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จุลสาร Lymphoma Newsletter ทีอ่ ยูใ่ นมือท่านนี ้เป็ น ฉบับที่ 4 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในฉบับนี ้
มีหวั ข้ อทีน่ า่ สนใจหลายๆ เรื่อง เริ่มจาก Pathology forum นพ.ณฤทธี สุกไสว ได้ ทบทวนเรื่อง Nodal
marginal zone lymphoma ในส่วนของ Review article พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล
และนพ.สิทธาคม ผู้สนั ติได้ ทบทวนเนื ้อหาของเรื่ อง GOYA Trial เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบผลของ
การใช้ Obinutuzumab กับ Rituximab ร่วมกับ Cyclophosphamide Doxorubicin Vincristine และ
Prednisolone ในผู้ป่วย Diffuse Large B cell lymphoma ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อนส�ำหรับ
Interesting article I พญ.ลัลธริ มา ภูพ่ ฒ
ั น์ ได้ สรุปเนื ้อหาของบทความหลายๆ บทความที่นา่ สนใจ
มาให้ ทา่ นได้ อา่ น และ Interesting article II นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ ได้ สรุปเนื ้อหาของบทความอีก
หลายเรื่องทีน่ า่ สนใจเช่นกัน ตามด้ วย case discussion I นพ.พีระพล วอง ได้ น�ำเสนอรายงานผู้ป่วย
ที่นา่ สนใจมาก เป็ นผู้ป่วย diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) ที่ได้ รบั การรักษาด้ วย RCHOP
แล้วมีปญ
ั หาแทรกซ้อนจากการรักษาเกิดภาวะ hypogammaglobulinemia จากการยา rituximab เกิดปัญหา
การติดเชื ้อฉกฉวยโอกาสตามมาหลายชนิด และใน case discussion II นพ.ทนงศักดิ์ สุวรรณเทน
และ นพ.สมชาย วงศ์ขนั ตี ได้นำ� เสนอรายงานผู้ป่วยทีน่ า่ สนใจ เป็นผู้ป่วย Anaplastic large cell lymphoma
(ALK positive) ทีพ่ บก้ อนขนาดใหญ่ทหี่ ้ องหัวใจ และมีน� ้ำในช่องเยือ่ หุ้มหัวใจเป็ นจ�ำนวนมาก หวังว่า
ท่านสมาชิกของชมรมคงจะได้ รับความรู้จากเรื่ องราวต่างๆ ที่บรรจุใน Newsletter ฉบับนี ้ หากท่าน
มีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถเขียนติดต่อมาที่ email address: tlsg.info@gmail.com
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Differential diagnoses:
นพ.ณฤทธี สุกไสว
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nodal marginal zone lymphoma: Brief review
Introduction:

Nodal marginal zone lymphoma (NMZL) is a rare lymphoid neoplasm, accounting for 1.5-1.8% of all lymphomas. Median age
is 50-60 years old, with no gender preponderance. Approximately 20-24% of the cases show association with hepatitis
C virus according to some literatures. There are changing of terminology from the past. In 1986, Sheibani, et al initiated
Monocytoid B-cell lymphoma, while in 1987, Cousar, et al introduced name parafollicular lymphoma.

Definition: 			

NMZL is a primary nodal B-cell lymphoma without splenic or extranodal lesion.

Site of involvement:

NMZL primarily involves lymph node, and may uncommonly involve bone marrow or peripheral blood.

Key clinical features:

Majority of the cases is asymptomatic. Localized or generalized lymphadenopathy can be seen. The commonly
involved regions are head and neck, paraaortic or abdomen. Thorough clinical investigation should be done to exclude
extranodal or splenic site. Sometimes, suspected NMZL really is an involvement by extranodal or spenic marginal zone
lymphoma. Some autoimmune disease, such as Hashimoto’s disease, can lead to extranodal marginal zone lymphoma
with extensive nodal involvement.

Morphology:

Cell of origin is marginal zone B-cell. Multiple patterns are described including diffuse (75% of cases), interfollicular
(14%), nodular (10%), parafollicular (4%). Some authors also note some patterns including splenic type, MALT type,
floral type or DLBCL+MALT type.
NMZL usually shows heterogeneous cellular component. Four cellular features can be seen, including centrocyte-like
cells, monocytoid cell, plasmacyte-like cells and large cells.

As we all know, scattered large cells can be seen in various
kind of indolent lymphoma, including NMZL. From
literatures, these cells show no clinical significant. However,
when large cells form sheet, it should be counted as large
cell transformation.

Molecular and genetic aberrations:
Rearrangement of immunoglobulin gene are
usually observed. The rest cytogenetic abnormalities are
not unique, including trisomy 3, 18 or 7.

Immunohistochemical study:

NMZL expresses pan B-cell markers, BCL-2, CD43(20-75%). Although they are usually non-reactive with CD5,
CD23, CD10, BCL-6, cyclinD1, there are some reports of rare positivity to these markers. Thus, correlation with morphology
is highly recommended. Interpretation of immunohistochemistry with care is also a must do. Initial recommended panel
is CD20, CD3, Ki-67 CD21, CD23, CD5, CD43, CD10, CyclinD1, BCL2, and BCL6, at least. Some new positive stains
are also available, including MNDA and IRTA-1.

2

Conclusion:
Please keep in mind that NMZL is a diagnosis of
exclusion. Other small cell lymphomas, or even, extranodal
or splenic marginal zone lymphoma, have to be searched
for before giving diagnosis of NMZL. Interpretation of
immunohistochemical study needs to be performed with care.
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รศ.พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล
นพ.สิทธาคม ผู ้สันติ
หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุ รศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ Obinutuzumab กับ Rituximab ร่วมกับ Cyclophosphamide
Doxorubicin Vincristine และ Prednisolone ในผู ้ป่วย Diffuse Large B cell lymphoma ที่ไม่เคย
ได้รับการรักษามาก่อน [GOYA Trial]
Vitolo U, Trneny M, Belada D, Burke JM, Carella AM, Chua N, et al J Clin Oncol. 2017;35:3529-3537.
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แบบแผนการวิจัยและการรัก ษา

GOYA เป็ นการศึกษาระหว่างสถาบันแบบสุม่ เปิ ดระยะสามโดยทดลองแบ่งผู้ป่วยด้ วยการสุม่ เป็ น 2 กลุม่ โดยกลุม่ แรกผู้ป่วย
จะได้ รับ G ขนาด 1,000 mg IV ใน วันที่ 18 และ 15 ของรอบที่ 1 และวันที่ 1 ในรอบที่ 2 ถึง 8 หรื อ R ขนาด 375 mg/m2 IV ใน
วันที่ 1 ของรอบที่ 1 ถึง 8 ร่ วมกับยาเคมีบ�ำบัดสูตร CHOP จ�ำนวน 6 ถึง 8 รอบ (Cyclophosphamide ขนาด 750 mg/m2 IV ใน
วันที่ 1; Doxorubicin 50 mg/m2 IV on day 1; vincristine ขนาด 1.4 mg/m2 IV ในวันที่ 1, โดยขนาดสูงสุดไม่เกิ น 2 mg และ
prednisolone 100 mg per day orally ในวันที่ 1 ถึง 5)  หากผู้ป่วยได้ เคมีบ�ำบัดสูตร CHOP 6 ครัง้ จะให้ G เป็ น monotherapy ต่อ
ในรอบที่ 7 ถึง 8  ส�ำหรั บการรั กษาด้ วยรั งสีรักษา ในกรณี ที่มีรอยโรคขนาดใหญ่ หรื อโรคนอกต่อมน� ำ้ เหลืองสามารถท�ำภายใน
8 สัปดาห์ หลังจากได้ รับ antibody รอบสุดท้ าย และหลังจากรับการรรักษาจบโดยสมบูรณ์

บทน�ำ
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) เป็ นมะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองชนิด Non-Hodgkin ที่พบบ่อยที่สดุ ปั จจุบนั การรักษามาตรฐาน
ในกลุม่ ที่เป็ นระยะลุกลาม (Advanced stage) ประกอบด้ วย Rituximab (R) ซึง่ เป็ น anti-CD20 monoclonal antibody ร่วมกับยาเคมี
บ�ำบัดสูตร CHOP (Cyclophosphamide Doxorubicin Vincristine และ Prednisolone) จากหลายการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอัตรา
การตอบสนองแบบสมบูรณ์ [Complete response rate (CR) and unconfirmed CR] อยูท่ รี่ ้ อยละ 76 และอัตราการปลอดโรคที่ 2 ปี (2 year
failure free survival) อยูท่ ี่ร้อยละ 77 ถึงแม้ วา่ การรักษาที่เป็ นมาตรฐานนี ้จะสามารถท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยหายจากโรคได้ แต่พบว่ายังมีผ้ ปู ่ วย
ประมาณร้ อยละ 20 ถึง 40 ไม่ได้ ตอบสนองแบบสมบูรณ์หรือมีโรคกลับเป็ นซ� ้ำ และการรักษาแบบ Salvage therapy ยังให้ ผลการรักษาทีไ่ ม่ดี
Obinutuzumab (Gazyva;G) เป็ น Type II anti CD-20 monoclonal antibody ที่ถกู ออกแบบให้ มีความสามารถในการ
ก�ำจัดเซลล์มะเร็งผ่านวิธี Direct cell death induction และ Antibody-dependent cellular cytotoxicity ซึง่ มีประสิทธิภาพเหนือกว่า
Rituximab จากการศึกษาในระยะสามในกลุม่ ผู้ป่วย Chronic lymphocytic leukemia (CLL11) หรือ Follicular lymphoma (GALLIUM)
พบว่า Obinutuzumab มีประสิทธิภาพดีกว่า Rituximab และยังมีหลายการศึกษาแสดงให้ เห็นถึงผลการตอบสนองที่ดีจากการให้
G monotherapy หรื อ G-CHOP ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองที่มีความรุนแรงจากการวิจยั ดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครัง้ นี ้
ที่มีชื่อว่า GOYA โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อต้ องการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการใช้ G-CHOP กับ R-CHOP
ในผู้ป่วย DLBCL ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อน

รูปภาพที่ 1 แผนผังแสดงแบบแผนการวิจยั โดยสังเขป

Stratification

GA101

- จ�ำนวนรอบของการให้เคมีบำ� บัดชนิด CHOP ทีว่ างแผนไว้ (6 หรือ 8)
- International prognostic score
- ขอบเขตของการศึกษา (Region of study conduct)
- ชนิดของจุดตังต้
้ นของเซลล์ (Cell of origin)

1,000 mg ในวันที่ 1, 8, และ 15 ของรอบที่ 1
และ วันที่ 1 ของรอบที่ 2-8 ทุก 21 วัน

Rituximab
375 mg/m2 ในวันที่ 1 ของรอบที่ 1-8 ทุก 21 วัน

วิธีการศึกษา
กลุ่มผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่สามารถเข้ าร่ วมการศึกษาได้ ประกอบไปด้ วย
1. อายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป
2. ลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้ าได้ กบั CD 20-positive DLBCL
3. รอยโรคที่สามารถวัดขนาดแบบ Bidimension ได้ จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ตังแต่
้ 1 รอยโรค
4. ระดับ Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status อยุท่ ี่ 0 ถึง 2
5. ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ค่าการท�ำงานของตับและไต อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
6. ค่า Left ventricular ejection fraction (LVEF) มากกว่าหรื อเท่ากับ 50%
7. ค่า International Prognostic Index (IPI) มากกว่าหรือเท่ากับ  2  โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รบั การขออนุญาตเพือ่ ยินยอมเข้าร่วมวิจยั ด้วยสมัครใจ
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จุ ดประสงค์ ข องการศึก ษาและการประเมิ นผลการรั กษา

ผลการศึกษา

จุดประสงค์การศึกษาหลัก (Primary end point) คือ อัตราการอยูร่ อดโดยโรคสงบ (Progression free survival) ส่วนจุด
ประสงค์การศึกษารอง (Secondary end point) ประกอบด้ วย อัตราการอยู่รอดโดยรวม (Overall survival), อัตราการอยู่รอดโดย
ปลอดเหตุการณ์ (Event free survival), อัตราการตอบสนองโดยรวม (CR rate) , ระยะเวลาการตอบสนอง และความปลอดภัยจากการใช้ ยา

ลักษณะพืน้ ฐานของประชากรและการรั กษา
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2011 ถึง เดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2016 ผู้ป่วยจ�ำนวน 1,418 คนถูกสุม่ เป็ นกลุม่ ที่ได้ รับ G-CHOP
จ�ำนวน 706 คน และ กลุม่ ที่ได้ R-CHOP จ�ำนวน 712 คน โดยมีผ้ ปู ่ วยทังหมด
้
1,188 คน ที่ได้ รับการรักษาจนครบ แบ่งเป็ นกลุม่ ที่ได้
G-CHOP จ�ำนวน 587 คน และกลุม่ R-CHOP จ�ำนวน 601 คน ขณะที่เหตุผลหลักในการยุตกิ ารรักษาด้ วย Antibody คือ ผลข้ างเคียง
ซึง่ พบบ่อยกว่าในกลุม่ ที่ได้ รับ G-CHOP
ลักษณะพื ้นฐานของผู้ป่วยมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันทัง้ 2 กลุม่ การศึกษา ข้ อมูลด้ าน cell of origin มีเพียง 933 คน และเมื่อแบ่ง
เป็ น  2 กลุม่ พบว่ามีความใกล้ เคียงกันทัง้ 2 กลุม่
ระยะเวลาเฉลี่ยของการรั กษาในทัง้ 2 กลุ่ม เท่ากับ 25.3 สัปดาห์ ขนาดความเข้ มข้ นยาที่มากกว่าร้ อยละ 90 (Dose
intensity) พบว่าในกลุม่ G-CHOP คิดเป็ นร้ อยละ 95.3 และกลุม่ R-CHOP คิดเป็ นร้ อยละ 99 การหยุดยาAntibody นันพบในกลุ
้
ม่   
G-CHOP บ่อยกว่าโดยกลุม่ ที่ได้ รับยาช้ าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 7 วัน ในกลุม่ G-CHOP พบได้ ร้อยละ 34.9 และ R-CHOP พบได้ ร้อยละ
30 ขณะที่กลุม่ ที่ได้ รับยาช้ ามากกว่า 7 วัน ในกลุม่ G-CHOP คิดเป้นร้ อยละ 13 และ R-CHOP ร้ อยละ 9
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ปู ่ วยจ�ำนวน 103 คน โดยแบ่งเป็ น G-CHOP 49 คน และ R-CHOP 54 คนได้ รับการรักษาด้ วยวิธีอื่นนอก
เหนือจากที่วางแผนการรักษาไว้ ก่อนโรคจะด�ำเนินมากขึ ้น

นอกจากนี ้อัตราการอยูร่ อดโดยโรคสงบ (Progression
free survival) ได้ นำ� ไปวิเคราะห์แยกตามชนิดของจุดตังต้
้ นของเซลล์
(Cell of origin) โดยวิธี Gene expression profiling ซึง่ แบ่งได้ เป็ น
3 ประเภท คื อ กลุ่ม Germinal center B cell-like (GCB)
กลุม่ Activated B cell-like (ABC) และกลุม่ ทีไ่ ม่สามารถจ�ำแนกได้
การประเมินการตอบสนองต่อการรักษาวัดจากอาการ
ทางคลินิกผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ และการตรวจทางรังสี
วินิจฉัยด้ วย CT หรื อ PET-CT โดยอิงจากเกณฑ์การตอบสนอง
ตาม Revised Response Criteria for Malignant Lymphoma
ซึง่ ท�ำการประเมินที่ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ด้ วย CT และ 6 ถึง 8 สัปดาห์
ด้ วย FDG-PET หลังจากการรักษาครัง้ สุดท้ าย
การประเมินผลด้ านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ ้น จะมี
การบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ (Adverse events)
และเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์อย่างรุนแรง (Serious adverse events)
โดยรวมความผิดปกติที่ตรวจพบจากห้ องปฏิบตั ิการ สัญญาณ
ชีพและการตรวจร่ างกาย  นอกจากนันเหตุ
้ การณ์ดงั กล่าวจะถูก
จัดแบ่งตามความรุนแรง โดยอิงจากเกณฑ์การนิยามตาม National
Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse
Events version 4.0
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ขนาดตัวอย่าง (Sample size) ค�ำนวนโดยก�ำหนดให้ ใช้
ตัวเลข 25% ของการลดความเสี่ยงในการด�ำเนินโรค การกลับมา
เป็ นซ� ้ำ  และการเสียชีวิต เปรี ยบเทียบกันระหว่าง G-CHOP กับ
R-CHOP โดยค่า Hazard ratio ของอัตราการอยูร่ อดโดยโรคสงบ
อยูท่ ี่ 0.75 โดยมี Two-sided alpha level ที่ 0.05 และ Power ที่ 80%
งานวิจยั นี ้อนุญาตให้ มีอตั ราสูญออก (Dropout rate) ที่ร้อยละ 5
ดังนันจ�
้ ำนวนผู้เข้ าร่ วมวิจยั จะต้ องมีทงสิ
ั ้ ้นอย่างน้ อย 1400 ราย
ในเวลา 3 ปี เพื่อให้ เหตุการณ์ของการอยูร่ อดโดยโรคสงบเป็ นไป
ตามเป้าหมายที่จ�ำนวน 405 ครัง้
การประเมินประสิทธิผลใช้ การวิเคราะห์ประชาการแบบ
Intention to treat ประชากรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความปลอดภัย
คือ ผู้ป่วยทุกรายที่ได้ รับยาที่ใช้ ในการศึกษา การเปรี ยบเทียบ
6

ประสิทธิภาพ
หลังสิ ้นสุดการศึกษาเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย (Median observation time) ที่ 29 เดือน พบ
ว่าอัตราการอยูร่ อดโดยปราศจากโรค (PFS) คิดตาม Intention to treat population ไม่ตา่ งกันระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับ G-CHOP (28.5%)
และ R-CHOP (30.2%) คิดเป็ น Hazard ratio 0.924 (95% CI,0.76-1.11; P=0.3868)  และมีอตั ราการอยูร่ อดโดยประมาณที่ 3 ปี
ในกลุม่ G-CHOP ร้ อยละ 69.6 และ R-CHOP ร้ อยละ 66.9 นอกจากนี ้Overall Survival, Event free survival, Disease free survival
และระยะเวลาก่อนได้ รับการรักษาด้ วยวิธีอื่นต่อไป พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง 2 กลุม่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ขณะที่การวิเคราะห์แบ่งตามกลุม่ ย่อย พบว่าทังสองกลุ
้
ม่ มีอตั ราการอยู่รอดโดยปราศจากโรค (PFS) ไม่แตกต่างกันเช่นกัน
การวิเคราะห์ PFS จาก  Kaplan-Meier analysis ตาม cell of origin subtype ต่างๆ (รูปภาพที่ 2) พบว่าในกลุม่ ที่เป็ น GCB
มีแนวโน้ ม PFS ดีกว่ากลุม่ ABC หรื อ Unclassified subtype โดย PFS ที่ 3 ปี ในกลุม่ GCB, ABC และ Unclassified subtypes
เท่ากับร้ อยละ 79, 59, และ 63 ตามล�ำดับ

อัตราการอยูร่ อดโดยโรคสงบ ใช้ Log-rank test ที่มี Two-sided
alpha level อยูท่ ี่ 0.05 การประเมินแนวโน้ มอัตราการอยูร่ อดโดย
โรคสงบในแต่ละกลุม่ ใช้ วธิ ีการของ Kaplan-Meier การประเมินผล
กระทบของการรักษา ใช้ Hazard ratio โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธี
Cox proportional hazards regression ทีม่ คี า่ ความน่าเชือ่ ถือที่ 95%
คณะกรรมการติดตามข้ อมูลท�ำการประเมินประสิทธิผล
และความปลอดภัยที่การวิเคราะห์ผลอย่างเป็ นทางการจ�ำนวน
3 ระยะ ส่วนการวิเคราะห์กลุ่มย่อย จะประเมินผลกระทบต่อ
อัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบของลักษณะพื ้นฐานของประชากร
รวมถึง ชนิดของเซลล์ตงต้
ั ้ นด้ วย
7

อภิปราย
ความปลอดภัย
กลุ่มประชากรที่พบว่ามีอย่างน้ อยหนึ่งผลข้ างเคียงไม่
ว่าระดับใดก็ตามเท่ากันในทังกลุ
้ ่ม G-CHOP และ R-CHOP  
(97% และ  93.5%)  ผลข้ างเคียงที่พบบ่อยที่สดุ ทัง้ 2 กลุ่มคือ
เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ลต�ำ ่ (G-CHOP,48.3%; R-CHOP, 40.7%),
กลุม่ อาการเกีย่ วข้ องกับการรับยาทางเส้ นเลือด (Infusion-related
reaction; G-CHOP, 36.1%; R-CHOP, 23.5%), อาการคลื่นไส้
อาเจียน (G-CHOP, 29.4%; R-CHOP, 28.3%) และท้ องผูก
(G-CHOP, 23.4%; R-CHOP, 24.5%)
ผลข้ า งเคี ย งระดับ 3-5 พบบ่ อ ยกว่ า ในกลุ่ม ที่ ไ ด้ รั บ
(G-CHOP, 73.7%; R-CHOP, 64.7%) เช่นเดียวกับผลข้ างเคียง
ที่รุนแรงก็พบกว่าในกลุม่ G-CHOP (G-CHOP, 42.6%; R-CHOP,
37.6%), ผลข้ างเคียงระดับ 3-5 ที่พบบ่อยสุดทัง้ 2 กลุม่ คือ เม็ด
เลือดขาวชนิ ดนิ วโทรฟิ ลต�่ ำ  (G-CHOP, 46.2%; R-CHOP,
38.1%), ภาวะการติดเชื อ้ (G-CHOP, 19.2%; R-CHOP,
38.2%), ภาวะ Febrile neutropenia (G-CHOP, 17.5 %;
R-CHOP, 15.2%) และภาวะ Leukopenia  (G-CHOP, 13.6 %;
R-CHOP, 10.1 %)

รูปภาพที่ 2 Kaplan-Meier estimates of progression-free
survival (PFS) และ Overall survival (OS)โดยภาพ (A)
แสดง Investigator-assessed PFS (primary end point)
จากการรักษาตาม Intention-to-treat population (B) แสดง
OS by treatment, intent-to-treat population. (C) แสดง
Investigator-assessed  PFS by  cell-of-origin  subtype
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เมื่อวิเคราะห์ผลข้ างเคียงที่สนใจเป็ นพิเศษพบว่าภาวะ
การติ ด เชื อ้ , เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด นิ ว โทรฟิ ลต�่ ำ , กลุ่ม อาการที่
เกี่ยวข้ องกับการรับยาทางเส้ นเลือด, เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์
ทางหัวใจและหลอดเลือด, ภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ  และภาวะเลือด
ออกไม่วา่ ระดับใดก็ตาม เช่นเดียวกับผลข้ างเคียงระดับ 3-5 และ
ผลข้ างเคียงที่รุนแรง พบในกลุ่ม G-CHOP บ่อยกว่า R-CHOP
นอกจากนี ้พบว่า ในกลุ่ม G-CHOP มีอตั ราการก�ำเริ บของไวรัส
ตับอักเสบ บี สูงกว่ากลุม่ R-CHOP (2.3% VS 0.9%)
จ� ำ นวนประชากรที่ ไ ด้ รั บ G-CSF อย่ า งน้ อ ย 1 ครั ง้
มีจ�ำนวนใกล้ เคียงกันทัง้ 2 กลุ่ม (G-CHOP 86.5%, R-CHOP
82.3%) ขณะที่กลุม่ ที่ได้ G-CHOP มีจ�ำนวนประชากรที่หยุดยา
ตัวใดตัวหนึง่ ในการรักษาเนื่องจากผลข้ างเคียงมากกว่ากลุม่ ที่ได้
R-CHOP  (G-CHOP 11.9%, R-CHOP 8.5%)

REVIEW
ARTICLE

จากการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าในผู้ป่วย DLBCL ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อน การรักษาด้ วย G-CHOP และ R-CHOP
ได้ ประสิทธิภาพที่เหมือนกัน ซึง่ ผลการศึกษาที่ได้ ไปในทางตรงกันข้ ามกับการศึกษาอื่น เช่น Gallium study ที่พบว่าในผู้ป่วย
Follicular lymphoma ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อน การให้ ยาเคมีบ�ำบัดที่มี G เป็ นพื ้นฐานทังในช่
้ วง Induction และ Maintenance
therapy สามารถที่จะเพิ่มอัตราการอยูร่ อดโดยปราศจากโรค (PFS)ได้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติได้ ดีกว่ากลุม่ ที่ได้ รับยาเคมีบ�ำบัดที่
มี R เป็ นพื ้นฐาน เช่นเดียวกับการศึกษา CLL11 ที่พบว่าในผู้ป่วย  CLL ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาก่อน การให้ G สามารถเพิ่มอัตรา
การอยูร่ อดโดยปราศจากโรค (PFS) เมื่อเทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับยา Chlorambucil
สาเหตุที่การให้ G-CHOP ไม่ได้ มีประสิทธิภาพไปมากกว่าการให้   R-CHOP ในผู้ป่วย DLBCL อาจจะเนื่องมาจากมีความ
แตกต่างกันของข้ อมูลทางด้ านชีวภาพ และคลินิกระหว่างกลุ่ม Indolent กับกลุ่ม Aggressive lymphoproliferative diseases
นอกจากนี ้ G อาจจะมีประโยชน์ในกลุม่ Indolent lymphoma ที่เจริ ญมาจาก Germinal center เช่น กลุม่ Follicular lymphoma ซึง่
สอดคล้ องกับผลการศึกษานี ้ที่พบว่า G-CHOP มีแนวโน้ มที่จะได้ ประโยชน์ในกลุม่ ที่เป็ น GCB subtype มากกว่ากลุม่ อื่น ซึง่ อธิบาย
ได้ จากการที่เจริ ญมาจาก Germinal center และมีความแตกต่างในเรื่ องของ Immune microenvironment ระหว่าง Subtype ต่างๆ  
นอกจากนันความแตกต่
้
างกันในแง่ของกลไกการออกฤทธิ์ระหว่าง G และ  R  อาจจะสนับสนุนถึงความแตกต่างของยาทัง้ 2 ชนิดใน
แต่ละชนิดของมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลือง
การศึกษาในเรื่ อง Biomarker เพิ่มเติมอาจจะสามารถให้ ข้อมูลที่สามารถสนับสนุนประโยชน์ของยาแต่ละชนิดได้ ดียิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี ้พบว่าประชากรในกลุม่ ที่ได้ รับ G-CHOP มีจ�ำนวนที่ขาดการให้ ยาที่ตอ่ เนื่องเนื่องจากมีผลข้ างเคียงที่
สูงกว่าในกลุม่ R-CHOP ซึง่ อาจส่งผลต่อประโยชน์ของการใช้ ยาเมื่อเทียบกัน
GOYA trial เป็ นการศึกษาแบบ Prospective study ที่ใหญ่ที่สดุ ในปั จจุบนั เพื่อจะประเมินผลของ Cell of origin ที่มีตอ่
ผลลัพธ์ทางคลินิก พบว่าในกลุม่ GCB subtype มีผลลัพธ์ที่ดีกว่ากลุม่ อื่น ส่วนในกลุม่ Unclassified subgroup มีผลใกล้ เคียงกับ
กลุม่ ABC subgroup ซึง่ แตกต่างกับการศึกษาแบบ Prospective ก่อนหน้ า เช่น REMoDL-B หรื อ PYRAMID ที่ Cell of origin ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั Overall response rate และ/หรื อ PFS แม้ วา่ การศึกษาเหล่านี ้จะใช้ วิธีการตรวจ Cell of origin ที่แตกต่างกัน
ก็ตามเพราะฉะนันการเลื
้
อกการรักษาที่เฉพาะเจาะจงต่อ B-cell receptorหรื อ NF-KB Pathways จะสามารถเพิ่มอัตราตอบสนอง
ในกลุม่ ABC subtype ได้ ดียิ่งขึ ้น
ในส่วนของผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้นในกลุม่ G-CHOP มากกว่า R-CHOP เป็ นสิง่ ที่นอกเหนือไปจากที่คาดหวังไว้ อาจเป็ นผล
ด้ านจากความแตกต่างทางด้ านโครงสร้ างและชีวภาพของ G และ R
โดยสรุปจากการศึกษานี ้พบว่าการรักษาด้ วย G-CHOP ในผู้ป่วย DLBCL ที่ไม่เคยได้ รับการรักษามาไม่ชว่ ยเพิ่ม PFS เมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ได้ รับ  R-CHOP ที่ยงั คงเป็ นมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี ้ และยังคงไม่มีสญ
ั ญานในด้ านความปลอดภัยใด
เพิ่มเติมที่จะบ่งว่าการใช้ ยาจะมีความปลอดภัยมากขึ ้นในผู้ป่วยกลุม่ ใด การศึกษาในครัง้ นี ้อาจจะช่วยเพิ่มข้ อมูล และวางแนวทาง
การวิจยั ผู้ป่วย DLBCL ระยะรุนแรงต่อไปในอนาคต
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INTERESTING
ARTICLE I

พญ. ลัลธริมา ภู่พัฒน์
สาขาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Obinutuzumab for the First-Line Treatment of
Follicular Lymphoma.

Marcus R, Davies A, Ando K, Klapper W, Opat S, Owen C, et al. N Engl J Med. 2017
Oct 5;377(14): 1331-1344. (GALLIUM study)
การศึกษา phase III randomized controlled trial ในผู้ป่วย follicular lymphoma ระยะลุกลาม (ระยะ III, IV และ II bulky>7 cm.)
แรกวินิจฉัย เปรี ยบเทียบระหว่างการให้ obinutuzumab ร่ วมกับยาเคมีบ�ำบัด และ rituximab ร่ วมกับยาเคมีบ�ำบัด โดยผู้ป่วย
ที่ตอบสนองต่อการรั กษา จะได้ รับยา obinutuzumab หรื อ rituximab ในระยะmaintenance ต่อทุก 2 เดือนจนครบ 2 ปี โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ดู progression-free survival เป็ น หลัก
มีผ้ ปู ่ วยที่เข้ าร่ วมการศึกษาทังหมด
้
1202 คน ได้ รับการสุ่มเป็ น
2 กลุม่ กลุม่ ละ 601 คน เพื่อรับ obinutuzumab หรื อ rituximab
ร่วมกับยาเคมีบ�ำบัด การศึกษาหยุดลง หลังจากติดตามไปจนถึง
ค่ากลางการติดตามที่ 34.5 เดือนเนื่องจากผล interim analysis
พบว่ากลุม่ ที่ได้ รับ obinutuzumab มีสดั ส่วนของการด�ำเนินของ
โรคการกลับเป็ นซ� ้ำ และการตายน้ อยกว่ากลุม่ ที่ได้ รับ rituximab
อย่างมีนยั ส�ำคัญโดยมีคา่ ประมาณของ 3-year PFS เท่ากับ 80.0%
เทียบกับ 73.3% และสัดส่วนการด�ำเนินโรค การกลับเป็ นซ� ้ำ และ
การตาย เท่ากับ 0.66 ที่ 95% confidence interval [CI], 0.51 to
0.85; P=0.001  โดยอัตราการตอบสนองไม่แตกต่างใน 2 กลุม่
(88.5% ในกลุม่ ทีไ่ ด้ รบั obinutuzumab และ 86.9% ในกลุม่ ทีไ่ ด้ รบั
rituximab) ผลข้ างเคียงระดับ 3-5 พบได้ บอ่ ยกว่าในกลุม่ ที่ได้ รับ
obinutuzumab (74.6% vs. 67.8%) เช่นเดียวกับภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรง ซึง่ พบในกลุม่ ทีไ่ ด้ obinutuzumab มากกว่า (46.1% vs. 39.9%)
ผลข้ างเคียงทีพ่ บได้ บอ่ ยได้ แก่ ปฏิกริ ิยาจากฉีดยา โดยพบ 59.3%
ในกลุม่ obiutuzumab และ 48.9% ในกลุม่ rituximab (P<0.001).
รองลง มา คืออาการคลืน่ ไส้อาเจียน และเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil
ต�่ำ อย่างไรก็ตาม อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้ อนทีเ่ ป็ นอันตรายถึง
ชีวติ นันไม่
้ แตกต่างกันใน 2 กลุม่ (4.0% ในกลุม่ obinutuzumab
และ 3.4% ในกลุม่ rituximab)โดยมี ผ้ ูเสียชี วิต 35 คน (5.8%)
ในกลุ่ม obinutuzumab และ 46 คน (7.7%) ในกลุม่ rituximab
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โดยสรุ ปการให้ Obinutuzumab ร่ วมกับยาเคมีบ�ำบัดตามด้ วย
การรักษาในระยะ maintenance ในผู้ป่วย follicular lymphoma
ระยะลุกลาม เพิ่ ม progression-free survival เมื่ อ เที ย บกับ
rituximab และมีภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรงมากกว่า

Rituximab after Autologous Stem-Cell
Transplantation in Mantle-Cell Lymphoma.

INTERESTING
ARTICLE I

Le Gouill S, Thieblemont C, Oberic L, Moreau A, Bouabdallah K,
Dartigeas C, et al.; LYSA Group.N Engl J Med. 2017 Sep
28;377(13):1250-1260
การศึกษา phase III randomized controlled trial ในผู้ป่วย
Mantle-cell lymphoma เปรี ยบเทียบระหว่าง การให้ rituximab
maintenance ทุก 2 เดือน นาน 3 ปี หลังจากการปลูกถ่ายไขกระดูก
เทียบกับไม่ได้ รับยา และดู event-free survival เป็ นหลัก
มีผ้ ปู ่ วยเข้ าร่ วมการศึกษาทังหมด
้
299 คน โดยเป็ นผู้มีอายุน้อย
กว่า 66 ปี เมื่อแรกวินิจฉัยได้ รับการสุม่ ทังหมด
้
240 คน โดยสุม่
ออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม ละ 120 คน เพื่ อ ได้ รั บยา rituximab
maintenance หลังปลูกถ่ายไขกระดูกเทียบกับไม่ได้ รับยา และดู
อัตราการมีชีวิตรอดโดยปราศจากการลุกลามของโรค การกลับ
เป็ นซ� ้ำ  การตาย การแพ้ ยา rituximab และการติดเชื ้อที่รุนแรง
หลังปลูกถ่ายไขกระดูกผลการศึกษาพบว่า หลังได้ เคมีบ�ำบัดสูตร
R-DHAP (rituximab, dexamethasone, cytarabine, platinum
derivative) ในช่วงแรก ผู้ป่วยมีอตั ราการตอบสนอง 89% และ
ตอบสนองโดยสมบูรณ์ 77%. ผู้ป่วย 257 คนได้ รับการปลูกถ่าย
ไขกระดูก ค่ากลางการติดตามหลังจากการสุม่ หลังปลูกถ่าย คือ
50.2 เดือน อัตรา event-free survival ที่ 4 ปี เท่ากับ 79% (95%
confidence interval [CI], 70 to 86) ในกลุม่ ที่ได้ รับ rituximab
maintenance เทียบกับ 61% (95% CI, 51 to 70) ในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั ยา

ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P=0.001). อัตรา progression
-free survival ที่ 4 ปี เท่ากับ 83% (95% CI, 73 to 88) ในกลุม่ ที่
ได้ รบั rituximab maintenance เทียบกับ 64% (95% CI, 55 to 73)
ในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั ยา ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.001).
อัตราการรอดชี วิต ในกลุ่มที่ ได้ รับ rituximab maintenance
เท่ากับ 89% (95% CI, 81 to 94) เทียบกับ 80% (95% CI, 72 to 88)
ในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั ยา ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P=0.04)
และเมื่อคิดสัดส่วนการรอดชีวิตที่ 4 ปี โดยวิธี Cox regression
พบว่าสูงกว่าในกลุม่ ที่ได้ รับ rituximab โดยมีสดั ส่วนการเสียชีวิต
เท่ากับ 0.50; 95% CI, 0.26 to 0.99; P=0.04.
โดยสรุป การให้ Rituximab maintenance หลังการปลูกถ่าย
ไขกระดูก ในผู้ป่วย mantle-cell lymphoma อายุน้อย ช่วยเพิ่ม
event-free survival, progression-free survival และ overall survival
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Rituximab-dose-dense chemotherapy
with or without high-dose chemotherapy
plus autologous stem-cell transplantation
in high-risk diffuse large B-cell lymphoma
(DLCL04): final results of a multicentre,
open-label, randomised, controlled,
phase 3 study.
Chiappella A, Martelli M, Angelucci E, Brusamolino E,
Evangelista A, Carella AM, et al. Lancet Oncol. 2017
Aug;18(8):1076-1088.
การศึกษา phase III multicentre, open-label, randomised
controlled trial ในผู้ป่วย diffuse large B-cell lymphoma อายุน้อย
(18-65 ปี ) ทีม่ พี ยากรณ์โรคไม่ดี (age-adjusted IPI 2- 3) สุม่ ใน
สัดส่วน 1:1:1:1 เพื่อเปรี ยบเทียบการให้ R-CHOP-14 (rituximab,
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone)8
cycles เทียบกับ R-MegaCHOP-14 (เหมือน R-CHOP-14 แต่
ต่างกันที่เพิ่มขนาดของ cyclophosphamide1200 mg/m2 และ
doxorubicin 70 mg/m2) 6 cycles โดยไม่ปลูกถ่ายไขกระดูก
และ R-CHOP-144 cycles ตามด้วย R-MAD (rituximab, high-dose
cytarabine, mitoxantrone, dexamethasone) ตามด้ วย highdose BEAM (carmustine, etoposide, cytarabine,melphalan)
และตามด้ วยการปลูกถ่ายไขกระดูกแบบ autologous stem cell
transplant หรื อ R-MegaCHOP-14 4 cycles ตามด้ วย R-MAD,
BEAM และ autologous stem-cell transplantation ตามล�ำดับ.
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดู failure-free survival ที่ 2 ปี ใน
กลุ่มที่ได้ รับการปลูกถ่ายไขกระดูก เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ รับการ
ปลูกถ่ายไขกระดูกมีผ้ ูเข้ าร่ วมการศึกษาทังหมด
้
399 คน ได้ รับ
การปลูกถ่ายทังหมด
้
199 คน และไม่ได้ รับการปลูกถ่าย 200 คน
ได้ รับ R-CHOP-14 203 คน R-MegaCHOP-14196 คน โดยมี
ค่ากลางการติดตามที่ 72 เดือน พบว่า 2-year failure-free
survival ในกลุม่ ทีไ่ ด้ รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเท่ากับ 71% (95%
CI 64-77) เทียบกับ 62% (95% CI 55-68) ในกลุม่ ที่ไม่ได้ รับการ
ปลูกถ่าย คิดเป็ นสัดส่วน 0.65 [95% CI 0.47-0.91]; p=0.012)
โดยอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี ไม่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุม่ (78%
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[95% CI 71-83] vs 77% [71-83]; HR 0.98 [0.65-1.48];
p=0.91) ผลข้ างเคียงต่อระบบเลือดระดับ 3 ขึ ้นไป พบ 92% ใน
กลุม่ ที่ได้ รับการปลูกถ่ายไขกระดูกเทียบกับ 68% ในกลุม่ ที่ไม่ได้
รับการปลูกถ่าย ผลข้ างเคียงอื่นๆ ระดับ 3 ขึ ้นไป พบ 45% ใน
กลุม่ ที่ปลูกถ่ายไขกระดูกเทียบกับ 16% ในกลุม่ ที่ไม่ได้ ปลูกถ่าย
ผลข้ างเคี ยงอื่ นๆ ที่ พบบ่อยนอกเหนื อจากผลต่อระบบเลื อ ด
ได้ แก่ ภาวะแทรกซ้ อนในระบบทางเดินอาหารโดยพบ 25% ใน
กลุม่ ที่ปลูกถ่ายไขกระดูกเทียบกับ 10% ในกลุม่ ที่ไม่ได้ ปลูกถ่าย
และมีผ้ เู สียชีวิตจากการรักษา 13 คน (3%) โดยเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับ
การปลูกถ่าย 8 คน และกลุม่ ที่ไม่ได้ รับการปลูกถ่าย 5 คน
โดยสรุ ป การเพิ่ มขนาดและความถี่ ของ R-CHOP ตามด้ วย
autologous stem-cell transplantation ในผู้ป่วย diffuse large
B-cell lymphoma อายุน้อยที่มีพยากรณ์โรคไม่ดี ช่วยลดอัตรา
การล้ มเหลวของการรั กษาลงเมื่ อเที ยบกับการเพิ่มขนาดและ
ความถีข่ อง R-CHOP โดยไม่ได้ รบั การปลูกถ่ายไขกระดูก อย่างไร
ก็ตามผลการศึกษาไม่สนับสนุนการเพิ่มขนาด และความถี่ของ
R-CHOP เนื่องจากไม่มีผลต่อ overall survival.

INTERESTING
ARTICLE I

TP53 mutations identify younger mantle
cell lymphoma patients who do not
benefit from intensive chemoimmunotherapy

Safety and tolerability of
p e m b ro l i z u m a b i n p a t i e n t s w i t h
relapsed/refractory primary mediastinal
large B-cell lymphoma

Eskelund CW, Dahl C, Hansen JW, Westman M, Kolstad A,
Pedersen LB, et al. Blood. 2017;130(17):1903-1910
การศึกษาแบบ retrospective cohort ในผู้ป่วย Mantle cell
lymphoma ระยะ II-IV อายุน้อยกว่า 66 ปี จาก Nordic MCL2
and MCL3 trials ซึง่ ได้ รับการรักษามาตรฐานด้ วยยาเคมีบ�ำบัด
ที่ประกอบด้ วย Rituximab และ cytarabine เป็ นส่วนประกอบ
และตามด้ วยการปลูก ถ่ ายไขกระดูก แบบ autologous stem
cell transplantation โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาปัจจัยทางพันธุกรรม
ที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพการรักษา โดยศึกษาจากไขกระดูกของ
ผู้ป่วย 183 คน พบว่าปั จจัยซึง่ ส่งผลต่อพยากรณ์โรคที่ไม่ดีหลัง
การรักษาจาก univariate analysis ได้ แก่ การมีการกลายพันธุ์
ของยีน TP53 (11%) และ NOTCH1 (4%) และการมี deletions
ของยีน TP53 (16%) และ CDKN2A(20%) ซึง่ ส่งผลร่วมกับการ
มี MIPI หรื อ MIPI-c เป็ นแบบ high risk, blastoid morphology
และ Ki67 > 30% อย่างไรก็ตาม จาก multivariate analyses
มีเพียงการกลายพันธุ์ของยีน TP53 เท่านันที
้ ่สง่ ผลต่ออัตราการ
รอดชีวติ (HR, 6.2; P < .0001) ไม่วา่ จะมี MIPI-c เป็นแบบ high risk
หรื อไม่ โดยพยากรณ์ โรคเมื่อมีการกลับเป็ นซ�ำ้ ในกลุ่มที่มีการ
กลายพันธุ์ของยีน TP53 ก็มีพยากรณ์โรคที่แย่ โดยมีคา่ กลางของ
การรอดชีวิตเพียง 1.8 ปี และมีการกลับเป็ นซ� ้ำของโรค 50% ใน
1 ปี เทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของยีน TP53 ซึ่งมีค่า
กลางการรอดชี วิต 12.7 ปี (P < .0001) และพบว่าการมี การ
กลายพันธุ์ของยีน TP53 นัน้ สัมพันธ์ กบั การมี   Ki67 > 30%,
blastoid morphology และ MIPI high-risk และไม่ตอบสนอง
กับยาเคมีบ�ำบัดและการปลูกถ่ายไขกระดูก

Zinzani PL, Ribrag V, Moskowitz CH, Michot JM, Kuruvilla J,
Balakumaran A, et al. Blood 2017 130:267-270;
(KEYNOTE-013) การศึกษาแบบ cohort ระยะ 1b ในผู้ป่วย
primary mediastinal large B-cell lymphoma ที่ไม่ตอบสนอง
กับยาเคมี และกลับเป็ นซ� ้ำ โดยศึกษาผลของยา pembrolizumab
ซึง่ เป็ น antibody ต่อ PD-1 ในผู้ป่วย 18 คนที่มีอายุเฉลี่ย 30 ปี
และได้ รับการรักษาด้ วยยาเคมีบ�ำบัดมาแล้ ว เฉลี่ย 3 สูตรโดยมี
ผู้ป่วย 17 คนที่ ถูกน� ำมาวิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพของยา พบว่า
ผู้ป่วย 11 คน (61%) เกิดผลข้ างเคียงจากยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผลข้ า งเคี ย งในระดับ 1-2 และไม่ มี ผ้ ูใ ดหยุด ยาจากผลข้ า ง
เคียงที่เกิดขึน้ จ�ำนวนผู้ที่ตอบสนองคิดเป็ น 41% (7/17) และ
อีก 35% (6/17) การด�ำเนินโรคคงที่ เมื่อประเมินจากภาพรังสี
พบว่า 81% มีขนาดก้ อนลดลง การติดตามโรคจนถึงค่ากลางการ
ติดตามที่ 11.3 เดือน พบว่าไม่สามารถประเมินค่ากลางของ
ระยะเวลาการตอบสนองได้ และมี ผ้ ู ป่ วย 2 คนที่ โ รคสงบ
แม้ ผ่ า นไป 2 ปี ค่ากลางของอัตราการมีชีวิตรอดไม่สามารถ
ประเมิ น ได้ ผู้ ที่ ต อบสนองทัง้ หมดยังคงมีชีวิตอยู่ที่จุดสุดท้ าย
ของการเก็บข้ อมูล
โดยสรุปการตอบสนองของ primary mediastinal B-cell lymphoma
ที่ดื ้อยา และกลับเป็ นซ� ้ำ ต่อ pembrolizumab ซึง่ ยับยังมี
้ ผลการ
ตอบสนองที่น่าสนใจ และค่อนข้ างปลอดภัย โดยผลข้ างเคียง
ที่เกิดขึ ้นสามารถควบคุมได้

โดยสรุปการพบการกลายพันธุ์ของยีน TP53 mutations ใน mantle
cell lymphoma บ่งถึงพยากรณ์ที่ไม่ดี ซึง่ ไม่ตอบสนองต่อยาเคมี
บ�ำบัดในกลุม่ cytarabine, rituximab และ autologous stem-cell
transplantation.

13

INTERESTING
ARTICLE II

Dose-adjusted EPOCH chemotherapy for
untreated peripheral T cell lymphoma:
a multicenter phase 2 trial of west-JHOG
PTCL 0707 Maeda Y, Nishimori H, Yoshida I, Hiramatsu Y,
Uno M, Masaki Y, et al. Haematologica. 2017;102:2097-2103.
การรักษา peripheral T cell lymphoma ด้ วย CHOP therapy ยัง
ไม่ได้ ผลเป็ นทีน่ า่ พอใจ และ front line therapy ทีเ่ หมาะสมยังไม่
ชัดเจน ได้ มกี ารศึกษาวิจยั multicenter phase 2 study โดยใช้ เคมี
บ�ำบัดสูตร dose adjusted EPOCH เพือ่ รักษา untreated peripheral
Tcell lymphoma มี ผ้ ูป่วยเข้ าร่ วมวิจัย 41 ท่าน. 21 รายเป็ น
PTCL, NOS. 17 รายเป็น AITL. 2 รายเป็น ALK pos ALCL 1 รายเป็น
ALK neg ALCL. median age 64 ปี (พิสยั : 32-79 ปี ).ตาม
international prognostic index criteria. 51.2% เป็ น highintermediate หรื อ high risk. ORR 78.0% (95% CI, 62.489.4%), CR 61.0% (95%CI,44.5-75.8%) median F/U time
24 เดือน, 2 yr PFS 53.3% (95% CI 36.4-67.5%) 2 yr OS
73.2% (95% CI 56.8-PFS84.1%), ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 60 ปี พบ

ว่ามีการตอบสนองดี ORR 94.1% และ CR 70.6%, PFS 62.5% และ
OS 82.4%. grade 3 adverse event ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ neutropenia
(74.5%),anemia (40.8%), thrombocytopenia(22%) และ
febrile neutropenia (9%) จากผลดังกล่าวน่าจะพิจารณา
dose adjusted EPOCH เป็ น first line treatment ส�ำหรับ PTCL
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INTERESTING

อ.ธวัชชั ย สุวรรณบรรณ
สาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

First-line antibiotic therapy in helicobacter pylori negative low grade mucosal
associatedlymphoid tissue lymphoma
Kuo SH, Yeh KH, Wu MS, Lin CW, Wei MF, Liou JM, et al.
Sci Rep. 2017;7:14333
การใช้ ยาปฎิชีวนะเพื่อก�ำจัด Helicobacter pylori (HP)
จะมีประสิทธิภาพสูงใน HP positive low grade gastric mucosal
associated lymphoid tissue (MALToma), แต่บทบาทในการ
รักษาผู้ป่วยที่ HP negative MALToma ยังไม่เป็ นที่ทราบกัน
ผู้วิจยั ได้ ประเมินผลลัพธ์ และ predictive biomarkers
ในผู้ป่วย HP negative localized gastric MALToma ที่ได้ รับยา
ปฎิชีวนะ นิยามของ HP negative status หมายถึงจะต้ องได้ ผล
ลบจาก histology,rapid urease test, 13 C urea breath test
และ serology.
ผู้วิจยั พบว่า response 9 จาก 25 ราย และ complete
remission 8 ราย และpartial remission 1ราย และพบว่า 7
ใน 16 ราย (43.8%) ที่ไม่ได้ ผลมี t (11;18)(q21;q21). แต่ไม่พบ
เลยใน 9 รายที่ได้ ผลต่อการ รักษาด้ วยยาปฎิชีวนะ.นอกจากนี ้ยัง
พบ biomarkersอื่นอื่นที่ชว่ ย predict outcome ของการรักษา
ได้ แก่ 1. nuclear bcl 10 expression จะพบสูงขึ ้นใน antibiotics
unresponsive tumor (พบ14/16) มากกว่า antibiotic responsive
tumor (พบ1/9)
2. nuclear NF-KB expression จะสูงกว่าใน antibiotic unresponsive
(12/16ราย) เมื่อเทียบกับกลุม่ responsive tumor
กล่าวโดยสรุป พบสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้ ผลจากการใช้
ยาปฎิชีวนะ ในการรักษา HP negative MALToma พอสมควร   
ถ้ าได้ ข้อมูลจาก cytogenetics และ biomarkers ด้ วยจะช่วยใน
การเลือกวิธีการรักษามากขึ ้น.

Targeting bruton tyrosine kinase
with ibrutinib in relapsed refractory
marginal zone lymphoma
Noy A, de Vos S, Thieblemont C, Martin P, Flowers
CR, Morschhauser F, et al. Blood. 2017;129:2224-2232.
Marginal zone lymphoma (MZL) เป็ น B cell
malignancy ที่มักจะมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการติอเชือ้
เรื อ้ รัง, ซึง่ กระตุ้น B cell receptor signalling. และตามมาด้ วย
B cell จะมี survival และ proliferation ที่มากผิดปกติ
คณะผู้วจิ ยั ได้ทำ� การศึกษาแบบ multicenter,open labelled,
phase 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ
ibrutinib ในการรักษามาแล้ ว > หรือ = 1 และได้ รับ antiCD 20
antibody มาแล้ว ผู้ป่วยจะได้รบั ibrutinib ขนาด 560 mg วันละ 1
ครัง้ จนกว่าจะมี progression หรือทนผลข้ างเคียงไม่ไหว. จากผู้ป่วย
63 ราย, median age 66 ปี (พิสยั ,30-92) median number ของ
การรักษา ก่อนหน้ านี ้ = 2 ( พิสยั ,1-9). ในผู้ป่วย 60 ราย ORR
48% (95% CI, 35-62) จาก median follow up 19.4 เดือน median
duration : not reach. grade 3-4 adverse event (AE) มีทงั ้ anemia
pneumonia และ fatique. serious AE พบได้ 44% grade 3-4
pneumonia พบได้ บอ่ ยที่สดุ (8%) rate of discontinuation พบ
ได้ 17% และ rate of dose reduction 10% ตามล�ำดับ
single agent ibrutinib สามารถกระตุ้นให้ เกิด durable
response และมี benefit/risk ratio อยูใ่ นเกณฑ์ที่นา่ พอใจ และ
เป็ นการconfirm  บทบาทของ BCR signalling ในมะเร็ งชนิดนี ้.

ARTICLE II

Antiviral therapy hepatitis C as curative treatment of indolent B cell
lymphoma.
Merli M, Carli G, Arcaini L, Visco C. World J Gastroenterol.
2016;22:8447-8458.
ความสัมพันธ์ระหว่าง HCV และ B  cell NHL พบเด่น
ชัดจากข้ อมูลทางระบาดวิทยา แต่หลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ มาก
ในการบ่งบอกความสัมพันธ์ของ HCV และ B cell NHL คือการ
ศึกษาความสามารถของ antiviral treatment ด้ วย interferon,
อาจจะใช้ ร่วมกับ ribavirin หรื อไม่ก็ได้ เพื่อรักษา marginal zone
lymphoma
จากการศึกษาย้ อนหลังผู้ป่วยจ�ำนวน 100 ราย ORR
77% (CR 44%) และ response อยูไ่ ด้ นาน 33 เดือน และจาก
metaanalysis,จ�ำนวนผู้ป่วย 254 ราย ORR 73% และนอกจากนี ้ยัง
พบความสัมพันธ์ระหว่าง viral response และ hematological
response ด้ วย.
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รศ.นพ.พีระพล วอง
ภาควิชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติ

ครึ่งหนึง่ (3.0x2.2 cm) จึงให้ R-CHOP ต่อไปอีก 4 ครัง้ รวม 8 ครัง้
ผู้ป่วยชาย อายุ 55 ปี อาชีพครู ภูมิล�ำเนา จ.สุโขทัย มาพบแพทย์ โดยระหว่างให้ การรักษา และหลังสิ ้นสุดการรักษาด้ วย R-CHOP
ด้ วยเรื่องคล�ำได้ ก้อนทีท่ ้ องน้ อยด้ านขวามา 3 เดือน มีไข้ มา 1 เดือน มีการติดเชื ้อฉวยโอกาสเกิดขึ ้นหลายครัง้ ดังนี ้
หลังให้ R-CHOP ครัง้ แรก พบ oral thrush ได้ รับการ
น� ้ำหนักลด 6 กิโลกรัม ในช่วง 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล
รักษาด้ วย nystatin มี neutropenia (absolute neutrophil count
ตรวจร่างกาย
703 /mm3) จึงให้ secondary prophylaxis ด้ วย filgrastim
ECOG performance status I no cervical and axillary
ในการรักษาครัง้ ต่อๆ มา
lymphadenopathy no hepatosplenomegaly illed defined
pelvic mass at right lower quadrant abdomen, 5 cm in
size, not tender bilateral inquinal lymphadenopathy, 3-5
cm in size

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC: Hb 12.6 g/dl, Hct 38%, MCV 84 fl, wbc 12,680 /mm3,
N 89%, plt 576,000 /mm3
LFT: albumin 3.9 g/dl, globulin 3.5 g/dl, TB 0.6 mg/dl, DB
0.4 mg/dl, AST 42 U/L (normal 0-37 U/L), ALT 29 U/L
(normal 0-41 U/L), alkaline phosphatase 214 U/L
(normal 35-110 U/L)
LDH: 813 U/L (normal 135-225 U/L)
Abdominal CT scan: matted lymph node at right external iliac,
3.3x4.6 cm in size, and bilateral inguinal lymphadenopathy
Right inguinal node biopsy: diffuse large B cell lymphoma
Bone marrow study: no lymphoma involvement

ประวัติการด�ำเนินโรค
ผู้ป่ วยได้ รั บ การวิ นิจ ฉัย diffuse large B cell lymphoma
(DLBCL), low intermediate risk [age-adjusted International
Prognostic Index (IPI) score (1/3)] ได้ รั บการรั กษาด้ ว ย
R-CHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin,
vincristine, prednisolone) ทุก 3 สัปดาห์ หลังให้ R-CHOP ครังที
้ ่4
พบว่า right external iliac node จาก CT scan ยุบลงประมาณ
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หลังให้ R-CHOP ครัง้ ที่ 5 มีไข้ ไอ 3 สัปดาห์ พบ diffuse
interstitial infiltration จาก chest film และ diffuse ground
glass opacity กระจายในปอดทังสองข้
้
างจาก chest CT scan
ผู้ป่วยได้ รับการท�ำ bronchoscopy พบ vocal cord paralysis
จาก candidiasis และ CMV pneumonitis จาก endobronchial
biopsy ซึง่ พบ inflammatory cells with intranuclear inclusion
ร่ วมกับ positive CMV immunostaining ผู้ป่วยได้ รับการรักษา
ด้ วย intravenous ganciclovir 2 สัปดาห์ CMV viral load จาก
8,460 copies/ml (3.93 log) ลดลงจนถึง undetectable ก่อน
กลับบ้ าน และได้ รับ oral valganciclovir และ nystatin ต่อเนื่อง
หลังให้ R-CHOP ครังที
้ ่ 7 มี skin nodule ทีน่ ิ ้วกลางมือซ้ าย
ได้ รับการท�ำ  excisional biopsy ผลเป็ น phaeohyphomycosis
สามารถตัด lesion ออกได้ หมด 2 เดือน หลังสิ ้นสุดการรั กษา

มีไข้ ไอ 3 สัปดาห์ พบ diffuse interstitial infiltration ร่วมกับ
multiple patchy infiltration จาก chest film และ diffuse fine
reticulonodular opacity ร่วมกับ scattered ground glass opacity
กระจายทัว่ ปอด ขณะนันผู
้ ้ป่วยยังได้รบั valganciclovir และ nystatin
ต่อเนือ่ ง ผู้ป่วยได้ รบั การท�ำ bronchoscopy และ bronchoalveolar
lavage พบ cyst ของ Pneumocystis jirovecii จาก GMS และ
Giemsa stain จึงได้ รับการวินจิ ฉัย Pneumocystis pneumonia
(PCP) และให้ การรักษาด้ วย cotrimoxazole
4 เดือน หลังสิ ้นสุดการรักษาด้ วย R-CHOP  มไี ข้ ไอ เหนือ่ ย
10 วัน พบ consolidation ที่ right lower lung ผู้ป่วยได้ รับการท�ำ 
bronchoscopy และ transbronchial biopsy พบ cluster of
septate fungal hyphae with dichotomous branching จาก
GMS stain ให้ การวินิจฉัย invasive pulmonary aspergillosis
ได้ รับการรักษาด้ วย amphotericin B และ voriconazole ต่อเนือ่ ง
6 เดือน หลังสิ ้นสุดการรั กษาด้ วย R-CHOP มีถ่ายด�ำ 
esophagogastroduodenoscopy พบ multiple duodenal ulcer
ผล duodenal biopsy พบ enlarged epithelial และ endothelial cells
with eosinophilic intranuclear and intracytoplasmic inclusion ร่วมกับ
positive CMV immunostaining ขณะนันแพทย์
้
ได้หยุด valganciclovir
ไปแล้ ว จึงต้ องกลับมาให้ การรักษา CMV enteritis อีกครัง้ และ
ตัดสินใจให้ การรักษาภาวะ hypogammaglobulinemia ด้ วย
intravenous immunoglobulin (IVIG) เนื่ อ งจากสัง เกตว่ า
ระดับ serum globulin อยู่ในเกณฑ์ต�่ำมาก โดยมีผล LFT ดังนี ้
LFT: albumin 2.8 g/dl, globulin 0.9 g/dl, TB 2.89 mg/dl, DB
1.93 mg/dl, AST 24 U/L (normal 0-37 U/L), ALT 5 U/L
(normal 0-41 U/L), alkaline phosphatase 94 U/L (normal
35-110 U/L) เป็ นทีน่ า่ เสียดายว่าขณะนันไม่
้ ได้ สง่ immunoglobulin
(Ig) level เพื่อให้ การวินิจฉัยภาวะดังกล่าว แต่จากค่า globulin
900 mg/dl (0.9 g/dl) ซึง่ เป็ นระดับของ Ig ทังหมด
้
จึงมีความเป็ น
ไปได้ มากที่ร ะดับ IgG จะอยู่ใ นระดับ ที่ ต�่ ำ กว่า 600 mg/dl
ซึ่ง ใช้ ใ นการวินิจฉัย hypogammaglobulinemia

DISCUSSION I

หลายครัง้ อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าเชื ้อฉวยโอกาสที่พบ
ในผู้ป่วยรายนี ้ไม่วา่ จะเป็น CMV pneumonitis / enteritis, PCP หรือ
candidiasis ล้ วนเป็ น intracellular pathogen ซึง่ ต้ องการระบบ
cell-mediated immune respose (CMI) ในการก� ำ จัดเชื อ้
ขัดแย้ งกับความบกพร่องของระบบhumoral-mediated immune
response (HMI) จาก B cell deficiency ทีเ่ กิดในตัวผู้ป่วย ซึง่ มี
ความส�ำคัญในกลไกการก�ำจัด extracellular pathogen โดย
เฉพาะแบคทีเรี ย การติดเชื ้อดังกล่าวจึงเป็ นตัวแสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ hypogammaglobulinemia และ B cell deficiency
จาก rituximab กับระบบCMI
จากการศึกษาพบว่า humoral immunity จาก CMV-specific
antibody สามารถควบคุมการแพร่กระจายของ CMV ในหนูทดลอง1
รายงานในคนพบว่า IgG deficiency อาจเป็ นปั จจัยเสี่ยงในการ
ติดเชื ้อ CMV จากการพบ disseminated CMV ในผู้ป่วย common
variable immunodeficiency ซึง่ มี hypogammaglobulinemia2, 3
และการพบ CMV colitis ในผู้ป่วย rheumatoid arthritis ซึง่ มี
hypogammaglobulinemia จากการใช้ rituximab4 นอกจากนี ้
ยังมีรายงานทีแ่ สดงให้เห็นว่าหากมีความบกพร่องของ T cell ร่วมกับ
hypogammaglobulinemia ยิง่ ท�ำให้ เกิดการติดเชื ้อ CMV ง่ายขึ ้น
โดยมีรายงานการติดเชื ้อ CMV รุนแรงในผู้ป่วย cardiac transplant
ที่ได้ รับ immunosuppressive therapy 5 ราย ซึง่ มีระดับ IgG ต�่ำ
(323 18 mg/dl) เทียบกับ cardiac transplant อีก 15 ราย ที่
ไม่มีการติดเชื ้อ CMV และมีระดับ IgG ปกติ (639 63 mg/dl)
รายงานดังกล่าวประสบความส� ำ เร็ จ ในการใช้ IVIG ร่ ว มกับ
antiviral therapy ในการรักษา5

+

+

อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี ้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยทีน่ า่ จะมี hypogammaglobulinemia
จากการรักษาด้ วย rituximab ร่ วมกับเคมีบ�ำบัด สังเกตจากค่า
serum globulin ก่อน และหลังสิ ้นสุดการรักษาซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมาก (3.5 และ 0.9g/dl) โดยผู้ป่วยมีการติดเชื ้อแทรกซ้ อน
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Pneumocystis jirovecii เป็ นเชื ้อราทีส่ ำ� คัญเกิดการติดเชื ้อ
ฉวยโอกาสในผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงความส�ำคัญของ
CD4+ lymphocyte ในการก�ำจัดเชื ้อ โดยการเหนีย่ วน�ำ และกระตุ้น
phagocytic cell โดยตรง หรือ กระตุ้น B cell ให้เปลีย่ นเป็น plasma cell
ทีส่ ร้ าง Pneumocystis-specific antibody และท�ำให้ เกิด antibodymediated phagocytosis การค้ นพบความส�ำคัญของ B cell ที่มี
ต่อการติดเชื ้อ Pneumocystis เริ่ มจากการสังเกตว่าหนูทดลองที่
ไม่มี B cell มีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ Pneumocystis ซึง่ แต่เดิม
เชือ่ ว่าเกิดจากการขาด IgG ในหนูเหล่านัน้ 6 จนกระทัง่ มีการศึกษา
ที่แสดงให้ เห็นว่า นอกจากหน้ าที่ในการสร้ าง Ig แล้ ว B cell ยังมี
ความส�ำคัญในการกระตุ้น CD4+ T cell ให้ เปลีย่ นเป็ น effector และ
memory CD4+ เพื่อตอบสนองต่อการติดเชื ้อ Pneumocystis ใน
ปอดของหนูทดลอง7, 8 การศึกษาในระยะต่อมามีการใช้ anti CD20
antibody ในหนูทดลอง ตามด้ วยการติดเชือ้ Pneumocystis
murina ผลการศึกษาพบว่าหนูทดลองเสี่ยงต่อการเกิด primary
Pneumocystis infection มากขึ ้น9 ข้ อมูลเหล่านี ้บ่งบอกว่าการ
ลดลงของ B cell อาจเหนีย่ วน�ำให้ เกิด  T cell dysfunction และเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงของการติดเชือ้ Pneumocystis มีรายงานการเกิด
Pneumocystis infection ในผู้ป่วยทีใ่ ช้ rituximab หลายรายงาน10, 11
ส�ำหรับ aspergillosis มีรายงานทีแ่ สดงให้เห็นความเชือ่ มโยง
ระหว่า งการใช้ rituximab และการติด เชื อ้ aspergillus12,13
แต่บทบาทของ B cell ในการติดเชื ้อดังกล่าวยังไม่เป็ นที่ทราบ
แน่ชัด12-14 ข้ อมูลที่กล่าวมาทัง้ หมดนีส้ ะท้ อนให้ เห็นว่าระบบ
ภูมิค้ มุ กันของร่างกายทัง้ CMI และ HMI มีความเกี่ยวเนื่องซึง่ กัน
และกัน การแบ่งโอกาสเสี่ยงในการติดเชื ้อที่เฉพาะเจาะจงแต่ละ
ชนิ ด ตามความผิ ด ปกติ ข องระบบภู มิ ค้ ุ มกั น แต่ ล ะระบบไม่
สามารถท�ำได้ อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านัน้ การรักษาด้ วยยาหลาย
ชนิดอาจก่อให้ เกิดความบกพร่ องของภูมิค้ มุ กันในหลายส่วนไป
พร้ อม ๆ กัน ในผู้ป่วยบางรายอาจมีระบบภูมิค้ มุ กันบกพร่องจาก
พันธุกรรมบางอย่างอยู่ก่อนแล้ วซึ่งไม่ได้ รับการตรวจประเมิน
ก่อนได้ รับการรักษา สิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่แพทย์ต้องค�ำนึงถึงขณะ
ให้ การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย
โดยหลักการกลไกการท�ำงานของ rituximab ไม่ควรรบกวน
ระดับของ Ig ที่มีอยูแ่ ล้ วในตัวผู้ป่วย เนื่องจาก antigen-specific
IgG สร้ างจาก plasma cell ซึง่ ไม่มี surface CD20 แต่จากการ
ศึกษาขนาดใหญ่สองการศึกษา พบว่าผู้ป่วย B cell lymphoma
ที่ได้ รับ rituximab มีสดั ส่วนการเกิด hypogammaglobulinemia
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ทีส่ งู มาก การศึกษาแรกพบสัดส่วนของ hypogammaglobulinemia
ถึงร้ อยละ 23.7 จากผู้ป่วย 114 ราย15 และพบถึงร้ อยละ 38.5
จากผู้ป่วย 179 ราย ในอีกหนึง่ การศึกษา โดยการศึกษาหลังนี ้
พบผู้ป่วย symptomatic hypogammaglobulinemia ร้ อยละ 6.616
การติดเชื ้อทีพ่ บส่วนใหญ่มกั เป็น sinopulmanary bacterial infection
ที่ไม่มีภาวะ neutropenia ร่วมด้ วย17 สอดคล้ องกับความส�ำคัญ
ของระบบ HMI ในการก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรี ย และมีการเปรี ยบ
เทียบให้ เห็นว่า การใช้ IVIG สามารถลดการติดเชื ้อดังกล่าวได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต16ิ อย่างไรก็ดีข้อมูลจาก randomized
controlled trial ขนาดใหญ่ และ meta-analysis ไม่พบการเพิ่ม
ขึน้ ของการติดเชือ้ ที่รุนแรงภายหลังได้ รับ rituximab ในผู้ป่วย
rheumatoid arthritis18 เทียบกับกลุม่ ควบคุม ซึง่ ขัดแย้ งกับรายงาน
ในผู้ป่วยlymphoma19 ที่พบการเพิ่มขึ ้นของการติดเชื ้อในผู้ป่วยที่
ได้ รับ maintenance therapy ด้ วย rituximab ดังนันการเฝ้
้
าระวัง
การติดเชื ้อแบคทีเรี ย (non-neutropenic bacterial infection)
รวมทัง้ การติ ด เชื อ้ ฉวยโอกาสอื่ น ๆ ในผู้ป่ วยที่ ใ ช้ rituximab
ร่วมกับเคมีบ�ำบัด จึงยังเป็ นสิง่ ที่แพทย์ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยต้ องพิจารณา
ผู้ป่วยรายนี ้หลังได้ รบั IVIG ทุกเดือนเป็ นเวลา 1 ปี ร่วมกับ
antimicrobial prophylaxis เป็ นเวลา 2 ปี ปั จจุบนั สามารถหยุด
การรักษาทังหมดได้
้
lymphoma ของผู้ป่วยตอบสนองในระดับ
complete remission มาเป็ นเวลา 4 ปี หลังให้ R-CHOP ครังสุ
้ ดท้ าย
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นพ.ทนงศักดิ์ สุวรรณเทน
นพ.สมชาย วงศ์ขันตี
สาขาวิชาโรคโลหิตวิทยา กลุ่มงานอายุ รกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่น

Anaplastic large cell lymphoma (ALK positive)
with huge right atrial mass and massive pericardial
effusion; a case report
ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 31 ปี ภูมิล�ำเนา อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
อาการส�ำคัญ: หายใจหอบเหนื่อยมากขึ ้น 2 วัน
ประวัตปิ ั จจุบนั : 3 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยคล�ำก้ อนได้ ทบี่ ริเวณขาหนีบด้ านขวา ขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร ไม่เจ็บ ไม่ปวด
โดยที่ไม่มีไข้ เรื อ้ รัง ไม่มีเหงื่อออกมากช่วงกลางคืน แต่มีน� ้ำหนักลดลงประมาณ 10 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 3 เดือน
1 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล ก้ อนที่ขาหนีบขวาโตขึ ้นเป็ น 5 เซนติเมตร และสังเกตพบว่าขาข้ างขวาบวมโตมากขึ ้นชัดเจน ไม่มีไข้
แต่มีอาการปวดมาก แพทย์ได้ ตดั ก้ อนที่ขาหนีบไปตรวจ และได้ รับการตรวจโดยวิธีอลั ต้ าซาวน์ แพทย์วินิจฉัยว่ามีโรคลิม่ เลือดอุดตัน
ในเส้ นเลือดด�ำที่ขาขวา ซึง่ ได้ รับการรักษาด้ วยยาละลายลิม่ เลือด และให้ นดั ฟั งผลชิ ้นเนื ้อ
2 วัน ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเหนื่อย รู้สกึ แน่นหน้ าอก อาการมากขึ ้นเมื่อนอนราบ มีอาการไอเล็กน้ อย ไม่มีไข้ ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน
ปั สสาวะและอุจจาระปกติ ไม่มีแขนขาอ่อนแรง อาการเหนื่อยเพลียไม่ดีขึ ้นจึงมาโรงพยาบาล
ประวัตอิ ดีต: ปฏิเสธโรคประจ� ำตัว, ไม่เคยแพ้ ยาหรื ออาหาร,
ปฏิเสธการดื่มสุราและสูบบุหรี่ , ไม่มีรอยสัก, ไม่เคยรั บเลือด
มาก่อน ไม่มีประวัติใช้ ยาต้ ม, ยาสมุนไพรหรื อยาเสพติด

ตรวจร่ า งกาย:
General appearance: A young Thai male, mild tachypnea,
fully conscious, BW 101 kg, Ht 185 cm
Vital signs: BT37.1oC, RR 22 /min, PR 100 /min, BP 130/80
mmHg, pulsus paradoxus <10 mmHg
HEENT: pink conjunctivae, anicteric sclerae, cervical and
supraclavicular lymph node were not palpable, tonsils not
enlarged, no oral thrush, no oral hairy leucoplakia
Heart: engorged jugular vein, no active precordium, PMI at 5th
intercostal space mid-clavicular line, tachycardia, regular
rhythm, audibleS1 S2, no murmur, no pericardial rub, no faint
heart sound
Lungs: equal breath sound, no adventitious sound
Abdomen: obese abdomen, soft, not point of tenderness,
liver and spleen were not palpable, liver span 9 cm, splenic
dullness negative
20

Groin: right inguinal lymph node enlargement 5 cm in diameter,
firm consistency, not movable, no redness, not warm, not tender
Testes: no abnormal testicular mass
Ext: pitting edema entire right lower extremity, no superficial
vein dilatation
Thighs and legs circumference: right thigh 57 cm, left thigh
48 cm, right leg 43 cm, left leg 39 cm
Neurological exam: intact

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติก าร:
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1. CBC: Hb 14.2 g/dL, Hct 42.7%, WBC 9,200 /µl (N 68.7%, L 20.3%, Mono 8.3%, Eo 2.3%, Baso 0.7%), Platelet 281,000 /µl,
MCV 82.9 fl, RDW 13.1%, Normochromic normocytosis RBC
2. Blood chemistry: BUN 9 mg/dL, Cr 1.23 mg/dL, Na 143 mmol/L, K 3.38 mmol/L, Cl 103 mmol/L, HCO3 26.6 mmol/L,
Calcium 8.5 mg/dL, Phosphorus 3.9 mg/dL, Magnesium 2.2 mg/dL, Uric acid 5.4 mg/dL, TP 7.3 g/dL, Alb 4.4 g/dL, Glob
2.9 g/dL, Chol 156 mg/dL,TB/DB  0.8/0.3, AST 17 U/L, ALT 26 U/L, ALP 72 U/L
3. LDH 258 U/L (240-480)
4. D-dimer 2.41 mg/L (0-0.5)
5. Coagulation: PT 13.1 sec (12.0-13.9), INR1.14, PTT 30.3 sec (26.7-37.5)
6. Serology: Anti-HIV non-reactive, HBsAg negative, Anti-HCV negative
7. Ultrasound doppler of lower extremities: acute deep venous thrombosis in right femoropopliteal vein
8. Chest X-Ray: borderline cardiomegaly, no pleural effusion, no pulmonary infiltration
9. Electrocardiography: sinus tachycardia with generalized low-voltage
10. Echocardiography: large pedunculated right atrial mass size 7 cm with tricuspid valve obstruction, large amount of
pericardial effusion without cardiac tamponade, good LV systolic function, LVEF 65%, no RWMA, normal all valve structure
11. CT scan chest and whole abdomen (non-contrast study, due to contrast hypersensitivity):large amount of
pericardial effusion about 3.1 cm in thickness, multiple intraabdominal lymphadenopathy from celiac, peripancreatic,
aortocaval, paraaortic, along mesenteric roots region, both common iliac regions and both retrocrural region about
1-1.3 cm in short diameter, liver and spleen were unremarkable, partial right ureterohydronephrosis change
12. Intra-Operative finding: mild cardiomegaly, massive straw-color pericardial effusion 600 ml, right atrial mass with
solid consistency and irregular surface, originated from coronary sinus, normal tricuspid valve
13. Pericardial fluid cytology: negative for malignancy (some small lymphocytes and histiocytes)
14. Pathology of right atrial mass: malignant round cell tumor, consistent with anaplastic large cell lymphoma, ALK
positive, immunostaining shown AE1/AE3 negative, LCA positive, CD20 negative, CD3 positive, CD30 positive,
CD99 positive, CD138 negative, Ki-67 positive 60% of tumor cells
15.Right groin lymph node biopsy: consistent with anaplastic large cell lymphoma, immunostaining shown LCA
positive, CD30 positive, ALK positive, AE1/AE3 negative, CD3 negative, CD20 negative
16.Bone marrow biopsy: Hypocellular trilineage marrow, Cell:Fat ratio = 50:50, M:E = 3:1, no evidence of lymphoma involvement

Picture1: Right atrial mass, solid consistency with irregular surface, size 6x5 cm in diameter
(รูปภาพโดย พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ศัลยแพทย์ทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น)
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วิจารณ์:
Picture 2: Right atrial mass (H&E), positive immunostaining for CD30, negative for CD3 & CD20, Ki-67 positive 60%
(รู ปภาพโดย นพ.พงศ์ศิลป์ ทองเหลา พยาธิแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น)
Picture3: Right groin node biopsy,
positive immunostaining for CD30
and ALK(รู ปภาพโดย นพ.พงศ์ศิลป์ ทอง
เหลา พยาธิแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น)
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ผู้ป่วยชายอายุ 31 ปี เดิมสุขภาพแข็งแรงดี มาโรงพยาบาลด้ วยอาการแสดงคือพบก้ อน
ที่ขาหนีบด้ านขวาโตขึ ้นเรื่ อยๆ มา 3 เดือน ร่วมกับมีน� ้ำหนักลดอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Constitutional
symptoms) จากการตรวจร่างกายผู้ป่วยรายนี ้ไม่พบต่อมน� ้ำเหลืองโตผิดปกติที่บริ เวณอื่น ไม่มี
ก้ อนที่อณ
ั ฑะ ไม่มีตบั ม้ ามโต ไม่มีภาวะซีด ไม่มีไข้ ซึง่ ต่อมาผู้ป่วยเกิดลิม่ เลือดอุดตันเฉียบพลัน
ในเส้ นเลือดด�ำขาขวา และผู้ป่วยทรุดลงจากอาการหอบเหนือ่ ยทีเ่ ป็ นเหตุมาจากมีน� ้ำปริมาณมาก
ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (Massive pericardial effusion) โดยยังไม่เกิดภาวะบีบรัดหัวใจ (Cardiac
tamponade) จากอาการและอาการแสดงทังหมดบ่
้
งชี ้ถึงโรคกลุม่ มะเร็ง (Malignancy) มากกว่าโรค
กลุ่มการติดเชือ้ เรื อ้ รั ง (Chronic infection) เช่น วัณโรค หรื อกลุ่มโรคของเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน
(Connective tissue disease) เช่น โรคภูมิค้ มุ กันท�ำลายตนเอง ส่วนกลุม่ โรคมะเร็ งที่กล่าวถึง
นัน้ โรคมีลกั ษณะอยู่ในระยะสุดท้ าย (Advanced stage) เนื่องจากมีการลุกลามไปยังหัวใจ
ซึง่ ผู้ป่วยรายนี ้คิดถึงโรคมะเร็ งก้ อนของอวัยวะ (Solid malignancy) เช่น Germ cell tumor
น้ อยกว่าโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Hematologic malignancy) คือ Non-Hodgkin’s lymphoma
เนื่องจากเมื่อได้ ท�ำการตรวจเพิ่มเติมทางห้ องปฏิบตั ิ คือ เอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ ของทรวงอก
และช่องท้ องพบว่า ผู้ป่วยมีตอ่ มน� ้ำเหลืองที่โตผิดปกติกระจายอยูใ่ นช่องท้ อง และยังตรวจพบ
ก้ อนเนื ้อในหัวใจห้ องบนขวา (Right atrial mass) จากการตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงสะท้ อน
ความถีส่ งู ทางหน้าอก (Transthoracic echocardiography) ซึง่ จากการตัดต่อมน� ้ำเหลืองทีข่ าหนีบขวา
และการผ่าตัดหัวใจจึงท�ำให้ ได้ การวินิจฉัยสุดท้ ายเป็ นโรคมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลือง จากการศึกษา
อุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลืองที่หวั ใจ (Cardiac lymphoma) ในผู้ป่วยโรคมะเร็ งต่อม
น� ้ำเหลืองในอดีตพบว่า โรคมะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองทีอ่ ยูเ่ ฉพาะในหัวใจ (Primary cardiac lymphoma)
พบน้ อยกว่าร้ อยละ 1 ของโรคมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลืองชนิดที่เกิดโรคนอกต่อมน� ้ำเหลืองทังหมด
้
(Extranodal lymphoma) แต่ในทางตรงข้ ามหากเป็ นโรคมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลืองที่ต�ำแหน่งอื่น
แล้ วมีการลุกลามมายังหัวใจภายหลัง (Secondary cardiac lymphoma) พบได้ มากกว่า คือ
ร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 301,2 ส่วนใหญ่ผ้ ูป่วยกลุ่มนีม้ ักเป็ น Non-Hodgkin’s lymphoma
ชนิด B-cell โดยมักอยู่ในระยะท้ ายของตัวโรคมะเร็ งต่อมน�ำ้ เหลือง3 ส่วนส่วนโรคมะเร็ ง
ต่อมน� ้ำเหลืองชนิด Anaplastic large cell lymphoma (ALCL) พบอุบตั กิ ารณ์เพียงร้ อยละ 15
ของมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลืองชนิด T-cell และพบว่ามี Anaplastic lymphoma kinase (ALK) เป็ น
บวกเพียงประมาณครึ่งหนึง่ ซึง่ การพบมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลืองชนิด ALCL, ALK-positive ที่มีรอย
โรคในหัวใจเหมือนผู้ป่วยในรายงานนี ้จึงพบได้ น้อยมาก4
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ปั จ จุ บัน การวิ นิ จ ฉั ย โรคมะเร็ ง ต่ อ มน� ำ้
เหลืองที่หวั ใจยังท�ำได้ ยาก การตรวจโดย
วิธีตดั ชิ ้นเนื ้อบางส่วนจากกล้ ามเนื ้อหัวใจ
(Myocardial biopsy) หรื อการตรวจทาง
เซลล์ วิ ท ยาของน� ำ้ ในช่ อ งเยื่ อ หุ้ม หัว ใจ
(Pericardial fluid cytology) นันให้
้ คา่
ความไวในการวินิจฉัย (Sensitivity) เพียง
ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 67 ตามล�ำดับจึง
จ�ำเป็ นต้ องใช้ การตรวจทีม่ คี า่ ความไวสูงขึ ้น
ได้ แก่ การตรวจหัวใจโดยวิธีคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (Cardiac MRI) และการตรวจหัวใจ
ด้ วยคลื่ น เสี ย งสะท้ อนความถี่ สู ง ทาง
หลอดอาหาร (Transesophageal echocar
diography) ซึง่ ให้ ความไวสูงถึงร้ อยละ 92
และร้ อยละ 97 ตามล�ำดับ5,6 ซึง่ ซึง่ ผู้ป่วย
ในรายงานนี ้ตรวจพบ ก้อนในหัวใจห้องบนขวา
และน� ้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจจากการตรวจ
หัวใจด้ วยคลื่นเสียงสะท้ อนความถี่สงู ทาง
หน้ าอก แม้ ว่าการตรวจทางเซลล์วิทยา
ของน� ้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจจะไม่พบเซลล์
มะเร็ งต่อมน� ้ำเหลือง แต่สามารถวินิจฉัย
โรคมะเร็งต่อมน� ้ำเหลือง ALCL, ALK-positive
ได้ จากผลพยาธิวิทยาของต่อมน�ำ้ เหลือง
ทีข่ าหนีบด้ านขวา และจากผลพยาธิวทิ ยา
ของก้ อนในหัวใจห้ องบนขวา ซึง่ พบเซลล์
มะเร็ งต่อมน� ำ้ เหลืองขนาดใหญ่ ที่ให้ ผล
บวกต่อการย้ อม immunostaining CD30
และ ALK แทรกอยูอ่ ย่างหนาแน่นในชิ ้น
เนื ้อดังกล่าว ดังนันการวิ
้
นิจฉัยสุดท้ ายใน
ผู้ป่วยรายนีค้ ือ Anaplastic large cell
lymphoma, ALK-positive, stage IV (cardiac
involvement) และมีค่า Age-adjusted
international prognostic index (aaIPI)
เท่ากับ 1 คะแนนซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Lowintermediate risk ซึ่งมีอตั ราการรั กษา
แล้ วโรคสงบ (Complete remission rate)
ร้ อยละ 78 และมีอตั ราการรอดชีวิตที่ 5 ปี
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(5-year overall survival) เท่ากับร้ อยละ 697
ผู้ป่วยในรายงานนี ้มีความเร่ งด่วนในการ
ผ่าตัดเพื่อน�ำก้ อนในหัวใจห้ องบนขวาออก
ด้ วยการผ่าตัดหัวใจโดยใช้ เครื่องปอด และ
หัวใจเทียม (Cardiopulmonary bypass)
เนื่ อ งจากในอดี ต มี ร ายงานการเสี ย ชี วิ ต
จาก Neoplastic pulmonary embolism
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ งต่อมน� ้ำเหลืองที่มีก้อน
ในหัวใจห้องบนขวา 2 ราย8, 9 การรักษาโรค
มะเร็งต่อมน� ้ำเหลืองชนิด ALCL, ALK-positive
ในปัจจุบนั คือการให้ ยาเคมีบำ� บัดสูตรทีเ่ ป็ น
anthracycline-based chemotherapy
ได้ แก่ CHOP regimen, CHOEP regimen
และ dose-adjusted EPOCH regimen
โดยผู้ป่วยไม่จ�ำเป็ นต้ องรั บการรั กษาต่อ
ด้ ว ยวิ ธี ป ลูก ถ่ า ยไขกระดูก โดยใช้ เ ซลล์
ต้ นก�ำเนิดตนเอง (Upfront autologous
stem cell transplantation) หากโรคสงบ
(complete remission) ภายหลังการรักษา
ด้ วยยาเคมีบ�ำบัดสูตรดังกล่าว10-14 ซึ่ง
ผู้ป่วยในรายงานนี ้ได้ รับการรักษาด้ วยยา
เคมีสตู ร CHOEP ร่วมกับการให้ Granulocyte
colony-stimulating factor ทังสิ
้ ้น 6 รอบ
โดยไม่ มี ผ ลข้ างเคี ย งจากการรั ก ษาที่
รุ นแรง เช่น ภาวะไตวายเฉี ยบพลันจาก
Tumor lysis syndrome หรื อการติดเชื ้อ
ในกระแสเลือด ผลจากการประเมินการ
ตอบสนองต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยการตรวจ
เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan of neck,
chest and whole abdomen) และการ
ตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงสะท้ อนความถี่
สูงทางหน้ าอกพบว่าผู้ป่วยอยูใ่ นภาวะโรค
สงบส่ ว นเรื่ องภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น
เฉียบพลันในเส้ นเลือดด�ำ  (Acute deep
venous thrombosis) ที่ขาข้ างขวาของผู้
ป่ วยนัน้ คิดถึงสาเหตุจากโรคมะเร็ งต่อม
น� ้ำเหลือง (Cancer-associated venous

thromboembolism) มากกว่าสาเหตุจาก
ต่ อ มน� ำ้ เหลื อ งที่ โ คนขาหนี บ กดเบี ย ด
เส้ นเลือดด�ำ  ผู้ป่วยจึงได้ รับการรักษาด้ วย
ยาฉีดละลายลิม่ เลือดใต้ผวิ หนังกลุม่ เฮพาริน
น� ้ำหนักโมเลกุลต�ำ ่ (Low-molecular weight
heparin) คือยา Enoxaparin ในขนาด 1
มิลลิกรัมต่อน� ้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ฉีดเข้ า
ใต้ ผิวหนังวันละสองครัง้ ใช้ ยาต่อเนื่องจน
กระทัง่ รักษาหายขาดจากโรคมะเร็ งหรื อ
เป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน เพื่อลด
การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเส้ นเลือด
ด�ำซ�ำ้ หลังหยุดการรั กษาด้ วยยาละลาย
ลิม่ เลือด15, 16
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