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High Dose Methotrexate with or without Whole Brain Radiation
Therapy for Primary Central Nervous System (CNS) Lymphoma:
A Phase III, Randomized, Non-inferiority Trial
Thiel E, et al. Lancet Oncology 2010;11:1036-47.

ในปจจุบัน การรักษาที่เปนมาตรฐานสำ�หรับโรค primary CNS
lymphoma คือการใหยา methothrexate ในขนาดสูง โดยที่
บทบาทของการฉายรังสีทั่วทั้งศีรษะ (whole brain radiation
therapy) รวมไปดวยยังเปนสิ่งที่ตองพิจารณาเนื่องจากผลขาง
เคียงในแงของภาวะแทรกซอนตอระบบประสาทที่มักจะเกิดขึ้น
มาภายหลัง ทำ�ใหการยอมรับที่จะใชยังถูกจำ�กัด
การศึกษานี้ มีจุดประสงคที่จะเปรียบเทียบอัตราการมีชีวิตรอด
ทั้งหมด (overall survival) ของผูปวย primary CNS lymphoma
เมื่อใหการรักษาโดยใชยาเคมีบำ�บัดสูตรมาตรฐานที่ประกอบดวย
methotrexate นั้น ไมไดดอยไปกวาการใชยาเคมีบำ�บัดสูตรเดียวกัน
แลวตามดวยการฉายรังสีแบบทั่วทั้งศีรษะ
วิธีการศึกษา
ผูปวยใหมที่มีภาวะภูมิคุมกันปกติ และไดรับการวินิจฉัยวาเปน
primary CNS lymphoma ไดถูกนำ�เขารวมการรักษา จำ�นวน
รวม 551 คน (อายุเฉลี่ย 63 ป) จากศูนยการแพทย 75 แหง
ในประเทศเยอรมัน โดยเก็บขอมูลตั้งแต เดือนพฤษภาคม ค.ศ.
2000- พฤษภาคม ค.ศ. 2009
หลังจากเขารวมในการศึกษานี้ ผูปวยจะถูกสุมใหอยูในกลุมที่
ไดรับยาเคมีบำ�บัดอยางเดียว คือการใหยา methotrexate ขนาด 4
กรัม/ตร.ม. ผิวกาย ในวันที่ 1 ของแตละรอบการรักษา (ทุก 14 วัน)
รวม 6 ครั้ง หรืออยูในกลุมที่ไดรับยาเคมีบำ�บัดแบบเดียวกันแลว
ตามดวยการฉายรังสีแบบทั่วทั้งศีรษะ โดยปริมาณรังสีทั้งหมดคือ
45 Gy แบงใหใน 30 ครั้ง ครั้งละ 1.5 Gy และหากผูปวยไมไดรับ
complete remission หลังจากไดยาเคมีบำ�บัดครั้งแรก กลุมที่
ถูกสุมใหเฉพาะยาเคมีบำ�บัด จะถูกนำ�ไปใหยา cytarabine ขนาด
3 กรัม/ตร.ม. ผิวกาย ที่วันที่ 1 และ 2 ของรอบการรักษาทุก 21
วัน รวม 4 รอบ ในขณะที่กลุมที่สุมใหไดรับการฉายแสง หากไมได
complete remission จะถูกนำ�ไปฉายแสงทั่วทั้งศีรษะในเวลาที่
เร็วที่สุดที่แพทยเห็นสมควร
ในระหวางการเก็บขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงการรักษาคือ ผูปวยที่เขารวมการรักษาภายหลังจาก
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 จะถูกเพิ่มยา Ifosfamide ในขนาด 1.5
กรัม/ตร. ม. ผิวกาย ในวันที่ 3-5 ของแตละรอบการรักษาเขาไปดวย
หลังจากนั้นนำ�ผูปวยทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบในแงของอัตรารอด
ชีวิตทั้งหมด โดยนำ�มาวิเคราะหแบบ “per protocol population”
นั่นคือ นำ�เฉพาะผูปวยที่ไดรับการรักษาครบตามแนวทางที่ตั้งไวเบื้อง
ตน และทราบผลการรักษาหรือสถานภาพของผูปวยเมื่อสิ้นสุดการ
รักษาเทานั้น มาใชในการคำ�นวณสถิติ
ผลการศึกษา
หลังจากติดตามผูปวยไปเปนระยะเวลา 53.7 เดือน พบวาอัตรา
การมีชีวิตรอดของกลุมผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำ�บัดเพียงอยางเดียว
เทากับ 37.4 เดือน เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับยาเคมีบำ�บัดรวมกับ
การฉายแสง มีอัตราการมีชีวิตรอดเทากับ 32.4 เดือน โดยมีคา
p = 0.71 และ hazard ratio (HR) = 1.06 (95% confidence
interval [CI] 0.86-1.40) ซึ่งเปนคาความแตกตางที่ไมมีความ
สำ�คัญทางสถิติ ในขณะที่ระยะเวลาปราศจากโรค (progression
free survival) สำ�หรับผูปวยที่ไดรับยาเคมีบำ�บัดเพียงอยางเดียว
เทากับ 11.9 เดือน เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดยาเคมีบำ�บัดรวมกับ
การฉายแสง เทากับ 18.3 เดือน โดยมีคา p = 0.14 HR =
0.82 (95%CI 0.64-1.07) แตอาการแทรกซอนทางระบบประสาท
พบไดบอยกวาในกลุมที่ไดรับการฉายแสง (รอยละ 49 เทียบกับ
รอยละ 26)
วิจารณ
การศึกษานี้ เปนการศึกษาแบบสุมโดยมีกลุมเปรียบเทียบที่
มีจำ�นวนประชากรเขารวมการศึกษามากที่สุดสำ�หรับการศึกษาหา
แนวทางการรักษาโรค primary CNS lymphoma โดยทำ�ใหทราบ
วาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำ�คัญของอัตราการมีชีวิตรอดของ
ผูปวยทั้งสองกลุม อยางไรก็ตาม จากสมมติฐานของการศีกษา ที่
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ตองการจะพิสูจนวา อัตราการมีชีวิตรอดทั้งหมดโดยการใหยาเคมี บำ�บัดอยางเดียว และงดเวนการฉายรังสีทั่วทั้งศีรษะ สามารถกระทำ�
บำ�บัดอยางเดียว ไมไดดอยไปกวาการใหยาเคมีบำ�บัดรวมกับการ ได เนื่องจากไมมีความแตกตางของอัตราการมีชีวิตรอดทั้งหมดของ
ฉายรังสีทั่วทั้งศีรษะ (non-inferiority) นั้น ไมสามารถสรุปไดจาก ผูปวยทัง้ สองกลุม
การวิเคราะหทางสถิติของศึกษานี้
กานตธิตา อุไพศิลปสถาพร
สรุป
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การรักษาผูปวย Primary CNS lymphoma โดยใหยาเคมี
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