สมาคมมะเร็งวิทยาแห่งยุโรปเผยแพร่แนวทางแนะนาการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระ
ยะแพร่กระจายด ้วยสาร SIR-Spheres(R) y-90 Resin Microspheres
บอนน์, เยอรมนี--29 ก.ย.
แนวทางใหม่วา่ ด ้วยการรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย (mCRC)
ของสมาคมมะเร็งวิทยาแห่งยุโรป (ESMO) ได ้รับรองการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี
(radioembolisation) โดยเฉพาะการใช ้สาร Yttrium-90 resin microspheres
ว่าเป็ นเทคโนโลยีทผ
ี่ า่ นการรับรองทางคลินก
ิ แล ้วว่า
สามารถช่วยยืดเวลาทีเ่ ซลล์มะเร็งจากลาไส ้ใหญ่จะแพร่กระจายไปยังตับ ในผู ้ป่ วยโรค mCRC
ซึง่ ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด ้วยเคมีบาบัด
ั ้ นาของ Sirtex Medical Limited
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres เป็ นผลิตภัณฑ์ชน
และเป็ นผลิตภัณฑ์เพียงหนึง่ เดียวทีถ
่ ูกนาไปใช ้ในการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี
หรือการบาบัดด ้วยการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT) ตามแนวทางใหม่ของ ESMO
แนวทางปฏิบต
ั ด
ิ งั กล่าวจัดทาขึน
้ ในนามของ ESMO Guidelines Working Group
ซึง่ ประกอบด ้วยศาสตราจารย์ Eric Van Cutsem (เลอเวน, เบลเยียม), Andres Cervantes (วาเลนเซีย,
สเปน), Bernard Nordlinger (ปารีส, ฝรั่งเศส) และ Dirk Arnold (ไฟรเบิรก
์ , เยอรมนี)
และได ้รับการเผยแพร่ออนไลน์เป็ นเนือ
้ หาภาคผนวกของวารสาร Annals of Oncology[1] เมือ
่ วันที่ 4
กันยายน 2557
้ นาระดับสากลว่าด ้วยการรักษาโ
“เรายินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีค
่ ณะผู ้จัดทาแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ างคลินก
ิ ชัน
รค mCRC ได ้ให ้การยอมรับวิธก
ี ารรักษาแบบอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี
โดยเฉพาะการใช ้ผลิตภัณฑ์เด่นของเราอย่างสาร SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ว่าเป็ นการรักษาทีเ่ หมาะสมสาหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามมาจากลาไส ้ใหญ่
และไม่ตอบสนองต่อการทาเคมีบาบัด” Nigel Lange ซีอโี อของ Sirtex Medical Europe GmbH กล่าว
่ ว่าแนวทางใหม่ของ ESMO จะส่งผลให ้ผู ้ป่ วยได ้เข ้าถึง SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
“เราเชือ
มากขึน
้ ทัว่ ทวีปยุโรป”
่ และมีกลุม
กลุม
่ ผู ้เขียนได ้อ ้างถึงการวิจัยแบบสุม
่ ควบคุมในสถานวิจัยหลายแห่งซึง่ จัดทาโดยศาส
ตราจารย์ Alain Hendlisz (บรัสเซลส์, เบลเยียม) และคณะ
ในฐานะทีเ่ ป็ นหลักฐานทางคลินก
ิ ทีส
่ นับสนุนข ้อเสนอแนะใหม่ของ ESMO โดยการวิจัยดังกล่าวเป็ น
“การทดลองขัน
้ ที่ 3 เพือ
่ เปรียบเทียบการฉีดยา fluorouracil เข ้าหลอดเลือดดา กับการให ้สาร yttrium90 resin microspheres
่ ับทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการทาเคมี
ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจายสูต
บาบัดทั่วไป”[2]
เมือ
่ เดือนเมษายน 2556 Sirtex ได ้ประกาศความสาเร็จในการสรรหาผู ้ป่ วย 500
่ เพือ
คนเข ้าร่วมโครงการศึกษา SIRFLOX ซึง่ เป็ นการวิจัยทางคลินก
ิ แบบสุม
่ เปรียบเทียบการใช ้ SIRSpheres Y-90 resin microspheres ร่วมกับการทาเคมีบาบัด กับการทาเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว
ในผู ้ป่ วยทีเ่ พิง่ ตรวจพบโรค mCRC ทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้ และยังอยูใ่ นช่วงแรกเริม
่ ของการรักษา
โดยคาดว่าข ้อมูลจากโครงการ SIRFLOX จะได ้รับการเปิ ดเผยในปี 2558
เกีย
่ วกับโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย
สมาคมมะเร็งวิทยาแห่งยุโรป (ESMO) ระบุวา่ ในแต่ละปี นัน
้
ชาวยุโรปป่ วยเป็ นโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่ราว 447,000 ราย และทุกปี จะมีผู ้เสียชีวต
ิ ราว 215,000
รายจากโรคดังกล่าว ซึง่ เป็ นมะเร็งทีพ
่ บมากเป็ นอันดับ 2 ทัง้ ในผู ้ชายและผู ้หญิง

เมือ
่ เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอืน
่ ๆของร่างกายก็จะกลายเป็ นมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแ
พร่กระจาย (mCRC) ซึง่ เป็ นหัวข ้อสาคัญในแนวทางปฏิบต
ั ใิ หม่ของ ESMO
ยิง่ ไปกว่านัน
้ 1 ใน 4 (25%) ของผู ้ป่ วยทัง้ หมดทีเ่ พิง่ ได ้รับการวินจ
ิ ฉัยว่าเป็ นมะเร็งในช่องท ้อง
มักจะเป็ นโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่ระยะแพร่กระจายแล ้ว ขณะที่ 1 ใน 2 (50%)
ของผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่จะต ้องทนทรมานกับโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่ทแ
ี่ พร่กระจายในท ้ายทีส
่ ด
ุ
และเนือ
่ งจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่มักลุกลามไปยังตับเป็ นอวัยวะแรกและบ่อยทีส
่ ด
ุ
่ วชาญด ้านมะเร็งจากหลากหลายแขนงที่ ESMO
ทีมผู ้เชีย
จึงแนะนาให ้ใช ้วิธก
ี ารรักษาทัว่ ไปร่วมกับการรักษาเฉพาะจุดมากยิง่ ขึน
้ เช่น
การอุดเส ้นเลือดในตับโดยตรงด ้วยสารกัมมันตรังสี SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
เพือ
่ ให ้บรรลุผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการรักษาผู ้ป่ วย
เกีย
่ วกับ SIR-Spheres Y-90 Resin Microspheres
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ใช ้สาหรับการบาบัดรักษาแบบ SIRT
(หรือทีเ่ รียกว่าการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี)
ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีแบบใหม่ในการรักษาผู ้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 ไปได ้มากถึง 40 เท่า
ขณะทีไ่ ม่ทาอันตรายต่อเนือ
้ เยือ
่ ตับใกล ้เคียงทีย
่ ังมีสภาพดี
SIR-Spheres microspheres ซึง่ ผลิตโดยบริษัท Sirtex Medical Limited
ได ้รับการรับรองให ้ใช ้รักษามะเร็งตับซึง่ ไม่สามารถผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายได ้ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
(มาตรฐาน CE) อาร์เจนตินา (ANMAT) บราซิล สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี
และอีกหลายประเทศในเอเชียอย่างอินเดีย เกาหลีใต ้ สิงคโปร์ และฮ่องกง
SIR-Spheres microspheres ยังผ่านการรับรอง PMA จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA)
สาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดหลอดเลือดในตับโดยใช ้ floxuridine นอกจากนัน
้ ยังมีการนาใช ้ในหลายประเทศ
เช่น อิสราเอล นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ไต ้หวัน และประเทศไทย
ปั จจุบน
ั มีการกระจายสาร SIR-Spheres microspheres กว่า 45,000
โดสไปยังศูนย์บาบัดรักษามากกว่า 700 แห่งทัว่ โลก
(R)SIR-Spheres เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของบริษัท Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.
อ ้างอิง
1. Van Cutsem E, Cervantes A, Nordlinger B, Arnold D on behalf of the ESMO
Guidelines Working Group. Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for
diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2014; 25 (Suppl 3): iii1-iii9.
2. Hendlisz A, Van den Eynde M, Peeters M et al. Phase III trial comparing protracted
intravenous fluorouracil infusion alone or with yttrium-90 resin microspheres
radioembolization for liver-limited metastatic colorectal cancer refractory to standard
chemotherapy. J Clin Oncol 2010; 28: 3687-3694.
916-EUA-0914
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
Iga Rawicka Sirtex โทร. +48 (600) 600 166

