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จลุสาร Lymphoma Newsletter ฉบับท่ีทานถืออยูในมือ
นี ้เปนฉบับท่ี 5 ประจําเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2552 สาํหรับจลุสาร
ฉบับนี ้เนือ้หายงัคงเขมขนเหมอืนเดิม สาํหรบั Pathology Forum 
ผศ.พญ.นารี วรรณิสสร ไดเขียนเรื่อง Mantle cell lymphoma  
สวน Review Article ครั้งนี้มี 3 เรื่อง เรื่องแรก อ.พญ.ไปรยา  
รุจิโรจนจินดากุล ไดชวยทบทวนเร่ือง Genetic Variations in 
Xenobiotic Metabolic Pathway Genes, Personal Hair 
Dye Use, and Risk of Non-Hodgkin lymphoma เรื่องที่ 2 
รศ.พญ.นงลกัษณ  คณติทรัพย ไดชวยทบทวนเรือ่ง MYC gene 
rearrangements are associated with a poor prognosis 
in diff use large B-cell lymphoma patients treated with 
R-CHOP สวนเรื่องท่ี 3 นายแพทยสมชาย  วงศขันตี ไดชวย
ทบทวนเร่ือง Follicular Lymphoma International Prognostic 
Index 2 : A New Prognostic Index for Follicular Lymphoma 
Developed by the International Follicular Lymphoma 
Prognostic Factor Project. สําหรับ Interesting Articles  
อ.พญ.ปณิสินี  ลวสุต ได สรุปเน้ือหาที่นาสนใจจาก วารสาร
ที่ออกใหม 5 เรื่อง สําหรับ Case Discussion อ.พญ.พิมพใจ  
นภิารกัษ ไดนาํเสนอ ผูปวยทีน่าสนใจคอื primary mediastinal 
large B cell lymphoma (PMBL) และในสวนของ Q & A นั้น 
รศ.พ.อ.นพ.วิเชียร  มงคลศรีตระกูล ไดตอบคําถามถึงสิทธิใน
การปลูกถายไขกระดูกของผูปวยประกันสังคมท่ีเปนมะเร็งตอม
น้ําเหลือง 

หวังวาบทความตางๆ ในจุลสารฉบับนี้คงทําใหสมาชิก 
ทั้งหลายไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรค lymphoma 
ไมมากก็นอย ถาทานมีปญหาหรือขอสงสัยหรือตองการจะให 
คําแนะนําขอความกรุณาสง email มาที่ tlsg.info@gmail.com

ประชาสัมพันธ

จุลสารโรคมะเร็งตอมนําเหลือง ฉบับที่ 5/ธันวาคม 2552

เร็วๆน้ี ทางชมรมโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองแหง
ประเทศไทย ไดจัดทําหนังสือ ถาม – ตอบ มะเร็งตอมนํ้าเหลือง 
เพ่ือแจกจําหนายใหความรูกับประชาชนท่ัวไป ตอนน้ีอยูในข้ัน
ตอนการทํารูปเลม คาดวาจะเสร็จประมาณปลายเดือน มกราคม 
2553 น้ี

เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2552 ทีผ่านมา ทางหนวยโลหติ
วิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ไดจัดงานให
ความรูแกประชาชนในหัวขอเรื่อง “มะเร็งตอมนํ้าเหลือง..โรคท่ี
รักษาใหหายได” เนื่องในสัปดาหโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองโลก 
ณ ตึกดุลโสภาคย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

เมือ่วนัที ่6-8 พฤศจกิายน 2552 ทีผ่านมา ทางสมาคม
โลหิตวิทยาแหงประเทศไทย ไดมีการจัดงานประชุมวิชาการ
กลางป ในหัวขอ “Hematologic Disorders: How do I treat” 
ณ โรงแรม ไพลินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญ
สาขาโลหิตวิทยาเขารวมการสัมมนาจํานวนมาก
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Pathology Forum
ผศ.พญ. นารี วรรณิสสร

สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Mantle cell lymphoma (MCL) เปนมะเร็งชนิด B cell ที่มี 
translocation (11;14)(q13;q32) สงผลใหมีระดับโปรตีน Cylin D1 สูง
ผดิปกต ิเมือ่เทยีบกบั small B-cell lymphoma ชนดิอืน่ซึง่มกัไมรนุแรง 
(indolent) แลว MCL มีความรุนแรงมากกวา มีmedian survival 3-5 
ป พบ bone marrow involvement ประมาณรอยละ 70 และตองรักษา
ดวยสูตรยาที่รุนแรงกวาคือ CHOP หรือ CVAD หรือ Hyper-CVAD 
+/- Rituximab 

ผูปวยสวนใหญมีอายุเฉล่ีย 60 ป (ชวงอายุ 29-85 ป) ชาย
มากกวาหญิง (ชาย:หญิง ≥ 2:1) พบรอยโรคบอยที่สุดในตอมน้ําเหลือง  
และสามารถพบในมาม ตบั  ระบบทางเดินอาหาร และ Waldeyer ring
WHO Classifi cation (2008) แบง MCL ตามลักษณะเซลลเปน 4 ชนิด
คือ classical (80-90%), blastoid (10-20%), pleomorphic และ 
marginal zone-like  เซลลมะเร็งใน classical MCL มีลักษณะรูปราง
เหมือนกัน (monomorphic) โดยมีขนาดเล็กถึงกลาง นิวเคลียสกลม
หรือรีและหยัก โครมาตินติดสีเขมและกระจายทั่วนิวเคลียส และสวน
ใหญไมเหน็นวิคลโีอลสั (รปูที ่1) บางครัง้เซลลมะเรง็มไีซโตพลาซมึมาก
และอยูเปนกลุมเรียกวา marginal zone-liked MCL สวนเซลลมะเรง็ใน 

Mantle cell lymphoma
blastoid variant มลีกัษณะคลาย lymphoblasts คอื โครมาตินโปรงและ
กระจาย blasts และ Ki-67 อยางนอยรอยละ 30 สวน pleomorphic  
variant เซลลมะเร็งมีความแตกตางกันในดานขนาดและรูปรางตาม
ชื่อ ทั้ง blastoid MCL และ pleomorphic MCL จัดเปน aggressive 
variants ที่ตองระบุในใบรายงาน

เซลลมะเร็งยอมติด CD20 (รูปที่ 2), CD5 (รูปที่ 3) และ 
Cyclin D1 (รูปที่ 4) โดยการตรวจ Cyclin D1 ในเนื้อเยื่อดวย
วธิiีmmunohistochemistry พบใหผลบวกมากกวารอยละ 90 ของ MCL  
อยางไรก็ตาม รอยละ 30 ของ plasma cell myeloma และรอยละ 50-75 
ของ hairy cell leukemia ยอมติด Cyclin D1 ไดแตจาง

การตรวจ t(11;14)(q13;q32) ใน MCL โดย routine 
karyotypeใหผลบวกรอยละ 65 ในขณะท่ี FISH ใหผลบวกเกือบทุก
ราย (>90%) แมวา t(11;14)(q13;q32) เปนความผิดปกติที่พบเสมอ
ใน MCL แตไมจําเพาะตอ MCL เพราะสามารถพบในรอยละ 15-18 
ของ plasma cell myeloma ซึ่งเซลลมะเร็งมักมีรูปรางลักษณะ 
lymphoplasmacytic ดังนั้นการวินิจฉัยแยกโรคตองพิจารณาขอมูล
ทางพยาธิวิทยา รวมกับขอมูลทางคลินิกและผลรังสีวินิจฉัย

รูปที่ 1 : H&E รูปท่ี 2 : CD20 รูปที่ 3 : CD5 รูปที่ 4 : Cyclin D1
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Review Article 1
พญ.ไปรยา  รุจิโรจนจินดากุล

ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Zhang Y, Hughes KJ, Zahm SH, Zhang Y, Holford TR, Dai L, et al.  Genetic Variations 
in Xenobiotic Metabolic Pathway Genes, Personal Hair Dye Use, and Risk of Non-Hodgkin 
lymphoma.  Am J Epidemiol 2009; 170: 1222-1230.

พบวาการใชยายอมผมเพิม่ความเสีย่งของมะเรง็ตอมน้าํเหลอืง
ชนิด non-Hodgkin lymphoma (NHL) โดยเฉพาะผูหญิงที่เริ่มใชกอน 
พ.ศ. 2523  อาจเกิดจากยายอมผมทีผ่ลิตกอน พ.ศ. 2523 ประกอบดวย
สารกอมะเร็งกลุม arylamine ที่พบวาทําใหเกิดเนื้องอกในสัตวทดลอง  
Zhang และคณะพบความสมัพนัธของการเกดิ follicular lymphoma กบั
การใชยายอมผมทั้งกอนและหลังป พ.ศ. 2523 เนื่องจากความชุกของ
การใชยายอมผลในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในผูหญิงสูงถึงรอยละ 75 
ดังนั้นปจจัยเส่ียงนี้จึงมีความสําคัญตอการสาธารณสุข 

Xenobiotic metabolic enzymes เปนเอนไซมทีป่องกนัสารกอ
มะเร็งจากสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย cytochrome P-450s (CYPs), 
glutathione S-transferases  (GSTs) และ N-acethyltransferases 
(NATs) สารกอมะเร็งเหลาน้ีถูกกระตุนใหเปนพิษมากข้ึน โดย CYPs 
(phase I metabolism) แลวจึงจับกับ GSTs หรือ NATs (phase II 
metabolism) ทาํใหละลายไดดขีึน้ แลวจงึถูกขบัออกจากรางกาย เอนไซม
เหลานีม้คีวามหลากหลายทางพนัธกุรรม (genetic polymorphism) จงึ
อาจเปนสาเหตุใหแตละคนมีความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งที่เกี่ยวของกับ
สารกอมะเร็งจากส่ิงแวดลอมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการกลายพันธของยีนใน xenobiotic metabolic enzymes 
(CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2C9, CYP2E1, GSTP1, 
GSTM3, NAT1 และ NAT2) โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลประชากรแบบ 
case-control ของ  NHL ในผูหญิงชาวมลรัฐ Connecticut

วัสดุและวิธีการ
กลุมประชากรท่ีศึกษา

ผูวจิยัจะสัมภาษณหญงิในมลรัฐ Connecticut คอืผูปวย 601 ราย 
ทีไ่ดรบัการวนิจิฉยัเปน NHL ระหวาง ป พ.ศ. 2539 ถงึ 1996-2543 และ
กลุมควบคุมจํานวน 717 รายจากประชากร อายุ 21-84 ป ที่ไมมีประวัติ
มะเร็ง นอกเหนือจากมะเร็งผิวหนังชนิด non-melanoma 

Genotyping
สกัด DNA จากเลือดโดยใช phenol-chloroform ตรวจ 

single nucleotide polymorphisms 19 แบบ จาก 9 ยีนที่เกี่ยวของ
กบั xenobotic ไดแก CYP1A1 (rs1048943), CYP1A2 (rs762551), 
CYP1B1 (rs1056836), CYP2C9 (rs1799853), CYP2E1 
(rs2070673 และ rs1138272), NAT2 (rs1041983, rs1801280, 
rs1799929, rs1799930, rs1208 และ rs1799931) ตรวจ genotype 
ดวย real-time polymerase chain reaction โดยใช ABI 7900HT 
sequence detection system ความถ่ีทุก genotype ในประชากรกลุม
ควบคุมอยูในสมดุล Hardy-Weinberg (P > 0.05)

การวิเคราะหทางสถิติ
ใช unconditional logistic regression models เพื่อประเมิน

ความสัมพันธระหวางยายอมผมและความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของยีนใน metabolic pathway กับความเส่ียงของ NHL แตละชนิด ใน
โมเดลสุดทายไดรวมตัวแปรท่ีอาจเปน confounding คอือายุ (ป, ตวัแปร
ตอเน่ือง) และเชื้อชาติ (ผิวขาว และ ไมใชผิวขาว) การปรับตัวแปรอื่น 
เชนสูบบุหรี่, ดื่มเหลา, เกษตรกรรม ไมมีผลตอความสัมพันธ จึงไมได
ใสตัวแปรเหลานี้ในโมเดลสุดทาย ไดวิเคราะหซ้ําในกลุมผิวขาว และ 
non-Hispanic (444 ในกลุมผูปวย และ 504 ในกลุมควบคุม) คํานวณ 
odds ratio (OR) และ 95% confi dence intervals (CI) โดยใช SAS 
statistical software package (version 9.1)

ผลการศึกษา
พบวาผูหญงิทีเ่ริม่ใชยายอมผมกอน พ.ศ. 2523 มคีวามเสีย่งของ

การเกิด NHL สงูขึน้รอยละ 40 (ความเสีย่งของผูหญงิทัง้หมดเพิม่ขึน้รอย
ละ 30) แตความเส่ียงไมเพ่ิมขึ้น ถาเริ่มใชหลัง พ.ศ. 2523 ความเสี่ยง
ที่เพ่ิมขึ้นในผูหญิงที่เริ่มใชยายอมผมกอน พ.ศ. 2523 มีความสัมพันธ
กับ follicular lymphoma (OR = 1.9, 95% CI: 1.1, 3.3) และ CLL/
SLL (OR = 1.9, 95% CI: 1.0, 3.9) 

เมือ่วเิคราะหความสัมพนัธกบั genotype ผูหญงิทีเ่ริม่ใชยายอม
ผมกอน พ.ศ. 2523 มีความเส่ียงตอ NHL เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเมื่อเที่ยบกับกลุมที่ไมเคยใช ในกลุมตอไปนี้

- พาหะของ CYP2C9 Ex3-52C>T TT/CT genotypes
 (OR = 2.9, 95% CI: 1.4, 6.1) 
- พาหะของ CYP2E1 -332T>A AT/AA genotypes
 (OR = 2.0, 95% CI: 1.2, 3.4)
- Homozygous heterozygous 3-base-pair deletion in intron 6 
 of GSTM3 (OR = 2.3, 95% CI: 1.3, 4.1)
- GSTP1 Ex5-24A>G AA genotypes (OR = 1.8, 95% CI: 1.1, 2.9)
- NAT2 genotypes ทีเ่ปน intermediate/rapid acetylator status 
 (OR = 1.6, 95% CI: 1.0, 2.7)

ความสัมพันธเหลาน้ีสวนใหญพบใน follicular lymphoma 
ในทางกลับกัน ไมพบความเส่ียงที่เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
กลุมทีเ่ปน homozygous wild-type สาํหรับ CYP2C9, CYP2E1 หรอื 
GSTM3 polymorphisms รวมถึงผูหญิงที่มี 1-2 copies ของ variant 
GSTP1 allele, หรือกลุมที่เปน slow NAT2 acetylators 

สรุป ผลการศึกษานี้ใหเห็นถึง eff ect modifi cation ใน
ความสัมพันธระหวางการใชยายอมผมกับ NHL โดยความแปรปรวน
ของยีนหลายตัวท่ีเก่ียวของกับ xenobiotic metabolism: CYP2C9 
Ex3-52C>T, CYP2E1 -332 T>A, GSTM3 deletion in intron 6, 
GSTP1 Ex5-24A>G และ NAT2 acetylator status ถึงแมวาผลการ
ศึกษาเหลานี้ สามารถอธิบายไดดวยหลักการทางชีววิทยา แตก็ควร
ศึกษาซํ้าในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น เพ่ือใหไดขอสรุปที่ชัดเจนถึง
บทบาทของยีนเหลานี้กับการเกิดมะเร็งจากยายอมผม
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บทนํา
Diff use large B cell lymphoma เปน NHL ซึง่ใน WHO 2008 

กลาววา มีความหลากหลายทางคลินิก ไมวาจะเปนลักษณะทางคลินิก 
morphology immunohistochemistry และ molecular subtype จึงได
มีกลุมใหมที่เรียกวา “borderline cases” หรือ B-cell lymphomas, 
unclassifi able, with features intermediate between DLBCL และ 
Burkitt lymphoma ซึ่งมี morphology เปน medium to large cell,  
มี high proliferative rate และรอยละ 35-50 พบวามี (8q-24/MYC 
translocation) อยางไรก็ตามมีประมาณรอยละ 5-10 ของ DLBCL ที่
มี MYC rearrange (MYC +) ซึ่งจัดอยูใน DLBCL, not otherwise 
specifi ed ใน WHO ใหม

ในอดีตที่ผานมามีขอมูลไมมากเกี่ยวกับความสําคัญในแง
พยากรณโรคของการพบ MYC + ใน DLBCL มกีารศกึษาพบวา DLBCL 
ที ่ MYC + ตอบสนองตอ CHOP ไมด ีและกอนหนานีม้กีารศกึษาทีพ่บ
วา R-CHOP ดีกวา CHOP ในกลุม DLBCL ที่ MYC +
วัตถุประสงคของการศึกษาน้ี คือ หาความถ่ีของการพบ MYC + ใน 
DLBCL และดูวามีความสัมพันธของอาการทางคลินิกหรือ morphology 
กับ MYC + หรือไมรวมท้ังประเมินผลการรักษาของผูปวย DLBCL ที่ 
MYC + ซึ่งไดรับ R-CHOP 

วิธีการศึกษา
The British Columbia Cancer Agency (BCCA) Lymphoid 

Cancer Database รวบรวมขอมูลผูปวย DLBCL รายใหม ซึ่งอายุ
มากกวา 15 ป ไดรับยา R-CHOP โดยไมนับรายที่ HIV positive และ
เลอืกเฉพาะรายท่ีเปน DLBCL, not other wised specifi ed ซึง่ม ีparaffi  n 
block ที่สามารถทํา tissue microarray (TMA) เพื่อเก็บขอมูล clinical 
information รวมถงึ IPI (TMA – เกบ็จาก 137 samples ทีเ่ปน DLBCL 
รายใหม) โดยมี 76 รายท่ีมี frozen tissue เพื่อทํา gene expression 
analysis(GEP) ทุกรายไดรับการตรวจ MYC rearrangement ดวย 
dual-color FISH 

Immunohistochemistry – ใช CD20, CD3, CD10, Ki-67, 
BCL6, MUM1, และ BCL2 หากพบวามีมากกวารอยละ 80 ของ Ki-67 
antibody MIB1 จะถือวามี high proliferation 

ผลการศึกษา
มีผูปวยรายใหม DLBCL ที่ไดรับ R-CHOP จํานวน 137 ราย 

ที่มีชิ้นเนื้อตรวจ TMA (61% เปน nodal และ 39% เปน extranodal 
biopsy) และทํา FISH สําหรับ MYC rearrangement ได 135 ราย (2 
ราย เกิด technical failures)

Impact on survival of MYC rearrangments 
in R-CHOP-treated patients

5 yr-PFS ใน DLBCL ที่ MYC+ ซึ่งรักษาดวย R-CHOP พบ
วา แยกวา DLBCL ที่ MYC negative รูปที่ 1A (66% vs 31%, P = 
0.006) และ OS (72% vs 33%, P = 0.016) รูปที่ 1A

IHC and cell origin 
MYC+ cases มีแนวโนมจะพบ high proliferation rate 

มากกวา (ตารางท่ี 1) 8 ราย ของ MYC + DLBCL (67%) มี BCL2+ 
และนาสนใจที่ 2 ใน 3 ของรายท่ีมี MYC + รวมกับมี t(14;18) + จะ
มี BCL 2 negative

Review Article 2
รศ.พญ. นงลักษณ คณิตทรัพย

ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Savage KJ, Johnson NA, Ben-Neriah S, et al. MYC gene rearrangements are as-
sociated with a poor prognosis in diffuse large B-cell lymphoma patients treated with 
R-CHOP. Blood 2009;114:3533-3537

พบวา 12 จาก 135 (8.8%) มี MYC+ ในจํานวนน้ี 3 ราย พบ 
t(14;18) ดวย (เรียกวา dual translocation หรือ double-hit) กลุมท่ี
มี MYC+ พบวาเปนผูชายรอยละ 75 อายุเฉล่ีย 69 ป (22-85 ป) พบ
เกี่ยวของกับการมี testicular involvement มากขึ้นเพียงอยางเดียว 
(ตารางท่ี 1) คร่ึงหนึ่งพบเปนระยะที่ I,II และมี IPI ต่ํา (favorable risk) 
ไมมีความแตกตางกันของการพบ MYC translocation ระหวาง nodal 
กับ extranodal sites 
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สําหรับในกลุม Germinal center B-cell (GCB) type (n = 68) 
ที่มี MYC positive พบวา PFS และ OS แยกวา (P = 0.049 และ 0.014 
ตามลําดับ) เทียบกับกลุม non-GCB ซึ่งมี PFS แยกวา แต OS ไมตาง
กัน (P=0.033 และ 0.303 ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม BCL 2 protein 
expression และ high proliferative index (ไดแก Ki-67 ≥ 80%

การวิจารณ
การศึกษาที่ผานมา มีไมมากที่ศึกษาถึงความสําคัญของ MYC 

rearrangement ใน DLBCL ทีไ่ดรบัการรักษา CHOP-like regimens กลุม
ใหญที่ทําการศึกษาเรื่อง gene-expression analysis พบวา non-MBL 
หรือ intermediate gene expression lymphoma ที่มี MYC mutation 
จะมผีลการรกัษาแยกวา MYC negative อยางไรกต็ามผูปวยกลุมท่ีศกึษา
ทีผ่านมาบางรายไมไดม ีmorphology แบบ DLBCL และสวนใหญของ
ผูปวยไมไดรบัยา rituximab รวมดวย เปนทีน่าสนใจวาการศึกษาท่ีผาน
มาพบวามี 11 ราย ของผูปวย DLBCL ซึ่งพบ molecular signature 
ของ BL แตมี 8 ราย มี MYC translocation อาจชี้ใหเห็นวาการพบ
ความผิดปกติของ gene อื่นสามารถทําใหเกิด MYC deregulation 
หรือการเปล่ียนแปลงปริมาณ gene (copy number) ไดในการศึกษา
นี้ไมไดกลาวถึงผลการรักษา

อกีการศกึษาจาก German high-grade NHLSG มผีูปวย 177 
ราย ที่ได CHOP-like regimen โดยเลือกวิเคราะหขอมูลเมื่อสามารถ 
review ชิ้นเน้ือ และตรวจ TMA หา MYC rearrangement โดยพบ

นอกจากน้ี ผลของการทํา multivariate analysis โดย Cox 
proportional hazard model ดังตารางที่ 3 ยืนยันวาการพบ MYC + 
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอทั้ง PFS (hazard ratio [HR] = 3.28; 95% 
confi dence interval [CI], 1.49-7.21, P = .003) และ OS (HR = 
2.98; 95% confi dence interval, 1.28-6.95, P = .011) และถึงแม
แยกรายท่ีม ีMYC + ซึง่ม ีdual translocation ออกไปและวิเคราะหใหม 
MYC + ก็ยังเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอทั้ง PFS และ OS (P=0.009)  

Risk of relapse in R-CHOP – treated 
patients with an MYC rearrangement

เนื่องจาก CNS relapse เปนภาวะที่พบไดบอยใน Burkitt 
lymphoma การศึกษาน้ีจึงไดดูความสัมพันธของการมี CNS relapse 
ในผูปวย DLBCL ที่พบ MYC rearrangement พบวามีผูปวยเพียง 1 
รายซึ่งมี testicular involvement และไดรับ intrathecal prophylaxis 
ตั้งแตตอนตน นอกน้ันไมไดมีการใช CNS prophylaxis ในตอนตน

พบผูปวย 6 รายมี CNS relapses (2 ใน 12, รอยละ 17 มี 
MYC positive และ 4 ใน 123 รอยละ 3% MYC negative) โดยรายที่ 
CNS relapse และ MYC positive ไมไดพบ testicular involvement 

รูปที่ 2 แสดงเวลาในการเกิด CNS relapse พบวาการมี MYC 
rearrangement อาจเปนปจจัยที่ทําใหมี CNS relapse ในผูปวยที่ได 
R-CHOP อยางไรก็ตามนาสนใจท่ีการพบ high proliferation ไมไดเปน
ปจจัยเส่ียงของการพบ CNS relapse (ไมมีผลแสดงในตาราง)

≥ 90% หรือ ≥ 95%) ไมไดมีผลตอ PFS หรือ OS (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2)

รูปที่ 1 แสดงoutcomes ของผูปวย MYC+ DLBCL ที่รักษาดวย R-CHOP
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สรุป MYC gene rearrangement DLBCL เปนผูปวยที่
นาจะรักษาไดผลดวย R-CHOP แตอาจมีโอกาสเกิดการกลับเปนซ้ํา
ที่สมองสูง ไมพบวามีลักษณะทางคลีนิค ลักษณะทางพยาธิวิทยา หรือ 
immunophenotype ที่จะบอกไดวาผูปวยจะมี MYC rearrangement 
ดังนั้นผูปวยกลุมนี้ (DLBCL) ควรพิจาณาการตรวจ FISH เพื่อดู MYC 
rearrangement และพิจารณาตรวจ t(14;18) และ BCL2 protein 
expression สุดทายคือ MYC+ DLBCL นาจะเปน NHL อีกกลุมหน่ึง
ที่อาจตองพิจารณาการรักษาแบบ Burkitt lymphoma

วาการมี MYC positive จะมีผลการรักษาที่แยกวาทั้ง OS (P=0.047) 
และ EFS (P= .062) แตในการศึกษาน้ีไมไดยืนยันถึงการตรวจพบ 
t(14:18) รวมดวย การศึกษาโดย Niitsu และคณะพบวารอยละ 11 ของ
ผูปวย DLBCL มี MYC translocation ซึ่งกลุมน้ีเปนกลุมความเส่ียงสูง 
และพบ BCL 2 translocation รวมดวย ซึ่งพบวาผลการรักษาจะแย
กวา ในทางกลับกันพบวามีการศึกษาหน่ึง (Ref.23) ไมพบวา MYC 
rearrangement เกีย่วของกบัผลการรกัษาทีแ่ยกวาใน DLBCL แตไมมี
รายละเอียดของการรักษาท่ีไดรับ

การศึกษาที่ผานมามีขอจํากัดวาการรักษา DLBCL ในยุคที่ยัง
ไมไดใช rituximab สวนการศึกษาน้ีเปนการศึกษาแรกท่ีศึกษาผลของ
การพบ MYC gene ในยุค R-CHOP จากการศึกษาน้ีพบความถี่ของ 
MYC gene รอยละ 8.8 (เทียบกับรอยละ 7.9 ใน German Study) 
ทัง้การศกึษานี ้และ German Study ไมพบวามคีวามตางในอาการทาง
คลีนิค ของกลุมที่ MYC+ และ MYC- แมวาจะพบ Ki-67 สูงในการ
ศึกษาน้ี นอกจากน้ีพบวาผลการศึกษาน้ีตรงขามกับ German Study 
ซึ่งไมพบความเกี่ยวของของ MYC กับ high proliferation อยางไร
ก็ตามไมพบความเกี่ยวของของ high proliferation กับผลการรักษา 
ทั้งในการศึกษานี้ และ German Study ในทางตรงขาม การพบ MYC 
rearrangement ยงัพบวาเปนปจจยัเสีย่งทีส่าํคญัในผูปวย NHL ทีไ่ดรบั 
R-CHOP ทั้ง PFS และ OS ใน multivariate analysis

เปนที่ทราบกันดีวาสําหรับ Burkitt lymphoma การกลับเปน
ซ้ําที่สมองพบไดบอย การให chemoprophylaxis จึงควรพิจารณาใน
การรักษา สําหรับการศึกษาน้ีพบวา DLBCL ที่มี MYC+ จะมีโอกาส
เกดิการกลับเปนซ้าํทีส่มองไดมากขึน้ ซึง่เกดิการพจิารณาวาควรใหการ
รกัษา DLBCL กลุมนีด้วย BL-regimen รวมกบั CNS prophylaxis หรอื
ไม ผูเขียนไดสังเกตกลุม high Ki-67 NHL (≥95%) ที่ไดรับการรักษา
ดวย modifi ed CODOX (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, 
methotrexate)-M/IVAC (Ifosfamide, Ara-C, carboplatin) และสรุป
วาการใหยาดังกลาว ไมไดทาํใหผลการรักษา DLBCL ดขีึน้ อยางไรก็ตาม 
2-year PFS เทากับรอยละ 55 ในการศึกษานี้ ซึ่งดีกวาเมื่อเทียบกับผู
ปวยทีไ่ด CHOP-like regimen สวนการให rituximab รวมกับ intensive 
regimen ใน MYC+ NHL ตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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นายแพทยสมชาย   วงศขันตี  

สาขาโลหิตวิทยา  อายุรกรรมโรงพยาบาลขอนแกน

Massimo Federico, Monica Bellei, Luigi Marcheselli et.al. Follicular Lymphoma In-
ternational Prognostic Index 2 : A New Prognostic Index for Follicular Lymphoma Devel-
oped by the International Follicular Lymphoma Prognostic Factor Project. J of Clin Oncol 
2009;27:4555-62

บทนํา
ในทศวรรษที่ผานมา แมจะมีความกาวหนาดานตางๆ ในโรค 

Follicular Lymphoma (FL) แตการพยากรณโรคกย็งัมคีวามหลากหลาย
เชนเดียวกับวิธีการรักษา เนื่องจากปจจัยในการพยากรณโรค เปนสิ่งที่
สาํคญั ทีจ่ะชวยใหแพทยมทีางเลือกในตดัสนิใจการรักษา และออกแบบ
การทํางานวิจัย

ปจจัยที่มีผลตอการพยากรณโรคที่เคยมีผูศึกษาไวแลวมีหลาย
ตัวไดแก อายุ, ระยะของโรค, tumor burden (TB), การกระจายเขา
ไขกระดูก (BMI), อาการตามระบบ, performance status, ระดับ LDH 
ในกระแสเลอืด, ระดับฮโีมโกลบนิ, ESR และ  β2–microglobulin (β2M) 
โดยตัวที่มีความจําเพาะจากการอางอิงของกลุม Intergruppo Italiano 
Linfomi ในป พ.ศ. 2543  คืออายุ, เพศ, อาการตามระบบ, จํานวนของ 
extranodal, ESR, และ LDH และในปพ.ศ. 2547 ไดมีความรวมมือใน
ระดับนานาชาติไดทาํการกําหนด Follicular  Lymphoma International 
Prognostic index (FLIPI) ซึ่งประกอบดวย อายุ, ระยะของโรค, ระดับ
ฮีโมโกลบิน, จํานวนของตอมนํ้าเหลืองและระดับ LDH ในกระแสเลือด 
จนถึงปจจุบัน FLIPI ไดถูกใชอยางแพรหลาย และเปนที่ยอมรับวาเปน
เครือ่งมือท่ีใชในการประเมินกลุมเสีย่งของผูปวยเพือ่พิจารณาเขารบัการ
รักษา อยางไรก็ดี FLIPI ถูกสรางมากอนยุคที่มีการใช Anti CD-20 
monoclonal antibody และการศึกษาไปขางหนาในชวงตนๆ ก็ยังไม
ไดแสดงสถานการณของโรคในปจจุบัน นอกจากน้ัน FLIPI ยังอิงตาม
ผลการศึกษายอนหลังซึ่งมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอมูลผูปวย เชนขอมูลไม
ครบถวนหรอืไมมกีารรวบรวมขอมูลทีท่นัสมัย (เชน β2M) ทายสดุแมวา 
overall survival (OS) นาจะเปนเปาประสงคที่เหมาะสม  ซึ่งการสราง
ดัชนีเหลานี้ไมสามารถนํามาใชไดอยางสมจริง ในขณะที่ progressive 
free survival (PFS)  ดูจะเปนตัวอยางที่เหมาะสมกวา

จากทีก่ลาวมาท้ังหมด International Follicular Lymphoma 
Prognostic Factor Project จึงไดสราง Follicular Lymphoma 
International Prognostic Index 2(F2) Study ออกมาในป พ.ศ 
2546 เพื่อพิสูจนวา การเก็บขอมูลแบบไปขางหนาจะชวยทําใหมี
การพัฒนาการหาปจจัยที่มีผลตอการพยากรณโรคใหมีความถูกตอง
แมนยําขึ้น และ F2 Study ไดกอต้ังขึ้น เพื่อรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับอาการและอาการแสดงทางคลินิก ผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ ผลตรวจทางพยาธิวิทยา และการรักษาในผูปวยจํานวน
มากพอในเวลาอันสั้น โดยในรายงานลาสุดนี้ไดนําเสนอผลการศึกษา
ซึ่งมีผูปวย FL  เขารวมจํานวน 1,093 ราย ที่เขารวมการศึกษาในชวง

ระหวางป พ.ศ. 2546 ถงึ 2548 จาก 69 สถาบัน ทัง้ในยุโรปและอเมริกา

ผูปวย และ วิธีการศึกษา
1. ผูปวย

เปนการศึกษาผูปวยรายใหม ผูใหญที่ไดรับการวินิจฉัยเปน 
FL โดยมีผลการตรวจทางพยาธิวิทยาตามเกณฑของ WHO 2001 
classifi cation ยืนยัน โดยศูนยพยาธิวิทยากลางเปนผูทบทวนช้ินเนื้อ
ผูปวย จํานวน 406 รายและไดรับการยืนยันการวินิจฉัย คิดเปนรอยละ 
98.3 การ grading มคีวามผิดพลาด จาํนวนรอยละ 14.6 ซึง่สวนใหญจะ
เปน grade 2 และ 3 a โดยพยาธิแพทยจากท่ีอื่นจะใหเปน grade 3a 
ที่เหลือก็อยูในเกณฑยอมรับได  สวนการกระจายเขาไขกระดูกยึดตาม
ผลการตรวจ ทางพยาธิวทิยาของไขกระดูก, tumor burden คาํนวณจาก
สูตร 0.5236x (Ø Max)3 x 0.6, สวนขอมูลเก่ียวกับขอบเขตของโรคถูก
รวบรวมโดยใชโปรแกรม Easystage  ซึง่ไดรบัการพฒันามาสําหรบัการ
ลงทะเบียนสวนท่ีเปนตอมน้าํเหลืองและการกระจายตัว โดยมีการแสดง
ของตําแหนงและขนาดตอมน้ําเหลือง ดังรูปที่ 1 การรักษาเบ้ืองตนยึด
ตามหลักการ intention to treat โดย watch and wait (WW) หมาย
ถึง การตัดสินใจไมรับการรักษา ของผูปวยและตองไมมีการรักษาใดๆ
เกิดข้ึนภายใน 3 เดือนแรกของการติดตามการรักษา

การศึกษาน้ีไดปฏิบัติตาม  Good Clinical Practice  ขอมูลผู
ปวยไดถูกลงทะเบียนและกรอกขอมูลในเว็บไซดท่ีปลอดภัย และมีการ
ตรวจสอบความถูกตองโดยผูวิจัยในทองที่นั้น

รูปที่ 1

2. วิธีทางสถิติ
ในการคํานวณ sample size  กําหนดแตละปจจัยเส่ียงมีความ
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ทบทวนพยาธวิทิยาแลวไมใช FL (n = 8), วนิจิฉยักอนหนาเริม่ทาํการ
ศึกษา (n =5) , ไมเขากับ inclusion criteria (n =3), ผูปวย 115 คนใช
วธิ ีWW และถกูตดัออกจากการศกึษาเพราะการพจิารณาเปรยีบเทยีบ 

ชกุอยางนอยรอยละ 10 และ 5– yr survival rate เทากบั รอยละ 70 และ 
odds ratio เทากับ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับการไมมีปจจัยเสี่ยง  ที่ระดับ
ความนาเชื่อถือรอยละ  80  จะไดขนาดของ  sample size เทากับ 750  
แตเนื่องจากมีการปฏิสัมพันธภายในระหวางแตละปจจัยเส่ียงจากการ
ทํา  multivariate analysis  ขนาด sample size  จึงควรเทากับ  900

การประเมินการตอบสนองตอการรักษา ยึดตามขอกําหนด
ที่เสนอโดย  National Cancer Institute(NCI)  ซึ่งสนับสนุนจาก 
International Working Group  ดังน้ี
OS  :  วัดจากวันที่ไดรับการวินิจฉัย ถึงวันที่เสียชีวิตไมวาจะจากสาเห
ตุใดๆ ก็ตาม
PFS :  วดัจากวันทีไ่ดรบัการวินจิฉัย จนถึงวนัทีโ่รคกําเริบไมตอบสนอง
ตอการรักษาหรือวันที่เสียชีวิตไมวาจะจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

ในชวงแรกไดมีการใช OS เปนเปาประสงคสําหรับการศึกษา  
อยางไรก็ตามใน  F2 study  ซึ่งกําหนด Actuarial  5-yr rate รอยละ 89   
ซึง่ไมตรงกับทีม่กีารคาดการณไวคอืรอยละ 70 คณะกรรมการอํานวยการจึง
ไดตัดสินใจเลือก PFS แทน OS เพื่อมาเปนตัววัดเปาประสงค PFS และ 
OS คาํนวณจาก Kaplan – Meier estimator การเปรยีบเทียบระหวางกลุม
ใชวธิ ีLog – rank test ตวัแปรตนทีเ่ปนขอมลูตอเน่ืองน้ัน ในแตละตัวแปร
จะมีการแบงเปน 2 กลุม โดยใชจุดตัดที่มีความหมายทางคลินิก (ที่ tumor 
burden เทากับ 50 ซีซี) และใชการวิเคราะหระยะปลอดเหตุการณ ดวยวิธี 
Cox proportional hazard regression spline analysis.

อยางไรก็ตาม Nodal tumor burden คอนขางคํานวณยากเรา
จึงไดคนหาปจจัยเส่ียงอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่สามารถสะทอน tumor burden 
ไดอยางมีนัยสําคัญที่งายตอการกําหนดหรือตัดสิน เราพบวา Nodal 
tumor burden มคีวามสัมพันธใกลชดิกับเสนผานศูนยกลางท่ียาวท่ีสดุ
ของตอมนํ้าเหลืองที่มีขนาดใหญที่สุด (the longest diameter of the 
largest involved node, LoDLIN) ใน linear regression ระหวาง 
LoDLIN กับ Nodal tumor burden มีคาเทากับ 0.416 + 0.330 X In 
(TB), R2 = 0.933 โดย tumor burden ที่ระดับ 50 ซีซีจะสัมพันธกับ
ระดับรอยละ 95 CI ของตอมน้ําเหลืองท่ีมี LoDLIN = 6 เซนติเมตร 
และรอยละ 97 ของผูปวยในการศึกษานี้ไดถูกแบงกลุมตามปจจัยเสี่ยง
ที่คลายคลึงกันดังนั้น LoDLIN จึงสามารถใชแทน tumor burden ได
รูปแบบ F2 ไดถูกสรางขึ้นโดยวิธีของ Bootstrap screening และใช 
multivariate cox proportional hazard model ที่กําหนดคา P = 0.10 
มีการประเมินโดยใช error rate (1-C Harrell) ในกลุมที่อยูนอกเหนือ 
Bootstrap และวธิกีารเหลานีไ้ดมกีารทบทวน1,000 ครัง้ สวนการควบคมุ
ความถกูตองภายในใช Harrell’s procedure การวเิคราะหทัง้หมดนีใ้ช
โปรแกรมสถิติ Stata Statistical Software release 8.0 (StataCorp, 
Callege Station, TX) โดย P valve เปนแบบ 2 ดาน

ผลการศึกษา
1. ลักษณะทั่วไปของผูปวย และการรักษา

ผูปวยจํานวน 1,093 รายที่ถูกรวบรวมในชวงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2546 ถึงพฤษภาคมพ.ศ. 2548 มี 36 ราย (3.3 %) ถูกตัดออก
จากการศึกษาเนื่องจากไมมีขอมูลเพิ่มเติมหลังจากลงทะเบียน (n =20), 
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PFS ในกลุมที่รับการรักษาไมสามารถทําได การรักษาเบ้ืองตนจะ
ถูกบันทึกเชนเดียวกับ WW ขณะที่การลงขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ
ตาง ๆ ในผูปวยกลุมที่โรคยังดําเนินไปอยูและยังอยูในการรักษาจะ
ถูกบันทึก ไดแก no response, relapse, progressive disease และ 
death จากสาเหตุอื่นที่ไมใช FL ตรงนี้แสดงวาเปาประสงคหลักเชน 
PFSทีน่าํมาพจิารณาในกลุม WW ไมสามารถกระทาํไดสวนคณุลักษณะ
ของผูปวยทีเ่ขารวมการศกึษาครัง้นีท้ัง้ 942 ราย ไดถกูแสดงไวในตาราง
ที่ 1 มีผูปวยทั้งหมด 826 รายที่ไดรับ systemic treatment โดยแบง
เปนกลุมที่ไดรับ rituximab จํานวน 559 ราย และไมไดรับ 267 ราย

เม่ือดูในสวนของ induction therapy มผีูปวย 684 ราย (73 % ) ได 
CR , 95 ราย  (10%) ได PR ที่ไมตองมีการรักษาอื่นเพิ่มเติมกับ 56 ราย 
(6 %) ได PR  และตองมกีารรักษาอ่ืนเพิม่ สวนทีไ่มตอบสนองตอการรักษา 
มี  74  ราย (8 %)  และผูที่ไมมาติดตามการรักษา จํานวน 33 ราย(3%)

หลังจากติดตามการรักษา (median follow up = 38 เดือน, 
1 – 63 เดือน) จํานวนเหตุการณที่ไดรับการบันทึกทั้งหมด 302 
เหตุการณ ไดแก disease progression 68 ราย (34 ราย ไดรับการ
รักษาดวย rituximab – containing  regimen ), relapses 210 ราย, 
death 24 ราย ซึ่งไมเกี่ยวของกับ  FL

3-yr และ 5-yr PFS เทากับรอยละ 68 (95 % CI , 64 % - 71 
%) และรอยละ 40 (95% CI, 18% - 61%) ตามลําดับ, 3-yr และ  5-yr 
OS เทากับรอยละ 93(95%CI, 91% - 95%) และรอยละ 88 (95% CI, 
82% - 92% ) ตามลําดับ (รูปที่ 3 )

วเิคราะหตอ เพราะมีผูปวยจาํนวนนอย (4%) ทีเ่ปน Poor Performance 
status สวนตัวแปรอีก 11 ชนิดไดถูกนํามาวิเคราะหตอ ในผูปวย 832 
ราย ที่มีขอมูลครบถวน มี 261 เหตุการณ ที่ถูกบันทึกโดยความสัมพันธ
ระหวางเหตุการณและตัวแปรมีอตัราสวน 24 ตอ 1 ซึง่ถกูนาํไปทํา mul-
tivariate analysis ตอไป การเปรียบเทียบระหวางความซับซอนของรูป
แบบการศึกษา และคาความคาดเคล่ือนในกลุมตัวอยางที่อยูนอกเหนือ  
Bootstrap  สามารถทําไดโดยนํามาเปรียบเทียบกับ 5 ตัวแปรตน ที่มี
ความถีส่งูสดุอนัไดแก (ทีส่งูกวาคา Upper normal limit, UNL), LoDLIN 
ที่ยาวกวา 6 เซนติเมตร, การมี BMI, hemoglobin ที่ต่ํากวา 12g/dl, 
และอายุที่มากกวา 60 ป เม่ือนําตัวแปรท้ัง 5 มาศึกษาดู relative risk 
(RR) และมีการสราง risk score โดยมีวิธีการงายๆ โดยหาจากผลรวม
ของปจจยัเสีย่งทีป่รากฏในผูปวยแตละราย การจดักลุมผูปวยตามความ
เสีย่งไดทาํขึน้โดยการเปรียบเทียบ  RR  ของการกําเริบของโรคในกลุม
ที่มีปจจัยเสี่ยงที่คา  RR ใกลเคียงกัน จึงจัดไดเปน 3 กลุม คือ LR = 0  
คะแนน (20%), IR = 1-2 คะแนน (53%) และ HR =3-5  คะแนน 
(27%) (ตารางที่ 3 )  พบวา  3-yr  PFS  เทากับรอยละ  91, 69 และ 
51  ในผูปวย LR, IR และ HR  ตามลําดับ (P < 0.00001) และ 5-yr  
PFS  เทากับรอยละ 79, 51 และ 20 ในผูปวยทั้ง 3 กลุม ตามลําดับ 
(P < 0.00001) (รูปที่ 4A)

รูป
ท
ี่ 4

A

เม่ือทาํการวิเคราะหประชากรใน F2 Study กช็วยยืนยนัวา FLIPI 
เปนตัวช้ีวดัทีม่คีวามนาเชือ่ถอืสงู ในการบอก 3-yr PFS ทีร่อยละ 78, 68 
และ 52 ตามลําดับ ในผูปวยกลุม Low  Risk (LR), Intermediate  Risk 
(IR) และ High  Risk (HR) ตามลําดับ (P< 0.00001), FLIPI ยังมีความ
นาเช่ือถือสูงในการบอกการพยากรณโรคในผูปวยท่ีไดรับ Rituximab 
ดวย PFS ที่รอยละ 97, 72 และ 53 ในผูปวย LR, IR และ HR ตาม
ลําดับ (P < 0.00001) 

2. การพัฒนารูปแบบเพ่ือใชในการพยากรณโรค
ในการทํา Univariate analysis มีตัวแปร อยู 12 ชนิด ที่มีนัย

สําคัญทางสถิติและอีก 4 ชนิด ไมมี (ตาราง 2 ) 
Performance status แมมีนัยสําคัญทางสถิติแตไมไดถูกนําไป
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FLIPI 2 สามารถทาํนายการพยากรณโรคไดทัง้ในกลุมผูปวยที่
ไดรับการรักษาดวย rituximab (รอยละ 89, 73 และ 57 ในผูปวย LR, 
IR และ HR ตามลําดับ, P < 0.001) ทายที่สุดดัชนีนี้ยังไดพิสูจนใหเห็น
วาเปนเครือ่งมอืทีใ่ชทาํนายอตัรารอดชวีติไดอกีดวย โดย 3-yr  survival 
rate เทากับรอยละ 99, 96 และ 82 ตามลําดับ สวน 5-yr survival 
rate เทากับรอยละ 98, 88 และ 77 ในผูปวย LR, IR และ HR ตาม
ลําดับ, P < 0.0001 (รูปที่ 4B)

3. External  Validation
รูปแบบของการทํานายการพยากรณโรคน้ี ไดถูกทดสอบใน

การดูความแมนยําในผูปวย 231 ราย ที่ทําการศึกษาแบบไปขางหนา
ของ  Gruppo Ifaliano Studio Linfomi ในชวงป พ.ศ.  2541 ถึง 2551 
โดยไดตัดผูปวยในชวงป พ.ศ. 2546 ถึง 2548 ที่นํามาศึกษา F2 Study 
ออก โดยมี median follow up เทากับ 40 เดือน และเหตุการณที่ได
รับการบันทึกสําหรับ PFS 31 เหตุการณ Annual PFS เทากับรอยละ 
14.2 ( 95% CI, 11.4 – 17.7) ซึ่งคลายคลึงกับ  F2  Study  ที่ไดเทากับ

รูป
ท
ี่ 4

B

จากการท่ีมกีารเพ่ิมขึน้ของ β2M อยางมีนยัสาํคญัจงึไดมกีารนํา  
β2M มาศกึษาเปนตวัแปรตนเพือ่หาวามนี้าํหนักพอทีจ่ะนํามาใชในการ
ทํานายการพยากรณโรค  ดังนั้นจึงไดมีการวิเคราะห β2M เขาไปเพิ่ม
เติม ใน FLIPI แทนท่ีจะไปหาดัชนีใหมที่จะนํามาใชในการน้ี อันดับ
แรกเราไดประเมินคุณคาในการทํานายการพยากรณโรคของการรวม
เอา FLIP เขากับคา β2M  ที่มากกวา UNL ยิ่งไปกวาน้ันเราไดพยายาม
เติม β2M ที่สูงกวา UNL เขาไปในปจจัยทั้ง 5 ของ FLIPI ในที่สุดเรา
พบการใชประโยชนของการเพ่ิม β2M  ที่สูงกวา UNL เขาไปในตัวแปร 
ทั้ง 12 ตัว แลววิเคราะหดวย multivariate analysis ซึ่งการทําทั้งหมด
ทําใหเราแยกตัวแปรที่มีความสามารถในการทํานายการพยากรณโรค
ออกมาเปรียบเทียบกับ FLIPI 2 (ตาราง 4) รูป

ท
ี่ 4

C
รูป
ท
ี่ 4

D

รอยละ 12.4 ( 95%CI 11.0 – 14.0 ) เมื่อใช  FLIPI 2 ผูปวย 42 ราย 
(18%) ถูกจัดเปน LR, 143 ราย (62%) เปน IR และ 46 ราย (20%) 
เปน HR (P = 0.005) และมี 5-yr PFS เทากับรอยละ 76, 46 และ 
29 ตามลําดับ กับ 5-yr OS เทากับรอยละ 96, 80 และ 59 ในผูปวย 
LR, IR และ HR ตามลําดับ (รูป 4C  และ 4D)

49.9

การวิจารณ
จากความรวมมือระหวางประเทศในวงกวางและการใชการ

ศึกษาแบบไปขางหนา ทําใหเราไดขอมูลที่มีคุณคาจากการศึกษานี้ใน
ระยะเวลาอันสั้น และนําไปสูการสรางดัชนีที่มีการพยากรณโรคไดดี
ขึ้นใน FL ยิ่งไปกวาน้ัน ขบวนการติดตามอยางเอาใจใส นําไปสูการ
วิเคราะหอยางระมัดระวังของแตละเปาประสงค รวมท้ังการประเมิน
การตอบสนองตอการรักษา, การกลับเปนซ้ําและสาเหตุการตาย ความ
พรอมของขอมูล แสดงใหเห็นการดําเนินโรค รวมทั้งทําใหเราสามารถ
ใช  PFS แทน OS ในการดูแลเปาประสงค ในการศึกษาทางคลินิก
ของมะเร็งตอมน้ําเหลืองโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม  Indolent  เชน  FL
PFS สะทอนใหเห็นการเจริญเติบโตของมะเร็ง และเราสามารถแปล
ผลไดรวดเร็วกวาการใช OS ในอดีต และ PFS ยังไมถูกกระทบดวย
ผลของการรักษาท่ีใชดวย

วัตถุประสงคหลักของการศึกษาของเราครั้งนี้ คือ เพื่อพิสูจน
คณุคาของ FLIPI ซึง่เราพบวามคีวามสามารถในการทํานายการพยากรณ
โรคไดเปนอยางดีในผูปวยท่ีรักษาดวยวิธี immunochemotherapy 
(ICHT) ซึ่งคุณคาของการทํานายผลในการรักษาของผูปวยท่ีไดรับ 
rituximab รวมกับ chemotherapy นั้นไดถูกรายงานโดย the German 
Low Grade Study Group ที่ทําการศึกษาแบบไปขางหนาในผูปวย  
362 ราย ที่รับการรักษาดวย rituximab + CHOP
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มอีตัราสวนของผูปวยจํานวนมากท่ีไมมกีารกระจายเขาไขกระดูกและมัน
ยงัสะทอนใหวาผูปวยเปนโรคในระยะเร่ิมตน เคยมีการกลาวถึงคลาย ๆ  
กันกับ BMI ในรายงานของ Fried berg และคณะที่ภายใต National 
Lymphocare study ทีม่ผีูปวย 2,728 ราย ทีไ่ดรบัการวนิจิฉยัในระหวาง
ปพ.ศ. 2547 ถงึ 2550 จาก 265 สถาบันในสหรัฐอเมริกา เปนผูปวย
ระยะที่ 4 จํานวนรอยละ 37.1 เทานั้น และการมี BMI มีความสัมพันธ
กับการพยากรณโรคท่ีไมดีในผูปวย indolent lymphoma และตัวแปร
นี้ยังถูกใชเปนปจจัยการพยากรณโรคใน T – cell  lymphoma ดวย

กอนที่จะมีการจดทะเบียน FLIPI 2 ที่จะเปนผลงานใหมของ 
IFLPEP เราไดดูแลใหมีการประเมินการสอดแทรก β2M เขาไปใน 
FLIPI ดวย โดยความพยายามทั้งหมดใหผลลัพธเปนดานบวก แต 
FLIPI 2 ยังคงรักษาความดีพรอมในการทําการวิเคราะหทางสถิติ
ทุกวัน และการศึกษาเปนการสืบคนเพื่อหาแนวทางใหม ๆ ที่จะดูวา
มีปจจัยที่เกี่ยวของกับการพยากรณโรคใหมใน FL และสวนใหญมุง
ไปที่ชีวิวิทยาของโรค เชน บทบาทของแมคโครฟาล และบทบาทของ 
molecular signature ที่แตกตางกัน ของ FL cell และ ของ tumor 
microenvironment

ความนาสนใจของการศึกษาเหลานี้คือสวนใหญดูปจจัยทาง
ชีวภาพท่ีระดับตนกําเนิดของการเกิดโรคมากกวาปจจัยที่เก่ียวกับผลที่
ตามมาในระดับคลินิก อยางไรก็ตามปจจัยทางชีวภาพเหลานั้นยังคง
ไกลจากการที่จะรวบรวมเขามาเปนปจจัยในการบอกการพยากรณโรค
ที่สามารถจะนํามาใชได และคงตองทํางานอยางหนักเพ่ือใหบรรลุขอ
ตกลงในการแปลผลส่ิงเหลานั้น

 โดยสรุป F2 Study ไดแสดงใหเห็นวา การศึกษาไป
ขางหนาโดยการเก็บรวบรวมขอมูล ผานทางเว็บไซด ในหลายประเทศ
ทีเ่กดิจากการรวมมอืกันในวงกวางนัน้สามารถทาํได และทาํใหมเีครือ่ง
มอืท่ีมอีานภุาพในการสบืคนหาปจจยัทีม่ผีลตอการพยากรณโรคของ FL 
ยิ่งไปกวานั้น FLIPI 2 คือ ดัชนีที่ใชในการบอกการพยากรณโรคที่งาย 
และอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางคลินิกที่สามารถเก็บไดงาย และในยุค
ที่มีการใช ICHT อาจใชเปนเคร่ืองมือที่จะแยกแยะผูปวยที่มีความเสี่ยง
ทีแ่ตกตางกนัในการดาํเนนิโรค ตรงนีถ้อืเปนววิฒันาการลาสดุเก่ียวกบั
การดูแลผูปวย FL ในยคุทีม่ ีICHT  ใชอยางแพรหลาย รปูแบบการรกัษา
ใหม ๆ  ทีเ่ปนมาตรฐานสาํหรบัการรกัษาเริม่แรกและยงัใชเปนสวนของ
การรักษาเพื่อการธํารงรักษาสภาพของโรค(maintenance)  สําหรับผู
ปวยที่โรคกลับซ้ําหรือโรคกําเริบอีกดวย

สวนวัตถุประสงคที่ 2 คือ เพื่อตรวจสอบความเปนไปได ที่จะ
ใชตัวแปรใหมในการทํานายการพยากรณโรค ที่ดูจาก PFS ในอนาคต 
จากการที่มีการแยกแยะตัวแปรตาๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพกวา จึง
ทําใหเราสรางแบบจําลองสําหรับการศึกษา แลวทําการรวมรวมขอมูล
ของตัวแปรตนทั้งหมดที่เคยมีคนกลาวถึงไว เชน IPI, ILI และ FLIPI 
รวมทั้งขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของและเคยไดรับการตีพิมพมาแลว M, 
LODLIN, BMI, Hemoglobin และอายุเปน 5 อันดับแรกของตัวแปรที่
เหมาะสมท่ีสุดในการนํามาสรางเปนแบบในการพยากรณโรค ตัวแปร 
2 ตัวไดแก hemoglobin และอายุไดเคยถูกนําไปใชใน FLIPI แลวขณะ
ที่ β2M, LODLIN และ BMI เปนตัวใหมที่มีนัยสําคัญ

β2M ที่เราไดจากการวิเคราะหขอมูลของเราครั้งลาสุดนี้
เปรียบเหมือนดัชนีชี้วัดที่มีน้ําหนักมากหลายปกอนหลังจากท่ีเคยมี
การอางอิงในฐานะตัวแปรที่มีผลในการทํานายการพยากรณโรคใน
กลุม lymphoproliferative disorders สวนใหญ จากจุดน้ันความ
สําคัญของ β2M ก็ยิ่งมีนัยสําคัญทางสิติมากขึ้น (P < 0.0001) ในการ
ทํา univariate analysis จนยอมรับในรายงานของ FLIPI แตก็ถูกคัด
ออกจากการทํา multivariate analysis เนื่องจากมีสัดสวนของขอมูล
ผูปวยที่ไมครบจํานวนมาก

ระดับ β2M ในกระแสเลือดไดถูกพบเปนปจจัยที่มีผลตอการ
พยากรณโรคที่ไมขึ้นกับปจจัยอื่นๆ ในผูปวย FL จากการท่ีมีการตอบ
สนองในระดบัโมเลกุลในการศกึษากอนหนานี ้และเปนอสิระจาก FLIPI 
ในผูปวยทีร่บัการรกัษาดวย anthracycline – containing chemotherapy 
ตามการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับ β2M ในกระแสเลือดที่ปจจุบันไดรับ
เลือกใหมาเปนหนึ่งในการตรวจทางหองปฏิบัติการหลักเบื้องตนในผู
ปวยรายใหม FL ทุกราย

อันที่ 2 ซึ่งอาจนาสนใจกวา คือจากการทํา multivariate 
analysis ไดแสดงใหเห็นวามีตัวแปรใหมที่มีความเกี่ยวของกับการ
พยากรณโรคคือ LoDLIN ซึ่งตัวแปรน้ีแสดงใหเห็นวาเปนปจจัยที่บง
บอก tumor burden ไดเปนอยางดี และดีกวาที่เคยใชจํานวนของตอม
น้ําเหลือใน FLIPI ที่จะบอกวามีมะเร็งมากนอยแคไหน ซึ่งเคยถูกกลาว
ถึงมากอนในหลายการศึกษา เชน IPI แตก็ไมไดมีการนําขอมูลมา
รวบรวมเพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพ เพราะมีการใหรหัสขอมูลไมตรง
กัน และใน FLIPI ก็มีเหตุการณคลาย ๆ กัน โดยความสําคัญของการ
ศึกษาไปขางหนาคือการบันทึกวามีขนาดกอนที่ใหญหรือไมทําใหมัน
ถกูรวบรวมขอมลูและนาํไปใชได ตวัแปรสดุทายอนัใหมทีม่กีารรวบรวม
ขอมูลเอาไวคือ BMI ซึ่งถูกนํามาใสไวในการศึกษาคร้ังนี้ อาจเปนจาก
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1. Kim SJ, Oh SY, Hong JY, Chang MH, Lee DH, Huh J, et al
When do we need central nervous system prophylaxis in patients with extranodal NK/T-cell lym-

phoma, nasal type? Ann Oncol. 2009 Oct 22. [Epub ahead of print]



12

เนื่องจากยังไมทราบความชุกและปจจัยเส่ียงของ CNS invasion ในผูปวย extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type ชัดเจน 
จึงไดรวบรวมผูปวยในประเทศเกาหลียอนหลังจํานวน 208 รายมาทําการวิเคราะห พบวามีผูปวย 12 ราย(5.7%) มี CNS involvement ใน
ระหวางรักษาหรือติดตามอาการ(median 11.6 เดือน) ลักษณะทางคลินิกที่สัมพันธกับ CNS disease ไดแก Stage III/IV (15.9%, P <0.001), 
regional LN involvement (10.4%, P = 0.006), group III/IV of NK/T-cell lymphoma prognostic index (NKPI; 10.2%, P = 0.003), 
high/high–intermediate IPI (9.3%, P = 0.072) และ extra-upper aerodigestive primary sites (9.7%, P = 0.008) จาก multivariate 
analysis, NKPI เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการมี CNS involvement (P = 0.007, RR 9.29, 95% CI 1.83–47.21) แตแมวา extranodal 
NK/T-cell lymphoma มักจะอยูในบริเวณ paranasal sinus ก็ยังไมมีความจําเปนตองทํา CNS evaluation และ prophylaxis ในผูปวยทุก
กราย โดยเฉพาะ NKPI group I/II เนื่องจากพบนอยมาก อาจพิจารณาให CNS prophylaxis ถาเปนผูปวย NKPI groups III/IV 
(NKPI: presence of B symptoms, stage III/IV, elevated serum LDH, lymph node involvement; 2 risk factors = group III, ≥ 3 risk 
factors = group IV) 

2. Villa D, Connors JM, Shenkier TN, Gascoyne RD, Sehn LH, Savage KJ.
Incidence and risk factors for central nervous system relapse in patients with diff use large B-cell lymphoma: 

the impact of the addition of rituximab to CHOP chemotherapy. Ann Oncol. 2009 Oct 27. [Epub ahead of print]
ศึกษายอนหลังถึงของการมี CNS relapse ในผูปวย DLBCL ที่ไดรับการรักษาดวย R-CHOP เทียบกับกลุมที่ได CHOP รวบรวมผูปวย

ได 435 ราย ไดรับ R-CHOP 309 ราย(71%) และ CHOP 126 ราย(29%)  หลังจากติดตามไปmedian 5.7 ป มีผูปวยเกิด CNS relapses 31 
ราย มีแนวโนมวากลุมที่ได R-CHOP มี CNS relapse นอยกวา (3-year risk 6.4% vs. 9.7%, P = 0.085)  จาก multivariate analysis, การ
ใช rituximab ลดการเกิด CNS relapse อยางมีนัยสําคัญ (HR 0.45, P = 0.034 โดยเฉพาะในกลุมที่ได CR (HR 0.18, P = 0.005) ดังนั้นการ
ใช R-CHOP ดูเหมือนวาจะลดความเส่ียงโดยรวมตอการเกิด CNS relapse ในผูปวยที่เปน DLBCL ได โดยเฉพาะในกลุมที่ได CR

3. Gundrum JD, Mathiason MA, Moore DB, Ronald S. Go RS.
Primary Testicular Diff use Large B-Cell Lymphoma: A Population-Based Study on the Incidence, Natural 

History, and Survival Comparison With Primary Nodal Counterpart Before and After the Introduction of Rituximab. 
J Clin Oncol 27:5227-32.

ทําการศึกษาระบาดวิทยาของ primary testicular DLBCL ในประชากรสหรัฐอเมริกาที่ไดรับการวินิจฉัยระหวางป พ.ศ. 2523-2548 
เพื่อดูผลของการนํา rituximab เขามาใชโดยเร่ิมนับตั้งแตป 2543 พบวามีผูปวย testicular DLBCL 769 ราย อายุเมื่อแรกวินิจฉัย median 68 ป 
อุบัติการณการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ พบในชาวผิวขาวเปน 2 เทาของชาวผิวดํา median OS 4.6 ป แตถาเปน disease-specifi c survival (DSS) 
rates ที่ 3, 5, และ 15 ปเทากับรอยละ 71.5, 62.4 และ 43.0 ตามลําดับ ปจจัยเสี่ยงตอ DSS ที่สั้นกวาไดแก อายุมาก, ไดรับการวินิจฉัยกอน
ปพ.ศ. 2529, advanced stage, left testicular involvement, และไมไดรับการผาตัดรวมกับฉายแสง เมื่อวิเคราะหผูปวย testicular และ nodal 
DLBCL รวมกัน พบวา primary testicular เปนปจจัยที่มีผลตอ OS และ DSS ที่ยาวกวา แตหลังจาก 14 ปไปแลว survival curve จะกลับกัน
เนื่องจากยังพบ testicular DLBCL relapse อยู นอกจากนั้น DSS ไมดีขึ้นในผูปวย testicular DLBCL ที่ไดรับการวินิจฉัยหลังป พ.ศ. 2543 
แสดงวาการใช rituximab ไมสามารถทําใหผลการรักษาในชวงแรกดีขึ้นได ดังนั้นควรแยก testicular lymphoma ออกมาเปนอีกกลุมและทําการ
ศึกษาแยกกับ nodal DLBCL ดวยความแตกตางดังกลาวมา

4. Witzig TE, Wiernik PH, Moore T, Reeder C, Cole C, Justice G, et al. 
Lenalidomide Oral Monotherapy Produces Durable Responses in Relapsed or Refractory Indolent 

Non-Hodgkin’s Lymphoma. J Clin Oncol. 2009 Oct 5. [Epub ahead of print]
เนื่องจาก lenalidomide มี antiproliferative activities จึงทําการศึกษาการใช single-agent lenalidomide ใน indolent NHL เพื่อดู 

response และ safety โดยศกึษาในกลุมผูปวย relapsed/refractory indolent NHL ใหการรักษาเปน lenalidomide 25 mg PO OD d1-21 ทกุ 
28 วัน ไปจน disease progression หรือ ครบ 52 สัปดาห รวบรวมผูปวยได 43 คน ไดรับการรักษามากอนหนาโดยเฉลี่ย 3 regimens(range 
1-17) และเปนผูปวย refractory รอยละ 50  พบวา ORR รอยละ 23 (10/43) โดย  รอยละ 7% มี CR/CRu  ผูปวย FL grade 1/2 รอย
ละ 27(6/22) และ SLLรอยละ 22(4/18) ตอบสนองตอการรักษา ยังติดตามไมถึง median duration of response แตนานกวา 16.5 เดือน, 
median PFS ของทั้งกลุมเทากับ 4.4 เดือน(95% CI 2.5-10.4) ผลขางเคียง grade 3/4 ที่พบบอยไดแก neutropenia (30%/16%) และ 
thrombocytopenia (14%/5%) ซึ่งแสดงถึงวา oral lenalidomide monotherapy ใหการตอบสนองท่ี durable ในผูปวย relapsed/refractory 
indolent NHL และผลขางเคียงเปนแบบที่สามารถใหการดูแลไดจึงนาจะไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป

5. Wang M, Oki Y, Pro B, Romaguera JE, Rodriguez MA, Samaniego F, et al.
Phase II Study of Yttrium-90–Ibritumomab Tiuxetanin Patients With Relapsed or Refractory Mantle Cell 

Lymphoma. J Clin Oncol 27:5213-5218.



13

Case Discussion

ประวัติ 
ผูปวยหญิงอายุ 23 ป สิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนา มาโรงพยาบาลดวย

เรื่อง หอบเหนื่อยมากขึ้นมา 2 สัปดาห 1 เดือนกอนมารพ. ผูปวยรูสึกเหนื่อยงาย ไมมีไข ไมมี
เบื่ออาหารและนํ้าหนักลด  2 สัปดาหตอมาผูปวยรูสึกเหนื่อยมากขึ้นและมีหนาบวม นอนราบ
ไมได จึงมารพ. 

ตรวจรางกาย
พบ ECOG= 3, puff y face, dilated superfi cial veins on the chest wall, upper ex-

tremities edema ตรวจรางกายอื่นๆ อยูในเกณฑปกติ  

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
CXR: widening mediastinum 
CT chest: anterior mediastinal mass (7.5x11x15 cm) with right  pericardium invasion, subcentrimeter right upper and lower 
paratracheal nodes seen. 
CT abdomen:normal  
Bone marrow examination: negative fi nding 
Serum LDH: higher than  twice the normal value
Mediastinoscopy with biopsy: large atypical lymphoid cells and fi brosis, CD 20: positive, CD15, 30 และ TdT: negative       
Age- adjusted IPI= 2

           พญ. พิมพใจ  นิภารักษ
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี

อภิปรายผูปวย
ผูปวยรายนี้มีอาการหอบเหน่ือย จากการตรวจรางกายพบลักษณะของ SVC syndrome และ CXR พบมี widening mediastinum รวม

กับ CT chest พบ large anterior mediastinal mass จากผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเน้ือพบ large atypical lymphoid cells and 
fi brosis และพบ CD20 ใหผลบวกโดยท่ี TdT, CD15 และ CD30 ใหผลลบ จากผลการตรวจท้ังหมดเขาไดกับ primary mediastinal large B 
cell lymphoma (PMBL)

PMBL เปน NHL ชนิดที่พบไดไมบอยคิดเปนรอยละ 2- 4 ของผูปวย NHL ทั้งหมดโดยผูปวยสวนใหญเปนผูหญิงวัยกลางคน อายุเฉลี่ย
ประมาณ 35 ป และมีอุบัติการณการเกิดในผูชายเปรียบเทียบกับผูหญิงเทากับ 1:21 ลักษณะ immunophenotype ที่พบใน PMBL คือ CD19, 
CD20, CD22  และ CD79a ใหผลบวกและไมพบ surface Ig1 แตจากการศึกษาของ Higgins และ Pileri พบวา CD30 ใหผลบวกไดในผูปวย 
PMBL มากกวารอยละ 80 แตจะใหผลบวกแบบจางๆและเปนแบบ heterogeneous จึงทําใหแตกตางจาก CD30 ใหผลบวกในผูปวย anaplastic 
lymphoma และ Hodgkin disease2,3  นอกจากน้ียังพบลักษณะผิดปกติของโครโมโซมและ oncogene ในผูปวย PMBL ที่แตกตางจากผูปวย 
diff use large B cell lymphoma ไมวาจะเปนชนิด activated B cell-like type (ABC) หรือ germinal centre B cell-like type (GCB) ก็ตาม 
โดยพบความผิดปกติของโครโมโซม 9 (+9p24) รวมท้ัง JAK-2 proto-oncogene, 2 (+2p15) รวมทั้ง c- Rel proto-oncogene และ X (+Xp11 
และ +Xq24-26)   ไดมากถึงรอยละ 75, 50 และ 33 ตามลําดับ และไมพบ BCL-2 และ BCL-6 rearrangement4 

เปนการศึกษา phase II เพื่อดูความปลอดภัยและผลของการใช 90Y–ibritumomab tiuxetan ในการรักษาผูปวย relapsed/refractory 
MCL โดยมีผูปวยเขารวม 34 ราย อายุ median 68 ป (52-79) ไดรับการรักษามากอนหนานี้โดยเฉลี่ย 3 regimens(1-6) โดยที่เปน 
rituximab-containing regimen 32 ราย และ bortezomib-containing regimen 7 ราย ในผูปวยที่เปน measurable disease 32 ราย, 
10 ราย (31%) ได CR/PR. หลังจากติดตาม median 22 เดือน(2-72) วิเคราะหตาม intent-to-treat พบวามี median EFS  6 เดือน
และ OS 21 เดือน ในกลุมที่ได CR/PR มี median EFS 28 เดือน ในขณะที่กลุมที่ไมตอบสนองตอการรักษามีเพียง 3 เดือน(p<0.0001) 
และพบวา median EFS เทากับ 9 เดือน ในผูปวยที่กอนเล็กกวา 5 cm แตเพียง 3 เดือนในผูปวยที่กอนใหญกวา 5 เซนติเมตร (p= 0.015) 
รวมทั้งยังมีความปลอดภัย ควรตอการพิจารณานําไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชในการรักษา MCL ตอไป
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อาการแสดง:
 ผูปวยรอยละ 50 มีอาการหนาบวม ตนแขน 2 ขางบวม หอบเหนื่อย และมีเสนเลือดที่คอและหนาอกโปงพอง (SVC syndrome) ผูปวย
อาจมีอาการไอ หรือ กลืนลําบากรวมดวย และมักจะพบ mediastinal mass ขนาดใหญกวา 10 ซม. สวนอวัยวะอื่นที่มักพบรวมดวยคือ ปอด เยื่อ
หุมปอด ผนังทรวงอก และเยื่อหุมหัวใจ แตไมคอยพบมีการลุกลามเขาสูไขกระดูก 

การพยากรณโรค:
เนื่องจากผูปวยสวนใหญมีอายุนอยกวา 60 ป และตัวโรคมักไมแพรกระจายไปท่ีอื่น ดังนั้นจึงมีขอจํากัดในการพยากรณโรคโดยใช IPI 

จึงนิยมใช age-adjusted IPI มากกวา และนอกจากน้ีจากการศึกษาใน British Columbia ยังพบวา คา LDH มากกวา 2 เทาของคาปกติ อายุ
มากกวา 40 ป และ performance status >_  2 เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปวยมีอายุสั้น (short survival) แตจากการศึกษานี้พบวาผูปวยท่ีเปน 
PMBL มี 10-year PFS และ 10- year OS (69% และ 66%) สูงกวา DLBCL (47% และ 43%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5

การรักษา:
ในระยะแรกไดมีการรักษา PMBL ดวย CHOP regimen พบวามี CR rate ต่ําประมาณรอยละ 0- 516-9 ตอมาจึงมีการเปล่ียนแปลง

การรักษาดวยสูตรยาที่มีความแรงสูงขึ้น จากการศึกษายอนหลังของ IELSG ในผูปวยทั้งหมด 426 คนที่ไดรับการวินิจฉัย PMBL และไดรับการ
รักษาดวย MACOP-B (204 คน),  VACOP-B (34 คน) และ Pro MACE cytaBOM (39 คน) ซึ่งมี CR rate รอยละ 51 เปรียบเทียบกับผูปวย 
PMBL 189 คนที่ไดรับการรักษาดวย CHOP ซึ่งมี CR rate รอยละ 49 และมี 3- years relapse rate, 10- years OS และ 10- years PFS 
ในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย MACOP-B, VACOP-B และ Pro MACE cytaBOM เทากับรอยละ 12, 71 และ 44 ตามลําดับ ในขณะที่ผูปวย
ที่ได CHOP มี  3- years relapses rate, 10- years OS และ 10- years PFS เทากับรอยละ 23, 67 และ 33 ตามลําดับ  นอกจากน้ียังมีผล
การศึกษาสนับสนุนจากหลายการศึกษาดังตาราง  สําหรับการรักษาดวย rituximab พบวา จากการศึกษาของ British Columbia พบวาผลการ
รกัษาดวย rituximab รวมกบัการให chemotherapy มผีลการรกัษาทีไ่มตางกนักบัการรกัษาดวย chemotherapy เพยีงอยางเดยีว โดยม ี5- years 
OS ใน MACOP-B/ VACOP-B, R-CHOP และ CHOP เทากับรอยละ 87, 71 และ 82 ตามลําดับ5 อยางไรก็ตามมีการศึกษาของ Dunleavy 
และคณะ10 พบวาการให R-EPOCH เปรียบเทียบกับ EPOCH เพียงอยางเดียวพบวา R-EPOCH มี EFS และ OS ที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในประเทศอิสราเอลซ่ึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาดวย R-CHOP, CHOP และ R-VACOP-B  พบวา
ผูปวยที่ได rituximab มี PFS ที่ดีกวาผูปวยที่ไมไดแตไมมีความแตกตางของผลการรักษาดวย R-CHOP (74%) และ R-VACOP-B (84%) P 
= 0.4411  อยางไรก็ตามเน่ืองจากมีผลการศึกษาในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย rituximab ไมมากนักจึงทําใหยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนในเรื่อง
ของประโยชนจากการรักษาดวย rituximab

การรักษาดวยการปลูกถายไขกระดูก:
จากการศึกษาของ GEL-TAMO (35 คน) และ IELSG (44 คน) ซึ่งทําการศึกษาผูปวย PMBL ที่ไดรับ consolidation therapy ดวยการ

ทํา autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) ในผูปวยที่ได fi rst CR ที่มีความเส่ียงสูงในการกลับเปนซ้ํา จากผลการ
ศึกษาพบวา 4- years OS และ 4- years EFS ในการศึกษาของ GEL-TAMO คิดเปนรอยละ 84 และ 81 ตามลําดับ และมี 10- years OS 
ในการศึกษาของ IELSG คิดเปนรอยละ 77 อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันผลการรักษาดวย rituximab และ high intensity chemotherapy 
เปนที่นาพอใจ  ดังนั้นผูปวยที่ไดประโยชนจากการรักษาดวยการปลกูถายไขกระดูกก็คือ relapsed/ refractory  PMBL และตอบสนองตอการ
รักษาดวย salvage chemotherapy (chemosensitive cases)

การรักษาดวยการฉายแสง:
การรักษาดวยการฉายแสงหลังจากที่ผูปวยได CR จากการรักษาดวยยาเคมีบําบัด (consolidation therapy) นั้นยังไมชัดเจน จากการ

ศึกษาของ  British Columbia พบวาไมมีความแตกตางในแงของ OS และ EFS ในผูปวยที่ได CR หลังยาเคมีบําบัดและรักษาตอดวยการฉาย
แสงกับกลุมที่ไมไดรับการรักษาตอดวยการฉายแสงถึงแมจะเปน bulky lesion ตั้งแตแรกก็ตาม แตจากการศึกษาของ Mazzarotto และคณะพบ
วาผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดจะมี CR rate ประมาณรอยละ 4212 แตพบวา CR rate เพิ่มขึ้นหลังไดรับการรักษาตอดวยการ
ฉายแสง (รอยละ 95)  และจากการศึกษาของ Memorial Sloan Kettering พบวาผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดเพียงอยางเดียวมี 
10.9 year-OS สูงถึงรอยละ 84 นอกจากนี้การรักษาดวยการฉายแสงอาจกอใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมาได เชน radiation pneumonitis 
ดังนั้นผูปวยที่ได CR หลังรักษาดวย chemotherapy จึงยังไมมีความจําเปนในการรักษาดวยการฉายแสงและการฉายแสงมีประโยชนในราย
ที่เปน refractory หรือได partial response หลังรักษาดวย chemotherapy
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วิธีการประเมินผลการรักษา:
 เนื่องจากพยาธิสภาพของ PMBL มักจะมี fi brosis ในกอน tumor ในปริมาณมาก ดังนั้นผูปวยสวนใหญมักจะยังมีกอนหลงเหลืออยูหลัง

รับการรักษา ซึ่งกอนนี้อาจจะเปน fi brosis หรือ tumor cells  ก็ได ดังนั้นในปจจุบันจึงนิยมใช PET scan ในการชวยตรวจหา residual tumors 
ซึ่งพบวามี sensitivity รอยละ  33-87 และ specifi city รอยละ 75- 100 โดยพบวาถา PET scan ใหผลลบมีโอกาสในการกลับเปนซ้ํานอยกวา
รอยละ 26 ในขณะที่มีการกลับเปนซ้ําสูงถึงรอยละ 100 ในกรณทีี่ PET scan  ยังใหผลบวกหลังทําการรักษา13

ผูปวยรายนี้ไดรับการรักษาดวย CHOP จํานวน 6 คร้ัง ขนาด mediastinal mass ลดลงเหลือ (4.3X5.5X6.9 cm) และไมมีอาการของ 
SVC syndrome จึงไดให salvage regimen ดวย ICEจํานวน 2 คร้ัง กอนขนาดเทาเดิม จึงไดให ESHAP จํานวน 2 คร้ังและฉายแสงบริเวณ 
mediatinum หลังฉายแสงไดทํา Gallium scan ผล gallium scan พบวา negative ในขณะที่กอนยังมีขนาดเทาเดิม หลังจากน้ันผูปวยไดรับการ
รักษาดวยการทํา AHSCT ดวย CBV regimen  ผล gallium ที่ 3 เดือนหลังทํา AHSCT พบวา negative  ตอนน้ีผูปวยยังไมมีอาการกลับเปน
ซ้ําหลังไดรับการรักษาดวย AHSCT มาประมาณ 2 ป 6 เดือน  ในผูปวยรายน้ีจะเห็นไดวาผูปวยยังมีกอนที่ mediastinum ขนาดใหญหลังจากได 
ESHAP ครั้งที่ 2 และฉายแสง ในขณะที่ gallium ไมพบ residual disease เน่ืองจากกอนให ICE และ ESHAP ไมไดทํา gallium ทําใหบอก
ไดยาก วาผูปวยได CR หลังจากได CHOP ครั้งที่ 6 แลวหรือไม  หรือได CR หลัง ICE หรือ ESHAP หรือฉายแสง  ซึ่งถาได CR หลงั CHOP 
ผูปวยรายนี้อาจไมจําเปนตองรับการรักษาดวย ICE, ESHAP, radiation และทํา AHSCT ดังนั้นการประเมินการรักษาในผูปวย PMBL ก็เปน
สิ่งสําคัญ  และปวยรายนี้ไมไดรับการรักษาดวย rituximab เนื่องจากไมสามารถเสียคาใชจายของ rituximab ไดซึ่งถาผูปวยไดรับการรักษาดวย 
rituximab ตั้งแตแรกอาจจะไดผลการรักษาที่ดีกวาน้ีหรือไม
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Q & A
รศ.พ.อ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

กองอายุรศาสตร  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

คําถาม หากผูปวยเปนมะเร็งตอมน้าํเหลือง ใชสทิธปิระกันสงัคม จะทาํการปลูกถายไขกระดูกไดเมือ่ไหร? มขีอบงชีอ้ยางไร? 
และตองดําเนินการอยางไร?

คําตอบ กอนอ่ืนตองทราบกอนวา ขณะน้ีทางสํานกังานประกันสงัคมไดทาํสญัญากับ 4 สถาบันในการใหบริการปลูกถาย
ไขกระดูก คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (ในอนาคตอาจมี
การใหบรกิารในสถาบันอืน่ ๆ เพ่ิมเติม เนือ่งจากเร่ิมมีการดําเนินการในตางจังหวัดแลว ทัง้ทีส่งขลา ขอนแกน และเชียงใหม) โดยทาง 
ปกส.จะเหมาจายใหกับโรงพยาบาล ที่ทํา 750,000 บาทและตองเปนโรคท่ีระบุไวเทานั้นจึงสามารถทําได คือ CML ระยะ chronic 
phase, ANLL ระยะ fi rst complete remission, ALL (high risk) ทําใน fi rst remission, ALL (standard risk) ทําใน second 
complete remission, malignant lymphoma ที่ relapse หรือ refractory ตอการให fi rst line chemotherapy, multiple myeloma, 
severe aplastic anemia, CA breast ระยะแพรกระจายไปตอมน้ําเหลืองมากกวา 10 ตอม แตในปจจุบันไดมีการปรับปรุงขอบงชี้
ในการปลูกถายไขกระดูก ดังนี้

แตทั้งหมดน้ีจะทําไดผูปวยจะตองไมเปนโรคกอนประกันตน แพทยผูรักษาตองกรอกขอมูลคําขอ (ขอไดจากกองประสาน
การแพทย สํานักงานประกันสังคม) 2 แผน รวมกับสําเนาเวชระเบียนคนไข สงไปที่สํานักงานประกันสังคมที่ผูปวยสังกัดอยู (ไมใช
โรงพยาบาลนะครับ) จากน้ันทางสํานักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับเร่ืองจะตรวจสอบสิทธิ์เบ้ืองตนวาผูปวยมีสทิธิที่จะทําได จึงสง
เรื่องไปที่สํานักงานประกันสังคมใหญ ซึ่งจะมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง หลังพิจารณาแลว วาเขาตามกฎเกณฑ สามารถปลูกถาย
ไขกระดูกได  ก็จะมีเอกสารสงไปท่ีรพ.ที่จะทําการรักษา(โดยจะสงไปใหโรงพยาบาลท่ีทําสลับกันใน 4 สถาบัน) จึงเริ่มตนขบวนการ
ทํา HLA matching ในกรณีที่ทํา allo-SCT การยายสิทธิประกันสังคมไปยังโรงพยาบาล ที่ทําก็จะเกิดขึ้นหลังจากได matched 
donor โดยโรงพยาบาลท่ีตั้งเรื่องขออนุมัติไมตองเสียคาใชจายในขบวนการทํา SCT แตอยางใด

สําหรับคาบริการทางการแพทยกรณีปลูกถายไขกระดูก ประกันสังคมจะใหตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้ 
1. คาบริการทางการแพทยนบัแตวนัทีเ่ริม่ตนทีผู่ประกันตนเขารบัการรักษาตัวในสถานพยาบาลเพ่ือทาํการปลูกถายไขกระดูก 

จนถึงผูประกันตนไดรับการไขกระดูก (stem cell) เหมาจายเปนเงิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
2. คาบริการทางการแพทยนับตั้งแตที่ผูประกันตนไดรับไขกระดูก (stem cell) จนถึงวันที่จําหนายออกจากสถานพยาบาล 

เหมาจายเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

สาํหรบัคาบรกิารทางการแพทยกรณกีารตรวจเนือ้เยือ่ เพือ่ปลกูถายไขกระดกูสาํหรบัผูประกนัตนในรายทีไ่มสามารถ
ทําการปลูกถายไขกระดูกไดตามหลักเกณฑและอัตราดังนี้ 

1. ผูประกันตนจะตองไดรับการอนุมัติจากสํานักงานใหเขารับการปลูกถายไขกระดูกกอนที่จะเขารับตรวจเน้ือเยื่อ 
2. คาบริการทางการแพทยกรณีการตรวจเน้ือเย่ือระหวางผูประกันตนกับพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน และผลการตรวจ

เนื้อเย่ือไมสามารถเขากันได เทาที่จายจริงไมเกินรายละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) จํานวนรายเทาที่จายจริง รวมทั้งผูประกัน
ตนดวย 

หากเขาใจขบวนการท้ังหมดจะทาํใหมีการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมครับ


