
The Thai Lymphoma Study Group
The Thai Society of Hematology

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¨ØÅÊÒÃ

¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�

ÊÒÊ�¹¨Ò¡ËÑÇË¹ŒÒ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ   ÊÒÊ�¹¨Ò¡ËÑÇË¹ŒÒ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2558

 จุลสาร Lymphoma Newsletter ฉบับที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ เป็นฉบับที่ 2 
ของปี พ.ศ. 2558  ในฉบับนี้ มีเรื่อง Patholgy Forum นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 
ได้เขียนสรุปจากงานประชุมของ Peripheral T-cell and NK-cell lymphomas and 
their mimics; taking a step forward - report on the lymphoma workshop 
of the XVIth meeting of The European Association for Haematopathology 
and The Society for Hematopathology เป็น ตอนที่ 4 ต่อจากฉบับที่แล้วพูดถึง 
โรคในกลุ่มที ่4 EBV-associated T/NK lymphoma/lymphoproliferative diseases และ 
กลุ่มท่ี 5 Peripheral T-cell lymphoma, Not otherwise specified (PTCL NOS), 
post-transplant lymphoproliferative disorders สำาหรับ Review article 
พญ. จิตติมา ศิริจิระชัย ได้ทบทวนวารสารเรื่อง Bendamustine plus rituximab 
versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with 
indolent and mantle-cell lymphomas สำาหรับ Interesting Article ได้นำาเสนอ 
โดย พญ. กาญจนา จนัทร์สงู ในสว่นของ Case discussion 1. พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 
ได้นำาเสนอเรื่อง T-cell Large granular lymphocyte Leukemia ส่วน Case 
discussion 2. นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ ได้นำาเสนอเรื่อง chronic lymphocytic 
leukemia  ที่มี amyloidosis ร่วมด้วย และ สุดท้ายเป็น Q and A 

 หวังว่าท่านสมาชิกของชมรมคงจะได้รับความรู้จากเร่ืองราวตา่งท่ีบรรจใุน Newsletter 
ฉบับน้ี ถ้ามขีอ้สงสยัหรือต้องการถามคำาถามท่ีเก่ียวข้องกับ Lymphoma สามารถเขียน
ติดต่อมาที่ email address lsg.info@gmail.com 

• ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี ครั้งที่ 48 “Blood disorders: Quest  
 for Cure” ข้ึนในวันท่ี 13-16 มนีาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม เซน็ทารา แกรนด ์แอท เซน็ทรัลเวิลด์ เพือ่เป็นการแลกเปล่ียน 
 ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือด ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

• ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ The 5th TSH International 
 Symposium “Red Cell Disorders: From Bench to Bedside” ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านทาง online registration 
 ที่ www.tsh.or.th/tsh-is



Pathology Forum

Peripheral T-cell lymphoma Part 4

นพ. พงษศักดิ๋ วรรณไกรโรจน์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องจากบทความเรื่อง Peripheral T-cell lymphoma เป็นบทที่ 4 บทสุดท้าย

 กลุ่มโรคน้ีประกอบดว้ยโรคหลายโรคท่ีมลัีกษณะทางคลินิก และ

พยาธสิภาพท่ีแตกตา่งกัน ในการแบ่งแบบ WHO Classification 2008 

น้ัน Lymphoma ท่ีเป็นตน้แบบของกลุ่มน้ีคือ Extranodal NK/T-cell 

lymphoma, nasal type (ENKTCL) และ Aggressive NK-cell 

leukemia

 การติดเชื้อ EBV ใน T-cell หรือ NK-cell อาจเกิดตามหลัง

การติดเช้ือ EBV แบบเฉยีบพลัน และทำาใหเ้กิดโรคตามมาหลายโรค 

ขึ้นกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของคนไข้แต่ละคน และปริมาณ

เชื้อ EBV

 ชื่อโรค “Chronic active EBV infection (CAEBV) of 

T-cell or NK-cell type” ครอบคลุม spectrum ของโรคท่ี

กว้างมาก ไม่ว่าจะเป็น systemic form หรือ cutaneous form 

สำาหรับกลุ่มที่เป็น systemic form อาจเป็น polyclonal แต่ในราย

ที่เป็นรุนแรง อาจพบ monoclonal ได้ และในรายที่เป็นรุนแรง

จะ overlap กับ systemic EBV-positive T-cell LPDs ส่วนโรค 

Hydroa vacciniforme เป็น T-CAEBV ที่เป็นเรื้อรังและกลับ

เป็นซ้ำา มีรอยโรคตามผิวหนังในขณะที่โรค Mosquito bite allergy 

เป็นปฏิกริยาจาก NK-cell ขณะนี้เป็นการยากที่จะระบุเกณฑ์ท่ี

แน่นอนในการพยากรณ์โรคในกลุ่ม CAEBV นี้ แม้ว่าปัจจัยที่ทำาให้

การพยากรณ์โรคไม่ดีคือ T-cell lineage, cytological atypia และ 

monoclonality

 กลุ่มที่ 4. EBV-associated T/NK 
 lymphoma/lymphoproliferative diseases

 ในกลุ่มท่ี 4 น้ี มผีูป่้วย 40 รายท่ีม ีspectrum ของรอยโรคของ 

T/NK cell มากกว่าที่ระบุไว้ใน WHO Classification 2008 ทั้ง

ที่มีลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา ตำาแหน่งที่เกิดโรค และลักษณะทาง

คลินิกท่ีแปลกออกไป บางคร้ังแยกไมไ่ด้ว่า benign หรือ malignant 

ขอ้สังเกตเหลา่นีเ้ปน็ขอ้มูลสำาหรบัการแบง่ชนดิของ lymphoma ใน 

WHO Classification ต่อไป

 Aggressive NK-cell leukemia (ANKL)
 และ Extranodal NK/T-cell lymphoma, 
 nasal type (ENKTCL)

 ใน Workshop คร้ังน้ี มีตัวอย่างท่ีเป็น prototype ของ

โรค ANKL และ ENKTCL โรค ANKL เป็น systemic ส่วน 

ENKTCL พบในอวัยวะต่างๆ นอกต่อมน้ำาเหลือง ที่พบบ่อยได้แก่ 

จมูก ทางเดินอาหาร ผิวหนัง และอัณฑะ และที่พบได้บ้าง ได้แก่ 

กระดูก soft tissue ระบบประสาท (central and peripheral) 

และตอ่มหมวกไต ม ี2 รายท่ีพบท่ีเตา้นม ซึง่เคยทำา breast implant 

มาก่อนซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกัน ใน 2 รายนี้ รายหนึ่งเป็น T-cell 

และอีกรายเป็น NK-cell  

 ผู้ป่วยที่เป็น ENKTCL ใน Workshop ครั้งนี้ พบว่า 3 ใน 

4 เป็น NK-cell ที่เหลือเป็น T-cell มี 2 รายที่เป็นที่ผิวหนังก็เป็น 

T-cell ทั้ง 2 ราย

 ใน Workshop นี้มีผู้ป่วย EBV-positive T-cell lymphoma  

อยู่ 4 รายที่ลักษณะไม่เหมือน typical ENKTCL ทุกรายเป็น 

monomorphic cell ซึ่งแตกต่างจาก ENKTCL และทุกรายเป็น

ในต่อมน้ำาเหลือง ที่น่าสนใจคือ 3 ใน 4 ราย พบร่วมกับภาวะ
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ลักษณะที่พบ

Photosensitivity

High viral load ในเลือด

CAEBV symptoms

EBV clonality

T-cell clonality

Depth of infiltrates

EBV-positive cells ในผิวหนัง

Atypia of T-cells

HV

+

-/+

-/+

-/+

-/+

Dermal

+

-

HV-like T-cell 

lymphoma

+/-

+

+ /-

+

+

Subcutaneous

++

+/-

จะมี spectrum ที่ต่อเนื่อง แต่อาจใช้ลักษณะทางคลินิก ลักษณะ

ทางจลุพยาธสิภาพ และอณูพยาธสิภาพ มาใช้ในการแยกโรคได้ ดังน้ี

ภมูคิุม้กันบกพร่อง (HIV, post-transplant, และ senile) ในวารสาร 

ก็มีรายงานถึง transplant-associated EBV-positive T-cell 

lymphoma ซึ่งเป็นการสนับสนุนความเก่ียวข้องของภูมิคุ้มกัน

บกพร่องกับ EBV-positive T-cell lymphoma ซึ่งไม่พบ 

ความสัมพันธ์นี้ใน EBV-positive NK-cell lymphoma นอกจากนี ้

ยังพบว่า 2 ราย มีเซลล์มะเร็งในหลอดเลือดอย่างมากท่ีสมอง 

และท่ีผิวหนัง ข้อมูลเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า EBV-positive 

T-cell lymphoma ไม่ได้เป็น ENKTCL เสียทุกราย และคงต้อง 

ศึกษาต่อไปว่า จะแยกออกมาเป็น entity ใหม่ หรือไม่ทั้ง 4 รายนี ้

พบ cytotoxic phenotype เหมือนใน EBV-positive T/NK-cell 

lymphoma อื่นๆ แต่ไม่พบ CD56 เลย ซึ่งทำาให้แยกออกจาก 

nasal type NK/T-cell lymphoma อย่างไรก็ตาม ตามที่มี 

รายงานในวารสาร ได้รวมเอารายท่ีมี CD56 เอาไว้ด้วย ส่วน CD5 

พบแตกต่างกันไป ใน Workshop นี้ เสนอให้ใช้ชื่อโรคในกลุ่มนี้ว่า 

“Nodal T-cell/NK-cell lymphoma”

 Chronic active EBV infection (CAEBV)

 CAEBV เป็นโรค systemic ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV ที่

มีไข้ ต่อมน้ำาเหลืองโต และม้ามโต ภายหลังจากที่มีการติดเชื้อ EBV 

เปน็คร้ังแรก โดยไมม่ภีาวะภมูคิุม้กันบกพร่อง ผูป่้วยมปีริมาณ EBV 

DNA ในเลือดสูง มีลักษณะทางจุลพยาธิสภาพตามอวัยวะต่างๆ 

และ พบ EBV RNA ในเนื้อเยื่อที่เป็นโรค CAEBV เกิดจากมีการ

ติดเชื้ออย่างถาวรของ EBV ใน B-cell หรือ T/NK-cell แต่ที่มี 

รายงานเปน็สว่นมาก เป็นใน T-cell หรือ NK-cell พบบ่อยในเอเชีย 

ความรุนแรงของโรคอาจสมัพนัธกั์บภาวะการตอบสนองทางภมูคุ้ิมกัน

ของผู้ป่วยกับปริมาณไวรัสในเลือด

 โดยทั่วไปแล้ว ลักษณะทางคลินิก เป็น systemic มีไข้ ต่อม

น้ำาเหลืองโต LFT ผิดปกติ และ ม้ามโต ส่วนโรค Hydroa 

vacciniforme (HV) และ Mosquito bite allergy เป็น CAEBV 

ที่ผิวหนัง และอาจมีการดำาเนินโรคต่อจนเป็น systemic และเสีย

ชีวิตได้ ดูเหมือนว่า HV และ HV-like T-cell lymphoma 

 ใน Workshop นี้ มี CAEBV 3 ราย 1 รายสัมพันธ์กับ 

hypersensitivity ต่อการโดนยุงกัด 1 รายมีลักษณะของ HV และ

อีก 1 รายมรีอยโรคท่ีผวิหนังอยา่งเร้ือรัง โดยไมพ่บว่า แพแ้สง หรือ

มีประวัติโดนแมลงกัด

 ใน CAEBV นี้ จุลพยาธิสภาพของ T-cell หรือ NK-cell 

ท่ีมีไวรัส EBV ไม่มีลักษณะของเซลล์มะเร็ง และพบว่ามีท้ังท่ี

เป็น polyclonal, oligoclonal และ monoclonal จากการท่ี 

CAEBV ประกอบด้วย spectrum ของการเพิ่มจำานวนของ 

EBV-infected T-cell/NK-cell อย่างต่อเนื่อง CAEBV study 

group จึงได้แบ่ง CAEBV ออกเป็น 3 ระยะ ตามลักษณะทาง 

จุลพยาธิสภาพ และ clonality ของ lymphocyte ซึ่งช่วยในการ 

ทำานายความรุนแรง และการดำาเนินโรค อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วย 

จำานวนหนึ่ง เสียชีวิตจากโรคสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้เสียชีวิตคือ 

hemophagocytic syndrome และรอยโรคกลายเป็น T-cell/ 

NK-cell lymphoma ในที่สุด
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 ในโรค infectious mononucleosis อาจพบ atypical cell ได้ แต่ตอ้ง 

แยกออกจาก CAEBV มีหลักฐานท่ีแสดงว่า การตอบสนองของ 

cytotoxic T-cell ในการตดิเชือ้ EBV เฉยีบพลันอาจเป็น clonal ได้ 

ใน Workshop ครั้งนี้มี infectious mononucleosis 3 รายที่มี 

atypical cytotoxic T-cell และ 1 รายมี T-cell clonality ในตับ 

และไขกระดูก ที่สำาคัญคือ T-cell ในกลุ่มนี้ไม่พบ EBV ซึ่งช่วยให้ 

สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง ผู้ป่วยเหล่านี้หายได้เอง

 Systemic EBV-positive T-cell LPD
 (SEBV-T)

 SEBV-T เป็นภาวะท่ีเกิดจากการตดิเช้ือ EBV ท่ีรุนแรง มลัีกษณะ 

ท่ีคาบเก่ียวกับ CAEBV of T-cell type ลักษณะเซลล์อาจมี 

atypia และโดยทั่วไป จะพบ T-clonality ผู้ป่วยส่วนมาก เป็นเด็ก 

ท่ีม ีfulminant systemic illness และสมัพนัธกั์บ hemophagocytic 

syndrome ใน Workshop น้ี พบ SEBV-T 5 ราย เป็นเดก็ 4 ราย 

และผูใ้หญ่ 1 ราย ผูป่้วย 2 ราย เป็นเดก็ Hispanic หรือ Mexican 1 ราย 

เป็นเด็กเอเชีย และ 2 รายเป็นเด็ก Caucasian ลักษณะอาการ 

ทางคลินิกรุนแรง ผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิตใน 6 เดือน ผู้ป่วย 2 ราย 

ตอบสนองตอ่การรักษาดี โดย 1 รายได้รับการทำาเปล่ียนถ่ายไขกระดูก 

ผู้ป่วยเหล่านี้มีลักษณะทางคลินิกที่คาบเก่ียวกับ ANKL ท้ังทาง

ระบาดวิทยา และความรุนแรงของโรค

 Take home message สำาหรับโรค
 ในกลุ่มที่ 4

การแบ่งชนิดของ EBV-positive T-cell and NK-cell LPD

Chronic active EBV infection

• Systemic (T or NK)

• Hydroa vacciniforme (T-cell)

• Mosquito bite allergy (NK-cell)

• Systemic, malignant EBV-positive T-cell LPD

 - Aggressive NK-cell leukemia (NK)

 - Systemic EBV-positive T-cell LPD

• Extranodal NK-cell/T-cell lymphoma, nasal type

• Nodal T-cell/NK-cell lymphoma

ลักษณะที่สำ�คัญของ EBV-associated T/NK lymphoma/   

lymphoproliferative diseases

Chronic Active EBV infection (CAEBV)

• พบได้ทั้งใน T-cell และ NK-cell ส่วนมากเป็น polyclonal

• พบในเด็กมากกว่า พบน้อยมากในผู้ใหญ่

• รวมโรค Hydroa vacciniforme และ mosquito bite 

 hypersensitivity ด้วย

• การดำาเนินโรคไม่แน่นอน อาจหายได้เอง หรือลุกลาม

• ลักษณะของเซลล์ และ clonality ช่วยในการทำานายการ 

 ดำาเนินโรค แต่ยังไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน

Aggressive NK-cell leukemia and systemic EBV-positive 

T-LPD of childhood

• อาจเกิดในภาวะที่เป็น CAEBV มาก่อน แต่โดยทั่วไปมีอาการ 

 เริ่มต้นรวดเร็ว และรุนแรง

• เป็น clonality

• พบในเด็ก และผู้ใหญ่อายุน้อย

• อาการรุนแรง และพบ hemophagocytic syndrome ไดบ้อ่ย

• พบรอยโรคในระบบ reticuloendothelial ได้แก่ ม้าม ตับ  

 ไขกระดูก และต่อมน้ำาเหลือง

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type

• ส่วนมากพบในผู้ใหญ่

• ไม่สัมพันธ์กับการเกิด CAEBV มาก่อน

• ส่วนมากเป็น NK-cell อาจเป็น T-cell ได้บ้าง
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Nodal T-cell/NK-cell lymphoma

• ส่วนมากพบในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ

• พบสมัพนัธกั์บภาวะภมูคิุม้กันบกพร่อง HIV, posttransplant

 และในผู้สูงอายุ

• ส่วนมากเป็น T-cell

 กลุ่มที่ 5 Peripheral T-cell lymphoma,
 Not otherwise specified (PTCL NOS),    
 post-transplant 

 ในกลุ่มที่ 5 นี้ รวมโรคที่ benign ที่คล้าย T-cell lymphoma 

กลุ่มโรคที่ classified ไม่ได้ T-cell post-transplant lymphop-

roliferative disorders (T-PTLD), adult T-cell lymphoma/

leukemia (ATLL) และ PTCL NOS

 โรคที่คล้ายกับ T-cell lymphoma

 ใน Workshop ครั้งนี้ ได้รวมผู้ป่วยที่เป็น borderline lesion 

ท่ีแยกไม่ได้จาก lymphoma และ T-cell proliferation อ่ืนๆ 

เข้ามาด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ส่วนมากพบโรคนอกต่อมน้ำาเหลือง พบได้ 

ในทุกอายุ ต้ังแต่เด็กจนถึงอายุ 70 ปี ผู้ป่วยหลายรายมีภาวะ

ภูมิคุ้มกันผิดปกติ 

 การติดเชื้อ EBV เฉียบพลัน สามารถทำาให้เกิดรอยโรคที่คล้าย

กันกับ lymphoma ได้ จึงควรระมัดระวังในการวินิจฉัย T-cell 

lymphoma โดยเฉพาะรอยโรคท่ีนอกตอ่มน้ำาเหลือง ตอ้งได้ประวัติการ

ดำาเนินโรค ร่วมด้วยเสมอ ส่วนมากเป็น CD4+ TFH cell บางราย 

ที่เป็น benign อาจตรวจพบ clonality ได้

 ในทางปฏิบัตคิวรระมดัระวังในการวินิจฉยั T-cell lymphoma 

ในเดก็ และผูใ้หญ่อายุน้อย ในโรค Kikuchi-Fujimoto lymphadenitis 

บางรายทีม่ ีproliferation มาก ม ีimmunoblast, histiocyte และ 

plasmacytoid dendritic cell เพิ่มมากขึ้นมาก อาจเป็นปัญหาใน

การวินิจฉัย แยกยากจาก lymphoma การย้อมด้วย CD123 และ 

CD68 จะช่วยให้จำาแนก plasmacytoid dendritic cell ได้ และ

ย้อม myeloperoxidase ช่วยจำาแนก macrophage ได้

 Post–transplant lymphoproliferative
 disorder (T-PTLDs)

 T-cell PTLPDs เป็นโรคที่พบไม่บ่อย พบน้อยกว่า 15% ของ 

PTLD ท้ังหมด นอกจากน้ียังมรีายงาน PTLD ท่ีเป็น PTCL NOS, 

HSTL, ALCL และ ENKTCL, nasal type ด้วย มีแนวโน้มว่า

เกิดเป็นโรคภายหลังการเปล่ียนอวัยวะไปแล้วเปน็เวลานาน สว่นมาก

เกิดรอยโรคนอกต่อมน้ำาเหลือง และไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ EBV 

พบ T-cell large granular lymphocyte เพิ่มจำานวนอย่างต่อ

เนื่องได้หลังทำา allogenic hemopoietic stem cell transplan-

tation และ หลายรายเป็น monoclonal มีลักษณะคล้าย T-LGL 

ปรากฏการณ์น้ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของภมูคุ้ิมกันต่อการทำา stem 

cell transplantation โดยไม่สัมพันธ์กับภาวะ neutropenia หรือ

ม้ามโต พบว่า Restricted T-cell repertoire ระหว่าง immune 

reconstituition ทำาให้สามารถตรวจพบ clonal T-cell ได้ โดย 

ไม่ได้เป็น lymphoma

 Adult T-cell lymphoma/leukemia (ATLL)

 ATLL เป็น lymphoma ชนิดรุนแรง สัมพันธ์กับการ 

ตดิเช้ือ Human T-lymphotropic virus-1 (HTLV-1) ATLL เป็น

โรคของ post thymic T-helper cell ที่มี CD4+ CD25+ และ 

T-cell บางตัวที่มี FOX P3+ ซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็น T-regulatory 

cell พบมี PD1 เพิ่มขึ้น และ PD1/PDL1 pathway อาจมีส่วน

ที่ส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อ HTLV-1 อย่างเรื้อรัง

 ใน Workshop ครั้งนี้ ATLL พบในอายุ 24 – 57 ปี เป็น

ผู้ป่วยจากประเทศแถบคาริบเบียน หรือบราซิล มาด้วยลักษณะ

ต่อมน้ำาเหลืองโต และเป็น non-leukemic อาการท่ีพบได้แก่ 

อ่อนเพลีย hypercalcemia และ lytic bone lesion Phenotype 

ที่พบบ่อยคือ CD4+ CD25+ FOX p3 +/-CD5+/- PD1 +/- 

พบ Aberrant phenotype คือ CD8+ CD20+ หลายรายพบมี  

CD30+ ซึง่ไมใ่ช่ ALCL ม ี1 รายพบม ีHIV ร่วมกับ HTLV-1 ด้วย
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 Peripheral T-cell lymphoma, Not other 
 wise specified (PTCL NOS)

 PTCL NOS เป็นกลุ่มโรคที่ไม่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัย T-cell 

lymphoma ชนิดอื่นๆ PTCL NOS จึงเสมือนเป็น waste basket 

ของการวินิจฉัย T-cell lymphoma 

ใน Workshop ครั้งนี้ ได้ยกประเด็นขึ้นมา 3 ประเด็น 

1. Can we recognize meaningfully biologically defined  

 subgroups within PTCL NOS?

2. Can we define clinicopathological entities that merit 

 separation from PTCL NOS?

3. Can we identify the borders between PTCL NOS  

 and the better defined T-cell lymphoms?

  การจำาแนก Immunophenotype ของ
 PTCL NOS

 Hsi และคณะ ไดเ้สนอตรรกะในการจำาแนก T-cell lymphoma 

โดยใช้การย้อม immunohistochemistry (IHC) 2 ขั้นตอน ซึ่งได้

ผลด ีข้ันตอนแรก ใช้แยกระหว่าง reactive และ T-cell lymphoma 

และข้ันตอนท่ี 2 ใช้จำาแนกชนิดของ T-cell lymphoma การแปลผล 

IHC โดยดูเฉพาะบางแอนติบอดี ท่ีพบใน lymphoma หน่ึง 

อาจไม่จำาเพาะว่า จะต้องเป็น lymphoma นั้น เช่น CD30+ ใน 

anaplastic cell ไม่ได้เป็น ALCL เสมอไป หรือในทางกลับกัน 

การพบการติดแอนติบอดีท่ีไม่ครบก็ไม่ได้ระบุว่าไม่ใช่ lymphoma 

นั้น เช่นในรายที่ลักษณะทางจุลพยาธิสภาพเข้าได้กับ ALCL และ

มี CD30+ การไม่พบ cytotoxic phenotype ไม่ได้เป็นเงื่อนไข

ว่าไม่ใช่ ALCL นอกจากนี้ ผู้ป่วย PTCL NOS 5 ใน 25 ราย 

ใน Workshop ครั้งนี้ พบ PD1+ การพบ PD1+ นี้อาจพบร่วม

กับ marker ชนิดอื่นๆ เช่น ICOS, CXCL13 นอกจากนี้ ยังพบ 

aberrant expression ของ marker บางตัว เช่น CD20 ได้

 นอกจากนี้ ในโรค PTCL NOS นี้ อาจพบว่า มี loss of 

TCR โดยที่มี TCR gene rearrangement ปรากฏการณ์นี้พบได้

บ่อยใน PTCL NOS ที่ลำาไส้

 Molecular classification ของ PTCL NOS

 การศึกษาทางโมเลกุล รวมท้ังเทคนิค next generation 

sequencing มีส่วนช่วยอย่างมากในการตรวจหาการเปล่ียนแปลง

ทางอณูพยาธิสภาพของ T-cell lymphoma อย่างไรก็ตาม ข้อมูล

ท่ีได้มายังไม่เพียงพอท่ีจะสรุปให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการจำาแนกชนิด 

ของ T-cell lymphoma

 Take home message สำาหรับโรคในกลุ่มที่ 5

• ให้ระมัดระวังในการวินิจฉัย T-cell lymphoma ในเด็ก 

 และผู้ป่วยที่มีรอยโรคนอกต่อมน้ำาเหลือง

• ประวิติการดำาเนินโรคของผู้ป่วยสำาคัญ และจำาเป็นอย่างมาก 

 ในการช่วยการวินิจฉัย โดยเฉพาะประวัติการติดเช้ือ EBV  

 ภาวะภูมิคุ้มกัน และการใช้ยา

• Expression ของ TFH พบไดใ้น benign T-cell proliferation

• การวินจิฉยั PTCL NOS ควรตอ้งแยกโรคท่ีจำาเพาะอ่ืนๆ ก่อน

 โดยดูจาก ประวัติการดำาเนินโรค ลักษณะทางพยาธวิิทยา IHC

 และการตรวจอื่นๆ เช่น cytogenetics หรือ อณูพยาธิวิทยา

• การทำา needle core biopsy ไม่เพียงพอสำาหรับการวินิจฉัย

• ข้อมลูการเปล่ียนแปลงทาง cytogenetics และอณูพยาธวิิทยา 

 ไม่เพียงพอสำาหรับการจำาแนกชนิดของ T-cell lymphoma   

 ยกเว้น ALK

• Aberrant expression รวมท้ังการพบ B-cell markers พบไดใ้น  

 T-cell lymphoma

• ควรตรวจหา HTLV-1 ในทุกรายที่สงสัย ATLL

• CD30+ anaplastic large cells พบได้บ่อยใน ATLL และ 

 ไม่ควรวินิจฉัยว่าเป็น ALCL ในรายที่มี HTLV-1+
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Review article
พญ. จิตติมา ศิริจีระชัย
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as 
 first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas: 

an open-label, multicentre, randomized, phase 3 non-inferiority trial  

Mathias J Rummel, Norbert Niederle, Georg Maschmeyer, G Andre Banat, Ulrich von Grnhagen, Christoph Losem, et al. 
On behalf of the Study group indolent Lymphomas (StiL) Lancet. 2013;381(9873):1203-10

 บทนำา

 R-CHOP เป็นสูตรยาท่ีนิยมใช้ในการรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น 

advanced indolent lymphoma และผู้ป่วย mantle cell 

lymphoma ท่ีสูงอายุ ในขณะท่ีมีการศึกษาพบว่าการใช้ 

bendamustine ร่วมกับ rituximab ให้ผลดีในการรักษาผู้ป่วย 

ที่เป็น relapsed/refractory ผู้วิจัยจึงทำาการศึกษาเปรียบเทียบผล

การให้ rituximab+bendamustine (R-bendamustine) เปรียบ

เทียบกับการให้ R-CHOP ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น indolent 

lymphoma และ mantle cell lymphoma

 
 วิธีการศึกษา

 เปน็การศึกษาแบบ prospective, multicenter, randomized, 

open-label, non-inferiority trial ในสถาบัน 81 แห่งใน

เยอรมันระหว่าง 1 กันยายน 2003 ถึง 31 สิงหาคม 2008 

โดยศึกษาในกลุ่มผู้ ป่วยอายุ ต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีมี WHO 

performance status < 2 และเพิง่ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็น indolent 

หรือ mantle cell lymphoma stage III หรือ IV การสุ่ม 

ทำาตามชนิดของมะเร็งตอ่มน้ำาเหลือง ว่าจะได้รับยา bendamustine 

(90mg/m2, D1, 2 ทุก 4 สัปดาห์) หรือ CHOP 

ทุก 3 สัปดาห์ ไป 6 รอบ โดย ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มได้ rituximab 

375 mg/m2, D1 ทุก cycle

 Primary end point ได้แก่ progression free survival 

(PFS) ที่มี non-inferiority margin ที่ 10%

 มีผู้ป่วยท่ีได้รับ R-bendamustine 274 ราย (ประเมินได ้

261 คน) กลุ่มที่ได้ R-CHOP 275 คน (ประเมิน 253 คน) 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ ป่วยท้ัง 2 กลุ่มรวมถึงชนิดของมะเร็ง

ต่อมน้ำาเหลือง ไม่ได้แตกต่างกันตามตารางที่ 1 โดยท่ีผู้ป่วย 

มากกว่าครึ่งเป็น follicular lymphoma และประมาณ 1 ใน 5 

เป็น mantle cell lymphoma

549 enrolled and randomised

274 assigned to receive B-R 275 assigned to receive R-CHOP

261 analysed

13 excluded
 6 had another histology or  
  malignancy
 1 withdrew informed consent
 1 had an allergic reaction on  
  first rituximab infusion and  
  consecutively other 
  treatment
 1 only had rediotherapy
 1 other therapy (R-CHOP)
 3 did not meet inclusion or  
  exclusion criteria 

22 excluded
 6 had another histology or  
  malignancy
 7 withdrew informed consent
 2 had an allergic reaction on  
  first rituximab infusion and  
  consecutively other  
  treatment
 1 only had rediotherapy
 1 other therapy (R-CHOP)
 3 did not meet inclusion or  
  exclusion criteria
 1 no therapy at all
 1 patient died before any  
  therapy 

253 analysed

Figure1 : Trial profile
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Data are median (range), n (%), B-P=bendamustine plus rituximab, R-CHOP=CHOP plus 
rituximab. LDH=lactate dehydrogenase. IPI=Intentional Prognostic Index. FLIPI=Follicular 
Lymphoma International Prognostic Ondex.
*Waldenstrom’s macroglobulinaemia.

Age (years)

<60

61-70

>70

Stage

II

III

IV

Histology

Follicular

Mantle cell

Marginal zone

Lymphoplasmacytic*

SMALL LYMPHOCYTIC

Low grade, unclassifiable

B symptoms

Bone marrow involved

Extranodal involved sites≥1

LDH>240 U/L

Median b-2 microglobulin (mg/L)

Prognostic groups for all patients (IPI)

  >2 risk factors

Prognostic groups according to FLIPI

 Low risk (0-1 risk factor)

  Intermediate risk (2 risk factors)

  Poor risk (3-5 risk factors)

B-R (n=261)

  64 (34-83)

  94 (36%)

107 (41%)

  60 (23%)

    9 (3%)

  50 (19%)

202 (77%)

139 (53%)

  46 (18%)

  37 (14%)

  22 (8%)

  10 (4%)

    7 (3%)

100 (38%)

177 (68%)

212 (81%)

100 (38%)

   2.6 (0.7-17-8)

 96 (37%)

 16/139 (12%)

 57/139 (41%)

 63/136 (46%)

CHOP-R  (n=253)

  63 (31-82)

  90 (36%)

160 (42%)

  58 (23%)

    

    9 (4%)

 47(19%)

197 (78%)

140 (55%)

  48 (19%)

  30 (12%)

  19 (8%)

  11 (4%)

    5 (2%)

  74 (29%)

170 (67%)

193 (76%)

  84 (33%)

   2.4 (1.71-23-2)

 89 (35%)

 26/140 (19%)

 44/140 (31%)

 64/134 (48%)

Table1: Patient characteristics

 ท่ี median follow-up 45 เดือน พบว่ากลุ่มท่ีได ้R-bendamustine 

มี median PFS มากกว่ากลุ่มที่ได้ R-CHOP (69.5 months ต่อ 

31.2 months, hazard ratio 0.58, 95%CI 0.44-0.74; p<0.0001) 

(รูปที่ 2) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ได้ bendamustine มี PFS ดีกว่าในทุก

ชนิดของมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองท่ีศึกษายกเว้นกลุ่มท่ีเป็น marginal 

zone lymphoma (รูปที่ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อ PFS ในผู้ป่วยกลุ่มที่

ได้ bendamustine ได้แก่ อายุ ระดับ LDH และ FLIPI score 

(ตารางที่ 2)

 กลุ่มท่ีได้ bendamustine เกิดผลข้างเคียงน้อยกว่ากลุ่มท่ีได้ 

CHOP โดยเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่า (19% ต่อ 29%) 

และเกิด leucopenia และ neutropenia ท่ีเป็นเกรด 3-4 น้อยกว่า 

อย่างมีนัยสำาคัญ (p<0.0001) ดังตารางท่ี 3 รวมท้ังผล 

ข้างเคียงอ่ืนๆ น้อยกว่าด้วยโดยเฉพาะเร่ืองผมร่วง การติดเชื้อ 

แทรกซ้อน ตามตารางที่ 4 
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HR (95% CI)

Age (years)

≤60 (n=199) 0-52 (0.33-0.79) 0.002

>60 (n=315) 0-62 (0.45-0.84) 0.002

LDH concentration

Normal (n=319) 0-48 (0.34-0.67)         <0.0001

Elevated (n=184) 0-74 (0.50-1.08) 0.118

FLIPI subgroup

Favourable (0-2 risk factors; n=143) 0.56 (0.31-0.98) 0.043

Unfavourable (3-5 risk factors; n=127) 0.63 (0.38-1.04) 0.068

p value

PFS=progression-free survival. LDH=lactate dehydrogenase. FLIPI=Follicular
Lymphoma International Prognostic Index. HR=hazard ratio.

Table 2: Exploratory subgroup analysis to assess the progression-free
survival benefit of bendamustine plus rituximab versus CHOP
plus rituximab

Grade 1

 R-CHOP B-R R-CHOP B-R R-CHOP B-R R-CHOP B-R R-CHOP    B-R

Leucocytopenia 13 (5%) 52 (19%) 39 (15%) 80 (30%) 110 (44%) 85 (32%) 71 (28%) 13 (5%) 181 (72%)* 98 (37%)

Neutropenia 6 (2%) 30 (11%) 19 (8%) 61 (23%) 70 (28%) 53 (20%) 103 (41%) 24 (9%) 173 (69%)* 77 (29%)*

Lymphocytopenia 12 (5%) 14 (5%) 72 (29%) 38 (14%) 87 (35%) 122 (46%) 19 (8%) 74 (28%) 106 (43%) 196 (74%)

Anaemia 115 (46%) 102 (38%) 84 (33%) 44 (16%) 10 (4%) 6 (2%) 2 (<1%) 2 (<1%) 12 (5%) 8 (3%)

Thrombocytopenia 89 (35%) 104 (39%) 20 (8%) 19 (7%) 11 (4%) 15 (6%) 5 (2%) 2 (<1%) 16 (6%) 13 (5%)

B-R=bendaamustine plus rituximab. R-CHOP=CHOP plus rituximab. *p<0.0001 between groups.

Table 3: Haematological toxic events in patients receiving at least one dose of study treatment

Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 3-4

 สรุป

 R-bendamustine เป็นสูตรการรักษาท่ีน่าสนใจในการ 

รักษามะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิด indolent และ mantle cell 

lymphoma เนืองจากผลการรักษาดีมีผลข้างเคียงน้อยกว่า 

กลุ่มที่ได้ R-CHOP
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 งานวิจัยชิน้น้ีต้องการตอบคำาถามว่าผูป่้วย follicular lymphoma 

ท่ีอยู่ในระยะ advance stage แต่มี tumor burden ค่าควร

ให้การรักษาไปเลย หรือใช้วิธีเฝ้าระวังจนกว่าจะมีการลุกลาม

ของโรคแล้วจึงเ ร่ิมการรักษาโดยท่ีให้ความสนใจกับคุณภาพ

ชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยทำาการศึกษาในผู้ป่วยอายุตั้งแต่  

18 ปีขึ้นไปจำานวน 379 ราย สุ่มเลือกในอัตรา 1:1:1 กลุ่มที่ 1 

ให้ได้รับการเฝ้าระวังอย่างเดียว กลุ่มท่ี 2 ได้รับ rituximab 

375 mg/m2 สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (rituximab 

induction) และกลุ่มท่ี 3 ได้รับ rituximab induction 

แล้วตามด้วย rituximab maintenance ในขนาดเท่าเดิมทุก 

2 เดือนเป็นเวลา 2 ปี โดยผู้ป่วยได้รับการประเมินคุณภาพ 

ชีวิตก่อนเร่ิมการรักษา และในเดือนท่ี 7 (6 เดือนหลังจาก 

ผู้ป่วยได้ rituximab induction ครบ) ได้มีการยุติการรับผู้ป่วย

เข้าในกลุ่ม rituximab induction ก่อนกำาหนดเมื่อรับผู้ป่วย 

ไว้ 84 ราย หลังจากนั้นผู้ป่วยได้รับการสุ่มเลือกเข้าเฉพาะในกลุ่ม 

เฝ้าระวังอย่างเดียวและกลุ่มท่ีได้รับ rituximab induction 

แล้วตามด้วยrituximab maintenance 

 เมื่อติดตามจนครบ 3 ปีพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มท่ีได้รับการเฝ้า

ระวังอย่างเดียว ร้อยละ 46 (95% CI 39-53) และกลุ่มที่ได้รับ 

rituximab induction ร่วมกับ rituximab maintenance ร้อย

ละ 88 (95% CI 83-92)ไม่จำาเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม 

(HR 0.21, 95%CI 0.14-0.31; P<0.0001) ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ 

rituximab induction อย่างเดียวท่ีไม่จำาเป็นต้องได้รับการรักษา

 Interesting articles
กาญจนา จันทร์สูง พ.บ.
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Rituximab versus a watch-and-wait approach in patients with advance stage, 
asymptomatic, non-bulky follicular lymphoma: an open-label randomized phase 3 trial.

เพิ่มเติมพบร้อยละ 78 (95% CI 69-87) แตกต่างจากกลุ่มท่ี

เฝ้าระวังอย่างเดียวอย่างชัดเจน (HR 0.35, 95%CI 0.22-0.56; 

P<0.0001) แตเ่มือ่เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ด้รับ rituximab induction 

ร่วมกับ rituximab maintenance ไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นัยสำาคัญ (HR 0.75, 95%CI 0.41-1.34; P=0.33) เมื่อเปรียบ

เทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตเมื่อแรกวินิจฉัยกับเดือนที่ 7 

ของการรักษาก็พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ี 1 กับกลุ่มท่ี 3 

อย่างชัดเจน ทั้งท่ีวัดด้วย Mental Adjustment to Cancer 

scale score (P=0.0004) และ Illness Coping Style score 

(P=0.0012) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

ระหว่างการศึกษาตลอดโครงการพบผูป่้วยในกลุ่มท่ีได้รับ rituximab 

เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 18 ราย (4 รายในกลุ่ม rituximab 

induction และ 14 ราย ในกลุ่ม rituximab maintenance 

แต่ทุกรายหายเป็นปกติได้และไม่มีผู้ใดเสียชีวิต 

 งานวิจัยช้ินน้ีแสดงให้เห็นว่าการให้ rituximab monotherapy 

ในผู้ป่วย advance-stage follicular lymphoma ที่มี low tumor 

burden เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีพจิารณาใชไ้ด้โดยชว่ยเพิม่คุณภาพชีวิต

ของผูป่้วย ลดโอกาสของการลุกลามของโรคและมภีาวะแทรกซอ้นอยู่

ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ดียังมีข้อที่พึงพิจารณาเกี่ยวกับ

 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลข้างเคียงระยะยาว ผลต่อระยะ

เวลารอดชีวิตโดยรวมของผูป่้วยทีไ่มไ่ด้มกีารศึกษาไว้ในงานวิจัยชิน้น้ี 

ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากการศึกษาอ่ืนๆ ในอนาคตเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ 

Ardeshna KM, Qian W, Smith P, Braganca N, Lowry L, Patrick P, et al Lancet Oncol. 2014 Apr; 15(4)424-34 
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Flinn IW, van der Jagt R, Kahl BS, Wood P, Hawkins TE, Macdonald D, et al. Blood.2014 May 8; 123(19)2944-52

Pharmacokinetics and safety of subcutaneous rituximab in follicular
lymphoma (SABRINA) : stage 1 analysis of a randomized phase 3 study. 

Randomized trial of bendamustine-rituximab or R-CHOP/R-CVP in 
first-line treatment of indolent NHL or MCL: the BRIGHT study 

Davies A, Merli F, Mihaljevic B, Siritanaratkul N, Solal-Céligny P, Barrett M, et al. Lancet Oncol. 2014 Mar;15(3):343-52

 การศึกษาน้ีต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของการใช้ bendamustine ร่วมกับ Rituximab (BR) 

เปรียบเทียบกับ ชดุยามาตรฐาน (R-CHOP /R-CVP) ในการรักษา 

indolent lymphoma หรือ mantle cell lymphoma โดย

ศึกษาในผู้ ป่วยจำานวน 447 คน (BR=224/ R-CHOP/ 

R-CVP=223) ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับยาเบื้องต้น 6 รอบ และอาจ 

ได้รับเพิ่มอีก 2 รอบ หากแพทย์ผู้วิจัยเห็นสมควร การประเมินผล 

การรักษาทำาโดยคณะกรรมการท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการรักษา 

BR ให้ผลการรักษาไม่ด้อยกว่ายาชุดมาตรฐานโดยได้ complete 

response 31% เทียบกับ 25%, P=0.0225 และ overall response 97%  

เทียบกับ 91%, P = 0.0102 ผู้ป่วยท่ีได้รับ bendamustine 

มีอัตราการเกิด drug-hypersensitivity reaction และอาเจียน 

มากกว่า แต่เกิดอาการผมร่วง และ peripheral neuropathy น้อยกว่า 

ยาชุดมาตรฐานอย่างมีนัยสำาคัญ (P<0.05) ข้อมูลน้ีแสดงให้เห็น 

ว่ายาเคมีบำาบัดสูตร BR ไม่ด้อยกว่ายาสูตรมาตรฐานท้ังในแง่ 

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

 อย่างไรก็ดีการศึกษาน้ียังขาดการติดตามผลการรักษาใน 

ระยะยาวท้ังในแง่ของ overall survival และ disease free 

survival ซึ่งคงต้องมีผลรายงานตามมาในอนาคต และยาสูตรนี้ 

น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำาหรับการรักษา Indolent และ 

mantle cell lymphoma 

 ยา Rituximab โดยปกติต้องบริหารยาโดยการหยดยาเข้า

หลอดเลือดดำาช้าๆ ใช้เวลาในการให้ยานาน 4-6 ช่ัวโมง ทำาให้ 

สิ้นเปลืองเวลาและสถานที่รวมท้ังบุคลากรที่ทำาหน้าท่ีให้ยามาก 

จึงมกีารพฒันายาน้ีให้อยู่ในรูปแบบและความเข้มข้นท่ีสามารถฉดีเข้า

ใต้ผิวหนังในเวลาอันสั้นได้ การศึกษานี้ทำาการทดสอบประสิทธิภาพ

ของยา Rituximab ในรูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังในขนาดคงท่ี 

1400 mg. เปรียบเทียบกับ Rituximab ชนิดหยดเข้าหลอด

เลือดแบบดั้งเดิมในขนาด 375 mg/m2 โดยให้ร่วมกับเคมี

บาบัดสูตร CHOPหรือ CVP ในการรักษาผู้ป่วย follicular 

lymphoma โดยทาการศึกษาในผู้ ป่วยจำานวน 127 ราย 

จาก 23 ประเทศท่ัวโลก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง 

โดยช่วงแรกผู้ป่วยได้รับการสุ่มเลือกแบบแบ่งช้ันตาม FLIPI 

score และภูมิภาคท่ีอยู่ออกเป็น 2 กลุ่มท้ังสองกลุ่มได้รับยา 

Rituximab ชนิดหยดเข้าหลอดเลือดดำาร่วมกับเคมีบำาบัด 

ในการให้ยารอบท่ี 1 หลังจากน้ันในการให้ยารอบที ่2-8 กลุ่มหนึง่จะไดรั้บ 

Rituximab ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง อีกกลุ่มหนึ่งได้รับยา Rituximab 

ชนิดหยดเข้าหลอดเลือดดำาโดยให้ร่วมกับเคมีบำาบัดตามเดิม และ

ทำาการเก็บข้อมูล pharmacokinetics การศึกษาช่วงที่ 2 ผู้ป่วยที่

ให้ผลการตอบสนองตั้งแต่ PR เป็นต้นไปจะได้รับ ยา Rituximab 

ในรูปแบบเดิมท่ีได้รับในช่วง Induction ต่อทุก 2 เดือนเป็น 

maintenance และทาการเก็บข้อมูลด้านประสิทธิภาพของยาและ

ความปลอดภัยต่อ ขณะน้ีการศึกษาในช่วงท่ี 2 อยู่ระหว่างการ

ดำาเนินการ 
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 ผลการศึกษาในช่วงท่ี 1 พบว่า จากผูป่้วยท่ีเข้าร่วมในการศึกษา 

จำานวน 127 ราย ทั่วโลกมีผู้ป่วยจำานวน 48 รายจาก 64 รายที่

ถูกสุ่มเลือกให้ได้รับ Rituximab แบบหยดเข้าหลอดเลือดดำา และ 

54 รายจาก 63 รายจากกลุ่มท่ีถูกสุ่มเลือกให้ได้รับ Rituximab 

แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังท่ีมีข้อมูล pharmacokinetic ค่าเฉล่ียของ 

C trough ในกลุ่มหยดเข้าหลอดเลือดดำาเท่ากับ 83.13 mg/mL 

ในกลุ่มฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เท่ากับ 134.58 mg/mL (อัตราส่วน 

1.62,90%CI 1.36-1.94) แสดงให้เห็นว่าการฉีดเข้าใต้ผิวหนังไม่ได้

ด้อยกว่า 

 ผู้ป่วย 57 จาก 65 ราย (88%) ในกลุ่มที่ได้รับ Rituximab 

แบบหยดเข้าหลอดเลือดดำาเกิดภาวะแทรกซ้อน (30 ราย (46%) 

ความรุนแรง >ระดับ 3) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ Rituximab แบบฉีด 

เข้าใต้ผิวหนังเกิดภาวะแทรกซ้อน 57 จาก 62 ราย (92%) 

ในจานวนนี้ 29 ราย (47%) ความรุนแรง >ระดับ 3 ทั้งนี้ภาวะ

แทรกซอ้นทีม่คีวามรุนแรงต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไปทีพ่บบอ่ยท่ีสดุคอืภาวะ 

neutropenia (พบ 22% ในกลุ่มหยดเข้าหลอดเลือดและ26% 

ในกลุ่มฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ภาวะข้างเคียงท่ีสัมพันธ์กับการบริหารยา

ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง (ระดับ 1-2) พบได้ 32% ในกลุ่มหยด

เข้าหลอดเลือดและ 50% ในกลุ่มฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

 ข้อมูลของการศึกษาระยะที่ 1 นี้แสดงให้เห็นว่า ยา Ritux-

imab แบบฉีดเข้าใตผ้วิหนังม ีpharmacokinetic ท่ีไมด่อ้ยกว่าแบบ

เดิมและสามารถให้ยาได้โดยมีความปลอดภัยไม่เกิดภาวะข้างเคียง 

ท่ีน่ากังวลแต่อย่างใด สว่นขอ้มลูด้านประสทิธภิาพและความปลอดภยั 

ระยะยาวยังคงต้องรอผลการศึกษาในระยะที่ 2 ก่อน
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Case discussion I
พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Interesting case
ผู้ป่วยชายชาวอินเดีย อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีโรคประจำาตัวความ

ดันโลหิตสูง 

CC: ส่งต่อมาตรวจเนื่องจากมาปรึกษาเรื่องผลเลือดผิดปกติ 

PI:  3 สปัดาหก่์อน ผูป่้วยรู้สกึว่ามไีข้เกือบทุกวันเปน็ไขส้งู 38-39 ๐C 

 ไม่มีหนาวสั่น กินยาพาราเซตามอลเวลามีไข้หลังจาก 

 กินยาไข้ลดลงไม่มีไอ ไม่มีท้องเสีย ไม่มีปัสสาวะแสบขัด 

 มีนำ้าหนักลดลงจาก 84 เป็น 80 กิโลกรัม ใน 3 สัปดาห์ 

 ผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน 2 ครั้ง ได้เจาะเลือด  

 ครั้งแรก (2 สัปดาห์ก่อน) 

CBC: Hct 37.8% Hb 12.3 g/dl MCV 78.4 fL WBC 11890/mm3 

 (N 22.9% L 64.8% M 5.4% E 5.3% B 1.6%) platelet  

 count 199,000/mm3 

 ได้ยามารับประทาน ไมท่ราบว่าวินิจฉยัว่าเปน็อะไร อาการ 

 ไม่ดีขึ้น 

ครั้งที่ 2 (1 สัปดาห์ก่อน) 

CBC: Hct 38% Hb 12.5 g/dl MCV 80.3 fL WBC 13300/mm^3 

 (N 22% L 63% M 6% E 7% B 2%) 

 plt 1205,000/mm3 

CXR: normal CXR, no pulmonary infiltration 

U/S abdomen: no hepatosplenomegaly, no lymphadenopathy 

แพทย์ได้ให้การตรวจเพื่อหาสาเหตุไข้ และส่งตัวมาเพื่อปรึกษา 

ประวัติส่วนตัว 

สูบบุหรี่ 5-10 มวน/วัน ประมาณ 10 ปี หยุดไป 30 ปี 

ดื่มสุราตามงาน นานๆ ครั้ง 

ไม่มีประวัติ contact TB 

Physical examination 
T 37C, PR 72/min, RR 20/min, BP 122/75 mmHg, SpO2 99% 

BW 80.8 kg, BMI 23.36 kg/m2 

GA: good consciousness, looked fatigue, good orientation, 

 not pale no jaundice 

CVS: normal S1 S2, no murmur 

Lung: normal breath sound, no adventitious sound 

Abdomen: soft, liver and spleen were not palpable, 

    normal bowel sound 

LN: no palpable superficial lymphadenopathy

 (submandibular, cervical, axillary, epitrocheal, inguinal) 

NS: unremarkable 

Investigation: 
CBC: Hb 10.1, Hct 31.6 red cell indicies 79.4/25.4/32, 

 RDW 17.8 WBC 7500 N 49.1,L 41.3,M 4.8,E4.0, 

 B 0.8 Platelet count 173,000 

LFT:  TP 7.5, Alb 3.2, TB 2.2,DB 1.2, AST 40, 

 ALT 39, ALP 459 

BS, BUN/Cr, electrolyte: within normal limits 

Problem lists: Prolong fever 3 weeks, 
weight loss; Abnormal CBC; 
lymphocytosis and mild anemia 
Differentials diagnosis of prolong fever and lymphocytosis  

โดยทั่วไป ได้แก่ 
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   1. Hematologic malignancy: Lymphoma, Leukemia 

  โดยการวินิจฉัยแยกโรคของ Hematologic malignancy: 

  Lymphoma, Leukemia เน่ืองจากอาการแสดงไม่ค่อย 

  เฉียบพลันและลักษณะเซลล์ที่เห็นในเลือดและไขกระดูก 

  ซึง่อาจเป็น B-cell: CLL, SLVL, LPL, FL, MCL, MALT,  

  Burkitt’s lymphoma, LBL หรือ T-cell: CTL/L, PTCL,  

  T-LBL 

   2. Chronic Infection?? ที่พบบ่อยสำาหรับ Differential 

  diagnosis ของสาเหตุ prolonged fever ได้แก่  

  tuberculosis ในรายนี้ เอ๊กซเรยปอดปกติ อื่นๆ ได้แก ่

  การติดเช้ือไวรัสท่ีพบได้ เช่น EBV, CM แต่อาการ 

  ทางคลินิคของผู้ป่วยค่อนข้างดี (เว้นเร่ืองไข้นำ้าหนักลด) 

  ซึ่ งอาจทำาใ ห้มี โอกาสเป็นการติดเ ช้ือก ลุ่ม น้ี ไม่มาก 

  อย่างไรก็ตามทราบต่อมาว่าการตรวจหาการติดเช้ือ EBV, 

  CMV negative 

   3. Autoimmune diseases ในรายน้ีมีนึกถึงน้อยเน่ืองจาก 

  เป็นเพศชายและไม่พบอาการแสดงที่สงสัย 

  Review Blood smear and BM smear พบว่ามี 

leukopenia with lymphocytosis ซึ่งพบลักษณะเม็ดเลือดขาว

ชนิด lymphocyte มีแกรนูลค่อนข้างใหญ่ 

Bone marrow: Fluid marrow presence granular lym-

phocyte 13% of total nucleated cells (around 34% of 

total lymphocyte) with normal myeloid and erythroid 

differentiation. 

Chromosome analysis: 46XY (20/20); 

Flow cytometry show show abnormal increased NK cells. 

Immunostaining show only slightly increased CD3+ cells 

(CD3+,CD5+,CD7+, TIA1+,granzyme B:partially+, mixture 

of CD4+ and CD8+,CD20-, betaTCR: mostly+, gamma 

TCR:few+,CD56-) 

No EBER ISH+ cell is noted thus extranodal NK cell lymphoma 

and aggressive NK cell leukemia were excluded. Although 

morphologic and immunophenotypic features of on bone 

marrow biopsy are not typical for chronic lymphopro-

loiferative disorder of NK cells(CLPD-NK),but should 

be kept in mind. Persistently (at least 6 mo) increased 

circulating NK cells(>2000/uL) is needed for diagnosis 

of CLPD-NK. 
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Molecular test found: 

TCRG Rearrangement- Positive for clonal rearrangement 

TCRB Rearrangement- Positive for clonal rearrangement 

ผลการตรวจเพิ่มเติม HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV negative 

CT scan neck, chest, and abdomen: WNL 

(There are bilateral multiple cervical lymph nodes, with 

maximum size about 0.7 cm. Nasopharynx are unremarkable. 

No pulmonary nodule or mass. Minimal fibrotic chang-

es both lungs, without pleural effusion. There are few 

subcentimeter lymphnode at right upper paratracheal, 

mediastinal, paraaortic region, right lower paratracheal, 

subcarinal, and right hilar region, maximum size is about 

0.9 cm. The rest are WNL. 

There was no intraabdominal lymphadenopathy.) 

Final diagnosis: T-cell Large granular lymphocyte 

Leukemia 

Discussion 
 ในภาวะปกติ LGL พบประมาณร้อยละ 10-15 ของ 

peripheral blood mononuclear cells มีบทบาทในระบบ 

ภูมิคุ้มกันของร่างกายแบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ CD3- NK cells 

และ CD3+ T cells ในภาวะปกตกิารเพิม่ข้ึนของเซลล์ซึง่ตอบสนอง

ต่อการติดเชื้อจะตายไปเอง (apoptosis) แต่ใน LGL leukemia 

เซลล์เหล่านั้นจะยังคงอยู่ในกระแสเลือด (cytotoxic lymphocyte) 

   • FAB classify ของ T-CLL พบเมือ่ 1985 โดย Loughran et al  

  ต่อมาเรียก LGL leukemia (CD3-NK & CD3+T)  

 เมื่อเป็น REAL classification เรียก T-cell และ  

 NK-cell LGL leukemia 

 ต่อมา WHO 1999 จัด T-cell LGL แยกกลุ่มย่อยของ 

mature peripheral T-cell neoplasm และ NK-cell leukemia 

เป็นคนละกลุ่ม 

ต่อมา WHO 2008 ได้ให้ชื่อว่า CLPD of NK cells (หรือ 

chronic NK-cell lymphocytosis) 

   • เซลล์เม็ดเลือดในผู้ป่วย LGL leukemia มักมีขนาดใหญ่ 

 (15-18 um) มีซัยโตพลาสมมากและพบ azurophilic  

 granules 

   •  ปกติ circulating LGL counts มปีริมาณ 250/L แต่  

 LGL leukemia จะมีปริมาณ LGL count 

 ระหว่าง 2,000-10,000/L 

   •  LGL leukemia แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ T-cell LGL leukemia  

 และ NK-cell LGL leukemia โดย T-cell LGL

 leukemia พบบ่อยถึงร้อยละ 85 ของ LGL leukemia 

 โดยอาจพบ T-LGL ร่วมกับโรคตามระบบต่างๆ  

 ได้แก่ Rheumatoid arthritis, Felty syndrome และ 

 น่าสนใจท่ีผู้ ป่วย LGL leukemia (ร้อยละ 90) 

 และ RA (ร้อยละ 86) พบ HLA-DR4 เหมือนกัน 

 โรคออโตอิมมูนอ่ืน ได้แก่ SLE, Jorgen syndrome  

 อายเุฉลีย่ของผู้ปว่ย indolent T-LGL leukemia เทา่กบั  

 60 ปี เพศชาย: เพศหญิง เท่ากับ 1:1 

T-cell LGL 
   • อาการของผูป่้วยคือเหน่ือยเพลีย มไีข้ พบประมาณร้อยละ 20 

 พบความผิดปกติทางโลหิตวิทยา เช่น AIHA, PRCA, 

 neutropenia, Splenomegaly (20-50%), hepatomegaly 

 (1-23%) โดย 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ 

   • Phenotype of CD3+, alpha-beta-TCR CD8+, 

 CD57+, CD16+ 

   • การวินิจฉัยสำาหรับผู้ป่วย Rheumatoid arthritis ซึ่งมี 

 unexplained cytopenia ควรตรวจหา circulating LGLs 

 โดยดู peripheral smear หรือส่ง flow cytometry 

 พยาธวิิทยาตรวจพบ intrasinusoidal CD8+, TIA 1(+),  

 หรือ granzyme B(+) lymphocyte 
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   • การรักษาควรเร่ิมการรักษาหากผูป่้วยมภีาวะ neutropenia 

 (ANC<500) หรือมีปัญหาทางออโตอิมมูน การรักษา 

 หลักใช้ immunosup-pressive therapy เช่น low dose of 

 MTX (10 mg/sq.m) หรือ steroid ทางเลือกอ่ืน 

 ไดแ้ก่ fludarabine, anti-CD52 monoclonal antibody,  

 ATG, หรือ ตัดม้าม 

NK-cell LGL leukemia 
   • พบร้อยละ 15 ของผู้ป่วย LGL-leukemia ซึ่งมีกลุ่ม 

 Chronic NK-LGL ร้อยละ 5 และ Aggressive form  

 ร้อยละ 10 

   • Chronic form อายุเฉลี่ย 60.5 ปี เพศชาย: หญิง =1:1 

 Phenotype:CD3-, CD56+, CD16+ ร้อยละ 60 ไม่มี 

 อาการ บางสว่นมอีาการจากภาวะ cytopenia, vasculitis, 

 neuropathy, หรือ splenomegaly ในกลุ่มนี้การ 

 พยากรณ์ โรคดี 

   • การวินิจฉัย NK-LGL โดยยืนยัน clonality ค่อนข้าง 

 ยาก เนื่องจากจะไม่พบ TCR โดยเฉพาะ Chronic LGL  

 การรักษาเหมือนกับกลุ่ม T-LGL 

 Aggressive LGL: อายุเฉลี่ย 39 ปี ชาย: หญิง 1:1 ความ 

 รุนแรงของอาการทางคลินิกจะรุนแรงกว่า T-LGL 

 โดยมักมีอาการรุนแรง เสียชีวิตรวดเร็ว อาการท่ีพบ 

 ได้แก่ Anemia (100%), thrombocytopenia (75%),  

 Neutropenia is less common (18%), Splenomegaly  

 (90%), hepatomegly (60%) สาหรับ GI &CNS 

 involvement พบน้อยมาก ม ีPhenotype: CD3-, CD56+, 

 CD16+ ในกลุ่มนี้การพยากรณ์โรคไม่ดี 

สรุป 
   • LGL leukemia แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ cytotoxic  

 T-cell lymphocyte และ NK-cell lymphocytes 

   • Chronic form มีการพยากรณ์โรคดี และตอบสนองต่อ  

 immunosuppressive therapies 

   •  Aggressive form of NK-LGL will มักมีการพยากรณ ์

 โรครุนแรง อาจจำาเป็นต้องได้รับ intensive therapy 

เอกสารอ้างอิง 
   1. Rebecca J, et al. T-cell and natural killer-cell large granular  

 lymphocyte leukemia neoplasm. Leuk Lymphoma 2011; 

 52: 2217-2225. 

   2. Dan Zhang, et al. Large granular lymphocytic  

 leukemia: molecular pathogenesis, clinical 

 manifestations, and treatment. Hematology 2012.  

 ASH educational book. 
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Case discussion II 

Interesting case discussion

นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติ: พระภิกษุไทยอายุ 57 ปี มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน  

รพ.ราชวิถี 18:40น. ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 

ด้วยเรื่อง หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ 16 ชม. ก่อนมารพ 

ประวัติปัจจุบัน: 

ผู้ป่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงมานาน 4 ปี ด้วย amlodipine 

(10) 1 เม็ดวันละ 3 เวลา, hydralazine (25) เม็ดวันละ 3 เวลา 

furosemide (40) 1 เม็ดวันละ 2 เวลา แต่ทานยาไม่สม่ำาเสมอ 

16 ชม. ก่อนมารพ. ผู้ป่วยหอบเหนื่อย, นอนราบไม่ได้, ไม่เจ็บแน่น

หน้าอกหรือใจสั่น ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่ รพ.ธรรมศาสตร์ และได้รับ

การรักษาเบื้องต้น และส่งต่อมารพ.ราชวิถี 

Physical examination: BP 183/108 mmHg, HR 110/ min., 

RR 24/min., BT 36.5 ๐C Good consciousness, mildly pale, 

no jaundice, edema both leg 3+ 

Heart: sinus tachycardia., no murmurs 

Lungs: clear 

Abdomen: soft, not tender, liver 2cm below right costal 

margin spleen 9 cm below left costal margin

Laboratory investigations: 

CBC: Hb 11.2 gm/dl. Hct 31%, WBC 14,300/cumm. 

Platelet count 232,000/cumm MCV/ MCH/MCHC 

87.5/40.1/45.8. Differential count; PMN 37%, L 26 % 

atypical L8%, plasmacytoid lymphocyte 17%, monocyte 

8%, Eosinophil 2% 

U/A: sp. gr. 1011, protein 3+, sugar negative, ketone 

negative, RBC 5-10/HD,WBC 3-5/HD 

Lab Chemistry: BUN/CT=31/1.35 mg/dl, Sodium 128 mEq/L, 

potassium 4.8 mEq/L, chloride 97 mEq/L, CO2 20 mEq/L, 

calcium/phosphate=8.1/5.2 mg/dl, A/G =2.2/6.7 g/l, 

TB/DB=0.63/0.08 mg/dl, SGOT/PT= 21/14 IU/L, AP/

LDH=52/618 U/L, GFR 58 ml/min/1.73 m2 

Problem lists: 

1. Hypertension with renal insufficiency 

2. Anemia with abnormal circulating cell. 

3. Hepatosplenomegaly 

4. Nephrotic syndrome 

 แพทย์ที่ห้องฉุกเฉินให้การรักษาเบื้องต้นด้วย hydralazine (10): 

1 tab เวลา 21:00น. ได้สังเกตุอาการจนถึงวันรุ่งขึ้น (10:00น. 

4 ตุลาคม 2557) อาการดีขึ้น, ปัสสาวะออกดี นอนราบได้ จึง

จำาหน่ายผู้ป่วย และนัดมาคลีนิคโลหิตวิทยา ผู้ป่วยกลับมาตรวจ

คลีนิคโลหิตวิทยา เน่ืองจากอาการนำาท่ีน่าสงสัยว่าผู้ป่วยจะเป็น 

lymphoproliferative disorders หรือ multiple myeloma และ 

มี secondary nephrotic syndrome จึงได้ ตรวจทาง ห้องปฏิบัติ 

การเพิ่มเติม ดังนี้ 

6 ตุลาคม 2557 urine creatinine 70.7 mg/dl, urine protein 

470 mg/dl และ UPCI 6.6 

8 ตุลาคม 2557 Bone marrow aspiration: hypercellu-

lar marrow, M/E=1/1, myeloid: decreased, erythroid: 

decreased. other finding: small mature lymphocytes ~80% 

Diagnosis: marrow lymphocytosis, compatible with low 

grade lymphoma involving bone marrow. 

Bone marrow biopsy: Nodular of mildly atypical small 

B cell, suggestive of indolent small B cell lymphoma 

involving marrow. Immunohistochemistry reveal that small 

B cell are positive for CD 20. negative for kappa, 

lambda and cyclin-D1, Ki 67 is positive about 10%, CD5 

and CD23 are equivocally positive. CD3 are negative, 

SLL/CLL is suspected. 
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17 ตุลาคม 2557 

1. SPEP; monoclonal pattern, AUC 4.81g/dl, 

2. immunofixation electrophoresis; IgM kappa 

3. immunoglobulin level IgG 5.7 g/L (7-16), IgA 0.67 g/L 

 (0.7-4.0), IgM0.71 g/L(0.4-2.3) 

4. serum free light chain : kappa 4280 mg/L,

 lambda236mg/L, K/L=18.1356 

6 พฤศจิกายน 2557 

Flow cytometry: flow cytometry analysis pertaining to 

lymphocytes reveal lymphocytosis (58% of all cells). A 

kappa light chain restricted. B cell population showing 

expression of CD19/20, CD5 and CD10 are negative. 

Diagnosis: in keeping with CD5/CD10 negative lymphoma 

12 พฤศจิกายน 2557 Kidney biopsy; amyloidosis 

24 พฤศจิกายน 2557 Echocardiogram; good LVEF, possible 

cardiac amyloidosis, mild AS, mild AR 

Final diagnosis: 

1. Chronic lymphocytic leukemia 

2. Nephrotic syndrome 

3. Secondary amyloidosis 

Clinical course. 

 แพทย์ผู้ดูแลได้วางแผนให้เคมีบำาบัดเป็น R-CHOP 8 คร้ัง 

และได้เริ่มให้ R-CHOP ครั้งแรกเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 หลัง

ได้รับยาเคมีบำาบัด 3 วัน ผู้ป่วยมีไข้ มีผื่นลาม และกลายเป็น 

hemorrhagic bleb ได้ปรึกษาศัลยกรรมเพื่อ debridement และ 

ให้ antibiotics 14 วัน หลังจากนั้น 3 อาทิตย์ ผู้ป่วยมาพบแพทย์

ด้วยเรื่อง cellulitis with septic shock with febrile neutro-

penia. ได้ทำาการรักษาจนหายเป็นปกติ และกลับมาให้ R-CHOP 

ทุก 4 สัปดาห์ ครั้งสุดท้ายครั้งที่ 5 เมื่อ 23 มิถุนายน 2558 และ 

ได้ติดตามตรวจเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้ 3.63 

Kidney involvement in hematologic malignancy 

 Introduction: kidney manifestation ใน hematologic 

malignancy มขีอบข่ายค่อนข้างกว้างตัง้แต่ acute kidney injury, 

acute tubular necrosis, renovascular disease, parenchymal 

infiltration, obstructive uropathy, glomerulopathies, electrolytes 

and acid base abnormality 

AKI in lymphoma and leukemia 

 ปัญหา AKI ในผู้ป่วย hematologic malignancy พบได้บ่อย. 

29% อาจจะต้องการ renal replacement therapy และmortality 

rate ค่อนข้างสูง prerenal AKI prerenal AKI เป็น kidney 

injury ที่ พบได้บ่อยที่สุดสาเหตุเกิดจาก 

1. Volume depletion จาก poor oral intake, anorexia,  

 early satiety, emesis, diarrhoea 

2. ยาต่างๆ ที่มีผลต่อ afferent และ efferent tone เช่น ACE  

 inhibitors, NSAIDS 

 การวินิจฉัยมักจะได้จากประวัติการรักษาได้แก่ supportive 

treatment ด้วย crystalloid fluid และหยุดยา 

Postrenal AKI 

 Obstruction ในผู้ป่วย hematologic malignancy มักจะเกิด

จากการกดเบียด หรือ encasement ของ ureteric outflow tract 

โดย lymph nodes, retroperitoneal fibrosis, nephrolithiasis, 

tumor lysis syndrome. การวินิจฉัยได้จากประวัติ hematuria, 

pyuria. kidney U/S อาจจะพบ hydronephrosis. ถึงไม่พบ 

ก็ไม่ได้ rule out เพราะอาจจะมี fibrosis 

การรกัษา : decompression โดย nephrostomy tubes เพือ่ปอ้งกัน 

permanent injury Intrarenal AKI 

Intrarenal AKI ใน hematologic malignancy สามารถแบ่งได้

ตามสาเหตุได้เป็น 

1. acute tubular necrosis 

2. tubulointerstitial disorders 

3. renovascular disorders 

4. glomerulopathies 
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 และจะต้องพยายามแยกสาเหตุภายนอกออกจาก kidney injury 

โดยตรงจาก hematologic malignancy เพราะการพยากรณ์ของไต

หลังให้การรักษา malignancy โดยตรงขึ้นอยู่กับว่า kidney injury 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ malignancy หรือไม่ การวินิจฉัย AKI อาจ

จำาเป็นต้องใช้ Laboratory test ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. CT scan (kidney) อาจจะพบ renomegaly with diffuse  

 bilateral enlargement บ่งชี้ถึง kidney infiltration 

2. urine sediment examination อาจจะช่วยชี้แนะสาเหตุของ  

 kidney injury เช่น renal tubular epithelial cells อาจจะ 

 บ่งช้ีถึง ATN. WBC และ WBC cast อาจจะบ่งช้ีถึง 

 infiltration จาก malignancy, interstitial nephritis 

 dysmorphic RBC อาจจะบ่งชี้ถึง glomerulopathies. renal  

 biopsy ยงัเปน็การสบืคน้มาตรฐานและชว่ยในการวินิจฉัยสาเหตุ 

 ของ intrarenal injuries 

Acute tubular necrosis (ATN) 

 ATN เป็นสาเหตุของ intrarenal injury ท่ีพบบ่อยที่สุด

ใน leukemia และ lymphoma Lysozyme induced tubular 

necrosis พบใน hematologic malignancy. Lysozyme เป็น 

cationic enzyme ที่อยู่ใน macrophages และ monocytes ซึ่งจะ

ถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อทำาลาย bacterual cell wall. Leukemia 

จะมี clonal expansion ของ leukemic cells ทำาให้มีการผลิต 

lysozyme เพิม่ข้ึน Lysozyme จะถูกกรองผา่น glomerulus และถูก

ดดูซมึกลับด้วย proximal tubule.ในปัสสาวะผูป่้วย leukemia จะมี

ความเข้มข้นของ lysozyme สูงจนเกิด tubular damage โดยตรง. 

ทำาให้เกิด kaliuresis และ proteinuria การรักษา underlying 

malignancy จะลด lysozyme และทำาให้ AKI ดีขึ้น 

Tumor lysis syndrome (TLS) 

 TLS เกิดจากการ release ของ intracellular potassium, 

phosphates, nucleic acids จาก growing cancer cells อาจ

จะเกิดจากเคมีบำาบัดหรือเกิดขึ้นเอง purine nucleic acid จะถูก 

converted จนกลายเป็น xanthine และ uric acid และสามารถ

ตกตะกอนใน renal tubules และทำาให้ tubular injuryโดยตรง 

และกระตุ้น proinflammatory cytokines บริเวณ renal 

interstitium ผลตามมาทำาให้ recovery ช้า 

AKI จ�ก kidney infiltration 

 ไตเป็นอวัยวะนอกเหนือจากระบบเลือดและภูมิคุ้มกันท่ีถูก 

infiltrated จาก hematologic malignant cell ที่พบบ่อยที่สุด. 

kidney dysfunction พบได้ตั้งแต่ asymtomatic จนถึงต้องการ 

renal replacement therapy จากรายงาน autopsy 1200 ราย 

พบ kidney infiltrationใน CLL 63%, ALL 54%,CML 

34%,AML 33% และจากอีกรายงานจำานวน 700 รายในผู้ป่วย 

lymphomaพบ kidney infiltration 34% kidney failure จาก 

lymphomatous หรือ leukemic infiltration พบเพียง 1% 

อาการและอาการแสดงของ organ infiltration รวมทั้งปวดหลัง, 

hematuria. Infiltration ส่วนใหญ่จะเกิด bilateral uniform 

enlargement kidney biopsy มีประโยชน์ด้วยเหตุผล 2 ประการ 

1. ประเมินตำาแหน่งและขอบข่ายของ infiltration ที่มีอิทธิพล 

 ต่อการพยากรณ์โรค 

2. อาจจะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคในระดับ subtype ของ lymphoma 

 หรือ leukemia 

 การรักษาด้วยเคมีบำาบัดหรือ target therapy จะมีประโยชน์ใน

แงข่อง improve kidney function บางคร้ังอาจจะรวดเร็ว ภายใน 

2-3 วัน. kidney injury ที่เกิดจาก infiltration คาดว่าเกิดจาก 

acute tubular compression จากการที่มี interstitial pressure 

ที่สูงขึ้นและการทำาลาย microvasculature ของ kidney ทาให้เกิด 

acute tubular necrosis 

Acute kidney injury จาก renovascular disorders 

มปัีจจัยหลายหลายอย่างจากตัวโรคเองซึง่สง่เสริมให้เกิด thrombosis 

ของ kidney vasculature ตั้งแต่ 
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1. leukostasis 

2. malignancy associated nephrotic syndrome ทำาใหม้กีาร loss 

 of natural anticoagulants 

3. acquired antiphospholipid antibody 

4. การรักษาท่ีทำาให้เกิด activation of anticoagulation cascades 

Glomerular disease associated with CLL 

 CLL infiltration บริเวณ kidney interstiium พบได้ 

90% ในช่วง autopsy. Clinical kidney disease พบไม่บ่อย. 

Glomerular lesion ที่มีรายงานพบ Mesangial proliferative 

glomerulonephritis บ่อยท่ีสดุ และบ่อยรองลงมาคอื membranous 

nephropathy. 

 มีรายงานจากประเทศฝรั่งเศสตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE 

ได้รายงานผล kidney biopsy ของผู้ป่วย CLL/SLL 15 ราย, 

Table 2. Laboratory and radiological features.

Case AKI/ P. creatinine Proteinuria(g/d) Hematuria Leukocyturia Dysproteinemia Fanconi Complement Kidney
 CKD (micromol/1) P. albumin(g/l)    Syndrome  length (R/
  MDRD eGFR       L, mm)
  (ml/min)

Interstitial nephropathy : isolated specific tumoral interstitial Infiltrate +/-CLL/SLL-related granulomatosis
1 CKD 185/34 0.3/56 N N N N Normal 101/110
2 AKI 743/7 1/39 Y Y N N Normal 120/120
3 CKD 178/28 0.9/43 N Y N N Normal 120/120
4 CKD 194/36 0.3/49 N N lg G kappa 4.6 g/l/ Y Normal 120/107
      kappa BJ
5 CKD 247/24 0.8/44 N N Lambda BJ N Normal 113/113
5bis AKI/ 638/8 1.4/41 N N N Y Normal Normal
 CKD
6 AKI 616/8 1.2/36 Y Y N N Normal >120/
         >120
Glomerular lesions associated or not with interstitial nephropathy
7 CKD 193/38 3.8/44 Y N N N Normal 118/108
8 N 74/72 6.1/20 N N N N Normal Normal
8bis N 71/76 4.6/32 Y N lg G lambda N Normal Normal
9 AKI 178/36 6.3/21 Y N N N Low C3 Normal
10 N 71/75 1.2/43 Y Y Type ll cryoglobulin N Low C3 and C4 117/112
10bis CKD 96/53 13/19 Y Y Type ll cryoglobulin N Low C3 and C4 ND
11 CKD 168/28 14/25 Y Y Type l cryoglobulin, N Low C3 and C4 103/108
      lg G kappa
12 AKI/ 536/7 >3/30 Y Y Type l cryoglobulin, N Low C4 118/123
 CKD     lg G kappa
12bis AKI/ 769/5 4.5/25 Y Y lg G kappa N Normal 95/95
 CKD
13 N 100/67 >6/24 Y Y N N Low C3 and C4 Normal
14 CKD 470/12 7/24 N N lg G lambda N ND 116/100
15 N 79/67 6.1/30 Y Y N N Normal Normal
15bis CKD 530/7 >13/28 Y Y N N Normal Normal

AKI, acute kidney injury; CKD, Chronic kidney disease; P, plasma; BJ, Bence Jones proteinuria; ND, no data available.

doi:10.1371/journal.pone.0119156.t002

20 biopsy specimen ตั้งแต่ คศ.1989-2014. Glomerulopathy 

ที่มีรายงานแสดงใน Table 2 

Pathophysiology มีหลายปัจจัย ตั้งแต่มี 

1. monoclonal immune complex deposit บริเวณ glomerulus. 

2. associated autoimmune disorders ทำาให้เกิด cryoglobulin  

 production และตามมาด้วย immune complex deposit 

3. ผู้ป่วย CLL เป็น immunocompromised host เสี่ยงที่จะเกิด  

 infection และ เกิด infectious related Glomerulonephritis  

 ถ้า focus เฉพาะ kidney pathology ของผู้ป่วย CLL. พบ 

 รายงานน้อยมาก 

 มีรายงานจากประเทศฝรั่งเศส ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE 

ได้รายงานผล kidney biopsy ของผู้ป่วย CLL/SLL 15 ราย, 

20 biopsy specimens ตั้งแต่ คศ.1989-2014 

20



กล่าวโดยสรุป 

 CLL/SLL ได้รับการวินิจฉยัก่อนจะม ีnephropathy 7/15 ราย 

คา่เฉล่ียระหว่าง hematological และ nephrological manifestations 

6 เดอืน 11/15 ราย มาดว้ยเร่ืองต่อมน้ำาเหลือง และ/หรือ ตับ มา้ม

โต 4/15 รายจะมี extrarenal symptom ด้วย เช่น peripheral 

neuropathy, arthralgia, vasculitis, cholestasis 11/15 ราย

พบว่าGFR < 60ml/1.73 m2 7/15 รายพบ proteinuria 

ใน nephrotic range 6/15 รายพบdysproteinemia 3/15 ราย

พบ cryoglobulinemia 5/15 รายพบ complement activation 

1/15 รายพบ enlarged kidney 

Pathology 

 พบ monoclonal cellular infiltration ได้ 10/15 ราย 

ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ diffuse nodular infiltrations ขยาย

ไปจนถึง renal interstitium, tubular structures, peritubular 

capillaries. และ อาจจะ infiltrate บริเวณ glomeruli ร่วมด้วย 

พบ interstitial granuloma 5/15ราย ไม่มี tubular basement 

membrane rupture. พบ cellular necrosis ได้, ไม่พบ 

interstitial deposit จาก immunofluorescent study. 9/15 ราย 

พบว่าม ีglomerular lesion และ 5/9 ราย เป็น membranopro-

liferative glomerulonephritis 2/9 ราย เป็น minimal change, 

1/9 ราย พบ glomerular heavy and light chain amyloidosis. 

ในผู้ป่วยทั้งหมด ผล HIV, HBsAg, anti HCV เป็นผลลบทั้งหมด 

outcomes; โดยมีค่าเฉลี่ยการติดตาม postbiopsy นาน 86 เดือน 

การรักษา 

 ผู้ป่วย 14/15 รายได้รับการรักษาด้วย corticosteroids และ 

cytotoxic therapy 2/15รายมี heavy interstitial infiltration 

ได้รับ high dose methylprednisolone แล้วตามด้วย cytotoxic 

Tx ท้ังหมดไดผ้ลการรักษาทีดี่ 7/15 ราย มาด้วยอาการ nephrotic 

syndrome หลังให้การรักษาด้วย cytotoxic agents 5/7 รายได้ 

transient หรือ persistent remission 1/7 รายได้ partial  

remission 1/7 ราย ซึ่งเป็น amyloidosis ยังมี persistent 

nephrotic syndrome 4/7 ราย proteinuria สัมพันธ์กับ 

progression ของ hematologic malignancy 7/11 รายม ีGFR ต่ำา 

และ ดีขึ้นหลังให้การรักษา 4/11 ราย GFR ลดลงหลังการรักษา 

พร้อมกับ progression ของ hematologic malignancy 

สรุป 

 renal manifestation ของ CLL มีความหลากหลายตั้งแต่ 

acute kidney injury, proteinuria, hematuria ไปจนถึง 

nephrotic syndrome Pathology มหีลายตำาแหน่ง ต้ังแต ่interstitium, 

tubules, glomeruli. Mechanism ส่วนใหญ่จะเกิดจาก direct 

infiltration หรือ induce ให้เกิด immune complex deposit 

หรือ amyloid deposit. ผลการรักษามกัจะได้ผลดี ถ้า hematologic 

malignancy ตอบสนองต่อการรักษา ยกเว้นถ้ามี permanent 

damage เช่น มี amyloid deposit 

References; 
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Q and A
นพ. วีระศักดิ์ นาวารวงศ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คำาถาม: ในยุคที่มีการให้ยา Rituximab และยา novel agents อื่น 

ในการรักษา DLBCL (diffuse large B cell lymphoma) International 

Prognostic Index (IPI) ที่มีอยู่ยังใช้ได้ดีหรือไม่ อย่างไร? 

A
ตอบ: IPI ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญที่ใช้มานานกว่า 20 ปี 

ได้จากการศึกษาผู้ป่วย DLBCL จำานวน 2031 รายที่รักษาด้วยยา 

cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, และ prednisone 

(CHOP)-like chemotherapy เพือ่การพยากรณ์ผูป้ว่ย DLBCL โดย

อาศัยคุณลักษณะทางคลินิก 5 ประการคือ อายุ (≤ 60 ต่อ > 60), 

serum lactate dehydrogenase (LDH)ปกติ หรือมากกว่า 1 เท่า 

ของปกติ, จำานวน extranodal sites (≤ 1 ตำาแหน่ง ตอ่ > 1 ตำาแหน่ง), 

Ann Arbor stage (I,II ต่อ III,IV), Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) performance status (0 หรือ 1 ตอ่ 2-4) 

ให้ 1 คะแนน รวมคะแนนและแบ่งกลุ่มตามความเสี่ยงได้ 4 กลุ่ม 

คือ คะแนน 0 หรือ 1, low risk; 2, low intermediate risk; 3, 

high intermediate risk; และ 4 หรือ 5, high risk ซึ่งพบว่า 

ผู้ป่วยท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม high risk จะมีอัตรารอดท่ีห้าปี (5-year 

overall survival) เพียงร้อยละ 26 เท่าน้ัน(1) ต่อมาเมื่อมีการ 

เพิ่มยา rituximab (R) เข้าในสูตร CHOP หรือ CHOP-like 

เป็นผลให้อัตราการรอดชีวิตเพิม่ข้ึนทุกกลุ่มความเสีย่ง(2,3) จึงไดม้กีาร 

ทบทวน IPI model น้ีโดยศึกษาผู้ป่วย DLBCL ท่ีรักษาด้วย 

R-CHOP จานวน 365 ราย พบว่ากลุ่มความเสี่ยงนั้นสามารถจัด

ใหม่ได้เป็น 3 กลุ่ม เรียกว่า revised IPI (R-IPI)(4) คือ คะแนน 0, 

very good; คะแนน 1 หรือ 2, good risk; คะแนน 3, 4 หรือ 

5, poor risk โดยมี progression free survival (PFS) และ 

OS ที่ 4 ปี ในกลุ่ม very good ร้อยละ 94 และ 94 กลุ่ม 

good risk ร้อยละ 80 และ 79 ส่วนกลุ่ม poor risk ร้อยละ 53 

และ 55 ตามลำาดับ จะเห็นว่า R-IPI ในกลุ่ม poor risk มี OS 

ร้อยละ 55 ดงัน้ัน R-IPI จงึไมส่ามารถแยกแยะ (identify)กลุ่มความ

เสี่ยงที่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตต่ำากว่ารอ้ยละ 50 ได้(4) แต่ก็มีรายงานที่

สนับสนุนว่า IPI score ยังคงรักษา predictive value ในยุคที่มี

การใช้ยา rituximab โดยอาศัยผลการศึกษาประเมิน IPI ในผู้ป่วย 

Aggressive CD 20+ B-Cell Lymphoma DLBCL ที่รักษาด้วย 

R-CHO(E)P (rituximab + CHOP หรือ rituximab + สูตร 

cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, etoposide และ 

prednisone[CHOEP]) จานวน 1062 ราย (MInT 380 ราย, 

MegaCHOEP 72 ราย, RICOVER-60 610 ราย)(5) แต่ก็มี 

จดหมายถึงบรรณาธิการให้ความเห็นว่าการศึกษาน้ีมีผู้ ป่วย 
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good risk factor ค่อนข้างมาก ผู้ป่วยหนุ่มที่จัดอยู่ใน high-risk 

น้อยไป สังเกตได้จากผู้ป่วยหนุ่มที่มี risk factor 2 หรือมากกว่า

มีเพียง 55 รายจากจานวน 1062 ราย และเป็นการวิเคราะห์รวม

หลายการศึกษาท่ีได้รับยาสูตรแตกต่างกัน สำาหรับกลุ่มท่ีได้ยาสูตร 

MegaCHOEP จะได้รับยาเคมีบำาบัดในขนาดสูง(6,7) นอกจากน้ี 

ยังไม่ชัดเจนว่าสูตร R-CHOP14 ท่ีใช้ใน RICOVER-60 จะมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ R-CHOP21 ซึ่งใช้ในผู้ป่วยประมาณร้อยละ 

50 ในกลุ่ม MinT trial หรือไม่(6,8,9) ทั้งนี้เพราะมีการศึกษาที่ยืนยัน

ว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพยากรณ์โรคน้ันจะขึ้นกับประสิทธิภาพ

ของสูตรยาที่ใช้(6,10,11) จึงจำาเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน และ

จากการศึกษาในผู้ป่วย 320 รายว่า พบว่า IPI สามารถแยกแยะ 

ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ย R-CHOP เพยีง 3 กลุ่มเท่าน้ัน คือ low 

และ low-intermediate risk, high-intermediate risk group, 

high risk group ตามลำาดับ(12) โดยที่ผู้ป่วยกลุ่มย่อยที่มีโอกาส 

รอดชีวิตน้อยกว่าร้อยละ 60 นั้น IPI ไม่สามารถจัดแยกแยะได้(6) 

 แม้ว่า IPI ยังคงใช้ได้ (valid) ในยุคที่มีการใช้ R-CHOP แต่

มีข้อจำากัดที่ไม่สามารถทำานายผู้ป่วยในกลุ่มที่โรครุนแรง จากผลการ

ศึกษาที่พบว่า OS ที่ 5 ปี ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ในผู้ป่วยกลุ่ม  

high risk ดังน้ันทาง National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN) จึงไดพ้ฒันา model ในการพยากรณ์โรคใหมท่ี่

สามารถแบ่งชั้นของความเสี่ยงในผู้ป่วย de novo DLBCL ได้ดีขึ้น 

เรียกว่า NCCN-IPI(13) โดยมีตัวทำานาย 5 ตัว คือ อายุ, serum 

LDH, sites of involvement, Ann Arbor stage, ECOG 

performance status โดยถือว่าอายุ และ LDH มีลักษณะเป็น

ตัวแปรแบบต่อเน่ือง (continuous) มากกว่าเป็นแบบท่ีม ี2 ตวัเลือก 

(dichotomous) ผลของอายุต่ออัตราการรอดชีวิตจะเป็นเสน้ตรงโดย

คะแนนเพิ่มตามอายุ ขณะที่ผลของ LDH ต่ออัตราการรอดชีวิตนั้น

ไม่เป็นเส้นตรงและจะเข้าสู่ plateau เมื่ออัตราส่วนของ LDH ต่อ

ค่าปกติเท่ากับ 3 โดยกำาหนดการให้คะแนนดังนี้ คือ อายุน้อยกว่า 

หรือเท่ากับ 40 ให้ 0 คะแนน, อายุ 41-60 ให้ 1 คะแนน, อายุ 

61-75 ให้ 2 คะแนน, และ อายุมากกว่า 75 ให้ 3 คะแนน, 

LDH ratio (LDH-R) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้ 0 คะแนน; 

มากกว่า 1-3 ให้ 1 คะแนน; มากกว่า 3 ให้ 2 คะแนน; ส่วน 

extranodal site (เฉพาะไขกระดูก ตับ กระเพาะอาหารและลำาไส้ 

ระบบประสาทส่วนกลาง หรือ ปอด เท่านั้น), Ann Arbor stage 

III-IV, และ ECOG, PS(≥ 1) ให้อย่างละ 1 คะแนน โดยคะแนน

รวมเพิ่มจาก 5 เป็น 8 คำานวณจากตัวแปรเดิมที่ใช้ในการคำานวณ 

IPI เดิม เมื่อรวมคะแนนแล้วสามารถจัดได้ 4 กลุ่มเสี่ยง คือ low, 

L (0-1คะแนน), low-intermediate, LI (2-3 คะแนน), high 

intermediate, HI (4-5 คะแนน), และ high, H (6-8 คะแนน) 

จากการศึกษาผู้ป่วย DLBCL ที่ได้รับ R-CHOP ในกลุ่ม NCCN 

จานวน 1650 คน พบว่าสามารถแยกแยะกลุ่มเสี่ยงได้ดีกว่าเมื่อ

เทียบกับ IPI เดิมดังนี้ คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่าอัตรารอดที่ 5 ปี

เท่ากับร้อยละ 96 ต่อ 90 ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอัตรารอดที ่

5 ปีเท่ากับร้อยละ 33 ต่อ 54 ตามลำาดับ และได้ตรวจสอบความถูก

ต้องของวิธีการใน NCCN-IPI โดยอาศัยข้อมูลการลงทะเบียนของ 

British Columbia Cancer Agency (BCCA) จำานวน 1138 คน 

พบว่าสามารถแยกกลุ่มที่มีการพยากรณ์โรคท่ีดีจากกลุ่มท่ีมีการ

พยากรณ์โรคท่ีแย่ได้ อย่างไรก็ตามความแตกต่างในการแยกแยะ 
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ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงไม่ได้ชัดเจนมากใน BCCA validation 

cohort (NCCN-IPI 38% ต่อ IPI 43%) ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจาก

ในกลุ่มนีม้ผีูป่้วยสงูอายุมากกว่าและผูป่้วยท่ีมสีถานะทางสมรรถภาพ 

(performance status) ที่แย่กว่า อย่างไรก็ตาม NCCN-IPI นั้นก็

ไมเ่พยีงพอทีจ่ะในการแยกแยะผูป่้วยท่ีมีความเสีย่งท่ีจะมชีีวิตรอดสัน้

มากๆ (13) จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย DLBCL 100 รายที่

ได้รับ R-CHOP โดยใช้ NCCN-IPI model กับ IPI model พบ

ว่า OS ที่ 3 ปีใน NCCN-IPI model มีกลุ่มความเสี่ยง Low, 

LI, HI, High เท่ากับร้อยละ 100, 73, 60, และ 37 ตามลำาดับ 

เปรียบเทียบกับ IPI model เท่ากับร้อยละ 86, 69, 50, และ 

44 ตามลำาดับ ยืนยันว่า NCCN-IPI model สามารถแยกแยะได้

ดีกว่า IPI model โดยเฉพาะในกลุ่ม low risk(14) นอกจากนี้ได้มี

ผู้วิเคราะห์ผู้ป่วย de novo DLBCL 324 ราย โดยเปรียบเทียบ

อัตรารอดชีวิตที่ห้าปี ระหว่าง IPI และ NCCN-IPI พบว่าในกลุ่ม 

low risk ได้ร้อยละ 91 ทั้งสอง model ส่วนกลุ่ม high risk 

ร้อยละ 44 ใน IPI และ ร้อยละ 29 ใน NCCN-IPI จะเห็นได้

ว่า NCCN-IPI model ไม่สามารถแยกแยะกลุ่ม low risk ได้ดี 

แต่สามารถแยกอัตราการรอดชีวิตได้ดีในกลุ่ม high risk(15) 

 มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ NCCN-IPI Model ว่า model นี้ยังไม่มี

ผลการศึกษาในกลุ่มประชากรยุโรป รวมท้ังยังไมไ่ดน้ำาปจัจัยทางหอ้ง

ปฏิบัติการที่สำาคัญอื่นๆนอกเหนือจาก LDH มาร่วมพิจารณาด้วย 

นอกจากน้ีการศึกษาน้ีพบว่ามผีูป่้วยทีห่นุ่มและม ีperformance score 

ดีรวมอยู่ด้วยค่อนข้างมาก อายุเฉล่ีย 57 ปี และมีกลุ่มท่ีจัดอยู่

ใน ECOG performance score 0-1 มีมากถึงร้อยละ 89(16) 

ซึ่งประชากรผู้ป่วย DLBCL ในกลุ่ม Caucasian จะมีอายุเฉลี่ย 

65 ปี(17) ทำาให้ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 60 ปี ไม่สามารถจัดเข้าในกลุ่ม 

low risk (คะแนน 0-1) ได้ อาจจะสรุปได้ว่า model น้ีไมส่ามารถแยก

กลุ่มผูป่้วยสงูอายุท่ีการพยากรณ์ท่ีแย่ออกไดดี้ เมือ่ลองนำามาศึกษาใน

ผู้ป่วยที่อายุเกิน 60 ปี(คะแนน 2 หรือ 3) แล้วจะเหลือ 3 กลุ่ม

ความเสีย่ง พบว่าการแยกแยะระหว่างกลุ่มเสีย่ง low-intermediate 

กับ high-intermediate ไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้เสนอให้จัดสรรกลุ่ม 

low risk สำาหรับผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 60 ปี โดยจัดกลุ่มที่ได้คะแนน 

2 เป็น low risk กลุ่มที่ได้คะแนน 3-5 เป็นกลุ่ม intermediate 

ส่วนคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เป็นกลุ่ม high risk เหมือนเดิม 

เมื่อนำามาศึกษาใน cohort ผู้ป่วย DLBCL ในยุโรปตามสภาพ

ความเป็นจริง (real life setting) จำานวน 499 ราย การแบ่งวิธีนี ้

สามารถพยากรณ์โรคผู้ป่วยสูงอายุท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม low risk ได้ดี

ขึ้นมาก คือ (PFS และ OS ที่ 3 ปีเท่ากับ 83.4 และ 94.2% 

ส่วน PFS และ OS ที่ 5 ปีเท่ากับ 75.4 และ 89%) ในกลุ่ม 

intermediate risk (PFS และ OS ที่ 3 ปีเท่ากับ 63.5 และ 

69.3% ส่วน PFS และ OS ที่ 5 ปีเท่ากับ 52.5 และ 56.5%) 

ในกลุ่ม high risk นั้นค่าไม่เปลี่ยนแปลง (PFS และ OS ที่ 3 ปี

เท่ากับ 38.6 และ 39.5% ส่วน PFS และ OS ที่ 5 ปีเท่ากับ 

30.9 และ 32.3%) เป็นการยืนยันว่า NCCN-IPI ใน DLBCL 

สามารถใช้ได้ดีในผู้ป่วยยุโรป 
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จากการที่ serum albumin และ beta-2 microglobulin ถือ

เป็น prognostic factor ที่อิสระใน aggressive lymphoma (18,19,20) 

ได้มีการศึกษา NCCN-IPI model ที่มีการรวม serum albumin 

เข้าไปในการคำานวณคะแนน โดยให้คะแนน 2 เมื่อระดับ serum 

albumin ต่ำากว่า 3.5 g/L เป็นผลให้คะแนนรวมสงูสดุเป็น 10 เรียก

ว่า modified NCCN-IPI ซึง่สามารถแยกแยะไดดี้ข้ึน สาหรับกลุ่ม 

low risk ที่มี OS ที่ดีมาก แม้ว่า NCCN-IPI จะสามารถแยกแยะ 

OS ในผู้ป่วยได้ดีเมื่อเทียบกับ IPI สังเกตจาก concordance  

probability estimate (CPE) ท่ีสงูกว่า แต ่modified NCCN-IPI 

ที่รวม serum albumin เข้าด้วยนั้นยิ่งดีกว่า NCCN-IPI ธรรมดา 

โดยมีค่า CPE (0.783 ต่อ 0.753) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุด้วย 

จากผลการศึกษาขา้งต้นท่ีนำาเสนอไปน้ันแสดงให้เห็นว่า model ของ 

prognostic index ที่ใช้ในยุคที่มีการใช้ยา rituximab ยังสามารถ

ปรับปรุงให้ดีข้ึนได้โดยแสวงหาตัวแปรทางด้านโมเลกุล immuno-

histochemical และทางคลินิก เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อนำา model นี้มาศึกษาในผู้ป่วย DLBCL 

ในกลุ่มประชากรที่ต่างกันออกไปก็พบว่า ผลสรุปคือ การแยกแยะ

กลุ่มความเสี่ยงไม่สอดคล้องกัน เนื่องจาก DLBCL นั้นครอบคลุมผู้

ป่วยในกลุ่มความเสี่ยงที่หลากหลายแตกต่างกัน ทั้งกลุ่มที่เป็น high 

risk และ low risk การที่มี prognostic model ที่สามารถแยก

กลุ่มท่ีมคีวามเสีย่งสงูท่ีมอัีตราการรอดชีวิตสัน้ นำาไปสูก่ารรักษาดว้ย

สูตรยาที่ประกอบด้วย novel agents ต่อไป 
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