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ปารีส--3 มี.ค. พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลอง คาดทราบผลปลายปี 2559
การศึกษาโรคมะเร็งตับ “SARAH” เสร็จสิน
่ และมีกลุม
“SARAH” ซึง่ เป็ นการทดลองแบบสุม
่ ควบคุมอันเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ ายในฝรั่งเศส
โดยการริเริม
่ ของ Assistance Publique - Hopitaux de Paris เมือ
่ เดือนธันวาคม 2554
และเป็ นการทดลองรักษาโรคมะเร็งตับระยะลุกลามโดยใช ้สาร yttrium-90 resin microspheres เทียบกับการใช ้ยา
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยกว่า 400 คนเข ้าร่วมการทดลองแล ้ว
sorafenib ได ้เสร็ จสิน
และคาดว่าจะทราบผลการทดลองในช่วงปลายปี 2559
ศจ.ดร.พญ.วัลเลอรี วิลเกรน (Professor Valerie Vilgrain MD, PhD) จากแผนกรังสีวท
ิ ยา โรงพยาบาล
Beaujon Hospital ซึง่ อยูใ่ นเครือข่ายโรงพยาบาล Assistance Publique - Hopitaux de Paris (AP-HP)
และจากมหาวิทยาลัย Universite Paris Diderot, Sorbonne Paris Cite ประเทศฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นผู ้นาการวิจัยครัง้ นี้
เปิ ดเผยว่า การทดลองครัง้ ใหญ่ของฝรั่งเศสในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับระยะลุกลามทีผ
่ ่าตัดไม่ได ้
มีผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลองมากกว่าเป้ าหมายซึง่ ตัง้ ไว ้ที่ 400 คน
การทดลอง SARAH ซึง่ ได ้รับการสนับสนุนจาก AP-HP
จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT)
หรือทีเ่ รียกว่าการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี (radioembolization) โดยใช ้สาร yttrium-90 [Y-90] resin
microspheres (SIR-Spheres(R) Y-90 resin microspheres ของบริษัท Sirtex Medical Limited ในซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย) กับการใช ้ยา sorafenib (Nexavar(R) ของบริษัท Bayer HealthCare Pharmaceuticals
ในเบอร์ลน
ิ ประเทศเยอรมนี) ซึง่ เป็ นมาตรฐานปั จจุบน
ั ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับระยะลุกลามทีผ
่ า่ ตัดไม่ได ้
่ ครัง้ ใหญ่ทส
ศจ.วิลเกรน กล่าวว่า “SARAH เป็ นการทดลองแบบสุม
ี่ ด
ุ เพือ
่ วัดประสิทธิภาพการรักษาแบบ SIRT
หรือการรักษาโดยตรงทีต
่ ับด ้วยวิธใี ดก็ตาม เทียบกับการรักษาด ้วยวิธม
ี าตรฐานในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับ
ทางคณะวิจัยรู ้สึกยินดีทก
ี่ ารรับสมัครผู ้เข ้าร่วมการทดลองเสร็จสมบูรณ์ด ้วยดี
และคาดว่าจะทราบผลการทดลองในช่วงปลายปี 2559”
SARAH (SorAfenib versus Radioembolization in Advanced Hepatocellular carcinoma)
่ ไม่ปกปิ ด และทดลองในศูนย์หลายแห่ง
เป็ นการทดลองขัน
้ ที่ 3 แบบสุม
โดยผู ้เข ้าร่วมการทดลองเป็ นผู ้ป่ วยในฝรั่งเศสทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งตับระยะลุกลาม (มะเร็งตับขัน
้ C ตามเกณฑ์ Barcelona
Clinic Liver Cancer) โดยอาจมีหรือไม่มล
ี ม
ิ่ เลือดในหลอดเลือดดาพอร์ทล
ั ในตับ และไม่มก
ี ารลุกลามนอกตับ
นอกจากนัน
้ ผู ้ป่ วยต ้องไม่สามารถผ่าตัดเฉือนตับหรือปลูกถ่ายตับได ้
หรืออาจเคยรักษาด ้วยวิธข
ี ้างต ้นแต่มะเร็งก็ยังลุกลามหรือกลับมากาเริบอีก[1][2]
จุดมุง่ หมายหลักของการศึกษาคือ การประเมินว่าวิธอ
ี ด
ุ เส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี Y-90 resin
microspheres ช่วยเพิม
่ อัตราการรอดชีวต
ิ หรือไม่เมือ
่ เทียบกับการใช ้ยา sorafenib ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับระยะลุกลาม
้ น
นอกจากนัน
้ ยังมีการเปรียบเทียบคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้ป่ วยรวมถึงปั จจัยบ่งชีอ
ื่ ๆ เช่น
ความสามารถในการทนการรักษาด ้วยวิธต
ี า่ งๆ เป็ นต ้น
ศูนย์มะเร็งกว่า 25 แห่งทัว่ ประเทศฝรั่งเศสได ้ร่วมการวิจัยในครัง้ นี้ โดยมีศจ.วัลเลอรี วิลเกรน
เป็ นผู ้ประสานงาน และ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ได ้รับเลือกให ้นามาใช ้ในการทดลองระดับชาติครัง้ นี้
ศจ.วิลเกรน กล่าวว่า “เราได ้ผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการทดลองตามเป้ าภายในเวลาประมาณ 3 ปี
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ซึง่ ถือว่าดีเยีย
่ มสาหรับการทดลองในประเทศเดียว
และสาหรับโรคมะเร็งชนิดทีร่ ักษายากและมีวธิ รี ักษาทีไ่ ด ้รับการยอมรับเพียงไม่กวี่ ธิ ”ี
ปั จจุบน
ั ยา sorafenib เป็ นมาตรฐานทีใ่ ช ้ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับระยะลุกลาม หลังผลการศึกษา
่ และมีกลุม
SHARP ซึง่ เป็ นการทดลองนาร่องแบบสุม
่ ควบคุมได ้แสดงให ้เห็นว่า
การใช ้ยานีม
้ ค
ี วามสัมพันธ์กบ
ั อัตราการรอดชีวต
ิ โดยรวมเฉลีย
่ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จาก 8 เดือนเป็ น 11 เดือน
เมือ
่ เทียบกับยาหลอก[3] อย่างไรก็ด ี 80%
ของผู ้ป่ วยประสบกับผลข ้างเคียงไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดจากการรักษาด ้วยยาตัวนี้
วิธก
ี 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
นักรังสีร่วมรักษาจะฉีด microspheres (เส ้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 20-60 ไมครอน)
่ ้อนมะเร็ง และ
จานวนหลายล ้านเข ้าสูร่ ่างกายผู ้ป่ วยผ่านหลอดสวนเข ้าไปในหลอดเลือดแดงตับซึง่ นาเลือดเข ้าสูก
microspheres จะปล่อยรังสีปริมาณมากกว่าการฉายรังสีทวั่ ไปถึง 40 เท่าไปทีก
่ ้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 ใหญ่ระหว่างศูนย์หลายแห่งในยุโรป
เพือ
่ ประเมินผลในระยะยาวเกีย
่ วกับอัตราการรอดชีวต
ิ และความปลอดภัยในการใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับระยะลุกลามทีผ
่ า่ ตัดไม่ได ้[4] โดยในการทดลองกลุม
่ เดีย
่ วแบบไม่ปกปิ ด 13
การทดลองซึง่ มีผู ้ป่ วยโรคมะเร็ งตับระยะลุกลามรวมกัน 400 คนนัน
้
พบว่าอัตราการรอดชีวต
ิ หลังการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี Y-90 microspheres อยูใ่ นช่วง 7-27 เดือน หรือเฉลีย
่
15 เดือน
การเข ้าถึง SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ในปั จจุบน
ั
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ได ้รับการรับรองให ้ใช ้รักษาผู ้ป่ วยมะเร็งตับทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้
ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรป (มาตรฐาน CE) อาร์เจนตินา (ANMAT) บราซิล และอีกหลายประเทศในเอเชีย เช่น
อินเดียและสิงคโปร์ เป็ นต ้น นอกจากนี้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ยังผ่านการรับรอง PMA
จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA)
สาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดหลอดเลือดในตับโดยใช ้ floxuridine
เกีย
่ วกับโรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับเกิดขึน
้ ในผู ้ป่ วยทีต
่ บ
ั ถูกทาลายอย่างหนักหรือมีอาการตับแข็งอันเป็ นผลมาจากอาการเจ็บป่ วยต่าง
ๆ อาทิ โรคตับอักเสบและโรคพิษสุราเรือ
้ รัง เป็ นต ้น มะเร็งตับเป็ นมะเร็ง 1 ใน 10 ชนิดทีพ
่ บมากทีส
่ ด
ุ ในโลก
โดยมีผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉั ยเกือบ 750,000 รายต่อปี และเป็ นมะเร็งทีค
่ ร่าชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมากเป็ นอันดับ 2
ในบรรดาโรคมะเร็งทัง้ หมด[5] โรคมะเร็งตับพบบ่อยทีส
่ ด
ุ ในพืน
้ ทีท
่ วี่ น
ิ จ
ิ ฉัยพบไวรัสตับอักเสบบีหรือซีมากทีส
่ ด
ุ
อย่างในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปใต ้
โรคมะเร็งตับสามารถรักษาได ้ด ้วยการผ่าตัด
ทัง้ แบบเฉือนเนือ
้ ตับส่วนทีเ่ ป็ นเนือ
้ ร ้ายออกหรือปลูกถ่ายตับจากผู ้บริจาคทีม
่ ส
ี ข
ุ ภาพสมบูรณ์
แต่สาหรับผู ้ป่ วยจานวนมากมะเร็งตับได ้ลุกลามไปมากจนไม่สามารถผ่าตัดได ้ และมีโอกาสมีชวี ต
ิ อยูต
่ อ
่ ไปเพียง 2-3
เดือนไปจนถึง 2-3 ปี ขึน
้ อยูก
่ ับสภาพของตับผู ้ป่ วยเมือ
่ ได ้รับการวินจ
ิ ฉัยและขอบเขตการลุกลามของมะเร็ง
อ ้างอิง
1. SorAfenib versus Radioembolization in Advanced Hepatocellular carcinoma
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