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กลุม อาการทางคลินกิ ของโรคnon-Hodgkin’slymphoma(NHL)ทีลุ่ กลามเขาระบบประสาทสวนกลางแบง
ไดเปน 2 ชนิด คือชนิดปฐม ภูมิ (Primary central
nervoussystem(CNS)lymphoma)และชนิดทุติย
ภูมิ (SecondaryCNSlymphoma)ผูป ว ยprimary
CNSlymphomaมักมาพบแพทยดวยความจําเสื่อม
บุคคลิกภาพเปลีย่ นแปลงและอาการอันเกิดจากความดัน
ภายในชองกะโหลกศีรษะเพิม่ ขึน้ การวินจิ ฉัยโรคทีสํ่ าคัญ
ไดแกพบมีmassหรือinfiltrativelesionsในcerebralparenchymaโดยไมพบรอยโรคในอวัยวะอื่นๆ
ผูป ว ยprimaryCNSlymphomaมักพบในผูป ว ยทีมี่
ภูมิคุมกันบกพรองโดยเฉพาะผูปวยเอดสปจจุบันการ
พยากรณโรคของผูป ว ยเหลานีดี้ ขนึ้ หลังจากไดมีการนํา
ยาเคมีบําบัดมาใชรักษาผูป ว ยรวมกับการฉายแสงตัง้ แต
ระยะแรก1,2
ผูป ว ยsecondaryCNSlymphomaไดแกผูป ว ย
ทีพบ
่ มีความผิดปกติของCNSรวมกับรอยโรคในอวัยวะ
อืน่ ๆ นอกCNSอุบตั การณ
ิ พบราวรอยละ10ของผูป ว ย
ผูปวยสวนใหญมักเคยไดรับการรักษาlymphomaมา
กอนและมีอาการแสดงของCNSlymphomaเมือ่ เกิด
มีโรคกลับหรือโรคดือ้ ตอการรักษาพยาธิกําเนิดเกิดจาก
การกระจายของลิมโฟมาจากอวัยวะอืน่ ๆ เขาไปในCNS
พยาธิสภาพทีพบ
่ บอยไดแกleptomeningealinfiltrationทําใหผูปวยมีอัมพาตของเสนประสาทสมองปวด
ศีรษะparaparesisเปนตนเกณฑการวินิจฉัยโรคที่
สําคัญไดแกการตรวจพบลิมโฟมาเซลลในน้าํ หลอไขสัน

หลังผูป ว ยดังกลาวมักมีการพยากรณโรคเลวและมักเสีย
ชีวิตในเวลารวดเร็ว
การรักษาหลักของภาวะ leptomeningeallymphomaไดแกการฉีดmethotrexate(MTX)12มก
หรื อ  cytarabine 50มก เข า ไข สั น หลั ง หรื อ ทาง
ommaya  reservoir สัปดาห ละ 2-3 ครั้ง จน ไม พบ
ลิมโฟมาเซลลในน้าํ หลอไขสันหลังจากนัน้ ใหเปนmaintenanceทุกสัปดาห6สัปดาหตามดวยทุกเดือนอีก46เดือนผูป ว ยทีมี่ การอุดตันของทางเดินของน้าํ หลอไขสัน
หลังไมควรไดรับMTXเขาไขสันหลังเนื่องจากจะพบ
อุบัติการณของผลแทรกซอนจากยาเพิ่มขึ้นผูปวยที่ไม
ตอบ สนอง ตอการ รักษา หรือพบ มีกอนรวม ดวย อาจ
พิจารณา ให การ รักษา ดวย การ ฉาย แสง เมื่อ เร็ว ๆ นี้ มี
รายงานการรักษาผูปวยleptomeningealNHLดวย
การฉีดrituximabเขาไขสันหลังพบวาใหผลเปนที่นา
พอใจโดยไมมีอาการขางเคียงที่รุนแรง3,4อยางไรก็ดี
รายงานดังกลาวประกอบดวยผูป ว ยจํานวนไมมากจึงควร
ติดตามรายงานการศึกษาที่ประกอบดวยผูปวยจํานวน
มากขึน้ ตอไป
เนื่องจากภาวะsecondaryCNSlymphomaจะ
ทําใหผูป ว ยสวนใหญไมสามารถหายขาดจากโรคไดเนือ่ ง
จากมักจะมีโรคกลับมาเสมอแมจะควบคุมไดในระยะ
แรกนักวิจัยจึงไดพยายามศึกษาหาตัวแปรทางคลินิกที่
สามารถนํามาใชทํานายโอกาสของการเกิดsecondary
CNS  lymphoma ตั้งแต ใน ระยะ แรก ที่ วินิจฉัย โรค
ลิมโฟมา เพื่อ จะ นํา ไป สู การ ให CNS prophylaxis
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สําหรับปองกันภาวะsecondaryCNSlymphomaใน
ผูป ว ยทีเหมาะสม
่
ไดมีรายงานการศึกษาผูป ว ยหลายชิน้
พบวาปจจัยทางคลินิกที่สัมพันธกับภาวะโรคกลับใน
CNSไดแกการพบมีรอยโรคในไขกระดูก5อัณฑะ6
โพรงไซนัสหรือเบาตา7หรือมีระดับซีรัมLDHที่สูงกวา
ปกติ8ในป ค.ศ.1998VanBesienและคณะศึกษา
ถึงpredictivemodelสําหรับใชทํานายภาวะsecondaryCNSlymphomaในผูปวยdiffuselargecell/
immunoblasticlymphomaซึง่ ยังไมเคยรักษามากอน
605รายรอยละ50ของผูปวยในระยะที่III,IVและ
รอยละ30มีการพยากรณโรคตามinternationalindexในระดับhigh-intermediate/highriskอุบัติ
การณ ของ ภาวะ CNS recurrence ที่ 1 ป หลัง การ
วินจิ ฉัยโรคเทากับรอยละ4.5ปจจัยทางคลินกิ ทีสั่ มพันธ
กับการเกิดCNSrecurrenceเมื่อวิเคราะหตามunivariateanalysisไดแกระยะของโรคIII/IV(p=
0.0014)  ระดั บ ซี รั ม  LDH สู ง  (p = 0.0000) B
symptoms(p=0.0037)พบมีรอยโรคนอกตอมน้ํา
เหลือง> 1ตําแหนง(p=0.0000)มีperformance
statusทีไม
่ ดี(p=0.0005)และมีรอยโรคในไขกระดูก
(p=0.0005)หรือที่ผิวหนัง (p=0.0002)แตเมื่อ
วิเคราะหดวยวิธี multivariateregressionanalysis
พบเพียง2ปจจัยทีสั่ มพันธกับการเกิดCNSinvolvementคือระดับซีรมั LDHทีสู่ ง(p=0.0008)และพบ
รอยโรคนอกตอมน้าํ เหลือง> 1ตําแหนง(p=0.0005)
ผูป ว ยทีพบ
่ ทัง้ 2ปจจัยดังกลาวจะมีอุบตั การณ
ิ ของCNS
involvementที่ 1ปสูงถึงรอยละ17.4ในขณะทีผู่ ป ว ย
ทีไม
่ พบปจจัยดังกลาวมีอุบตั การณ
ิ เพียงรอยละ2.8จาก
รายงานของVanBesienและคณะโอกาสทีผู่ ป ว ยทีมี่ 
CNSinvolvementจะมีชีวติ ที่ 1ปมีเพียงรอยละ259
นอกจากนีนั้ กวิจยั กลุม DutchHovanGroupโดยBos
และคณะพบวาอัตราของการเกิดCNSrelapseสัมพันธ

กับinternationalindexโดยพบรอยละ 0รอยละ 4
รอยละ 9และรอยละ 14ในผูป ว ยlow,low-intermediate,high-intermediateและhigh-riksgroup
ตามลําดับ 10เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานการศึกษาจากNationalCancerInstituteประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา
การตรวจหาoccultlymphomacellsในน้าํ หลอไขสัน
หลังโดยวิธีmulticolourflowcytometryมีความไว
กวาการตรวจโดยวิธี cytologyธรรมดา(11%vs2%,
p=0.002)10ผูป ว ยaggressivelymphomaจึงอาจ
ไดประโยชนจากการตรวจflowcytometryในน้าํ หลอ
ไขสันหลังตัง้ แตแรกวินจิ ฉัย
ถึงแมการฉีดMTXเขาไขสันหลังเปนวิธีมาตรฐาน
สําหรับปองกันภาวะsecondaryCNSlymphomaใน
ปจจุบนั ยังพบวาอุบตั การณ
ิ การเกิดภาวะโรคกลับในระบบ
ประสาทสวนกลางในผูป ว ยซึง่ ไดรบั MTXเขาไขสันหลัง
ตัง้ แตแรกวินจิ ฉัยเพือ่ ปองกันโรคกลับในระบบประสาท
สวนกลาง (เฉลีย่ 5ครัง้ ตอราย)เทากับรอยละ30ที่ 3
ปหลังรักษา11แสดงวาการใหMTXเขาไขสันหลังเมือ่ แรก
วินิจฉัย ยัง ไม สามารถ ปองกัน ภาวะ โรค กลับ ใน ระบบ
ประสาทสวนกลางไดดีพอ
ในวารสารฉบับนี้ ฐรภัทรจิตตโสภักตรและคณะได
รายงานอุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเกิดCNS
relapseในผูป ว ยNHL333รายพบมีอุบตั การณ
ิ ที่ 1
ป เทากับ รอยละ 7 ปจจัย เสี่ยง ที่ สัมพันธ การ เกิด โรค
ไดแกระดับซีรมั LDHทีสู่ งกวาปกติการพบมีรอยโรค
ในไขกระดูกทีเบ
่ าตาโพรงจมูกโพรงไซนัสและทีระบบ
่
สืบพันธุ (5จาก7รายเปนทีอั่ ณฑะ)ผลการศึกษาดัง
กลาวไมตางจากรายงานทีพบ
่ ในตางประเทศการศึกษาที่
ควรทําตอไปนาจะเปนการศึกษาที่กระทําแบบดําเนินไป
ขางหนา(prospective)โดยหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะ
ปองกันไมใหเกิดCNSrelapseในผูป ว ยเหลานี้
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