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T-cell and NK cell neoplasms ส�าหรับ Review Article พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย ์
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  EATL type I และ type II

 ใน workshop ครั้งนี้ มี 7 ราย วินิจฉัยเป็น EATL type I 
และ 6 รายเป็น EATL type II

 รอยโรคของ EATL type I ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด 
รูปร่างแตกต่างกัน บางตัวมีลักษณะคล้ายเซลล์ Hodgkin และ 
ย้อมติด CD30 บ้าง ในทางกลับกัน EATL type II ประกอบด้วย
เซลล์ทีม่ขีนาดไล่เลีย่กนัและม ีepitheliotropism ชดัเจน ท่ีน่าสนใจ
คอืทกุรายของ EATL ม ีTCR ทีแ่ตกต่างกนั ในขณะทีต่ามการศกึษา
ที่ผ่านมาระบุว่าเซลล์ต้นก�าเนิดของ EATL type I เป็น αβ-T-cell 
แต่ใน workshop นี้มี 2 รายที่ย้อมติด γδTCR และมี 1 รายที่ไม่
พบ TCR  

 EATL type II ก็มี TCR ที่แตกต่างกันมี 3 รายที่พบ TCR γ  
2 รายแบบ βF1 และ 1 รายไม่พบ TCR  ในบางรายพบว่า aberrant 
CD20 และ CD79a ถึงแม้ว่า EATL type I และ EATL type II มี 
immunophenotype ที่ overlap กันแต่ก็เป็นที่ตกลงว่า EATL 
type II เป็นโรคหนึ่งต่างหากจาก EATL type I

  Peripheral T-cell lymphoma, NOS ของ GI tract 

 ในกลุ่มนีใ้น workshop นีม้ ี6 รายทีว่นิจิฉยัเป็น PTCL NOS 
เพราะไม่พบ criteria ที่ส�าคัญที่จะวินิจฉัย EATL ทั้ง 6 รายนี้ไม่มี
ประวัติของ celiac disease และลักษณะทางกล้องจุลทรรศน ์
ไม่พบ epitheliotropism  ใน 6 รายนี้ 1 รายพบที่ล�าไส้เล็ก 2 ราย
ที่กระเพาะอาหาร และ 3 รายที่ล�าไส้ใหญ่ 4 ใน 5 รายไม่พบ TCR 
และ 1 รายเป็น αβ TCR การวินิจฉัย PTCL NOS เป็นการวินิจฉัย
โดยตัดโรคอื่นออก

กลุ่มที่ 3 : Extra-nodal T-cell and NK cell neoplasms

  Indolent T-cell or NK-cell lymphoproliferative

  disorders

 ใน workshop ครั้งนี้พบตวัอย่างของกลุ่ม indolent T-cell 

or NK-cell lymphoproliferation ทีอ่าจถูกวนิจิฉยัผดิเป็น T-cell 

or NK-cell lymphoma มี 1 รายที่เป็น NK-cell enteropathy 

มีรอยโรคเป็น superficial ulceration ของ colon  biopsy 

ครั้งแรกในปี 2005 ถูกแปลผลเป็น cytotoxic T-cell lymphoma 

คนไข้ปฏิเสธกับรับยาเคมีบ�าบัดและสบายดีภายหลังการผ่าตัด 

เอารอยโรคออก คนไข้มีรอยโรคเกิดขึ้นใหม่ในปี 2008 โดยไม่มี

อาการและไม่ได้ให้การรักษาใด ๆ ลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์พบ

เซลล์ขนาดกลางตัวใหญ่อยู่ใน lamina propria เท่านั้นเหมือนกับ

รายอื่น ๆ ที่รายงานในวารสาร

 กลุ่มโรคที่มีลักษณะทางคลินิกและทางพยาธิคล้าย ๆ  กันคือ

กลุ่ม indolent T-cell LPD ของ GI tract โรคนี้พบรอยโรคคล้าย 

superficial polyp ซึ่งพบได้ตลอดล�าไส้ อาการน�ามาคือ ท้องเสีย

และปวดท้อง ลกัษณะทางกล้องจลุทรรศน์ ประกอบด้วยเซลล์ขนาด

เล็กเท่าๆกันมี immunophenotype เป็น CD8+/CD4- มี prolif-

eration rate ต�่าและตรวจพบ TCR gene rearrangement 

ลักษณะโรคเป็นเรื้อรังโดยที่ไม่ลุกลาม

 ความซับซ้อนของ T-cell lymphoma ที่เป็นใน GI tract 

แสดงถึงความซับซ้อนของ T-cell ในล�าไส้ T-cell ในล�าไส้แบ่งได้

เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ type a เป็น T-cell ใน mucosa ที่พบ 

ใน lamina propria ส่วนมากเป็น CD8+ αβ-T cell เหมือนกับ 

 กลุ่มนี้ประกอบด้วยกลุ่มโรค 3 กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกันมากนักได้แก่ extra-nodal T-cell or NK cell proliferation ที่พบใน (i)  
ทางเดินอาหาร (ii) skin and subcutaneous tissue (iii) ม้าม ส่วนโรคของ T-cell หรือ NK cell ที่สัมพันธ์กับ EBV นั้นจะกล่าวถึงใน
กลุ่มที่ 4 

 ในการแบ่ง WHO 2008 ได้แบ่ง enteropathy-associated T-cell lymphoma (EATL) เป็น 2 ชนิดคือ EATL type I และ EATL 
type II โดย EATL type I สัมพันธ์กับ gluten-sensitivity enteropathy และส่วนมากพบในคนยุโรป ส่วน EATL type II พบได้ประปราย
ทั่วโลกและไม่สัมพันธ์กับ celiac disease ในระยะหลังนี้จากการศึกษาทั้งทางระบาดวิทยาและอณูชีววิทยาพบว่า EATL type II มักจะ
ถูกจัดแยกออกเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากโดยไม่ใช่ชนิดหนึ่งของ EATL
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ที่พบในกลุ่มโรค indolent T-cell LPD ส่วน type b เป็นเซลล์อยู่

ใน epithelium ซึ่งพบได้ทั้ง αβ และ γδ และส่วนมากเป็น CD8 
αα homodimer เซลล์พวกนี้มีหน้าที่จ�าเพาะโดยมีปฏิกิริยากับ 

self antigen สัมพันธ์กับการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย 

เซลล์พวกนี้พบได้ใน EATL type I และ type II

  Cyototoxic T-cell lymphoma or

 lymphoproliferation in the skin

 ตามการแบ่งของ WHO-EORTC ของ lymphoma ทีผ่วิหนงั

และการแบ่ง WHO 2008 cytotoxic lymphoma ที่พบ 

ที่ subcutaneous tissue มีอยู่ 2 โรคคือ subcutaneous 

panniculitis-like T-cell lymphoma (SPTCL) ที่จ�าเพาะเฉพาะ

ที่เป็น αβ phenotype เท่านั้น อีกโรคหน่ึงคือ primary  

cutaneous γδ T-cell lymphoma (PCGD-TCL)

 โรค SPTCL พบเซลล์มะเร็งแทรกอยู่ subcutis รอบๆเซลล์

ไขมัน เซลล์เหล่านี้มีลักษณะ phenotype เป็น CD8+, CD56-, 

CD3+ และเป็นชนิด αβ T-cell และมี cytotoxic granules โรค

นี้มีการพยากรณ์โรคที่ดี โดยเฉพาะถ้าไม่มี hemophagocytic 

syndrome ร่วมด้วย ในทางตรงกันข้าม PCGD-TCL เป็น 

lymphoma ที่ประกอบด้วยเซลล์ท่ีมี phenotype เป็น CD4-, 

CD8-, CD56+ เป็น γδ T-cell ลักษณะแบบ panniculitis พบได้

ใน subcutis แต่โรคนี้เป็นที่บริเวณ dermis หรือ epidermis 

ด้วยการพยากรณ์โรคไม่ดี

 ส�าหรับโรค SPTCL แม้ว่าจะไม่ค่อยพบว่าโรคจะกระจาย 

ไปนอกผิวหนัง แต ่ถ ้ามีการกระจายไปนอกผิวหนัง หรือมี 

hemophagocytic syndrome ร่วมด้วยแสดงว่าโรคร้ายแรง 

การพยากรณ์โรคไม่ด ีและต้องรกัษาด้วย systemic chemotherapy

  Cytotoxic lymphoma or lymphoproliferation

 in the spleen

 ใน workshop นี้มี T-cell LPD ใน spleen 11 ราย ส่วน

มากเป็น T-cell large granular lymphocytic leukemia (T-LGL) 

และ hepatosplenic T-cell lymphoma (HSTL) ทั้ง 2 โรคนี้มี

เซลล์ต้นก�าเนิดเป็น subset ของ cytotoxic T-cell โดย FLGL 

มี immunophenotype เป็น CD8+ αβ T-cell ส่วน HSTL เป็น 

CD4-, CD8- γδ T-cell ใน WHO 2008 บรรยายกลุม่โรค indolent 

NK-cell lymphoproliferative disorder (NK-LPD) ซึง่มลีกัษณะ

คล้ายกับ T-LGL การศึกษาเกี่ยวกับ STAT 3 mutation ทั้งใน T 

และ NK-Cell แสดงว่า chronic NK-LPD และ T-LGL อาจมี 

pathogenesis แบบเดียวกัน

 การวินิจฉัย T-LGL และ HSTL ตรงไปตรงมาโรค T-LGL 

เป็นเรือ้รงัในขณะที ่HSTL โรครนุแรงและคนไข้ส่วนมากเสยีชวีติ ทัง้ 

2 โรคมีลักษณะที่คล้ายกันคือมี cytopenia และม้ามโต พบเซลล์

มะเร็งแทรกใน red pulp ของม้ามโดยไม่มีรอยโรคที่เห็นได้ด้วยตา

เปล่า

  T-cell large granular lymphocytic leukaemia         

  (T-LGL)

 T-LGL เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการโดยมีการเพิ่มจ�านวนของ 

clonal mature lymphocytes ที่มี azurophilic granulocytes 

ใน cytoplasm ใน peripheral blood มากกว่า 0.5x109/L 

โดยทั่วไปเป็น cytotoxic αβ T-cell โรคนี้อาจพบ neutropenia 

ม้ามโต (ประมาณ 50%) และม ีautoimmune ร่วมด้วย การวนิจิฉยั

อาศัย peripheral blood smear และ bone marrow smear, 

flow cytometry และ PCR โดยท่ัวไปการท�า core needle 

marrow biopsy ไม่จ�าเป็นแต่อาจช่วยได้ในกรณีที่พบ LGL cell 

ไม่มาก ใน BM core section จะพบ lymphocyte ท่ีม ีphenotype 

เป็น CD8+, TIA 1+, granzyme B+ กระจายอยูท่ั่ว ๆ ไปไม่มากนกั 

โดยไม่พบใน marrow sinus

 แม้ว่าการวินิจฉัยโรคนี้ไม่ได้อาศัยการตัดชิ้นเนื้อดูทางพยาธิ

วิทยา แต่ใน workshop นี้พบ 3 รายที่มีพบลักษณะที่ไม่ตรงไปตรง

มา และมกีารตดัม้ามและต่อมน�า้เหลอืงส่งตรวจเพือ่การวินจิฉัยโรค 

ข้อบ่งชี้ในการท�า biopsy คือพบเซลล์ในกระแสเลือดท่ีเป็น γδ 
T-cell (ซึ่งพบได้ในบางรายของ T-LGL) พบ T-LGL ในเลือดน้อย

มากหรือไม่พบเลยในตอนแรก ลักษณะนี้จะน�ามาก่อนที่จะมี

ลักษณะของโรค T-LGL ชัดเจน
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  Hepatosplemic T-cell lymphoma (HSTL)

 HSTL เป็นโรคทีร่นุแรง มตีบัโตม้ามโตโดยต่อมน�า้เหลอืไม่โต 

มี B-symptoms ของ cytopenias และพบเซลล์มะเร็งใน sinus 

ของไขกระดูก sinusoids ในตับและใน cord และ sinuses ของ

ม้าม ลักษณะเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ขนาดเล็กถึงกลาง มี immuno-

phentype เป็น CD3+, CD4-, CD8-, CD5- และ CD56+ และมี 

non-activated cytotoxic profile เป็น isochromosome 7q 

ประมาณ 50-60% ของคนไข้ส่วนมากเป็น γδ T-cell แต่พบคนไข้

ที่มีอาการคล้ายกันแต่เป็น αβ T-cell ด้วย ใน workshop ครั้งนี้

มคีนไข้ HSTL 4 รายมลีกัษณะดงักล่าวข้างต้น ตบัโดยเฉพาะ 3 ราย 

พบเซลล์ใน sinus ใน bone marrow core section ซึ่งเน้นให้เห็น

ความส�าคัญของการท�า bone marrow core biopsy มี 1 รายพบ 

isochromosome 7q ซึ่งแสดงว่าการพบ isochromosome 7q 

นั้นไม่แน่นอนที่น่าสนใจคือมี 1 รายที่ตอนแรกวินิจฉัยเป็น γδ  
indolent T-LGL  2 ปีต่อมาโรคลุกลามและมีตับโตม้ามโตลักษณะ

ทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ γδ HSTL

  Take home message

 T-cell and NK-cell lymphoma จ�านวนมากพลได้ใน GI 

tract และเกอืบท้ังหมดเป็น cytotoxic T-cell lymphomas เหล่า

นี้ได้แก่

 • EATL type I

 • EATL type II

 • PTCL NOS

 • Indolent T-cell and NK-cell lymphoproliferative 

  diseases

 • EBV-positive extra-nodal NK/T-cell lymphoma

EATL type I และ type II พบ epitheliotropism ได้แต่มี

ลักษณะต่างกันดังนี้

  EATL type I 

   • มีโรค celiac ร่วมด้วย

   • ส่วนมากเป็น αβ แต่บางรายเป็น γδ
   • พบ CD4-/CD8- ได้บ่อย

   • เซลล์เป็น polymorphous

  EATL type II 

       • เซลล์ส่วนมากเป็น monomorphic

   • ไม่พบโรค celiac ร่วมด้วย

   • พบได้ทั่วโลก

   • พบ γδ ได้บ่อยแต่อาจเป็น αβ ได้

   • CD8+, CD56+

PTCL NOS  

 • วินิจฉัยโดยการ exclude โรคอื่น

 • พบได้ตลอด GI tract

 • ไม่มีประวัติโรค celiac

 • ไม่พบ epitheliotropism

 • ส่วนมาก TCR silent แต่อาจเป็น αβ หรือ γδ
 • Cytotoxic +

Indolent T-cell and NK-cell lymphoproliferative 

disorders of the GI tract

 • อาจวินิจฉัยผิดเป็น T-cell หรือ NK cell lymphoma

 • ไม่พบ epitheliotropism

 • รอยโรคอยู่บริเวณ superficial โดยมากอยู่ใน lamin 

  a propria และ muscularis mucosae

 • cytotoxic T-cell or NK-cell

 • โรคเป็นเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ แต่ไม่ลุกลาม

Cytotoxic cutaneous T-cell lymphoma or lympho 

proliferation 

 CD8+ T-LPD ที่ผิวหนัง (ear type) เป็นโรค indolent ต้อง 

 แยกจาก lymphoma ชนิด CD8+ ของผิวหนังชนิดอื่น ๆ  

 เช่น primary cutaneous CD8+ aggressive TCL (epi 

 dermotropic), CD8+ mycosis fungoides, หรือ subcu 

 taneous TCL กลุ่มโรคนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ spectrum  

 ของโรค indolent T-cell or NK-cell LPD ที่ผิวหนัง

 Subcutaneous TCL (αβ) อาจรุนแรงและลุกลามเมื่อ 

 มี hemophagocytic symdrome ร่วมด้วย

 Spectrum ของ γδ T-cell lymphoma รวม lymphoma 

 ที่พบในบริเวณอื่น ๆ นอกผิวหนัง หรือนอกเยื่อบุผิว 

 นอกต่อมน�้าเหลืองได้ และปัจจุบันวินิจฉัยเป็น PTCL-NOS
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T-LGL

 เป็นโรค indolent 

 ไม่มีอาการหรือมีน้อยมากเช่น neutropenia

 พบ LGL ใน peripheral blood แต่บางรายก็พบน้อย  

 มากส่วนมากเป็น αβ แต่อาจพบเป็น γδ หรือ NK

 พบ activated cytotoxic (granzyme B+/perforin +) 

 การท�า BM biopsy อาจจ�าเป็นในรายที่ไม่ typical 

 โดยเฉพาะในรายที่ไม ่พบ LGL ในเลือดในไขกระดูก 

 จะพบ LGL กระจายอยู่ทั่วไปและอยู่ใน sinus เป็นกลุ่ม 

 เล็ก ๆ ของ เซลล์ CD8+ ประมาณ 6-8 ตัว

 STAT3 mutation พบได้ประมาณ 1 ใน 3

 Hepatosplenic T-cell lymphoma

 เป็นโรครุนแรงมี B symptoms พบ cytopenia 

 ไม่พบ lymphocytosis

 CD4-, CD8-, CD5-, CD56+

 ส่วนมากเป็น γδ, บางรายเป็น αβ พบ non-activated  

 cytoxic (TIA1+) และ granzyme B+การท�า BM  

 biopsy จะพบเซลล์มะเร็งที่มี CD3+ ใน sinus ในม้าม 

 พบเซลล์มะเร็งใน cord และ sinus พบ isochromosome  

 7q ได้ประมาณ 50-60% และไม่จ�าเพาะ

T-LGL vs HSTL ?

 γδ และ αβ ไม่ช่วยในการวินิจฉัย

 พบเซลล์มะเร็งแทรกในม้ามและตับได้เหมือนกัน

 การท�า BM biopsy ถ้าพบ prominent CD3+ แทรกใน 

 sinus จะช่วยการวนิจิฉยัและเป็น clue ส�าคญัในการวนิจิฉยั

 Atypical T-LGL ไม่พบ LGL ในเลือดพบต่อมน�้าเหลืองโต 

 ในบางราย และอาจพบเป็น γδ หรือ NK

 Atypical HSTL - อาจเป็น indolent ในระยะแรกมี  

 cytological pleomorphism (ขนาดเล็กถึงใหญ่) gran 

 zyme B ติดเพียงบางส่วนและอาจพบเซลล์มะเร็งในเลือด
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Review article I

 การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า Reed–Sternberg cells สามารถหลบเลี่ยงระบบอิมมูนของร่างกายโดย Programmed death 1 
(PD-1) pathway โดยพบ chromosome 9p24.1 และการเพิ่มขึ้นของ PD-1 ligands (PD-L1 and PD-L2) ของผู้ป่วย classic 
Hodgkin’s lymphoma (cHL) รวมทั้งเปลี่ยนแปลงของ JAK-STAT pathway การศึกษานี้มีสมมติฐานว่า nivolumab ซึ่งเป็น 
PD-1–blocking antibody สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งในผู้ป่วย relapsed/refractory HLได้

 การศึกษานี้ ให้การรักษาผู้ป่วยrelapsed/refractory HL 23 ราย (78% relapse หลัง autoSCT และ 78% เคยได้ brentuximab 
vedotin) ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดย nivolumab ขนาด 3 mg/kg ทุก 2 สัปดาห์จนได้ complete response (CR) หรือ tumor 
progression หรือเกิดผลข้างเคียงที่ทนไม่ได้

 ผลการรักษาตอบสนองร้อยละ 87 (CR ร้อยละ 17 และ PR ร้อยละ 70) และ SD 3 ราย (ร้อยละ 13) พบผลข้างเคียงร้อยละ 78 
โดยเป็นผลข้างเคียง grade 3 ร้อยละ 22 progression-free survival ที่ 24 สัปดาห์เท่ากับร้อยละ 86 ผู้ป่วย 11 รายยังอยู่ในการศึกษา
ต่อเนื่อง ผู้ป่วยหยุดยา 12 ราย โดยไป SCT (6 ราย) disease progression (4 ราย)และเกิดผลข้างเคียง (2 ราย)

พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

The programmed death (PD-1) Blockade with Nivolumab in Relapsed  
or Refractory Hodgkin’s Lymphoma

Ansell S M, Lesokhin A M, Borrello I, Halwani A, Scott E C, Gutierrez M, et al.

N Engl J Med 2014; 372(4): 312-319.

  บทน�ำ

 Programmed death 1 (PD-1) pathway ยับยั้ง 
T-cell-mediated immune response 1

 PD1 Ligand 2 ชนิด ได้แก่ PD-L1 และ PD-L2 มีการศึกษา
ว่าการใช้ PD-1–blocking antibodies ส่งเสริมอิมมูนในผู้ป่วย
มะเร็งชนิดก้อนแข็งและท�าให้การตอบสนองได้ผลดีขึ้นโดยผล 
ข้างเคียงยอมรับได้2-5 และมีรายงานว่าใช้ได้ผลในมะเร็งทางโลหิต 
วิทยา6-12 ผลข้างเคียงที่พบได้แก่ อาการคัน ผื่น และถ่ายเหลว4   
นอกจากนั้นกลุ่มอาการข้างเคียงที่พบน้อยกว่า ได้แก่ ปอดอักเสบ
จากอมิมนูล�าไส้อักเสบ ตับอักเสบ ต่อมพทิอูทิารอัีกเสบ (hypophy 
sitis) และธัยรอยด์อักเสบ4,13

 cHL พบ Reed–Sternberg cells ไม่มากแต่พบ inflam-
matory และ immune-cell infiltrate จ�านวนมาก14,15 ยีนที่
ควบคุม PD-1 ligands ทั้ง PDL1 and PDL2 (หรือ CD274 และ 

PDCD1LG2) รวมทั้งการควบคุม JAK-STAT activity อยู่บน
โครโมโซม9 (9p24) ซึ่งมักพบใน HLชนิด nodular-sclerosis14  

พบว่ายีนนี้พบไม่บ่อยและอาศัยกลไกแบบ copy-number– 
dependent mechanisms16 น�าไปสู่การแสดงออกมากของ PD-1 
ligands บน Reed–Sternberg cells ในผู้ป่วย HL 

 นอกจากนั้นการติดเชื้อ Epstein–Barr virus ก็เพิ่มการ
แสดงออกของ PD-1 ligands ใน EBV-positive HL17 การแสดงออก
ที่มากขึ้นของ PD-1 ligand ใน HLชี้ให้เห็นว่า HL อาจเป็น 
ความผิดปกติทางพันธุกรรมของ PD-1 blockade การเพิ่มขึ้น 
ของทั้ง PDL1 และ PDL2 บนโครโมโซม 9p24.1 ชี้ให้เห็นแนวทาง
การรักษาโดย HL ได้รับการศึกษา phase I โดยให้ยา nivolumab 
(โดยบริษัท Bristol-Myers Squibb และ Ono Pharmaceutical) 
ซึ่งเป็น human monoclonal IgG4 antibody ยับยั้ง PD-1 ใน 
ผู้ป่วย relapsed/refractory hematologic cancer
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  วิธีกำรศึกษำ

 ผูป่้วย relapsed/refractory HL อายตุัง้แต่ 18 ปี มรีอยโรค
ขนาดอย่างน้อย 1.5 ซม.18 ECOG19 0-1 เคยได้รับการรักษาด้วยยา
เคมีบ�าบัดอย่างน้อย 1 สูตร และไม่ได้รับการรักษาด้วย autoSCT 
มาก่อนภายใน 100 วัน ผูป่้วยต้องไม่มีประวติัต่อไปนี ้CNS disease, 
autoimmune disease หรอืมะเรง็อืน่หรือเคยปลกูถ่ายอวยัวะรวม
ทั้ง alloSCT

 วิธีเป็น phase 1 เพือ่ดูขนาดยา (dose-escalation cohort) 
และศึกษาเพิ่ม (expansion cohorts) โดยใน dose-escalation 
cohorts ผูป่้วย relapsed/refractory hematologic cancers ได้
รับยา nivolumab ขนาด 1 mg/kg จนถึง 3 mg/kg. พบว่าผล 
ข้างเคียงอยู่ในระดับทนได้ จึงได้เลือกขนาดยา 3 mg/kg ศึกษาใน 
relapsed/refractory HL โดยให้ยา nivolumab ที่สัปดาห์ที่ 1 
และสัปดาห์ที่ 4 จากนั้นทุก 2 สัปดาห์ จนกระท่ังโรคตอบสนอง 
(CR) หรือโรคเป็นมากขึ้น หรือครบ 2 ปี

  Objective

 Primary objective ประเมิน safety และ side-effect  
ของ nivolumab

 Secondary objectives ประเมนิ efficacy ของ nivolumab 
และประเมิน PD-1 ligand loci integrity และการแสดงออกของ 
ligands

 ผลข้างเคียงของยาประเมินจน 100 วัน หลังจากยาครั้ง
สุดท้าย โดยใช้เกณฑ์ 20 National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria Version 4 ประสิทธิภาพของยาประเมิน 
ที่สัปดาห์ที่ 4, 8, 16 และ 24 จากนั้นทุก 16 สัปดาห์ ผู้ป่วย 
ทุกรายจะได้รับการท�า CT และ FDG-PET ตอน screening และ
ติดตาม CT และ PET เพื่อประเมินโรค

 วิธีการตรวจ ใช้ FISH ส�าหรับตรวจ chromosome 9p24.1 
ส�าหรับ Reed–Sternberg cellsดูจากลักษณะ nuclear 
morphology และ immunohistochemistry

  Statistical analysis 

 Efficacy assessments ใช้ Revised Response Criteria 
for Malignant lymphoma18

 CR  คือขนาดเนื้องอกลดลงจนเล็กกว่า 1.5 ซม. หรือต่อ 
มน�้าเหลืองขนาดเล็กกว่า 1 ซม. และการตรวจ PET เป็นลบ

 Progression-free survival คือเวลาตั้งแต่ให้ยาครั้งแรกจน
กระท่ังเกิดโรคเป็นมากข้ึนครั้งแรก คิดโดยใช้ Kaplan–Meier 
methods

 Time to response คอืเวลาตัง้แต่ให้ยาครัง้แรกจนเริม่ตอบ
สนอง

 Duration of response คือเวลาตั้งแต่ตอบสนองจนโรค 
เป็นมากขึ้นหรือเสียชีวิต

  ผลกำรศึกษำ

 ตั้งแต่ August 2012 จน June 2014 มีผู้ป่วย relapsed/
refractory HL 23 ราย ส่วนใหญ่อายุ 35 ปี (20-54 ปี) 17 คน 
(ร้อยละ 74) มี ECOG เท่ากับ 1 ผู้ป่วยทั้งหมดเคยได้รับการรักษา
มาก่อน โดยร้อยละ 78 เคยได้ brentuximab vedotinร้อยละ 78 
เคยได้รบั autoSCTผูป่้วยร้อยละ 17 ม ีextranodal disease ได้แก่ 
bone, lung, pelvis, peritoneum หรือ pleura ดังตารางที่ 1



  Safety

 พบผลข้างเคียงจากการให้ยาในผู้ป่วย 22 ราย (96%) จาก
จ�านวน 23 ราย โดยเป็น Grade 3 หรือ 4 จ�านวน 12 ราย (52%) 
Drug-related adverse events พบใน 18 ราย (78%) โดยอาการ
ทีพ่บอย่างน้อย 5% เป็นอาการทีเ่กีย่วกบัยาแสดงในตารางที ่2 อาการ
ที่พบบ่อยสุดได้แก่ ผื่น (rash 22%) และเกล็ดเลือดต�่า (17%) Drug- 
related grade 3 adverse events พบในผูป่้วย 5 ราย (22%) ได้แก่ 
myelodysplastic syndrome, pancreatitis, pneumonitis,  
stomatitis, colitis, gastrointestinal inflammation, thrombo-
cytopenia, increased lipase level, decreased lymphocyte 
level, และ leukopenia ไม่พบ grade 4 or 5 adverse events 
ผู้ป่วย 3 ราย เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ grade 3 pancreatitis, 
grade 3 myelodysplastic syndrome (MDS), และ grade 2 
lymph-node pain (ตารางที ่2) ผูป่้วยทีเ่ป็นMDS ได้รบัยาเคมีบ�าบดั 
6 cycles ฉายแสง และ autoSCT แต่ไม่เคยได้รับ bendamustine 
มาก ่ อน ไม ่พบ  t rea tment - re l a ted  dea ths  ผู ้ ป ่ วย 
12 ราย (52%) หยุดการรักษาโดยมี 2 ราย (9%) ที่มีผลข้างเคียง 
(MDS และ thrombocytopenia 1 ราย และ pancreatitis 1 ราย) 
ผู้ป่วย 4 ราย (17%) มี progressive disease ระหว่างการรักษา 
ผู้ป่วย 6 ราย (26%) ได้รับการรักษาโดย SCT (alloSCT 5 ราย และ 
autoSCT 1 ราย) อาการข้างเคียงดีขึ้นยกเว้นผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งต้อง
หยุดการรักษา ที่ประมาณ 2 ปี (August 2012 to June 16, 2014) 
พบว่าผู้ป่วย 11 ราย (48%) ยังคงร่วมการศึกษาต่อ

 ขนาดยา nivolumab ที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับเท่ากับ 16 mg. 
(range 6-37) โดยส่วนใหญ่ได้ยานาน 36 สัปดาห์ (range 13-77) 
และ 15 ราย (65%) ได้รับ 90% หรือมากกว่าในขนาดยาที่ควร 
เป็นทั้งหมด 9 ราย (39%) มีการรับยาช้าอย่างน้อย 1 ครั้ง เนื่องจาก
มีผลข้างเคียงเรื่องเม็ดเลือด 5 ราย รับยาช้าเนื่องจากการติดเชื้อ 
และ 1 ราย เนื่องจากอากาศแปรปรวน (inclement weather) พบ
ผู้ป่วย 2 ราย (9%) เกิดอาการแพ้ (hypersensitivity reactions 
grade 1) ต้องหยุดยาชั่วคราว

  Clinical activity

 Response rate (RR)87% (95% CI, 66-97) โดยพบ CR 
4 ราย (17%), PR 16 ราย (70%), และ SD 3 ราย (13%) (ตาราง 
ที่ 3) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ CR 3 ราย ไม่เคยได้ brentuximab ผลการ
รักษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 (1) เคยทา autoSCT และ brentuximab failure 15 ราย  
มี RR 87% (95% CI, 60-98). โดยมี CR 1 ราย (7%) PR 12 ราย  
(80%) และ 2 ราย (13%) SD.

 (2) ไม่เคยทา autoSCT แต่เคยได้ brentuximab และไม่ตอบ
สนอง 3 ราย พบว่าตอบสนองแบบ PR ทั้ง 3 ราย 100% (95% CI, 
29 -100)

 (3) ไม่เคยได้ brentuximab 5 ราย (ตารางที่ 3) RR 80% 
(95% CI, 28-99) โดย 3 ราย CR (60%) 1 ราย (20%) PR และ 
1 ราย (20%) SD
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 ผู้ป่วย 20 ราย ที่ได้ CR หรือPR ผู้ป่วย 12 ราย (60%) ตอบ
สนองคร้ังแรกที ่8 สปัดาห์ (3-39 สปัดาห์) PFS (progression-free 
survival) ที่ 24 สัปดาห์เท่ากับ 86% (95% CI, 62-95). ผู้ป่วย 6 
ราย เลอืกการรกัษาด้วย SCT เมือ่ได้ best overall response และ 
11 ราย ยังคงมีการตอบสนองต่อเน่ือง ระยะเวลาติดตาม 0-75 
สัปดาห์ (เฉลี่ย 40 สัปดาห์) 

  Analysis of pd-1 ligand loci and

  expression 

 ผู้ป่วย 10 ราย ที่มีชิ้นเนื้อพอ มีการศึกษาทางพยาธิวิทยา 
เพื่อดู PDL1 and PDL2 copy numbers ใน Reed–Sternberg 
cells โดย FISH assay (ใช้ probe 3 ชนิด คือ PDL1 [CD274], 
PDL2 [PDCD1LG2], และ control centromeric probe) 
(ดังภาพ). พบว่าในเซลล์มะเร็งและ Reed–Sternberg cells มี 
PDL1 และ PDL2 เพิ่มขึ้นเป็น 3-15 copies ส่วน infiltrating 
T cells ส่วนใหญ่พบระดับ PD-1 receptors ต�่าจากผลตรวจแสดง
ให้เห็นว่าควรมีการตรวจ PD-1 ligand loci และการเพิ่มขึ้นของ 
protein expression ทุกราย

Figure: Shows the location and color labeling of bacterial artificial chromosome 
clones used for the fluorescence in situ hybridization (FISH) assay for PDL1 (red) 
and PDL2 (green) on chromosome 9p24.1.

  Discussion 

 การศึกษานี้ nivolumab-mediated PD-1 blockade มี
ประสิทธิภาพในการรักษาในผู้ป่วย Hodgkin’s lymphoma ซึ่ง
เป็นโรคที่มี PD-1 ligand overexpression การใช้ nivolumab 
ในผู้ป่วย relapsed/refractory Hodgkin’s lymphoma ที่เคยได้
รับการรักษาด้วย autoSCT, autoSCT/brentuximab, หรือ 
brentuximab มี ORR 87% และ PFS 86% ที่ 24 สัปดาห์ผล 
ข้างเคียง grade 1 หรือ 2 การตอบสนองไม่ค่อยดีในผู้ป่วยที่เคย 
ได้รับการรักษาด้วย autoSCT

 จากการที่พบ chromosome 9p24.1 amplification และ 
PD-1 ligand overexpression บ่อยใน Hodgkin’s lymphoma 
จงึมกีารศกึษาการใช้ PD-1 blockade ในผูป่้วย relapsed/refrac-
tory disease การศึกษานี้ พบว่าผู้ป่วยที่มีชิ้นเนื้อให้ศึกษา พบการ
เพิ่มขึ้นของ PDL1, PDL2 และ active JAK-STAT signaling โดย 
PD-1 blockade นอกจากท�าลาย tumor cell ที่มีการเพิ่มขึ้นของ 
PDL1, PDL2 แล้ว ยงัท�าให้การท�างานของCD8+ T cellsเพิม่ขึน้ด้วย 
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Lenalidomide Combined With R-CHOP Overcomes Negative Prognostic 
Impact of Non-Germinal Center B-Cell Phenotype in Newly Diagnosed 

Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Phase II Study

Review article II
พญ. ปณิสินี ลวสุต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ถึงแม้ว่าผลการรักษา DLBCL ด้วย chemoimmunotherapy 
จะดีมาก ผู้ป่วยประมาณ 40% ก็ยังคงกลับเป็นซ�้าและเสียชีวิต 
ในท่ีสุด โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่ม activated B-cell-like (ABC) 
subtype หรือ non-germinal center B-cell (GCB) subtype ที่
ผลการรักษาแย่กว่า GCB subtype มากและยังไม่มีการรักษาใด
สามารถท�าให้ดีขึ้นได้  เนื่องจากพบว่า lenalidomide single- 
agent มีประสิทธิภาพในการรักษา relapsed DLBCL และการ
ศึกษาทั้งในหลอดทดลองและในทางคลีนิกพบว่าโรคในกลุ ่ม 
non-GCB ตอบสนองต่อการรกัษาด้วย lenalidomide มากกว่าจงึ
ท�าให้ lenalidomide เป็นยาที่น่าสนใจที่จะน�ามารักษาในผู้ป่วย
กลุ่มนี้

 หลังจากน�า lenalidomide มาให้ร่วมกับ R-CHOP (หรือที่
เรียกว่า R2CHOP) ได้อย่างปลอดภัย การศึกษานี้จึงน�ามาศึกษาต่อ
เป็น phase II เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ R2CHOP ในผู้ป่วย 
newly diagnosed DLBCL โดยรวบรวมผูป่้วย newly diagnosed 
untreated stages II-IV CD20+ DLBCL มาได้ 64 ราย แบ่งเป็น 
germinal center B-cell (GCB) versus non-GCB subtype 
โดย immunohistochemistry(IHC) ให้รกัษาด้วย lenalidomide 
25 mg po ในวันที่ 1-10 ร่วมกับ standard-dose R-CHOP 
ทุก 21 วัน 6 cycles ผู้ป่วยทุกรายได้รับ pegfilgrastim ใน 
วันที่ 2 ของแต่ละ cycle และ aspirin prophylaxis ตลอดการ
รักษา จากนั้นน�ามาเปรียบเทียบกับผู้ป่วย DLBCL 87 รายที่ได้รับ
การรักษาด้วย conventional R-CHOP จาก prospective Mayo 
Clinic  Lymphoma Database ที่มี inclusion criteria เดียวกัน

J Clin Oncol. 2014 Aug 18. [Epub ahead of print] Nowakowski GS, LaPlant B, Macon WR, Reeder CB, Foran JM,  

Nelson GD, et al.Mayo Clinic, Rochester (MN), Scottsdale (AZ), Jacksonville (FL),  

USA and BritishColumbia Cancer Agency, Vancouver, BC, Canada

 ผูป่้วยในกลุม่ R2CHOP สามารถประเมนิผลการรักษาได้จริง 
60 ราย พบว่า overall response rate = 98% (59/60), 
CR = 80% (48/60), 24-month EFS = 59% (95% CI, 48% to 
74%) และ 24-month OS = 78% (95% CI, 68% to 90%) ไม่มี
ผู้ป่วยรายใดได้รับการรักษาอื่นก่อนที่จะมี disease progression 
ท�าให้ EFS และ PFS ของผู้ป่วยกลุ่มนี้เท่ากัน มีผู้ป่วย 3 รายที่พบ 
second malignancy (AML 1 ราย, glioblastoma 1 รายและ 
metastatic colon adenocarcinoma 1 ราย) 

 ในกลุ่ม R-CHOP ผู้ป่วยที่เป็น non-GCB DLBCL มีระยะ
เวลารอดชีวิตสั้นกว่าผู้ป่วยกลุ่ม GCB DLBCL อย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยมี 24-month PFS 28% vs. 64% (P < .001) และ 24-month 
OS 46% vs 78% (P < .001) ตามล�าดับ แต่ในผู้ป่วยที่ได้รับ 
R2CHOP กลับไม่พบว่าทั้ง 2 กลุ่มนี้มีระยะเวลารอดชีวิตแตกต่าง
กัน โดยมี 24-month PFS 60% vs. 59% (P = 0.83) หรือ 
24-month OS 83% vs. 75% (P = 0.61) ส�าหรับ non-GCB และ 
GCB subtype ตามล�าดับ รวมถึงผู้ป่วยกลุ่ม non-GCB ที่ได้รับการ
รักษาด้วย R2CHOP มี PFS และ OS ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษา
ด้วย R-CHOP ที่น�ามาเปรียบเทียบกันด้วย ดังนั้น R2CHOP จึงเป็น 
regimen ทีม่ปีระสทิธิภาพสงูใน DLBCL และการให้ lenalidomide 
ร่วมด้วยมีแนวโน้มท�าให้ผลการรักษาของผู้ป่วยกลุ่ม non-GCB 
DLBCL ดีขึ้น สมควรได้รับการยืนยันโดยการศึกษาอื่นต่อไป ซ่ึง 
ECOG ก�าลงัท�าการศกึษา randomized phase II เพือ่เปรียบเทยีบ
ระหว่างการให้ R-CHOP vs. R2CHOP โดยใช้ gene expression 
profiling classification แทน IHC อย่างที่ใช้ในการศึกษานี้อยู่ 
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for the LYM-3002 Investigators N Engl J Med 2015;372:944-53 

 การศึกษา phase III ในผู้ป่วยที่พ่ึงได้รับการวินิจฉัยเป็น  
mantle cell lymphoma stage II-IV ที่ไม่เหมาะสมกับการรักษา
ด้วย autologous stem cell transplantation โดยเปรียบเทียบ
การรักษาด้วย R-CHOP 6-8 รอบ กับ VR-CAP (คือ R-CHOP ที่ 
vincrinstine ถูกแทนที่ด้วย bortezomib 1.3 mg/m2 ในวันที่ 1, 
4, 8, 11 ของรอบการรักษา)  primary endpoint คอื progression 
free-survival (PFS)ทั้ง primary และ secondary end point  
ใช้การวิเคราะห์แบบ intend to treat analysis มีจ�านวนผู้ป่วย 
เข้าร่วมการศึกษาตามเป้าหมายคือ 487 คน  ลักษณะพื้นฐานทาง
คลินิคคล้ายคลึงกันทั้งสองกลุ่ม ที่ระยะการติดตามที่ 40 เดือน 
median PFS เมื่อประเมินโดยคณะกรรมการรังสีที่ไม่มีส่วนในการ
ดูแลผู้ป่วย พบว่า ในกลุ่มท่ีได้รับ VR-CAP นานกว่ากลุ่มท่ีได้รับ 
R-CHOP คือ 24.7 เดือน กับ 14.4  เดือน (HR 0.67; p< .0001) 
ประโยชน์ของ VR-CAP แสดงให้เห็นได้ในทุกกลุ่มความเสี่ยงของ 

ผูป่้วย รวมท้ังกลุม่ท่ีม ีKi-67 สงู กลุ่มท่ีได้รบั VR-CAP ม ีsecondary 
endpoint ที่ดีกว่า ได้แก่ CR rate (53%  กับ  42%) ค่ากลางระยะ
เวลาที่อยู่ใน CR (42.1 กับ 18.0 เดือน) ค่ากลาง treatment free 
interval (40.6 กับ 20.5 เดือน) และ overall survival ที่ 4 ปี 
(64% กับ 54%) อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ VR-CAP มีอัตราการ
เกิดผลข้างเคียง grade 3-4  มากกว่า (93% กับ 85%) ผลข้างเคียง
ทางโลหิตวิทยาพบได้บ่อยที่สุด โดยกลุ่มที่ได้ VR-CAP มีพบได้บ่อย
กว่า ได้แก่ grade 3-4 neutropenia (85% กับ 67%) และ grade 
3-4 thrombocytopenia (57% กับ  6%) ส่วนอัตราการเกิด  
peripheral neuropathy   ไม่แตกต่างกัน ข้อจ�ากัดของการศึกษา
คือไม่ได้ให้ Rituximab maintenance 

 โดยสรปุ VR-CAP มปีระสทิธภิาพในการรกัษา mantle cell 
lymphoma มากกว่า R-CHOP แต่ให้ผลข้างเคียงที่สูงกว่า

Results of a Trial of PET-Directed Therapy for Early-Stage Hodgkin’s Lymphoma 

 การศึกษาแบบ randomized controlled non-inferiori-
ty ในผู้ป่วยเมื่อแรกวินิจฉัย Hodgkin’s lymphoma stage IA-IIA 
ที่ไม่มีรอยโรคขนาดใหญ่ อายุระหว่าง 16-75 ปี ภายหลังจากได้รับ 
ABVD 3 รอบการรักษา ได้รบัการประเมนิด้วย PET scan หาก PET 
san ให้ผลบวก ผู้ป่วยจะได้รับ ABVD รวม 4 รอบ ร่วมกับการให้
รังสีรักษา หากได้ผลลบ ผู้ป่วยจะถูกสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษา
ระหว่างการให้รังสีรักษา กับไม่ให้การรักษาเพิ่มเติม เพื่อประเมิน
ว่าผู ้ป่วยที่ไม่ได้รับรังสีรักษาจะมีโอกาสเป็นซ�้าไม่ต่างจากผู ้ที่ 
ได้รับรงัสรีกัษาโดยออกการศึกษาแบบ non-inferiority โดยก�าหนด
ความแตกต่างของ progression free survival (PFS) ระหว่างกลุม่
ที่ได้รับกับไม่ได้รับรังสีรังษาไม่เกิน 7% เมื่อกลุ่มที่ได้รับรังสีรักษามี 
3-year PFS 95% ผู้ป่วยได้รับการท�า PET scan 571 คน  74.6% 
ให้ผลลบจาก PET scan ผู้ป่วยถูกสุ่มเข้าการศึกษาตามเป้าหมาย
จ�านวน 420 คนถูกสุ่มเข้ารับรังสีรักษา (209 คน) และไม่ได้รับการ

Radford J, Illidge T, Counsell N, Hancock B, Pettengell R, Johnson P, et al. 

N Engl J Med 2015;372:1598-607.

รกัษาต่อ (211 คน) ค่ากลางการตดิตาม  60 เดอืน เกดิ eventได้แก่ 
disease progression หรือ เสียชีวิตน้อยกว่าที่คาดการณ์ (46 
เหตุการณ์) คือจ�านวน 40 เหตุการณ์ โดย PFS ที่ 3 ปี ในกลุ่มที่ได้
รับกับที่ไม่ได้รับรังสีรักษาคือ 94.6% กับ 90.8%ท�าให้มี absolute 
risk difference −3.8 (95% CI, −8.8 to 1.3)อัตราส่วนของ PFS 
ระหว่างสองกลุม่คือ 1.57 (95% CI, 0.84 to 2.97) รงัสรีกัษามแีนว
โน้มของ PFS ที่ดีกว่าแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ (P = 0.16)
ส่วนผู้ป่วยที่มี PET ให้ผลบวก มี PFS ด้อยกว่าคือ 87.6%

 โดยสรปุ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าภายหลงัรกัษาด้วย ABVD 
3 รอบแล้ว PET ให้ผลลบ การไม่ให้รังสีรักษาต่อ ไม่ท�าให้ผล 
การศึกษาด้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับรังสีรักษา โดยผู้ป่วย Hodgkin’s 
lymphoma stage IA-IIA หาก PET ให้ผลลบภายหลงัจากให้ ABVD 
3 รอบมีการพยากรณ์โรคที่ดีมาก
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 การศึกษา  randomized double blinded controlled, 
phase III  ในผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงในการเป็นซ�้าสูง ได้แก่ผู้ท่ีม ี
ความเสี่ยงข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี primary refractory Hodgkin’s 
lymphoma (HL)หรือเป็นซ�้าภายใน 12  เดือนหลังการรักษาแรก 
หรือมี extranodal disease ขณะเริ่มให้ salvage chemothera-
py  โดยภายหลังได้รบัการท�า autologous stem cell transplan-
tation (ASCT) จะถูกสุ่มระหว่างได้รับ brentuximab vedotin 
1.8 mg/kg จ�านวน 16 รอบทุก 3 สัปดาห์หรือ placebo โดยมี 
primary endpoint คือ progression free survival (PFS) นับ
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสุ ่มเลือกเข้าการศึกษากระทั่งมี tumor 
 progression หรือ เสียชีวิต ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ intention 
to treat ผู้ป่วยทั้งหมด 329 คนถูกสุ่มให้รับ brentuximab 
vedotin (165 คน) หรือได้รับ placebo (164 คน)  ที่ค่ากลางการ

Brentuximab vedotin as consolidation therapy after autologous stem-cell transplantation 
in patients with Hodgkin’s lymphoma at risk of relapse or progression (AETHERA): 
a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial 

Moskowitz C H, Nademanee  A, Masszi  T,  Agura E, Holowiecki  J, Abidi MH, et al. for the AETHERA Study Group 

Lancet 2015; 385: 1853–62

ติดตามที่ 30 เดือน กลุ่มที่ได้ brentuximab vedoinมี PFS ที่ดี
กว่าคือ 42.9 เดือน ขณะที่กลุ่ม placebo มี PFS 24.1 เดือนโดย
ประโยชน์ของการได้รับ brentuximab vedotinพบได้ในแทบ 
ทุก subgroup ของประชากรในการศึกษาอย่างไรก็ดี overall 
survival  ไม่แตกต่างกันในสองกลุ ่ม ผลข้างเคียงที่พบบ่อย
ของbrentuximab vedotinคอื peripheral neutropathy (56%)  
ขณะที่กลุ่ม placebo พบน้อยกว่า (16%) และ  neutropenia 
(35% กับ 12% ในกลุ่ม placebo)

 โดยสรุป การให้ brentuximab vendotin consolidation 
สามารถเพิ่ม PFS ในผู้ป่วย HL ที่มีความเสี่ยงในการเป็นซ�้าสูงหลัง 
ASCT

 การศกึษา randomized, open-label phase III ในประเทศ
จนีเพือ่เปรียบเทยีบประสทิธภิาพของ entecarvir กบั lamivudine 
ในการป้องกนั HBV reactivation ภายหลงัการรกัษาด้วย R-CHOP 
ซึ่งเป็นการศึกษาย่อยในการศึกษาที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ  
R-CHOP ทุก 3 สัปดาห์ กับ ทุก 2 สัปดาห์ในการรักษา diffuse 
large B-cell lymphoma ผู้ป่วยที่ถูกสุ่มเข้าการศึกษาจะต้อง 
ตรวจพบ  HBsAgและ การท�างานของตับปกติ  ร่วมกับ HBV DNA 
น้อยกว่า 103 copies/mL และต้องไม่เคยได้รบัยาต้านไวรสัมาก่อน 
ผู ้ป ่วยจะได้รับยาต้านไวรัส 1 สัปดาห์ก่อนเร่ิมยาเคมีบ�าบัด 
จนกระทัง่ 6 เดอืนภายหลงัการรบัยาเคมบี�าบดั โดยมผีูป่้วยทีถ่กูสุม่
เข้ารับ entecavir จ�านวน 61คน และ lamivudine จ�านวน 60 คน 

Entecavir vs Lamivudine for Prevention of Hepatitis B Virus Reactivation Among Patients 
With Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma Receiving R-CHOP Chemotherapy 
A Randomized Clinical Trial 

Huang H, Li X, Zhu J, Ye S, Zhang H, Wang W, et al.  JAMA. 2014;312:2521-2530

primary endpoint คือการอุบัติการณ์การเกิด HBV related 
hepatitis โดยกลุม่ entecarvir มอีบุตักิารณ์การเกดิ HBV-related 
hepatitis ต�่ากว่าอย่างมีนัยส�าคัญ  (0% กับ 13.3%, p=.003) รวม
ทั้งมีอุบัติการณ์การเกิด  HBV reactivation ต�่ากว่า (30.0% กับ 
6.6%, p= .001) และ อัตราการหยุดยาเคมีบ�าบัดเนื่องจาก 
hepatitis ต�่ากว่า (18.3% กับ 1.6%, p=.02)

 โดยสรุป entecarvir สามารถลดอุบัติการณ์การเกิด  HBV 
related hepatitis และ HBV reactivation ในผู้ป่วย DLBCL ที่มี  
HBsAg และได้รับการรักษาด้วย R-CHOP
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 การศึกษา open-label, randomised, multicentre trial 
ในผู้ป่วย early-stage favorable Hodgkin’s lymphoma (HL)
โดยเปรียบเทยีบประสทิธิภาพระหว่างยาเคมบี�าบดั ABVD กบั ABV 
(doxorubicin, bleomycin, and vinblastine) AVD (doxorubicin, 
vinblastine, and dacarbazine)  และ AV (doxorubicin and 
vinblastine) จ�านวน 2 รอบ โดยทุกรายได้รับ involved field 
radiation (IFRT) ขนาด 30 Gy โดยผู้ป่วยทุกสุ่มในอัตรา 1:1:1:1 
แต่เนื่องจากมี events เกิดขึ้นในกลุ่มที่ได้รับ AV และ ABV ท�าให้
ต้องปิดการสุม่ผูป่้วยเข้ากลุม่ดังกล่าว คงเหลอืแต่กลุม่ทีไ่ด้รบั ABVD 
และ AVD  โดย primary endpoint คือการที่  freedom from 
treatment failure (FFTF) ไม่ด้อยกว่าของกลุ ่มยาเคมีอ่ืน 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม ABVD ผู้ป่วยจ�านวน 1,502 คน ถูกสุ่ม 
ให้ยาเคมีบ�าบัด ABVD, ABV, AVD, หรือ AV จ�านวน 566, 198, 
571, และ 167 คน ตามล�าดับ FFTF ที่ 5 ปี คือ 93.1%, 81.4%, 
89.2%, และ 77.1% ตามล�าดับ กลุ่มที่ไม่ได้รับ dacarbazine 

Omission of dacarbazine or bleomycin, or both, from the ABVD regimen in treatment of 
early-stage favourable Hodgkin’s lymphoma (GHSG HD13): an open-label, randomised, 
non-inferiority trial.

Behringer K, Goergen H, Hitz F, Zijlstra JM, Greil R, Markova J, et al. German Hodgkin Study Group; Swiss Group for Clinical 
Cancer Research; Arbeitsgemeinschaft Medikamentose Tumortheraple  Lancet 2015;385:1418-27

ให้ผลการรักษาที่ด้อยกว่ากลุ่ม ABVDโดยกลุ่ม ABV มี FFTF  
ที่ 5 ปี ด้อยกว่า 11.5% (HR 2.06 [1.21 to 3.52]) และกลุ่มที่ 
ได้รับ AV มี FFTF ที่ 5 ปีด้อยกว่ากลุ่ม ABVD 15.2% (HR 2.57 
[1.51 to 4.40]) ส่วนกลุ่มท่ีได้  AVD มี FFTF ด้อยกว่ากลุ่ม 
ABVD เล็กน้อย (3.9%, HR 1.50, 1.00 to 2.26) ผลข้างเคยีง grade 
3-4  ในกลุ่มที่ได้ ABVD, ABV, AVD และ AV คือ 33%, 28% 26% 
และ 26% ตามล�าดบั โดย leucopenia  เป็นผลข้างเคยีงท่ีพบบ่อย
ที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ bleomycinในสูตรการรักษา 

 โดยสรุป decarbazine ไม่สามารถละไปจากสูตร ABVD 
เนื่องจากท�าให้ประสิทธิภาพของการรักษาด้อยลง อย่างไรก็ดี  
bleomycin กไ็ม่สามารถละไปจากสตูรการรกัษาได้อย่างปลอดภยั
ดังนั้นผู้ป่วย early-stage favorable HL จึงควรให้การรักษา 
ด้วย ABVD
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Interesting Articles II
นพ. พีระพล วอง

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 แม้ว่าในปัจจุบนั rituximab, cyclophosphamide, doxo-
rubicin, vincristine และ prednisolone (R-CHOP) จะเป็น
สูตรเคมีบ�าบัดมาตรฐานในการรักษา diffuse large B-cell  
lymphoma (DLBCL) แต่การน�าไปใช้ และผลกระทบกบัอตัราการ
รอดชีวิตในผู้ป่วยอายมุากกว่า 80 ปี ยงัไม่ชดัเจน คณะผูว้จิยัท�าการ
รวบรวมข้อมูลจาก The Surveillance, Epidemiology, and  
End Results (SEER)-Medicare database ของสหรัฐอเมริกา  
ในช่วงปี ค.ศ.2002 ถึง 2009 โดยมีผู้ป่วย DLBCL ถึง 4,635 ราย 
ในจ�านวนนี้ 1,156 (25%) ราย มีอายุมากกว่า 80 ปี พบว่ากลุ่ม 
ผูป่้วยทีม่อีายมุากกว่า 80 ปี มโีอกาสน้อยกว่าในการได้รบัการรักษา
ด้วย R-CHOP เทียบกับกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยกว่า โดยมีปัจจัย 

Disease characteristics, patterns of care, and survival in very elderly patients with diffuse 
large B-cell lymphoma.

Williams J N, Rai  A, Lipscomb J, Koff J L, Nastoupil L J, Flowers CR. Cancer 2015; Feb 11. doi: 10.1002/cncr.29290.
[Epub ahead of print]

ท่ีท�าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาด้วย R-CHOP มากข้ึน หาก 
ผู้ป่วยสมรสแล้วstage III/IV ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังส ี
และได้รับ growth factorส่วนปัจจัยท่ีท�าให้ผู ้ป่วยมีโอกาส 
ได้รับ R-CHOP น้อยลง ได้แก่ performance status ที่ไม่ดี และ 
extranodal disease จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สูตรเคมีบ�าบัดและอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยอายุมากกว่า 80 ปี 
พบว่า R-CHOP เป็นสูตรการรักษาเดียวที่เพิ่ม overall survival 
(hazard ratio (HR) 0.45 [0.33, 0.62]) และ lymphoma-related 
survival (HR 0.58[0.38, 0.88]) นับเป็นการศึกษาที่ช่วยยืนยัน
ประโยชน์ที่ได้จาก R-CHOP หากสามารถให้ได้ ในผู้ป่วยอายุ
มากกว่า 80 ปี

R-MPV followed by high-dose chemotherapy with TBC and autologous stem-cell transplant 
for newly diagnosed primary CNS lymphoma. 

Omuro A, Correa DD, De Angelis LM, et al. Blood 2015; Jan 7. pii: blood-2014-10-604561. [Epub ahead of print]

ผู้วิจัยน�าเสนอผลการรักษา primary central nervous system 
lymphoma (PCNSL) ด้วย rituximab, methotrexate (3.5 g/
m2), procarbazine และ vincristine (R-MPV) 5-7 cycle ร่วม
กับ high dose therapy ประกอบด้วย thiotepa, busulfan และ 
cyclophosphamide (TBC) ตามด้วย autologous stem cell 
transplant (ASCT) โดยไม่มี radiotherapy ใน phase II study 
มีผู้ป่วยทั้งหมด 32 ราย ผู้ป่วย 26 (81%) ราย ได้รับ TBC และ 

ASCT ร่วมด้วยตามที่วางแผนไว้ พบว่ามี progression-free sur-
vival และ overall survival ที่ 2 ปี เท่ากับ 81%เท่ากัน มี treat-
ment-related death 3 ราย การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของ R-MPV ร่วมกับ TBC ตามด้วย ASCT ในการ
ควบคุมโรค และเพิ่ม survival ใน PCNSLโดยมี toxicity ที่ยอมรับ
ได้
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Changes in the influence of lymphoma- and HIV-specific factors on outcomes in  
AIDS-related Non-Hodgkin Lymphoma. 

Barta SK, Samuel MS, Xue X, et al.  Ann Oncol 2015; Jan 28. pii: mdv036. [Epub ahead of print]

 ผูว้จิยัท�าการศกึษาการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
รักษา AIDS-related lymphoma ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา โดยการ
ประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยถึง 1,546 ราย ที่เป็น AIDS-related lym-
phoma ในอเมริกาเหนือ และยุโรป แบ่งเป็นช่วงระยะเวลา พบว่า
ผลการรักษา AIDS-related diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL) และ Burkitt lymphoma ดีขึ้นอย่างมากในยุคปัจจุบัน
(2005-2010) เทียบกับก่อนหน้านี้ โดยไม่ขึ้นกับ baseline CD4 
count หรือ International Prognostic Index(IPI) โดยพบว่า 
progression-free survival และ overall survival ท่ี 2 ปี 
ใน DLBCL เท่ากับ 76% และ 67% เทียบกับ 43% และ 24% 

 ในยคุก่อนจะมกีารใช้ antiretroviral therapy (ART) (1989-1995) 
ในขณะที่ IPI ยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ใช้พยากรณ์ผลการรักษาใน 
แต่ละช่วงระยะเวลา นอกจากนี้ยังพบว่าในยุคปัจจุบันปัจจัยที ่
เกีย่วข้องกบั HIV เช่น low CD4 count (50/mm3) และประวัติการ
วินิจฉัย AIDS-defining illnessในอดีต กลับไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญ 
อีกต่อไปในการพยากรณ์ผลการรักษาที่ไม่ดี ซึ่งหมายความว่าการ
รกัษาการตดิเช้ือ HIV ด้วย ART ในยคุปัจจบัุนมีประสทิธภิาพสงูมาก
จนท�าให้ปัจจัยพยากรณ์โรคเดิมที่เกี่ยวข้องกับ HIV ไม่มีผลต่อการ
รักษา AIDS-related lymphoma อีกต่อไป

Incidence of malignancy and the risk of lymphoma in Japanese patients with rheumatoid 
arthritis compared to the general population. 

Hashimoto A, Chiba N, Tsuno H, et al.  J Rheumatol 2015; Jan 15. pii: jrheum.140533. [Epub ahead of print]

 เนื่องจากปัจจุบันอัตราการท�าให้โรคสงบและระยะเวลา 
การมีชีวิตของผู้ป่วย rheumatoid arthritis (RA) มีมากขึ้น 
และยาวนานมากขึ้น ท�าให้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 
โดยเฉพาะ lymphoma มีมากขึ้น ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบข้อมูลการ
เกิดมะเร็งในผู้ป่วย RA โดยใช้ข้อมูลจาก the National Database 
of Rheumatic Diseases ในญีปุ่น่ ในช่วงเวลา 10 ปี (2003-2012)
จ�านวน 66,953 patient-years เปรียบเทียบกับประชากรท่ัวไป
โดยการค�านวณ standardized incidence rates (SIR) พบว่า

มะเร็งที่พบบ่อยที่สุดเรียงล�าดับจากมากไปน้อยในผู้ป่วย RA ได้แก่ 
lung, stomach, breast และ lymphoma โดยอบุตักิารณ์การเกิด
มะเรง็โดยรวมในผูป่้วย RA กลบัน้อยกว่าประชากรทัว่ไป (SIR 0.89 
[0.82, 0.97]) แต่อุบัติการณ์การเกิด lymphoma ในผู้ป่วย RA  
มีมากกว่าประชากรทั่วไป (SIR 3.43 [2.59, 4.28]) โดยมีปัจจัย 
เสี่ยงในการเกิด lymphoma ได้แก่ อายุท่ีมากข้ึน และการใช้ 
methotrexate หรือ tacrolimus
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Impact of conditioning regimen on outcomes for patients with lymphoma undergoing high-
dose therapy with autologous hematopoietic cell transplantation. 

Chen YB, Lane AA, Logan B,et al.  Biol Blood Marrow Transplant 2015; Feb 13. pii: S1083-8791(15)00112-3. doi: 10.1016/j.

bbmt.2015.02.005. [Epub ahead of print]

 แม้ว่า High-dose therapy ร่วมกับ autologous stem 
cell transplant (ASCT) เป็นการรักษาที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐาน
ในHodgkin lymphoma (HL) และ non-Hodgkin lymphoma 
อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมาการเลอืกใช้ conditioning regimen กลบัไม่มี
แนวทางในการเลอืกใช้ โดยขึน้อยูก่บัสถาบนัทีร่กัษา ผูว้จิยัพยายาม
เปรียบเทียบผลการรักษาที่ได้จาก conditioning regimen  
แต่ละชนิดที่ใช้บ่อย [carmustine, etoposide, cytarabine, 
melphalan (BEAM); cyclophosphamide, carmustine (dose 
below 375 mg/m2), etoposide (CBVlow); cyclophospha-
mide, carmustine (dose above 375 mg/m2), etoposide 
(CBVhigh); busulfan, cyclophosphamide; total body 

irradiation based regimen] จากข้อมลูผูป่้วยท่ีได้รบัการท�า ASCT 
4,917 ราย จาก the Center for International Bone Marrow 
Transplant Registry พบว่าtransplant related mortality ที่  
1 ปี โดยรวม 4%-8% ไม่แตกต่างกันในแต่ละ regimen แต่เมื่อ
วเิคราะห์ในรายโรคพบว่า ผูป่้วยทีไ่ด้รบั CBVhighใน diffuse large 
B-cell lymphoma มีอัตราตายสูงกว่า เมื่อเทียบกับ BEAM 
(hazard ratio (HR) 1.44 [1.16, 1.77], p=0.001)ผู้ป่วยที่ได้รับ 
CBVlowใน follicular lymphoma มีอัตราตายต�่ากว่า เมื่อ 
เทียบกับ BEAM(HR 0.63 [0.45, 0.87], p=0.006)และส�าหรับ HL 
พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ BEAM มีอัตราตายต�่าที่สุด เมื่อเทียบกับ 
regimen อื่น ๆ (p<0.001)
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Case discussion I
พญ. จักรำวดี จุฬำมณี และ นพ. อำนุภำพ เลขะกุล

สาขาวิชาโลหิตวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

 ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพค้าขาย ศาสนาอิสลาม 
ภูมิล�าเนา อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา

อำกำรส�ำคัญ คล�าพบก้อนในท้องมา 4 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน 

 4 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยสังเกตว่าท้องโตขึ้น คล�าได้
ก้อนในท้อง ไม่ได้ไปตรวจรักษา เพราะไม่คิดว่าผิดปกติ ไม่มีไข้ ไม่มี
ปวดท้อง ไม่มีเบื่ออาหาร น�้าหนักปกติ

 2 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล รู้สึกว่าก้อนโตขึ้น จึงไปตรวจที่
โรงพยาบาลจังหวัด แพทย์ตรวจพบว่ามีก้อนในท้องและม้ามโต 
แนะน�าให้มารักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ประวัติอดีต

 ไม่มีโรคประจ�าตัว

 ไม่มีประวัติมะเร็งในครอบครัว

 ไม่มีประวัติแพ้ยาหรืออาหาร

  กำรตรวจร่ำงกำย

Vital signs: T 36.7 °C, P 100/min, R 20/min, BP 146/97 
mmHg

General appearance:  A Thai female, good consciousness

HEENT:  mildly pale, not icteric sclera

Lymph node: not palpable

CVS: PMI at Lt 5th ICS and MCL, normal S1S2, no murmur

Lungs: clear and equal breath sound

Abdomen: mild distension, soft, not tender Left para- 
umbilical mass size 5 cm, nodular surface, firm to hard 
consistency, fixed Liver 6 cm below right costal margin, 
blunt edge, firm, smooth Spleen 6 cm below left costal 
margin, firm to hard consistency

Extremities: no groin node, no edema, no skin lesion

ประวัติ  ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเบื้องต้น

CBC : Hb 10.1 g/dL, Hct 31.8%, RBC 4.08 x 106/uL, MCV 
77.9 fL, MCH 24.8 pg, MCHC 31.8 g/dL, RDW 15.5%, WBC 
6.75 x 109/L, PMN 78%, L 16%, E 2%, M 4%, platelets 141 
x 109/L   

Blood chemistry: FBS 93 mg%, BUN 7.1 mg%, Cr 0.37 
mg% DB 0.14 mg%, TB 0.39 mg%, AST 13 u/L, ALT 11 u/L, 
ALP 135 u/L Total protein 8 g/dL, albumin 5 g/dL, glob-
ulin 3 g/dL Uric acid 4.6 mg% LDH 238 u/L

Chest X-ray: no definite lung infiltration, no cardiomegaly

CT abdomen: A large retroperitoneal mass, 5.7 x 6.6 x 7.3 
cm, at left lower paraaortic region near the aortic  
bifurcation with anterior displacement of inferior  
mesenteric vein. The mass is very hypervascular in  
arterial phase and venous phase with washout in delayed 
phase. Three minute microcalcifications are also  
detected. Heterogenous enhancement implies necrotic 
areas. Multiple surrounding retroperitoneal nodes,  
6-23 mm, with surrounding fat strandings at paraaortic, 
aortocaval, precaval and retrocaval regions. Diffuse  
hepatomegaly, 170 mm, and splenomegaly are seen 
without focal lesion. (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ภาพ CT abdomen ของผู้ป่วย
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  สรุปปัญหำของผู้ป่วย

 1.  Intraabdominal mass

 2.  Hepatosplenomegaly

 3.  Anemia

  อภิปรำย

 ผู ้ป ่วยหญิงไทยอายุน้อย คล�าได้ก ้อนในท้องมา 4 ปี  
ขนาดของก้อนโตขึน้ช้าๆ ไม่มเีบือ่อาหารหรอืน�า้หนกัลด สาเหตขุอง
ก้อนที่โตขึ้นในรายนี้คิดถึงสาเหตุที่เป็น benign disease มากกว่า 
malignant diseaseร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ 
เพียงภาวะซีดเล็กน้อย และจากผล CT scan abdomen พบมี 
retroperitoneal mass with surrounding retroperitoneal 
nodes  โดยก้อนที่พบในรายน้ีคิดถึงต่อมน�้าเหลืองที่โตขึ้นมาก 
ที่สุด เนื่องจากเป็นก้อนกลมเดี่ยวและไม่ได้สัมพันธ์กับอวัยวะอื่นๆ 
ในช่องท้อง  ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการทางระบบอื่นๆ นอกจากก้อนที่
โตขึน้ จงึคดิถงึโรคในกลุ่ม benign lymph node disease มากกว่า
การติดเชื้อหรือ immunologic disease โรคที่น่าจะเป็นได้มาก
ที่สุดในผู้ป่วยรายนี้ได้แก่

 • Castleman disease (Angiofollicular lymph node  
  hyperplasia)

 • Sinus histiocytosis with massive lymphadenop 
  athy (Rosai-Dorfman disease)

 เนื่องจากก้อนมีขนาดใหญ่และอยู่บริเวณ retroperitoneal 
ผูป่้วยจงึได้รบัการผ่าตดั ผลการผ่าตดัพบมี Retroperitoneal mass 
9 x 6 cm in size, left lateral to the infrarenal aorta and 
displace the left kidney to the lateral, hypervascular,  
no capsule with the reactive node around the mass. 
Normal contour of the liver, no cirrhosis. Congested 
splenomegaly with normal surfaceลักษณะพยาธิสภาพหน้า
ตัดของก้อนเนื้อดังรูปที่ 2

รูปที่ 2  ลักษณะพยาธิสภาพหน้าตัดของก้อนเนื้อ

  ผลกำรตรวจทำงพยำธิวิทยำ

Lymph node, retroperitoneal, excision: Castleman 
disease, hyaline-vascular variant (รูปที่ 3)

Lymph node, adjacent, biopsy: Reactive change with 
predominant vascular channels

Liver, biopsy: Minimal inflammatory cell infiltrate in 
portal areas and parenchyma

Spleen, biopsy: Mild congestion with some neutrophils 
in red pulp

(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

รูปที่ 3 พยาธิจุลกายวิภาคของก้อนเนื้อ
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 รูปที่ 3 พยาธิจุลกายวิภาคของก้อนเนื้อ แสดง 

 (ก) enlarged follicles with atrophic centers

 (ข) mantle lymphocytes appear to form rings 
  imparting an onion-skin like appearance

 (ค) Hassall corpuscle-like atrophic follicle center  
  contains a radiating vessel at top simulating  
  a lollipop 

 (ง) pale-pink vessel-rich interfollicular stroma

 ผูป่้วยได้รับการวินจิฉยัเป็น Castleman disease, hyaline- 
vascular variant 

 ปัญหาเรื่องตับและม้ามที่โตคิดถึงสาเหตุจาก reactive 
มากกว่าจะคิดถึงกลุ่ม multicentric Castleman disease ท่ีม ี
ตัวโรคหลายต�าแหน่ง เนื่องจากผู้ป่วยมีต่อมน�้าเหลืองขนาดใหญ่
เพียงต�าแหน่งเดียว ส่วนต่อมน�้าเหลืองอื่นๆ มีขนาดเล็กมาก และ 
ผู้ป่วยไม่มีอาการแสดงทาง systemic ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้หลังได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัดก้อนขนาดใหญ่ออกและติดตาม CT scan 
abdomen ซ�้าอีก 6 เดือนต่อมา พบว่ามี spontaneous regres-
sion ของ retroperitoneal และ sattellite lymph nodes  
ร่วมกับตับม้ามมีขนาดเล็กลง

 สาเหตุของภาวะโลหิตจาง มีระดับ hemoglobin ต�่า และ
ลกัษณะของเมด็เลอืดแดงพบ MCV ต�า่เลก็น้อย ผลอ่านสเมยีร์เลอืด
พบเม็ดเลือดแดงติดสีปกติ มีขนาดเล็กลงเล็กน้อย ได้ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม คือ hemoglobin typing เข้าได้กับ alpha 
thalassemia trait (F 0.2%, A

0
 89.5%, A

2
 2.5%) หลังผ่าตัดได้

ติดตามผล CBC พบว่าปริมาณเมด็เลอืดแดงและขนาดเมด็เลอืดกลบั
สู่ภาวะปกติ ดังนั้นโลหิตจางในรายนี้คิดถึงสาเหตุจาก anemia of 
chronic disorder มากที่สุด

 Castleman disease ได้มีการรายงานครั้งแรกโดย  
Benjamin Castleman ใน ค.ศ.1954 และรายงานรวบรวมผู้ป่วย
ใน ค.ศ. 1956 ซึง่ได้รวบรวมผูป่้วยทีม่ ีmediastinal lymph node 
โรคน้ีเป็นความผิดปกติของต่อมน�้าเหลือง เป็นโรคที่พบได้น้อย
สัดส่วนเพศชายและหญิงเท่ากัน ส�าหรับชื่ออื่นๆ ที่มีรายงาน ได้แก่ 
angiofollicular lymph node hyperplasia และ giant lymph 
node hyperplasia 

 Castleman disease จ�าแนกเป็นชนิดย่อยได้ 4 ชนิด  
ข้ึนกับลักษณะทางพยาธิวิทยา อาการแสดงและผลตรวจอื่นๆ  
เช่น inflammatory cytokines โดยเฉพาะ IL-6, viral serology 
เช่น HHV-8, HIV หรือไวรัสชนิดอื่น เป็นต้น ชนิดย่อยทั้ง 4 ชนิด 
ได้แก่ 

 1. Hyaline-vascular Castleman disease  มักพบเป็น 
  ก้อนเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มของต่อมน�้าเหลือง ส่วนใหญ่ 
  พบในช่องอก ไม่มีอาการแสดงทาง systemic มักพบ 
  ในช่วงอายุประมาณ 40 ปี สัดส่วนเพศหญิงและ 
  ชายเท่ากัน เช่ือว่าสาเหตุท่ีมี vascular proliferation  
  เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของ intrafollicular  VEGF  
  ท�าให้มีการรั่วของ protein-enrich plasma ใน  
  subendothelium เกิดการหนาตัวของเส้นเลือดและ 
  มี hyalinization

 2. Plasma cell Castleman disease ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 
  มีก้อนต่อมน�้าเหลืองโตหลายต�าแหน่งและมีอาการ 
  ทาง systemic ร่วมด้วย ได้แก่ ไข้ เหง่ือออกกลางคืน  
  เพลีย ม้ามโต hypergammaglobulinemias และ  
  cytopenias สาเหตุเชื่อว่าสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ  
  serum IL-6 และพบว่าโรคนีม้คีวามสมัพนัธ์กบั POEMS  
  syndrome

 3. HHV-8-associated Castleman disease  มักพบใน 
  ผู้ป่วยที่เป็น immunocompromised เช่น AIDs พบ 
  อาการทาง systemic ได้บ่อยและมีความสัมพันธ์กับ 
  การติดเชื้อ HHV-8  โรคนี้มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไป 
  เป็น large B-cell lymphoma 

 4. Multicentric Castleman disease, not otherwise  
  specified พบในผู ้ป ่วยอายุมาก โดยมีอายุเฉลี่ย 
  ประมาณ 60 ปี มีอาการทาง systemic เชื่อว่าสาเหตุ 
  อาจสัมพันธ์กับ serum IL-6 และตัวโรคมีความเสี่ยง 
  ที่จะพัฒนาไปเป็น lymphoma ชนิดอื่นๆ ได้
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 การรักษาในปัจจุบันแบ่งเป็น unicentric Castleman 
disease และ multicentric Castleman disease ส�าหรับ 
unicentric Castleman disease การรักษาหลัก คือ การผ่าตัด 
ซ่ึงให้ผลการรักษาดี หายขาดได้ถึงร้อยละ 95 ของผู้ป่วยทั้งหมด  
หากไม่สามารถผ่าตดัได้อาจให้การรักษาด้วย local radiotherapy  
ส่วน multicentric Castleman disease หากไม่สามารถผ่าตัดได้
ทั้งหมด จะให้การรักษาด้วย neo-adjuvant therapy ได้แก ่
rituximab หรือ steroids โดยอาจให้ร่วมกับ alkylating agents 
ได้แก่ cyclophosphamide หรอื chlorambucil หรอืให้การรักษา
ด้วย lymphoma-based chemotherapy เช่น CHOP, CVAD 
เป็นต้น ซึ่งผลการรักษามีความแตกต่างกันในแต่ละรายงาน  
ยาอื่นๆ ที่มีรายงานการรักษาใน multicentric Castleman  
disease ได้แก่  2-Chloro-2’-deoxyadenosine (2-CDA),  
interferon-α, thalidomide, all-trans retinoic acid, borte-
zomib และ anti-IL6 เป็นต้น

 ส�าหรับการพยากรณ์โรคจากการศึกษาของ Shin และ 
คณะพบว่า unicentric Castleman disease มีการพยากรณ์โรค
ที่ดีมาก ส่วน multicentric Castleman disease มีพยากรณ์โรค
ทีแ่ย่กว่าอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ โดยปัจจัยทีม่ผีลต่อการพยากรณ์ 
คือ อายุที่มากกว่า 60 ปีและม้ามโต

 เน่ืองจากผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็น unicentric Castleman 
disease การรักษาจึงได้ผ่าตัดเอาก้อนออก หลังจากการผ่าตัด 
ผู้ป่วยสบายดี ไม่มีอาการผิดปกติ ได้ติดตามผู้ป่วยทุก 2-3 เดือน 
ไม่พบการกลับเป็นซ�้าของโรค 
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Case discussion II
พญ.  พิมพ์ใจ นิภำรักษ์ 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ผู้หญิงอายุ 38 ปี มาโรงพยาบาลด้วยเรื่อง ต่อมน�้าเหลือง 
ที่คอโตมาประมาณ  2 เดือน ผู้ป่วยไม่มีไข้ ไม่มีเบื่ออาหารและน�้า
หนักลด  ผู้ป่วยไม่มีโรคประจ�าตัวและไม่ได้ทานยาเป็นประจ�า 
ตรวจร่างกายพบ ECOG= 0 และมีต่อมน�้าเหลืองที่คอข้างขวาโต 
(right lower cervical lymphnode) ขนาด 7-8 ซม. ส่วนตรวจ
ร่างกายระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

     ผลชิ้นเนื้อของต่อมน�้าเหลืองพบ large immature lymphoid 
cell with irregular nucleus ย้อม immunohistochemistry 
(IHC) พบติด CD30  CD8  CD3  βF1  และ granzyme (<10%)  
และไม่ติด ALK  CD4  CD20  CD56  AE1/AE3 และ EBER 

     ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่คอ ช่องอก และท้อง พบ  Matted 
enhancing solid and cystic nodes at the right cervical 
region level II- IV, measured about 7.5* 6.9* 8.7 cm. in  
3 diameter. Multiple subcentimeter nodes in bilateral 
level I and right supraclavicular region. Subcentrimeter 
right upper and lower paratracheal and subcarinal nodes.

     ผลตรวจไขกระดูก (BMA  BMBx และ Flow cytometry) 
ไม่พบมะเร็งลุกลามในไขกระดูก

 สรุป  ผู้ป่วยได้รับการวินิจัยฉัยเป็น Anaplastic large cell 
lymphoma, T cell phenotype (ALK-) เนื่องจากย้อมติด CD30 
และติด T cell marker ได้แก่ CD3 CD8 และ βF1  ผู้ป่วยเป็น
ระยะที่ 2 และ มี bulky lesion (ขนาดต่อมน�้าเหลืองมากกว่าหรือ
เท่ากบั 7 ซม.) พยากรณ์โรคโดย age adjusted IPI (ECOG/  LDH/ 
stage) เท่ากับ 1 จากที่มีระดับ lactate dehydrogenase (LDH) 
สูงกว่าระดับปกติ

 ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยเป็น ALCL ที่ตรวจไม่พบ ALK 
โปรตีนจากการตรวจย้อม IHC ซึ่งมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิดนี้ต้อง
แยกวินิจฉัยกับ peripheral T cell lymphoma not otherwise 
specified (PTCL-NOS) และ classical Hodgkin’ lymphoma 
ท่ีสามารถตรวจพบผลบวกของ CD 30 ได้เและตรวจไม่พบ ALK 
gene rearrangement  เหมือนกัน1  อุบัติการณ์ในการเกิด ALCL 
พบได้ประมาณร้อยละ 2 ของมะเร็งต่อมน�้าเหลือง (NHL) และ 
คิดเป็นร้อยละ 6 ของผู้ป่วย PTCL โดยมะเร็งต่อมน�้าเหลือง
ชนิดALK- ALCL จัดอยู่ในกลุ่ม peripheral T cell lymphomas 
ที่ประกอบด้วย 1. PTCL-NOS  2. Angioimmunoblastic T-cell 
lymphoma (AITL) และ 3. ALK-negative ALCL  ซ่ึงผูป่้วย ALCL 
ที่ตรวจไม่พบ ALK gene rearrangement มักเป็นผู้ป่วยสูงอายุ 
และมีอาการทางคลินิคดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 1    Clinical features of ALK+and ALK-ALCL.      

 ALK-positive ALK-negative

Age at diagnosis 25-35 y 55-60 y

Sex Male predominance Male predominance

Stage at diagnosis III-IV III-IV

B-symptoms Present Present

IPI score High High

Lymph nodes involvement Yes Yes

Extranodal involvement 60% 20%

Extranodal sites Bone, soft tissue, Skin, liver, GI tract

 bone marrow, spleen 

Leukaemic phase Rare Rare

CNS involvement Rare Rare
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 ผู้ป่วยที่เป็น ALK- ALCL ส่วนใหญ่มีการพยากรณ์ของโรค 
ที่ไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ ALK+ ALCL โดยจากหลายการศึกษา 
ในต่างประเทศพบว่าผู้ป่วยที่เป็น ALK- ALCL และได้รับการรักษา
ด้วยยาเคมบี�าบดัสตูร CHOP พบว่ามอีตัราการรอดชวีติ และ อตัรา
การรอดชีวิตโดยโรคสงบที่ 5 ปี เท่ากับร้อยละ  37-49 และ 36-37 
ตามล�าดับ ซึ่งต่างจากผู้ป่วย ALK+ ALCL ที่ได้รับการรักษาด้วย 
CHOP พบมอีตัราการรอดชวีติ และ อตัราการรอดชวีติโดยโรคสงบ
ที่ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 70-93 และ  60-88 ตามล�าดับ ดังตารางที่23  

การรักษา ALK- ALCL ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากลักษณะของตัวโรค
แสดงออกได้หลายรปูแบบ (heterogeneous manifestation) และ
ยังไม่มีการศึกษาชนิด randomized control trial แต่เนื่องจาก
หลายการศึกษาพบว่าการรักษา ALK- ALCL ด้วย CHOP ให้ผลที่
ไม่ดีจึงมีการศึกษาการรักษา peripheral T cell lymphoma ใน
ต่างประเทศด้วยยาเคมีบ�าบัดที่มีความแรงมากขึ้น ซึ่งการศึกษา
เหล่านี้จะท�าการศึกษาผู้ป่วย ALK- ALCL ด้วย เช่น จากการศึกษา
ของ NHL-B1 (randomized trial) ท�าการศกึษาผูป่้วย aggressive 
NHL ทัง้ชนดิ B และ T ด้วยการให้ etoposide 100 มก./วนั จ�านวน 
3 วัน เพิ่มเติมจากการให้ CHOP ทุก 2 สัปดาห์ (CHOEP-14) และ 
ทกุ 3 สัปดาห์ (CHOEP-21) เปรยีบเทยีบกบัการให้ CHOP-14 และ 
CHOP-21 พบว่า มีการตอบสนองระดับ complete remission 
(CR) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79 เป็น 88 (p=0.003) และมีอัตราการ
รอดชีวิตโดยโรคสงบที ่5 ปี  เพ่ิมจากร้อยละ 58 เป็น 69 (p=0.004) 
ซึ่งในการศึกษานี้มีผู้ป่วย ALCL ทั้งหมด 67 คน จาก 710 คน 4,5  

และมีการศึกษาของ German group ได้ศึกษาย้อนหลังคนไข้ที ่
อยู่ในการวิจัยทั้งหมด 7 งานวิจัยของ NHL-B1 และ NHL-B2 ที่ได้
รับการวินิจฉัย ALCL จ�านวน 191 คน เป็น ALK- ALCL จ�านวน 
113 คน ได้รับการรักษาด้วย CHOP-14/21  CHOEP-14/21 High 
CHOEP-14/21  หรือ Mega- CHOEP พบว่ามีอัตราการรอดชีวิต
โดยโรคสงบและอตัราการรอดชวีติที ่3ปี เท่ากบัร้อยละ 46 และ 62 
ตามล�าดับ และพบว่าในกลุ่มที่เป็น ALK- ALCL ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย
และมีระดับ LDH อยู่ในเกณฑ์ปกติจะมีอัตราการรอดชีวิตโดยโรค
สงบท่ีดีกว่า ผู้ป่วยท่ีสูงอายุและมีระดับ LDH สูงกว่าเกณฑ์ปกติ6 

จากหลายการศึกษาเกี่ยวกับการรักษา peripheral T cell NHL 
รวมทั้ง ALK- ALCL และ agressive NHL ชนิดอื่น พบว่าการให้ยา 
etoposide เพิ่มเติมจาก CHOP (CHOEP) ในการรักษาผู้ป่วยหลัง
ได้รับการวินิจฉัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ส่งผลให้มี
การตอบสนองระดบั CR  มอีตัราการรอดชวีติโดยโรคสงบและอตัรา
การรอดชีวิตเพิ่มขึ้น  ยาเคมีบ�าบัดในการรักษาผู้ป่วยที่ดื้อต่อการ
รักษาหรือโรคกลับเป็นซ�้า ได้แก่ DHAP   ICE และท�าปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�าเนิด (autolologous stem cell transplantation) กรณีที่
ผู้ป่วยตอบสนองต่อยาเคมีบ�าบัด (chemosensitive)  ส�าหรับยา
ใหม่ที่ FDA รับรองในการน�ามาใช้ในการรักษา ALCL คือ mono-
clonal anti CD30 antibody (Brentuximab vedotin) จากการ
ศกึษาระยะที ่2 ได้ท�าการศกึษาผูป่้วย relapsed/ refractory ALCL  
จ�านวน 58 คน พบว่ามีอัตราการตอบสนองท้ังหมดร้อยละ 86  
และมีการตอบสนองระดับ CR เท่ากับร้อยละ 577

ตารางที่ 2 Prognosis in ALK+ and ALK- ALCL according to reported 

 ALK-positive ALK-negative

Gascoyne (1999) 5-y OS 93% 5-y OS 37%

 5-y PFS 88% 5-y PFS 37%

Savage (2008) 5-y OS 70% 5-y OS 49%

 5-y OS 70% 5-y OS 49%

Falini (1999) ORR 92% ORR 84%

 10-y DFS 82% 10-y DFS 28%

Schmitz (2010) 3-y OS 89% 3-y OS 62%

 3-y EFS 76% 3-y EFS 46%
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 สรุปการรักษาในผู้ป่วยรายน้ี  ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย 
CHOEP ทัง้หมดจ�านวน 8 cycles ร่วมกบัการฉายแสงทีบ่รเิวณต่อม
น�้าเหลืองที่มีขนาดใหญ่ (IF-RT) หลังได้ CHOEP 6 cycles และ 
พบว่าได้ CR จากการท�า gallium scan ตอนนี้ผู้ป่วยสบายด ี
และตรวจไม่พบการกลับเป็นซ�้าของโรคหลังได้รับการรักษาครบมา
ประมาณ 1 ปี
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Q and A
นพ. วีระศักดิ์ นำวำรวงศ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ป่วย Gastric MALT lymphoma ที่ตรวจ 
H. pylori แล้วได้ผลลบจะได้ผลจากการรกัษา
ด้วยยาสูตรปฏิชีวนะหรือไม่?

Q
A ประมานร้อยละ 90 ของ gastric MALT lymphoma 

จะพบว่าม ีH pylori ได้ผลบวก การก�าจัด H pylori 
จะส่งผลให้เกิด remission ถึงร้อยละ 50-90 1, 2 

 ส่วนใหญ่ของผู้ป่วย gastric MALT lymphoma จะมีลักษณะโรค
แบบค่อยเป็นค่อยไป พบว่า overall survival ที ่5 ปี หลงัจากรกัษา
ก�าจัด H pylori แล้วเป็นร้อยละ 82-963,4

 การรักษาผู้ป่วย gastric MALT lymphoma ที่  H pylori 
negative มีรายงานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2006 ในผู้ป่วย localized 
gastric Helicobacter pylori negative MALT lymphoma  
จากการตรวจได้ผลลบทั้ง 4 วิธีคือ histology, breath test, 
serological testing ด้วยวิธี ELISA และ stool antigen ผลการ
ศึกษาพบว่ามีการตอบสนอง 5 ราย โดย 4 รายตอบสนองแบบ 
complete response  1 ราย เป็น partial response โรคไม่มี
การเปลี่ยนแปลง (stable disease) นาน 12 เดือน แล้วส่งต่อไป
รับยาเคมีบ�าบัด แต่ผู้รายงานก็ให้ความเห็นว่าบางรายอาจจะเป็น 
false negative5 ต่อมามีรายงานการศึกษาผู้ป่วย gastric MALT 
lymphoma จ�านวน 137 ราย พบว่าเป็นกลุ่ม H. pylori ผลการ
ตรวจเป็นลบ ร้อยละ 9 ผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่า 2 ใน 7 ราย (29%)  
ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ6 จากการศึกษามีผู้ป่วย 11 รายที่เป็น 
H. pylori negative low-grade gastric MALT lymphoma โดย 
6 รายได้รับการรักษายาปฏิชีวนะ 3 รายตอบสนองแบบ CR อีก  
3 รายตามด้วยการให้ radiotherapy หลังได้รับ การฉายแสงตอบ
สนองแบบ CR 7 จากการศึกษาทบทวนงานตีพิมพ์ 8 รายงาน 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1999-2009 รวมผู้ป่วย pylori negative low-grade 
gastric MALT lymphoma 72 รายที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ปฏชีิวนะพบว่ามกีารตอบสนอง 14 ราย (19%) 7 ต่อมากลุม่ EGILS 
(European Gastro-Intestinal Lymphoma Study) ได้แนะน�า
ให้รักษาเพื่อก�าจัดเชื้อในผู้ป่วย gastric MALT lymphoma ที่  
H pylori ได้ผลลบ เน่ืองจากการตรวจทางห้องปฏบิตักิารอาจได้ผล 

false negative หรืออาจจะเกิดจากเช้ือ Helicobacter ชนิด 
H heilmannii 8,9 จากการท�า systematic review ใน 11 รายงาน
ผู้ป่วย 110 ราย ที่เข้าเกณฑ์ H. pylori-negative, Gastric  
Low-grade MALT Lymphoma แม้ว่าได้ท�าการตรวจหาเชือ้อย่าง
น้อย 3 วธิใีนการสบืค้นหาเชือ้แล้วไม่พบ  การให้การรกัษาเพือ่ก�าจดั
เชื้อพบว่ามีการregression ของโรค 17 ราย (15.5%; 95%  
CI, 8.7-22.2) เนื่องจากโรคนี้มักจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 
(indolent) ดังนั้นก่อนที่จะหันไปพึ่งการรักษาที่ aggressive 
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และมีผลแทรกซ้อนมาก ก็น่าจะมีเหตุผล 
ท่ีจะลองให้การรักษาเพือ่ก�าจดัเช้ือในผูป่้วยทุกรายโดยไม่จ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงเรื่องสภานะของ H pylori 10 และในปี ค.ศ.  2013 ESMO 
(European Society for Medical Oncology) Guidelines 
Working Group. Gastric marginal zone lymphoma of  
MALT type ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในกรณีที่ H. pylori 
ได้ผลลบนัน้ การ regression ของตวัโรค lymphoma ไม่น่าจะเป็น
ไปได้ และจ�าเป็นต้องให้การรักษาแบบโรคมะเร็งท่ัวไป แต่การให้
สูตรยาต้านเช้ือ helicobacter อาจจะคุ้มค่ากับความพยายาม 
เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วย lymphoma บางรายพบว่ามีการตอบ
สนองต่อการรักษา 9  ในกรณีท่ีเป็น H. pylori ได้ผลลบนั้นถ้า 
ไม่พบ lymphoma regression ใน 2-3 เดือน หลังจากได้รับยา
ปฏิชีวนะควรจะให้การรักษาด้วยการฉายรังสีต่อไป9, 11 จากการ
ศึกษาทบทวนรายงานผู้ป่วย 128 ราย ที่ได้รับการส่งตัวมารักษาที่ 
MD Anderson Cancer Center ย้อนหลังตัง้แต่ปี ค.ศ. 1991-2011 
พบผู้ป่วยที่เป็น gastric MALT lymphoma ที่เป็น stage I  
H. pylori positive (HPP) และ early stage H. pylori negative 
(HPN) พบว่ามี 81 รายท่ีเป็น stage IAE HPP (39/81, 48%)  
หรือ HPN (42/81, 52%) จากการศึกษาโดยการตรวจหาหลักฐาน 
H. pylori โดยอาศัย histopathologic  พบว่ามีการให้ first-line 
antibiotic therapy 39 ราย (100%) ในกลุ่ม HPP และ 28/42 
(67%) ในกลุ่ม HPN ผลการรักษาพบว่าอัตราการตอบสนองแบบ  
CR หลังได้รับยาปฏิชีวนะจะสูงอย่างมีนัยยะส�าคัญในกลุ่มที่ได้รับ
ยาในกลุ่ม HPP เมื่อเทียบกับกลุ่ม HPN (22/39, 56% vs 7/28, 
25%; p=0.019). เวลาที่ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองแบบ CR ไม่ต่าง
กันคือ (HPP: 7.8 เดือน 3-40 เดือน; HPN: 9.7 เดือน 3-35 เดือน 
p=0.385). เมื่อติดตามไปนาน 110 เดือนในกลุ่ม HPP และ 
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91.5 เดือนในกลุ่ม HPN พบว่า 3/22 (14%) และ 2/7 (28%) ที่
ตอบสนองมีการคืนกลับของโรคตามล�าดับ (p=0.362). ส�าหรับ 
ผูป่้วยทีไ่ม่ตอบสนองต่อการรกัษาด้วยยาปฏชิวีนะได้รบัการฉายแสง
รังสีเป็นส่วนใหญ่ ทุกรายมีการตอบสนองแบบ CR ไม่พบความ 
แตกต่างกันใน in time to progression (HPP, 90% ต่อ HPN, 
92% ที่ 8 ปี; p=0.543) และมี overall survival (HPP, 93% ต่อ 
HPN, 100% ที่ 8 ปี; p=0.068). สรุปว่าผู้ป่วย stage IAE HPN 
gastric MALT lymphoma สามารถที่จะได้รับการตอบสนองท่ี
ยืนนานด้วยยาปฏิชีวนะอย่างเดียว ที่ตอบสนองนี้อาจเนื่องจากผล
การตรวจเป็นการพบ H. pylori ผลลบลวง หรืออาจะเนื่องจากการ
พบความสัมพันธ์ระหว่า HPN gastric MALT lymphoma กับเชื้อ
แบคทีเรียอื่น ๆ ที่ตรวจไม่พบก็เป็นไปได้ ผู้ที่ไม่ตอบสนองสามารถ
ให้การรักษาได้ผลด้วยการฉายแสงรังสี การให้การรักษาที่ได้ผล
ล่าช้าในผู้ป่วยเหล่าน้ีที่รอผลการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะไม่ได้มีผล 
กระทบต่อผลลัพธ์ระยะยาว มีข้อเสนอแนะว่าควรให้ยา first-line 
therapy ด้วยยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย stage IAE HPN gastric MALT 
lymphoma และ ควรหลกีเลีย่งการฉายแสงในผูป่้วยกลุม่นี.้ 12 และ
จากการศึกษาผู้ป่วย gastric MALT lymphoma 97 ราย พบว่า 
24 รายเป็น HP negative ในจ�านวนน้ี 13 ราย (เป็น stage I 8 ราย 
และ stage II 5 ราย) ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเพียงอย่าง
เดียวเม่ือติดตามไปนาน 95 เดือน พบว่า 12 รายยังมีชีวิตอยู่  
โดย 6 รายที่เป็น stage I มีการตอบสนองโดยที่เป็น CR 5 ราย 
PR  1 ราย  stable disease 4 ราย (11-27 เดือน) และมี 3 ราย
อาการโรคเป็นมากขึน้ ทกุรายที ่stable disease ได้รบัยาเคมบี�าบัด 
มี 1 รายที่ได้รับ CR นาน 23 เดือนเกิด relapse และได้รับ CR  
หลังจากได้รับยาปฏิชีวนะครั้งที่ 2 ติดตามนาน 87 เดือน สรุปว่า 
ผู้ป่วย HP-negative gastric MALT lymphoma บางส่วนจะได้
ประโยชน์จากการได้รบัยาปฏชิวีนะ และผู้ป่วยทไีด้รบัการตอบสนอง 
จะพบว่ามีโรคสงบยาวนาน13

จากผลการรักษาในรายงานน้ีแสดงให้เห็นว่ามีการประเมินผลของ
การให้ยาปฏชิวีนะต�า่กว่าทีค่วรจะเป็นเนือ่งจากการเริม่ให้การรักษา
ด้วยการฉายแสงหรือยาเคมีบ�าบัดเร็วเกินไปหลังจากที่ไม่ได้รับ CR 
เมื่อติดตามไปในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งตามปกติแล้วการตอบสนองที่
ดีที่สุดจะอยู่ระหว่าง 3-9 เดือน เป็นส่วนใหญ่ แต่ในรายงานนี้มี  
2 รายที่ใช้เวลานาน 11 และ 23 เดือนที่ได้รับการตอบสนองแบบ 
partial response ซึ่งเปลี่ยนเป็น CR หลังจากได้รับการรักษานาน 
36 เดือน โดยไม่ได้รับการรักษาใดๆ แสดงได้ว่า มีเหตุผลเพียงพอที่
จะชะลอการรักษาใดๆ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าผู้ป่วยที่ได้รับ stable 
disease หลงัจากได้รบัยาปฏชิวีนะนัน้มทีางเป็นไปได้ทีโ่รคจะยงัคง
สภาพนัน้เป็นเวลานาน ๆ  แต่กต้็องตระหนกัว่า การท่ีโรคยงัคงสภาพ
ไว้ได้นานนัน้อาจจะเป็นธรรมชาติของตวัโรคมากกว่าจากผลของการ
รักษาก็ได้13

 ซ่ึงผลการศึกษานี้ก็สอดคล้องกับผลการศึกษาจากประเทศ
เกาหลี 14 ที่พบอัตราการตอบสนองที่สูงถึงร้อยละ 40 และมีระยะ
เวลาการตอบสนองระหว่าง 26.4-35 เดือน และมี 1 รายที่ได้รับ
การตอบสนองแบบ PR โดยที่ไม่พบว่าโรคคืนกลับหรือมีอาการโรค
เพิม่ขึน้13 จากการทีก่ารตอบสนองและโรคเสถียร พบได้อย่างแท้จริง
ในผู้ป่วย stage I เป็นข้อชี้แนะว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นตัวแปร
ด้านการพยากรณ์โรค ที่อาจจะเป็นไปได้ต่อการตอบสนองต่อยา
ปฏิชีวนะ อัตราส่วนของ t(11;18) (q21;q21) นั้นค่อนข้างต�่าใน
รายงานนี ้ซึง่บางรายงานจะสงูถงึร้อยละ 50 ในรายงานจากประเทศ
ในยุโรปและเอเชีย14,15

 สรุปว่า ข้อมูลที่น�าเสนอนี้ก็สอดรับกับหลักฐานที่มีเพิ่มขึ้น 
ว่ายาปฏิชีวนะนั้นใช้ได้ส�าเร็จอย่างมีประสิทธิผลระยะยาวในผู้ป่วย
กลุ่มย่อยที่เป็น HP negative gastric MALT lymphoma
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