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         สวัสดีค�ะท�านผู�อ�าน Lymphoma newsletter ท่ีนับถือทุกท�านค�ะ ฉบับน้ีเป�นฉบับท่ี 1 ประจําป� 2565 พบกันอีก

เช�นเดิม ล�าช�าไปบ�าง เข�ากับสถานการณ�ภาระงานของสมาชิกนะคะ

         ครัง้น้ี ได�รบัความอนเุคราะห�บทความ Pathology forum จาก อ.นพ.ไพศาล บญุสะกัณต� สาขาว�ชาพยาธิโลหติ

ว�ทยา ภาคว�ชาาพยาธวิ�ทยา คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาว�ทยาลัยมหิดล ในการนําเสนอเคส ผู�ป�วย

ท่ีมีรอยโรคในไต พร�อมท้ังลักษณะทางพยาธวิ�ทยา Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated 

lymphoid tissue หร�อ MALT lymphoma และการว�นิจฉัย ซึ่งไม�ได�พบบ�อยนัก

         Review article 1 เร�่อง (Review article I) โดย อ.นพ.ดุสิต จ�ตรเอ้ือกุล คณะแพทยศาสตร� วชิรพยาบาล 

มหาว�ทยาลัยนวมนิทราธิราช เป�นเร�่อง Ibrutinib plus Bendamustine and Rituximab in Untreated Mantle-

Cell Lymphoma. โดย Michael L. Wang, Wojciech Jurczak, และ Mats Jerkeman, และคณะ ท่ีลงตีพ�มพ�ใน 

N Engl J Med 2022 เมื่อ June 30, 2022

         Interesting case I โดย อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐธาดา ภาคว�ชาอายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัย

เชียงใหม� มี 2 เร�่อง สรุปจากเร�่อง Long-term efficacy, safety and neurotolerability of MATRix regimen 

followed by autologous transplant in primary CNS lymphoma: 7-year results of the IELSG32 

randomized trial. ตพี�มพ�ใน Leukemia (2022)  และเร�อ่ง II. Romidepsin Plus CHOP Versus CHOP in Patients 

With Previously Untreated Peripheral T-Cell Lymphoma: Results of the Ro-CHOP Phase III Study 

(Conducted by LYSA). ตีพ�มพ�ใน J Clin Oncol 2022

         Interesting article II เป�นเร�อ่ง Second-Line Tisagenlecleucel or Standard Care in Aggressive B-cell 

lymphoma โดย Bishop MR, Dickinson M, Purtill D,  et al. จาก N Engl J Med. 2022 Feb 17;386(7):629–39. 

โดย อ.นพ.พ�สาข� พ�พ�ธพร หน�วยโลหิตว�ทยา ภาคว�ชาอายรุศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยขอนแก�น 

         Interesting case เป�นรายงานเคส Lymphomatoid Granulomatosis presenting with multiple brain 

lesions: รายงานผู�ป�วยและทบทวนวรรณกรรม โดยอ.พญ.นิศา มะเคร�อสี สาขาว�ชาโลหิตว�ทยา ภาคว�ชาอายุรศาสตร� 

ร�วมกับ อ.นพ.เทิดเกียรติ ตรงวงศา ภาคว�ชาพยาธิว�ทยา คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

         หวังว�าสมาชิกจะได�รับความรู�จาก Lymphoma newsletter ฉบับนี้พอสมควรเช�นเดิมนะคะ และหากท�านใด 

มีความเห็นเพ��มเติม หร�อ ต�องการมีส�วนร�วมกับ Newsletter โดยนําเสนอเคสหร�อสรุปบทความ สามารถติดต�อได�ท่ี 

tlsg.info@gmail.com และสุดท�ายในช�วงการระบาดของโคว�ด-19 ใกล�จะสงบแล�ว ในฐานะตัวแทนกองบรรณาธิการ 

ขอให�ท�านสมาชิกทุกท�านสบายดีและปลอดภัยจากโรคระบาดและขอให�ท�านมีภาระงานลดลงตามลําดับค�ะ 
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PATHOLOGY 
FORUM:
ผศ.นพ.ไพศาล บุญสะกันต�
ภาคว�ชาพยาธวิ�ทยา  คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาว�ทยาลัยมหิดล

Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue 
(MALT lymphoma)

     ผูปวยชายอายุ 49 ป มาตรวจรางกายประจําปพบกอนท่ีไต
ขางซายขนาดกอน 3.5 ซม.รวมกับตอมน้ําเหลืองบริเวณข้ัวไต
ขางซายโตข้ึน ขนาด 1 ถึง 1.5 ซม. ผูปวยไมมีโรคประจําตัว 
ไมมีไขหรือน้ําหนักลด ไมพบตอมน้ําเหลืองท่ีอ่ืน ๆ หรือตับมาม
โต ศัลยแพทยไดตัดกอนเน�้อบริเวณดังกลาวสงตรวจทางพยาธิ
วิทยา 

History 

 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของไตพบเซลลมะเร็งชนิด 
small lymphocyte, plasmacytoid lymphocyte, และ plasma 
cell จํานวนมากแทรกซึมเขาในเน�้อไต และพบ reactive 
germinal center แทรกอยูประปราย (รูปท่ี 1) นอกจากน�้ยังพบ
monocytoid lymphocyte กระจายอยู  เป นกลุ มปนกับ 
plasma cell (รูปท่ี 2) ไมพบ granuloma หรือ amyloid 
รวมดวย ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของตอมน้ําเหลืองรอบ ๆ
ข้ัวไตใหลักษณะเหมือนกับในไต ไมพบเซลลมะเร็งในไขกระดูก

Histomorphology 

    เซลลมะเร็งกลุม small lymphocyte, plasmacytoid 
lymphocyte, และ monocytoid lymphocyte ใหผลบวกตอ CD20
(รูปท่ี 3) และใหผลลบตอ CD3, CD5, CD23, CD10, BCL6, 
cyclin D1, และ CD43 สวนเซลลมะเร็งกลุม plasma cell 
ใหผลบวกตอ CD138 (รูปท่ี 4), IgG และพบ lambda light chain
restriction (รูปท่ี 5) 

Immunophenotype

(รูปท่ี 1) (รูปท่ี 2) (รูปท่ี 3)

(รูปท่ี 4) (รูปท่ี 5)
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     Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-
associated lymphoid tissue หรือ MALT lymphoma พบได
ประมาณ 7-8% จาก B-cell lymphoma ท้ังหมด สวนใหญพบ
ในผูใหญอายุคอนขางมาก (อายุเฉล่ีย 70 ป) ชายและหญิงพบ
ไดพอๆ กัน รอยโรคสวนใหญพบท่ีกระเพาะอาหาร อวัยวะอ่ืนๆ 
ท่ีพบไดบอย ไดแก ตา และ ocular adnexa ผิวหนัง ปอด ตอม
น้ําลาย และไทรอยด ผูปวยอาจมีประวัติเปนโรคท่ีมีการอักเสบ
เร้ือรัง autoimmune disease มากอนหรือไมมีก็ได ลักษณะทาง
จุลพยาธิวิทยาพบลักษณะดังกลาวขางตน ความผิดปรกติทาง 
genetic อาทิ translocation หรือ trisomy สามารถพบไดบาง 
โดยความถ่ีสัมพันธกับตําแหนงท่ีเกิดโรค
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     MALT lymphoma ของไตโดยตรงพบไดนอย (นอยกวา 
50 ราย จากรายงานตาง ๆ ในปจจุบัน ) สาเหตุของรอยโรคในไต
ยังไมทราบแนชัด เน��องจากเน�้อไตปรกติไมมี lymphoid tissue 
แตมีรายงานการเกิดรวมกันของ lymphoma ชนิดน�้ในไตกับ
โรค nephritis, sarcoidosis, และ renal actinomycosis
นอกจากการแยกรอยโรคน�กั้บ solid tumor ตาง ๆ เชน renal cell
carcinoma แลว lymphoplasmacytic lymphoma เปนอีก
รอยโรคท่ีแยกไดยากจาก MALT lymphoma เน��องจากมีลักษณะ
ทาง histomorphology และ immunophenotype คลายกัน 
การวินิจฉัยแยกโรคจําเปนตองอาศัยขอมูลทางคลินิกและ
การตรวจทางหองปฏิบัติการอ่ืน ๆ รวมดวย ในกรณ�ท่ีแยก
โรคสองโรคน�้ไมไดเด็ดขาด พยาธิแพทยมักใหการวินิจเปน
small B-cell lymphoma with plasma cell differentiation 
พยากรณโรคของ MALT lymphoma ของไตจัดอยูในเกณฑดี 
เม่ือไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด การผาตัดหรือรังสีรักษา

Diagnosis: Small B-cell lymphoma with plasma cell differentiation, consistent 
with extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid 
tissue (MALT lymphoma)
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REVIEW 
ARTICLE 1
นพ. ดุสติ จ�ตรเอือ้กลุ 
คณะแพทยศาสตร�วชริพยาบาล มหาว�ทยาลัยนวมนิทราธิราช

Ibrutinib plus Bendamustine and Rituximab in Untreated Mantle-Cell Lymphoma.
Michael L. Wang, Wojciech Jurczak, Mats Jerkeman, et al. N Engl J Med 2022 June 30, 2022; 386:2482-2494 

     Mantle cell lymphoma (MCL) เปนโรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง
ท่ีมักพบในผูปวยท่ีมีอายุมาก และไมสามารถรักษาใหหายขาดได 
ผูปวยอายุมากมักจะไมสามารถทนตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด
ขนาดสูงหรือเขารับการปลูกถายไขกระดูกได แนวทางการรักษา
ปจจุบันแนะนําใหใชยาขนานแรก สูตร RCHOP หรือ VR-CAP
ตอมา การรักษาดวย Bendamustine คูกับ rituximab (BR) 
เปนท่ีนิยมมากข้ึน เม่ือเทียบกับ RCHOP เม่ือรักษาดวย BR 
พบวา progression free survival (PFS) ท่ี 35.4 เดือน มากกวา 
RCHOP ท่ี 22.1 เดือน และจากรายงานการศึกษายอนหลัง
พบวาเม่ือไดรับ rituximab maintenance จะชวยเพิ�ม PFS และ 
overall survival (OS) อยางมีนัยสําคัญ เม่ือใหหลังจากการรักษา
ดวย RCHOP 
     การรักษาดวย ibrutinib เปนยาเด่ียวในการรักษา relapsed/
refractory MCL โดยเฉพาะหลังการกลับเปนซ้ําคร้ังแรกไดผลเปน
ท่ีนาพอใจ การศึกษา phase Ib พบวาการให ibrutinib คูกับยาสูตร
BR มีประสิทธิภาพดีและมีผลขางเคียงนอย รวมถึงไดผล complete
remission (CR) ถึง 76%
     SHINE เปนการศึกษาแรกท่ีมีการทําเปน international, 
randomized, double-blind, phase 3 ท่ีใหยา ibrutinib + BR
ในผูปวยสูงอายุท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปน MCL และยังไมได
รับการรักษามากอน

Introduction 

ผูปวยท่ีเขารวมวิจัย
     เกณฑคัดเขา ผูปวยท่ีอายุเกิน 65 ปท่ีไดรับการวินิจฉัยวา
เปน MCL ท่ีมีผลการยอม cyclinD1 หรือพบ t (11;14) โดย
ยังไมเคยรับการรักษา ต้ังแตระยะท่ี 2 - 4 ขนาดกอนไมนอยกวา
1.5 cm ECOG 0 หรือ 1 และตองมีสุขภาพดี
     เกณฑคัดออก ผูปวยท่ีมีแผนเขารับการปลูกถายไขกระดูก
หรือผูท่ีมีโรคในระบบประสาทสวนกลาง เคยมีเลือดออกในสมอง
ภายใน 6 เดือนกอนการวินิจฉัย ผูปวยท่ีไดรับยาปองกันการแข็งตัว
ของเลือดชนิด warfarin หรือลักษณะคลายกัน หรือยาท่ีเปน CYP3A
inhibitor หรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจภายใน 6 เดือนกอนเขารวมวิจัย
การประเมินและการรักษา
     มีการประเมิน Mantle Cell Lymphoma International Prognostic 
Index (MIPI) และเขาการสุมอัตราสวน 1:1 กลุมท่ีเขาวิจัยจะไดรับยา
ibrutinib 560 mg วันละ 1 คร้ัง เทียบกับยาหลอก โดยท้ังสองกลุม
จะไดรับเคมีบําบัด bendamustine 90 mg/m2 วันท่ี 1 และ 2 รวมกับ
rituximab 375 mg/m2 ทุก 4 สัปดาหเปนจํานวน 6 รอบ หากมีการ
ตอบสนอง complete หรือ partial response จะได ibrutinib 
รับประทานขนาดเดิมหรือยาหลอก และ rituximab maintenance 
ทุก 8 สัปดาห จํานวน 12 คร้ัง ผูปวยท่ีตอบสนองตอการรักษาชวง 
induction ดีมากจะไดเฉพาะ ibrutinib หรือยาหลอกอยางเดียว 
โดยจะไดยาไปจนกวาโรคจะกลับเปนซ้ําหรือมีผลขางเคียงจากยา 
จึงหยุดยา ท้ังน�้ผูปวยจะไดยาปองกันการติดเช้ือรวมดวย
     Primary end point: progression free survival ท่ีประเมินโดย
ผูจัดทําตามการประเมินของ 2007 Revised Response Criteria for
Malignant Lymphoma Secondary end point: เชน overall response,
complete remission, objective response, undetectable MRD, 
safety การติดตามประเมินผลโดย CT หรือ MRI ทุก 12 สัปดาห
หลังเริ�มยาในชวง 12 เดือนแรก จากน้ันติดตามทุก 16 สัปดาหจน
มีการกลับเปนซ้ํา PET scan สําหรับประเมิน CR การตรวจไขกระดูก
และการสองกลองทางเดินอาหารซ้ําสําหรับผูท่ีมีรอยโรคต้ังแตแรก
วินิจฉัยการติดตามผลขางเคียงต้ังแตเริ�มยาจนถึง 30 วันหลังหยุดยา
การวิจัยน�ไ้ดรับการสนับสนุนจากบริษัท Janssen และไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย

Method 

1
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     เริ�มเก็บขอมูลต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2013 ถึง พฤศจิกายน 2014 จาก 183 สหสถาบันจากทั�วโลก ผูปวยในงานวิจัยท้ังหมด 523 คน
สุมเขากลุมและแบงเปน 261 คนในกลุม ibrutinib และ 262 คนในกลุมยาหลอก คากลางอายุท่ี 71 ป ขอมูลพ้ืนฐานดังตารางท่ี 1 
มีการวิเคราะหขอมูลภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2021 คากลางเวลาติดตามผูปวย 84.7 เดือน ผูปวยกลุมท่ีได ibrutinib 209 คน (80.7%)
ได induction ครบ 6 รอบและเหลือ 206 คนท่ีได rituximab maintenance อยางนอย 1 คร้ัง ผูปวยกลุมไดรับยาหลอก 215 คน 
(82.7%) รับ induction ครบ 6 รอบท่ี และเหลือ 210 คน (80.2%) ท่ีได rituximab maintenance อยางนอย 1 คร้ัง ผูปวยท้ังหมด
ไดรับยาปองกันการติดเช้ืออยูท่ี 54% ทายสุดจะมีผูปวยท่ีออกจากการศึกษา 220 คน (84.3%) เปนกลุมท่ีได ibrutinib และ 201 คน
(76.7%) จากกลุมยาหลอก สาเหตุสําคัญเรียงจากกลุมไดยา ibrutinib และยาหลอกคือ เกิดผลขางเคียงจากยา 39.5% ตอ 24% 
มีการดําเนินโรคมากข้ึนหรือกลับเปนซ้ําท่ี 10.7% ตอ 34.7% ถอนความยินยอม  13% ตอ 8% และเสียชีวิต 10% ตอ 5.7%

Result 

Table 1. Characteristics of the Patients at Baseline (Intention-to-Treat Population).*

Characteristic
Ibrutinib Group 

(N  = 261)
Placebo Group 

(N  = 262)

Age

Median (range) — yr 71 (65–86) 71 (65–87)

≥70 yr — no. (%) 162 (62.1) 154 (58.8)

≥75 yr — no. (%) 74 (28.4) 82 (31.3)

Male sex — no. (%) 178 (68.2) 186 (71.0)

Race — no. (%)†

White 199 (76.2) 206 (78.6)

Black 2 (0.8) 1 (0.4)

Asian 47 (18.0) 42 (16.0)

Other or multiple 3 (1.1) 4 (1.5)

Not reported 10 (3.8) 9 (3.4)

Median time from initial diagnosis to randomization 
(range) — mo

1.4 (0.2–116.1) 1.5 (0.1–66.1)

ECOG performance -status score — no. (%)‡

0 134 (51.3) 141 (53.8)

1 or 2 127 (48.7) 121 (46.2)

Disease stage — no. (%)

II 9 (3.4) 14 (5.3)

III 19 (7.3) 22 (8.4)

IV 233 (89.3) 226 (86.3)

Simpli�ed MIPI score category — no. (%)

Low risk 44 (16.9) 46 (17.6)

Intermediate risk 124 (47.5) 129 (49.2)

High risk 93 (35.6) 87 (33.2)

Bone marrow involvement — no. (%)

Yes 198 (75.9) 200 (76.3)

No 63 (24.1) 62 (23.7)

Histologic features — no. (%)

Blastoid or pleomorphic 19 (7.3) 26 (9.9)

Nonblastoid or nonpleomorphic 211 (80.8) 201 (76.7)

Unknown 31 (11.9) 35 (13.4)

Extranodal disease — no. (%)

Yes 234 (89.7) 226 (86.3)

No 27 (10.3) 36 (13.7)

Tumor bulk — no. (%)

<5 cm in largest diameter 165 (63.2) 163 (62.2)

≥5 cm in largest diameter 95 (36.4) 98 (37.4)

Unknown 1 (0.4) 1 (0.4)

TP53 status — no. (%)

Nonmutated 114 (43.7) 105 (40.1)

Mutated 26 (10.0) 24 (9.2)

Unknown 121 (46.4) 133 (50.8)

The intention-to-treat population included all the patients who 
underwent randomization. All patients in the trial also received 
bendamustine and rituximab. Randomization was stratified 
according to the simplified Mantle Cell Lymphoma International 
Prognostic Index (MIPI) score (low vs. intermediate vs. high risk).
19 Scores range from 0 to 11, with a score of 0 to 3 indicating 
low risk, a score of 4 or 5 indicating intermediate risk, and a 
score of 6 or higher indicating high risk. Percentages may not 
total 100 because of rounding.

Race was determined by the investigators.

Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance-
status scores range from 0 to 5, with higher numbers indicating
greater disability. A score of 0 indicates that the patient is fully 
active and able to carry on all predisease performance without 
restriction, a score of 1 that the patient is restricted in physically 
strenuous activity but ambulatory and able to carry out work 
of a light or sedentary nature, and a score of 2 that the patient 
is ambulatory and capable of all self-care but is unable to carry 
out any work activities. Three patients in the placebo group 
had an ECOG performancestatus score of 2 (which was outside 
the protocol specification). In one case, there was a randomization 
error and the patient was not treated in the trial. Two patients 
had a score of 1 at randomization but had a score of 2 on day 1 
of the first cycle (baseline).

* 

†

‡
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mPFS: median progression free survival, CR: complete remission, MRD: minimal residual disease, OS: overall 
survival, HR: hazard ratio, CI: confident interval

     ผูปวยท่ีมีชีวิตรอดหรือยังไมมีโรคเปนซ้ําถึงเวลาวิเคราะหขอมูล มี 116 คน (44.4%) ของผูปวยท่ีได ibrutinib และ 152 คน (58.0%) 
ตาม primary end point คือการวัด Median progression-free survival (mPFS) ของผูปวยท่ีไดรับ ibrutinib ท่ี 80.6 เดือน 
(61.9 - NE) เทียบกับยาหลอกท่ี 52.9 (43 – 71) (p = 0.01) โดยไดประโยชนในทุกกลุม เวนแตกลุมท่ีมี MIPI risk score สูง และผูท่ีมี
TP53 mutation

Efficacy

Ibrutinib Placebo Placebo P

mPFS (primary end point) 32.0 months
(43.7 – 71.0)

0.75 
(0.59 – 0.96)

0.01

CR 171 (65.5%) 151 (57.6%) 0.06

Objective response 89.7% 88.5%

Undetectable MRD 162/261
(62.1%) 

148/262
(56.5%) 

OS

OS at 7 years 55.0% 56.8%

Death due to disease

Second-line anticancer

30 (11.5%) 54 (20.6%)

Death due to progression or 
adverse events

58 (22.2%) 70 (26.7%)

52 (19.9%) 106 (40.5%)

80.6 months
(61.9 – NE)
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No. at Risk
Ibrutinib+bendamustine and rituximab
Placebo+bendamustine and rituximab

Placebo+bendamustine and rituximab

Ibrutinib+bendamustine and rituximab

261
262

207
199

6

228
226

182
166

18

191
177

167
158

139
135

36

152
148

120
109

48

130
119

60 72 8466 78 90

115
103

95
90

106
98

39
41

78
78

11
11

0
0

Strati�ed hazard ratio for progression or death, 0.75 (95% CI, 0.59–0.96)
P=0.01 

A Progression-free Survival B Overall Survival
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No. at Risk
Ibrutinib+bendamustine and rituximab
Placebo+bendamustine and rituximab

Placebo+bendamustine and rituximab

Ibrutinib+bendamustine and rituximab

261
262

221
223

6

239
244

197
203

18

208
212

187
197

163
177

36

171
188

152
165

48

158
171

60 72 8466 78 90

145
159

118
137

138
154

128
147

25
31

70
90

0
2

Strati�ed hazard ratio for death, 1.07 (95% CI, 0.81 to 1.40)

Progression-free Survival and Overall Survival (Intention-to-Treat Population).
The intention-to-treat population included all the patients who underwent randomization. Panel A shows the Kaplan-Meier 
curves for progression-free survival, which was assessed by the investigators according to the Revised Response
Criteria for Malignant Lymphoma. The median progression-free survival was 80.6 months (95% CI, 61.9 to not evaluable)
with ibrutinib plus bendamustine and rituximab, as compared with 52.9 months (95% CI, 43.7 to 71.0) with placebo
plus bendamustine and rituximab. The significance boundary for superiority was a P value of less than 0.023. Panel B
shows the Kaplan-Meier curves for overall survival at a median follow-up of 84.7 months (range, 0.1 to 97.5). There
was no significant between-group difference in overall survival. As of the data-cutoff date, the median overall survival
had not been reached in either group. Symbols in both panels indicate censored data.
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1.4 1.8

Placebo+Bendamustine
and Rituximab Better

Ibrutinib+Bendamustine
and Rituximab Better

All patients
Sex

Male
Female

Race
White
Non-White

Age
<70 yr
≥70 yr

ECOG performance-status score
0
1–2

Simpli�ed MIPI score category at baseline
Low risk
Intermediate risk
Low or intermediate risk
High risk

Tumor bulk
<5 cm in largest diameter
≥5 cm in largest diameter

Histologic features
Blastoid or pleomorphic
Nonblastoid or nonpleomorphic
Unknown

TP53 status
Nonmutated
Mutated

Ibrutinib Group Placebo Group Hazard Ratio for Progression or Death (95% CI)Subgroup

116/261

  88/178
28/83

  92/199
24/62

39/99
  77/162

  53/134
  63/127

15/44
  42/124
  57/168

59/93

  64/165
51/95

12/19
  86/211

18/31

  42/114
21/26

152/262

111/186
41/76

118/206
34/56

  62/108
  90/154

  72/141
  80/121

21/46
  76/129
  97/175

55/87

  90/163
62/98

20/26
110/201

22/35

  62/105
17/24

0.4

0.75 (0.5 9–0.96)

0.77 (0.5 8–1.02)
0.65 (0.4 0–1.06)

0.78 (0.6 0–1.03)
0.59 (0.3 5–1.00)

0.67 (0.4 5–0.99)
0.78 (0.5 8–1.06)

0.69 (0.4 9–0.99)
0.77 (0.5 6–1.08)

0.85 (0.4 4–1.65)
0.50 (0.3 4–0.73)
0.57 (0.4 1–0.78)
1.02 (0.7 1–1.48)

0.71 (0.5 1–0.97)
0.78 (0.5 4–1.13)

0.66 (0.3 2–1.35)
0.74 (0.5 5–0.98)
0.87 (0.4 7–1.62)

0.61 (0.4 1–0.90)
0.95 (0.5 0–1.80)

0.60.2 0.8 1.0 

no. of events/no. of patients  

Subgroup Analysis of Progression-free Survival (Intention-to-Treat Population).
Progression-free survival was assessed by the investigators according to the Revised Response Criteria for Malignant 
Lymphoma. Race was determined by the investigators. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance-status 
scores range from 0 to 5, with higher numbers indicating greater disability. A score of 0 indicates that the patient is fully 
active and able to carry on all predisease performance without restriction, a score of 1 that the patient is restricted in 
physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of a light or sedentary nature, and a score of 2 
that the patient is ambulatory and capable of all self-care but is unable to carry out any work activities. Scores on the 
simplified Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index (MIPI) range from 0 to 11, with a score of 0 to 3 indicating 
low risk, a score of 4 or 5 indicating intermediate risk, and a score of 6 or higher indicating high risk. Tumor bulk was 
assessed on the largest diameter.
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     พบผูปวยท่ีมีอาการขางเคียงระดับ 3 และ 4 สูงถึง 81.5% ในกลุมท่ีได ibrutinib และ 77.3% ในกลุมยาหลอก อาการขางเคียง
ท่ีพบมากกวา 10% ไดแก neutropenia, pneumonia, lymphopenia, anemia, thrombocytopenia, rash, leukopenia โดยจะ
พบมากในชวง 6 เดือนแรกของการให induction และ maintenance period รายละเอียดดังแสดงในตาราง

Safety

Table 2. Adverse Events during Treatment That Occurred in at Least 10% of the Patients in Either Group (Safety 
Population).*

System Organ Class and Preferred Term
Ibrutinib Group 

(N  = 259)
Placebo Group 

(N  = 260)

Any Grade Grade 3 or 4 Any Grade Grade 3 or 4

number of patients (percent)

Any adverse event 259 (100) 211 (81.5) 257 (98.8) 201 (77.3)

Infection or infestation

Pneumonia 87 (33.6) 52 (20.1) 61 (23.5) 37 (14.2)

Upper respiratory tract infection 71 (27.4) 4 (1.5) 68 (26.2) 4 (1.5)

Bronchitis 38 (14.7) 6 (2.3) 38 (14.6) 6 (2.3)

Urinary tract infection 38 (14.7) 11 (4.2) 33 (12.7) 6 (2.3)

Sinusitis 28 (10.8) 2 (0.8) 34 (13.1) 3 (1.2)

Conjunctivitis 26 (10.0) 0 6 (2.3) 0

Nasopharyngitis 24 (9.3) 0 28 (10.8) 0

Herpes zoster infection 15 (5.8) 2 (0.8) 28 (10.8) 10 (3.8)

Gastrointestinal disorder

Diarrhea 120 (46.3) 18 (6.9) 96 (36.9) 10 (3.8)

Nausea 107 (41.3) 6 (2.3) 107 (41.2) 3 (1.2)

Vomiting 58 (22.4) 7 (2.7) 48 (18.5) 0

Constipation 51 (19.7) 0 68 (26.2) 1 (0.4)

Abdominal pain 26 (10.0) 6 (2.3) 30 (11.5) 2 (0.8)

General disorder or administration-site 
condition

Pyrexia 95 (36.7) 5 (1.9) 83 (31.9) 5 (1.9)

Fatigue 79 (30.5) 8 (3.1) 77 (29.6) 6 (2.3)

Peripheral edema 51 (19.7) 3 (1.2) 42 (16.2) 0

Asthenia 30 (11.6) 2 (0.8) 25 (9.6) 3 (1.2)

Chills 18 (6.9) 1 (0.4) 39 (15.0) 1 (0.4)

Blood or lymphatic system disorder†

Neutropenia 133 (51.4) 122 (47.1) 136 (52.3) 125 (48.1)

Anemia 87 (33.6) 40 (15.4) 64 (24.6) 23 (8.8)

Thrombocytopenia 93 (35.9) 33 (12.7) 69 (26.5) 34 (13.1)

Leukopenia 47 (18.1) 26 (10.0) 44 (16.9) 29 (11.2)

Lymphopenia 47 (18.1) 42 (16.2) 35 (13.5) 31 (11.9)

Skin or subcutaneous tissue disorder

Rash 98 (37.8) 31 (12.0) 57 (21.9) 5 (1.9)

Pruritus 46 (17.8) 6 (2.3) 56 (21.5) 1 (0.4)

Maculopapular rash 26 (10.0) 12 (4.6) 10 (3.8) 3 (1.2)

Respiratory, thoracic, or mediastinal  
disorder

Cough 77 (29.7) 1 (0.4) 85 (32.7) 2 (0.8)

Epistaxis 31 (12.0) 0 12 (4.6) 0

Dyspnea 26 (10.0) 2 (0.8) 46 (17.7) 5 (1.9)
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     การรักษา MCL ดวย bendamustine + rituximab และ rituximab maintenance รวมกับ ibrutinib ในผูปวยอายุมากกวา 
65 ป ท่ีไมเคยไดรับการรักษามากอน สามารถเพิ�ม PFS ไดอยางมีนัยสําคัญถึง 2.3 ปเม่ือเทียบกับยาหลอก (6.7 ป, vs. 4.4 ป)
จากการทบทวนวรรณกรรม การรักษาดวยยาเคมีสูตรท่ีใชกันอยางแพรหลายไดแก RCHOP, VR-CAP หรือ BR พบวา mPFS
จะอยูท่ี 1.5 - 3.5 ป การเพิ�ม ibrutinib เขาไปในการรักษาจะชวยเพิ�ม PFS ไดต้ังแตชวงปแรกของการรักษาและตลอด 7 ป
ของการติดตาม แสดงโอกาสการควบคุมโรคท่ีนานข้ึน อยางไรก็ตามพบวาผูปวยบางกลุมอาจไมสามารถแสดงผลการรักษาท่ีดีข้ึน
ไดในผูปวยท่ีมี high risk simplified MIPI score การมี TP53 mutation และลักษณะทางพยาธิวิทยาท่ีเปน blastoid หรือ 
pleomorphic histology สาเหตุท่ีระยะเวลาท่ีผูปวยตอบสนองตอ ibrutinib ท่ีดีกวายาหลอกอาจเปนเพราะการท่ียังคงไดรับยา 
ibrutinib อยางตอเน��อง มีผลชวยควบคุมการเกิดโรคซ้ําดานผลลัพธรองคืออัตราการรอดชีพรวม (OS) ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ จากการศึกษาน�้วาการเกิดอาการขางเคียงของผูปวยในกลุมท่ีได ibrutinib มากกวายาหลอก เม่ือติดตาม
อัตราการตายภายหลังส้ินสุดการรักษาพบวาในกลุมท่ีไดรับ ibrutinib มีอัตราการตายมากกวายาหลอกอาจเปนจากการไดรับยา
รักษาโรคตอเน��องหลังโรคเปนซ้ํา 
     การศึกษาน�้ไมสามารถตอบคําถามวาการไดยา ibrutinib พรอมกับ BR ไดผลดีกวาหลังจากไดเคมีบําบัดเน��องจากผูปวย
ท่ีตอบสนองดีตอ chemoimmunotherapy อยูแลวก็ได PFS ท่ีดีอยูแลว การเพิ�มยาเปนเพียงชวยใหการควบคุมและยืดเวลา
การกลับเปนซ้ําใหนานข้ึน และการไดยาติดตอกันจะเพิ�มการเกิดผลขางเคียงจากยาดวยเชนกัน โดยเฉพาะการพบการติดเช้ือในปอด
ในกลุมท่ีได ibrutinib แมวาจะมีการเฝาระวังไดแก การคัดกรองโรค การใหยาปองกัน และการติดตามระดับ immunoglobulin 
นอกจากน�้ยังมีภาวะแทรกซอนอ่ืนท่ีตองเฝาระวังและอาจทําใหตองหยุดยาไดแก atrial fibrillation ในกลุมท่ีไดรับ ibrutinib 
ท่ีมากกวากลุมยาหลอกถึง 2 เทาท่ี 23.9% และ 6.5% สวนภาวะแทรกซอนอ่ืนท่ีพบไดอาจไมแตกตางกันในกลุมยาหลอก เชน 
hypertension, arthralgia, major hemorrhage ดังน้ันการไดรับ ibrutinib ตอเน��องอาจยังมีน้ําหนักไมมากพอแมวาจะมี mPFS
สูงกวาแตอาจผลขางเคียงมีเพิ�มข้ึน รวมถึงคาใชจายหากไดรับยาเปนระยะเวลานาน

Discussion

     การศึกษา SHINE แสดงใหเห็นวาการรักษาผูปวย MCL ท่ีอายุมากกวา 65 ปท่ีไมสามารถปลูกถายไขกระดูกไดเม่ือใหยา 
ibrutinib รวมกับ bendamustine + rituximab และไดรับ rituximab maintenance จะชวยเพิ�ม PFS 

สรปุ

System Organ Class and Preferred Term
Ibrutinib Group 

(N  = 259)
Placebo Group 

(N  = 260)

Any Grade Grade 3 or 4 Any Grade Grade 3 or 4

number of patients (percent)

Metabolism or nutrition disorder

Decreased appetite 56 (21.6) 4 (1.5) 36 (13.8) 3 (1.2)

Hypokalemia 39 (15.1) 19 (7.3) 31 (11.9) 14 (5.4)

Musculoskeletal or connective-tissue  
disorder

Arthralgia 45 (17.4) 3 (1.2) 44 (16.9) 0

Back pain 36 (13.9) 2 (0.8) 37 (14.2) 1 (0.4)

Myalgia 31 (12.0) 0 30 (11.5) 3 (1.2)

Nervous system disorder: headache 33 (12.7) 0 40 (15.4) 1 (0.4)

Vascular disorder: hypertension 35 (13.5) 22 (8.5) 29 (11.2) 15 (5.8)

Injury, poisoning, or procedural complica-
tion: infusion-related reaction

21 (8.1) 2 (0.8) 30 (11.5) 5 (1.9)

Cardiac disorder: atrial �brillation 36 (13.9) 10 (3.9) 17 (6.5) 2 (0.8)

Psychiatric disorder: insomnia 29 (11.2) 0 28 (10.8) 0

Investigations: decreased weight 26 (10.0) 3 (1.2) 20 (7.7) 1 (0.4)

Table 2. (Continued.)

An adverse event during treatment was defined as any event that occurred after the first dose of ibrutinib or placebo, through the treatment phase, or during the 30 days after the last dose of ibrutinib or 
placebo or until subsequent anticancer therapy, whichever occurred first; or as any event that was considered by the investigators to be related to ibrutinib or placebo regardless of the start date of the event; 
or as any event that was present at baseline but that worsened in severity or was subsequently considered by the investigator to be related to ibrutinib or placebo. The safety population included all the patients 
who received at least one dose of ibrutinib or placebo.
Preferred terms that were reported by the investigators were combined as follows: neutropenia (“neutropenia” and “neutrophil count decreased”), anemia (“anemia” and “hemoglobin decreased”), thrombocytopenia 
(“thrombocytopenia” and “platelet count decreased”), leukopenia (“leukopenia” and “white-cell count decreased’), and lymphopenia (“lymphopenia” and “lymphocyte count decreased”).

* 

†
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ARTICLE 1
พญ. ลลติา นรเศรษฐ�ธาดา 
ภาคว�ชาอายรุศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยเชยีงใหม� 

I. Long-term efficacy, safety and neurotolerability of MATRix regimen followed 
by autologous transplant in primary CNS lymphoma: 7-year results of the IELSG32 
randomized trial. Leukemia (2022). 
Ferreri, A.J.M., Cwynarski, K., Pulczynski, E. et al. https://doi.org/10.1038/s 41375-022-01582-5

II. Romidepsin Plus CHOP Versus CHOP in Patients With Previously Untreated
Peripheral T-Cell Lymphoma: Results of the Ro-CHOP Phase III Study (Conducted 
by LYSA). 
Bachy, Emmanuel; Camus, Vincent; Thieblemont, et al. J Clin Oncol 2022; 40: 242

     การรายงานติดตามผูปวยในโครงการศึกษา ELSG32 ใน
ผูปวย HIV-negative primary CNS lymphoma (PCNSL) โดย
ถูกสุมใหรับ induction ดวย methotrexate-cytarabine (arm A), 
or methotrexate-cytarabine-rituximab (B), or methotrexate-
cytarabine-thiotepa-rituximab (MATRix; arm C) ผูท่ีตอบสนอง
ตอการรักษาจะเขาสู second randomization ระหวาง whole-brain 
irradiation (WBRT) กับ carmustine-thiotepa-conditioned 
autologous transplantation (ASCT) ท่ีคากลางการติดตาม 88 
เดือนพบวา 7-year OS of 21%, 37%, and 56% สําหรับ arms A, 
B, and C ตามลําดับ โดยกลุมท่ีได MATRix รวมกับ consolidation 
จะมี 7-year OS of 70% โดยประสิทธิภาพของ consolidation 
ดวย WBRT กับ ASCT ไมแตกตางกัน แตผูท่ีไดรับ WBRT จะมี 
attentiveness & excecutive function ท่ีดอยกวา ASCT

     การศึกษา phase III ระหวาง Romidepsin + CHOP 
(RoCHOP) versus CHOP ในผูปวย peripheral T-cell 
lymphoma (PTCL) ท่ีไมเคยรับการรักษามากอน primary end 
point คือ progression-free survival (PFS) ผูเขารวมโครงการ
ศึกษา n=421 คากลาง PFS ในกลุม Ro-CHOP versus CHOP 
12.0 เดือน (95% CI, 9.0 to 25.8) versus 10.2 เดือน (95% 
CI, 7.4 to 13.2) hazard ratio of 0.81 (P = .096) คากลาง 
overall survival (OS) คือ 51.8 versus 42.9 months ดังน้ัน
การให romidepsin รวมกับ CHOP ไมเพิ�ม PFS OS และ
อัตราการตอบสนองตอการรักษาในผูปวย PTCL
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INTERESTING 
ARTICLE

     การศึกษาน�ทํ้าการศึกษาใน 65 โรงพยาบาลใน 18 ประเทศ
เปนการศึกษาระยะท่ี 3 แบบสุมในผูปวยอายุ ต้ังแต 18 ปข้ึน
ไปท่ีปวยเปนโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด B ประเภทท่ีตัวโรค
ลุกลามเร็ว (Aggressive B cell lymphoma) และด้ือตอการรักษา
ดวยยาเคมีบําบัดสูตรแรก หรือกลับเปนซ้ําภายใน 12 เดือน 
โดยผูปวยจะตองแข็งแรงพอท่ีจะเขารับการปลูกถายไขกระดูกได 
การศึกษาน�้เปนการศึกษาประสิทธิภาพการรักษาดวย CAR 
T-cell (Tisagenlecleucel; Tisa-Cel) เปรียบเทียบกับการรักษา
มาตรฐานดวยยาเคมีบําบัดจนกระทั�งตัวโรคตอบสนองแลวทําการ
ใหยาเคมีบําบัดขนาดสูงและปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
ของผูปวยเอง ผูปวยท่ีเขารวมวิจัยสามารถท่ีจะเปล่ียนการรักษา
จากกลุมการรักษามาตรฐานมาเปนกลุมรักษาดวย Tisa-Cel 
ไดถาหากวาผลการตอบสนองตอการรักษามาตรฐานเปน stable
disease หรือ progressive disease ในการประเมินท่ีสัปดาหท่ี 12
และผูปวยกลุมท่ีรักษาดวย Tisa-Cel สามารถไดรับ bridging 
chemotherapy (platinum-containing combination chemotherapy)
กอนท่ีจะรับการรักษาดวย Tisa-Cel ซึ�งแตกตางจากงานวิจัยของ
CAR T-cell อีกชนิดหนึ�ง (Axi-Cel) ท่ีไมอนุญาตใหรับ bridging
therapy กอนรับ CAR T-cell ผลลัพธปฐมภูมิของการศึกษาน�คื้อ
Event-free survival ผลลัพธอ่ืนๆ ท่ีทําการศึกษาไดแก overall 
survival, response rate, safety and cellular kinetics

     ผลการศึกษาคือการศึกษาน�้มีผูปวยเขาสูการสุมรับการ
รักษา 322 คน แบงเปนรักษาดวย Tisa-Cel 162 คน และ
การรักษามาตรฐาน 160 คน ลักษณะพ้ืนฐานของผูปวยใกลเคียง
กันในท้ังสองกลุมการรักษา อายุเฉล่ียประมาณ 59 ป สวนใหญเปน
ชาวผิวขาวถึงรอยละ 80 มีชาวเอเชียประมาณรอยละ 12-13 
มีคะแนน IPI ต้ังแต 2 ข้ึนไปประมาณรอยละ 55-65 ในกลุมท่ีไดรับ
Tisa-Cel สวนใหญไดรับ bridging therapy โดยไดรับ 1 รอบ 
รอยละ 35.8 และต้ังแต 2 รอบข้ึนไป รอยละ 47.5 ในกระบวน
การผลิต Tisa-Cel ใชเวลาเฉล่ียต้ังแตเริ�มเก็บเซลลเม็ดเลือดขาว
จนถึงวันพรอมสงมอบอยูท่ี 23.5 วัน ในสหรัฐอเมริกา และ 28 วัน
ในประเทศอ่ืน ซึ�งใชเวลานานกวา Axi-Cel ท่ีใชเวลา 13 วัน 
ในดานผลลัพธปฐมภูมิพบวาผูปวยท่ีรักษาดวย Tisa-Cel มี 
Even-free survival ท่ีไมไดตางจากกลุมรักษามาตรฐานโดยคา
Hazard ratio 1.07 (95%CI, 0.92 to 1.40)(p=0.61) และมี 
median Event-free survival เทากันคือ 3 เดือน (รูปท่ี 1) 
ในดานผลการตอบสนองตอการรักษาต้ังแตสัปดาหท่ี 12 เปนตนไป
พบวาไมแตกตางกันระหวางกลุม Tisa-Cel กับกลุมการรักษา
มาตรฐานกลาวคือ ตอบสนองแบบ complete response 
รอยละ 28.4 และ 27.5 ตามลําดับตอบสนองแบบ partial response
รอยละ 17.9 และ 15 ตามลําดับ ตอบสนองแบบ non-response
รอยละ 42.6 และ 42.6 ตามลําดับ

นพ.พ�สาข� พ�พ�ธพร 
ภาคว�ชาอายรุศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยขอนแก�น

Second-Line Tisagenlecleucel or Standard Care in Aggressive B-cell lymphoma
Bishop MR, Dickinson M, Purtill D, Barba P, Santoro A, Hamad N, et al. N Engl J Med. 2022 Feb 17;386(7):629–39.
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     ในเร่ืองของความปลอดภัยพบวามีผลขางเคียงระดับ 3 ข้ึนไปในกลุม Tisa-Cel รอยละ 74.7 และกลุมการรักษามาตรฐาน
รอยละ 85.6 พบภาวะ cytokine release syndrome ในกลุม Tisa-Cel รอยละ 61.3 และมีจํานวนรอยละ 5.2 ท่ีเปน cytokine
release syndrome ระดับ 3 ข้ึนไป สําหรับอาการทางระบบประสาทน้ันพบรอยละ 10.3 และเปนระดับท่ี 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 
1.9 ซึ�งจากผลขางเคียงดังกลาวน�้พบวาเกิดนอยกวาในการศึกษาของ CAR T-cell อีกชนิดหนึ�งช่ือ Axi-Cel ท่ีพบ cytokine 
release syndrome รอยละ 92 และเปนระดับท่ี 3 ข้ึนไปรอยละ 6 รวมถึงผลขางเคียงทางระบบประสาทท่ีพบรอยละ 60 และเปน
ระดับ 3 ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 21
     กลาวโดยสรุปคือการศึกษา Tisa-Cel ไมสามารถแสดงประสิทธิภาพท่ีเหน�อกวาการรักษามาตรฐานไดในผูปวยท่ีเปน early 
relapsed or refractory aggressive B cell lymphoma ซึ�งแตกตางจากการศึกษาท่ีใกลเคียงกันคือ Axi-Cel ท่ีสามารถเพิ�ม Event 
free survival ใหแกผูปวยได ท้ังน�้อาจจะเปนไดจากการท่ี Tisa-Cel มีประสิทธิภาพต่ํากวาแตขณะเดียวกันก็พบวามี toxicity ท่ี
นอยกวา Axi-Cel ดวยท้ัง Cytokine release syndrome และ neurological complication จึงเปนขอนาสังเกตในการนําไปใชกับ
ผูปวยท่ีอายุเยอะหรือสุขภาพไมแข็งแรงมากนัก หรือการท่ีผลการรักษาไมแตกตางกันในสองกลุมการรักษาอาจเปนจากการท่ี
อนุญาตใหมีการใช bridging therapy ไดระหวางรอรับ Tisa-Cel จึงอาจจะทําใหผูปวยท่ีมีปริมาณโรคท่ีมากเขารวมการศึกษาได
มากกวาการศึกษาของ Axi-Cel ท่ีไมอนุญาตใหรับ bridging therapy ประเด็นตอมาคือการท่ีผูปวยบางรายท่ีมีระยะเวลาท่ีนาน
กวาจะไดใส Tisa-Cel เขาสูรางกาย ทําใหตัวโรคมะเร็งอาจจะยังไมตอบสนองตอการรักษาไดเต็มท่ีขณะท่ีทําการประเมินผลการ
รักษา 

รปูท่ี 1. แสดงผล Event-free survival

Pa
tie

nt
s 

Al
iv
e 

w
ith

ou
t 
Ev

en
t 
(%

)

100

80

90

70

60

40

30

10

50

20

0
0 6 10 12 14 20 22

Months

Standard care
Tisagenlecleucel

160
162

31
32

4

45
57

2

148
156

17
13

8

25
19

12
6

7
1

1
0

18

3
0

16

6
1

0
0

Standard care

Tisagenlecleucel

No. at Risk

Standard Care
Tisagenlecleucel

160
162

3.0 (3.0–3.5)
3.0 (2.9–4.2)

No. of
Patients

104
117

No. of
Events

Median
Event-free
Survival
(95% CI)

mo

Hazard ratio for event or death
(tisagenlecleucel vs. standard care),
1.07 (95% CI, 0.82-1.4
P=0.61

1
12



INTERESTING 
CASE
พญ.นิศา มะเคร�อศร� 
ภาคว�ชาอายรุศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
นพ.เทิดเกียรติ ตรงวงศา
ภาคว�ชาพยาธวิ�ทยา คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

Lymphomatoid Granulomatosis presenting with multiple brain lesions: 
รายงานผู�ป�วยและทบทวนวรรณกรรม

     ผูชายไทยโสดอายุ 31 ป ภูมิลําเนาจังหวัดปราจีนบุรี 
อาชีพ พนักงาน ผูปวยมีไขต่ํา ๆ 2 สัปดาหกอนมาโรงพยาบาล
รับประทานยาลดไขอาการไมดีข้ึน ตอมามีอาการปวดศีรษะ
บริเวณตรงกลาง ไมมีปวดราวไปท่ีใด ไมมีเห็นภาพซอน มีทรง
ตัวลําบาก มีอาเจียนพุง รวมกับมีออนแรงท่ีขาท้ังสองขาง อาการ
เปนมากข้ึนจึงไปตรวจท่ีรพ.ใกลบานไดรับยาแกปวดศีรษะ และ
แกอาเจียนแตอาการไมดีข้ึนไดทํา MRI brain พบผิดปกติจึงสง
ตัวผูปวยมารักษาตอ  

ประวตัิ

Interesting case

 GA: drowsiness, well-cooperation
 LN: lymph node 3 x4 cm at left submandibular, 
 firm, not movable
 Abdomen: no hepatosplenomegaly 
 Upper extremities: Grade 5/5
 Lower extremities: Left grade 3/5, right grade 4/5

ตรวจร�างกาย 

    CBC: Hb 17.9 g/dL, HCt 52%, WBC 8 x 109/L, N 80%,
L 20%, platelet 250 x 109/L LDH 172 (normal)
AntiHIV negative
    MRI brain: multifocal enhancing hypointense T1W, isointense
to mild hyperintense T2W masses with restricted diffusion
in body corpus callosum-cingulate gyrus, right frontal 
periventricular white matter/right-sided genu corpus callosum
and bilateral middle cerebellar peduncles and multiple nodular
enhancing lesions with restricted diffusion scattered in bilateral
cerebrum, cerebellum and brainstems, some of them 
scattered along vascular structure. DDX lymphoma. 
Perilesional vasogenic edemas.
    CT neck, chest, and whole abdomen: 2 cervical 
lymphadenopathies at left level II-III, size 1.8-2.1 cm in short
axis, could be either lymphoma involvement or node metastasis.
Multiple subcentimeter lymph nodes along bilateral cervical 
regions. No intrathoracic or intra-abdominal lymphadenopathy.
Ill-defined centrilobular nodules at posterior segment of RUL,
and superior segment of RLL, suggest endotracheal process
such as active infection.
    Brain biopsy, left frontal lobe: The sections from brain
biopsy shows chronic inflammation with perivascular lymphoid
infiltration (Figure 1). and poorly form granuloma (Figure 2).
There are diffuse areas of mixed inflammatory cell infiltration 
with Some scatter large atypical lymphoid cells with enlarge 
irregular nuclei and distinct nucleoli (Figure 3).
 

การตรวจทางห�องปฏบิติัการ
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     ขณะท่ีรอผลอานช้ินเน�้อจากสมอง ผูปวยมีภาวะหายใจลมเหลวจึงไดรับการใสทอชวยหายใจ และยายไปหอผูปวยหนัก
เม่ือผลช้ินเน�้อเบ้ืองตนสงสัยเปน non-Hodgkin lymphoma จึงไดสงปรึกษา hematologist ไดทํา bone marrow biopsy 
ผลปกติ และไดปรึกษา ENT เพ่ือตัดตอมน้ําเหลืองท่ีคอ ในระหวางท่ีรอผล immunohistochemistry จากช้ินเน�้อท่ีสมองและผล
ช้ินเน�อ้ตอมน้ําเหลือง ผูปวยไดรับการรักษาดวยยา dexamethasone 10 mg intravenous q 6 hour หลังจากไดสเตียรอยด 5 วัน 
ผูปวยมีปญหา Pseudomonas pneumonia จึงไดหยุด steroid ไป เน��องจากผูปวยมีปญหา prolong intubation จึงไดทํา
tracheostomy
     3 สัปดาหตอมาผลยอม brain biopsy และตอมน้ําเหลืองออกเพิ�มเติม อาการปอดอักเสบของผูปวยหายไป ผูปวยสามารถ
หายใจไดเองผานทาง tracheotomy จึงใหการรักษาดวยยาเคมีบําบัดเปน high dose methotrexate  หลังไดรับยาผูปวยไมมี
ภาวะแทรกซอนใด ๆ จึงใหผูปวยกลับบาน ผูปวยมาติดตามนัดหลังจากใหยาได 2 สัปดาหพบวาไมมีไข ถามตอบพอรูเร่ือง 
แตยังใส tracheostomy อยู หลังจากไดยารอบท่ี 2 ได 1 วัน ผูปวยมีไข ไอ เสมหะเปล่ียนสี ไดทํา chest X-ray พบวามี 
aspiration pneumonia จึงหยุดยาเคมีบําบัด และใหยาฆาเช้ือ ตอมาผูปวยเสียชีวิตจากระบบหายใจลมเหลว โดยมีระยะเวลา
ต้ังแตมีอาการจนถึงเสียชีวิตเปนเวลา 3 เดือน 

     Lymph node biopsy: The sections from lymph node show effacement of normal nodal architecture with an area with 
the same histological findings as brain lesion. There are prominent large atypical lymphoid cells in small lymphoid and 
plasma cell background. These atypical cells look resemble to small mononuclear Reed-Sternberg cells or LP cells in 
nodular lymphocytes predominant Hodgkin lymphoma. CD3 shows scatter small T-cells and CD20 shows scatter 
polymorphous B-cells The atypical cells are negative for both CD3 and CD20. The atypical cells are weak positive in 
golgi pattern and membrane to CD30. But the atypical cells are negative for CD45, oct-2 and PAX-5. However, the 
atypical cells express other B-cell lineage marker such as BOB-1 (Figure 4) and MUM-1 (Figure 5) and also positive for 
EBER (Figure 6). All findings and clinical are compatible with diagnosis lymphomatoid granulomatosis with aberrant 
expression of CD20 (Negative CD20). The tumor cells still express some others B-cell lineage marker such as BOB-1 
and MUM-1.

Figure 1 Figure 2 Figure 3

Systemic Lymphomatoid granulomatosis with secondary CNS involvement 

การว�นจิฉัยโรค  

Figure 4 Figure 5 Figure 6

การดาํเนินโรค
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     มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด lymphomatoid granulomatosis
(LYG) ไดถูกบรรยายคร้ังแรกเม่ือปค.ศ.1972 โดย Leibow 
และคณะ1 แตความรูเก่ียวกับโรคน�้ยังนอยมาก โดยมะเร็ง
ตอมน้ําเหลืองชนิดน�้จะพบบอยในผูชายเปนอัตราสวน 2:1 และ
3:1 โดยมีอายุระหวาง 40-60 ป2 มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดน�้
สัมพันธกับการติดเช้ือ Epstein-Barr virus โดยลักษณะของ
โรคจะเปน systemic disease ท่ีพบเดนท่ีปอด แตตําแหนงอ่ืนท่ี
พบอีกไดแก ผิวหนัง ระบบประสาทสวนกลาง ไต ตับ ทางเดิน
หายใจสวนตน ทางเดินอาหาร สําหรับรอยโรคท่ีตอมน้ําเหลือง 
และมามพบไดนอย3,4 โดยพบรอยโรคท่ีปอดไดรอยละ 80 
ผิวหนังรอยละ 40 และมีระบบประสาทสวนกลางรอยละ 205,6

โดยพบผูปวยมีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 60-90 โดยมักจะมี
การกระจายไปท่ีสมองรอยละ 30 ของผูปวย การพบรอยโรคท่ี
สมองเปน primary CNS involvement น้ันพบไดนอย โดยเปน
ไดท้ังผูท่ีเปน immunocompetent และ immunodeficient7,8

ผูปวยท่ีเปน systemic LYG จะมีอาการเบ่ืออาหาร น้ําหนักลด
เหง่ือออกกลางคืนเปนอาการท่ีพบไดบอย3 โดยในผูปวยของ
เราเปนผูปวยท่ีเปน immunocompetent มีรอยโรคหลักอยูท่ี
ระบบประสาทสวนกลาง แตตรวจพบมีรอยโรคท่ีตอมน้ําเหลือง
คอโต ดังน้ันจึงคิดถึงเปน systemic LYG with secondary CNS
involvement มากท่ีสุด

Discussion

     สําหรับพยาธิวิทยาของการเกิด LYG น้ันยังไมทราบชัดเจน
ไดมีการศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางพยาธิวิทยา, immunophenotypic 
พบวามันเปน extranodal malignant lymphoma ท่ีมีลักษณะเฉพาะ9

โดย LYG สัมพันธกับ EBV ซึ�งทําใหเกิด B-cell lymphoproliferative 
มีลักษณะเปน granulomatous disease with EBV infection และ
มี angiocentric และ angiodestructive lymphoreticular 
proliferative10 ตาม WHO classification ไดแบง LYG grading 

ตามสัดสวนของ large lymphoid cells และจํานวน EBV positive 
B cell ตอหัว high-power field และปริมาณของ necrosis11 
โดยรอยละ 50 ของ grade 2 และรอยละ 70 ของ grade 3 พบ
วามี clonal immunoglobulin gene rearrangement แตใน 
grade 1 พบไมบอย12   

     ลักษณะทางคลินิกของผูปวยท่ีมีรอยโรคท่ีสมองน้ันมีอาการ
ไดหลายอยาง ไดแก ปวดศีรษะ ชัก เห็นภาพซอน อัมพาตครึ�ง
ซีก สับสน อาการ Parkinsonism ความจําเส่ือม13, 14 ซึ�งข้ึนอยู
กับวาตําแหนงโรคอยูท่ีใด โดยเปนไปไดต้ังแต cerebellum,
basal ganglia, brainstem โดยพบวาอาการท่ีพบบอยท่ีสุดได
แกปวดศีรษะ และตําแหนงท่ีมีรอยโรคท่ีบอกท่ีสุดคือ supratentorial10 
โดยรอยโรคในสมองน้ันพบเดนเปน mass-like หรือเปน diffuse 
infiltration ซึ�งอาจจะเปน single หรือเปน multiple lesion ก็ได15 
ในกรณ�ท่ีเปน primary CNS- LYG พบรอยโรคเปนลักษณะ 
mass-like lesion ไดบอยมากกวา systemic LYG16 และจาก
การทบทวนแบบเปนระบบพบวา mass-like lesions พบบอย
กวา diffuse infiltration ใน primary CNS- LYG10 ซึ�งในผูปวย
ของเราเปน secondary CNS-LYG พบมีลักษณะเปน mass-
lesion ซึ�งมักจะพบใน primary CNS-LYG มากกวา สําหรับ
รอยโรคพบท่ี cerebellum, brainstem ซึ�งสอดคลองกับรายงาน
ท่ีมีมา แตพบวามีรอยโรคอยูท่ี periventricular area ดวยซึ�งพบ
ไมบอยใน LYG
     การวินิจฉัยแยกโรคไดแก primary CNS lymphoma, 
vasculitis, Wegener’s granulomatosis, malignant glioma, 
metastatic tumors, chronic lymphocytic inflammation with 
pontine perivascular enhancement responsive to steroid 
(CLIPPERS), multiple sclerosis10 โดยเฉพาะตองแยกกับ
primary CNS lymphoma ซึ�งจะไมมีลักษณะรอยโรคท่ีลุกล้ํา
หลอดเลือดหรือมีการทําลายหลอดเลือดเหมือนท่ีพบใน LYG
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ซึ�งพบมีลักษณะเปน angiocentric growth10 สําหรับ LYG 
ยังตรวจพบมี EBV expression ไดรอยะ 40.9 ในผูปวยท่ีเปน 
immunocompetent และรอยละ 80% ในผูปวย immunodeficiency
(HIV) โดยเปนอัตราสวน 1:210 ผลการตรวจช้ินเน�้อของสมอง
และตอมน้ําเหลืองพบ large lymphoid cells ท่ีมีลักษณะเปน 
granulomatous และมี angiocentric growth โดยยอมติด 
marker ของ B-cell lineage marker ไดแก BOB-1 และ MUM-1 
แตไมติด CD20 และรวมกับตรวจพบวามี EBV positive 
จึงเขาไดกับ lymphomatoid granulomatosis
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เอกสารอ�างองิ

     สําหรับการรักษาน้ันไมมีสูตรยาเคมีบําบัดท่ีเปนมาตรฐาน
มีการรักษาต้ังแต การผาตัด ใหยาสเตียรอยด ยาเคมีบําบัด 
การฉายแสง และให anti-retroviral therapy ในผูปวย HIV10

สําหรับการพยากรณโรคน้ันพบวาถาเปน primary CNS-LYG 
จะมีอายุยาวกวากลุมท่ีเปน systemic-LYG ท่ีมี CNS involvement16
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