ึ ษาต ัวใหม่ของ Asia-Pacific พบว่า
ผลการศก
SIR-Spheres® Y-90 Resin Microspheres
ไม่แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีน ัยสาค ัญในอ ัตราการรอดชวี ต
ิ โดย
รวมเมือ
่ เปรียบเทียบก ับ Sorafenib ในโรคมะเร็งต ับชนิด HCC
ระยะลุกลามและมีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ชนิดรุนแรงน้อยกว่าอย่า
งมีน ัยสาค ัญ
ึ ษาของ SIRveNIB จ ัดขึน
้ ที่ 2017 American Society of
สรุปผลการศก
Clinical Oncology Meeting
ชิคาโก, อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา (5 มิถน
ุ ายน 2017) -้ สาคัญได ้พิสจ
ผลการศึกษาชิน
ู น์เป็ นครัง้ ทีส
่ องในระยะเวลาไม่ถงึ สองเดือนแล ้วว่า เมือ
่ ให ้ SIR-Spheres Y90 resin microspheres
ไปยังตับโดยตรงหนึง่ ครัง้ จะให ้ผลการรักษาทีด
่ อ
ี ย่างมีนัยสาคัญมากกว่าการให ้ทานยา sorafenib
สองครัง้ ต่อวัน โดย sorafenib เป็ นมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma
ระยะลุกลาม (โรคมะเร็งตับปฐมภูมห
ิ รือ HCC)1 ในปั จจุบน
ั
ผลการศึกษาของ SIRveNIB ในผู ้ป่ วย 360 รายได ้รับการนาเสนอที่ ASCO โดยผู ้วิจัยหลัก ศจ. เพียซ ชอว์
(Prof. Pierce Chow) ซึง่ เป็ นศัลยแพทย์ทป
ี่ รึกษาอาวุโสประจา National Cancer Centre Singapore
และโรงพยาบาล Singapore General Hospital ศจ. ชอว์ กล่าวว่า
“เราพบว่าผู ้ป่ วยชาวเอเชียทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งตับชนิด HCC ระยะลุกลามทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วย Y-90 resin
microspheres จะมี Tumour response rate ทีด
่ ก
ี ว่าที่ 16.5% เมือ
่ เทียบกับ 1.7% สาหรับ sorafenib
(p<0.001) ในการวิเคราะห์ด ้วยหลัก Intent-To-Treat หรือ ITT และ 23.1% สาหรับ SIRT เมือ
่ เทียบกับ
1.9% (p<0.001) ในประชากรทีไ่ ด ้รับการรักษาซึง่ เป็ นตัวแทนของผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาทีก
่ าหนด
นอกจากนีผ
้ ู ้ป่ วยยังประสบกับเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ชนิดรุนแรงน ้อยลงเกือบสองเท่า (เกรด ≥3; 27.7%
เทียบกับ 50.6%; p<0.0001) เมือ
่ เทียบกับคนทีร่ ักษาด ้วย sorafenib”
“จุดยุตป
ิ ฐมภูมข
ิ องผลการศึกษานีค
้ อ
ื อัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวม (Overall Survival หรือ OS) was not met”
ศจ. ชอว์ กล่าว "หากคุณตรวจดูผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาในการวิเคราะห์ ITT ในแต่ละขัน
้
ึ ษาโดยใช ้ Y-90 resin microspheres คือ 8.84 เดือนเมือ
ค่ามัธยฐานของการรอดชีวต
ิ ในกลุม
่ ทีศ
่ ก
่ เทียบกับ
10.02 เดือนสาหรับกลุม
่ ทีใ่ ช ้ sorafenib (p=0.360) แม ้ไม่มค
ี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม
การิเคราะห์นไี้ ม่ได ้คานึงว่ามีผู ้ป่ วยมากกว่าหนึง่ ในสี่ (28.6% หรือ 52 ราย) ทีม
่ ก
ี าหนดเข ้ารับการรักษาด ้วย
Y-90 แต่จริง ๆ แล ้วไม่ได ้รับการรักษา ถ ้าคุณตรวจดูข ้อมูลการรอดชีวต
ิ โดยอิงจากกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับ Y-90
resin microspheres จริงเพียงกลุม
่ เดียว ค่ามัธยฐาน OS จะเป็ น 11.3 เดือนเมือ
่ เทียบกับ 10.4
เดือนสาหรับคนทีร่ ักษาด ้วย sorafenib ซึง่ เป็ นแนวโน ้มตรงกันข ้ามทีก
่ ็ไม่ได ้มีนัยสาคัญทางสถิตเิ ช่นกัน”

“ข ้อมูลเปรียบเทียบเรือ
่ งผลข ้างเคียงทีร่ ายงานในการศึกษา SIRveNIB สนับสนุนว่า Y-90 resin
microspheres เหนือกว่า sorafenib อย่างชัดเจน” ศจ. ชอว์ กล่าว “นอกจากจะมี AE
่ พ
ชนิดรุนแรงน ้อยกว่าเป็ นสองเท่าแล ้ว เรายังสังเกตผู ้ป่ วยราวหนึง่ ในสีท
ี่ บเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ (60.0%
เทียบกับ 84.6% p<0.0001) เช่นเดียวกับ AE ชนิดร ้ายแรงทีม
่ น
ี ้อยกว่า [SAEs] (20.8% เทียบกับ 35.2%;
p=0.009) แล ้วพบว่า ผู ้ป่ วยทีร่ ักษาด ้วย Y-90 resin microspheres
โดยเฉพาะมีรายงานว่ามีอาการอ่อนเพลีย (3.8% เทียบกับ 15.4%), ท ้องเสีย (1.5% เทียบกับ 29.6%),
ฝ่ ามือฝ่ าเท ้าแดง ลอก เจ็บ (0.8% เทียบกับ 54.9%), ผมร่วง (0% เทียบกับ 9.9%) และความดันโลหิตสูง
(0% เทียบกับ 14.8%) น ้อยกว่าผู ้ทีร่ ักษาด ้วย sorafenib มาก”
ผลข ้างเคียงทีเ่ กีย
่ วกับ Y-90 resin microspheres โดยเฉพาะพบได ้ไม่บอ
่ ยนักและดูแลได ้ง่าย
โดยมีอต
ั ราการเกิดแผลในกระเพาะที่ 0.8%, เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 1.5% (เทียบกับ 1.9%
สาหรับ sorafenib), โรคดีซา่ น 1.5% (เทียบกับ 1.9%) และความดันสูงในระบบหลอดเลือดดาของตับ 0%
ในกลุม
่ SIRT (เทียบกับ 0.6%) ซึง่ ไม่ได ้แตกต่างจากกลุม
่ sorafenib อย่างมีนัยสาคัญ อัตราการเกิด
Radiation hepatitis (1.5%) ก็สอดคล ้องกับผลการศึกษาทีต
่ พ
ี ม
ิ พ์กอ
่ นหน ้านี2้

แม ้ว่าจะไม่มค
ี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในประชากร Intent-to-treat ก็จริง แต่ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับ Y-90 resin
microspheres จริงในการศึกษา SIRveNIB ก็ได ้รับผลดีในการรักษาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับจุดยุตท
ิ ต
ุ ยิ ภูม ิ ได ้แก่
จานวน Progression-Free Survival โดยรวม [PFS], 6.3 เดือนเทียบกับ 5.2 เดือน, Hazard Ratio (HR =
0.73, p = 0.013), PFS ในตับ (6.7 เดือนเทียบกับ 5.2 เดือน, HR = 0.71, p = 0.09), Time to
Progression โดยรวม (TTP, 6.4 เดือนเทียบกับ 5.4 เดือน, HR = 0.73, p = 0.019) และ TTP ในตับ (6.8
เดือนเทียบกับ 5.5 เดือน, HR=0.72, p = 0.013)
ผลการค ้นพบใน SIRveNIB ทีร่ ายงาน ณ ASCO1 ได ้สะท ้อนผลการค ้นพบของการศึกษา SARAH
ในผู ้ป่ วยชาวยุโรป 459 ราย ทีร่ ายงานโดยศจ. วัลเลอรี วิลเกรน (Prof. Valerie Vilgrain)
หัวหน ้าแผนกรังสีวท
ิ ยา โรงพยายาล Hôpital Beaujon ในเมืองอิช ี ประเทศฝรั่งเศส ในงาน 2017
International Liver Congress™ ณ อัมสเตอร์ดัม วันที่ 23 เมษายน 20173
Tumour response rate [TRR] ใน SARAH เป็ น 19.0% สาหรับ SIRT เทียบกับ 11.6% สาหรับ
sorafenib (p=0.042)3 ใน SIRveNIB, TRR เป็ น 16.5% เทียบกับ 1.7%; p<0.0011
ข ้อมูลด ้านความปลอดภัยคล ้ายคลึงกัน ใน SARAH มีผู ้ป่ วย (76.5% เทียบกับ 94.0%; p<0.001)
ทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วย SIR-Spheres แล ้วมีผลข ้างเคียงน ้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
และกรณีทรี่ น
ุ แรงก็มน
ี ้อยกว่า (เกรด ≥3; 40.7% เทียบกับ 63.0%; p<0.001)3 ใน SIRveNIB ผู ้ป่ วย
(60.0% เทียบกับ 84.6%; p<0.0001) ทีร่ ักษาด ้วย SIR-Spheres มีผลข ้างเคียงน ้อยกว่า
มีผลข ้างเคียงชนิดรุนแรงน ้อยกว่า (เกรด ≥3; 27.7% เทียบกับ 50.6%; p<0.0001) หรือ SAEs น ้อยกว่า
(20.8% vs. 35.2%; p=0.009)1
นอกจากนีใ้ น SARAH ผู ้ป่ วยในกลุม
่ SIR-Spheres ก็มค
ี ณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ก
ี ว่าเมือ
่ เทียบกับผู ้ทีใ่ ช ้ sorafenib
ซึง่ มีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ลดลงต่อเนือ
่ งอย่างมีนัยสาคัญเมือ
่ เทียบกับเส ้นฐาน โดยวัดจากแบบสอบถาม EORTC
QLQ-C30 โดย Global Health Status (group effect: p=0.005; time effect: p<0.001;
ความแตกต่างระหว่างกลุม
่ ตลอดระยะเวลา: p=0.045)3

ด ้านอัตราการมีชวี ต
ิ รอดในการวิจัยทัง้ สองโครงการไม่ได ้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ไม่วา่ จะโดยการวิเคราะห์ ITT หรือแบบต่อโพรโทคอล1,3 โครงการ SIRveNIB
เป็ นโครงการทีร่ เิ ริม
่ โดยนักวิจัย ทีจ่ ัดทาขึน
้ โดยกลุม
่ The Asia-Pacific Hepatocellular Carcinoma Trials
Group (AHCC) โดยร่วมมือกับ National Cancer Centre Singapore และ Singapore Clinical Research

Institute (SCRI) และได ้รับการสนับสนุนจาก National Medical Council Singapore และ Sirtex Medical
Limited1
โครงการวิจัย SARAH เป็ นโครงการโดยนักวิจัยที่ Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
เป็ นผู ้อุปถัมภ์ และสนั บสนุนโดย Sirtex Medical Limited3

มะเร็ งเซลล์ต ับ (HCC) คืออะไร
ในผู ้ป่ วยทีถ
่ ก
ู วินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นมะเร็งตับขัน
้ ปฐมภูมท
ิ ัง้ หมดนัน
้ 90%
ของผู ้ป่ วยมีโอกาสเป็ นผู ้ป่ วยมะเร็งเซลล์ตับ (HCC) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในหกโรคมะเร็งทีพ
่ บได ้มากทีส
่ ด
ุ ในโลก
และและเป็ นโรคมะเร็งทีค
่ ร่าชีวต
ิ ผู ้คนสูงทีส
่ ด
ุ เป็ นอันดับทีส
่ อง. มะเร็งเซลล์ตับ (HCC)
มีผลกระทบหลักต่อผู ้ป่ วยทีม
่ โี รคตับแข็งร่วมด ้วย จากทุกสาเหตุรวมไปถึงโรคไวรัสตับอักเสบ
โรคพิษสุราเรือ
้ รัง และโรคไขมันพอกตับ และส่งผลให ้เกิดการคร่าชีวต
ิ ผู ้คนทัว่ โลกมากกว่า 670,000
่ งของโรคมะเร็งเซลล์ตบ
รายทั่วโลกในแต่ละปี 4 ในบรรดาผู ้คนทีม
่ ค
ี วามเสีย
ั (HCC) นัน
้
จานวนผู ้ป่ วยมะเร็งเซลล์ตับจะเพิม
่ ขึน
้ ในอัตราก ้าวหน ้าตามอายุประชากรทีม
่ ากขึน
้ โดยสูงสุดอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ
70 ปี 5
กล่าวโดยรวมก็คอ
ื หนึง่ ส่วนสามของผู ้ป่ วยโรคตับแข็งจะพัฒนากลายเป็ นโรคมะเร็งเซลล์ตับ (HCC)
ในระหว่างช่วงชีวต
ิ ผู ้ป่ วย6
• ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเซลล์ตับ (HCC) ทั่วโลกจานวน 54% พัฒนามาจากการเป็ นผู ้ป่ วยโรคไวรัสตับอักเสบ B
้ ไวรัสตับอักเสบ C
(HBV) (เป็ นจานวนกว่า 400 ล ้านคน) ในขณะทีจ
่ านวน 31% มาจากผู ้ป่ วยทีต
่ ด
ิ เชือ
5
(HCV) (เป็ นจานวนกว่า 170 ล ้านคน)
้ ไวรัสตับอักเสบ B
• ในแอฟริกาและเอเชียตะวันออก สาเหตุทท
ี่ าให ้เกิดโรคมะเร็งเซลล์ตับคือการติดเชือ
(HBV) (60%)
้ ไวรัสตับอักเสบ C (HCV)
ในขณะทีใ่ นโลกตะวันตกทีพ
่ ัฒนาแล ้วสาเหตุทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ดูจะมาจากการติดเชือ
7,8
เรือ
้ รัง
นอกจากสาเหตุทวี่ า่ นีแ
้ ล ้ว ขณะนีม
้ ค
ี วามคิดทีว่ า่ หนึง่ ในแปดส่วน (จานวน 12.8%)
ของผู ้ป่ วยโรคไขมันพอกตับทีไ่ ม่ได ้เกิดจากแอลกอฮอล์ (NASH)
ซึง่ มีภาวะตับแข็งแทรกจะพัฒนากลายเป็ นผู ้ป่ วยโรคมะเร็งเซลล์ตับ (HCC) ในทีส
่ ด
ุ 9 โรคไขมันพอกตับ
(NASH) ซึง่ มีตัวกระตุ ้นอาการเป็ นโรคเบาหวานแบบทีส
่ อง ภาวะดือ
้ ต่ออินซูลน
ิ โรคอ ้วน ไขมันในเลือดสูง
และความดันโลหิตสูง ล ้วนกลายเป็ นสาเหตุหนึง่ ของโรคตับในประเทศตะวันตก
่ งทีจ
พัฒนาการของโรคไขมันพอกตับทาให ้เกิดความเสีย
่ ะเกิดภาวะตับแข็ง ตับวาย
และมะเร็งเซลล์ตบ
ั สูงมาก
ซึง่ คาดกันว่ามีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการแพร่ระบาดของโรคเบาหวานและโรคอ ้วนทัว่ โลก10
โรคมะเร็งเซลล์ตบ
ั เกิดกับผู ้ชายมากกว่าผู ้หญิง ยกเว ้นในแอฟริฟาทีผ
่ ู ้หญิงได ้รับผลกระทบมากกว่า 4
้ นุภาคเรซน
ิ ไมโครสเฟี ยร์เคลือบสารก ัมม ันตร ังส ี Y-90, SIR-Spheres
วิธก
ี าร SIRT โดยใชอ
คืออะไร
วิธก
ี าร SIRT โดยใช ้อนุภาคเรซินไมโครสเฟี ยร์เคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90, SIR-Spheres
เป็ นวิธก
ี ารบาบัดัรกษาทีไ่ ด ้รับอนุญาตแล ้วสาหรับการบาบัดรักษาก ้อนเนือ
้ งอกในตับทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้
เป็ นการรักษาโดยการนารังสีเข ้าสูร่ า่ งกายเฉพาะจุดทีใ่ ห ้ปริมาณการฉายรังสีเบต ้าพลังงานสูงปริมาณมากเข ้า
ไปทีก
่ ้อนเนือ
้ งอกโดยตรง SIRT

เป็ นวิธก
ี ารบาบัดรักษาผู ้ป่ วยโดยมีนักรังสีวท
ิ ยาเข ้าร่วมในการฉีดอนุภาคเรซินไมโครสเฟี ยร์หลายล ้านอนุภาค
(เส ้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 20–60 ไมครอน)
ผ่านสายท่อเข ้าไปในหลอดเลือดแดงของตับทีส
่ ง่ โลหิตให ้กับก ้อนเนือ
้ งอก
โดยการใช ้เส ้นทางการสูบจ่ายโลหิตให ้กับเนือ
้ งอก
อนุภาคขนาดเล็กจะมุง่ เป้ าเฉพาะจุดไปยังก ้อนเนือ
้ งอกของตับด ้วยปริมาณการฉายรังสีทส
ี่ งู กว่าการฉายรังสีทั่
วไปถึง 40 เท่า ในขณะทีไ่ ม่ทาลายเนือ
้ เยือ
่ ดีทอ
ี่ ยูโ่ ดยรอบ
SIR-Spheres Y-90 resin microspheresได ้รับการอนุญาตสาหรับการใช ้งานในประเทศอาร์เจนตินา
ออสเตรเลีย บราซิล และสหภาพยุโรป (CE Mark) สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี
และอีกหลายประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชียเพือ
่ การบาบัดรักษาเนือ
้ งอกมะเร็งตับ ในประเทศสหรัฐอเมริกา SIRSpheres Y-90 resin microspheres ได ้รับคาอนุญาตก่อนการวางตลาด (Pre-Market Approval - PMA)
จากองค์การอาหารและยา (FDA)
และระบุให ้เป็ นส่วนเสริมสาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดผ่านหลอดเลือดแดงเฮปาติกในตับ (IHAC) โดยใช ้ FUDR (Floxuridine)
– จบ –
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