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บทน� ำ
ปัจจุบนั การให้ยาเคมีบำ� บัดสูตร R-CHOP ทีป่ ระกอบด้วย
rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine
และ prednisone ถือเป็ นการรักษามาตรฐานในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อม
น�ำ้ เหลืองชนิด Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
อย่างไรก็ตามมีผูป้ ่ วยเพียงร้อยละ 60 ทีห่ ายจากการรักษาด้วย
ยาเคมีบำ� บัดสูตรนี้
ยา polatuzumab vedotin เป็ นยาทีอ่ ยู่ในกลุม่ antibody-drug
conjugate โดยประกอบไปด้วยส่วน monoclonal antibody ที่
สามารถจับจ�ำเพาะกับ CD79b ซึง่ มีการแสดงอยู่บนผิวเซลล์มะเร็ง
และส่วนทีเ่ ป็ นสาร monomethyl auristatin E ซึง่ มีคุณสมบัติ
เป็ นตัวยับยัง้ การแบ่งตัวของเซลล์ผ่านการยับยัง้ microtubule
วิธกี ารศึกษา
ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาในผูป้ ่ วย DLBCL อายุ 18-80 ปี ทีไ่ ม่เคย
ได้รบั การรักษามาก่อน โดยมีคะแนน Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG) performance status ระหว่าง 0-2
และ International Prognostic Index (IPI) ระหว่าง 2-5 การ
ศึกษาจะไม่รวมเอาผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตเิ ป็ น indolent lymphoma
หรือมีการกระจายของโรคไปยังระบบประสาทส่วนกลาง (central
nervous system involvement)
ลักษณะการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุม่
ควบคุมแบบปกปิ ดสองทาง (double-blind, randomized,
placebo-controlled, phase 3 trial) ผูป้ ่ วยกลุม่ ทีห่ นึ่ง จะได้
รับยา polatuzumab vedotin แทนยา vincristine ทีม่ อี ยุ่เดิม
ในสูตร R-CHOP (pola-R-CHP) ส�ำหรับกลุม่ ทีส่ อง จะได้รบั ยา
สูตร R-CHOP
ผลการศึกษา
มีผูป้ ่ วยเข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมด 879 ราย โดยมี 440 ราย
ในกลุม่ pola-R-CHP และ 439 ราย ในกลุม่ R-CHOP ผูป้ ่ วย
ทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะพื้นฐานใกล้เคียงกัน อายุมธั ยฐาน (median
age) ของผูป้ ่ วยในการศึกษาเท่ากับ 65 ปี

หลังจากติดตามผลการรักษาที่ระยะกึ่งกลางเวลาติดตาม
(median follow up time) 28.2 เดือน พบว่า ความเสีย่ งของ
การเกิดการลุกลามของโรค การกลับเป็ นซ�ำ้ และ การเสียชีวติ ใน
กลุม่ pola-R-CHP น้อยกว่ากลุม่ R-CHOP อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (stratified hazard ratio [HR], 0.73; 95% confidence
interval [CI]: 0.57-0.95; p = 0.02) และเมือ่ พิจารณาทีร่ ะยะ
เวลา 2 ปี ซง่ึ เป็ นระยะเวลาทีค่ าดว่าผูป้ ่ วยทีร่ กั ษาจนโรคสงบจะไม่
กลับมาเป็ นซ�ำ้ จะพบว่าในกลุม่ pola-R-CHP มีความแตกต่างของ
เปอร์เซ็นต์อตั ราการรอดชีวติ โดยไม่มกี ารกลับเป็ นซ�ำ้ (surviving
without progression) มากกว่ากลุม่ R-CHOP อยู่รอ้ ยละ 6.5
[76.7% (95%CI: 72.7-80.8) vs. 70.2% (95%CI: 65.8-74.6)]
ส�ำหรับอัตราการรอดชีวติ (overall survival) นัน้ ไม่พบความ
แตกต่างกัน
ผลข้างเคียงจากการรักษาในผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุม่ พบว่ามีอตั ราการ
เกิดผลข้างเคียงใกล้เคียงกัน เมือ่ พิจารณาผลข้างเคียงระดับ 3-4 จะ
พบภาวะทีจ่ ำ� นวนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ลต�ำ่ ลง (neutropenia)
บ่อยทีส่ ุด โดยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั pola-R-CHP เกิดร้อยละ 28.3 ส่วน
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั R-CHOP เกิดร้อยละ 30.8 อัตราการเกิดภาวะไข้จาก
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ลต�ำ่ (febrile neutropenia) อยู่ทร่ี อ้ ย
ละ 13.8 ในกลุม่ pola-R-CHP และ ร้อยละ 8.0 ในกลุม่ R-CHOP
การเกิดอาการปลายประสาทอักเสบ (peripheral neuropathy)
ในทัง้ สองกลุม่ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
สรุป
ในผูป้ ่ วยมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลืองชนิด DLBCL ทีไ่ ม่เคยได้รบั
การรักษามาก่อน การได้รบั ยาเคมีบำ� บัดสูตร pola-R-CHP จะมี
ความเสีย่ งของการเกิดการลุกลามของโรค การกลับเป็ นซ�ำ้ และ
การเสียชีวติ ต�ำ่ กว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดสูตร R-CHOP โดย
พบลักษณะเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์คล ้ายคลึงกัน
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