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จุลสาร Lymphoma Newsletter ฉบับที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ 
เป็นฉบบัที ่1 ประจ�าเดอืน มนีาคม ปี พ.ศ. 2555 ส�าหรบัจลุสาร
ฉบับนี้ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย

เริ่มจาก Pathology Forum อาจารย์นายแพทย์ธรรมธร 
อาศนะเสน ได้กรุณาเขียนเรื่อง Plasmablastic neoplasm 
อาจารย์แพทย์หญิง กาญจนา จันทร์สูง ได้กรุณา review เรื่อง 
Primary testicular lymphoma และ อาจารย์นายแพทย์ 
พีระพล วอง ได้ review เรื่อง Allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation in patients with diffuse large 
B cell lymphoma relapsed after autologous stem cell 
transplantation 

ส่วน Interesting Articles อาจารย์แพทย์หญิงลลิตา   
นรเศรษฐ์ธาดา อาจารย์นายแพทย์ สมชาย วงศ์ขันตี กรุณา
คัดเลือก paper ที่รวบรวมจากการประชุม ASH ครั้งที่ 53 
เมือ่ต้นเดอืนธนัวาคม 2554 และวารสาร ส่วน Case discus-
sion อาจารย์แพทย์หญิง จิตติมา ศิริจีระชัยได้น�าเสนอ ผู้ป่วย
ทีม่าด้วยปัญหาไอแห้งๆ มา 2 สปัดาห์ ไอมากเวลานอนหงาย 
สรุปเป็น T lymphoblastic leukemia/lymphoma ส่วนอีก 
case discussion อาจารย์นายแพทย์ ธวัชชัย สุวรรณบรรณ 
ได้น�าเสนอผู้ป่วยท่ีมาด้วยก้อนท่ีคอโต 4 เดือน สรุปเป็น 
primary thyroid lymphoma ส�าหรับ Q and A ได้น�าเสนอ
ความเหน็เกีย่วกบั การใช้ Rituximab maintenance ในผู้ป่วย 
follicular lymphoma หวังว่าบทความต่างๆ ในจุลสารฉบับนี้
คงท�าให้สมาชกิทัง้หลายได้รบัความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับ
โรค lymphoma ไม่มากก็น้อย ถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย
หรือต้องการจะให้ ค�าแนะน�าขอความกรุณาส่ง email มาที่ 
tlsg.info@gmail.com

 ในวนัเสารอ์าทติยท่ี์ 25-26 สิงหาคม 2555 นี ้ทางชมรมฯ จะมกีาร
จัดงาน ประชุมวิชาการ การอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2555 (The 6th 
Lymphoma Education Course) ภายใต้ Theme “Controversies in 
Lymphoma” ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานี้ ทางสมาคมโลหิต
วทิยาแหง่ประเทศไทย ไดจ้ดัการประชมุสมัมนาวิชาการ GVHD Symposium: 
The State of the Art ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเชิญ 
speaker จากตา่งประเทศมาร่วมบรรยายในงาน และมีแพทยแ์พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
สาขาโลหิตวิทยาเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจ�านวนมาก

 ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 41 ณ ห้องเวิลด์
บอลรมู โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซ็นทรลัเวิลด ์ใน Theme "Controversies in 
Hematology" โดยในวันพฤหสับดทีี ่15 มนีาคม 2555 มหัีวข้อประชมุวชิาการ
ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้�าเหลืองทั้ง Marginal Zone Lymphoma 
บรรยายโดย รศ.นพ. สุภร จันท์จารุณี Primary Mediastinal B-cell 
Lymphoma บรรยายโดย ผศ.นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ และ DLBCL 
in the Elderly บรรยายโดย ผศ.นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล ด�าเนินการ
บรรยาย โดย ศ.นพ. ธานินทร์ อินทรก�าธรชัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา
โลหิตวิทยาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจ�านวนมาก
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PLASMABLASTIC NEOPLASM (PBN)

 High-grade hematologic malignancy ที่เซลล์มีรูปร่างเหมือน plasmablast หรือ immunoblast โดยมี immunophenotype เป็น 
plasma cell (CD20-, CD138+/-, CD38+, MUM1+, cytoplasmic Ig+) อาจเป็น plasmablastic lymphoma (PBL) หรือ plasma 
cell neoplasm (PCN) ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า PBN แม้ไม่สามารถแยก PBL จาก PCN ได้ในทุกราย แต่พอมีหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้ 

1.	 ย้อมเพิ่ม	EBER,	HHV8,	ALK	และ/หรือ	immunoglobulin	(kappa,	lambda,	IgG,	IgA	และ	IgM)	และ	
	 CD30	แปลผลได้ดังนี้
 • ถ้า EBER+, HHV8-, ALK- เป็น PBL (HIV infection, oral cavity)
 • ถ้า EBER+, HHV8+, ALK- CD30+ เป็น Primary effusion lymphoma 
 • ถ้า EBER-, HHV8+, ALK- IgM+, lambda+ เป็น Large B-cell lymphoma arising in HHV8-associated multicentric 
  Castleman disease 
 • ถ้า EBER-, HHV8-, ALK+ เป็น ALK+ Large B-cell lymphoma
 • ถ้า EBER-, HHV8-, ALK- immunoglobulin restriction เป็น PCN 

2.	 ถ้ามี	Osteolytic	lesions,	diffuse	bone	marrow	involvement,	M-protein	ให้สงสัยไปทาง	PCN

3.	 ถา้ไมม่	ีmarker	หรอื	ไมส่ามารถตดัสนิได	้แนะนำาใหร้ายงานผลวา่เปน็	PBN	และให	้differential	diagnosis	
	 โรคด้วย

 ตัวอย่าง ผู้ป่วยอายุ 50 ปี มี multiple bone lesions และมี 
extramedullary involvement แต่ไม่มี serum M protein เซลล์มะเร็ง
มีลักษณะดังภาพ (Figure 1) และผลอิมมูโนฮีสโตเคมีเบื้องต้น CD20-, 
CD138+/-, CD38+, MUM1+, cytoplasmic Ig+ และย้อม EBER+ จึง
สงสัย PBL ที่มี bone marrow involvement แต่ไม่สามารถตัด PCM 
with prominent plasmablastic feature
 จากการศึกษาพบว่าในผู้ป่วย immunocompetent PCN พบ EBV+ 
ได้ถึงร้อยละ 15 ของ extramedullary plasmacytoma และ ร้อยละ 6 
ของ plasma cell myeloma ในขณะที่ ผู้ป่วย PBL พบ EBV- ได้ร้อยละ 
26 เห็นได้ว่าการส่งย้อม EBER ตัวเดียวอาจไม่เพียงพอในการแยก PBL 
จาก PCN และปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทาง molecular หรือ cytogenetic 
ช่วยแยก PBL กับ PCN ต้องใช้ลักษณะทางคลินิกประกอบ เพราะฉะนั้น

ปัญหาในตัวอย่างรายนี้ตกอยู่ในกลุ่ม systemic EBV-associated plasmablastic neoplasm แล้วรายงานผลวินิจฉัยเป็น “EBV+ 
plasmablastic neoplasm, probably representing plasmablastic lymphoma or plasma cell myeloma with numerous 
plasmablasts. Please correlate with clinical findings in establishing definite diagnosis.”
	 หมายเหตุ	: PCN ครอบคลุม plasma cell myeloma และ high-grade primary extramedullary plasmacytoma

Figure 1. Plasmablastic neoplasm

Reference:
 1. Lorsbach R B, His E D, Dogan A, Fend F: Plasma cell myeloma and related neoplasms. Am J Clin Pathol 2011; 136: 168-182
 2. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) clinical practice guidelines in oncology: Non-Hodgkin’s  lymphomas V.1.2010
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Primary	Testicular	Lymphoma

 Primary Testicular Lymphoma (PTL) เป็นมะเร็งที่พบไม่บ่อยนักมีอัตราการเกิดประมาณร้อยละ 3-5 ของมะเร็งอัณฑะและ
พบประมาณรอ้ยละ 1-2 ของมะเรง็ตอ่มน้�าเหลอืงชนดิ non-Hodgkin อยา่งไรกด็มีะเรง็ชนดินีเ้ปน็มะเรง็อณัฑะทีพ่บบอ่ยทีส่ดุในผูช้าย
ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป โดยพบชนิดย่อยเป็น diffuse large B cell (DLBCL) มากที่สุดประมาณร้อยละ 80-90 รองลงมาเป็น Burkitt 
lymphoma และ follicular lymphoma มะเร็งต่อมน้�าเหลืองชนิดนี้พบได้น้อย มักพบในผู้ป่วยสูงอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยประมาณ 
65-68 ปี ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV พบ lymphoma ชนิดนี้ได้บ่อยกว่าและอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยน้อยกว่าที่พบในคนทั่วไป พยากรณ์โรค
ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ไม่ดีผู้ป่วยมักเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว1,2 

อาการทางคลินิก
 ผู้ป่วยมักมีอาการอัณฑะโตขึ้นข้างเดียวอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์โดยไม่เจ็บปวด แม้ว่าผู้ป่วยที่มีรอยโรคในอัณฑะทั้ง
สองขา้งตัง้แตแ่รกจะพบไมบ่อ่ยนกั แตร่ะหวา่งตดิตามการรกัษาพบวา่ผูป้ว่ยถงึรอ้ยละ 35 เกดิรอยโรคขึน้ในอณัฑะอกีขา้งหนึง่รว่มดว้ย 
ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 25-40 มีอาการของ B symptoms บางรายมีรอยโรคลุกลามไปสู่ scrotum, epididymis, spermatic cord และ 
ต่อมน้�าเหลือง retroperitoneal บริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่มีการลุกลามไปสู่ผิว scrotum ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บแปลบบริเวณอัณฑะได้ 3 
ผู้ป่วย PTL มักมีรอยโรคนอกต่อมน้�าเหลืองบริเวณ Waldeyer’s ring, ผิวหนัง ปอด และ สมอง3,4 ร่วมด้วย ในกรณีได้รับการรักษา
จนโรคสงบอาจเกิดโรคกลับเป็นซ้�าหรือลุกลามในต�าแหน่งเหล่านั้น จึงต้องได้รับการตรวจประเมินต�าแหน่งต่างๆ เหล่านั้นตั้งแต่แรก
วินิจฉัยและตรวจประเมินเป็นระยะหลังจากนั้น 
 ระดับ serum LDH ช่วยบอกความรุนแรงของโรคและเป็นประโยชน์ในการติดตามอาการของผู้ป่วย ส่วน tumor markers อื่น
เช่น serum β-HCG และ serum α-fetoprotein มักมีระดับปกติยกเว้นผู้ป่วยส่วนน้อยบางรายอาจมีระดับสูงขึ้นเล็กน้อยได้
 ข้อมูลในปัจจบัุนยงัไมส่ามารถระบสุาเหตขุองการเกดิ PTL ได ้แตพ่บวา่มอีบุตักิารณเ์พิม่ขึน้บา้งในผูป้ว่ยทีม่ภีาวะ cryptorchidism 
และ filiarasis.

ลักษณะทางพยาธิวิทยา 

 ก้อนมะเร็งมักมีขนาดใหญ่พอสมควร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 6 เซนติเมตร หน้าตัดเป็น lobulated mass 
อาจมสีคีรมี น้�าตาลออ่น เหลอืงออ่น หรอื สชีมพ ูสว่นใหญเ่ซลล ์lymphoma มกักระจายเบยีดแทรกอยูร่ะหวา่งเนือ้เยือ่ปกตทิัว่ไปหมด 
แต่บางรายอาจมีลักษณะเป็นก้อนๆ แทรกในตัวอัณฑะก็ได้ อาจพบการกระจายไปยัง epididymis, spermatic cord และเนื้อเยื่อข้าง
เคียงได้ Lymphoma cell มักมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ nucleusใสรูปกลมหรือรูปไข่ chromatin ละเอียด เห็น nucleolus ขนาดเล็ก
หลายอัน cytoplasm น้อยติดสีม่วงอมน้�าเงิน ในบางรายอาจตรวจพบกลุ่มของเซลล์ lymphoma ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ cytoplasm 
มากและเชื่อมติดกัน เห็น nucleolus เด่นชัด ลักษณะคล้าย undifferentiated carcinoma ได้
 เซลล์ lymphoma มักย้อมติด pan B-cell markers ได้แก่ CD19, CD20, CD22 และ CD79a ตรวจพบ cytoplasmic 
immunoglobulin ประมาณร้อยละ 50-75, CD10 ประมาณร้อยละ 30-60, MUM1 ประมาณร้อยละ 35-65, BCL6 ประมาณร้อยละ 
60-90, ตรวจ proliferative index ด้วยการย้อม Ki-67 พบว่าส่วนใหญ่ให้ผลบวกเกินกว่าร้อยละ 40 ของเซลล์

การรักษา
 การรกัษา PTL ควรใชห้ลากหลายวิธีการรว่มกนั เริม่ดว้ยการท�า orchidectomy ดา้นทีม่รีอยโรคกอ่นแลว้ตามดว้ยเคมบี�าบดัและ
รังสีรักษาโดยฉายรังสีบริเวณถุงอัณฑะด้านตรงข้ามรอยโรคเพื่อป้องกันการเกิดโรคกลับที่บริเวณนั้น และเนื่องจากผู้ป่วย PTL มีอัตรา
การเกิดโรคซ้�าในระบบประสาทส่วนกลางได้บ่อยจึงควรให้เคมีบ�าบัดเข้าน้�าไขสันหลังเป็นการป้องกันไว้ด้วยสูตรเคมีบ�าบัดที่ใช้ในการ
รักษา PTL สูตรหลักได้แก่สูตร CHOP ในกรณีที่ชิ้นเนื้อย้อมติด CD 20 การให้ Rituximab ร่วมด้วยเป็นเคมีบ�าบัดสูตร R-CHOP 
ช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น ข้อมูลจากการศึกษา Phase II prospective study IELSG-10 trial5 ซึ่งตีพิมพ์ในปี พศ. 2554 ศึกษาผู้ป่วย
จ�านวน 53 รายที่เป็น stage I-II TPL โดยผู้ป่วย stage I ได้รับเคมีบ�าบัดสูตร R-CHOP 21 จ�านวน 6 รอบ ส่วนผู้ป่วย stage II 
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หากประเมินผลหลังการรักษาด้วย R-CHOP21 ครบ 3 รอบแล้วได้ CR จะได้รับยาต่ออีก 3 รอบรวมเป็น 6 รอบ หากไม่ได้ CR หลัง
ให้ยาครบ 3 รอบผู้ป่วยจะได้ยาต่อจนครบ 8 รอบการรักษา ผู้ป่วยทุกรายได้รับ methotrexate 12 มก.เข้าน้�าไขสันหลังสัปดาห์ละครั้ง
จ�านวน 4 ครั้งเพื่อป้องกันโรคกลับเป็นซ้�าที่ระบบประสาทส่วนกลาง ร่วมกับได้รับการฉายรังสีขนาด 25-30 Gy ที่บริเวณอัณฑะด้าน
ตรงกันข้ามเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้�าที่ต�าแหน่งนั้น หลังติดตามผลการรักษา 65 เดือน พบว่าผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตโดยรวม (OS) 
ที่ระยะเวลา 5 ปี ร้อยละ 85 และมีอัตรารอดชีวิตโดยไม่มีอาการลุกลามของโรค (PFS) ที่ระยะเวลา 5 ปี ร้อยละ 75 ไม่มีผู้ป่วยรายใด
เกิดโรคกลับเป็นซ้�าที่อัณฑะ แต่มีผู้ป่วย 3 รายเกิดโรคซ้�าในระบบประสาทส่วนกลาง 
 การรกัษาโดยการผสมผสานทัง้การผา่ตดั เคมบี�าบดั และรงัสรีกัษานีใ้หผ้ลการรกัษาดกีวา่ในสมยักอ่นมาก จากการศกึษาขอ้มลู
ย้อนหลังในผู้ป่วย 373 ราย6 ผู้ป่วย 133 รายได้รับเคมีบ�าบัดร่วมกับฉายรังสีที่ถุงอัณฑะเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้�า ส่วนอีก 240 ราย
ไดร้บัเฉพาะเคมีบ�าบดัโดยไมไ่ดฉ้ายรงัสรีว่มดว้ยพบวา่ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการฉายรงัสรีว่มดว้ยมคีา่กึง่กลางของระยะเวลารอดชวีติ 5.9 ปสีว่น
ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการฉายรังสีร่วมด้วยค่ากึ่งกลางของระยะเวลารอดชีวิตสั้นกว่าเพียง 2 ปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ
การฉายรังสีมีอัตราการเกิดโรคกลับเป็นซ้�าที่อัณฑะสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.0011) นอกเหนือจากการศึกษานี้แล้วยังมี
ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนความส�าคัญของการใช้การรักษาผสมผสานในคนไข้กลุ่มน้ีจากการศึกษาในประเทศสหรัฐซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้ป่วย 769 รายพบว่าผู้ที่ได้รับการรักษาทั้งสองอย่างร่วมกันมีค่ากึ่งกลางของระยะเวลารอดชีวิต 14.3 ปีส่วนผู้ที่ได้รับการรักษาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งมีค่ากึ่งกลางของระยะเวลารอดชีวิต 9.4 ปี7

 ผู้ป่วย PTL มีอัตราการเกิดโรคกลับเป็นซ้�าที่ระบบประสาทส่วนกลางสูงถึงร้อยละ 25 ภายใน 5 ปี8 โดยรอยโรคมักมีลักษณะ
เป็นกอ้นในเนือ้สมองมากกวา่เปน็รอยโรคทีเ่ยือ่หุ้มสมอง ดงันัน้จงึแนะน�าใหท้�าการปอ้งกนัโรคกลบัเปน็ซ้�าทีต่�าแหนง่นีโ้ดยการใหเ้คมี
บ�าบัดเข้าไขสันหลังหรือฉายรังสีที่ศีรษะร่วมด้วยเสมอ
 ผู้ป่วยที่อยู่ใน stage III และ IV ควรรักษาโดยยึดแนวปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วย nodal DLBCL กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ในกรณี
ที่ผู้ป่วยดื้อต่อเคมีบ�าบัดสูตรแรกหรือมีโรคกลับเป็นซ้�าหลังหยุดการรักษาควรยึดแนวทางเช่นเดียวกับการรักษา nodal DLBCL ทั้งนี้
การเลือกวิธีการรักษาต้องค�านึงถึง อายุ สภาพร่างกายทั่วไป โรคประจ�าตัว และการรักษาที่เคยได้รับมาก่อน

สรุป
 PTL เป็นโรคที่พบไม่บ่อย เดิมพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีนักแต่ในปัจจุบันผลการรักษาดีขึ้นมาก แนวทางการรักษาที่แนะน�าคือ 
ใหต้ัดอัณฑะข้างที่เป็นเนื้องอกออก ตามด้วยเคมีบ�าบัดสูตร R-CHOP 6-8 รอบร่วมกับ methotrexate intrathecal 4 ครั้ง และฉาย
รังสีที่อัณฑะข้างที่เหลือเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้�า
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บทนำา
 การใช้เคมีบ�าบัดขนาดสูงร่วมกับ autologous hematopoietic stem cell transplant (HSCT) เป็นการรักษาที่ได้ประโยชน์ใน
ผู้ป่วย aggressive lymphoma ทีก่ลบัเปน็ซ้�าครัง้แรก ผูป้ว่ยทีไ่มต่อบสนองหรอืกลบัเปน็ซ้�าอกีครัง้ภายหลงัการท�า autologous HSCT 
เป็นผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก มี overall survival น้อยกว่า 11% ที่ 1 ปี การใช้ salvage chemotherapy ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
มีโอกาสท�าให้โรคสงบได้ในผู้ป่วยบางราย แต่ก็จะแย่ลงในเวลาไม่นานนัก มีการรักษาโดยการท�า autologous HSCT ครั้งที่สองอยู่
บ้างแต่ผลการรักษายังไม่น่าพอใจ ผู้ป่วยที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ได้ long term remission ภายหลังการท�า autologous 
HSCT ครั้งแรก การรักษาโดยใช้ allogeneic HSCT ดูจะมีประโยน์มากกว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็น tumor-free graft และมี
ประสิทธิผลของ graft versus lymphoma แต่การรักษาดังกล่าวมีอัตราตายจากการรักษาสูง โดยการท�าให้อัตราการกลับเป็นซ้�าลด
ลงตอ้งแลกมาดว้ยโอกาสเสยีชวีติจากการรกัษาทีเ่พิม่ข้ึน ปจัจบุนัจงึตดักลุม่ผูป้ว่ยสงูอาย ุและผูท้ีม่โีรคประจ�าตวัออกจากการรกัษาดว้ย 
allogeneic HSCT อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อายุไม่มากนัก การใช้ myeloablative conditioning regimen ก็มีโอกาส
เสี่ยงที่จะเสียชีวิตเช่นกัน จึงมีการน�า reduced intensity conditioning regimen ซึ่งหวังผล immunosuppression เป็นหลักมาใช้
แทน ซึ่งท�าให้สามารถเพิ่มจ�านวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย allogeneic HSCT ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้�าอีก
ครั้งภายหลังการท�า autologous HSCT คณะผู้วิจัยต้องการทราบผลการรักษาด้วย allogeneic HSCT ในผู้ป่วย diffuse large B cell 
lymphoma (DLBCL) ซึ่งไม่ตอบสนอง หรือกลับเป็นซ้�าอีกครั้งภายหลังการท�า autologous HSCT โดยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย DLBCL 
165 ราย จาก Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo ( GITMO) registry ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว มาท�าการศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย DLBCL ที่ได้รับการท�า autologous HSCT จาก GITMO database ตั้งแต่ปี คศ. 1995 ถึง 
2008 และเลือกเฉพาะผู้ป่วยที่โรคลุกลามหรือกลับเป็นซ้�าภายหลังการท�า autologous HSCT ซึ่งได้รับการท�า allogeneic HSCT 
ต่อมา โดยมีผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น 165 ราย ข้อมูลทางคลินิกที่น�ามาประมวลผลเป็นข้อมูลขณะท�า allogeneic HSCT

ผลการวิจัย
 พบผู้ป่วย DLBCL 3,449 ราย ที่ได้รับการท�า autologous HSCT ผู้ป่วย 884 ราย มีการลุกลามหรือกลับเป็นซ้�าของโรคภายหลัง
การท�า autologous HSCT ในเวลาต่อมา ในจ�านวนนี้มี 165 ราย (19%) ที่ได้รับการรักษาต่อด้วย allogeneic HSCT ผู้ป่วยกลุ่มนี้มี 
median age 41 ปี (15-62 ปี) ขณะท�า autologous HSCT และ 43 ปี (16-65 ปี) ขณะท�า allogeneic HSCT ผู้ป่วย 110 ราย (67%) 
ตอบสนองกับ salvage chemotherapy 55 รายไม่ตอบสนอง ข้อมูลของผู้ป่วยแบ่งตามชนิดของ conditioning regimen แสดงในตาราง
 ผู้ป่วย 55 ราย ไม่สามารถประเมินผลภายหลังการท�า allogeneic HSCT และถูกระบุเป็นผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
คงเหลือผู้ป่วยที่สามารถประเมินผลได้ 110 ราย ผู้ป่วย 72 ราย (65%) ได้ complete remission, 9 ราย (8%) ได้ partial remission 
คิดเป็น overall response rate 49% (จากผู้ป่วยทั้ง 165 ราย) ผู้ป่วย 29 ราย (26%) ไม่ตอบสนองต่อ allogeneic HSCT 
 Survival	outcome
 การติดตามภายหลังการท�า allogeneic HSCT มี median observation period 39 เดือน (พิสัย 1-144 เดือน) พบว่าผู้ป่วย 
59 ราย ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่พบโรค 15 ราย ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกับโรค ขณะที่มีผู้ป่วย 91 ราย เสียชีวิต โดย 45 ราย เสียชีวิตจากโรค 33 
ราย เสียชีวิตจากการปลูกถ่ายไขกระดูก (นอกเหนือจาก GVHD) และ 13 ราย เสียชีวิตจาก acute GVHD คิดเป็นการเสียชีวิตจาก
การปลูกถ่ายไขกระดูก (non-relapse mortality) รวมทั้งสิ้นร้อยละ 28
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 อตัราการเสยีชวีติสะสม (cumulative incidence) จากการปลกูถา่ยไขกระดกูมคีวามสมัพนัธก์บัชนดิของผูบ้รจิาคไขกระดกู และ
การตอบสนอง (disease status) ภายหลังปลูกถ่ายไขกระดูก (รูปที่ 1) ไม่พบความแตกต่างของ overall survival (OS) ในผู้ป่วยที่
กลับเป็นซ้�ามากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ปี ภายหลัง autologous HSCT, ชนิดของ conditioning regimen ที่ได้รับ และช่วงเวลาขณะท�า 
allogeneic HSCT (ก่อนและหลังปี คศ. 2002)
 OS ภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ 1 ปี เท่ากับร้อยละ 55, ที่ 3 ปี เท่ากับร้อยละ 42 และที่ 5 ปี เท่ากับ ร้อยละ 39 (รูปที่ 2) 
progression free survival (PFS) ภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ 1 ปี เท่ากับร้อยละ 48, ที่ 3 ปี เท่ากับร้อยละ 34 และที่ 5 ปี เท่ากับ
ร้อยละ 31 (รูปที่ 3) จาก multivariate analysis พบว่า OS มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูก (รูปที่ 4) PFS 
มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองก่อนการปลูกถ่ายไขกระดูก (รูปที่ 5) และชนิดของผู้บริจาคไขกระดูก

วิจารณ์
 การศึกษาชิ้นนี้นับเป็นการศึกษาผลการรักษาด้วย allogeneic HSCT ของผู้ป่วย DLBCL ที่กลับเป็นซ้�าภายหลังการใช้เคมี
บ�าบัดขนาดสูง ร่วมกับ autologous HSCT ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยขนาดใหญ่ที่สุด แม้ว่าจะมีจุดอ่อนที่เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง และ
เลือกเฉพาะผู้ป่วยประมาณหนึ่งในห้าที่สามารถท�า allogeneic HSCT ได้เท่านั้น
 กลุม่ผู้ปว่ยดงักล่าวจดัเปน็กลุม่ผูป้ว่ยทีม่กีารพยากรณโ์รคทีไ่มด่ ีโดย Vose และคณะไดศ้กึษาขอ้มลูผูป้ว่ย malignant lymphoma 
169 รายที่กลับเป็นซ้�าภายหลังการท�า autologous HSCT มี median follow up 1 ปี พบว่ามีผู้ป่วยเพียง 18 ราย (11%) ที่ยังมีชีวิตอยู่
โดยไม่พบโรค เมื่อเทียบกับผลการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งได้ OS ถึง 39% ที่ 5 ปี จึงดูเหมือนจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าด้วย allogeneic HSCT 
เมื่อเทียบกับ conventional therapy
 มีการใช้ allogeneic HSCT ใน relapsed DLBCL มากขึ้น เนื่องจากเป็น tumor-free graft และหวังผล graft versus tumor 
อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ได้ยังไม่มากพอที่จะสรุปบทบาทของ allogeneic HSCT ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว การรักษาด้วย myeloablative al-
logeneic HSCT มีอตัราการเสยีชวีติทีส่งูมาก การศกึษาสว่นใหญร่ายงานอตัราการเสยีชวีติจากการปลกูถา่ยไขกระดกูดงักลา่วมากกวา่
ร้อยละ 50 ต่อมามีการน�า reduced intensity conditioning regimen มาใช้เพื่อหวังผลในการลดอัตราการเสียชีวิตจากการปลูกถ่าย
ไขกระดูก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการใช้ conditioning regimen ดังกล่าวในผู้ป่วย relapsed DLBCL พบว่าอัตราการเสียชีวิตใน
รายงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง (พิสัย 25-38%) ในการศึกษาชิ้นนี้ OS และ PFS ในกลุ่มที่ใช้ myeloablative และ reduced 
intensity conditioning regimen ไม่มีความแตกต่างกัน และได้อัตราการเสียชีวิตจากการปลูกถ่ายไขกระดูกรวมกันทั้งสิ้นร้อยละ 28

 ข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ประสิทธิผลของ graft 
versus tumor ใน aggressive lymphoma ดูเหมือน
จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับการใช้ allogeneic HSCT ใน 
low grade lymphoma ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากประสทิธผิล
ดังกลา่วถกูบดบงัดว้ยการเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ของ ag-
gressive tumor ในการศกึษาชิน้นี ้ไมพ่บความแตกตา่ง
ของ OS, PFS, อัตราการเสียชีวิต และการกลับเป็นซ้�า
ในกลุ่มผู้ป่วยที่มี acute หรือ chronic GVHD เมื่อเทียบ
กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะดังกล่าว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ในการศึกษาชิน้นีพ้บ acute และ chronic GVHD เพยีง
ร้อยละ 34 และร้อยละ 23 เท่านั้น
 ในการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า การตอบสนองของ
ผู้ป่วยขณะท�า allogeneic HSCT เป็นปัจจัยส�าคัญใน
การก�าหนด OS และ PFS ในการศึกษาชิ้นนี้ก็เป็นเช่น
เดียวกัน โดยพบว่าผู้ป่วยที่ได้ complete remission จะ
มี OS และ PFS ที่ยาวนานกว่า นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วย 
chemosensitive relapse จะมี OS และ PFS ที่ดีกว่า
กลุ่มผู้ป่วย chemorefractory relapse อย่างไรก็ตาม ผู้
ป่วยกลุ่ม chemorefractory relapse ในการศึกษาชิ้น
นี้ยังได้ OS สูงถึง 27% ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิผลทาง 
immune ใน allogeneic HSCT

Table 2 Patients’ characteristics according to conditioning regimen 
(reduced intensity conditioning and myeloablative regimen)
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 โดยสรุปการศึกษาชิ้นนี้พบว่า ประมาณหนึ่งในห้าของผู้ป่วย relapsed DLBCL ภายหลังการท�า autologous HSCT 
สามารถรักษาด้วยการท�า allogeneic HSCT โดยผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ salvage therapy และมีพี่น้องที่เป็น HLA-identical 
จะได้ OS และ PFS ที่ดี

Fig. 1 Treatment related mortality (TRM) or nonrelapse 
mortality (NRM) according to a donor and b status
posttransplant

Fig. 4 Overall survival according to status pre allo-
transplant (CR complete remission, PR partial remis-
sion, NR nonresponders)

Fig. 5 Progression-free survival according to status 
pre allo-transplant (CR complete remission, PR partial 
remission, NR nonresponders)

Fig. 2 After a median follow-up of 24 months 
(range 2-144 months) the Overall Survival was 39%
(IC 95% 31-48)

Fig. 3 After a median follow-up of 21 months (range 
2-138 months) the Progression Free Survival was 
32% (IC 95% 23-41)
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1. Vitolo U, Ladetto M, Boccomini C, Evangelista A, Gamba E et al. 
Brief	Chemoimmunotherapy	R-FND	with	Rituximab	Consolidation	Followed	by	

Randomization	 Between	 Rituximab	Maintenance	 Vs.	 Observation	 As	 First	 Line	

Treatment	in	Elderly	Patients	with	Advanced	Follicular	Lymphoma	(FL):	Final	Results	of	

a	Prospective	Randomized	Trial	by	Italian	Lymphoma	Foundation	(FIL)

	 Blood	(ASH	Annual	Meeting	Abstracts)	2011	118:	Abstract	777

2. Govi S, Dolcetti R, Ponzoni M, Pasini E, Mappa S, et al.  
Final	Results	of	a	Multicenter	Phase	II	Trial	with	Translational	Elements	to	Investigate	

the	Possible	Infective	Causes	of	Ocular	Adnexal	Marginal	Zone	B-Cell	Lymphoma	(OAMZL)	

with	Particular	Reference	to	Chlamydia	Species	and	the	Efficacy	of	Doxycycline	As	First-

Line	Lymphoma	Treatment		(the	IELSG#27	TRIAL)

Blood	(ASH	Annual	Meeting	Abstracts)	2011	118:	Abstract	267

จากการศึกษา Phase III randomized controlled trial ในผู้ป่วย 
follicular lymphoma 242 คนที่ยังไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน อายุ
ระหว่าง 60-75 ปี ภายหลังการรักษาด้วย rituximab-fludarabine-
mitoxantrone-dexamethasone (R-FND) ทุก 28 วัน จ�านวน 4 รอบ 
ต่อด้วย rituximab consolidation อาทิตย์ละครั้ง จ�านวน 4 ครั้ง ผู้ป่วยที่
ตอบสนองมากกว่า partial response จะถูกสุ่มระหว่างการได้รับ rituximab 
maintenance ทุก 2 เดือน จ�านวน 4 ครั้ง กับการติดตามอย่างเดียว อัตรา
การตอบสนองภายหลงั rituximab consolidation คอืรอ้ยละ 86 (CR 68%) 
พบว่า 2-year progression free survival ในกลุ่มท่ีได้รับ rituximab 
maintenance กับกลุ่มที่ติดตามอย่างเดียว คือร้อยละ 80 vs ร้อยละ 68 
(p .225) ผลขา้งเคยีง grade III-IV ทีพ่บบอ่ยทีส่ดุคอื neutropenia (25%) 

สรุป การให้การรักษาด้วย R-FND ตามด้วย R consolidation มีอัตราการตอบสนองดีมาก การได้รับ R-maintenance ไม่พบ
ว่า 2 year PFS ดีกว่ากลุ่มที่ติดตามอย่างเดียว อาจเนื่องมากจากการติดตามระยะสั้น หรือการให้ R-maintenance ระยะเวลาสั้นไป 

การติดเชื้อ Chlamydophila psittaci (Cp) มีส่วนส�าคัญในการก่อโรค Ocular Adnexal Marginal Zone B-Cell Lymphoma 
(OAMZL) จากการตรวจ immunohistochemistry, immunofluorescence and electronic microscopy พบ Cp ใน monocyte/
macrophage ในผู้ที่เป็น OAMZL

การศึกษา Phase II prospective studies ในผู้ป่วย newly diagnosed OAMZL โดยใช้วิธี PCR ตรวจหาการติดเชื้อ Cp จาก 
conjunctival swabs หรือ peripheral blood mononuclear cells พบการติดเชื้อ Cp ในผู้ป่วย 32 ราย จากทั้งหมด 37 ราย (86%) 
ภายหลังได้รับการรักษาด้วย doxycycline 100 mg วันละ 2 ครั้งนาน 3 สัปดาห์ พบว่าที่ 3 เดือนร้อยละ 50 ของผู้ป่วยตรวจไม่พบ 
Cp  overall response rate จากการลดขนาดของ OAMZL คือร้อยละ 65 (95%CI: 49-81%) complete response ร้อยละ 18, 
2-year progression free survival คือร้อยละ 55±9 มีแนวโน้มทางสถิติว่าผู้ป่วยที่สามารถขจัดการติดเชื้อ Cp ได้ จะมีอัตราการ
ตอบสนอง (82% vs. 53%; p=0.12) และ 3-yr PFS (72% vs. 52%; p=0.14) ที่ดีกว่า โดยรวมผู้ป่วยทั้งหมดมี 3-year overall 
survival ร้อยละ 92

สรุป การติดเชื้อ Cp พบบ่อยในผู้ป่วย OAMZL การรักษาด้วย doxycycline มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการขจัดการติดเชื้อ
และท�าให้รอยโรคลดลงได้ในร้อยละ 65 ของผู้ป่วย 
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3. Kluin-Nelemans J.C., Hoster E, Walewski J, Stilgenbauer S, Geisler C.H, et al.
R-CHOP	Versus	R-FC	Followed	by	Maintenance	with	Rituximab	Versus	Interferon-Alfa:	

Outcome	of	the	First	Randomized	Trial	for	Elderly	Patients	with	Mantle	Cell	Lymphoma

Blood	(ASH	Annual	Meeting	Abstracts)	2011	118:	Abstract	439

4. Rule S, Smith P, Johnson PW, Bolam S, Follows GA, et al.
 The	Addition	of	Rituximab	to	Fludarabine	and	Cyclophosphamide	(FC)	Improves	Overall	

Survival	in	Newly	Diagnosed	Mantle	Cell	Lymphoma	(MCL):	Results	of	the	Randomised	

UK	National	Cancer	Research	Institute	(NCRI)	Trial

	 Blood	(ASH	Annual	Meeting	Abstracts)	2011	118:	Abstract	440

จากการศึกษา Phase III randomized intergroup trial เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้ R-CHOP กับ R-FC และ
ประสิทธิภาพของ rituximab maintenance กับการติดตามในผู้ป่วย mantle cell lymphoma stage II-IV ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีและ
ไม่เหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วย high-dose therapy จะถูกสุ่มเพื่อรับการรักษาระหว่าง 8 x R-CHOP-21 (day 1: rituximab 375 
mg/m2, cyclophosphamide 750 mg/m2, doxorubicin 50 mg/m2, vincristine 1.4 mg/m2 max. 2 mg and day 1-5 prednisone 
100 mg) กับ 6 x R-FC-28 (rituximab 375 mg/m2 day 1, fludarabine 30 mg/m2 + cyclophosphamide 250 mg/m2, both iv 
day 1-3) ผู้ป่วยที่ตอบสนองมากกว่า partial response จะถูกสุ่มครั้งที่สองเพื่อรับ rituximab maintenance every 2 months หรือ 
interferon-alfa (IFN; IFN 3 MIU 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ pegylated IFN 1 μg/kg 1 ครั้งต่อสัปดาห์) จนกว่ามี disease progression

First randomization for induction therapy - R-CHOP vs R-FC: ผู้ป่วย 560 ราย มี 457 รายที่สามารถประเมินการตอบ
สนองได้ พบว่า complete resonse (CR) rate ภายหลัง R-FC กับ R-CHOP คือร้อยละ 52 vs ร้อยละ 50 CR/Cru, median 
overall survival (OS) ด้อยกว่าในกลุ่มที่ได้ R-FC (40 vs 64 เดือน; p=0.0072) hematologic grade 3-4 toxicities พบบ่อยกว่า
ในกลุ่มที่ได้ R-FC โดยเฉพาะ thrombocytopenia (40% vs 17%) ส่วนการติดเชื้อพบได้พอๆ กัน (16% R-FC; 14% R-CHOP)

Second randomization for maintenance therapy - Interferon - alpha vs Rituximab: จากผู้ป่วยที่ตอบสนองจ�านวน 310 
ราย ได้รับการสุ่มครั้งที่สอง Rituximab maintenance เพิ่มระยะเวลาการตอบสนองกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ IFN 
(at 4-yrs 57% vs 26% in remission; HR 0.54, 0.35-0.87; p=0.0109) OS ไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม (p=0.17) แต่ในกลุ่ม
ที่ได้รับ R-CHOP induction จะมี OS ที่ดีกว่าเมื่อได้รับ rituximab maintenance (4-yr OS 87% vs 57% after IFN; p=0.0061)
Hematologic grade 3-4 toxicity สูงกว่าในกลุ่มที่ได้ IFN (leukocytopenia 33% vs 16%; thrombocytopenia 15% vs 6%) ส่วน
ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อ induction แต่ไม่ได้รับ maintenance ใดๆ มีผลการรักษาที่ไม่ดี (median remission duration 18 เดือน)

สรุป การให้ Induction therapy ด้วย R-FC ในผู้ป่วย MCL ที่สูงอายุให้ผลการรักษาที่ด้อยกว่า R-CHOP induction โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับ R-CHOP ตามด้วย rituximab maintenance จะได้ผลการรักษาดีที่สุด

จากการศึกษา phase III randomized controlled trial ในผู้ป่วยแรกวินิจฉัย MCL 370 คน ที่ได้รับ FC (Fludarabine 40mg/m2 
and Cyclophosphamide 250mg/m2 both daily x 3 วัน) ทุก 4 อาทิตย์จ�านวน 8 รอบ โดยถูกสุ่มระหว่างการได้รับ Rituximab 
375mg/m2 ในวันที่ 1 ในทุกรอบของการรักษา กับกลุ่มที่ได้รับยาเคมีบ�าบัดอย่างเดียว จากผู้ป่วยทั้งหมด  overall response rate 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ FCR vs FC คือ ร้อยละ 90.6 กับ ร้อยละ 79.8 (p = 0.01) complete response rate  ดีกว่าเช่นกันในกลุ่มที่ได้ 
FCR (64.7% vs 46.9%; p = 0.002) ผู้ป่วยที่ได้รับ FCR มี progression free (PFS) and overall survival (OS) ที่ดีกว่า [HRs 
0.56 (95% CI: 0.43-0.73, p < 0.001) และ 0.72 (95% CI: 0.54-0.97, p = 0.03)] ตามล�าดับ median PFS is 30.6 months in 
the FCR arm and 16.1 months in the FC arm. The median OS คือ 45.7 months ในกลุ่ม FCR และ 37 months ในกลุ่มที่
ได้ FC หากแต่ผู้ป่วยที่ได้รับ FCR arm มี grade 3 or 4 leucopoenia และ thrombocytopenia มากกว่าร้อยละ 29 ของผู้ป่วยที่ได้
รับ FCR และร้อยละ 24 ในผู้ที่ได้ FC เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ lymphoma โดยครึ่งหนึ่งจากการติดเชื้อ  
 สรุป การให้ rituximab ร่วมกับ FC สามารถเพื่ม PFS and OS หากแต่มีอัตราตายที่ไม่ได้เกิดจาก lymphoma สูงโดยเฉพาะ
การติดเชื้อ
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5. Govi S, Patti C, Raderer M, Andriani A, Caracciolo D, et al.  
Final	Results	of	a	Multicenter	Phase	 II	Trial	Assessing	the	Activity	and	Efficacy	of	

Helicobacter	Pylori-Eradicating	Antibiotic	Therapy	As	Exclusive	Treatment	for	Patients	

with	Stage	I-II1	Diffuse	Large	B-Cell	Lymphoma	of	the	Stomach	(the	HGL-1	Trial)

Blood	(ASH	Annual	Meeting	Abstracts)	2011	118:	Abstract	958

6. Press OW, Unger JM, Rimsza LM, Friedberg J, LeBlanc M, et al. 
A	Phase	 III	Randomized	 Intergroup	Trial	 (SWOG	S0016)	of	CHOP	Che-

motherapy	Plus	Rituximab	Vs.	CHOP	Chemotherapy	Plus	Iodine-131-Tos-
itumomab	for	the	Treatment	of	Newly	Diagnosed	Follicular	Non-Hodgkin’s	
Lymphoma

  Blood	(ASH	Annual	Meeting	Abstracts)	2011	118:	Abstract	98

การติดเชื้อ Helicobacter pylori (Hp) พบได้ร้อยละ 35 ใน diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) ของกระเพาะอาหาร 
โดยเฉพาะที่มี marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)-type ร่วมด้วย (65% vs. 
15% ที่ไม่มี MALT ร่วมด้วย) 

การศึกษา multicentre phase II เพื่อศึกษา Hp-eradicating therapy ในผู้ป่วยที่มี gastric DLBCL
โดยผู้ป่วย DLBCL stage I-II1 (Musshoff staging system; perigastric lymph nodes <1.5 cm) ที่มี lactate dehydrogenase 

(LDH) อยู่ในเกณฑ์ปกติ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีและ ECOG-Performance Status ต�่ากว่า 3 จะได้รับ clarithromycin 500 mg 
bid, tinidazole 500 mg bid และ omeprazole 20 mg bid นาน 7 วัน และประเมินการตอบสนองที่ 30 และ 60 วัน ผู้ที่ยังตรวจ
พบ Hp จะได้รับ second-line antibiotic therapy ตามแต่แนวทางของแต่ละสถานศึกษา หากผู้ที่ได้ complete response (CR) จะ
ติดตามการรักษาอย่างเดียว หากได้ partial response (PR) จะได้รับ rituximab หากเป็น stable disease (SD) หรือ progressive 
disease (PD) จะได้รับยาเคมีบ�าบัด (R-CHOP ± radiotherapy)

ในจ�านวนผู้ป่วย 16 รายโดย 11 รายเป็น de novo DLBCL และ 5 คนมี MALT ร่วมด้วย หลังได้รับ Hp eradication ตรวจไม่
พบการติดเชื้อใน 15 ราย ภายหลัง second-line antibiotic therapy สามารถก�าจัดการติดเชื้อได้ในผู้ป่วยทุกราย พบว่า CR rate 
ร้อยละ 50 (ORR= 69%; 95% CI= 47%-91%) 2 ใน 3 ของ PRs เข้าสู่ CR หลังได้รับ rituximab ท�าให้ CR rate ทั้งหมดร้อยละ 
63 (95% CI= 39%-87%) การตอบสนองต่อการรักษาไม่ขึ้นกับการมี MALT ร่วมด้วย ที่ระยะเวลาติดตาม 53 months 9 ใน 10 
patients ของผู้ที่ได้ CR ยังไม่พบการกลับซ�้า ที่เหลือมีการกลับซ�้าที่ค่ากลาง disease free survival คือ 68+ months ผู้ป่วยที่เหลือ
ได้รับการรักษาด้วย conventional chemoradiation เข้าสู่ CR ทุกราย และยังไม่มีรายใดกลับเป็นซ�้า ค่ากลางของระยะเวลาที่โรคสงบ
คือ 41 เดือน ผู้ป่วยสองรายเสียชีวิตจากหัวใจวายและมะเร็งถุงน�้าดี โดยมี 5-yr OS คือร้อยละ 94

สรุป ผู้ป่วย stage I-II1 Hp-associated DLBCL ของกระเพาะอาหารสามารถให้การรักษาด้วย antibiotics แต่เพียงอย่าง
เดียว ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยสามารถมีโรคสงบระยะยาวโดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด และหากไม่ตอบสนองต่อ Hp 
eradication ทุกรายตอบสนองต่อ salvaged conventional chemoradiotherapy 

การศึกษา Phase III randomized intergroup trial (S0016) ในผู้ป่วย bulky stage II, III or IV follicular lymphoma ที่ยัง
ไม่เคยได้รับการรักษาใดมาก่อน จ�านวน 554 คน กลุ่มหนึ่งได้รับ CHOP-R จ�านวน 6 รอบ โดยได้รับ CHOP (750 mg/m2 

cyclophosphamide, 50 mg/m2 doxorubicin, 1.4 mg/m2 vincristine, and 100 mg prednisone daily for 5 days) ทุก 3 
อาทิตย์ ร่วมกับ rituximab 6 ครั้ง (375 mg/m2 on days 1, 6, 48, 90, 134 and 141) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รับ CHOP จ�านวน 
6 รอบ ต่อด้วย dosimetric infusion ของ tositumomab/iodine I-131 tositumomab และ 1-2 อาทิตย์ถัดมาจะได้รับ therapeutic 
infusion ของ I-131-tositumomab เพื่อให้ได้รับ total body dose คือ 75 cGy (CHOP-RIT) ที่ค่ากลางระยะเวลาติดตาม 4.9 years 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1:		ผลการศึกษาในกลุ่มที่ได้รับ	CHOP-R	เทียบกับกลุ่มที่ได้	CHOP-RIT

CHOP-R CHOP-RIT P	Values

Evaluable	for	toxicity N =263 N = 263  

Grade 4 HematologicToxicity 94 (36%) 79 (30%) .19

Grade 4 Non-Hematologic Toxicity 4 (1.5%) 5 (1.9%) 1.0

Treatment Related Mortality 1 (0.4%) 4 (1.5%) .37

Second Malignancies 23 (8.7%) 22 (8.3%) 1.0

AML/MDS 3 (1.1%) 7 (2.7%) .34

Evaluable	for	response N=263 N=260  

Overall Response Rate (CR + PR) 224 (85%) 223 (86%) .90

Complete Response Rate(including unconfirmed CR) 108 (41%) 120 (46%) .25

Response Assessment not possible (missing data) 27 (10%) 22 (8%) .55

Assessed	for	Survival N=267 N=265  

2 Yr Progression Free Survival (PFS) 76% 80% p=0.11 (2-sided)

 HR=0.79 (95% CI: 0.60-1.05)

สรุป ไม่พบว่าการรักษาทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันในการตอบสนองต่อการรักษา อัตราการรอดชีวิตทั้ง PFS หรือ OS ร่วมทั้งภาวะ
แทรกซ้อนจากการรักษา

อ.นพ. สมชาย วงศ์ขันตี
สาขาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่นInteresting Articles 2

1.	 Loretta	J.	et	al.	Characteristics	and	Effectiveness	of	Rituximab	Maintenance	
Regimens	Among	US	Patients	Diagnosed	with	Follicular	Lymphoma	(FL)	2004-
2007	Poster	Presentation	งาน	ASH	2011.	

เป็นข้อมูลผู้ป่วย FL จาก 265 site ใน US ที่เก็บรวบรวมโดย National Lymphoma Study (NCLS) ในช่วงปี พ.ศ. 2547-
2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การดูแลรักษาผู้ป่วย FL ซึ่งมีความหลากหลายว่ามีผลการรักษา และมีความปลอดภัยอย่างไร 
โดยเปรียบเทียบผู้ป่วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับ และไม่ได้รับ R-maintenance จ�านวน 1,536 คน แต่เข้าเกณฑ์เพียง 1,204 คน โดย
ดูประสิทธิภาพของการรักษาจาก PFS, TTNT (Time to next treatment) และ OS จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า R-maintenance ได้
ถูกใช้อยา่งแพรห่ลายตัง้แตก่อ่นทีผ่ลของ PRIMA จะออก โดยมสีตูรการใช ้R-maintenance ทีห่ลากหลายในสหรฐัอเมรกิา โดยผูป้ว่ย
ที่ได้รับ R-maintenance จะมี PFS และ TTNT ที่ยาวกว่ากลุ่มที่ไม่ได้อย่างมีนัยส�าคัญ การตอบสนองต่อ second-line treatment 
ในทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่าง และทั้ง 2 กลุ่มได้รับ induction และ post induction regimen ที่ไม่ต่างกัน และในกลุ่มที่ไม่ได้ 
R-maintenance มีอัตราตายร้อยละ 12 แต่ OS ก็ยังไม่แตกต่าง อย่างไรก็ตามคงต้องดูในช่วงการติดตามผู้ป่วยที่ยาวขึ้น

2.	 Shaker	D,	Robert	H,	Akiko	C,	et.	al.,	Final	results	of	a	single	arm	phase	III	
multicenter,	open–	label	study	of	Rituximab	administered	by	faster	infusion	
in	patients	with	previously	untreated	diffuse	large	B-cell	(DLBCL)	or	follicular	
non-	Hodgkin’s	lymphoma	(FL)	Poster	presentation	ASH	2011.	
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4.	Robert	G,	Joseph	M,	Michelle	G,	et.al.	Additional	of	rituximab	to	chemotherapy	
alone	as	first–line	therapy	improves	overall	survival	in	elderly	patients	with	
mantle	cell	lymphoma.	Blood	2011;	118;	4808-16.	

3.	Xiaolei	Zhou,	Jianmin	Wang,	Jessica	Zhang,	et.	al.	Symptoms	and	toxicity	of		
Rituximab	Maintenance	(R-M)	Versus	Observation	(OBS)	Following	Rituximab	Plus	
Chemotherapy	in	Patients	with	Follicular	Lymphoma.	Abstract	from	ASH	2011.	

จาก PRIMA study แสดงให้เห็นว่า R-M ไม่ได้มีผลท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไม่ดี ทางคณะผู้จัดท�าการศึกษาจึงได้ลงไปดูใน
รายละเอียดของการศึกษานี้ แล้วดูว่ามีอาการข้างเคียงของยาอย่างไรบ้าง โดยดูผู้ป่วยที่ได้รับ R-based chemotherapy 8 ครั้ง และ
ได้ Complete remission หรือ Partial remission จ�านวน 1,018 ราย แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อรับเป็น R-M หรือ OBS ติดตามผู้
ป่วยนาน 2 ปี หรือจนกระทั่งมี disease progression และใช้ EORTC QLQ-C30 มาประเมินอาการของผู้ป่วยตั้งแต่ baseline, จบ 
induction, 1 ปี และ 2 ปี ส่วนความปลอดภัยของผู้ป่วยใช้การประเมินความรุนแรงตาม CTCAE ในแต่ละรอบของการให้ยาผลการ
ศึกษาพบว่าที่ baseline ผู้ป่วยจะมีอาการที่พบบ่อยคือ เหนื่อย, ต้องการพักผ่อน, อ่อนเพลีย และนอนหลับยาก (72 %, 71%, 61% 
และ 57% ตามล�าดับ) อาการอื่นๆ ที่พบรองๆลงมาได้แก่ หายใจไม่สะดวก, เจ็บ, เจ็บเวลาที่ท�ากิจกรรม, ท้องผูก, เบื่ออาหารส่วนที่
พบน้อยได้แก่ อาเจียน, ท้องเสีย และคลื่นไส้ (4%, 17% และ 18% ตามล�าดับ) เมื่อจบ maintenance พบว่าอาการของผู้ป่วยดีขึ้นใน
กรณีของ อ่อนเพลีย, นอนหลับยาก, หายใจล�าบาก, เบื่ออาหาร, คลื่นไส้ และอาการทุกอันไม่ว่าดีขึ้น, เท่าๆ เดิม หรือทรุดลงก็ไม่ได้มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทั้งกลุ่ม R-M และ OBS (P>0.10) ส่วน Hematologic toxicities ที่พบบ่อยในระหว่าง maintenance 
คือ leukocytosis พบมากกว่าร้อยละ 20 แต่ก็จะค่อยๆ ลดลง จากผลการศึกษาบ่งชี้ว่า R-M ไม่ได้มีผลกระทบในด้านลบต่ออาการ
ต่างๆไม่ว่าจะมาจากการรักษาหรือจากตัวโรคเมื่อเทียบกับ OBS 

ตามปกตกิารใหย้า Rituximab จะใชว้ธิ ีI.V. drip นานประมาณ 4-6 ชัว่โมงเพือ่ลดปญัหา Infusion– Related Reactions (IRRs) 
ซึ่งมีโอกาสเกิดแบบรุนแรงได้ มักพบไม่มากก็ตาม จึงได้มีการศึกษาใน phase III  เพื่อประเมินความปลอดภัยจากการให้ Rituximab 
ทางเส้นเลือดในเวลา 90 นาที หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับ ยาครั้งที่ 1 ตามมาตรฐานแล้วสามารถทนต่อยาได้ โดยตัดเอาผู้ป่วยที่มีปัญหา
ทางหัวใจและหลอดเลือดออก และผู้ป่วยทุกรายจะได้รับยาแก้แพ้และยาลดไข้ก่อนโดยที่ไม่ได้สเตียรอยด์ ยกเว้นสเตียรอยด์ในสูตร
ยาเคมีบ�าบัด การให้ยาจะให้ร้อยละ 20 ของขนาดยาทั้งหมดใน 30 นาที และยาที่เหลือในเวลา 60 นาที เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 
กรกฎาคม 2551 ถึง พฤศจิกายน 2553 มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมทั้งหมด 451 ราย จาก 82 สถาบันทั่วสหรัฐอเมริกา แต่มีเพียง 425 รายที่ได้
รับยา Rituximab ซึ่งจากการศึกษาสรุปได้ว่า การให้ยา Rituximab ในสูตร R-CHOP หรือ R-CVP โดยใช้วิธีการให้ที่เร็วขึ้นคือ 90 
นาที ในรอบที่ 2-8 เป็นสิ่งที่สามารถกระท�าได้โดยมี IRRs gr ¾ ที่รอบที่ 2 ในระดับต่�า (1.1 %) และอัตราของ IRRs จะค่อยๆ ลด
ลงในรอบต่อๆ ไป และมีผู้ป่วยเพียง 10 คน (2.8%) ที่มี IRRs gr ¾ ในช่วงที่ให้ยารอบที่ 2 ถึง รอบที่ 8 รวมทั้งไม่พบ IRRs ที่ก่อให้
เกดิอนัตรายถงึชวีติหรอืภาวะแทรกซ้อนท่ีอันตรายถงึชีวติอ่ืนๆ ทีส่มัพนัธก์บัการใหย้าแบบเรว็เลยในชว่งวนัที ่1 และ 2 ของการใหย้าทกุๆ รอบ 

ดงันัน้การใหย้า Rituximab แบบเรว็จงึสามารถน�าไปประยกุตใ์ชไ้ด้โดยทีจ่ะท�าให ้compliance ของผู้ปว่ยดีขึน้ และผลขา้งเคยีงจากการ
ใหย้าแบบนีก้น็อ้ยแตต่อ้งเปน็ผูป้ว่ยทีไ่มม่ปีญัหาทางหวัใจ และหลอดเลอืดรว่มกบัเคยไดย้าตามวธิกีารมาตรฐานในรอบที ่1 แลว้ไม่มีปญัหา

จากการศึกษาต่างๆ พบว่า Rituximab ช่วยให้ OS ของผู้ป่วย NHL ดีขึ้น ยกเว้น mantle cell lymphoma (MCL) ดังนั้นผู้ท�าการ
ศึกษาจึงใช้ SEER-medicare data เพื่อเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุท่ีเป็น MCL ท่ีได้รับการรักษาโดยการให้ 
Rituximab + chemotherapy กับกลุ่มที่ไม่ได้ Rituximab ภายใน 180 วัน หลังการวินิจฉัย โดยเก็บข้อมูลในช่วงเริ่มวินิจฉัย (มกราคม 
2542 – ธันวาคม 2548) จนผู้ป่วยเสียชีวิต หรือถึงธันวาคม 2550 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 638 ราย อายุเฉลี่ย 75 ปี, ร้อยละ 75 เป็นระยะ III/
IV, ร้อยละ 67 มี extranodal involvement และได้รับ Rituximab ร้อยละ 64 จากการศึกษาไม่พบความแตกต่างของระยะเฉลี่ยการ
ได้รับ first-line treatment คือ 21 สัปดาห์ (P = 0.76), Median Survival ของกลุ่มที่ได้ และไม่ได้ Rituximab คือ 37 เดือน และ 
27 เดือน ตามล�าดับ (P< 0.001) 2- yr survival จาก multivariate analysis พบว่าการใช้ Rituximab + chemotherapy สัมพันธ์กับ
อัตราการเสียชีวิตที่ลดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสาเหตุโดยรวมหรือจากตัวโรคเอง (HR 0.58; 95% CI 0.41 – 0.82; P< 0.01 
และ HR 0.56; 95% CI 0.37 – 0.84; P<0.01 ตามล�าดับ) และจากผลการศึกษาก็สรุปได้ว่า First line chemotherapy ที่ได้ร่วมกับ 
Rituximab มีความสัมพันธ์กับอัตรารอดชีวิต ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น MCL ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
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ผู้ป่วยรายนี้เป็นชายอายุน้อย มาพบแพทย์เพราะมีอาการไอ นอนหงายไม่ได้ ต้องนอนตะแคงซ้าย และมีอาการแน่นท้องตามมา 
ตรวจร่างกายพบอาการแสดงเข้าได้กับ left pleural effusion และมี ascites จากผลการตรวจ chest x-ray และ CT chest พบว่ามี 
massive left pleural effusionและ anterior mediastinal mass ซึ่งต้องวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง germ cell tumor และ lymphoma 
จากการตรวจ tumor marker พบ AFP 0.642 IU/ml, β-HCG <0.1mIU/ml ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปรกติ แพทย์ได้เจาะตรวจน้�าในช่องปอด
ผล partial clot, WBC 350 x 109/L, RBC 1650 x 109/L, LDH 317 U/L, protein 4.6 g/dL ไม่พบ malignancy cell และได้เจาะ
ไขกระดูกตรวจพบ hypercellular marrow, increase megakaryocyte, decrease erythroid and myeloid series, lymphoblast 
60% ดังรูปที่ 3 ผล bone marrow biopsy พบ LCA, CD99, CD117, TdT และ CD34:- positive, PAX5, CD3, CD68, CD20, 
CD30 และ EMA:- negative ให้การวินิจฉัยเป็น T lymphoblastic leukemia/lymphoma แพทย์ให้การรักษาด้วยสูตร hyper CVAD 
หลังให้ยาได้ 4 cycles ผลการตรวจ chest X-ray และไขกระดูกปรกติ ขณะนี้ผู้ป่วยยังได้รับยาเคมีบ�าบัดอยู่

รูปที่	1	chest	x-ray	เมื่อแรกรับ รูปที่	2	CT-chest	แรกรับ

ผศ.พญ. จิตติมา ศิริจีระชัย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นCase discussion 1

ผู้ป่วยชายอายุ	21	ปี	ไอแห้งๆ	มา	2	สัปดาห์	ไอมากเวลานอนหงาย	ต้องนอนตะแคงซ้าย	
ไม่มีไข้	ต่อมามีอาการแน่นท้อง	ท้องโตขึ้น	อาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ	จึงมาโรงพยาบาล	ไม่มี
อาการผิดปรกติอื่น	ไม่สูบบุหรี่	

Physical Examination: BP 139/98 mmHg, P 104/min, RR 24/min, impalpable lymph node , trachea–shift to the 
right, decreased breath sound and vocal resonance left lung, distended abdomen, ascites – positive, liver span 11 cm, 
extremities – pitting edema 2+

CBC: Hb 12.1 g/dL, Hct 36.8%, WBC 6.7 x109/L, platelet 423 x 109/L, N 66%, L33%, M 1%,
BUN 6.9 mg/dL, creatinine 0.7 mg/dL, uric acid 6.3 mg/dL, cholesterol 86 mg/dL, albumin 3.2 g/dL, globulin 2.3 

g/dL, total bilirubin 2.4 mg/dL, direct bilirubin 0.6 mg/dl, ALT 23 U/L, AST 15 U/L, AP 70 U/L, LDH 298 U/L 

13



การวินิจฉัยโรค lymphoblastic lymphoma ได้จากผลการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือผล flow cytometry ของชิ้นเนื้อซึ่งได้มาจาก
ต่อมน้�าเหลืองที่คอ mediastinum และจากไขกระดูก ลักษณะของเซลล์ท่ีพบจากการย้อมไขกระดูกจะเป็นเซลล์ท่ีมีขนาดปานกลาง 
นิวเคลียสใหญ่ไซโตพลาสซึมน้อยมี condensed nuclear chromatin ย้อม immunophenotype พบว่า TdT เป็นบวก และมี variably 
express CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7 และ CD8 ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว CD7 และ cytoplasmic CD3 ให้ผลบวก แต่เฉพาะ CD3 
เท่านั้นที่เป็น lineage specific และผลการตรวจที่มีความจ�าเพาะส�าหรับ precursor T lymphoblast ได้แก่ CD99, CD34 และ CD1a
ส�าหรับผู้ป่วยที่น�าเสนอเป็นชายอายุน้อยที่มีอาการที่เกิดจาก massive pleural effusion เนื่องจากไม่มีต่อมน้�าเหลืองที่สามารถตัดส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยาไดแ้ละการตรวจน้�าในชอ่งปอดกไ็มใ่หค้�าตอบในการวนิจิฉยัโรค การเจาะไขกระดกูอาจมปีระโยชนใ์นการวนิจิฉยั
โรคถงึแมจ้ะตรวจพบวา่ผล CBC ปรกตกิต็ามซึง่ในผูป้ว่ยรายนีต้รวจพบวา่ม ีlymphoblast infiltration ในไขกระดกูและจากผลการยอ้ม 
immunophenotype เข้าได้กับ precursor T cell lymphoblastic lymphoma

เนื่องจากโรค T cell lymphoblastic lymphoma มีโอกาสที่เกิดรอยโรคที่ระบบประสาทส่วนกลางได้สูง ดังนั้นจึงแนะน�าให้ตรวจ
น้�าไขสันหลังก่อนการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่ไขกระดูก

ในอดีตก่อนที่มีการใช้ intensive ALL regimens ในการรักษา lymphoblastic lymphoma การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ด ี
เช่น ถ้าใช้ CHOP ร่วมกับ L-asparaginase ได้ Complete response(CR) ร้อยละ 40 – 70, Disease free survival(DFS) ร้อยละ 
20 - 50 แต่ถ้าใช้ ALL-protocol จะได้ CR ประมาณ ร้อยละ 70 - 80 และ DFS ประมาณร้อยละ 30 - 50 Deborah A Thomas 
และคณะไดร้ายงานผลการใช ้hyper CVAD รกัษาผูป้ว่ย 33 คนทีเ่ปน็ lymphoblastic lymphoma ซ่ึงพบว่าไดผ้ลดมีาก กล่าวคอื Overall 
response rate ร้อยละ 100, (CR 91%, PR 9%), 3 - year progression free survival ร้อยละ 66, 3 - year overall survival ร้อย
ละ 70 ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ก็ตอบสนองดีมากต่อการรักษาด้วย hyper CVAD 
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 3. Morel P, Lepage E, Brice P, et al. Prognosis and treatment of lymphoblastic lymphoma in adults: a report on 80 patients. J Clin 
Oncol. 1992;10:1078-1085.
 4. Nathwani BN, Diamond LW, Winberg CD, et al. Lymphoblastic lymphoma: a clinicopathologic study of 95 patients. Cancer. 
1981;48:2347-2357.
 5. Picozi VJ Jr, Coleman CN. Lymphoblastic lymphoma. Semin Oncol. 1990;17:96-103.
 6. Slater DE, Mertelsmann R, Koziner B, et al. Lymphoblastic lymphoma in adults. J Clin Oncol. 1986;4:57-67.
 7. Streuli RA, Kaneko Y, Variakojis D, et al. Lymphoblastic lymphoma in adults. Cancer. 1981;47:2510-2516.
 8. Thomas DA, O'Brien S, Cortes J, Giles FJ, Faderl S, et al. Outcome with the hyper-CVAD regimens in lymphoblastic lymphoma. 
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รูปที่	3	bone	marrow	ย้อมสี	Wright

Lymphoblastic lymphoma พบประมาณรอ้ยละ 2 ของ non-Hodgkin’s 
lymphomas ทัง้หมด ประมาณรอ้ยละ 85 - 90 ของผู้ป่วย lymphoblastic 
lymphoma ในผู้ใหญ่เป็นชนิด T-cell โรคนี้พบมากในผู้ชายอายุน้อย 
โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี ลักษณะทางคลินิกที่ท�าให้ผู้ป่วยมาพบ
แพทย์ได้แก่ มีต่อมน้�าเหลืองโต และพบก้อนที่ anterior mediastinum 
ไดร้้อยละ 50 - 75 ในผู้ป่วยที่มีก้อนที่ mediastinum อาจพบ pleural 
effusion รว่มดว้ย นอกจากนัน้กอ้นยงัอาจท�าใหเ้กดิ superior vena cava 
syndrome, tracheal obstruction ได้ เมื่อเริ่มวินิจฉัยมากกว่าร้อยละ
80 ของผู้ป่วยอยู่ในระยะที่ 3 และ 4 และตรวจพบ bone marrow 
involvement ได้ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วย
ที่เดิมไม่มีรอยโรคที่ไขกระดูกจะมี bone marrow involvement หรือ
เป็น leukemia ตามมาภายหลังซึ่งท�าให้แยกยากจาก T-cell ALL 
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ตรวจร่างกายแรกรับ
Ear Nose Throat Exam: OC; Normal Mucosa AR,PR ; within normal limit.
Indirect laryngoscopic examination: Right and left true vocal cord paralysis
Anterior neck mass: Diameter 6 cm
Impression: CA Thyroid
Plan: Total Thyroidectomy และได้ส่ง investigation เพิ่มเติม ดังนี้

1.	 TFT
T3  = 0.89 ng/ml (0.80-2.00)
fT4  = 1.33 ng/ml (0.93-1.70)
TSH  = 0.247 mIU/ l (0.27-4.2)

2.	CT	(Neck)
FINDINGS: The study reveals enlarged matted right cervical lymphadenopathies level III, 2.5x1.8x1.5 cm. locate 

beside right hyoid bone. Matted nodes at right side of level IV/V, 3.8x5.6x5 cm. involving right parapharyngeal space, 
carotid space and prevertebral space with across midline to left prevertebral space is noted.

This mass has pressure effect to trachea and right lobe thyroid, displaced antero-lateral aspect, encases around 
right common carotid a. and displaced right jugular vein to lateral.

No evidence of vascular structure invasion is noted. Some enhancing and some necrotic portion in the center of 
this mass is observed.

Rosenmuller fossa and nasopharynx appear normal mucosal thickness.
No enlarge supraclavicular node or left cervical node is detected.
IMP: Matted cervical lymphadenopathies right side level III and IV/V as described above. Malignant lymphoma is 

suggested, please correlate with tissue biopsy.

3.	Fine	needle	aspirations	บริเวณ	anterior	neck	mass	2	ครั้ง
16 ก.ค. 2551 ผล: inadequate smears
22 ก.ค. 2551 ผล: Positive for malignant cells undetermined type
จากข้อมูลดังกล่าวแพทย์ผู้ดูแลนึกถึง CA Thyroid และวางแผนจะท�า Total Thyroidectomy จึง admit ผู้ป่วย 9 ก.ย. 2551 แต่

ท�าได้เพียง debulking tumor with permanent tracheostomy 
FINDING: Thyroid mass. At right lobe, 15x15 cm. invade right internal jugular vein, right vagus nerve, right side 

of trachea, cricoid cartilage with encase right carotid artery extend to retropharynx area, small pretracheal lymph node 
0.5x0.5cm.x 3 nodes, right lymph node grade III 1x1.5cm.x 2 nodes.

แพทย์ผู้ดูแลได้จ�าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 14 ก.ย. 2551 และนัดมาตรวจติดตามพร้อมฟังผลพยาธิวิทยา 30 ก.ย. 2551 พบว่าเกิด 
Postoperative complication: Pharyngocutaneous fistula with wound dehiscence 

อ.นพ. ธวัชชัย สุวรรณบรรณ 
หน่วยโรคโลหิตวิทยา โรงพยาบาลราชวิถีCase discussion 2

ผู้ป่วยหญิงไทยโสด	อายุ	63	ปี	อาชีพรับจ้าง	ภูมิลำาเนา	อ.ดำาเนินสะดวก	จ.ราชบุรี

อส	:	มีก้อนที่คอโต	4	เดือน	PTA

ปป	:	มีก้อนทีค่อโต	4	เดอืน	มเีสยีงแหบร่วมด้วย	ไม่เจบ็บรเิวณก้อน	ไม่มปัีญหากลนืลำาบากหรอืหายใจ

ลำาบาก	นำ้าหนักลด	10	กก.	ภายใน	4	เดือน	ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดำาเนินสะดวก	และถูก	refer	

ไปแผนก	หูคอจมูก	โรงพยาบาลราชวิถี
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ผลพยาธิวิทยา  

Frozen section and thyroid tissue with strap muscle invasion: - Malignant lymphoma, diffuse large cell, B cell
Left lobe of thyroid gland : -Thyroid adenoma
Right lobe of thyroid gland: - Malignant lymphoma, diffuse large cell 
The surgical margin is not free. Immunostaing is positive for CD20 and negative for CD3, KERII and TTF-I.
IMP: Primary thyroid lymphoma
หลังจากได้ผลพยาธิวิทยา แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยได้ปรึกษาโลหิตแพทย์เพื่อการรักษาต่อไป โลหิตแพทย์ได้ตรวจเพิ่มเติม
1. CT (whole abdomen): Negative
2. Bone marrow aspiration and biopsy: Slight hypocellular trilineage marrow with erythroid hyperplasia negative 

for tumor and granuloma.
   Final diagnosis: Primary thyroid lymphoma, stage IIE 

เนื่องจากมีปัญหา fistula และ wound dehiscence จึงได้ให้ conservative treatment และได้ท�า delay suture จึงเริ่มเคมีบ�าบัด
ด้วย CHOP regimen 16 ต.ค. 2551 จนครบ 6 ครั้งเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2552 และผู้ป่วยอยู่ในสภาพ remission ตลอดจนถึงปัจจุบัน

Discussion
Primary thyroid lymphoma (PTL) เปน็ extranodal lymphoma ทีพ่บนอ้ยจากวารสารตา่งประเทศในยโุรปและอเมรกิาทีต่พีมิพ์

จะพบอุบัติการณ์อยู่ประมาณร้อยละ 1-5 ของ thyroid malignancy และร้อยละ 1-2 ของ extranodal lymphoma ส�าหรับประเทศใน
เอเชีย เช่น เกาหลี พบประมาณร้อยละ 0.1 ของ Thyroid malignancy และ subtype ที่พบส่วนใหญ่เป็น DBLCL และ maltoma เช่น
เดยีวกบัประเทศในยโุรปและอเมรกิาเหนอื ส�าหรบัประเทศไทยอา้งองิจากโครงการวจิยัลกัษณะทางคลนีคิ/พยาธวิทิยาและผลการรกัษา
ของผูป้ว่ยมะเรง็ตอมน้�าเหลอืงในประเทศไทย: การศกึษาโดยสหสถาบนั (Clinicopathological Features and Treatment Outcomes 
of Patients with Malignant Lymphoma in Thailand, A Multicenter study) และโดยความอนุเคราะห์จาก ผศ.พญ.นารี วรรณิสสร 
พบว่าข้อมูลมะเร็งต่อมน้�าเหลืองจาก 9 สถาบันที่เข้าร่วมวิจัย ที่เก็บตั้งแต่ มิ.ย.2552-มิ.ย.2553 จ�านวนผู้ป่วย lymphoma 1,109 ราย 
พบ nodal lymphoma 507 ราย, extranodal lymphoma 602 ราย และ primary thyroid lymphoma 10 ราย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.9 
ของ lymphoma, ร้อยละ 1.66 ของ extranodal lymphoma และชนิดของ lymphoma ร้อยละ 80 เป็น diffuse large B cell, ร้อยละ 
20 เป็น extranodal marginal zone B cell lymphoma

 Epidemiology	
Primary thyroid lymphoma พบบ่อยในผู้หญิง อัตราส่วนผู้หญิง:ผู้ชาย ตั้งแต่ 3:1 จนถึง 10:1 อายุที่พบบ่อย 50-80 ปี ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์เนื่องจาก thyroid mass, hoarseness of voice, stridor, dysphagia จึงไม่สามารถที่จะแยกได้จาก thyroid 
malignancy อื่นๆ ผู้ป่วยที่มีประวัติ chronic lymphocytic thyroiditis (Hashimoto’s thyroiditis) จะมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็น thyroid 
lymphoma แต่ถ้าเทียบกับผู้ป่วย Hashimoto’s thyroiditis ทั้งหมด พบว่ามีเพียงจ�านวนน้อยที่จะเป็น thyroid lymphoma

 Diagnosis
เนื่องจากพบน้อยมักจะนึกถึง primary thyroid lymphoma ใน differential diagnosis หลังๆเสมอ การวินิจฉัยมักจะใช้ประวัติ 

ตรวจร่างกาย, thyroid function test หรือ imaging ในการวินิจฉัยไม่ได้จะต้องใช้ tissue diagnosis เสมอ
Fine Needle Aspiration:
Fine needle aspiration (FNA) biopsy เป็น diagnostic test ที่ดีในการวินิจฉัย thyroid malignancy เนื่องจากเจ็บตัวน้อย 

ท�าได้ที่ OPD แต่ความแน่นอน มีเพียงร้อยละ 60 เนื่องจากความคล้ายคลึงกันของ primary thyroid lymphoma และ Hashimoto’s 
thyroiditis nuclear atypia ใน PTL พบน้อย และแยกยากจาก lymphoid infiltrate ใน Hashimoto’s thyroiditis

Core Needle and Surgical Biopsy:
ในกรณีซึ่ง fine needle biopsy ไม่ได้ผลหรือได้ inadequate specimen อาจจะท�า core needle หรือ surgical biopsy ข้อดีของ 

core needle biopsy คือ less invasive แต่ข้อเสียคือ biopsy specimen อาจจะไม่ได้ specimen ซึ่งเป็นตัวแทนของ tumor ทั้งหมด
โดยเฉพาะในรายซึ่งมี coexisting MALT และ DLBCL

Pretreatment Evaluation:
Lab ส่วนใหญ่เหมือนกับ lymphoma ทั่วไป และควรจะเพิ่ม thyroid function test เพราะพบ hypothyroidism ได้บ่อยใน PTL
Imaging:
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Cervical ultrasound ถือเป็น standard imaging study ในผู้ป่วย thyroid mass imaging ของ ultrasound มักจะเป็น 
pseudocystic hypoechoic lesion จะดูคล้าย benign cyst

เมื่อวินิจฉัย PTL แล้วควร staging ต่อด้วย CT head and neck, chest, abdomen บทบาทของ FDG-PET scanning จะจ�ากัด
เฉพาะ DLBCL เพราะเป็นวิธีที่ sensitive ในการตรวจสอบ early recurrence กว่า CT scan แต่ควรระวังว่า FDG-PET scan จะมี
ผลที่เชื่อถือไม่ได้ใน Hashimoto’s thyroiditis เพราะ inflammation ท�าให้ thyroid uptake และท�าให้เกิด false positive FDG-
PET ยังใช้ไม่ได้ใน maltoma เพราะ metabolic rate ต่�าและมี Hashimoto’s thyroiditis ร่วมด้วยสูง

 Histologic	Subtype
DLBCL เป็น subtype ที่พบบ่อยที่สุด และบางราย transform จาก MALT lymphoma และ 1 ใน 3 ของ DLBCL ยังพบ 

component ของ MALT อยู่ immunophenotype ของ thyroid DLBCL พบว่า CD20 positive และส่วนใหญ่ของ B cell จะพบ 
bcl-6 positive และประมาณครึ่งหนึ่งจะพบ bcl-2 positive พบ CD5, CD10, CD23 negative และนับว่าเป็น aggressive histology 
5 year OS ร้อยละ 75 การพบ cytoplasmic staining ของ nm23-HI protein และ non-germinal center B cell จะมีความสัมพันธ์
กับ poor prognosis

Marginal Zone B Cell Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue ถือว่าพบบ่อยได้เป็นอันดับ 2 MALT เป็น 
low grade และ indolent มักจะอยู่ใน stage I มากกว่า DLBCL และได้ผลดีต่อการรักษามาก 5 year OS ร้อยละ 95 diagnostic 
features ของ thyroid MALT จะพบ lymphoepithelial lesion (LEL), reactivation ของ germinal centers และพบ plasmacytic 
differentiation ได้บ่อย การพบ LEL เป็นสิ่งส�าคัญในการวินิจฉัยเพราะพบได้ร้อยละ 100 ใน thyroid MALT นอกจากนั้นการพบ 
immunoglobulin light chain, CD20, bcl-2 positive และ CD5, CD10, CD23 negative ใช้ช่วยในการวินิจฉัย

Follicular Lymphoma พบเป็นอันดับ 3 จากการเก็บข้อมูลระบาดวิทยาขนาดใหญ่ๆ จะพบว่า follicular lymphoma และ MALT 
จะพบร่วมกันประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมด แต่ prognosis ของ follicular lymphoma จะดีกว่า DLBCL แต่แย่กว่า MALT 
5 year OS ร้อยละ 87 clinicopathologic features จะพบ neoplastic follicle interfollicular cells จะเป็น small centrocytic cell 
และพบ LEL ในผู้ป่วยทุกราย immunohistochemistry จะพบ CD10 และ bcl-6 positive ใน interfollicular cells ถ้าพบว่า bcl-2 
positive มักจะบอกว่าเป็น disseminated disease follicular lymphoma จะแยกจาก MALT ตรงที่พบ bcl-6 positive และพบ typical 
follicular lymphoma architecture และไม่พบ immunoglobulin heavy chain expression

 Treatment
การรักษาขึ้นอยู่กับ histologic subtype 30 ปีที่แล้ว thyroid lymphoma เป็น surgical disease ปัจจุบันบทบาทของ surgery 

เหลือเพียง surgical biopsy และใช้ combined chemoradiotherapy เป็นหลัก
Chemotherapy regimen จนถึงปัจจุบันยังไม่มี randomized controlled trial เพื่อ evaluate chemotherapy ที่ใช้ใน PTL แต่

ถ้าประเมิน outcome จาก extranodal lymphoma อื่นๆ น่าจะใช้ CHOP regimen ในการรักษา PTL มีเพียง case report ที่ใช้ 
R-CHOP ซึ่งได้ผลที่ดี

Localized treatment การให้ locoregional treatment เช่น surgical excision และ radiation จะจ�ากัดเฉพาะ stage I และ II 
และ MALT และ follicular lymphoma มีความโน้มเอียงที่จะใช้ local treatment มากกว่า thyroid resection โดยเทคนิคแล้วจะท�า
ยากเนื่องจาก inflammation และอาจจะมี extra-thyroidal extension ดังนั้นถ้าเป็น stage I follicular lymphoma ควรจะ radiation 

Localized treatment ใน DLBCL จะมีบทบาทนอ้ยและยากจะพสิจูนด์ว้ย clinical trial เนือ่งจากเปน็โรคพบไดน้อ้ย ดงันัน้จงึแนะน�า 
radiation treatment เป็น combination ในรายที่เป็น bulky disease และ tracheostomy with stent ในกรณี airway obstruction

Reference:
 1. Graff-Baker A, Sosa J, Roman S. Primary thyroid lymphoma : a review of recent developments in diagnosis and histology driven 
treatment. Curr Opinion in Oncol 2010;22:17-22.
 2. Kwang Y, Kim T, Kim W, et al. Clinical Characteristics of Primary Thyroid Lymphoma in Koreans. Endocrine Journal 2009;56:399-405.
 3. Sakarafas G, What’s the role of surgery in management of primary thyroid lymphoma?. Acta Oncologica 2011;50:319-20.
 4. Reeve T, Sywak M, Meyer, Rochow G, et al. Surgical trends in the management of thyroid lymphoma. EJSO 34 (2008) 576-580.
 5. Mian M, Gaidano G, Conconi A, et al. High response rate and improvement of long-term survival with combined treatment modali-
ties in patients with poor-risk primary thyroid diffuse large B-cell lymphoma : an International Extranodal Lymphoma Study Group and 
Intergruppo Italiano Linfomi Study. Leukemia&Lymphoma, May 2011;52:823-832.
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รศ.นพ. วีระศักดิ์ นาวารวงศ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Q and A

ถาม : อยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้	 Rituximab	Maintenance	 ในผู้ป่วย	 follicular	

non-Hodgkin	lymphoma

ตอบ: ยา Rituximab ได้รับการอนุมัติให้ใช้ส�าหรับ maintenance ในผู้ป่วย untreated follicular CD-20 positive B-cell 
non-Hodgkin lymphoma ที่ตอบสนองต่อยา Rituximab ร่วมกับยาเคมีบ�าบัด จากผลการศึกษาของ Primary Rituximab and 
Maintenance (PRIMA) ในผู้ป่วย 1,018 ราย หลังจากตอบสนอง แบบ complete หรือ partial response ต่อยา Rituximab ร่วมกับ
ยาเคมีบ�าบัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับยา Rituximab 375 mg/m2 ทุก 8 สัปดาห์ รวม 12 ครั้ง หรือ กลุ่ม observation พบ
ว่า หลังการติดตาม ไป 36 เดือน กลุ่มที่ได้รับยา Rituximab maintenance จะมี progression free survival (PFS) ร้อยละ 74.9 
เทียบกับร้อยละ 57.6 ในกลุ่ม observation (p<0.0001)(1) 

จากการทบทวนผลงานวิจัยการใช้ Rituximab maintenance ในผู้ป่วย follicular lymphoma(2) อาจจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
คือ ในกลุ่มที่ใช้ Rituximab maintenance ในผู้ป่วย relapse follicular lymphoma พบว่า median PFS เท่ากับ 31.3 เดือน ใน
กลุ่ม maintenance เทียบกับ 7.4 เดือนในกลุ่ม ที่ได้รับ retreatment หลังจากโรค relapse (p=0.007) ไม่พบว่า มีความแตกต่าง
กันใน overall survival (OS) (72% vs 68 ที่ 3 ปี, p=NS)(3) ส่วนการศึกษาของ Martinelli และคณะได้ติดตามการให้ Rituximab 
maintenance ผู้ป่วยนาน 9.5 ปี พบว่า event free survival (EFS)ในผู้ป่วยที่ได้รับ maintenance เมื่อเทียบกับกลุ่ม observation 
เท่ากับ 24 เดือน เทียบกับ 13 เดือน p<0.001 ไม่พบความแตกต่างใน OS ส่วน Van Oers และคณะติดตามผู้ป่วยเป็นเวลานาน 
6 ปี พบว่าผู้ป่วยได้รับยา Rituximab เมื่อเทียบกับกลุ่ม observation จะมี PFS เท่ากับ 3.7 ปี เทียบกับ 1.3 ปี p<0.001 มี OS 
ร้อยละ 74 เทียบกับร้อยละ 64 p=0.07(4)

ส่วนการให้ Rituximab maintenance ใน frontline follicular lymphoma จากรายงานของ Martinelli และคณะ ในผู้ป่วย 64 
ราย พบว่า event free survival ที่ 8 ปี เท่ากับร้อยละ 45 ในกลุ่ม ที่รักษาด้วยยา Rituximab ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับร้อยละ 22 ใน
กลุ่มที่ไม่ได้รับยา Rituximab ต่อ(4)

ส่วนการศึกษาของ Hochster และคณะพบว่า 3-year PFS เท่ากับร้อยละ 64 เทียบกับร้อยละ 33 p<0.05 และมี OS ร้อยละ 91 
เทียบกับร้อยละ 86 p=0.05 ในผู้ป่วยที่รับ Rituximab maintenance และกลุ่ม observation ตามล�าดับ(5) ส่วนของ Salles ศึกษาในผู้
ป่วย 1,217 ราย ที่ได้ R-CHOP ร้อยละ 75, R-CVP ร้อยละ 22 และ R-FCM ร้อยละ 3 พบว่า PFS ที่ 3 ปี เทียบระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับ
ยา Rituximab maintenance กับกลุ่ม observation พบว่า เป็นร้อยละ 74.9 เทียบกับร้อยละ 57.6 p<0.0001 แต่ OS ไม่แตกต่างกัน(1)

Vidal ไดท้�า systemic review และ meta-analysis 5 trials ทีเ่ปน็ randomized controlled trial เปรยีบเทยีบการให ้Rituximab 
maintenance กับไม่ให้ maintenance (observation หรือ ให้ Rituximab เมื่อเกิด progression) ในผู้ป่วย follicular lymphoma 
1,143 ราย พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ Rituximab maintenance มี overall survival ที่ดีกว่า(6) และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมรวมเป็น 9 trial รวม
ผู้ป่วย follicular lymphoma 2,586 ราย พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Rituximab Maintenance มี OS ที่ดีกว่า (pooled HR of death= 
0.76, 95% CI=0.62-0.92) เทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ maintenance และศึกษาในกลุ่ม refractory หรือ relapsed follicular lymphoma 
ที่ได้ rituximab maintenance ก็จะมี overall survival ที่ดีกว่า (pooled HR of death =0.72,95% CI=0.57-0.91) แต่ในกลุ่ม ที่ 
previously untreated patient จะไม่มี survival benefit (pooled HR of death =0.86,95% CI=0.60-1.25) และมี improvement 
ของ PFS ทุกกลุ่ม อัตราการติดเชื้อพบสูงกว่าในกลุ่มที่ได้ Rituximab maintenance (pooled risk ratio =1.67,95% CI=1.40-2.00), 
ผลการศึกษาสนับสนุนการใช้ Rituximab maintenance ในกลุ่ม refractory หรือ relapse follicular lymphoma(7)

ล่าสุดใน RESORT trial (Rituximab Extended Schedule or Retreatment Trial) ที่รายงานใน ASH เดือน ธันวาคม 2554 
เป็น phase 3 trial ศึกษาในผู้ป่วย follicular lymphoma ที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ที่มี low tumor burden รักษาด้วย Rituximab ใน
ผู้ที่ตอบสนองต่อการรักษาจะให้ rituximab maintenance ทุก 3 เดือน อีกกลุ่มหนึ่งจะให้ Rituximab เมื่อโรค progress และเมื่อ
ติดตามผู้ป่วยนาน 3 ปี พบว่า ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยที่ได้รับ Rituximab maintenance และร้อยละ 86 ของผู้ป่วยที่ได้รับ Rituximab 
retreatment ยงัไมจ่�าเปน็ตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยยาเคมบี�าบดั (p=0.027) และจากการตดิตามผูป้ว่ย 3.8 ป ีพบวา่ time to treatment 
failure (TTTF) เท่ากับ 3.9 ปี ในกลุ่มที่ได้รับ Rituximab maintenance และ 3.6 ปี ในกลุ่ม Rituximab Retreatment (p=NS)(8)
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สรุปว่าในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนที่มีลักษณะที่เป็น low tumor burden follicular lymphoma (หมายถึงการที่
มี small tumor size, limited lymph node involvement, limited or no symptom) ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่อง TTTF ในกลุ่ม 
maintenance Rituximab vs Rituximab Retreatment ถ้าจะสรุปคือการให้ maintenance ด้วยยา Rituximab ดีกว่า Rituximab 
Retreatment ในด้าน TTTF เล็กน้อยแต่ต้องใช้ Rituximab เพิ่มขึ้น 3 เท่า (15.8 ใน maintenance Rituximab และ 4.5 ใน Rituximab 
Retreatment ) โดยไม่มีผลแตกต่างกันในผลต่อ quality of life 

จากการศึกษาของ Ardeshna ในผูป้ว่ย 462 ราย แบง่เปน็ 3 กลุม่ คอืกลุม่ที ่watchful waiting กลุม่ทีไ่ด ้Rituximab ทกุสปัดาห ์
นาน 4 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับ Rituximab ทุกสัปดาห์ นาน 4 สัปดาห์ และตามด้วย Rituximab maintenance ทุก 2 เดือน นาน 2 ปี 
พบว่าระยะเวลาที่จะต้องได้รับการรักษาใหม่ในกลุ่มแรก คือ 33 เดือน ส่วนอีก 2 กลุ่มพบว่าระยะเวลาที่จะต้องได้รับการรักษาใหม่จะ
นานกว่า และ median time เท่ากับ not reached (NR) ที่ 4 ปี ไม่พบความแตกต่างในด้าน progression-free survival ระหว่าง
กลุ่ม observation กับ กลุ่มที่ได้รับยา Rituximab และทั้ง 3 กลุ่มไม่พบความแตกต่างใน overall survival(9)

นอกจากนี้ยังมีประเด็นค�าถามตามมาหลายค�าถาม(2) เช่น
1.ผู้ป่วยรายไหน ควรได้รับการ maintenance 
จากการทบทวนหลายๆ รายงานพบวา่ จ�านวน Follicular lymphoma grade 3 ทีเ่ขา้รว่มในการวจิยันอ้ยมาก บางรายงานไมน่�าผู้

ป่วย Follicular lymphoma exclude grade 3b เขา้รว่มในการศกึษา ท�าใหผู้ป้ว่ยสว่นใหญ่จะเปน็กลุ่ม low-grade Follicular lymphoma
2. Optimal dose ที่เหมาะสม คือ เท่าไหร่?
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าระดับ threshold ที่จะมีการตอบสนองที่ดีที่สุดคือ ระดับยา 25 μg/ml จาก pharmocokinetic studies 

ใน RESORT study พบว่าเมื่อวัดระดับยา Rituximab ที่ 12 สัปดาห์ พบว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยจะมีระดับยา Rituximab ต่�ากว่า 25 
μg/ml โดยสรุปแล้ว การให้ยาน่าจะเป็น Rituximab 375 mg/m2 ทุก 2 เดือน นาน 2 ปี

3. เรื่อง ของ cost-effectiveness
จากวารสาร Pharmaco Economics รายงานว่า การประเมินค่ารักษาด้วย Rituximab maintenance therapy ในระยะยาว 

หลังจาก induction therapy ส�าหรับ French national health service สรุปว่า Rituximab therapy อาจจะมี Cost-effective strategy 
ในการรักษา relapse/refractory FL ในประเทศฝรั่งเศสค่ายา Rituximab อาจจะชดเชย โดยการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ relapse 
เนื่องจากไม่มีการเจ็บป่วยจากโรคในกลุ่ม Rituximab arm

มีผูพ้ยายามวเิคราะห ์PRIMA study ในแงข่อง cost effectiveness โดยพบวา่ 375 ใน 505 (74.9%) ในกลุม่ทีไ่มไ่ดร้บั Rituximab 
maintenance เทียบกับ 291 ใน 505 (57.6%) ในกลุ่ม observation ไม่มีการคืนกลับของโรคความแตกต่างกัน 17.3 % ถ้าค�านวณ
แล้วจะเป็นผู้ป่วยราวๆ 80 ใน 505 ภายในกลุ่ม maintenance จะได้ประโยชน์จากการที่จะยืดการรักษาใหม่แต่ไม่มี overall survival 
benefit ดังนั้นผู้ป่วย 505 ราย จะต้องได้รับยานาน 2 ปี และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วย 80 รายไม่ให้เกิด relapse

4. ปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
ค�าถามที่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจน คือผลที่เกิดจากการที่มี complete and persistant B-cell depletion ในกลุ่มที่ได้รับยา 

Rituximab โดยพบว่า circulating B-cell จะลดลงอย่างมากใน 1 เดือน และจะกลับสู่สภาวะปกติใน 1 ปี ส่วนระดับ IgM, IgA และ 
IgG จะลดลงถึงระดับต่�าสุดใน 6, 9 และ 12 เดือนตามล�าดับ แต่ระดับต่�าในระดับใกล้ปกติผลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะใช้อธิบาย
การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อรุนแรงในระดับ grade 3 หรือ 4 ในผู้ป่วยที่ได้ Rituximab Maintenance

ดงันัน้ การน�าผลการศกึษา Rituximab maintenance ไปใชใ้นทางปฏบิตัจิงึเปน็สิง่ทีท่า้ทาย แตอ่ยา่งไรกต็ามกม็คีวามชดัเจนวา่ 
การให้ยา Rituximab maintenance จะท�าให้สามารถควบคุมโรคได้นานขึ้น อาจจะพิจารณาใช้ในผู้ป่วย follicular lymphoma แต่ก็มี
ค�าถามที่รอค�าตอบคือ เรื่องระยะเวลาที่เริ่มให้ยาที่เหมาะสม ก�าหนดการให้ยาที่เหมาะสม จะให้ยานานเท่าไร ตลอดจนผลต่อ overall 
survival ที่ยังรอผลการวิจัย ดังนั้นการที่เราจะแนะน�าให้ยา maintenance กับผู้ป่วย ควรจะได้อธิบายกับผู้ป่วยทราบถึงประโยชน์และ
ความเสี่ยงของการให้ยาเพื่อ maintenance ตลอดจนพิจารณาปัจจัยเสี่ยงการตอบสนองของผู้ป่วย ตลอดจนความสามารถทนต่อการ
ได้รับยา เป็นต้น
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