ผลวิจ ัย SIRFLOX ได้ร ับการเผยแพร่ทางวารสารออนไลน์
Journal of Clinical Oncology
้ แนวหน ้าของสมาคม ASCO เผยแพร่ผลการวิจัย SIRFLOX ซึง่ เป็ นการศึกษาผลการใช ้ SIRวารสารชัน
Spheres(R) Y-90 resin microspheres ในการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย
(mCRC) จานวน 530 ราย
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Sirtex Medical Limited (ASX: SRX) ประกาศว่า ผลการวิจัย SIRFLOX ว่าด ้วยการใช ้ SIR-Spheres Y90 resin microspheres ในการรักษาผู ้ป่ วย ได ้รับการเผยแพร่ทางวารสารออนไลน์ Journal of Clinical Oncology
้ นาของสมาคม American Society of Clinical Oncology (ASCO) [1]
(JCO) ซึง่ เป็ นวารสาร peer-reviewed ชัน
ิ าโก
หลังจากทีไ่ ด ้มีการรายงานผลวิจัยเบือ
้ งต ้นด ้วยวาจาในการประชุม ASCO Annual Congress ทีช
่ ค
สหรัฐอเมริกา เมือ
่ เดือนพฤษภาคม 2558
วารสาร JCO ได ้เผยแพร่ผลวิจัย SIRFLOX ในลักษณะ “Rapid Communication”
ซึง่ หมายถึงการเผยแพร่ข ้อมูลทีจ
่ ะพลิกวงการและเปลีย
่ นแปลงแนวทางปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเสรี
เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้อ่านและผู ้ป่ วยทุกคน
ศ.กาย เอ ฟาน เฮเซล จาก University of Western Australia ในเมืองเพิรท
์ ประเทศออสเตรเลีย
ผู ้เป็ นหัวหน ้าร่วมของการวิจัยครัง้ นี้ กล่าวว่า “ตามจุดยุตป
ิ ฐมภูม ิ (primary endpoint) ของการวิจัย
ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนั กประเภทผ่าตัดไม่ได ้
และมีการลุกลามไปยังตับเป็ นส่วนใหญ่หรือในตับเพียงทีเ่ ดียวนัน
้ มีระยะปลอดโรค (PFS) เฉลีย
่ ทุกจุดที่ 10.2
เดือนในกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับการทาเคมีบาบัดพืน
้ ฐานด ้วย FOLFOX อย่างเดียว เทียบกับ 10.7 เดือนในกลุม
่ ทีเ่ สริม SIRSpheres ร่วมกับการทาเคมีบาบัด แต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่มน
ี ัยสาคัญทางสถิต ิ อย่างไรก็ตาม การเสริม SIRSpheres Y-90 resin microspheres ควบคูก
่ บ
ั การทาเคมีบาบัดนัน
้ ช่วยยืดระยะ PFS ในตับได ้อย่างมีนัยสาคัญ
จากค่าเฉลีย
่ 12.6 เดือนในกลุม
่ ทีท
่ าเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว เป็ น 20.5 เดือนเมือ
่ ใช ้ควบคูก
่ บ
ั SIR-Spheres
่ งในการลุกลามของเนื้องอกในตับได ้ถึง 31% ทัง้ นี้
ทัง้ ยังช่วยลดความเสีย
การควบคุมโรคในระยะยาวมีความสาคัญอย่างยิง่
เนือ
่ งจากผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักประเภทผ่าตัดไม่ได ้จานวนหลายแสนคนนั น
้
ส่วนใหญ่ล ้วนเสียชีวต
ิ ด ้วยเนื้อร ้ายทีแ
่ พร่กระจายไปยังตับ”
กิลแมน หว่อง ซีอโี อของ Sirtex Medical Limited กล่าวว่า “การเผยแพร่ผลการวิจัย SIRFLOX ในครัง้ นี้
สะท ้อนถึงจุดสูงสุดและจุดเริม
่ ต ้นของบริษัท เราได ้ดาเนินโครงการวิจัย SIRFLOX
นานนับสิบปี เพือ
่ นาเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให ้เห็นอย่างชัดแจ ้งว่า SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres เป็ นหนึง่ ในวิธก
ี ารรักษาขัน
้ พืน
้ ฐานทีน
่ ั กวิทยาเนือ
้ งอกสามารถนามาใช ้รักษาโรค mCRC ได ้
การทีว่ ารสาร JCO เลือกเผยแพร่ผลการวิจัย SIRFLOX
เรียกได ้ว่าเป็ นการยอมรับว่าเทคโนโลยีของเราสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเนื้อร ้ายในตับอันเป็ นผลมาจากโ
รคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนัก”
คุณหว่องกล่าวเสริมว่า “เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เมือ
่ เราทาการวิเคราะห์ข ้อมูลรวมจากการวิจัย SIRFLOX
รวมถึง FOXFIRE และ FOXFIRE Global ทีจ
่ ะมีการเปิ ดเผยในปี 2560 แล ้ว
ั เจนยิง่ ขึน
เราจะเห็นภาพทีช
่ ด
้ ในแง่ของอัตราการอยูร่ อดอันเป็ นผลมาจากการใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres ร่วมกับการทาเคมีบาบัดพืน
้ ฐาน”
ผลการค้นพบจากการวิจ ัย SIRFLOX
โครงการวิจัย SIRFLOX ได ้เปิ ดรับผู ้ป่ วยโรค mCRC ประเภทผ่าตัดไม่ได ้จานวน 530 ราย
ทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉัยโรคจากศูนย์การแพทย์ 87 แห่งในออสเตรเลีย ยุโรป อิสราเอล นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา

ระหว่างเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2556 โดยได ้มีการแยกผู ้ป่ วย 530 รายออกเป็ นสองกลุม
่ ด ้วยกัน
่ รักษาด ้วย mFOLFOX6 อันประกอบด ้วย 5FU, leucovorin และ
กลุม
่ แรกประกอบด ้วยผู ้ป่ วย 263 ราย ซึง่ ถูกสุม
oxaliplatin และอาจมีการเสริม bevacizumab ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้วิจัยในแต่ละประเทศ ขณะทีผ
่ ู ้ป่ วยอีก 267
รายได ้รับการรักษาด ้วยการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT) ด ้วย SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
เพิม
่ เติมจากการทาเคมีบาบัดด ้วย mFOLFOX6 (ทัง้ ทีใ่ ช ้และไม่ใช ้ bevacizumab)
การวิจัย SIRFLOX มีจด
ุ ยุตป
ิ ฐมภูมอ
ิ ยูท
่ รี่ ะยะปลอดโรค (PFS) ทุกจุด โดยผลวิจัยเผยให ้เห็นว่า ผู ้ป่ วยมีคา่
PFS เฉลีย
่ ทุกจุดที่ 10.2 เดือนในกลุม
่ ทีท
่ าเคมีบาบัดอย่างเดียว เทียบกับ 10.7 เดือนในกลุม
่ ทีเ่ สริม SIR-Spheres
่ งอันตราย
ร่วมกับการทาเคมีบาบัด แต่ความแตกต่างดังกล่าวไม่มน
ี ัยสาคัญทางสถิต ิ ขณะทีอ
่ ต
ั ราส่วนความเสีย
(HR) อยูท
่ ี่ 0.93 และ P = 0.43
อย่างไรก็ตาม สาหรับจุดยุตท
ิ ต
ุ ย
ิ ภูม ิ (secondary endpoint) ของการวิจัย นั่นคือ ค่า PFS
เฉลีย
่ ในตับซึง่ เป็ นจุดที่ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres พุ่งเป้ ารักษาโดยตรงนัน
้
พบว่าฝั่ งเคมีบาบัดอย่างเดียวมีคา่ PFS อยูท
่ ี่ 12.6 เดือน ขณะทีฝ
่ ั่ ง SIRT มีคา่ PFS อยูท
่ ี่ 20.5 เดือน
่ งอันตราย (HR) อยู่ท ี่ 0.69 (P = 0.002) จึงสรุปได ้ว่า การเสริม SIRT
โดยมีอต
ั ราส่วนความเสีย
่ งได ้มากถึง 31% นอกจากนี้ แม ้ว่าอัตราการตอบสนองต่อการรักษา (ORR)
ช่วยลดความเสีย
ในจุดต่างๆนัน
้ ไม่แตกต่างกันมากนั ก (68.1% เมือ
่ ทาเคมีบาบัดอย่างเดียว เทียบกับ 76.4% เมือ
่ เสริม SIRT; ค่า P
= 0.113) แต่คา่ ORR ในตับเมือ
่ เสริม SIRT นัน
้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (68.8%
เมือ
่ ทาเคมีบาบัดอย่างเดียว เทียบกับ 78.7% เมือ
่ เสริม SIRT; ค่า P = 0.042)
โดยมีการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ในตับเพิม
่ ขึน
้ กว่าสามเท่า (1.9% เมือ
่ ทาเคมีบาบัดอย่างเดียว เทียบกับ 6.0%
เมือ
่ เสริม SIRT; ค่า P = 0.020)
สาหรับอัตราการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ (AE) ระดับ 3 ขึน
้ ไป อยู่ท ี่ 73.4%
ในกลุม
่ ทีท
่ าเคมีบาบัดอย่างเดียว เทียบกับ 85.4% ในกลุม
่ ทีเ่ สริม SIRT (P = 0.516)
ซึง่ รวมอาการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้ SIRT ด ้วย สาหรับระดับความปลอดภัยของวิธก
ี ารรักษาแบบผสมผสานนี้
เป็ นไปตามการคาดการณ์ของผู ้วิจัยและสอดคล ้องกับผลการวิจัยครัง้ ก่อนๆ
ศ.ฟาน เฮเซล และผู ้ร่วมวิจัยกล่าวสรุปว่า “ค่า PFS ในตับเฉลีย
่ ที่ 20.5 เดือน
ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีร่ ักษาด ้วยการทาเคมีบาบัดร่วมกับ SIRT นัน
้
นับเป็ นความก ้าวหน ้าอย่างมีนัยสาคัญในการควบคุมการแพร่กระจายเฉพาะจุด
เมือ
่ เทียบกับการทาเคมีบาบัดพืน
้ ฐานเพียงอย่างเดียว ทีม
่ ค
ี า่ PFS เฉลีย
่ เพียง 12.6 เดือน”
ทางคณะวิจัยอธิบายเสริมว่า เนื่องจาก SIRFLOX เป็ นการวิจัยแรกทีม
่ ก
ี ารประเมินค่า PFS ในตับ
จึงไม่มก
ี ารวิจัยใดๆทีส
่ ามารถให ้ข ้อมูลแวดล ้อมต่อการวิจัยนี้ได ้ อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยชีใ้ ห ้เห็นว่า “ข ้อมูลการวิจัย
CLOCC ทีเ่ ปิ ดเผยเมือ
่ ไม่นานมานี้ ซึง่ มีการใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุทาลายเซลล์ (RFA)
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดพืน
้ ฐานด ้วย FOLFOX ในผู ้ป่ วยโรค mCRC
ประเภทผ่าตัดไม่ได ้และมีการแพร่กระจายจากัดอยูใ่ นตับนัน
้
แสดงให ้เห็นว่าการยกระดับการควบคุมการแพร่กระจายของเนือ
้ ร ้ายในตับ
ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่ออัตราการอยูร่ อดโดยรวม”
ศ.ฟาน เฮเซล และผู ้ร่วมวิจัย เปิ ดเผยว่า อัตราการอยูร่ อดโดยรวมนัน
้ เป็ นผลลัพธ์รอง (secondary
outcome) ของการวิจัย SIRFLOX โดยกล่าวว่า “ช่วงเวลาเปิ ดรับผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการวิจัยตลอด 7 ปี พส
ิ จ
ู น์ได ้ว่า
การยกระดับการดูแลผู ้ป่ วยและการทาเคมีบาบัดในรูปแบบใหม่ๆ สามารถยืดระยะเวลาอยูร่ อดของผู ้ป่ วยโรค mCRC
ทีร่ ับการรักษาด ้วยการทาเคมีบาบัดพืน
้ ฐาน เราจึงเตรียมทาการวิเคราะห์ข ้อมูลระยะเวลาการอยูร่ อด
่ อีก 2 โครงการ ได ้แก่
โดยใช ้ข ้อมูลจากหลายการวิจัย ทัง้ จากการวิจัย SIRFLOX รวมถึงข ้อมูลการวิจัยแบบสุม
FOXFIRE และ FOXFIRE Global”
คณะวิจัยระบุวา่ “ในการวิจัยทัง้ 3 โครงการ ได ้มีการเสริม SIRT ควบคูก
่ บ
ั การทาเคมีบาบัดด ้วย
oxaliplatin ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีแ
่ ทบจะมีคณ
ุ ลักษณะไม่ตา่ งกัน โดยการวิจัย FOXFIRE และ FOXFIRE Global
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยแล ้ว และเมือ
ได ้เสร็จสิน
่ รวมกับ SIRFLOX ก็จะมีผู ้ป่ วยรวมกันเป็ นจานวนกว่า 1,100 ราย
ซึง่ นับว่าเพียงพอสาหรับการประเมินข ้อได ้เปรียบในแง่ของระยะการอยูร่ อด”
และคาดว่าจะสามารถรายงานผลการค ้นพบได ้ในปี 2560
เกีย
่ วก ับ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
เป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช ้ในขัน
้ ตอนการทารังสีร่วมรักษาทีเ่ รียกว่าการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT)

่ หนึง่ คือการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี อันเป็ นการฉายรังสีปริมาณสูงโดยตรงไปทีเ่ นือ
หรืออีกชือ
้ งอกในตับ
โดยใช ้อนุภาคเรซินเคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 หลายสิบล ้านอนุภาค
ซึง่ แต่ละอนุภาคมีขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเส ้นผมมนุษย์
โดยแพทย์ด ้านรังสีร่วมรักษาจะฉีดอนุภาคเรซินเหล่านี้ หรือทีเ่ รียกว่า microspheres
เข ้าไปในหลอดเลือดแดงเฮปาติกผ่านทางสายสวนทีถ
่ ก
ู สอดทางหลอดเลือดแดงโคนขาผ่านการกรีดบริเวณขาหนี
บ หลังจากนัน
้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ก็จะฝั งตัวอยูใ่ นเส ้นเลือดฝอยรอบๆเนือ
้ งอกในตับ
้ ทีม
และแผ่รังสีเบตาระยะสัน
่ ค
ี วามเข ้มสูง (เฉลีย
่ 2.5 มม. สูงสุด 11 มม.) ไปยังเนือ
้ งอกในตับ
โดยไม่สร ้างความเสียหายต่อเนือ
้ เยือ
่ ดีในตับ ขณะทีค
่ า่ ความถ่วงจาเพาะทีต
่ า่ ของ Y-90 resin microspheres
ส่งผลให ้เลือดสามารถส่งกัมมันตภาพรังสีไหลเวียนได ้อย่างทัว่ ถึงทัง้ ในและรอบๆเนือ
้ เยือ
่ ในตับ
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ผ่านการรับรองเพือ
่ ใช ้ในการรักษาเนือ
้ งอกตับชนิดผ่าตัดไม่ได ้ในออสเตรเลีย เช่นเดียวกับในสหภาพยุโรป (CE
Mark) อาร์เจนตินา (ANMAT) บราซิล และอีกหลายๆประเทศในเอเชีย ไม่วา่ จะเป็ นอินเดีย สิงคโปร์ และตุรกี
นอกจากนี้ ยังมีการนาไปใช ้ในอีกหลายๆประเทศ ทัง้ ฮ่องกง อิสราเอล มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ไต ้หวัน และไทย SIRSpheres Y-90 resin microspheres ยังได ้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกา (FDA PMA)
สาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดหลอดเลือดในตับโดยใช ้ floxuridine
เกีย
่ วก ับ Sirtex
ั ชาติออสเตรเลียระดับแนวหน ้าของโลก
Sirtex Medical Limited (ASX: SRX) เป็ นธุรกิจเฮลธ์แคร์สญ
ทีม
่ งุ่ ยกระดับการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทคือ รังสีบาบัดเฉพาะจุดสาหรับมะเร็งตับอย่าง
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres โดยมีการส่งมอบไปแล ้วราว 55,000 โดส
เพือ
่ ใช ้รักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับในศูนย์การแพทย์กว่า 900 แห่ง ในกว่า 40 ประเทศ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมสามารถรับชมได ้ที่ http://www.sirtex.com
SIR-Spheres(R) เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd
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