ิ้ การรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลอง
Sirtex เสร็จสน
FOXFIRE และ FOXFIRE Global
วัตถุประสงค์หลักคือ การรวบรวมข ้อมูลจากผู ้ป่ วยกว่า 1,000 ราย
เพือ
่ ประเมินอัตราการรอดชวี ต
ิ โดยรวมจากการนา SIR-Spheres(R) Y-90 Resin
Microspheres มาใชร่้ วมกับการทาเคมีบาบัดทีเ่ ป็ นการรักษาพืน
้ ฐาน
้
เพือ
่ รักษาโรคมะเร็งลาไสใหญ่
และทวารหนักระยะแพร่กระจาย (mCRC)
ประเภททีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้
ซิดนีย-์ -30 ม.ค.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Sirtex Medical Limited (ASX:SRX)
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลอง FOXFIRE และ FOXFIRE Global
เสร็จสิน
ซึง่ เป็ นโครงการทดลองขนาดใหญ่ในศูนย์วจิ ัยหลายแห่ง โดยเป็ นการทดลองทารังสีบาบัดในตับด ้วย SIR-Spheres
Y-90 resin microspheres ร่วมกับการทาเคมีบาบัด
เพือ
่ รักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย (mCRC) ประเภททีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้กว่า
560 ราย
ข ้อมูลจากการทดลอง FOXFIRE และ FOXFIRE Global จะถูกผนวกรวมเข ้ากับผลการวิจัยผู ้ป่ วย 500
รายในการทดลอง SIRFLOX เพือ
่ สร ้างฐานข ้อมูลผู ้ป่ วยมากกว่า 1,000 ราย
่ ถือทางสถิตม
ซึง่ ถือว่ามีความน่าเชือ
ิ ากพอทีจ
่ ะใช ้ประเมินว่า การนา SIR-Spheres Y-90 Resin Microspheres
มาใช ้ร่วมกับการทาเคมีบาบัด
่ ับได ้อย่างมีนัยสาคัญหรือไ
จะช่วยเพิม
่ อัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่ระยะแพร่กระจายสูต
ม่ เมือ
่ เทียบกับการทาเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว โดยคาดว่าจะทราบผลการวิจัยทัง้ หมดนีใ้ นช่วงครึง่ แรกของปี
2560
“เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีก
่ ารรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลอง FOXFIRE และ FOXFIRE Global
เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วเช่นนี้” กิลแมน หว่อง ซีอโี อของ Sirtex Medical Limited กล่าว
“การประกาศผลการทดลอง SIRFLOX ยังคงเป็ นเป้ าหมายหลักของเรา อย่างไรก็ตาม
การทีเ่ ราได ้ผู ้ป่ วยมาร่วมในโครงการวิจัยทัง้ สามเรียบร ้อยแล ้วนัน
้
เปิ ดโอกาสให ้เราได ้แสดงถึงบทบาทความสาคัญของ SIR-Spheres microspheres ในการรักษาผู ้ป่ วยโรค mCRC
ซึง่ มักมีอาการยา่ แย่ลงเพราะเนื้องอกในตับ ทัง้ นี้ เราขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ ้าหน ้าทีท
่ างการแพทย์
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้ป่ วยและครอบครัว ทีม
่ ส
ี ว่ นทาให ้ความพยายามนี้กลายเป็ นความจริง”
การทดลอง FOXFIRE ซึง่ มีผู ้ป่ วยเข ้าร่วมกว่า 360 รายในศูนย์โรคมะเร็ง 32 แห่งในสหราชอาณาจักร
ริเริม
่ ขึน
้ เป็ นครัง้ แรกเมือ
่ ปี 2551 โดย Oxford Oncology Clinical Trials Office (OCTO) ร่วมกับ UK National
Cancer Research Institute และได ้รับการสนั บสนุนจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด อีกทัง้ ได ้รับเงินสนับสนุนจาก
Bobby Moore Fund for Cancer Research UK, Experimental Cancer Medicine Centre (ECMC) Network
และ Sirtex
สาหรับผู ้นาการวิจัย FOXFIRE ประกอบไปด ้วยศาสตราจารย์รก
ิ กี้ ชาร์มา
นักวิทยาเนื้องอกทีป
่ รึกษาทางคลินก
ิ จาก Oxford University Hospitals NHS Trust และดร.ฮาร์พรีต วาซาน
่ วชาญด ้านการอ่านฟิ ลม
นักวิทยาเนื้องอกทีป
่ รึกษาและผู ้เชีย
์ จาก Imperial College Healthcare, Hammersmith
Hospital ในลอนดอน

“แม ้ว่าจะมีความก ้าวหน ้าอย่างมากในการรักษาโรคด ้วยเคมีบาบัดและยาชีวบาบัด
แต่การรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักทีแ
่ พร่กระจายไปยังตับนั น
้
ยังคงเป็ นปั ญหาท ้าทายทีย
่ งิ่ ใหญ่ในวงการเนือ
้ งอกวิทยา” ศาสตราจารย์ชาร์มา กล่าว “สาหรับมะเร็งทวารหนัก
การรักษาโรคด ้วยรังสีบาบัดควบคูก
่ ับเคมีบาบัดเป็ นขัน
้ ตอนการรักษาพืน
้ ฐานอยูแ
่ ล ้ว
แต่การรักษามะเร็งตับด ้วยวิธเี ดียวกันนี้เป็ นเรือ
่ งยาก เนือ
่ งจากเนือ
้ เยือ
่ ตับนัน
้ ไวต่อรังสีบาบัดมาก
การทดลองทางคลินก
ิ ครัง้ นี้ได ้ผสมผสานการทารังสีบาบัดทีม
่ ค
ี วามปลอดภัยเข ้ากับการทาเคมีบาบัดทีเ่ ป็ นการรักษ
าพืน
้ ฐาน และการทีเ่ รามีผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลองกว่า 1,000 รายนัน
้ ถือเป็ นอีกก ้าวย่างสาคัญทีจ
่ ะบ่งชีว้ า่
การรักษามะเร็งด ้วยสองวิธรี ่วมกันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการทาเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียวหรือไม่”
ดร.วาซาน กล่าวเสริมว่า “นีเ่ ป็ นสาเหตุทท
ี่ าให ้เราต ้องทดลองใช ้รังสีบาบัดในตับด ้วย SIR-Spheres Y-90
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลอง FOXFIRE
resin microspheres กับผู ้ป่ วย และการเสร็จสิน
ก็ถอ
ื เป็ นความคืบหน ้าครัง้ สาคัญ
เพือ
่ ประเมินว่าการใช ้รังสีบาบัดแบบเน ้นเฉพาะจุดควบคูก
่ บ
ั การทาเคมีบาบัดซึง่ เป็ นการรักษาพืน
้ ฐาน
จะสามารถเพิม
่ อัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมของผู ้ป่ วยมะเร็งลาไส ้ใหญ่ประเภทแพร่กระจายไปทีต
่ บ
ั ได ้หรือไม่”
ด ้านการทดลอง FOXFIRE Global ซึง่ มีผู ้ป่ วยเข ้าร่วมกว่า 200 ราย และได ้รับเงินสนั บสนุนจาก Sirtex
ถือกาเนิดขึน
้ เมือ
่ ปี 2556 ภายในกลุม
่ เครือข่ายศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารกว่า 80 แห่งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
เอเชียแปซิฟิก อิสราเอล ยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา
ผู ้นาการวิจัย FOXFIRE Global คือ ศาสตราจารย์ปีเตอร์ กิบส์
ซึง่ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ประจาแผนกเนื้องอกวิทยา โรงพยาบาล Royal Melbourne Hospital และ
Western Hospital ในเมลเบิรน
์ ประเทศออสเตรเลีย
“การทาวิจัยทัง้ สามโครงการให ้เสร็จสมบูรณ์นับเป็ นภาระทีย
่ งิ่ ใหญ่ไม่น ้อยไปกว่าความจาเป็ นในการหาวิธ ี
ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
้ ในการรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนั กทีแ
่ พร่กระจายไปยังตับ
ซึง่ เป็ นอวัยวะทีม
่ ะเร็งลาไส ้มักแพร่กระจายไปถึงมากทีส
่ ด
ุ และส่งผลกระทบต่อผู ้ป่ วยหลายแสนคนทัว่ โลกในทุกๆปี ”
ั ว่า การผสมผสานการรักษาแบบเคมี-รังสี
ศาสตราจารย์กบ
ิ ส์ กล่าว “ปั จจุบน
ั เรายังไม่ทราบอย่างแน่ชด
จะประสบความสาเร็จในการรักษาโรค mCRC หรือไม่ แต่เราทราบจากข ้อมูลทีเ่ คยมีการเผยแพร่วา่ ผู ้ป่ วยโรค
่
mCRC ซึง่ ไม่ตอบสนองต่อเคมีบาบัด ได ้รับประโยชน์จากการทารังสีบาบัดเฉพาะจุด หรือทีร่ ู ้จักกันในวงกว ้างในชือ
SIRT”
้ 22
ในปี งบการเงิน 2557 Sirtex ได ้ทุม
่ เงินลงทุนในโครงการวิจัยทางคลินก
ิ ต่างๆ เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน
ล ้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
เกีย
่ วกับ FOXFIRE และ FOXFIRE Global
โครงการวิจัย FOXFIRE และ FOXFIRE Global มีวต
ั ถุประสงค์หลักเพือ
่ ประเมินว่า
การนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุดด ้วย SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดซึง่ เป็ นการรักษาพืน
้ ฐาน จะช่วยเพิม
่ อัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมหรือไม่
เมือ
่ เทียบกับการทาเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว
ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักทีแ
่ พร่กระจายไปยังตับประเภททีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้
ไม่วา่ จะมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอืน
่ ๆนอกเหนือจากตับหรือไม่ สาหรับเคมีบาบัดทีใ่ ช ้ในโครงการวิจัยทัง้ สองคือ
FOLFOX (oxaliplatin plus 5FU และ leucovorin) โดยมีทงั ้ ใช ้ร่วมกับและไม่ใช ้ร่วมกับยา bevacizumab หรือ
cetuximab (จ่ายยาตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้ทดสอบ)
โครงการวิจัย FOXFIRE และ FOXFIRE Global
ได ้รับการออกแบบมาตัง้ แต่ต ้นให ้สามารถนาข ้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการวิจัย SIRFLOX
โดยโครงการทัง้ สามมีกลุม
่ ตัวอย่างเป็ นผู ้ป่ วยกว่า 1,000 ราย
่ ถือทางสถิตม
ซึง่ ถือว่ามีความน่าเชือ
ิ ากพอทีจ
่ ะประเมินความแตกต่างของอัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมระหว่างกลุม
่ ทด
ลองและกลุม
่ ควบคุม สามารถรับชมข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ http://www.octooxford.org.uk/alltrials/infollowup/FOXFIRE.html และ http://foxfireglobal.sirtex.com
เกีย
่ วกับโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนัก
มะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนัก (CRC หรือมะเร็งลาไส ้)
เกิดขึน
้ จากเซลล์มะเร็งทีก
่ อ
่ ตัวขึน
้ ในลาไส ้ใหญ่หรือทวารหนักของผู ้ป่ วย
และเป็ นโรคมะเร็งทีพ
่ บได ้มากทีส
่ ด
ุ เป็ นอันดับ 3 ของโลก หรือคิดเป็ นสัดส่วนราว 10% ของมะเร็งทัง้ หมด โดยในปี

2555 มีผู ้ป่ วยโรคนีเ้ พิม
่ ขึน
้ ราว 1.4 ล ้านรายทั่วโลก และมีผู ้เสียชีวต
ิ ราว 694,000 รายจากมะเร็งประเภทนี้ [1]
การผ่าตัด รังสีบาบัด และเคมีบาบัด ถือเป็ นวิธก
ี ารรักษามะเร็งลาไส ้ทีใ่ ช ้อย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตามแม ้ว่าจะได ้รับการรักษาเป็ นอย่างดี มะเร็งลาไส ้ก็ยังสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอืน
่ ๆของร่างกาย
จนก่อให ้เกิดโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย หรือ mCRC ซึง่ ผู ้ป่ วยราว 50%
จะถูกวินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ น mCRC จากการวินจ
ิ ฉัยครัง้ แรกหรือไม่ก็หลังโรคกลับมากาเริบใหม่ โดย mCRC
มักแพร่กระจายไปยังตับมากทีส
่ ด
ุ
้ มะเร็ง ทัง้ นี้
และโชคไม่ดท
ี ผ
ี่ ู ้ป่ วยส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่าตัดได ้เนือ
่ งด ้วยการแพร่กระจายของเชือ
้ มะเร็งจนเกินระดับควบคุมนัน
ภาวะตับล ้มเหลวทีเ่ กิดขึน
้ จากการก่อตัวของเชือ
้
เป็ นสาเหตุหลักทีท
่ าให ้ผู ้ป่ วยเสียชีวต
ิ ในทีส
่ ด
ุ
เกีย
่ วกับ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ใช ้สาหรับการบาบัดรักษาแบบ SIRT
(หรือทีเ่ รียกว่าการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี)
ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้
่ ้อนมะเร็งโดยตรง
ด ้วยการปล่อยรังสีอย่างเข ้มข ้นในปริมาณทีต
่ ้องการสูก
ซึง่ เป็ นวิธรี ักษาทีท
่ าให ้เกิดบาดแผลเพียงน ้อยนิด โดย SIR-Spheres microspheres
หลายล ้านอนุภาคจะถูกฉีดผ่านสายสวนเข ้าไปในตับเพือ
่ จัดการกับเนือ
้ ร ้ายในตับ
และสามารถปล่อยรังสีปริมาณมากกว่าการฉายรังสีทวั่ ไปถึง 40 เท่า
ขณะทีไ่ ม่ทาอันตรายต่อเนือ
้ เยือ
่ ตับใกล ้เคียงทีย
่ ังมีสภาพดี
SIR-Spheres microspheres ซึง่ ผลิตโดยบริษัท Sirtex Medical Limited
ได ้รับการรับรองให ้ใช ้ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรป (มาตรฐาน CE) อาร์เจนตินา (ANMAT) บราซิล สวิตเซอร์แลนด์
ตุรกี และอีกหลายประเทศในเอเชียอย่างอินเดีย เกาหลีใต ้ สิงคโปร์ และฮ่องกง
เพือ
่ รักษามะเร็งตับทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดเฉือนเนื้อร ้ายได ้
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ยังผ่านการรับรอง PMA จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA)
สาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
้
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดหลอดเลือดในตับโดยใช floxuridine นอกจากนัน
้ ยังมีการนาไปใช ้ในหลายประเทศ เช่น
อิสราเอล มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ไต ้หวัน และประเทศไทย
ปั จจุบน
ั SIR-Spheres microspheres มากกว่า 45,000 โดส ได ้ถูกนาไปใช ้ในศูนย์บาบัดรักษากว่า 700
แห่งทัว่ โลก
เกีย
่ วกับ Sirtex Medical Limited
Sirtex Medical Limited (ASX:SRX)
ั ชาติออสเตรเลียระดับแนวหน ้าของโลกทีม
เป็ นธุรกิจเฮลธ์แคร์สญ
่ งุ่ ยกระดับการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทคือรังสีบาบัดเฉพาะจุดอย่าง SIR-Spheres microspheres
โดยมีการส่งมอบไปแล ้วมากกว่า 45,000 โดส เพือ
่ ใช ้รักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งต็บในศูนย์การแพทย์กว่า 700 แห่ง
ในกว่า 30 ประเทศ สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมสามารถรับชมได ้ที่ http://www.sirtex.com
SIR-Spheres(R) เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.
อ ้างอิง
1) World Cancer Report, 2014; Geneva, WHO: 2014.
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