ผูป
้ ่ วยมะเร็ งลำไสใ้ หญ่ระยะแพร่กระจำยทีไ่ ด้ร ับ SIR-Spheres®
Y-90 resin microspheres เป็น first line ในกำรร ักษำ
มีแนวโน้มจะได้ร ับกำรผ่ำต ัดต ับเพือ
่ โอกำสในกำรร ักษำให้หำยขำ
ึ ษำของ REsect
ดสูงกว่ำ ตำมผลกำรศก
ึ ษาการวัดผลซท
ี ส
การศก
ี แกนแบบปิ ดบังผลลัพธ์ (blinded assessment)
ก่อนและหลังการรักษาโดยศัลยแพทย์
ในผูป
้ ว
่ ยมะเร็งลาไส้ใหญ่ที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังตับซึง่ ก่อนหน้านีไ
้ ม่สามา
รถผ่านตัดได้ และในการศึกษา SIRFLOX นาเสนอทีป
่ ระชุม Annual EuropeanAfrican HPB ครัง้ ที่ 12
่ วชาญโรคตับรายงานว่า
ไมนซ์, เยอรมนี (24 พฤษภาคม 2017) – คณะศัลยแพทย์นานาชาติอส
ิ ระผู ้เชีย
การเพิม
่ การนารังสีเข ้าสูร่ า่ งกายเฉพาะจุด (SIRT) โดยใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
เข ้าไปในในการรักษา first line ด ้วยเคมีบาบัดทีใ่ ช ้ FOLFOX เป็ นฐานนัน
้
สัมพันธ์กบ
ั การเพิม
่ ความเป็ นไปได ้ในการผ่าตัดตับเพือ
่ โอกาสในการรักษาให ้หายขาดอย่างมีนัยยะสาคัญ
“เราทาการประเมินฐานข ้อมูลรังสีวท
ิ ยาจานวนมากทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการศึกษาทีม
่ รี ายงานการใช ้ SIRFLOX
เมือ
่ เร็วๆ นีโ้ ดยปิ ดบังผลลัพธ์
เพือ
่ เปรียบเทียบความเป็ นไปได ้ในการผ่าตัดเพือ
่ โอกาสในการรักษามะเร็งตับในขัน
้ baseline และ
follow-up” นายแพทย์ Benjamin Garlipp ศัลยแพทย์โรคตับที่ Otto-von-Guericke-Universität
เมืองมัคเดอบวร์ค ประเทศเยอรมนี และผู ้วิจัยหลักในการศึกษาของ REsect กล่าว “เราพบว่า
แม ้ความเป็ นไปได ้ในการผ่าตัดจะเพิม
่ ขึน
้ ตัง้ แต่ขน
ั ้ baseline ไปจนถึง follow-up
ทัง้ ในกรณีเคมีบาบัดอย่างเดียว และเคมีบาบัด + SIRT ในการศึกษาของ SIRFLOX
แต่ความเป็ นไปได ้ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นัน
้ เห็นชัดเจนทีส
่ ด
ุ ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาแบบผสม (combination
treatment) โดย 38.1% ในจานวนนีส
้ ามารถเข ้ารับการผ่าตัดได ้จากผลซีทส
ี แกนในขัน
้ follow-up
เทียบกับผู ้ป่ วยทีร่ ับรังสีบาบัดเพียงอย่างเดียว (p<0.0001) ซึง่ มีจานวนเพียง 28.9%
นีเ่ ป็ นข ้อค ้นพบทีส
่ าคัญ เนือ
่ งจากการผ่าตัดนัน
้ เป็ นวิธก
ี ารหลักในการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็งเหล่านีใ้ ห ้หายขาด
และมีหลักฐานจานวนมากขึน
้ เรือ
่ ยๆ บ่งชีว้ า่ วิธน
ี ส
ี้ ามารถยืดชีวต
ิ ผู ้ป่ วยได ้
แม ้สุดท ้ายผู ้ป่ วยส่วนใหญ่จะกลับเป็ นซ้าก็ตาม”
จากผู ้ป่ วย 472 คนในการศึกษา SIRFLOX ซึง่ ศัลยแพทย์ได ้ประเมินผลซีทส
ี แกนก่อนและหลังการรักษา
มีผู ้ป่ วย 228 คนรับเคมีบาบัด mFOLFOX6 (± bevacizumab) เป็ น first line ในขณะทีอ
่ ก
ี 244
1,2
คนได ้รับการรักษาด ้วยเคมีบาบัดผสมกับ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres. พบว่าทีร่ ะดับ
baseline ความเป็ นไปได ้ในการผ่าตัดรักษาเซลล์มะเร็งทีล
่ ามไปยังตับในผู ้ป่ วยทัง้ สองกลุม
่ นัน
้
ไม่มค
ี วามแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญ (11.0% ต่อ 11.9% - p=0.775) ในการวิเคราะห์ครัง้ ทีส
่ อง
จากกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีถ
่ ก
ู ระบุวา่ ไม่สามารถรับการผ่าตัดได ้ในขัน
้ baseline นัน
้ พบว่าผู ้ป่ วยในกลุม
่ ํY-90
resin microspheres ทีส
่ ามารถผ่าตัดเซลล์ทม
ี่ ะเร็งทีล
่ ามไปยังตับได ้
มีจานวนมากกว่ากลุม
่ ทีร่ ับเคมีบาบัดอย่างเดียวอย่างมีนัยยะสาคัญ (31.2% ต่อ 22.7% - p<0.0001) 1
การศึกษาของ REsect ดาเนินการโดยคณะศัลยแพทย์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ าดี (Hepatoั ้ นาในเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี
Pancreato-Biliary หรือ 14 HPB) จากศูนย์การแพทย์ชน
เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 1
ศัลยแพทย์ห ้าคนได ้ทาการวิเคราะห์ผลสแกนของผู ้ป่ วย 100 คนในขัน
้ baseline และ follow-up
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่ จากผู ้ป่ วยทัง้ 472 ราย
แบบเป็ นอิสระต่อกันและปิ ดบังผลลัพธ์ โดยเลือกแบบสุม
ส่วนการวิเคราะห์แบบปิ ดบังผลลัพธ์ในผลสแกนทีเ่ หลือ จะดาเนินการครัง้ ละ 22-25
่ จากสมาชิกคณะวิจัยอีกเ
รายโดยศัลยแพทย์สามคนทีด
่ าเนินการโดยเป็ นอิสระต่อกันและเลือกมาแบบสุม
ก ้าคนทีเ่ หลือ ผู ้ตรวจสอบจะถูกปิ ดบังไม่ให ้ทราบข ้อมูลระบุตัวตนผู ้ป่ วย การตรวจเยีย
่ มของแพทย์ (ทัง้
baseline และ follow-up) การรักษา และข ้อมูลทางคลินก
ิ
รวมทัง้ ไม่ทราบผลการประเมินของผู ้ตรวจสอบคนอืน
่ ด ้วย
ผู ้ป่ วยจะได ้รับการตัดสินว่ามีความพร ้อมสาหรับการผ่าตัดหรือไม่จากมติเสียงข ้างมาก (ศัลแพทย์ 3
คนหรือมากกว่านัน
้ จากทัง้ หมด 5 คน หรือ 2 คนหรือมากกว่านัน
้ จากทัง้ หมด 3 คน)
นายแพทย์ Garlipp เน ้นย้าว่า “ในฐานะศัลยแพทย์
ผมตัง้ เป้ าหมายทีจ
่ ะเสนอทางเลือกการรักษาด ้วยการผ่าตัดตับเพือ
่ โอกาสในการรักษาให ้หายขาดด ้วย
mCRC เสมอ เรารู ้ว่าสาหรับผู ้ป่ วยมะเร็งลาไส ้ใหญ่ระยะแพร่กระจายหลายราย
ตับเป็ นอวัยวะส่วนเดียวทีม
่ เี ซลล์มะเร็ง
และการเปลีย
่ นสถานะของผู ้ป่ วยจากทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดรักษาโรคได ้ก่อนหน ้านี้
ให ้กลับมามีทางเลือกผ่าตัดเพือ
่ โอกาสรักษาให ้หายขาดอีกครัง้ นัน
้ เป็ นสิง่ ทีม
่ ผ
ี ลต่อผู ้ป่ วยอย่างมหาศาล
การวิเคราะห์ย ้อนหลังนีช
้ วี้ า่ SIRT ทีใ่ ช ้ Y-90 resin microspheres
อาจเป็ นวิธก
ี ารในการทาให ้ผู ้ป่ วยเหล่านีส
้ ามารถผ่าตัดได ้”
้ นุภำคเรซน
ิ ไมโครสเฟี ยร์เคลือบสำรก ัมม ันตร ังส ี Y-90, SIR-Spheres
วิธก
ี ำร SIRT โดยใชอ
คืออะไร
วิธก
ี าร SIRT โดยใช ้อนุภาคเรซินไมโครสเฟี ยร์เคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90, SIR-Spheres
เป็ นวิธก
ี ารบาบัดัรกษาทีไ่ ด ้รับอนุญาตแล ้วสาหรับการบาบัดรักษาก ้อนเนือ
้ งอกทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้
เป็ นการรักษาโดยการนารังสีเข ้าสูร่ า่ งกายเฉพาะจุดทีใ่ ห ้ปริมาณการฉายรังสีเบต ้าพลังงานสูงปริมาณมาก
เข ้าไปทีก
่ ้อนเนือ
้ งอกโดยตรง SIRT
เป็ นวิธก
ี ารบาบัดรักษาผู ้ป่ วยโดยมีนักรังสีวท
ิ ยาเข ้าร่วมในการฉีดอนุภาคเรซินไมโครสเฟี ยร์หลายล ้านอนุ
้นผ่
ภาค (เส านศูนย์กลางระหว่าง 20–60 ไมครอน)
ผ่านสายท่อเข ้าไปในหลอดเลือดแดงของตับทีส
่ ง่ โลหิตให ้กับก ้อนเนือ
้ งอก
โดยการใช ้เส ้นทางการสูบจ่ายโลหิตให ้กับเนือ
้ งอก
อนุภาคขนาดเล็กจะมุง่ เป้ าเฉพาะจุดไปยังก ้อนเนือ
้ งอกของตับด ้วยปริมาณการฉายรังสีทส
ี่ งู กว่าการฉายรั
งสีทั่วไปถึง 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
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ได ้รับคาอนุญาตก่อนการวางตลาด (Pre-Market Approval PMA) จากองค์การอาหารและยา (FDA)
และระบุให ้เป็ นส่วนเสริมสาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไ
ม่ได ้ ร่วมกับการทาเคมีบาบัดผ่านหลอดเลือดแดงเฮปาติกในตับ (IHAC) โดยใช ้ FUDR (Floxuridine)
เกีย
่ วก ับ Sirtex
บริษัท SIRTEX MEDICAL จากัด (ASX: SRX) คือ
ธุรกิจด ้านสุขภาพระดับโลกซึง่ มีฐานอยูท
่ ป
ี่ ระเทศออสเตรเลีย
และดาเนินการเพือ
่ พัฒนาผลลัพธ์การรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
่ SIR-Spheres Y-90
ผลิตภัณฑ์หลักในปั จจุบน
ั ของเราคือการใช ้รังสีรักษาเฉพาะทีส
่ าหรับมะเร็งตับ ในชือ
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resin microspheres เราได ้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นรี้ าว 73,000
โดสเพือ
่ รักษาผู ้ป่ วยมะเร็งตับทีศ
่ น
ู ย์การแพทย์กว่า 1,060 แห่งใน 40 ประเทศทัว่ โลก
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดเยีย
่ มชมที่ www.sirtex.com
SIR-Spheres® คือ เครือ
่ งหมายการค ้าลงทะเบียนของ Sirtex SIR-Spheres Pty จากัด
– จบ –

สำหร ับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดติดต่อ:
Bianca Lippert, PhD, Sirtex Medical: blippert@sirtex.com
Ken Rabin, PhD, Sirtex Medical:
krabin@sirtex.com
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