n/N:: number; Cl: Confidence Interval; CR: complete remission; PR:
remission; ORR; overall response rate; SD: stable disease; PD: progression
และเมื่อสิ้นสุดการรักษา CR 24 ราย (53%;95%CI: 38-68%) partial
disease.
ผูป ว ย 4 รายมี partial remission(PR) 1 รายมี stable disease (SD)
ความปลอดภัย: ไดรับการวิเคราะหทั้ง 45 รายและรวมเปน 244 cycles โดยพบวา ในผูปวย 23 รายเกิด grade 3-4 AEs
รวม 35 ครั้ง (51%; 95%CI: 35.8-66.3%) AEs grade 3-4 ที่พบมากที่สุด คือ neutropenia โดยพบ 17 ครั้ง (37.8%)
(ดังตารางที่ 4) และพบวามีการใช G-CSF ในผูปวย 26 ราย (58%; 95%CI: 42-72%) อัตราการเกิด grade 3-4 eeAE
ไดถูกเฝาติดตามในการวิจัยเฟส 1 และ 2 ซึ่งพบวา เกิด grade 3-4 eeAEsทั้งหมด 7ราย (15.6%; 95%CI: 6.5-29.5%)
และเกิด grade 3-4 hematologic AEs 21 ราย (46.7%; 95%CI: 31.7-62.1%) grade 3-4 eeAEs ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ การติดเชือ้
(n=2 ราย, 4.4%) โดยที่ไมมีรายงานของการติดเชื้อ grade 4รายละเอียดของ AEs ไดแสดงไวในตารางที่ 4 ทั้งในงานวิจัยเฟส 1
และ 2 อัตราการเกิด grade 3-4 eeAEs ไมเกินกวาคาสูงสุดที่กําหนดไว
Table 4. Overall toxicities according to CTCAE v.4.0 categories with grade.
All grades

Anemia
Leucopenia
Neutropenia
Thrombocytopenia
Febrile neutropenia
Infections
Fever
Cardiac disorders
Gastrointestinal disorders
General disorders and
administration site conditions*
Hepatobiliary disorders
Metabolism and nutrition disorders
Nervous system disorders
Renal and urinary disorders
Skin and subcutaneous tissue disorders
Vascular disorders
Other (specify) **

Grade 3

Grade 4

n

%

n

%

n

%

20
19
29
20
3
9
2
4
14

44.4
42.2
64.4
44.4
6.7
20.0
4.4
8.9
31.1

1
3
8
4
0
2
0
1
0

2.2
6.7
17.8
8.9
0.0
4.4
0.0
2.2
0.0

0
2
9
0
1
0
0
1
0

0.0
4.4
20.0
0.0
2.2
0
0.0
2.2
0.0

5
2
3
4
4
9
2
4

11.1
4.4
6.7
8.9
8.9
20.0
4.4
8.9

1
0
1
0
1
0
0
0

2.2
0.0
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events; n: number. * Asthenia; laboratory abnormalities; fever. **Other - Grade I: epistaxis and flu; Grade 2: accidental fall and cough
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Cumulative probability (%)

การวิเคราะหการรอดชีวติ : การติดตามการรักษาเฉลีย่ 33 เดือน 2-year PFS คือ 38% (95%CI: 24-51%) และ median PFS
(ตัง้ แต 1-52) โดยที่ 32 รายเกิด PD ทัง้ นีร้ วมผูป ว ยทีไ่ ด PD 13 ราย คือ 10 เดือน (95%CI:7-25%) (Figure1)
หลังสิน้ สุดการ induction chemotherapy, 12 ราย relapse และ
100
7 รายเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไมเกี่ยวของกับมะเร็งตอมนํ้าเหลือง
(pneumonia, heart failure, hepatocarcinoma, neurological
75
disorder, respiratory disorder, cachexia, unknown)
50
25
0

0 6 12 18 24 30 36 42 46 54

At risk 45 32 22 19 16 11 3 2 0 0

Follow-up, months

Figure 1. Estimated progression-free survival (PFS) with 95% confidence interval
(gray area).

ผูป ว ย 24 รายเสียชีวติ โดยที่ 8 รายเสียชีวติ ระหวางการรักษา และ 16 รายในชวงติดตามการรักษา สาเหตุของการเสียชีวติ พบวา
เกิดจากโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองลุกลาม 14 ราย (58%) และสาเหตุที่ไมเกี่ยวของกับโรค 8 ราย (7รายที่กลาวไวกอนหนานี้และ
อีก 1 รายจากการที่เปน secondary acute myeloid leukemia หลังจากโรคลุกลาม) 2-year OS คือ 51% (95%CI:35-65%)
และ median OS คือ 30 เดือน (95%CI:10-NA) ทั้งนี้เมื่อนํา CGA scales ที่ใชประเมินผูปวยตั้งแตแรกเขาการศึกษาเทียบ
เคียงกับ OS และ PFS ใน univariate analysis พบวา ไมมคี วามสัมพันธกนั (Table 5) นอกจากนีย้ งั ไมพบความสัมพันธระหวาง
CGA scales และความปลอดภัยของการรักษา
Table 5. Association of age, geriatric scales and IPI with OS and PFS (univariate analysis).
Variable
Age
<;80
>80
ADL
6
5
0-4
IADL
8
6-7
0-5
IPI
1-2
3-5

1yr-OS %
(95CI)
68 (29-88)
62 (44-76)
70 (48-85)
50 (21-74)
63 (23-86)
33 (5-68)
71 (49-85)
62 (32-82)
77 (50-91)
52 (31-69)

Log-rank

P

0.694
0.335
0.350
0.531

1 yr PFS %
(95%CI)
60 (25-83)
46 (29-61)
56 (35-73)
25 (6-50)
62 (23-86)
33 (5-68)
56 (35-73)
43 (18-66)
58 (33-76)
40 (21-58)

Log-rank

P

0.685
0.536
0.020
0.581

yr: year; Cl: Confidence Interval; ADL: Activities of Daily Living; IADL Instrumental Activities of Daily Living; IPI: International Prognostic Index; OS:
overall survival; PFS: progression-free survival.
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การอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ ไดแสดงถึงผลการศึกษาของงานวิจัยเฟส 2
ที่ ศึ ก ษาถึ ง ความสามารถและพิ ษ ต อ ร า งกายของการใช ย า
Rituximab และ Bendamustine ในการรักษาผูปวย DLBCL
ผูถูกประเมินวามีสภาพออนแอ (frail) ตามเกณฑของ CGA
โดยพบวา มีอตั ราการ CR 53% และมีอตั ราของ grade 3-4 eeAEs
15.6% งานวิจยั นีบ้ รรลุวตั ถุประสงคเบือ้ งตนทีบ่ ง ชีถ้ งึ ความสามารถ
ในการใชยา 2 ชนิดดังกลาวควบคูก นั สําหรับการรักษากลุม ผูป ว ย
ที่รักษายาก
การวิเคราะห main study end point (response rate
และ safety) จากจํานวนผูเขารวมวิจัยจํานวนนอยนั้น ทําให
ไมสามารถสรุปผลไปยัง secondary end point ได โดยเฉพาะ
Park และคณะนั้น งานวิจัยดังกลาวไมสามารถนําผูปวย
ในเรื่ อ งข อ มู ล ของ PFS และ OS นอกจากนี้ การขาดการ
centralized histology review และขาดการวิเคราะหตน กําเนิดของ ระยะ 1 และผูป ว ยทีม่ สี ภาพรางกายออนแออยางมากมาเขารวม
cell ทําใหไมสามารถนําเสนอสมมติฐานของความสามารถทีต่ า งไป วิ จั ย ได ในขณะที่ ง านวิ จั ย ของ Weidmann และคณะนั้ น
ในการใชยารวมกันของ Rituximab และ Bendamustine ในการรักษา มี ผู  ป  ว ยในระยะโรคแรกๆและมี อายุ เ ฉลี่ ย มากกว า (85 ป )
ขอมูลของงานวิจัยไดถูกนํามาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห
DLBCL subtypes ตางๆ
Weidmann และคณะได บั น ทึ ก ความสามารถของ กอนหนานี้ที่มีผูปวย DLBCL สภาพรางกายออนแอ 99 ราย
Bendamustine ในการรักษา DLBCL เปนรายแรก จากนั้น โดยเปนงานวิจัยแบบสังเกตการณ ไปขางหนา จํานวนผูปวยที่มี
มีการตีพมิ พงานวิจยั เฟส 2 และการวิจยั แบบยอนหลังอีกหลายฉบับ สภาพออนแอสวนใหญในงานวิจัยนี้ ไดรับการรักษาดวยสูตร
ทีจ่ ะประเมินถึงความสามารถและความปลอดภัยของการใชยาคูน ี้ ยาเคมีบําบัดรวมกับ Rituximab (39%) และ 31 รายของผูปวย
งานวิจัยแบบไปขางหนาชิ้นแรกในผูปวยที่กลับมาเปนซํ้า ไดรบั ยาเคมีบาํ บัดสูตรทีม่ ี anthracycline รวมดวย หากพิจารณา
(relapse/refractory) Bendamustine ถูกใชในขนาดที่สูงกวา แคในกลุม ผูป ว ยที่ไดรบั การรักษาดวย chemo-immunotherapy
(120 mg/m2/d) และมีระยะเวลาหางระหวาง cycle นอยกวา พบวา 2-year และ median OS คือ 48% และ 20 เดือนตามลําดับ
ในงานวิจัยเหลานั้นพบวา ORR อยู ในชวง 46% และ 63% ซึง่ ขอมูลดังกลาวสนับสนุนงานวิจยั ชิน้ นีท้ ี่ใชเกณฑอยางเขมงวด
(CR 15-37%) และ median PFS อยูร ะหวาง 3.6 และ 6.7 เดือน ในการจัดผูปวยเปนกลุมสภาพออนแอและไมสามารถรับยา
Doxorubicin
(ตารางที่ 6)
Table 5. Association of age, geriatric scales and IPI with OS and PFS (univariate analysis).
Author
Ohmachi et al.
Vacirca et al.1
Weidmann et al.
Park et al.*
Current report

Year
(medAge)

Patients

Phase

Benda dose
mg/m2

Days

CRR%

0RR%

mPFS
months

2013
2014
2011
2016
2016

59 (65)
48 (74)
13 (85)
23 (80)
45 (81)

R/R
R/R
Untr.
Untr.
Untr.

120
90/120*
120
120
90

21
28
21
21
28

37.7
15.3
54
52
53

62.7
45.8
69
78
62

6.7
3.6
7.7
5.4
10

*Bendamustine (Benda) dosage 90 mg/m2 was administered for the first 2 patients on study. Following the US FDA approval, the dosage was amended to 120 mg/m2.
R/R: relapsed/refractory; medAge: median age; Untr: untreated; CRR: complete remission rate; ORR: overall response rate; mPFS: median progression-free survival.

เมื่องานศึกษาวิจัยนี้เริ่มขึ้น ไดมีการใชขอมูลจากงานวิจัยโดยการสังเกตการณขนาดใหญที่มีผูปวยสูงอายุจํานวน 173 ราย
ทีเ่ ปน DLBCL โดยพบวาในกลุม ผูป ว ยที่ไดรบั การจัดใหอยูในกลุม ทีม่ สี ภาพออนแอตามเกณฑของ CGA นัน้ การรักษาที่ใหสตู รยา
เพื่อการหายขาดไมสามารถทําใหการรอดชีวิตของผูปวยดีขึ้นเมื่อเทียบกับการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งขอมูลนี้เปนไปใน
แนวทางทีว่ า ผูป ว ยทีม่ สี ภาพออนแอไมสามารถรับการรักษาดวยยาเคมีบาํ บัดทีม่ ี anthracycline รวมดวยไดแมวา จะใหในขนาดยา
ทีน่ อ ยกวาปกติ แตเปนทีน่ า เสียดายวาไมมกี ารเปรียบเทียบแบบสุม ทีจ่ ะนํามาเปรียบเทียบเปนขอสรุประหวางประสิทธิภาพของการใช
ยา BR กับ immunotherapy อืน่ ๆ และจากขอมูลความปลอดภัย ดูเหมือนการใช BR จะเปนทางเลือกทีด่ สี าํ หรับการศึกษาในอนาคต
แมวาจะมีรายงานของการเพิ่มพิษตอรางกายในการรักษา Follicular lymphoma แต ในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถจัดการไดดี
มีผูปวย 2 รายที่เสียชีวิตจาก secondary malignancy ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในผูปวยสูงอายุ
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เพื่อที่จะพัฒนาตอยอดผลการศึกษาวิจัย เพิ่มจํานวน
Response rate และเพิ่มระยะเวลาของการตอบสนองตอยา
การใชยาใหมๆ เชน Lenalidomide และ Ibrutinib ซึง่ มีรายงาน
ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษา DLBCL ควรจะ
ถูกปรับปรุงการใชในเรื่องพิษของยา และขณะนี้มีการดําเนิน
การคัดเลือกผูปวยเพื่อเขารวมงานวิจัยเฟส 2 ที่ใช Rituximab
ร ว มกั บ Lenalidomide ในผู  ป  ว ยสู ง อายุ ที่ มี ส ภาพอ อ นแอ
โดยกลุม ผูว จิ ยั เดียวกันนอกจากนีม้ กี ารตีพมิ พรายงานจากงานวิจยั
REMARC trail เปนชิน้ แรกทีใ่ ชการรักษาเชิงปองกัน (Maintenance
therapy)ดวย Lenalidomide ในผูป ว ย DLBCL สูงอายุทตี่ อบสนอง
ตอการรักษาดวย Immunotherapy โดยพบวามีการลดลงของ
การกําเริบของโรคเมือ่ เทียบกับกลุม ทีส่ งั เกตการณโดยไมไดใชยา
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ปนสวนหนึง่ ของงานวิจยั ขนาดใหญ “Elderly
Project”ซึ่งเปนงานวิจัยสําหรับผูปวยสูงอายุที่เปน DLBCL
โดยมีการจําแนกสภาพความแข็งแรงของรางกายตามเกณฑ CGA
เพื่อปรับการรักษาใหไดตามเปาหมาย ทั้งนี้จะมีการแบงผูปวย
เปนกลุม fit, unfit และ frail ผูปวยในกลุม fit จะไดรับยาสูตร

มาตรฐาน R-CHOP เพือ่ การรักษาใหหายขาด และในผูป ว ย unfit
จะไดรบั การปรับขนาดยา R-CHOP ใหลดลง โดยใหไดผลการรักษา
ทีห่ ายขาดและลดพิษของยา เนือ่ งดวยไมมคี วามชัดเจนในแงของ
ประโยชนในการรักษาใหหายขาดในกลุม frail เทียบกับการรักษา
แบบประคั บ ประคองและยั ง ไม มี สู ต รยารั ก ษาที่ แ นะนํ า
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง เป น งานวิ จั ย ชิ้ น แรกที่ นํ า เสนอการให
การรักษาในกลุม frail ผูม สี ภาพออนแอ โดยมีผลการรักษาหายขาด
มากกวาและมีผลเสียตอรางกายนอยกวา เพือ่ ทีจ่ ะใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการรักษา\ในอนาคตในกลุมผูปวยที่รักษายาก
โดยสรุป การใชยา Rituximab รวมกับ Bendamustine
แมจะไมสามารถรักษาใหหายขาด แตก็เปนทางเลือกหนึ่งที่ดี
ในการรักษา DLBCL เมือ่ ใชในขนาดทีล่ ดลงและใหทกุ 4 สัปดาห
การรักษาผูปวยสูงอายุที่มีสภาพออนแอยังคงเปนการทาทาย
ของแพทยที่จะเลือกสรรวิธีการรักษาโดยควรเลือกใหเหมาะสม
กับผูปวยแตละราย ทั้งนี้ตองมีการประเมินขอดี ขอเสียและ
ความเสีย่ งตางๆทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมดวย และควรมีการประเมินสภาพ
ของผูปวยโดย CGA
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Interesting article
นพ.สมชาย วงษขันตี และ นพ.ทนงศักดิ์ สุวรรณเทน อายุรศาสตรโลหิตวิทยา โรงพยาบาลขอนแกน
Mul�-center phase II trial of bortezomib and rituximab maintenance combina�on
therapy in pa�ents with mantle cell lymphoma a�er consolida�ve autologous
stem cell transplanta�on
Chen RW, Palmer JM, Tomasse� S, et al. Journaal of Hematology &Oncology 2018;11:87

Mantle cell lymphoma (MCL)ถือเปน Aggressive และIncurable lymphoma การรักษาที่เปนมาตรฐานในผูปวยอายุนอย
เราจะใช chemotherapy เปน induction แลวตามดวยการทํา Autologous stem cell transplantation (auto-HCT) และให
Rituximab เพื่อ maintenance ก็พบวาผูปวยสามารถทนตอยาและสะดวกในการใชเชนกัน ผูทําการศึกษาจึงนําเอาทั้ง 2 ตัว
มาศึกษา การใชในชวง maintenance โดยการศึกษาทําเปน multicenter phase II ที่จะดูการให maintenance ดวย rituximab
และbortezomib 1.3 mg/m2 SC weeklyx4 weeks ทุกๆ 3 เดื อ น (จนถึ ง 24 เดื อ น) และ Rituximab 375 mg/ m 2
IV weeklyx4 weeks ทุก 6 เดือน (จนถึง 24 เดือน) เปนเวลานาน 2 ป Primary endpoint คือ Disease-free survival (DFS)
ผลการศึกษาพบวา หลังติดตามผูปวย median follow up 35.9 เดือน 2-year DFS=90.2% (95%CI 66-97) และ 2-year
OS คือ 94.7% (95% CI 68-99) ผลขางเคียงระดับ grade 3/4 ที่พบบอยคือ Neutropenia (74 % of case) และlymphopenia
(35%) สวนอุบัติการณของการเกิด peripheral neuropathy คือ grade I 98% ,grade II 9% สวน grade III, grade IV
ไมพบเลย รวมทั้งไดทําการตรวจหา minimal residual disease ดวยการดูบทบาทของ quantitative cyclin D1 (CCND1)
กลาวโดยสรุป การใช bortezomib และ rituximab ใน maintenance therapy ผูปวย MCL ตามหลังการทํา auto-HCT
สามารถใชไดดีและผูปวยทนตอยา ไดดี
An open-label phase 1b study of obinutuzumab plus lenalidomide in relapsed/
refactory follicular B-cell lymphoma
Morschhauser F, Salles G, Le Gouill S, et al. Blood 2018;132:1486–1494

Obinutuzumab เปน type II anti CD20 monoclonal antibody ที่ออกฤทธิ์โดยการสงเสริมการทํางานของ antibody
dependent cellular cytoxicity ทีด่ กี วา rituximab จากทีพ่ บวา ผลการรักษาโดยใช rituximab รวมกับ lenalidomide ไดผลลัพธทด่ี ี
ทําใหเกิดการศึกษาใน phase Ib นีซ้ งึ่ เปนการประเมินความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการใช lenalidomide คูก บั obinutuzumab
(GALEN) โดยศึกษาในผูป ว ยทีอ่ ายุตงั้ แต 18 ปขนึ้ ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัย เปน relapsed หรือ refactory (R/R) follicular lymphoma (FL)
หลังจากได Rituximab-containing therapy แบบปรับ dose (10 [N=7],15[N=3],20[N=6],และ 25 mg [N=3] ) ของ dose
lenalidomide ที่ใชกินตอวัน โดยใหกินวันที่ 1 ถึง วันที่ 21 ในรอบที่ 1 และวันที่ 2 ถึง 22 ของรอบที่ 2 ถึงรอบที่ 6 (รอบละ 28 )
สวน obinutuzumab ใช dose 1,000 mg IV ในวันที่ 8,15 และ 22 ในรอบที่ 1 และวันที่ 1 ของรอบที่ 2 ถึงรอบที่ 6 dose
ที่ปรับใน 3+3 design ขึ้นกับ dose-limiting toxicity (DLT) ในระหวางรอบที่ 1 เพื่อที่จะไดกําหนด maximum tolerate dose
(MTD) เราไดสงั เกตอาการไมพงึ ประสงคจาํ นวน 164 อาการ โดยเปน grade1/2 =139 ราย และสวนใหญของอาการไมพงึ ประสงค
คือ ทองผูก (52.6%) ,neutropenia (47.4%) และออนเพลีย (asthenia) (36.8%), โดย 64.3% (9/14) ของ grade 3/4
ของอาการไมพึงประสงค ไดแก neutropenia ที่ไมพบภาวะ febrile neutropenia, 4 DLTs เกิดขึ้นในผูปวย 2 ราย ซึ่งดูเหมือน
จะไมสัมพันธกับการรักษา สวน MTD not reached ผูปวย 12 ราย (63.2%) มีการตอบสนองโดย 8 รายได CR และ 3 รายได
uncomfirmed CR และ1 รายได PR กลาวโดยสรุป oral lenalidomide + obinutuzumab ในผูปวย R/R FL มีประสิทธิภาพ
และผูป ว ยทนยาไดดี โดย dose ทีแ่ นะนําคือ oral lenalidomide ขนาด 20 mg (ตามความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด grade 3 / 4 neutropenia
จากรอบที่ 2)
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Relapsed and refractory nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma:
an analysis from the German Hodgkin Study Group
Eichenauer DA, Plütschow A, Schröder L, et al. Blood 2018;132:1519-1525

Nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma (NLPHL) เป น โรคมะเร็ ง ต อ มนํ้ า เหลื อ งที่ พ บน อ ย
เพียงรอยละ 5 ของ Hodgkin lymphoma (HL) ทั้งหมด โดย NLPHL จะยอม immunostaining ติด CD20 แตยอมไมติด
CD30, อาการแสดงของผูปวยโรค NLPHL จะคอนขาง indolent, มักตรวจพบโรคในระยะ early stage และการกลับเปนซํ้า
ของโรคมักเปนแบบ late relapse
เนื่องจากการรักษาที่เหมาะสมของ relapsed หรือ refractory NLPHL ในปจจุบันยังไมแนชัด คณะผูวิจัยไดทําการศึกษา
จาก German Hodgkin Study Group (GHSG) database โดยเปนขอมูลจากงานวิจัย prospective GHSG study 12 งานวิจัย
ชวงป ค.ศ. 1993 ถึง 2009 มีผูปวยโรค NLPHL ที่นํามาศึกษารวมทั้งสิ้น 99 คน แบงเปน disease recurrence 91 คน
(91.9%) และเปน primary disease progression 8 คน (8.1%) เปนผูชายรอยละ 76 มีอายุเฉลี่ย 40 ป และเปนระยะ
early stage เมื่อวินิจฉัยโรครอยละ 61.6 โดย first-line treatment ประกอบดวยไดรับรังสีรักษาอยางเดียว (Radiotherapy,
RT) รอยละ 20 ไดรับยาเคมีบําบัดอยางเดียว (Chemotherapy, CMT) หรือใหรวมกับ RT รอยละ 74 และ ไดรับ Rituximab
อยางเดียว รอยละ 6 และคากลางของ time to disease recurrence คือ 3.7 ป
วิธีการรักษาเมื่อโรค NLPHL กลับเปนซํ้า (salvage therapy) ประกอบดวย การให Rituximab หรือ RT เพียงอยางเดียว
รอยละ 37, การให CMT ที่อาจใหรวมกับ RT หรือใหรวมกับ Rituximab รอยละ 27, การใหยาเคมีบําบัดขนาดสูง (Highdose chemotherapy, HDCT) ตามดวยการปลูกถายไขกระดูก (Autologous stem cell transplantation, ASCT) รอยละ 31
และมีผูปวยรอย 4 ที่ไมไดรับ salvage therapy ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา 5-year progression-free survival and overall
survival ของผูปวยโรค relapsed หรือ refractory NLPHL โดยเฉลี่ยรวมทุกการรักษาคือ รอยละ 75.6 และ 89.5 ตามลําดับ
แตสามารถจําแนกตามวิธีการรักษาที่ผูปวยไดรับไดดังนี้ คือ การให Rituximab หรือ RT เพียงอยางเดียว มีคา 5-year
PFS รอยละ 74.1 และ 5-year OS รอยละ 97.2, การให CMT ที่อาจใหรวมกับ CMT รังสีรักษาหรือใหรวมกับ Rituximab
มี ค  า 5-year PFS ร อ ยละ 68.0 และ 5-year OS ร อ ยละ 77.8, การให HDCT ตามด ว ย ASCT มี ค  า 5-year PFS
รอยละ 84.6 และ 5-year OS รอยละ 89.8, ในการศึกษานี้มีผูปวย 15 รายเสียชีวิต ซึ่งผูปวย 9 รายเสียชีวิตดวยสาเหตุจาก
โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่แยลง
โดยสรุป คือการรักษาผูปวย relapsed หรือ refractory NLPHL นั้นใหผลการรักษาคอนขางดี แตการเลือก salvage
therapy ที่เหมาะสมในผูปวยแตละคนนั้น ควรพิจารณา time to disease recurrence อายุผูปวยและการรักษาที่ไดรับมากอน
CALGB 50604: risk-adapted treatment of nonbulky early-stage Hodgkin
lymphoma based on interim PET
Straus DJ, Jung SH, Pitcher B, et al. Blood 2018;132:1013-1021

จากการศึกษาในอดีตพบวา ผลการตรวจ interim positron-emission tomography/computerized tomography
(PET/CT) ที่ เ ป น ลบ ภายหลั ง การรั ก ษาผู  ป  ว ย Hodgkin lymphoma (HL) รายใหม ในระยะที่ 1 และ 2 ชนิ ด ที่ ไ ม มี
รอยโรคขนาดใหญ (nonbulky) ดวยยาเคมีบําบัดสูตร ABVD (Doxorubicin, Bleomycin, Vinblastine, Dacarbazine) 1-3 ครั้ง
สามารถพยากรณ ไดวาภายหลังการรักษา อัตราการกลับเปนซํ้าของโรคจะตํ่า
เพื่อลดภาวะแทรกซอนในระยะยาวจากการรักษาผูปวย HL โดยเฉพาะผลขางเคียงจากรังสีรักษา (Radiation therapy, RT)
คณะผู  วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษา phase 2 trial ตั้ ง แต วั น ที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ.2010 ถึ ง วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ ค.ศ.2013
รวบรวมผูป ว ยทัง้ สิน้ 164 ราย ซึง่ ไดรบั การวินฉิ ยั เปน HL ในระยะที่ 1 และ 2 ชนิด nonbulky ทีย่ งั ไมเคยไดรบั การรักษาใดมากอน
ผูปวยทุกรายจะไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดสูตร ABVD 2 ครั้งกอน จากนั้นทําการตรวจ interim PET หากผลตรวจ PET
เป น ลบ ผู  ป  ว ยกลุ  ม นี้ จ ะได รั บ การรั ก ษาต อ ด ว ยยาเคมี บํ า บั ด สู ต ร ABVD ต อ อี ก 2 ครั้ ง โดยกํ า หนดว า ผล PET เป น ลบ
คือ มีคา คะแนน Deauville ตัง้ แต 1 ถึง 3 คะแนน จากการทบทวนโดยสวนกลาง (central review) แตถา ผลตรวจ PET เปนบวก
ผู  ป  ว ยกลุ  ม นี้ จ ะได รั บ การรั ก ษาด ว ยยาเคมี บํ า บั ด สู ต ร escalated BEACOPP (dose-intense Bleomycin, Etoposide,
Doxorubicin, Cyclophosphamide, Vincristine, Procarbazine, Prednisone) เพิ่ ม 2 ครั้ ง ตามด วย involved-field
radiation therapy (IFRT) 3060 cGy จุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบ 3-year progression free survival (PFS) ในผูปวย
แตละกลุม
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ผลจากการศึกษานี้มีผูปวยที่เขาสูการวิเคราะหสุดทายทั้งสิ้น 149 ราย คากลางของระยะเวลาที่ใชติดตามผูปวยคือ 3.8 ป
พบวาผูปวย 135 รายไดผลตรวจ interim PET เปนลบ คิดเปนรอยละ 91 และผูปวย 9 รายไดผลตรวจ interim PET เปนบวก
คิ ด เป น ร อ ยละ 9 และพบว า ผู  ป  ว ยที่ มี ผ ลตรวจ interim PET เป น ลบ มี ค  า 3-year PFS เท า กั บ ร อ ยละ 91 ส ว นผู  ป  ว ย
ที่ มี ผ ลตรวจ interim PET เป น บวก มี ค  า 3-year PFS เท า กั บ ร อ ยละ 66 โดยมี ค  า hazard ratio เท า กั บ 3.84,
ชวงเชื่อมั่น 95% (95% confidence interval) คือ 1.50 ถึง 9.84 และมีคา P-value เทากับ 0.011 ในการศึกษานี้มีผูปวย
เสียชีวิต 1 รายสาเหตุเปนจากการฆาตัวตาย
โดยสรุป คือผูปวย early-stage nonbulky HL ที่มีผลตรวจ interim PET เปนลบ สวนใหญสามารถรักษาให remission
ไดดี ดวยยาเคมีบําบัดสูตร AVBD เพียง 4 ครั้ง
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Case discussion
พญ.นิศา มะเครือสี ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติและตรวจรางกาย
ผูปวยชายไทยอายุ 29 ป มีอาการไขมา 2 สัปดาห มีอาการเบื่ออาหาร นํ้าหนักลดตรวจรางกาย BT 39.4 C, BP
116/70 mmHg, PR 120 bpm, RR 20 tpm
HEENT: not pale conjunctiva, no jaundice
Heart and lungs: WNL
Abdomen: soft, not tender, no hepatosplenomegaly
LN: no peripheral lymph node enlargement
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย
CBC: Hb 13.2 g/dL, Hct 38.5 %, MCV 79.9 fL, MCH 27.3 pg, MCHC 32.3 g/dL, RDW 12.9 %, WBC
4.7 x 106/L, platelets 102 x 10 9/L, N 62.3%, L 29.7%, M 7.6%, E 0%LDH 1253 U/L (125-220)
LFT: TP 6.8 g/dL, Alb 3.3 g/dL, TB 0.61 mg/dL, DB 0.30 mg/dL, AST 229 U/L, ALT 225 U/L, ALK 63 U/L
BUN 8.2 mg/dL, Cr 0.85 mg/dL
CT neck, chest, whole abdomen: There are few ill-defined heterogenous enhancing lesions at prevascular
region of the anterior mediastinum, size about 2.3x2.6 cm, 2.5x4.2 cm, and 2.5x3.4 cm, could be lymphadenopathy
or other anterior mediastinal mass. Several subcentimeter lymph nodes at paratrachecheal, paravascular,
subaortic, and right hilar regions are seen, size up to 1.0 cm in short axis.
Bone marrow biopsy: no involvement by lymphoma

20

Anterior mediastinal mass, excisional biopsy (รูปภาพที่ 1-8) (โดย นพ.เทอดเกียรติ ตรงวงศา ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ): The section reveals nodule of atypical round cells with abundant cytoplasm. Some
of atypical cells contain large vesicular irregular nuclei with prominent nucleoli. Lymphoplasmacytic proliferation
is noted. Granuloma is detected.
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CD3 negative, CD20 negative, CD15 negative, CD30 diffuse strong positive in atypical cell nodules, CD45 patchy
faint positive in some atypical cells, CD138 highlight plasma cell, negative in atypical cells, Kappa and lambda: no light
chain restriction
PAX-5: negative in atypical cells
ALK: negative
S100: negative
AE1/AE3: highlight remaining thymic epithelium
CD2: positive in atypical cell
CD7: positive in atypical cell
Granzyme-B: positive in atypical cell
CD4, CD5, CD8, CD117, TIA-1, OCT-2, beta hCG, AFP: negative
Conclusion: ALK-negative anaplastic large cell lymphoma (ALK (-) ALCL)
การรักษาและการดําเนินโรค
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปน ALK-negative anaplastic large cell lymphoma stage IIB , ECOG=1, aaIPI=1
(low to intermediate risk)ไดรับการรักษาดวย EPOCH หลังไดยา 3 cycle กอนยุบหมด

บทวิจารณ
มะเร็ ง ต อ มนํ้ า เหลื อ งชนิ ด ALK-negative anaplastic large cell lymphoma (ALK (-) ALCL) เป นมะเร็ ง ต อ ม
นํ้าเหลืองชนิดทีเซลลที่มีการแสดงออกของ CD 30 พบในผูใหญ โดยพบวามีทั้งรอยโรคในตอมนํ้าเหลืองและนอกตอม
นํ้าเหลือง ลักษณะทาง morphology และ immunohistochemistry จะคลายคลึงกับมะเร็งทางโลหิตวิทยาชนิดอื่น และ
โรคที่ ไม ใชมะเร็งทางโลหิตวิทยา มะเร็งชนิดนี้ ไ ม มี การแสดงออกของ pan T-cell markers นอกจากนี้ พ บว า การที่ มี
DUSP22 rearrangements พบวาทําใหมีพยากรณ โรคดี(1)
ตาม World Health Organization Classification (WHO) 2017 (2)ได แ บ ง ALCL ออกเป น 3 subset ได แ ก
ALK-positive ALCL, ALK-negative ALCL (ALK (-) ALCL), และ breast implant-associated ALCL โดย ALKpositive หมายถึงการที่มี chromosomal rearrangements ของยีน ALK ที่ตําแหนง 2p23 โดย ALK-negative (ALK-)
anaplastic cell lymphoma (ALCL) เปนมะเร็ ง ต อ มนํ้ า เหลื อ งชนิ ด ที เ ซลล ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ morphology เหมื อ น ALKpositive (ALK+) ALCL แตไมมีการแสดงออกของ ALK protein (2) ซึ่งเดิมใน WHO 2008 ไดรวมไวในกลุมเดียวกัน
แต ใ น WHO 2017 ได แ ยกออกมา โดย ALK-ALCL ต อ ง differential diagnosis จาก primary cutaneous ALCL
(C-ALCL) และมะเร็งตอมนํ้าเหลืองที่มี CD30+ T-cell หรือ B-cell lymphoma with anaplastic features และ classic
Hodgkin lymphoma (CHL)(2) นอกจากนี้พบวามะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด primary cutaneous anaplastic large cell
lymphoma นั้นแยกไดยากจาก secondary skin involvement จาก systemic ALCL (3)
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ผู  ป  ว ยจะมี อาการ B symptoms และเป น ระยะ 3 หรื อ 4 ได บ  อ ย โดยมี ต  อ มนํ้ า เหลื อ งโตจากการตรวจร า งกาย
หรือตอมนํ้าเหลืองในทองโต (2, 4) ซึ่งมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดนี้พบรอยโรคในตอมนํ้าเหลืองไดบอย สวนรอยโรคนอก
ต อ มนํ้ า เหลื อ งนั้ น พบได ไ ม บ  อ ยเท า ชนิ ด ที่ เ ป น ALK-positive สํ า หรั บ ตํ า แหน ง รอยโรคนอกต อ มนํ้ า เหลื อ งที่ พ บได บ  อ ย
ไดแก ผิวหนัง ตับ และปอด (2, 4) โดยพบอุบัติการณของมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิดนี้ ในผูใหญชวงอายุ 40-65 ป ซึ่งไม
เหมื อ นกั บ ALK+ ALCL ซึ่ ง พบบ อ ยในเด็ ก และในผู  ใ หญ ที่ อายุ น  อ ย นอกจากนี้ ALK-negative พบเด น ในผู  ช าย โดย
อัตราสวนชายตอหญิง 1.5:1 (2) สําหรับการพยากรณ โรคนั้นพบวาการรักษาดวย conventional therapy นั้นมีผลลัพธ
ที่ แ ย กว า ALK+ALCL (2) ได มี ร ายงาน ใน international Peripheral T-cell lymphoma Project (5) พบว า 5-year
failure-free survival rate อยูที่ 35% เมื่อเทียบกับ PTCL, NOS ที่อยูที่ 20% และมี overall survival rate เทียบระหวาง
ALK –ALCL กับ PTCL, NOS คือ 49% และ 32%
จากการศึกษาเมื่อป 2014 พบวา ALK-ALCL ที่มี DUSP22 rearrangement นั้นมี 5-year overall survival rate
คล า ยคลึ ง กั บ ALK+ ALCL (90% vs 85%) (6) ตรงกั น ข า มในผู  ป  ว ยที่ เ ป น ALK- ALCL with TP63 rearrangement
พบวามี 5-year overall survival รอยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับ ALK-ALCL ที่ไมมี DUSP22 และ TP63 rearrangement
ที่ มี 5-year overall survival ร อ ยละ 42 การสู ญ เสี ย PRDM1 (หรื อ ที่ รู  กั นว า คื อ BLIMP1 ซึ่ ง มี ห น า ที่ เ ป น tumor
suppressor gene) และหรือ TP53 มีความสัมพันธกับผลลัพธที่แย (7)
สําหรับการรักษานั้นตองคํานึงถึงอายุ IPI และโรครวมดวยซึ่งตาม ESMO guideline 2015 (8) นั้นสําหรับ nodal
peripheral T cell lymphoma (PTCL) นั้นแนะนําใหเปนสูตรยาเคมีบําบัดเปน CHOP (Cyclophosphamide, hydroxy
daunorubicin, vincristine และ prednisone) แต ใ นกรณี ที่ ผู  ป  ว ยอายุ น  อ ยกว า 60 ป และมี ALCL ALK+ แนะนํ า ให
CHOEP (CHOP with addition etoposide) ซึ่งพบวาเพิ่ม event free survival แตไมเพิ่ม overall survival เนื่องจากวา
CHOEP มี toxicity ในผูสูงอายุดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผูปวยที่อายุนอยกวา 60 ป (9) และยังมีการศึกษาเปน cohort
ขนาดใหญ ใ นผู  ป  ว ย PTCL ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ การรั ก ษา โดยให สู ต รยาเป น CHOEP ทุ ก 2 สั ป ดาห จํ า นวน 6 ครั้ ง แล ว
ตามด ว ย autologous stem cell transplantation (autoSCT) พบว า มี overall response rate (ORR) ถึ ง 82%
และมี ถึ ง ร อ ยละ 51 ที่ ไ ด complete response (CR) (10) โดยเมื่ อ มี การติ ด ตาม median follow-up ที่ 4.5 ป พบว า
มี 5-year OS และ PFS ใน ALCL ALK- รอยละ 52 และ 49 ตามลําดับ และไดมีการศึกษาตอมาพบวาการทํา upfront
autoSCT ในผูปวยที่เปน chemosensitive พบวาเพิ่ม OS (11)
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