“SIRveNIB”
ี แปซฟ
ิ ิก
โครงการวิจ ัยโรคมะเร็งต ับปฐมภูมใิ นเอเชย
ิ้ การร ับสม ัครผูป
เสร็ จสน
้ ่ วยเข้าร่วมการวิจ ัยแล้ว
สิงคโปร์--6 มิ.ย.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
่ และมีกลุม
การวิจัยแบบสุม
่ ควบคุมเพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Sorafenib กับ SIR®
Spheres Y-90 resin microspheres ในการรักษาโรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular Carcinoma
แบบผ่าตัดไม่ได ้ ของกลุม
่ Asia-Pacific Hepatocellular Carcinoma Trials Group (AHCC) นัน
้
คาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาได ้ในปี 2560
Asia-Pacific Hepatocellular Carcinoma Trials Group (AHCC) ร่วมกับ National Cancer Centre
Singapore, Singapore Clinical Research Institute (SCRI) และ Sirtex Medical Limited ประกาศว่า
่ และมีกลุม
โครงการวิจัยแบบสุม
่ ควบคุม AHCC protocol 06 SIRveNIB เพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง SIRSpheres Y-90 resin microspheres กับ sorafenib ในการรักษาโรคมะเร็งตับปฐมภูม ิ (ชนิด Hepatocellular
Carcinoma หรือ HCC) แบบผ่าตัดไม่ได ้นัน
้ ได ้บรรลุเป้ าหมายในการรับสมัครผู ้ป่ วยอย่างน ้อย 360
รายเข ้าร่วมการวิจัยเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว[1]
SIRveNIB
มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT)
โดยใช ้ yttrium-90 [Y-90] resin microspheres (SIR-Spheres(R) ของ Sirtex Medical Limited นอร์ทซิดนีย ์
ออสเตรเลีย) กับการใช ้ยา sorafenib (Nexavar(R) ของ Bayer HealthCare Pharmaceuticals เบอร์ลน
ิ เยอรมนี)
อันเป็ นมาตรฐานในการรักษาโรคมะเร็งตับชนิด HCC ระยะลุกลาม
โดยผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้าร่วมโครงการล ้วนเป็ นผู ้ป่ วยทีไ่ ม่สามารถรักษาด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ได ้
ไม่วา่ จะเป็ นการผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายในตับ การใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ หรือการปลูกถ่ายตับ
ศาสตราจารย์เพียร์ซ ชอว์ หัวหน ้าคณะวิจัยประจาโครงการ SIRveNIB
และศัลยแพทย์ทป
ี่ รึกษาอาวุโสจาก National Cancer Centre Singapore และ Singapore General Hospital
อธิบายว่า “การแสวงหาวิธก
ี ารรักษาโรค HCC ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพดีขน
ึ้ นัน
้ มีความสาคัญอย่างยิง่
เนือ
่ งจากปั จจุบน
ั มีวธิ ก
ี ารรักษาโรคทีผ
่ ่านการรับรองอยูเ่ พียงน ้อยนิด โดยนอกเหนือจากจุดยุตป
ิ ฐมภูม ิ (primary
endpoint) ว่าด ้วยระยะการดารงอยูโ่ ดยรวม (OS) ในโครงการ SIRveNIB แล ้ว
เรายังให ้ความสาคัญกับจุดยุตท
ิ ต
ุ ย
ิ ภูม ิ (secondary endpoint) ในอีกหลายประเด็น
ซึง่ รวมถึงการเปรียบเทียบผลข ้างเคียงและคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยทัง้ สองกลุม
่ ในการวิจัย ทัง้ นี้ SIRveNIB
เป็ นการวิจัยเปรียบเทียบ SIRT และ sorafenib ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในเอเชียแปซิฟิก และยังเป็ นการวิจัย sorafenib
่ ทีม
แบบสุม
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคนีด
้ ้วย”
รองศาสตราจารย์เถียว หยี เหลียง ซีอโี อของ Singapore Clinical Research Institute กล่าวว่า
“ความสาเร็จในการรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมโครงการ SIRveNIB ทีม
่ น
ี ักวิจัยเป็ นผู ้ริเริม
่ นัน
้
ถือเป็ นความก ้าวหน ้าครัง้ สาคัญในการวิจัยโรคมะเร็งตับในเอเชีย
ทัง้ ยังตอกย้าถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างภาครัฐและเอกชน ดังทีป
่ รากฎให ้เห็นระหว่าง Sirtex Medical
Limited, National Cancer Centre Singapore และ Singapore Clinical Research Institute”
กลุม
่ ผู ้ป่ วยในโครงการ SIRveNIB เข ้ารับการรักษาตามศูนย์การแพทย์ 27 แห่งใน 10
ประเทศทัว่ เอเชียแปซิฟิก รวมถึงนิวซีแลนด์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดเผยผลการวิจัยได ้ในช่วงครึง่ แรกของปี
2560
Sorafenib เป็ นมาตรฐานทีใ่ ช ้ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับชนิด HCC ระยะลุกลาม
่ และมีกลุม
หลังการทดลองแบบสุม
่ ควบคุม 2 การทดลองบ่งชีว้ า่
อัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เทียบกับการใช ้ยาหลอก[2],[3] อย่างไรก็ตาม 80%
ของผู ้ป่ วยประสบกับผลข ้างเคียงไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดจากการรักษาด ้วยยาตัวนี้ ในขณะทีก
่ ารรักษาแบบ SIRT
โดยใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ได ้รับอนุญาตให ้ใช ้รักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับทีผ
่ า่ ตัดไม่ได ้
วิธน
ี เี้ ป็ นการนารังสีเบต ้าความเข ้มข ้นสูงเข ้าทาลายเซลล์มะเร็งโดยตรง ซึง่ ถือเป็ นการรักษาทีท
่ าให ้เกิดแผลน ้อย
โดยนักรังสีร่วมรักษาจะฉีด microspheres นับล ้านๆ (เส ้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 32.5 ไมครอน
หรือราวหนึง่ ในสามของเส ้นผ่านศูนย์กลางของเส ้นผมมนุษย์) เข ้าสูร่ ่างกายผู ้ป่ วย
่ ้อนมะเร็ง และ microspheres
ผ่านหลอดสวนเข ้าไปในหลอดเลือดแดงตับซึง่ นาเลือดเข ้าสูก
้ ในปริมาณมากกว่าการฉายรังสีทวั่ ไปถึง 40 เท่าไปทีก
จะปล่อยรังสีระยะสัน
่ ้อนมะเร็งตับโดยตรง

ขณะทีไ่ ม่ทาอันตรายต่อเนือ
้ เยือ
่ ตับใกล ้เคียงทีย
่ ังมีสภาพดี การศึกษาวิธก
ี ารรักษาแบบ SIRT โดยใช ้ Y-90 resin
microspheres ในผู ้ป่ วยกลุม
่ ดังกล่าวได ้รับความสนใจอย่างมาก
เห็นได ้จากการทดลองกลุม
่ เดีย
่ วแบบไม่ปกปิ ดทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นจานวนมาก
รวมถึงการศึกษาครัง้ ใหญ่ระหว่างศูนย์หลายแห่งเพือ
่ ประเมินผลในระยะยาวจากการใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับ HCC ทีผ
่ า่ ตัดไม่ได ้[4]
ประเทศทีม
่ ก
ี ารใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ผ่านการรับรองให ้ใช ้ในการรักษาเนือ
้ งอกตับชนิดผ่าตัดไม่ได ้ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรป (CE Mark) อาร์เจนตินา
(ANMAT) บราซิล และอีกหลายๆประเทศในเอเชีย เช่น ตุรกี อินเดีย และสิงคโปร์
นอกจากนัน
้ ยังมีการนาไปใช ้ในอีกหลายประเทศ อาทิ ฮ่องกง อิสราเอล มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ไต ้หวัน และไทย
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ยังได ้รับการรับรอง Pre-Market Approval (PMA)
จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA)
สาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดหลอดเลือดในตับโดยใช ้ floxuridine
เกีย
่ วก ับโรคมะเร็ งต ับ Hepatocellular Carcinoma (HCC)
โรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular Carcinoma หรือ HCC เป็ นมะเร็งตับปฐมภูมท
ิ พ
ี่ บได ้บ่อยทีส
่ ด
ุ
โรคมะเร็งตับเป็ นมะเร็งทีม
่ ผ
ี ู ้ป่ วยมากทีส
่ ด
ุ เป็ นอันดับ 6 ของโลก และเป็ นมะเร็งทีค
่ ร่าชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมากเป็ นอันดับ 2
ในบรรดาโรคมะเร็งทัง้ หมด[5] โดยมักเกิดกับผู ้ป่ วยโรคตับแข็งไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใดก็ตาม
้ ไวรัสตับอักเสบและการดืม
รวมทัง้ การติดเชือ
่ แอลกอฮอล์ HCC
พบมากทีส
่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคทีม
่ ก
ี ารตรวจพบโรคตับอับเสบบ่อยทีส
่ ด
ุ เช่น ภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปตอนใต ้
หากได ้รับการวินจ
ิ ฉัยโรคตัง้ แต่เนิน
่ ๆ HCC ก็สามารถรักษาได ้ด ้วยการผ่าตัดเฉือนเนื้อร ้าย การใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ
หรือการปลูกถ่ายตับเพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยสามารถอยูร่ อดได ้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม
ผู ้ป่ วยส่วนใหญ่เข ้าไม่ถงึ การรักษาด ้วยวิธเี หล่านี้ ผู ้ป่ วยโรค HCC ทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้นัน
้ มีอนาคตทีม
่ ด
ื มน
โดยอาจมีชวี ต
ิ อยูไ่ ด ้เพียงไม่กเี่ ดือนไปจนถึงประมาณ 2 ปี
ขึน
้ อยู่กบ
ั สภาพตับของผู ้ป่ วยและระดับการลุกลามของเนือ
้ งอกในตอนทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ย[6] ทัง้ นี้
เป็ นเวลาเกือบหนึง่ ทศวรรษแล ้วทีย
่ ังไม่พบวิธก
ี ารรักษาใหม่ๆสาหรับโรค HCC
ทีท
่ ดลองแล ้วพบว่าได ้ผลดีในการวิจัยขนาดใหญ่
เกีย
่ วก ับผูส
้ น ับสนุนโครงการวิจ ัย SIRveNIB
SIRveNIB เป็ นโครงการทีร่ เิ ริม
่ โดยนักวิจัย และได ้รับการสนับสนุนจาก Singapore General Hospital
ด ้วยความร่วมมือกับ National Medical Research Council Singapore, National Cancer Centre Singapore,
Singapore Clinical Research Institute และ Sirtex Medical Limited
ร ับชมข้อมูลเพิม
่ เติมได้ท ี่
Singapore General Hospital http://www.sgh.com.sg
National Medical Research Council, Singapore http://www.nmrc.gov.sg
National Cancer Centre Singapore http://www.nccs.com.sg
Singapore Clinical Research Institute http://www.scri.edu.sg
Sirtex Medical Limited http://www.sirtex.com
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