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Follicular T-cell lymphoma & Nodal peripheral T-cell lymphoma with 
T follicular helper phenotype

1PATHOLOGY
FORUM

     Angioimmunoblastic T-cell lymphoma & other nodal 
lymphomas of T follicular helper cell origin คือกลุมของ
มะเร็งตอมนํ้าเหลืองซึ่งเซลลมะเร็งเปน CD4-positive T cells 
ทีม่กีารแสดงออกของ T follicular helper (TFH) related antigens
(CD10, CXCL13, BCL6, PD-1, ICOS, CXCR5, SAP, MAF 
และ CD200 (1)) อยางนอย 2 ถึง 3 ชนิดขึ้นไป โดยโรคมะเร็ง
กลุมนีป้ระกอบไปดวย Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 
(AITL), Follicular T-cell lymphoma (FTCL) และ Nodal peripheral
T-cell lymphoma with T follicular helper phenotype 
โดยในฉบับที่ผานมาไดลงรายละเอียดเกี่ยวกับ AITL ไปแลว 
ในฉบับนี้จะกลาวถึงอีก 2 โรคที่เหลือ 

     คอืมะเร็งเกิดจาก follicular helper T-cell ในตอมน้ําเหลอืง 
มอีบุตักิารณนอยกวารอยละ 1 ของ T-cell neoplasms ทัง้หมด 
ผูปวยสวนมากมตีอมนํา้เหลอืงโตทัว่ตัวรวมกบัอาการ systemic 
symptom เชนเดียวกับที่พบในโรค AITL ปจจุบันยังไมทราบ
พยากรณท่ีชัดเจนเนื่องจากมีขอมูลของผู ป วยที่ เป นโรค
นี้นอยอยางไรก็ตามจากขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันพบวาพยากรณ
โรคดกีวาผูปวยเปนโรค AITL(2) ผูปวยในกลุมนีป้ระมาณครึง่หนึง่
เสยีชวีติภายในระยะเวลา 24 เดือนนับจากถูกวินิจฉัย (1)   

Follicular T-cell lymphoma (FTCL) 

     ลักษณะทางพยาธิวิทยาพบการบดบังโครงสรางปกติของ
ตอมนํา้เหลืองโดยเซลลมะเรง็ซึง่เปนเซลลขนาดกลาง นวิเคลยีส
กลมหรอืม ีatypia เล็กนอยและมไีซโทพลาซมึตดิสีใสจาํนวนมาก
เซลลมะเรง็มกีารกระจกุตวัทาํใหเหน็เปน follicular/nodular growth 
pattern ทีช่ดัเจน  บรเิวณ interfollicular area ไมมลีกัษณะของ 
AITL (ไดแก การเพิม่จาํนวนของ high endothelial venules (HEVs), 
extrafollicular follicular dendritic cells (FDC) หรอืการเพ่ิมจาํนวน
เซลลอกัเสบชนดิตาง ๆ) การยอมสอีมิมูโนฮสิโตเคมพีบการแสดง
ออกตอ TFH-related antigens ของเซลลมะเร็งใน nodules 
ขณะที ่CD21 และ CD23 แสดงใหเหน็วา FDC จาํกดัอยูเฉพาะ
บริเวณ nodules โดยลักษณะ nodular growth pattern 
พบได 2 แบบ ดงันี้
    1. Follicular lymphoma-like pattern (FL-like pattern) 
      กลุ มเซลลมะเร็งมีการกระจุกตัวใหเปนเปน nodule 
      ทีข่อบเขตชดัเจน โดยท่ีไมพบ follicular B cells ปกตอิยูเลย
    2. Progressive transformation of germinal centers-like 
      pattern (PTGC-like pattern) กลุ มเซลลมะเร็งมี
      การกระจุกตัวใหเปนเปน nodule ท่ีขอบเขตชัดเจนอยู
      ดานในและถูกลอมรอบดวย IgD+ mantle zone B cells 
      ซึง่เปน lymphocyte ปกตทิีม่ขีนาดเล็ก การทีม่เีซลลมะเร็ง
      อยูภายในแลวถกูลอมรอบดวย mantle zone B cell อกีท ี
      ทําให nodule ที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญคลายกับ PTGC

2



ตารางที่ 1 วินิจฉัยแยกโรคจากโรคที่มีลักษณะจุลพยาธิวิทยาแบบ nodular growth pattern

Nodal peripheral T-cell lymphoma with T follicular helper phenotype 

      กอนหนานี้ถูกจัดเปนสวนหนึ่งของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด peripheral T-cell lymphoma, NOS ท่ีมี TFH 
immunophenotype ใน revised WHO 4th classification (ค.ศ. 2017) จึงมีการจัดใหอยู ในกลุม Angioimmunoblastic 
T-cell lymphoma & other nodal lymphomas of T follicular helper cell origin  และเปลี่ยนชื่อเรียกเปน Nodal peripheral
T-cell lymphoma with T follicular helper phenotype มีลักษณะทางพยาธิวิทยาคือ diffuse infiltration pattern ไมพบลักษณะ 
polymorphous cells การเพิ่มจํานวนของ HEVs หรือ extrafollicular FDC ที่ชัดเจน  

Follicular T-cell
lymphoma

Nodules ขอบชัดเจน
โดยอาจพบ mantle 
zone ลอมรอบ (PTGC-
like) หรือไมพบ (FL-
like) ก็ได เซลลมะเร็ง
ขนาดกลาง นิวเคลียส
กลมหรือมี atypia 
เลก็นอยและมไีซโทพลา
ซึมติดสีใสจํานวนมาก 

เซลลมะเรง็ตดิส ีCD3+,
 CD4+, CD10/BCL6/ 
PD1/CLCL13 +

เซลลมะเร็งติดสี
 CD20+, CD10+, 
BCL2+, BCL6+

Mantle B cell ติดสี 
CD20+, IgM+, IgD+
และพบ TFH cells 
(CD4+/CD57+/ PD1+)  
ซ่ึงเปนเซลลปกตกิระจดั
กระจายใน nodules

เซลลมะเร็ง CD20+ 
popcorn cells ถูก
ลอมรอบ (rosetting) 
ดวย TFH cells

เซลลมะเร็งติดสี 
CD20+, CD5+
Cyclin D1+

Nodules ประกอบดวย
เซลลมะเร็ง 
centrocytes และ 
centroblasts ปะปนกนั 
ไมพบ mantle zone 

Predominantly of 
small B cells with 
scattered 
popcorn cells or
LH cells

พบเซลลมะเร็งขนาด
กลาง นิวเคลียส
irregular ติดสีเขม 
ไซโทพลาซึมนอย

Nodules พบ 
expansion mantle 
zone และพบ small 
mantle B-cells ที่เปน
เซลลตวัเลก็ นวิเคลยีสกลม 
ติดสีเขม ไซโทพลาซึม
นอย แทรกเขามายัง 
germinal centers 

Follicular lymphoma Progressive 
transformation of 
germinal centers

Nodular lymphocyte 
predominant 
Hodgkin lymphoma

Nodular lymphocyte 
predominant 
Hodgkin lymphoma
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เอกสารอางอิง

รูปที่ 1 ตัวอยางตอมนํ้าเหลืองในโรค Follicular T-cell lymphoma (A-E) และ Nodal peripheral T-cell lymphoma 
with T follicular helper phenotype (F-I) พรอมคําอธิบายใตภาพ

      A. Follicular T-cell lymphoma แสดงใหเห็นลักษณะ nodular growth pattern  B. ภายใน nodules ประกอบไปดวย
เซลลมะเร็งขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง มีไซโทพลาซึมที่ติดสีใสจํานวนมาก C. การยอมสีอิมมูโนฮิสโตเคมีตอ CD21 
แสดงใหเหน็ intrafollicular dendritic cell บรเิวณ neoplastic nodules  ไมพบ extrafollicular dendritic cell ซึง่เปนลักษณะจําเพาะ
สําหรับ Angioimmunoblastic T-cell lymphoma    D. และ E. เซลลมะเร็งมีการแสดงออกของ CD10 และ PD-1 ตามลําดับ   
F. Nodal peripheral T-cell lymphoma with T follicular helper phenotype แสดงใหเห็นลักษณะ diffuse growth pattern
มเีซลลมะเรง็ขนาดกลางทีม่ไีซโทพลาซมึทีต่ดิสีใสจาํนวนมากกระจายอยู การเพิม่จํานวนของ HEVs ไมชดัเจนและไมมเีซลลอักเสบ
ชนิดตาง ๆ ปะปนเชนที่พบใน Angioimmunoblastic T-cell lymphoma  G. ไมมีการเพิ่มจํานวนของ follicular dendritic cell 
ใหเห็นจากการยอมสีสีอิมมูโนฮิสโตเคมีตอ CD21 H. และ I. แสดงใหเห็นวาเซลลมะเร็งมีการแสดงออกของ BCL-6 และ PD-1 
ตามลําดับ  

1.    Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic
      and Lymphoid Tissues [Internet]. [cited 2017 Dec 27]. Available from: http://publications.iarc.fr/Book-And-Report
      -Series/Who- Iarc-Classification-Of-Tumours/Who-Classification-Of-Tumours-Of-Haematopoietic-And-Lymphoid-
      Tissues-2017
2.    Miyoshi H, Sato K, Niino D, Arakawa F, Kimura Y, Kiyasu J, et al. Clinicopathologic Analysis of Peripheral T-Cell 
      Lymphoma, Follicular Variant, and Comparison with Angioimmunoblastic T-Cell Lymphoma: Bcl-6 Expression Might 
      Affect Progression Between These Disorders. Am J Clin Pathol. 2012 Jun;137(6):879–89.
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รศ.นพ. พีระพล วอง ภาควิชาอายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยนเรศวร

High-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation for primary 
central nervous system lymphoma: a multi-centre retrospective analysis from 
the United Kingdom. Bone Marrow Transplantation 2017; 52: 1268-72.

     ปจจบุนัผลการรกัษา primary central nervous system lymphoma (PCNSL) ดขีึน้ตามลาํดบัจากการพฒันาการใชเคมบํีาบัด
ที่เขาสูระบบประสาทสวนกลางไดดี โดยสูตรเคมีบําบัดที่มี high-dose methotrexate (HD-MTX) เปนสวนประกอบหลักไดรับ
การยอมรับใหเปนสูตรมาตรฐานสําหรับ induction therapy ทั้งนี้การเพิ่ม rituximab และ alkylating agent ที่เขาสู blood brain 
barrier ไดด ีเชน thiotepa เขาไวในสตูรยาชวยทําใหผลการรกัษาดขีึน้ในหลายการศกึษา ประเดน็ทีย่งัมีความเหน็ไมสอดคลองกนั
ในหมูผูเชี่ยวชาญไดแก การใช consolidation therapy หรือไม และใชอยางไร โดยมีตัวเลือกหลัก 3 ทาง ไดแก whole brain 
radiotherapy (WBRT), non-myeloablative chemotherapy และ high-dose chemotherapy รวมกับ autologous stem cell 
transplant (HDC-ASCT) ทั้งนี้การใช myeloablative หรือ non-myeloablative ดูจะเปนที่สนใจมากกวา เนื่องจาก WBRT
มผีลขางเคยีงสาํคญัทําใหเกิด delayed neurotoxicity โดยเฉพาะการใช WBRT ในผูปวยอายมุากกวา 60 ป และตามหลงัสตูรยา
ท่ีมีสวนประกอบหลักเปน HD-MTX ปจจุบันมีรายงานการใช HDC-ASCT ดวย conditioning regimen ที่มี thiotepa เปนสวน
ประกอบหลัก ซึ่งใหผลการรักษาที่ดีขึ้นหลายรายงาน ทําใหศูนยปลูกถายเซลลตนกําเนิดหลายแหงในสหราชอาณาจักรหันมาใช 
HDC-ASCT ทีม่ ีthiotepa เปนสวนประกอบ เปน consolidation therapy ในผูปวย PCNSL การศกึษาชิน้นีเ้ปนการศกึษายอนหลงั
โดยรวบรวมผลการรักษา PCNSL ดวย HDC-ASCT ที่มี thiotepa เปนสวนประกอบ ในศูนยปลูกถายเซลลตนกําเนิดหลายแหง
ในสหราชอาณาจักร 

บทนํา

1Review article

5
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วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการศึกษา

      การศึกษาครัง้นีดํ้าเนินการในลกัษณะการประเมนิคุณภาพ
ที่ไดยอนหลังจากงานบริการประจําของศูนยปลูกถายเซลล
ต นกําเนิดในสหราชอาณาจักร เนื่องจาก HDC-ASCT 
อยูในมาตรฐานการรักษาสําหรับ PCNSL อยูแลว จึงไมจําเปน
ตองขอคํายินยอมกอนการรักษาจากผูปวย โดยมี 13 สถาบัน
เขารวม ผูปวยทีเ่ขารวมในการศกึษาตองมผีลพยาธวิทิยายืนยัน
การวินจิฉยั PCNSL (diffuse large B cell lymphoma; DLBCL) 
และได รับการรักษาด วย HDC-ASCT ซึ่ งมี  th iotepa 
เปนสวนประกอบหลัก นอกจากนี้ตองมีระยะเวลาการติดตาม
ไมนอยกวา 3 เดือน หลัง HDC-ASCT และมีผลการตรวจ 
MRI imaging หลงั HDC-ASCT เพือ่ประเมนิผลการตอบสนอง
      primary outcome ไดแก overall response rate, 
progression-free survival (PFS) และ over-all survival (OS) 
ภายหลังไดรับ HDC-ASCT โดยกําหนดให 1 กรกฎาคม 2016 
เปนวันสิ้นสุดการเก็บขอมูล  

      เร่ิมตนมีผู ปวย 76 ราย ที่ไดรับการทํา HDC-ASCT 
ตดัออกจากการศกึษา 6 ราย โดย 3 ราย ไมใช DLBCL อกี 3 ราย 
ไมสามารถตามผลการตรวจ MRI imaging หลัง HDC-ASCT 
ลักษณะเฉพาะของผูปวยแสดงดังตารางที่ 1 ผูปวยไดรับการ
วนิจิฉัยระหวาง มกราคม 2008 และกุมภาพนัธ 2016 มัธยฐาน
ของอายุขณะวินิจฉัย 56 ป (27-74 ป) ผูปวย 3 รายวินิจฉัย
 PCNSL ขณะตดิเชือ้ HIV โดย 2 ราย มรีะดบั CD4 count ตํา่ 
(21 /cu mm และ 165/cu mm) อีก 1 ราย ควบคุมการติดเชือ้ HIV 
ไดดีดวยยาตานไวรสัขณะวนิจิฉยั PCNSL ไมพบเชือ้ในกระแสเลือด 
จาํนวน CD4 count 1,046/cu mm ทัง้ 3 ราย ไดรับยาตานไวรัส
ระหวางไดรับ induction therapy และ HDC-ASCT ผูปวย
รอยละ 49 ในการศกึษาน้ีม ีECOG performance score มากกวา
หรือเทากบั 2 ขณะใหการวนิจิฉยั PCNSL

      ผูปวยทุกรายไดรับ induction therapy ท่ีมี HD-MTX 
เปนสวนประกอบหลัก โดยรอยละ 87 และ 51 ไดรบั high-dose 
cytarabine และ rituximab รวมดวย ตามลําดบั ทัง้นีม้ ี13 ราย 
ไดรับ HD-MTX, cytarabine, thiotepa และ rituximab เปน 
induction therapy สําหรบั overall response rate ตอ induction 
chemotherapy (ตารางที่ 2) อยูที่รอยละ 93 โดยรอยละ 47 ได 
complete response (CR) / CR unconfirmed (CRu) 
ม ีprogressive disease (PD) 5 ราย ทัง้หมดไดรบั second-line 
treatment โดย 2 ราย ไดรบั ifosphamide, etoposide, rituximab 
1 ราย ไดรับ HD-MTX, cytarabine, thiotepa, rituximab และ
อีก 2 ราย ไดรับ WBRT ทั้งหมดตอบสนองตอการรักษา 
โดย 2 ราย ได CR / CRu อกี 3 ราย ได partial response (PR)
      มัธยฐานของอายุขณะทํา HDC-ASCT อยู ที่ 56 ป 
ทั้งนี้รอยละ 31 มีอายุตั้งแต 65 ป ขึ้นไป ลักษณะเฉพาะของ 
HDC-ASCT ที่ไดรับแสดงดงัตารางที ่3 ทัง้หมดไดรบั thiotepa 
เปนสวนหนึง่ของ conditioning regimen และสวนใหญ (รอยละ 96) 
ไดรับ carmustine รวมดวย มัธยฐานของเวลาที่ได neutrophil 
และ platelet engraftment อยูที่ 11 และ 13 วัน ตามลําดับ 
มีผูปวย 5 ราย (รอยละ 7) จําเปนตองดูแลในหอผูปวยวิกฤต

      ผูปวย 7 ราย ไดรบัการทาํ WBRT ภายหลงั HDC-ASCT 
โดย 1 ราย ได CR 2 ราย ได PR และอกี 4 ราย ได PD ภายหลงั 
HDC-ASCT มผีูปวยเสยีชวีติกอนประเมนิการตอบสนองภายหลงั 
HDC-ASCT 3 ราย คงเหลอืผูปวยทีส่ามารถประเมนิผลไดหลงั 
HDC-ASCT 67 ราย (สามารถประเมินผลไดกอน HDC-ASCT 
70 ราย) ทัง้นีพ้บวาอตัราการตอบสนองชนดิ CR / CRu เพิม่ข้ึน
จากรอยละ 50 เปน รอยละ 77 ภายหลัง HDC-ASCT มีผูปวย 
4 ราย (รอยละ 6) เสียชีวิตจากการรักษา 2 รายเสียชีวิตจาก 
neutropenic sepsis (day+17 และ day+31) 1 ราย 
จาก acute respiratory distress syndrome (day+28) และ
อกี 1 ราย จาก neurotoxicity (day+124) ทัง้ 4 ราย ท่ีเสยีชวีติ
ไดรบั thiotepa ขนาด 20 mg/kg โดยอายทุีม่ากกวา 65 ปไมใช
ปจจัยเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการรักษา
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วิจารณ

      มัธยฐานของระยะเวลาการตดิตามผูปวย 20 เดอืน (พสัิย 5-98 เดอืน) นบัจากวันวนิจิฉยั และ 12 เดอืน (พสัิย 2-90 เดอืน) 
นบัจาก HDC-ASCT มีผูปวยกลบัเปนซ้ําท้ังสิน้ 12 ราย (รอยละ 17)และมีผูปวยเสียชวีติทัง้สิน้ 12 ราย (รอยละ 17) 4 ราย เสยีชีวติ
จากการรักษาดังที่กลาวแลว 7 ราย เสียชีวิตจาก PCNSL อีก 1 ราย เสียชีวิตจาก bronchopneumonia 18 เดือน ภายหลัง 
HDC-ASCT ซึง่ไมเกีย่วของกบัการรกัษาและโรค survival curve แสดงดงัรปูที ่1 โดยมธัยฐานของ PFS และ OS นบัจาก HDC-
ASCT ยังไมมาถึง ประมาณการ PFS ท่ี 1 ป 2 ป และ 5 ปอยูที่ รอยละ 71.5, 71.5 และ 66.4 ตามลําดับ ประมาณการ OS 
นบัจากวันวนิจิฉยั ที ่1 ป 2 ป และ 5 ป อยูท่ี รอยละ 86.4, 83.3 และ 78.4 ตามลําดับ

      ปจจบุนัมหีลายการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงประสทิธิภาพและความเปนไปไดในการใช HDC-ASCT เปน consolidation therapy
สําหรับ PCNSL โดยอาศัยหลักการของเคมีบําบัดขนาดสูงในการทะลุผาน blood brain barrier ไดดีกวาเคมีบําบัดขนาดปกติ
แกปญหาการดื้อตอเคมีบําบัด การศึกษาชิ้นนี้เปนการศึกษายอนหลังขนาดใหญที่ทําในหลายสถาบันซึ่งแสดงใหเห็นผลการรักษา
PCNSL ดวย HDC-ASCT ทีป่ระกอบดวย thiotepa ชิน้แรกของสหราชอาณาจกัร แมจะมขีอจาํกดัจากรูปแบบการศกึษาทีเ่กบ็ขอมลู
ยอนหลัง ไดแก ความหลากหลายของสูตรเคมีบําบัด และไมสามารถประมวลผลแบบ intention to treat อยางไรก็ดี การศึกษา
ชิน้นีแ้สดงใหเห็น overall response rate ในระดับทีส่งูถงึรอยละ 87 ตามหลงั HDC-ASCT โดยสามารถเพิม่อัตราการตอบสนอง
ชนิด CR / CRu จากรอยละ 50 เปนรอยละ 77 ภายหลัง HDC-ASCT นอกจากนี้ยังมี PFS และ OS ที่ 1 ป และ 2 ป สูงถึง
รอยละ 71.5 / 71.5 และ 86.4 / 83.3 ตามลําดับ ซึ่งเทียบเคียงกับผลการศึกษาแบบไปขางหนาหลายการศึกษากอนหนานี้
โดยการศกึษาแบบไปขางหนาขนาดใหญทีสุ่ดทีศ่กึษาการใช HDC-ASCT รวบรวมผูปวย PCNSL 79 ราย รายงาน overall response 
rate รอยละ 91โดยสามารถเพิม่อตัราการตอบสนองชนดิ CR จากรอยละ 22.8 เปนรอยละ 77.2 ภายหลงั HDC-ASCT ดวย thiotepa
รวมกับ carmustine และรายงานมัธยฐานของ PFS ที่ 74 เดือน ผูปวยที่ได PD 7 ราย ในการศึกษาท่ีกลาวถึงนี้ยังไดประโยชน
จากการทาํ HDC-ASCT โดยได CR / PR ภายหลัง HDC-ASCT อกีการศกึษารวบรวมผูปวย PCNSL 26 ราย สามารถเพิม่อตัรา
การตอบสนองชนิด CR จากรอยละ 69 เปนรอยละ 81 ภายหลัง HDC-ASCT ดวย thiotepa รวมกับ busulfan และ
cyclophosphamide มปีระมาณการ PFS และ OS ที ่1 ป และ 2 ป สงูถงึรอยละ 82 / 79 และ 88 / 81 ตามลําดบั
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      อัตราการเสียชีวิตจากการรักษารอยละ 6 ของการศึกษา
ชิน้นี ้เทยีบเคยีงกบัการศกึษาทีด่าํเนนิการแบบไปขางหนาอืน่ ๆ 
แมการศึกษาชิ้นนี้จะมีสัดสวนของผูปวยอายุตั้งแต 65 ป ขึ้นไป
ถึงรอยละ 31 และมผีูปวย 6 ราย ทีม่อีายุมากกวา 70 ป ซึง่โดยปกติ
จะถูกคัดออกจากการศึกษาหากเขารวมในการศึกษาอื่น ๆ 
โดยอตัราการเสยีชวิีตจากการรกัษาดวย HDC-ASCT ในการศกึษา
ท่ีผานมาซึ่งใช thiotepa รวมกับ carmustine อยู ระหวาง
รอยละ 2 ถึง 5 ซึง่ขนาดยา thiotepa ในการศกึษาตาง ๆ มีทัง้ขนาด 
10 mg/kg และ 20 mg/kg เชนเดยีวกบัขนาดทีใ่ชในการศกึษาชิน้นี ้
โดยเปนที่นาสังเกตวาผูปวยที่เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ในการศึกษา
ชิน้นีไ้ดรับ thiotepa ขนาด 20 mg/kg ทัง้นีก้ารเลอืกขนาด thiotepa 
ท่ีเหมาะสมยังตองการการศึกษาเพิ่มเติม การศึกษาท่ีผานมา
ซึ่งใช thiotepa, busulfan และ cyclophosphamide แมจะยังมี
จํานวนผูปวยไมมากนัก แตดูเหมือนจะมีอัตราการเสียชีวิต
จากการรักษาสูงกวา อยูในชวงรอยละ 12 ถงึ 14
      อายุขณะทํา HDC-ASCT ไมมีความสัมพันธอยางมีนัย
สาํคญักบัอตัราการเสยีชวิีตจากการรกัษา โดยผูปวยในการศกึษา
ชิ้นนี้มีอายุมากกวาการศึกษาท่ีมีรายงานกอนหนานี้ ผูปวยท่ีมี
อายุมากที่สุดอายุ 75 ป ผูปวยที่เสียชีวิตทั้ง 4 ราย อายุ 32 ป 
36 ป 65 ป และ 66 ป การศึกษายอนหลังอีกหนึ่งการศึกษา
รวบรวมผูปวย 105 ราย ซ่ึงใช thiotepa รวมกับ carmustine 
เปน conditioning regimen มีอายุสูงสุด 70 ป มีอัตราการ
เสียชีวิตจากการรักษารอยละ 2.8 ขอมูลเหลานี้ชวยสนับสนุน
ความเปนไปไดในการใช HDC-ASCT ในผูปวยสูงอาย ุโดยปจจยั
อายุเพียงอยางเดียวไมควรเปนขอจํากัดในการทํา HDC-ASCT
      นอกเหนือจาก HDC-ASCT ยัง มี  WBRT และ 
non-myeloablative chemotherapy เปนอกีสองตวัเลอืกสาํหรับ 
consolidation treatment ปญหาของ WBRT (36-45 Gy) 
อยูท่ีความเสีย่งในการเกดิ delayed neurotoxicity โดยการศกึษา  

ที่เปนแบบ randomized control trial ที่มีอยูเพียงการศึกษา
เดียวเปรียบเทียบระหวางการใชและไมใช WBRT (45 Gy)
รวมกบั induction chemotherapy สรปุวา WBRT อาจจะชวยเพิม่ 
PFS แตไมมีผลกับ OS อยางไรก็ดี ผลการศึกษาเบ้ืองตนจาก 
International Extranodal Lymphoma Study Group 32 
(IELSG32) ซึ่งทําการเปรียบเทียบแบบสุมครั้งที่สองสําหรับ 
consolidation therapy ระหวาง HDC-ASCT และ WBRT 
(36±9 Gy) ภายหลังจากเปรียบเทียบแบบสุมครั้งที่หนึ่งสําหรับ 
induction treatment ไปแลว ยังไมพบความแตกตางของ 
PFS ที ่2 ป โดย HDC-ASCT สามารถเพิม่อตัราการตอบสนอง
ชนิด CR ภายหลัง induction treatment จากรอยละ 53 
เปนรอยละ 93 และ WBRT สามารถเพิ่มอัตราการตอบสนอง
จากรอยละ 54 เปนรอยละ 95 มีการศึกษาที่พยายามหลีกเลี่ยง
ผลขางเคียงของ WBRT โดยใช low-dose WBRT (23.4 Gy) 
ภายหลัง induction treatment แมจะไดผลการรักษาท่ีดีโดย
ไมพบการลดลงของ cognitive function อยางไรก็ดียังคงมี
ขอถกเถียงเนื่องจากผูปวยที่ไดผลดีเปนกลุมผูปวยอายุนอย
ที่ไดผลการตอบสนองชนิด CR จาก induction chemotherapy 
มากอนแลว สําหรบัการใช non-myeloablative chemotherapy 
มีขอมูลสนับสนุนเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ปจจุบันยังคงรอผลการศึกษา
แบบสุ มเพื่อเปรียบเทียบระหวาง HDC-ASCT เทียบกับ 
non-myeloablative chemotherapy (NCT01511562 และ 
NCT02531841) และเทียบกับ WBRT (NCT00863460) 
โดย HDC-ASCT และ non-myeloablative chemotherapy 
มีความนาสนใจในแงการหลีกเล่ียง neurotoxicity ในระยะยาว 
เทียบกับ WBRT โดยประเด็นดังกลาวมีการศึกษาสนับสนุน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งผลการศึกษาเบื้องตนของ IELSG32 
ที่กลาวถึงกอนหนานี้ ซึ่งแสดงใหเห็นการลดลงของ attention/ 
executive function และ verbal memory ในกลุมที่ใช WBRT
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      โดยสรปุการศกึษาชิน้นีแ้สดงใหเหน็ผลการรกัษาทีด่จีากการใช HDC-ASCT โดยหลกีเลีย่ง WBRT เทยีบเคยีงกบัหลาย
การศึกษาท่ีผานมา รวมทั้งแสดงใหเห็นประสิทธิภาพและความเปนไปไดในการใช HDC-ASCT สําหรับผูปวย PCNSL
ในศูนยปลูกถายเซลลตนกําเนิดของสหราชอาณาจักร



Table 1. Pa�ent characteris�cs

At diagnosis
N = 70 (%)

Pre-transplant

72(65)egnar(eganaideM - 74) 56 (27-75)
Age ≥ )13(22sraey56

)16(34elaM
)4(3VIH

ECOG
0– )78(16)74(331
2– )11(8)94(434

1)4(3nwonknU

First-line treatment
Methotrexate-based with rituximab
Methotrexate-based without rituximab

1etaxertohtemlaertivartnI
Median number of chemotherapy cycles 4 (2-7)
Median �me from diagnosis to transplant (months) 5 (3-17)

36 (51)
34 (49)
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Table 2. Treatment response

tsoPesnopseR first-line induc�on (%) Pre-HDC-ASCT (%) Post-HDC-ASCT (%)

53IC%59:74(33uRC/RC –59) 35 (50: 95% CI 38 –62) 54 (77: 95% CI 66 –86)
43IC%59:64(23RP –58) 35 (50: 95% CI 38 –62) 7 (10: 95% CI 4 –20)

2IC%59:7(5esaesidevissergorp/elbatS – 3IC%59:9(6)61 –18)
Not evaluable due to treatment-related death 3 (4)

Abbrevia�ons: CI = con fidence interval; CR = complete response; CRu = CR uncon firmed; HDC-ASCT = high-dose chemotherapy and autologous stem cell
transplant.

Table 3. HDC-ASCT characteris�cs

N = 70 (%)

Thiotepa dose
2gk/gm5

)06(24gk/gm01
)73(62gk/gm02

Carmus�ne 400 mg/m2 67 (96)
1gk/gm4.6nahplusuB

Lomus�ne 200 mg/m 2, busulphan 9.6 mg/kg
Median cell dose (106 7-52.7)8.1(9.4)gk/
Median �me (days) to neutrophil engraftment > 1 × 109/I 11 (8-41)
Median �me (days) to platelet engraftment >20×109/I 13 (7-128)

6-265)1(22latipsohnisyadforebmunnaideM
Number of pa�ents requiring intensive care

)6(4ytilatromdetaler-tnalpsnarT

Abbrevia�on: HDC-ASCT = high-dose chemotherapy and autologous stem
cell transplant.

2

5 (7)

Figure 1. (a) PFS. (b) OS from date of HDC-ASCT.
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Rituximab maintenance versus observation following abbreviated 
inductionwith chemoimmunotherapy in elderly patients with previously 
untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL 2007 SA): an open-label, 
randomized phase 3 study

     การรักษามะเรง็เมด็เลอืดขาวลมิปโฟไซตชนดิเรือ้รงั (Chronic Lymphocytic Leukemia; CLL) ในปจจบุนัมขีอมลูการศกึษา
จากการศึกษา CLL8 ของ German CLL study group (GCLLSG) พบวา fludarabine cyclophosphamide rituximab (FCR)
ใหผลการรักษาดีกวาผูปวยที่รักษาดวย fludarabine cyclophosphamide (FC) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในการตอบสนอง
ตอการรักษาและอัตราการรอดชีวิต FCR จึงใชในการรักษาแรกในผูปวยที่วินิจฉัย CLL และจัดอยูในกลุม fit สวนในผูปวยที่มี
อายมุาก การรกัษาดวย FCR อาจจะตองลดขนาดลง เนือ่งจากทาํใหเกดิภาวะแทรกซอนทีม่ากกวาเมือ่เทยีบกบัผูปวยทีอ่ายนุอยกวา
สงผลใหผู ปวยสวนใหญเกิดโรคกลับเปนซ้ําหลังจากการรักษา (Relapsed CLL) ซึ่งผู ปวยที่กลับเปนซํ้าหลังจากการรักษา
พบวาระยะเวลาโรคสงบก็จะสั้นลงตามไปดวย การศึกษานี้จึงศึกษาเพ่ือศึกษาอัตราการอยูรอดโดยโรคสงบ (Progression free
survival) ในผูปวยที่วินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง CLL และมีอายุมากกวาเทากับ 65 ป ในกลุมที่ใหRituximab
maintenance เปรียบเทียบกับไมให Rituximab maintenance
     การศกึษานีเ้ปนการรกัษาระยะที ่3 แบบสุมโดยเปดในสหสถาบนัทาํในประเทศฝรัง่เศส รวบรวมผูปวยทีว่นิจิฉยั CLL รายใหม
ท่ีมอีายุมากกวาเทากบั 65 ปทีอ่ยูในกลุม fit ระยะ B และ C ตามระยะแบบ Binet รวมกับตรวจไมพบ deletion 17p ไดรบัการรักษา
ดวยสตูร FCR เตม็ขนาดจํานวน 4 รอบ ประเมนิผลหลงัการรกัษาได complete หรอื partial response โดยสุมใหไดรบัการรกัษา
2 กลุมในสดัสวน 1:1 คอื กลุมที ่1 ไดรบั rituximab maintenance เทยีบกบักลุมที ่2 ไมไดรับ rituximab maintenance ดงัแสดง
ในรูปที่ 1 

รูปที่1 รูปแบบ protocol ของ CLL 2007 SA trial

บนนํา

2Review article

ปรบัตาม del(11q), IGHV mutation
การตอบสนองตอการรกัษา

หยุดการรกัษาหรอืหยุด observation
ในกรณท่ีีโรค progression

หรอืมีผลขางเคยีงรนุแรงจากการรกัษา

ผูปวยไดรบั Rituximub ขนาด 500 mg/m2

ทุก 8 สปัดาห จาํนวน 12 รอบ
(n=202)

ผูปวยไดรบั Rituximub
ประเมิน intention-to-treat

(n=202)

ผูปวยไดรบั observation
ประเมิน intention-to-treat

(n=207)

ผูปวยไดรบั observation
(n=202)

ผูปวยท่ีวนิจิฉัย CLL รายใหม อายุ ≥ 65 ปท่ีอยูใน

กลุม fit Binet B และ C ไดรบัการรกัษาดวยสตูร

FCR เตม็ขนาดจาํนวน 4 รอบ ประเมินผลหลงัการ

รกัษาได Compelete หรอื partial respones

(n=409) 
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ใน The Lancet Haematology 2018 Feb 5(2):e82-e94. โดย Dartigeas C และคณะ
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      ผลลพัธปฐมภมูขิองการวจัิยนีคื้อ progression-free survival
โดยนับเวลาตั้งแตสุมเขาในการศึกษาจนโรค progression หรือ
เสียชีวิต ประเมนิโดย investigators 
      ผลลัพธทุติยภูมิของการวิจัยนี้ประกอบ overall survival,
progression-free survival ในกลุมยอยที่มี deletion 11q และ
IGHV mutation, overall response, อัตราสวนของผูปวยที่มี
minimal residual disease เปนลบทั้งในเลือดและในไขกระดูก
(ในระดับตํา่กวา 20 เซลลของ CLL จากการตรวจ six-colour flow
cytometry), ระยะเวลาจากการรกัษาในการศึกษานีจ้นถงึการรกัษา
คร้ังถัดไป, event-free survival, disease-free survival และ
การพบมะเรง็ชนดิทีส่อง การประเมินการตอบสนองประเมินโดย
investigators และยืนยนัจากสวนกลางอีกครัง้

ดวย FCR วาได complete response, complete response with
incomplete bone marrow recovery และ partial response
รวมถงึการตรวจพบ minimal residual disease พบวาไมแตกตางกนั
ทั้งสองกลุม      
      หลังจากการติดตามผูปวยโดยเฉลี่ย 47.7 เดือน พบวา
ผูปวย 135 ราย (67%) ไดรบั Rituximab maintenance ครบจาํนวน
พบวาผูปวย 45 ราย (85%) เกดิ adverse events ผูปวย 6 ราย
(11%) มโีรค progression ผูปวย 2 ราย (4%) ปฏเิสธการรกัษา
จากการศึกษาโดยใชหลกัการ Intention to treat analysis พบวา
progression-free survival ในกลุมทีไ่ด Rituximab maintenance
ยาวกวากลุมที่ไมได Rituximab maintenance อยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ (59.3 เดือนกับ 49.0 เดือน) และพบวา 3-year
progression-free survival 83% ในกลุม Rituximab maintenance
และ 64% ในกลุมที่ไมได Rituximab maintenace (Hazard
ratio 0.55, 95% CI 0.40–0.75; p=0.0002) ดงัแสดงในรปูท่ี 2A
สวน 3-year overall survival ไมแตกตางกันทั้ง 2 กลุม ( 93%
ในกลุม Rituximab maintenance และ 87% ในกลุมไมได
Rituximab maintenance (HR 0.89, 95% CI 0.56–1.44; 
p=0.64) ดังแสดงในรูปที่ 2B

      จากการศกึษาทําในชวง มถินุายน 2551 ถงึ สงิหาคม 2557 
มผีูปวยทัง้สิน้ 409 ราย จากโรงพยาบาล 89 แหงในประเทศฝรัง่เศส
ที่ไดรับการรกัษาดวย FCR แลวและสามารถเขาในการศึกษานี้ได 
โดยแบงแบบสุมเปนกลุมที่ไดรับ Rituximab maintenance 
202 ราย กับกลุมท่ีไมได Rituximab maintenance 207 ราย 
พบวาในแงของลักษณะทางคลินิกพื้นฐานระหวางสองกลุ ม
ไมแตกตางกัน โดยผูปวย 62% และ 58% ในกลุม Rituximan 
maintenance และกลุ มท่ีไมได Rituximab maintenance 
ตามลําดับมี deletion 13q ผู ปวย 20% และ 22% ในกลุ ม 
Rituximab maintenance และกลุมทีไ่มได Rituximab maintenance 
ตามลําดับมี deletion 11q และผูปวย 55% ในทั้งสองกลุม 
ม ีunmutated IGHV นอกจากนีก้ารตอบสนองตอหลงัการรกัษา

      คํานวณกลุมตวัอยางดวยวิธทีางสถติทิีต่องใชในการวจิยัได
460 ราย โดยคาดคะเนจํานวนเหตุการณทั้งสิ้น 161 เหตุการณ
โดยการศึกษาหวัง power 90% ท่ีจะแสดงใหเห็นวา กลุมท่ีให
Rituximab maintenance มี progression-free survival 3 ป
ทีด่ขีึน้ 32% เม่ือเทียบกับกลุมที่ไมได Rituximab maintenance
ม ีhazard ratio 0.6 มกีารทาํ interim analysis เมือ่มเีหตกุารณ
150 เหตุการณในการประเมินผลลัพธปฐมภูมิ

การวิเคราะหทางสถิติ
รูปที่ 2A,2B แสดง Progression-free survival และ overall survival

ผลการศึกษา

การประเมินผล
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HR 0·55 (95% Cl 0·40–0·75); p=0·0002

HR 0·89 (95% CI 0·56–1·44); p=0·64



      นอกจากนี้พบวา progression-free survival ในกลุมunmutated IGHV ที่ได Rituximab maintenance ยาวกวา
เทียบกับกลุมที่ไมได Rituximab maintenance อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (49.7 เดือนกับ 37.1 เดือน) แต progression-free
survival ใน mutated IGHV พบวาไมแตกตางกนั ดงัแสดงในรูปที ่3A สวน progression-free survival ในผูปวยทีมี่ deletion11q
และไมมี deletion11q ที่ได Rituximab maintenance ยาวกวาเทียบกับกลุมที่ไมได Rituximab maintenance อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (46.5 เดือนกับ 37.1 เดือน ในกลุม deletion11q และNR กับ 59.3 เดือน ในกลุมที่ไมมี deletion11q) ดังแสดงในรูป
3C และพบวาผูปวยท่ีอายุมากกวา 70 ป มี progression-free survival ในกลุมที่ได Rituximab maintenance ยาวกวาเทียบกับ
กลุมที่ไมได Rituximab maintenance อีกดวย

รูปที่ 3 แสดง progression-free survival ในกลุมยอย
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      สวนกลุมที่ได complete response และ complete response with incomplete bone marrow recovery พบวาไมมคีวาม
แตกตางของ progression-free survival แตในกลุมผูปวยที่ได partial response กอนทีจ่ะเขาการศึกษา พบวากลุมท่ีได Rituximab 
maintenance มี progression-free survival ที่ยาวกวาเทียบกับกลุมที่ไมได Rituximab maintenance อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(70.1 เดอืนกบั 40.9 เดอืน) ดังแสดงในรปู 3B และในกลุมทีย่งัตรวจพบและตรวจไมพบ minimal residual disease หลงัจากการ
รกัษาดวย FCR พบวากลุมที่ได Rituximab maintenance ม ีprogression-free survival ท่ียาวกวาเทยีบกบักลุมที่ไมได Rituximab 
maintenance อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน (47.4 เดือนกับ 37 เดือนในกลุม ตรวจพบ minimal residual residual disease 
และ NR กับ 61 เดือนในกลุมที่ตรวจไมพบ minimal residual disease) ดังแสดงในรูป 3D
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การอภิปรายผล

      ความปลอดภัย/ผลขางเคียง พบวากลุมท่ีได Rituximab maintenance มี grade 3-4 neutropenia มากกวากลุม
ท่ีไมได Rituximab maintenance (53% และ 36% p=0.0005) และมี grade 3 หรือการติดเชื้อที่รุนแรงมากกวาใน
กลุมที่ไมได Rituximab maintenance (19% กับ 10% p=0.0099) แตไมมีความแตกตางในแงของการติดเชื้อ grade 1-2  

      การศกึษานีเ้ปนการศกึษาแบบสุม phase 3 แสดงใหเหน็วา
การให Rituxiamb maintenance ในผูปวย CLL อายุมากกวา
เทากับ 65 ป ท่ีไดรับการรักษาดวย FCR มากอน สงผลใหมี
progression-free survival ท่ียาวมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไมไดให โดยเฉพาะในกลุ มผู ป วยท่ีมีอายุมากกวา 70 ป,
unmutated IGHV, deletion11q, ได partial response
หลังจากการรักษาดวย FCR และยังตรวจพบ minimal residual

disease แตไมพบความแตกตางของ progression-free survival
ในกลุม mutated IGHV และในกลุมทีไ่ด complete response และ
complete response with incomplete bone marrow recovery 
รวมถึงการศึกษานี้ไมไดศึกษาในผูปวยที่มี deletion17p ดวย 
อยางไรกต็ามการศกึษานีแ้สดงใหเหน็ถงึการเพ่ิม progression-free 
survival ในผูปวย CLL ที่มีอายุมากกวา 65 ป ซึ่งอาจจะนําไป
สูการรักษาในอนาคตตอไป
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Gemcitabine-oxaliplatin plus rituximab (R-GemOx) as first-line treatment in
elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma: a single-arm,open-label,
phase 2 trial

Qiu-Dan Shen*, Hua-Yuan Zhu*, Li Wang, Lei Fan, Jin-Hua Liang, Lei Cao, Wei Wu,Yi Xia, Jian-Yong
Li, Wei XuLancet Haematol 2018;5:e261-e269
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     เปนการศึกษาตดิตามผลท่ี 5 ปของยา Ibrutinib ในคนไข Chronic lymphocytic leukemia ทัง้ ผูปวยใหม (treatment-naïve, TN) 
และผูปวย Relapse/Refractory CLL โดยรวบรวมผูปวยในวิจัย PCYC-1102และ PCYC-1103 ซึ่งติดตามจนครบ 5 ป โดย 
ผูปวยไดรับยา single Ibrutinib 420 mg หรือ 840 mg oral dialy จนกวาโรคจะ progress หรือมีผลขางเคียงท่ีอันตราย 
ซึ่งไดรวมคนไข high risk genetic เขารวมดวย

     ผลการศกึษาพบวา ผูปวย 132 คน (31 คนเปน treatment-
naïve,101 คนเปน Relapse/Refractory) median age 68 ป 
(43% อายมุากกวา 70 ป) high risk genetic พบ unmutated IGHV 
71%, complex karyotype 31 %,del(17p) 27% และ del (11q) 
27% คนไข R/R CLL เคยไดเคมีบําบัดสูตรอื่นมากอนเฉลี่ย 
4 สูตร โดย 77% ของ TN CLL ไดรบัยา ibrutinib มากกวา 4 ป 
และ 55 % ไดรบัยามากกวา 5 ป , 39% ของ R/R CLL ไดรบัยา 
ibrutinib มากกวา 4 ป และ 28 % ไดรับยา มากกวา 5 ป โดย
มผีลขางเคยีงมากกวาเทากบั grade 3 คอื hypertension 57%, 
pneumonia 37%, neutropenia 24%, thrombocytopenia 14% ,
major hemorrhage 19% และ atrial f ibri l lation 15% 
ผลขางเคียงมักเกิดมากในปแรกและลดลงในปถัดๆมา เมื่อมาดู 
eff icacy พบวา over all response (รวม PR-L) 87% 
(95%CI, 70.2-96.4) ใน TN CLL(CR 29%) และ ORR 89% 
(95%CI, 81.3-94.4) ใน R/R CLL (CR10%) median duration 
of response 72.8 เดือน ใน TN CLL และ 57 เดือน ใน R/R 
CLL median PFS not reached ใน TN CLL และ 51 เดือน 
ใน R/R CLL โดย 5-year PFS rate 92% และ 5-year OS rate 92% 
ใน TN CLL, 5-year PFS rate 44% และ 5-year OS rate 60% 
ใน R/R CLL สําหรับ high risk genetic ใน R/R CLL ORR 
79%-97% และ median PFS ใน R/R CLL ทีม่ ีdel (11q), del
(17p), unmutated IGHV คอื 51,26,และ 43 เดือน ซึง่ผลการตอบ

Single-agent ibrutinib in treatment-naïve and relapsed/refractory chronic 
lymphocytic leukemia:a 5-year experiencet

O’Brien S, Furman RR, Coutre S, Flinn IW, Burger JA, Blum K, Sharman J, Wierda W, Jones J, et al. 
Blood 2018;131:1910-1919

     กลาวโดยสรุป single agent Ibrutinib ในผูปวย treatment-
naïve CLL และผูปวย Relapse/Refractory CLL เมือ่ตดิตามที ่
5 ป พบวามี ตอบสนองท่ีด ีแมในผูปวย high risk genetic R/R 
CLL และมี ผลขางเคียงที่สามารถจัดการได และ ในผูปวย 
treatment-naïve CLL จะไดผลการรักษาที่ดีกวา Relapse/
Refractory CLL

สนองสูงกวาการวิจัยที่ผาน (5-year PFS 43 % in TN CLL 
ในสตูร FCR) และใน high risk genetic R/R CLL พบวาม ีORR 
ที่ สูงโดย TN CLL del (17p) ที่ ได  รับยา alemtuzumab
หรือ FCR มี median PFS 11-18 เดือน ขณะที่ R/R CLL del 
(17p) ที่ไดยา ibrutinib ม ีmedian PFS 26 เดอืน
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      ที ่LYSA N=1444 (2003-2009) พบ median DTI 23 วัน
(0-215 วัน) median follow up 41 เดือน event free survival
at 24 เดือน failure 34% โดยผูทีม่ ีDTI นอยกวา 14 วนั เมือ่เทียบกบั 
DTI มากกวาเทากบั 15 วนั จะม ีLDH ทีสู่ง (79% v 53%; P<.001) 
มกั ECOG มากกวาเทากบั 2 (27% v 13 %:P<.001) ม ีB symptom 
(47% v 30%; P<.001) high aaIPI มากกวา (63% v 47%; P<.001) 
increased DIT จะ achieving EFS at 24 เดือนได สูงกวาเมื่อ 
adjusted IPI (per-week OR,0.93 (95%CI,0.88-0.98;P=0.0050))
และ ยิ่ง DTI ยิ่งนาน fail ตอ EFS at 24 เดือนยิ่งลดลงตาม
figure 1. โดยคนไขทีต่องรบีรกัษา มี DTI นอย มกัจะม ีclinical 
factors ทีแ่ยกวา LDH มกัสงู มกัมี B symptom มักม ีIPI ท่ีสูงกวา
และม ีclinical outcome การรกัษาทีแ่ยกวา ซึง่ตรงกบัวจิยัอืน่ๆ 
ทีผ่านมา
      กลาวโดยสรปุ diagnosis to treatment interval (DTI) ทีน่อย 
มคีวามสัมพันธกบั clinical factors ทีแ่ยกวา และมี clinical outcome 
ที่ไมดี ฉะนั้นในการทําวิจัย DTI เปนปจจัยที่มีผลตอการรักษา 
ผูวจัิยควรแสดงผล DTI และนาํไปวเิคราะหรวมดวย

      เปนการศกึษา cohort study วา diagnosis to treatment interval (DTI) มคีวามสมัพนัธกบั clinical factors และ outcome
ของผูปวย diffuse large B cell lymphoma ซึ่งในการวิจัยสวนใหญมัก มี selection bias คัดผูปวยที่มีอาการรุนแรงท่ีตอง
รีบเรงรักษาหรือไมสามารถรอตรวจทาง patho ไดครบกอนการรักษาออกจากงานวิจัย ทําใหขอมูลวิจัยไมตรงความเปนจริง 
โดยรวบรวมผูปวย DLBCL จาก University of lowa and Mayo Clinic specialized programs of research excellence molecular
Epidemiology Resource,America (MER) และ the Lymphoma Study Association, Europe (LYSA) ผูปวยทกุคนไดรับยาเคมบีาํบดั
เปน anthracycline-based immunochemotherapy ซึง่ outcome ของผูปวย DLBCL ดูท่ี event free survival ที ่24 เดือนหลงัจาก
วินิจฉัย และ DTI นับจาก วันที่ทํา biopsy ครั้งแรกจนถึงวันที่ไดรับยาเคมีบําบัด

      ผลการวิจัยพบวาที่ MER N=986 (ป 2002-2013) 
พบ medin DTI  15 วนั (0-155 วนั) median follow up 84 เดอืน
event free survival at 24 เดือน failure 31% โดยผู ที่มี 
DTI นอยกวา 14 วัน เมือ่เทยีบกบั DTI มากกวาเทากับ 15 วนั
จะม ีLDH ท่ีสงู (68%v42%;P<.001) มกัเปน advanced stage 
(74% v 56%;P<.001) ECOG มากกวาเทากบั 2 (28% v 10 %:P<.001)
มี B symptom (33%v18%; P<.001) high aaIPI มากกวา
(58% v 33%;P<.001) และ DTI ไมมคีวามสมัพนัธกับระยะทาง
มาที่ศูนยรักษาMER  และ increased DIT จะ achieving 
EFSat 24 เดอืนได สงูกวาเมือ่ adjusted IPI (per-week OR,0.83
(95%CI,0.76-0.91);P<.001)และ ยิง่ DTI ยิง่นาน fail ตอ EFSat 
24 เดือนยิ่งลดลงตาม figure 1

Diagnosis-to-Treatment Interval Is an Important Clinical Factor in Newly 
Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Has Implication for Bias in 
Clinical Trials

Ma�hew J. Maurer, Herv´e Ghesqui`eres, Brian K. Link, Jean-Philippe Jais, Thomas M. Habermann, 
Carrie A.Thompson, Corinne Haioun, Cris�ne Allmer, Patrick B. Johnston, et al. J Clin Oncol 2018;
36:1630-1610t

Figure 1. 
Functional form of DTI versus EFS24. DTI, diagnosis-to-
treatment interval;EFS24, event-free survival at 24 months;
LYSA, Lymphoma Study Association;MER, Molecular 
Epidemiology Resource.
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     เปนการศกึษา phase II trial ในผูปวย Relapse/Refractory 
Classic Hodgkin lymphoma ท่ีเคย auto-HCT แลว fail 
ใหการรักษาดวย Nivolumab 3 mg/kg ทุก 2 สัปดาห รวม 3 
cohort study จาก checkmate 205 study เปนวิจัยที่ติดตาม
ผลยา Nivolumab ใน hematologic malignancy นานที่สุด 
โดยแบงผูปวยเปน cohort A:Brentuximab vedotin naïve, 
cohort B: Brentuximab vedotin after auto-HCT, cohort 
C:Brentuximab vedotin before and/or after auto-HCT
     จากการวจิยั 34 sites ใน Europeและ north America พบวา 
243 คน (cohort A N=63, cohort B N=80, cohort C n=100) 
ที่ไดรับการรักษาดวย ยา Nivolumab 3 mg/kg ทุก 2 สัปดาห 
จนกวาโรคจะ progress หรือมี side effect ยาท่ีรุนแรง หรือ 
persistent CR มากกวา 1 ป (cohort C) median age 34 ป 
(26-46 ป) median follow up 18 เดอืน (15-22 เดือน) โดย 40% 
ยังคงไดรับยา nivolumab ตอเนื่องอยู พบ overall response 
rate 69% (95%CI,63%-75%) CR 16% PR 53% ;cohort A ORR

Matthew J. Maurer, Herv´e Ghesqui`eres, Brian K. Link, Jean-Philippe Jais, Thomas M. Habermann, Carrie A.
Thompson, Corinne Haioun, Cristine Allmer, Patrick B. Johnston, et al. J Clin Oncol 2018;36:1630-1610

Armand A, Engert A, Younes A, Fanale M, Santoro A, Zinzani PL, Timmerman JM, Collins GP,
Ramchandren R, et al. J Clin Oncol 2018;36:1428-1439

65% CR 29%, cohort B ORR 68% CR 13%, cohort C ORR
73% CR 12% และ overall median duration of response 16.6 
เดือน (95%CI,13.2 – 20.3 เดือน) ซึ่ง median progression 
free survival 14.7 เดือน (95%CI, 11.3-18.5 เดือน) median 
overall survival not reached และ 1-year overall OS 92 %,
cohort A OS 93%,cohort B OS 95%, cohort C OS 90% 
ซึง่ม ี61 % stable disease or reduced target tumor burdens
และพบมี 70 คนที่ disease progress แต treatment beyond 
progression พบวา 1-year OS TBP vs not TBP (84% v 61%) 
และ TBP 7% achieved CR นอกจากนี ้time to next systemic 
chemotherapy TBP vs not TBP (8.8 v 1.5 เดือน) ซึ่งเปน 
atypical patterns of response ใน immune checkpoint 
inhibitors ซึ่งพบใน solid tumor เชนกัน สําหรับ safety 
side effect สวนใหญเปน grade 1-2 (23%fatigue,15% 
diarrhea,14% infusion-related reactions) มี grade 3-4 
คือ lipase สูง 5%, neutropenia 3%, ALT สูง 3% ไมมีใคร
เสยีชีวติจากการรักษา นอกจากนีย้งัม ี44 คนที่ไดยา nivolumab 
และไปทํา allo-HCT พบวา 6 month PFS 82% และ 6 month 
OS 87% แตพบ hyperacute aGVHD (5%)ซึ่งอาจเกี่ยวของ
กับการไดรับยา nivolumab มากอน แตยังไมมีขอพิสูจนได
แตจะมคีาํเตอืนไวใน label ยา
      กลาวโดยสรุป ยา nivolumab in Relapse/refractory 
Hodgekin lymphoma ที่  fail auto-HCT และเคยได หรือ 
ไมเคยได BV มากอน พบวา efficacy ดีพอๆกันในทุกกลุม 
(แต CR ใน naïve BVมากสุด) และเมื่อติดตามผลการรักษา
ทีน่านขึน้ พบวา ม ีresponse ทีด่ ีและ side effect ทีร่นุแรงนอย 
เมื่อไปทํา all-HCT ตอ หลังไดยา nivolumab พบ PFS และ 
OS ที่สูงขึ้น แตอาจตองติดตามผลการรักษาที่นานกวาน้ีและ
ยังไมมี phase 3 เปรียบเทียบ 
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Prospective subgroup analyses of the randomized MCL-002 (SPRINT) study: 
lenalidomide versus investigator's choice in relapsed or refractory mantle 
cell lymphoma.

Arcaini L, Lamy T, Walewski J, Belada D, et.al. Br J Haematol. 2018 Jan;180(2):224-235. 

     การศกึษา MCL-002 (SPRINT) study ทําในผูปวย mantle 
cell lymphoma ท่ีกลับเปนซ้ําหรือดื้อตอการรักษาจํานวน 254 
รายโดยการสุ ม 2:1 ใหไดรับการรักษาดวย lenalidomide 
(25 มก./วนั) ในวันท่ี1-21 ทุก 28 วนั เปรยีบเทียบกบัเคมีบําบัด
ชนดิใดชนดิใดชนดิหนึง่ดังตอไปนีท่ี้ผูวจิยัเลอืกไดแก Rituximab 
375 มก./ม2 ในวันท่ี 1,8,15,22 และหลังจากนั้นใหทุก 56 วัน 
หรือ chlorambucil 40 มก./ม2/เดือน แบงใหใน 3-10 วัน หรือ 
gemcitabine 1000 มก./ม2 ใหวันท่ี 1, 8, 15 ทุก 28 วัน หรือ 
fludarabine 25 มก./ม2 หยดเขาหลอดเลอืดดาํ หรอื 40 มก./ม2 
กนิ ในวนัท่ี 1-5 ทุก 28 วนั หรอื cytarabine 1-2 กรมั /ม2 หยด
เขาหลอดเลือดดําในวันท่ี 1-2 ทุก 28 วัน โดย lenalidomide, 
rituximab, chlorambucil จะใหไปจนกวาจะมกีารลกุลามของโรค
หรือเกดิภาวะขางเคยีงรนุแรงจนไมสามารถใหตอไดหรอือาสาสมัคร
ไมตองการใหตอ สวน gemcitabine, fludarabine และ cytarabine 
จะใหท้ังสิน้ 6 รอบแลวตดิตามอาการตอทุก 3 เดือนจนกวาจะมี
การลกุลามของโรคหรอือาสาสมัครเสยีชีวิต ผลการศึกษาเบ้ืองตน
ของ MCL-002 study ตพีมิพใน Lancet Oncol. 2016 Mar;17(3):3
19-31 พบวา lenalidomide สามารถทําใหผูปวย mantle cell 
lymphoma ท่ีกลับเปนซ้ําหรือดื้อตอการรักษามี progression 

free survival (PFS) ยาวนานกวาเคมีบําบัดอยางมีนัยสําคัญ 
(median PFS 8.7 เดือน [95% CI 5.5-12.1] vs 5.2 เดือน
[95% CI 3.7-6.9]), HR 0.61 (95% CI 0.44-0.84; p=0.004)
ท่ีคากึง่กลางระยะเวลาตดิตาม 15.9 เดอืน) โดยท่ีภาวะขางเคยีง
จากการรักษามีอัตราการเกิดใกลเคียงกัน  
     รายงานวจัิยนีเ้ปนผลการตดิตามผลระยะยาวของอาสาสมัคร
ในโครงการ MCL-002 โดยพบวาท่ีคากึง่กลางระยะเวลาตดิตาม 
41.3 เดอืน lenalidomide แสดงใหเห็นวาสามารถเพิม่ระยะเวลา
รอดชีวิตโดยรวมของผูปวยไดดงัแสดงในรูปท่ี 1 และเม่ือทําการ
วเิคราะหเพิม่เตมิกพ็บวาในกลุมท่ีความเสีย่งสงู เชน  MIPI score 
สงู, อายุเกนิ 65 ป, ระดบั LDH สงู, ระยะโรค 3-4, กอนมีขนาด
ใหญ, และดื้อตอการรักษาท่ีไดรับลาสุด lenalidomide ก็ยังคง
ใหผลการรกัษาท่ีดกีวาเคมีบําบัดเดีย่วเชนเดมิ  จากการวเิคราะห
ดวยวธิ ีmultivariate Cox regression พบวาปจจยัอืน่นอกเหนอื
จากการรกัษาดวย lenalidomide ท่ีมีอิทธิพลตอผลการรกัษาของ
ผูปวยกลุมนี้ไดแก ระดบั LDH ปกต ิ(P < 0.001), มเีซลลมะเรง็
จํานวนไมมาก (P = 0.005), ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด
มากอนนอยกวา 3 ชนิด (P = 0.005), และระยะหางจากการ
รกัษาครัง้กอนนานเกนิ 6 เดอืน (P = 0.032) รายละเอยีดแสดง
ไวในตารางที่ 1

ผศ.กาญจนา จันทรสูง ภาควิชาอายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น
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รูปที่ 1 แสดง overall survival ของผูปวย relapse/refractory MCL เปรียบเทียบระหวางการรักษาดวย lenalidomide กับ 
เคมีบําบัดเดี่ยวท่ีเลือกโดยแพทยผูรักษา (rituximab/chlorambucil/gemcitabine/fludarabine/cytarabine) 
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Table I. Univariate and multivariate analyses by Cox Regression on PFS by investigator assessment.

Baseline variable

Univariate analysis Multivariate analysis

HR (95% CI) P value HR (95% CI) P value

Treatment (lenalidomide versus IC) 0 65 (0 48–0 87) 0 005 0 42 (0 28–0 62) <0 001
MIPI-based characteristics

MIPI score at diagnosis (high versus low/intermediate)† 1 57 (1 12–2 20) 0 009 — —
MIPI score at baseline (high versus low/intermediate)† 2 11 (1 57–2 83) <0 001 1 51 (1 00–2 27) 0 052
Age, years (≥65 vs. < 1)56 02 (0 75–1 38) 0 919 — —
ECOG PS (2 vs. 0 – 1)1 46 (0 99–2 16) 0 053 — —
LDH (high versus low/normal) 2 00 (1 49–2 67) <0 001 2 02 (1 35–3 01) <0 001
WBC (≥10 x 109/l vs. <10 x 109/l) 1 55 (1 08–2 21) 0 017 — —

Other patient characteristics
Sex (female versus male) 0 86 (0 62–1 18) 0 348 — —
MCL stage at diagnosis (III/IV versus I/II 0 81 (0 46–1 42) 0 461 — —
Tumour burden (low versus high) 0 81 (0 60–1 08) 0 155 — —
Bulky disease (yes versus no) 1 40 (0 98–2 01) 0 063 1 57 (1 01–2 43) 0 045
Bone marrow assessment (negative versus indeterminate/positive)** 72 (0 44–1 20) 0 206 — —
Renal function (normal versus moderate/severe insufficiency) 0

0

0

0

60 (0 43–0 84) 0 003 — —
Prior treatment history

Time from MCL diagnosis to first dose (≥3 versus<3 years 85 (0 64–1 14) 0 280 — —
Number of prior systemic antilymphoma therapies (≥3 versus <3) 1 51 (1 11–2 06) 0 009 1 75 (1 19–2 58) 0 005
Disease status to last prior therapy (relapsed versus refractory 0 77 (0 58–1 03) 0 075 — —
Time from last prior therapy to �rst dose (≥6 vs. <6 months) 74 (0 55–0 98) 0 034 0 68 (0 47–0 97) 0 032
Time since last rituximab to first dose (( ≥230 vs. <230 days 0 79 (0 59–1 07) 0 127 — —
Prior HDT (yes versus no) 0 98 (0 68–1 42) 0 930 — —
Prior SCT (yes versus 0)on 96 (0 66–1 39) 0 837 — —



     ผูปวยหญงิไทย อาย ุ47 ป อาชพีอาจารยพยาบาล มาโรงพยาบาลดวยผืน่และตอมนํา้เหลืองโตมานาน 2 ป อาการเปนมากขึน้ 
2 เดอืนทีผ่านมา
     พ.ศ. 2555 เริม่มผีืน่เปนตุมเลก็ๆ (ไมมนีํา้ขางใน) ขึน้เปนกลุมรวมกนัคลายวงกลมหลาย ๆ วงซอนกนั ทีแ่ขนขาและหลงั (ไมคอย
เปนท่ีลาํตวัดานหนา)ไมมีไข อาการมักจะเปนมากตอนเยน็ทีม่เีหงือ่ออก โดยเฉพาะหลังกลับจากทํางาน รวมถึงหลังลางจาน ถาทาน
แตงโมอาการจะเปนมากขึน้ ชวงแรกอาการดขีึน้ดวยการทานยา CPM แตชวงหลังไมหายจึงตองทา steroid เปนบางครัง้  
     PE: Multiple excoriation with dry skin at trunk and back, multiple well-defined scale-crust, erythematous plague on both 
hand) 
     ไดรับการวินิจฉยัวา Xerotic eczema (ไดรบัการตรวจภมูแิพ 21 จุด ไมพบวาแพอะไร)
     พค. 2557 มผ่ืีนแดงขึน้ทีข่าและลาํตวั (ชวงแรกขึน้เปนปนแดงคลายลมพษิ ตอมาจะเปนรอยดาํและคนัมากขึน้) สวนมากขึน้สมัพนัธ
กบัความรอน ฝุน เหงือ่ และชวงทีม่ปีระจาํเดอืน ไดทาํ Punch biopsy ไดผลเปน Spongiotic dermatitis แพทยใหยา Prednisolone 5 mg 
2*2 และ Colchicine 1*2 มา ผูปวยทานเฉพาะ Prednisolone ผืน่ยบุราบลงแตยงัมสีีคอนขางแดง ทานยาประมาณ 3 สปัดาห 
     สค. 2557 (หลงัหยดุ Prednisolone 1 เดอืน) ผืน่มากขึน้เปนปนทัง้ตวั คนัมากชวงต ี1-3 ทาน atarax (hydroxyzine) อาการไมดข้ึีน 
รวมกับมีไข 38 องศา หนาวสัน่ทุกคืนนานประมาณ 1 สปัดาห หลังจากนัน้เริม่มตีอมนํา้เหลืองโต ทีข่าหนบีขวา 2 cm, ขางคอดานขวา 
< 1 cm ไมเจ็บ บางคร้ังยบุลงเอง ทานอาหารได นํา้หนกัไมลด ถายปกติ
     ตค. 2557 มาพบแพทยทีโ่รงพยาบาลจุฬาภรณ คลําเจอกอนทีเ่ตานมดานซาย < 1cm กลางคนืหนาว ๆ รอน ๆ แตวดัไมพบไข 
ผืน่ลกัษณะเดมิแตกระจายทัว่ผวิหนงั เร่ิมขาบวมทัง้ 2 ขางตัง้แตขาหนบีลงไป นอนยกขาสูงขายบุบางแตไมปกติ เทาซายบวมมากกวา
เทาขวา (21/10/2557)
     PE: PS1, lymphnode at Right posterior jugular 0.5 cm (movable, not tender), Axilla: Left 1.5 cm, Right 2x2.5 & 1x1 cm, Inguinal 
     Right 2x2 & 1x1, Lt 2x2 & 1x1, Abdomen - Normoactive bowel sound, soft, not tender, no hepatosplenomegaly, no ascites 
     or other mass, 
     Extremities - pitting edema 1+ both leg, size upper/lower Rt 45/35 cm , Lt 44/35 cm (ผป.บอกวาปกตขิาซายโตกวาชัดเจน)]
     Skin - mild erythema, dry, discrete small red and black pigment dot, some scratch scar
     USG dropper - No DVT both leg
     Lab - Hb 13.7, Hct 41.5, MCV 85.4, RDW 14.7, WBC 8160, Plt 382000, N 56, L 31, M 7, INR 0.9, aPTT ratio 1, Glucose 99, 
            BUN 5, Cr 0.59, Alb 4.4, glob 3.2, TB 0.55, DB 0.28, ALP 111, AST 43, ALT 46, uric 6.6, Ca 10.6, PO4 4, ANA profile - 
            Positive fine speckled titer 1:80 (Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, dsDNA, Histone) 
     Stool concentration - Not found, Agar plate - No growth
     AntiHIV- negative, HBsAg - negative, AntiHBs - negative, AntiHBc - Positive, AntiHCV - negative
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28/10/57 Rt groin LN excisional Bx – size 3 cm (homogeneous tan-gray LN) Impression: Langerhans cell histiocytosis
     - scattered reactive lymphoid follicles and extensive sinus and nodular expansion of interfollicular region due 
       to histiocytic proliferation as well as Langerhans cells and interdigitating dendritic cells. Some of the proliferating 
       histiocytes contain melanin and hemosiderin pigment.
     - Also seen prominent post-capillary venules, plasma cells, follicular hyperplasia and eosinophils. No granuloma 
       or malignancy seen.
     Review pathology (ปรึกษา Hematopathologist ร.พ.พระมงกุฎเกลาฯ)
     - There are atypical Langerhans cells possessing mild nuclear atypia with occasional nuclear groove, which are 
       positive for CD1a, S-100, CD68. 
     CD3, CD20, and CD23 highlight population of T-cell, B cell, and dendritic cells without cytologic atypia and abnormal 
     expansion
26/12/57 Bone marrow aspiration – normal, Cytogenetic 46,XX[20] (hypocellularity 1+, M:E 3:1, increase young monocyte/
monoblasts 3%, eosinophil 6%, abnormal lymphoid 3-4%, histiocyte with high activity 4%)
     BMBx – normocellular (50-60%), M:E 3-4:1, No morphologic cluster of histiocyte or histiocyte-like cells. No 
     granuloma seen. 
     The eosinophils, blasts or plasma cells, and lymphoid cells are not significantly increased, and no lymphoid 
     aggregation seen. 
29/12/57 Rt thigh skin biopsy – Verruca vulgaris 
     Slightly elevated skin lesion and dermal connective tissue. There is nodular acanthosis, hyperkeratosis and parakeratosis 
     with bulbous rete ridges. The keratinocytes displays atypical change with mark and generalized increased keratohyaline 
     granules. Some cell poses enlarge nuclei, vesicular chromatin, distinct nucleoli and perinuclear halo. CD1a, S100, 
     CD68 skin (SP14-02690) - negative 

30/10/57 CT neck-chest-Abd เนื่องจากผูปวยมีประวัติแพ 
contrast รนุแรง จงึตองให premedication ดวย prednisolone 
(หลังจากทํา lymphnode biopsy เรียบรอยแลว) กอนทํา CT 
superficial LN ยุบลงเหลือ 1/3 ของกอนทาน และผื่นยุบหมด
     - Several subcentrimetre LN at bilateral cervical regions 
       size up to 0.5 cm; bilateral axillary regions size up to 
       0.7 cm (กอนทาน steroid size 2 cm); bilateral external 
       iliac and inguinal LN size up to 0.8 cm (กอน prednisolone 
       size 2 cm)
     - No significant mediastinal, supraclavicular, paraaortic 
       LN. Liver, GB, portal vein, spleen, both kidney - WNL
     - No bony destruction, no pulmonary nodule, no ascites.  
26/12/2561 Bone X-ray (Pelvic, Mandible, Skull) - Normal, 
CXR - Normal

การดําเนินโรค

ธค. 2557 ชวงหลังแพหลายอยาง รวมท้ังถุงมือ/นํ้ายาลางจาน/
ฝุน/เปนมากชวงมปีระจาํเดอืน ผืน่เยอะขึน้เปนตุมแดง/ดาํเลก็ ๆ
คัน มี urticaria กลมๆขึ้นตามขอพับและหลังศอก/เขา ทาน 
Chlorpheniramine รวมกับ หลีกเล่ียงส่ิงกระตุ นแลวดีขึ้น 
ไมมีไขอีกตอมน้ําเหลืองยุบลงเกือบหมด (เหลือแค 1 cm
ขาหนบีขวา) รวมกบัเริม่รูสกึเหน่ือยงายมากขึน้เวลาเดนิขึน้บันได 
ไมถงึกบัตองหยดุหรอืหอบ เหมอืนเปนลมวูบๆจะหลบัเวลาขบัรถ
     PE - 1.5 cm right axilla, 1 cm left groin (medial), surgical 
     scar rt groin, Liver cannot be palpated, splenic dullness 
     positive
     Ext - folliculitis with old hyperpigmentation, No edema
     Hb 13.2, MCV 86.6, RDW 14.2, WBC 6000, Plt 321000, 
     N 62, L 28, M 4.5, E 5, INR 0.79, aPTT 23.9
     FBS 94, BUN 10, Cr 0.59, Na 142, K 46, Cl 102, HCO3 29, 
     LFT WNL, uric 5.1, Ca 9.3, LDH 433 (normal)
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12/1/58 *** ตรวจที่สถาบันโรคผิวหนังพบวาแพ Kathon CG 
severity 2+ ตัวเดียว (จาก 23 ชนิด) ขึ้นเปนตุมนูนแดง ขนาด
เทาเม็ดกระดุม 
Kathon CG เปนสารกันเสียชนิดหนึ่งมักพบใน
     - แชมพ,ู เครือ่งสาํอาง, ครมีบํารงุผวิ, ยาทากนัแดด, เจล
       แตงผม บางชนิด
     - ยาทาฆาเชือ้ราและเช้ือแบคทีเรยีบางชนิด, นํา้ยาทาํความ
       สะอาด, นํ้ายาปรับผานุมบางชนิด
     - ผาเย็น, กระดาษหออาหาร, กระดาษชําระชนิดเปยก
     - สีและนํ้ามันที่ระเหยได, นํ้ายาลางรูป, หมึกพิมพ, นํ้ายา
       หลอเย็นในงานอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม เทป กาว 
       นํ้ามันเครื่อง
     หลังจาก skin test 72 hr ผื่นจาก Nickel ขึ้นเพิ่มอีก 1จุด 
ตอนนี้ทาน base cream จากสถาบันโรคผิวหนัง
     skin biopsy ผืน่ทีข่ึน้ใหมทีข่า 2 ขาง  - both are Verruca 
vulgaris, negative of CD1a, S-100, CD68

การรักษา 

     แนะนาํหลีกเลีย่งสิง่กระตุน (Kathon CG) อาจตองพกังาน
ระยะหนึง่ + ให short course oral and tropical corticosteroid 
& Antihistamine

การดําเนินโรค (ตอ)

2/2/58 หลีกเลี่ยงส่ิงกระตุน ไปวัดตางจังหวัด สบายดี ไมมี
อาการอะไรเลย ไมคนั ไมม ีLN โต ผืน่ดําเกาๆจางลงมาก หลงั
กลับมาเร่ิมทํางานมีผื่นคันสีแดงมากขึ้น มีตอมนํ้าเหลืองเล็ก ๆ
ขนาด 0.5 cm โตทีข่าหนีบทัง้ 2 ขาง เจ็บเลก็นอยทีค่อดานซาย
เวลาคลํา LN แตคลาํไมพบ PE - subcm LN both groin, 1 cm 
right axilla, generalized red papule with itching, no urticaria, 
no hepatosplenomegaly) 
16/2/58 สบายด ีอาการผ่ืนคนัหายสนทิหลงัจากพกังาน 2 สปัดาห 
ตอมนํ้าเหลืองยุบลงมาก สดใส  
     PE - No lymphadenopathy, no new rash, no hepato-
splenomegaly, H&L WNL. Lab test CBC & Chemistry - all 
is normal
16/3/58 ชวงกลบัไปออกไปนเิทศนกัเรยีนทีส่มทุรปราการ 2 สปัดาห 
มีผื่นบาง ไมมาก แตหลังกลับมาที่วิทยาลัยพยาบาล ผื่นมาก
เปนปนหนา ๆ ผ่ืนเยอะขึน้ทีห่ลงั และแขนขา ไมม ีLN ขึน้ใหม
17/6/58 ผืน่เยอะขึน้เลก็นอย บางครัง้มไีขตํา่ๆตอนผืน่ขึน้ ไมมี
ตอมนํ้าเหลืองโต ขาไมบวม ทานได 
     สังเกตุพบวาผื่นมากข้ึนชัดเจน หลังอยูใกลคนถูพื้น และ
ข้ึนหอผูปวย, และเปนชวงเดียวกับปที่แลวที่ผื่นเยอะ (หนาฝน)
เวลาผืน่ข้ึนจะหลกีเลีย่งสิง่กระตุน ทาน atarax/chlorpheniramine/
telfast (fexofenadine) 

ยาอืน่ ๆ ทีท่า Urea cream and based cream  อาการดข้ึีนบาง
29/7/58 ไดยายงานเขากระทรวงเมื่อ 2 เดือนที่ผานมา (ไมตอง
ขึน้ดคูนไข ไมไดอยูกลางเมอืงทีฝุ่นควนัรถมาก) ผ่ืนนอยลงมาก 
รอยดําจาง ไมมีตอมนํ้าเหลืองโต ไมมีไข PE - WNL, no 
lymphadenopathy, no hepatosplenomegaly, Ext - no edema 
     Hb 13.6, MCV 85, RDW 13.2, WBC 7440, Plt 319000, 
N 54.5, L 40, M 3.6, E 1.7
     BUN 8, Cr 0.7, Na 142, K 4.7, Cl 104, HCO3 27, LDH 337,
 AST 18, ALT 17, Ca 9.2, PO4 3.5
17-20/9/58 ไปงานเกษียณอายุที่อุดร นอนโรงแรม 4 วัน
20/9/58 เริม่มผ่ืีนขึน้ทีแ่ขนทัง้ 2 ขาง และหลงัเปนตุมแดงเลก็ๆ 
บางอันมีหัวสีขาว คัน ไมเจ็บ จากขึ้นลามมาขาและลําตัว 
23/9/58 เริ่มรูสึกมีไขตํ่าๆ ไมไดวัด หนาวเล็กนอย ไมสั่น ไมมี
ตอมนํ้าเหลืองโต 
     Rx - Prednisolone(5) 2x2 oral pc # 3 days then 3x1 
oral pc for 2 weeks แลว off (หลังทานยา ผื่นยุบดี) 
8/2/59 มีผืน่เลก็ๆขางคอและตนแขนชวงมีประจาํเดอืน ประมาณ
เดือนละครั้ง ไมมีไข ไมมีคลําไดตอมนํ้าเหลือง 
     มีชวงพาพอไปร.พ.ราชวถิ ีผืน่ขึน้มาก แตไมมไีข ไมมตีอม
นํา้เหลอืงโต ทา Steroid cream รวมกบั ทาน Prednisolone 1x2 นาน 
1 สัปดาหแลวหาย 
6/2/60 ประจําเดอืนเริม่ขาด ไมตรงรอบและนอยลง  (เวลา contact 
พวกนํ้ายาลางจาน มีผ่ืนบางแตไมมาก ทา steroid แลวดีขึ้น)
เวลาโดนสารทีแ่พจะมผีืน่มากขึน้ รูสกึมไีขตํา่ๆนานๆครัง้ วดัไม
ไดไข ไมเปนหวัด ไมคอยไดออกกําลังกาย ถานอนนอยผื่นจะ
ขึ้นเยอะกวานอนพอ 
17/9/61 (ทาน Prednisolone ครัง้สุดทายตนเดอืนธนัวาคม 2559) 
สบายดี ไมมไีข ไมมผีืน่ ทานไดปกต ิไมมปีระจําเดอืนมา 3 เดือน
แลว ไมปวดหัวแลว ถาไมโดนนํ้ายาลางจาน/สีทาบาน/แตงโม/
ปลาบางอยาง ยกเวน แซลมอน/เนือ้สัตวทานแลวปวดหวั ไมได
ใชยา steroid มานานแลว
     PE - No lymphadenopathy, H&L WNL, Abd - normoactive
BS, soft, not tender, no hpeatosplenomegaly, Ext - no edema, 
no rash  
     Hb 14.2, MCV 85, RDW 12.8, WBC 7950, Plt 271000, 
N 66, L 25, M 5, E 3.4
     FBS 86, TC 199, TG 123, HDL 40, LDL 134, BUN 9, 
Cr 0.64, Na 140, K 4.8, Cl 102, HCO3 27, uric 5.3, alb 4.2, 
glb 2.8, LFT WNL, Ca 9.5, PO4 3.3, Mg 2.12, LDH 383 (normal)
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     Langerhans cell histiocytosis (LCH) หรือที่เคยถูกเรียกวา Histiocytosis X เปนเนื้องอกของ Langerhans cells ซ่ึงเปน
เซลลในระบบภมูคิุมกนั (Phagocytosis and/or processing and presentation of antigens to T cells) ทีมี่อยูทัว่รางกาย แตบาง
อวยัวะเชน ผวิหนงั กระดกู ตอมนํา้เหลอืง ตบั มาม ปอด ไขกระดกู รวมถงึตอมใตสมอง (Pituitary) จะพบไดบอยกวาอวัยวะอืน่ 
(particular affinity)2  และเปนโรคท่ีพบบอยท่ีสุดในความผิดปกติของ Histiocytic disorder (Histiocyte เปนคําโบราณ หมายถึง 
tissue cell)
     โรคนีพ้บนอย สวนมากพบในเดก็ แตสามารถเกดิในผูใหญไดเชนกนั 
(อัตราการเกิดโรคในเด็กประมาณ 5 ราย เทียบกับในผูใหญ 1-2 รายตอ
ประชากร 1 ลานคน) สาเหตุของโรคยังไมชัดเจน ยังเปนที่ถกเถียงวา
โรคนี้เปนมะเร็งหรือไม หรือเปนเพียงความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 
(dysregulated immune activation) หรือทั้งคูรวมกัน ซึ่งปจจุบันพบวา 
โรคนีม้คีวามเก่ียวของกับการกลายพนัธุของ Mitogen-activated protein 
kinase (MAPK)/extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway 
genes โดยเปน BRAF-V600E mutation 50% และอกี 50% ท่ีไมม ีBARF 
mutation จะมี MAP2K1 (Encoding MEK) อีก 33% นอกจากนี้ยังพบ 
gene mutation อืน่ๆใน pathway นี ้เชน ARAF และ ERBB3 ซึง่โดยมาก
เปน Clonal disease ยกเวนรอยโรคทีป่อดซึง่อาจเปน polyclonal ทีเ่กดิ
จากการถูกกระตุนจากการสูบบุหรี่ได แตทั้งนี้การตรวจ gene expression profile (GEP) ยังบงชี้วา LCH cell เปน myeloid 
precursor มากกวา differentiated epidermal LC ซึ่งอาจนําไปสูแนวทางการรักษาใหม ๆ ตอไปในอนาคต
     เปนโรคทีม่อีาการหลากหลาย ตัง้แตไมรุนแรง เชนรอยโรคท่ีกระดูกหรอืผืน่ผิวหนงัที่ใดทีห่นึง่ (Single indolent lesion, unifocal) 
ซึ่งอาจหายไดเอง โดยผูปวยมักจะมาพบแพทยดวย lytic bone lesion (eroding the cortex) หรืออาจมาดวยกอนใกล ๆ กระดูก 
(Skull, femur, vertebra, pelvic bones, and ribs) หรือตอมนํ้าเหลืองโต รวมถึงรอยโรคที่ผิวหนัง ปอด หรือในสมอง (Pituitary 
gland) ที่ทําใหผูปวยมาดวยอาการของ Diabetes insipidus ซึ่งมักจะพบในเด็กโตหรือผูใหญ จนถึงโรคระยะแพรกระจาย 
(multisystem disease) ทีม่กัจะพบในเด็กเลก็ มาดวยไข เมด็เลอืดตํา่ ผืน่ผวิหนงั รอยโรคทีก่ระดกู และตบัมามโต1 ผูปวยกลุมนี ้
10% อาจมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได ซึ่งอาการที่แตกตางกันนี้อาจอธิบายไดจากตําแหนงเซลลที่เกิดการกลายพันธุท่ี tissue-
restricted dendritic cells, tissue restricted precursor, circulating precursor จนถงึ hematopoietic cell ตามลําดบั การประเมนิ
ความรนุแรงของตวัโรคขึน้อยูกบัตาํแหนงทีม่รีอยโรค และการตอบสนองตอการรกัษาในครัง้แรก ซึง่จากการวจิยัในผูปวยเดก็ พบวา
อวัยวะที่มีความเสี่ยงสูง (Risk organs) ไดแก ไขกระดูก และตับ มาม ซึ่งพบวา BRAF-V600E mutation ไมมีความสัมพันธกับ
ความรุนแรงของโรค รวมถึงอัตราการรอดชีวิต แตอาจเพิ่มความเส่ียงในการไมตอบสนองตอการรักษา หรือโรคกลับเปนซํ้าถึง 
2 เทา ซึ่งตองมีการติดตามผลที่ชัดเจนตอไป1,2

     ไมวาผูปวยจะมีอาการมากหรอืนอย (unifocal or multisystem disease) ลักษณะเฉพาะทีพ่บเสมอในโรค LCH คอื Dendritic 
cells ทีย่อมตดิ CD1a, S100 และ CD207 (langerin) ซึง่จะแสดงออกมากใน immature epidermal Langerhans cells เน่ืองจาก
เปน lectin ที่จําเปนตองใชในการสราง cytoplasmic Birbeck granules  (By electron microscopy) ซึ่งจําเพาะเจาะจงตอ 
epidermal Langerhans cells และที่รอยโรคจะมีเซลลอักเสบแทรกอยูเปนจํานวนมาก    

     Epidermal Langerhans cells ในภาวะปกติมีอยูประมาณ 1% 
ของ epidermal cells ซ่ึงพัฒนามาจาก yolk-sac progenitors and 
fetal liver-derived mononocytes สวนเดียวกับที่พัฒนามาเปนเซลล
ผิวหนงัตัง้แตแรกเกดิ ตางจาก dendritic cells ทีพ่ฒันามาจาก Myeloid 
progenitor cells ในไขกระดูก แตทั้งนี้ Monocyte-derived cells ใน
กระแสเลอืดสามารถพฒันาเปน Epidermal Langerhans cells ในชัน้ 
Epidermis ไดหากมกีารอักเสบหรอืเสียหายของเซลลเหลานี ้และเมือ่
ถูกกระตุนผาน chemokine receptor (CCR7) activated Langerhans 
cells จะเดินทางไปที่ตอมนํ้าเหลืองเพื่อกระตุน T cells (present 
antigen) 
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     การรักษามีหลากหลายทั้งการผาตัด ยาเคมีบําบัด หรือการฉายแสง ซึ่งในผูปวยบางรายโดยเฉพาะผูปวยมีรอยโรคเพียง
ตาํแหนงเดยีว  พยากรณโรคมักจะดี (overall survival > 99%) และไมจําเปนตองไดรบัการรักษา3 สวนผูปวยเดก็ทีเ่ปน multisystem
involvement ท่ีไมตอบสนองตอการรักษามีอัตราการเสียชีวิตถึง 66% ดังนั้น แนวทางการรักษาสวนมากจึงเปนการรักษาเต็มท่ี
เพ่ือหวังใหหายขาดจากโรค ยกเวนผูปวยเด็กท่ีมีรอยโรคเฉพาะที่ผิวหนังและไมมีอาการ อาจใชการตรวจติดตามไปกอนได ซึ่ง
อาจแบงเปนกลุมตามตําแหนงที่มีรอยโรคดังตอไปนี้

     2. รอยโรคทีก่ระดกูหลายตาํแหนง หรอืมรีอยโรคในตาํแหนง nonrisk site รวมกบัทีก่ระดกู การรักษามาตราฐานคือ LCH-III 
trial (Vinblastine/Prednisolone) นานประมาณ 1 ปเปนอยางนอย ซ่ึงพบวาอตัราการกลับเปนซํา้นอยกวาการรกัษาเพยีง 6 เดอืน
อยางมีนัยสําคัญ4

     3. High-risk LCH (risk-organ involvement) เชน ในทารกทีม่ตัีบมามโต และจํานวนเมด็เลือดนอยผิดปกต ิการรกัษามาตราฐาน
คอื ใหยาเคมบีาํบดั Vinblastine/Prednisolone/Mercaptopurine นาน 1 ป ตามการศกึษาใน LCH-III3 แตพบวาการเพิม่ Methotrexate 
ไมไดเพิ่มการตอบสนอง หรือลดการกลับเปนซํ้าของผูปวยกลุมนี้เทาไหรนัก และจากการศึกษาแบบ retrospective พบวาการให 
Cytarabine monotherapy3 อาจมีประโยชนสําหรับผูปวยที่ไมเคยไดรับการรักษามากอนทั้งในแงประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน และผล
ขางเคียงลดลงกวาการให Vinblastine/Prednisolone ซึ่งตองอาศัยการรวบรวมขอมูลตอไป
     4. CNS-risk lesions (ผูปวยที่มีรอยโรคที่ Mastoid, Sphenoid, Orbit, Clivus, temporal bone จะมคีวามเสีย่งในการเกดิ DI 
และ/หรอื neurodegenerative CNS LCH สงูขึน้3) หากรกัษาดวย Vinblastine/Prednisolone อยางนอย 6 เดอืน จะลดความเสีย่ง
ของการเกดิ DI จาก 40% เหลอื 20% จากการรักษาดวยการผาตดั หรอื single-agent therapy3 และหากรักษาดวย Vinblastine/
Prednisolone ไปนาน 12 เดือนตาม LCH-III ความเสี่ยงของ DI ลดลงเหลือเพียง 12%4 และหากผูปวยดื้อตอการรักษาดวย 
Vinblastine/Prednisolone นี้ อาจรักษาดวย Cytarabine หรือ Clofarabine ตอไป5 
     สําหรับ LCH ในผูใหญ เนื่องจากมีอัตราการเกิดโรคนอย จึงไมมีขอมูล prospective clinical trial มเีพยีง case report หรอื 
case series จึงใชแนวทางรักษา ตามขอมูลในผูปวยเด็ก แตพบวา ใน Multifocal LCH ผูปวยมักจะตอบสนองตอการรักษาดวย 
Vinblastine/Prednisolone ไมคอยดีเทาในเด็ก และมีผลขางเคียงคอนขางมาก จึงแนะนําใหรักษาดวย Cytarabine 100 mg/m2 

5 วันตอเดือน นานท้ังหมด 12 เดือน และเพิ่มขนาดยาเปน 150 mg/m2 ในผูปวยที่มีรอยโรคในสมอง หรือ CNS-risk lesions 
หรอื progressive neurodegeneration สวน Pulmonary LCH ซึง่มกัจะพบในผูปวยทีม่ปีระวติัสบูบหุรี ่ซึง่ในบางรายโรคอาจสงบ
หลังจากหยุดสูบบุหร่ี แตหากไมเปนดังนั้น อาจตองใหการรักษาดวยยาเคมีบําบัดเชน Cytarabine หรือ Cladribine รวมกับ 
Corticosteroid
     ยาเคมีบําบัดที่เปนมาตราฐานตาม LCH-III study คือ 
Vinblastine, Prednisolone, and Mercaptopurine นานประมาณ 
1 ป ซึง่ชวยเพิม่ PFS จากการรักษานานเพียง 6 เดือนไดอยาง
มนียัสําคญั (5-yr relapse rate 37% vs 54%; P=0.03) แตทัง้นี้
สามารถชวยใหผูปวยหายจากโรคทีเ่ปน high-risk disease ไดเพยีง
ประมาณ 50% และยังอาจมีการกลับเปนซํ้าของโรคมากในชวง 
2 ปแรก นอกจากนีย้งัอาจม ีlong-term consequences รวมถงึ 
devastating neurodegenerative syndrome เกิดขึ้น หลังจาก
อาการเสมือนหายขาดจากโรคได

     1. ผูปวยทีม่รีอยโรคเพยีงตาํแหนงเดียว เชน รอยทีผ่วิหนงั 
(Skin-limited LCH) ซึ่งมีผูปวยกลุมนี้มีจํานวนนอย อาจใชการ
รักษาเฉพาะที่ เชน topical steroids, nitrogen mustard, or 
imiquimod, surgical resection, phototherapy กอน หากไม
ตอบสนองจงึใชยาเคมบํีาบดัเชน Methotrexate 20mg/m2 weekly, 
6-Mercaptopurine 50mg/m2 per day, Vinblastine/Vincristine, 
Thalidomide, Cladribine, and/or Cytarabine  สวนรอยโรคท่ี
กระดูกเพียงตําแหนงเดียว อาจใชการขูด (Curettage), ฉีด 
Corticosteroid เฉพาะที่, การฉายแสงรังสีรักษา ซึ่งโดยทั่วไป
จะไดผลดี ควบคุมโรคไดถึง 90% 
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     หากมีการกลับเปนซ้ําของโรคหรือดื้อตอการรักษาดวยสูตรยาตาม LCH-III อาจใช lower-dose Cladribine 5 mg/m2/day 
นาน 5 วัน/เดือน รวมประมาณ 6 เดือน อัตราการตอบสนองอยูที่ 22% และ 62% หากมีและไมมี risk-organ involvement 
ตามลําดับ และเพียงแค 4% ที่หายขาดจากโรค ที่ 24 สัปดาห แตการให nucleoside analogs ในปริมาณมากเชน Cytarabine 
1 gm/m2/day รวมกับ Cladribine 9 gm/m2/day นาน 5 วัน/รอบ ผูปวยจะมีการตอบสนอง หายขาดจากโรคมากกวา แตก็มีผล
ขางเคียงจากการรักษามากขึ้นเชนกัน5 ซึ่งการตอบสนองดีตอ nucleoside analogs นี่ เขาไดกับผลการตรวจพบใหมท่ีวา LCH 
มีกลไกการเกิดมาจาก immature myeloid precursors ซึ่งอาจใหผู ปวยกลุมนี้ไปทําการปลูกถายไขกระดูก (Allogeneic 
hematopoietic-cell transplantation) เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดจากโรคตอไป
     นอกจากนี้สําหรับการรักษาโรค LCH ในอนาคตยังมีงานวิจัย LCH-IV5 เพื่อตอบคําถามวา หากใหการรักษานานขึ้นเปน 
24 เดือน เทียบกับ 12 เดือนใน LCH-III  และการใหยา 6-mercaptopurine เพ่ิมขึ้นจาก Vinblastine/Prednisolone ในกลุม 
high risk ผลการรกัษาจะดีขึน้หรอืไม และผลขางเคยีงจากการรกัษาเปนอยางไร รวมถงึ แนวทางการรักษาใหมๆ เชน Vemurafenib5 

ท่ียังยั้ง MAPK activation ตามกลไกการเกิดโรคท่ีพบ ซึ่งขณะนี้ยังรอผลการวิจัยในผูปวยเด็ก ซึ่งแนวโนมผลการรักษาคอนขาง
ดมีาก (metabolic response rate 100% ในผูปวย Erdheim Chester disease 12 ราย แตโรคกลับเปนซํา้ถงึ 75% หลงัจากหยดุยา)  
แตจากการรักษาผูปวย melanoma ดวยยานี้ พบผลขางเคียงคอนขางมาก ผูปวยเปนมะเร็ง (Squamous cell carcinoma) หลงั
การรกัษาถงึ 30% นอกจากนีย้งัมผีลขางเคยีงอืน่ๆ เชน ผืน่ ปวดขอ ไข คลืน่ไสอาเจยีน ถายเหลว และออนเพลยี ซึง่ตองประเมนิ
ขอดีขอเสียในการนํามาใชรักษาผูปวยตอไป

อภิปราย

     จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน จะพบวาการรักษาโรค LCH 
ตองอาศัยการประเมินเปนรายบุคคล และใชวิจารณญาณของ
แพทยผู รักษาคอนขางมาก เนื่องจากผู ปวยบางรายอาการ
ไมรุนแรง โรคอาจสงบไดโดยไมจําเปนตองไดรับการรักษา 
ในขณะที่ผูปวยบางรายอาจมีอาการรุนแรง ไมตอบสนองตอ
การรักษา แมไดยาเคมีบําบัด มีโอกาสที่โรคจะกลับเปนซํ้า
และอัตราการเสียชีวิตคอนขางสูง ซ่ึงยังไมทราบปจจัยท่ีชวย
ในการพยากรณโรค นอกจากตําแหนงท่ีมีรอยโรค วาเปนเพียง
ตําแหนงเดียวหรือหลายตําแหนงรวมกัน นอกจากนี้ ขอมูลยัง
ไมแนชัดวา โรคนี้เปนโรคมะเร็งหรือเปนเพียงความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุมกัน (dysregulated immune activation) หรือ
ท้ังคูรวมกัน
     ขอมลูทาง preclinical study ทีแ่สดงใหเห็นวา Langerhans 
cells มีความเก่ียวของกับตนเหตุในการเกิด Allergic contact 
hypersensitivity, Atopic dermatitis, และ immunologic 
reaction อื่น ๆ โดยเฉพาะท่ีเปน cell-mediated reactions 
ในชั้นผิวหนัง โดยพบวาเมื่อคนหรือหนูถูกกระตุน (contact 
allergen) จะมีปริมาณของ Langerhans cells มาที่ dermal 
vessels เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก6,7

     ผูปวยรายนี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาในผูปวย LCH 
บางราย มกีารดาํเนนิโรคแบบ autoimmune disease (immune 
dysregulation)8-10 ซึ่งโรคอาจสงบไดดวยการหลีกเลี่ยงส่ิงที่
ผูปวยแพ (ในรายนี้แพ Kathon CG) โดยไมตองอาศัยยาเคมี
บําบดั เนือ่งจากผูปวยรายนี ้ประวตัขิองการมผีืน่ ตอมนํา้เหลอืงโต 
และความรูสึกวามีไขสัมพันธกับสิ่งกระตุนบางอยางคอนขาง
ชัดเจน จึงไดรับการตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาสิ่งกระตุน จนนําไปสู

การพิสูจนวา เมื่อหลีกเล่ียงส่ิงกระตุนดังกลาว นําไปสูภาวะโรค
สงบได ซึ่งเขาไดกับลักษณะของ immune dysregulation 
มากกวาโรคมะเร็ง ชวยใหผูปวยไมตองไดรับยาเคมีบําบัดและ
ผลขางเคียงของยาโดยไมจําเปน ทั้งที่มีลักษณะอาการที่นํามา
คลายกับ multisystemic LCH (ตอมนํ้าเหลืองโต มีผื่น และ
มักจะมีไขหลังสัมผัสส่ิงกระตุนปริมาณมากแลวมีผื่นขึ้น รวมถึง 
เหนื่อยงายและขาบวมเปนชวงสั้นๆ) ซ่ึงขอมูลที่ยังขาดไปใน
ผูปวยรายนี้คือ ไมไดรับการตรวจ BRAF-V600E mutation 
และการตรวจหาการกลายพันธุอื่นๆใน MAPK pathway อีกท้ัง
การตัดชิ้นเนื้อจากผิวหนังทําหลังจากไดรับ Corticosteroid 
premedication กอนทําเอกซเรยคอมพิวเตอร จึงมีเฉพาะ
ชิ้นเนื้อจากตอมนํ้าเหลืองที่เปน LCH ชัดเจน สวนผื่นผิวหนัง
นั้นอาจเปนตวัโรคทีต่รวจไมพบหลงัได steroid, paraneoplastic, 
หรือ allergic dermatitis ได
     ส่ิงที่ไดรับจากผูปวยรายนี้คือ กอนพิจารณาแนวทางการ
รักษาในผูปวย Langerhans cell Histiocytosis  แตละราย 
แพทยผูรักษาควรพิจารณาประวัติและการดําเนินโรคของผูปวย
อยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหการรักษาที่เหมาะสม ชวยใหผูปวย
ใชชีวิตอยูไดอยางปกติ ปราศจากโรค และไดรับผลขางเคียง
จากการรักษานอยที่สุด  รวมถึงสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
ใหม ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหมีเครื่องมือในการวินิจฉัย แยกโรคทีมี
การดําเนินโรคแตกตางกัน วาผูปวยกลุมใดควรไดรับการรักษา
มากนอยแคไหนไดอยางชัดเจนมากขึ้น เชนลักษณะการกลาย
พันธุของยีนที่สัมพันธกับการดําเนินโรคและการตอบสนองตอ
การรักษา เปนตน
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