ผลวิเคราะห์ลา่ สุดจาก SIRFLOX ช ี้
ผูป
้ ่ วยโรคมะเร็งลาไสใ้ หญ่และทวารหน ักทีล
่ ก
ุ ลามไปย ังต ับ
มีการตอบสนองมากกว่าเมือ
่ ร ักษาด้วย SIR-Spheres(R) Y-90 resin
microspheres
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ข ้อมูลใหม่ลา่ สุดทีศ
่ .ดร. โวลเกอร์ ไฮน์มานน์ ได ้นาเสนอ ณ ทีป
่ ระชุม World Congress on
Gastrointestinal Cancer ครัง้ ที่ 18 ของสมาคมมะเร็งวิทยาแห่งยุโรป (ESMO) ระบุวา่ ผลการวิจัย SIRFLOX
ทีไ่ ด ้รับการเผยแพร่เมือ
่ ไม่นานมานี้ได ้ชีใ้ ห ้เห็นว่า ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนั กระยะแพร่กระจาย
(mCRC) ซึง่ มีการลุกลามไปยังตับ และได ้รับการรักษาขัน
้ พืน
้ ฐานด ้วยการใช ้ mFOLFOX6 ร่วมกับ SIR-Spheres Y90 resin microspheres นัน
้ มีการตอบสนองต่อการรักษามากกว่ากลุม
่ ทีท
่ าเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว[1]
จากการวิเคราะห์ความลึกของการตอบสนอง (DpR)
ซึง่ เป็ นวิธท
ี ค
ี่ อ
่ นข ้างใหม่และมีความสัมพันธ์กับระยะการดารงอยูโ่ ดยรวม (OS) และระยะการอยูร่ อดหลังโรคลุกลาม
(PPS) ในการวิจัยผู ้ป่ วยโรค mCRC ครัง้ ก่อนนี้[2] พบว่า ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วย SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres ควบคูก
่ บ
ั การทาเคมีบาบัด มีความลึกของการตอบสนองมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
(ปริมาณเซลล์มะเร็งในตับลดลงเฉลีย
่ 75.0% เทียบกับ 67.8%; p=0.039) และยังมีระยะเวลา DpR
หรือระยะเวลาเนือ
้ งอกหดตัวมากกว่า 2 เดือนเมือ
่ เทียบกับกลุม
่ ทีท
่ าเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว (เฉลีย
่ 266 วัน
เทียบกับ 206 วัน; p<0.001)
นอกจากนี้ ผลวิเคราะห์ยังเผยให ้เห็นว่า การรักษาด ้วย SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ให ้ผลลัพธ์ทเี่ ด่นชัดทีส
่ ด
ุ ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ ป
ี ริมาณเซลล์มะเร็งในตับมากกว่า (มีเนือ
้ งอกกินพืน
้ ทีต
่ บ
ั มากกว่า 12%
ขณะเข ้าร่วมการวิจัย ซึง่ เป็ นเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้สาหรับการคาดการณ์ DpR)
ั ส่วนเกินครึง่ หนึง่ ของผู ้ป่ วยในโครงการ SIRFLOX มีคา่ DpR สูงกว่าถึง 20%
โดยผู ้ป่ วยกลุม
่ นี้ซงึ่ มีสด
(77.5% เทียบกับ 57.2%; p=0.003) และมีระยะเวลา DpR ยาวนานกว่า 3 เดือน (เฉลีย
่ 298 วัน เทียบกับ 196
วัน; p<0.001) เมือ
่ เทียบกับกลุม
่ ทีท
่ าเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ SIR-Spheres Y-90 resin
่ มโยงกับระยะปลอดโรค (PFS) เฉลีย
microspheres ยังมีความเชือ
่ ในตับทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ถึงสองเท่า
่ งในผู ้ป่ วยกลุม
จากการวิเคราะห์ความเสีย
่ นี้ (27.2 เดือน เทียบกับ 13.1 เดือน; p=0.003)
ส่วนกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีม
่ เี นื้องอกกินพืน
้ ทีต
่ บ
ั เท่ากับหรือน ้อยกว่า 12% ขณะเข ้าร่วมการวิจัยนัน
้
มีความเป็ นไปได ้มากกว่า 6 เท่าทีจ
่ ะตอบสนองอย่างสมบูรณ์ หรือสามารถกาจัดเนือ
้ งอกในตับได ้ทัง้ หมด
ภายหลังการรักษาด ้วย SIR-Spheres Y-90 resin microspheres เมือ
่ เทียบกับกลุม
่ ทีท
่ าเคมีบาบัดเพียงอย่างเดียว
(11.3% เทียบกับ 1.7%; p=0.003)
ศ.ไฮน์มานน์ จากภาควิชาวิทยาเนือ
้ งอกแห่งศูนย์มะเร็งของมหาวิทยาลัย Ludwig-Maximillian
University ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็ นหัวหน ้าคณะวิจัยประจายุโรปของโครงการ SIRFLOX กล่าวว่า
“เนือ
่ งจากการรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจายได ้ก ้าวหน ้าเป็ นอย่างมากตลอด 2
ทศวรรษทีผ
่ ่านมา อายุขัยของผู ้ป่ วยโรคนีจ
้ งึ เพิม
่ ขึน
้ ถึง 4 เท่า
แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็ นอุปสรรคในการพิสจ
ู น์ประสิทธิภาพของวิธก
ี ารรักษาใหม่ๆ
หรือการบูรณาการวิธก
ี ารรักษาต่างๆเข ้าด ้วยกัน”
“เหล่านักวิทยาเนือ
้ งอกได ้สังเกตเห็นมาสักระยะหนึง่ แล ้วว่า ระยะปลอดโรค (PFS)
มิใช่ปัจจัยคาดการณ์ระยะการดารงอยูโ่ ดยรวมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพเสมอไป
สาหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย
ดังทีป
่ รากฎให ้เห็นในการวิจัยบางโครงการทีใ่ ช ้ยากลุม
่ สารชีวภาพ” ศ.ไฮน์มานน์ กล่าว “ด ้วยเหตุนเี้ อง
้ ด
ในช่วงไม่กป
ี่ ี มานี้จงึ มีการทุม
่ เทอย่างหนั กเพือ
่ หาปั จจัยบ่งชีท
ี่ ก
ี ว่าในการคาดการณ์ระยะการดารงอยูโ่ ดยรวมในผู ้ป่
วยโรค mCRC โดยเฉพาะผลของการรักษาทีม
่ ต
ี อ
่ ความลึกในการตอบสนองของผู ้ป่ วย ทัง้ นี้
ระดับความลึกของการตอบสนองและระยะเวลาการตอบสนองสูงสุดภายหลังการรักษาด ้วย SIR-Spheres Y-90

resin microspheres รวมถึงค่า PFS ในตับยิง่ มากขึน
้ เท่าไรก็ยงิ่ เป็ นเรือ
่ งทีน
่ ่ายินดี
และทาให ้เรามีความคาดหวังมากขึน
้ เกีย
่ วกับข ้อมูลการอยูร่ อดทีเ่ ราหวังว่าจะได ้เห็นในปี 2560”
ศ.ไฮน์มานน์ และคณะทางานในมิวนิก ได ้คิดค ้นคอนเซปต์และวิธ ี DpR ขึน
้
่ วชาญท่านอืน
โดยร่วมมือกับเหล่าผู ้เชีย
่ ๆในแวดวงการรักษาโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนัก
สาหรับการวิเคราะห์ข ้อมูล DpR ในการวิจัย SIRFLOX นัน
้
ได ้มีการใช ้โมเดลเชิงปริมาตรรูปแบบใหม่เพือ
่ คาดคะเนปริมาณก ้อนเนื้องอกในตับของผู ้ป่ วย
โดยคานวณจากความยาวของเนือ
้ งอกตับสูงสุด 5 จุด ซึง่ ถูกเลือกโดยดูจากการทา Blinded Independent
Central Review (BICR) ภาพเส ้นฐานและภาพรังสีของผู ้ป่ วย จากนัน
้ จึงทาการวัดค่า DpR
ด ้วยการตรวจระดับการหดตัวของเนือ
้ งอกจนเนื้องอกหดตัวถึงจุดตา่ สุด ทัง้ นี้ ในการวิเคราะห์คา่ DpR
ครัง้ ก่อนหน ้าในการวิจัย FIRE-3 ทีม
่ ก
ี ารใช ้ยากลุม
่ สารชีวภาพ cetuximab นัน
้ ศ.ไฮน์มานน์ พบว่าค่า DpR
่ มโยงกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต[ิ 2]
และระยะการดารงอยูโ่ ดยรวมมีความเชือ
และข ้อมูลนีย
้ ังได ้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัย TRIBE ด ้วย[3]
ศ.ไฮน์มานน์ กล่าวเสริมว่า “เราสามารถทาการวิเคราะห์คา่ DpR ได ้อย่างลุลว่ ง เนือ
่ งจากวิธท
ี ี่ SIRFLOX
ใช ้อยูแ
่ ล ้วนัน
้ ครอบคลุมข ้อมูลทางรังสีทม
ี่ ากพอสาหรับการประเมินการตอบสนองต่อการรักษา โดยใช ้เกณฑ์
RECIST ทีใ่ ช ้กันทัว่ ไป จุดเด่นของวิธน
ี ค
ี้ อ
ื
เมือ
่ มีชด
ุ ข ้อมูลทีถ
่ ูกต ้องเหมาะสมแล ้วก็ไม่จาเป็ นต ้องหาข ้อมูลเพิม
่ เติมมาใช ้คาดคะเนปริมาณอีก
นอกจากนัน
้ ยังอาจทาให ้เราได ้ข ้อมูลใหม่ๆจากผลการค ้นพบเดิมด ้วย”
ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะเกิดขึน
้ จากวิธก
ี ารนี้
อาจได ้รับการพิสจ
ู น์เมือ
่ ข ้อมูลระยะการดารงอยูโ่ ดยรวมจากการวิจัย SIRFLOX, FOXFIRE และ FOXFIRE Global
่ มโยงของ mFOLFOX6 และ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ซึง่ เป็ นการศึกษาความเชือ
ในฐานะวิธรี ักษาขัน
้ พืน
้ ฐานสาหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักทีม
่ ก
ี ารลุกลามไปยังตับนัน
้
ได ้รับการเผยแพร่ในปี 2560
เกีย
่ วก ับ SIRFLOX
่ ทีม
SIRFLOX คือโครงการวิจัยโรคมะเร็งในเชิงรังสีร่วมรักษาแบบสุม
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก
่
้
้
ซึงมีผู ้ป่ วยเข ้าร่วมทัง้ สิน 530 ราย[4] โดยเป็ นการวิจัยประสิทธิภาพของการใช SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres ควบคูก
่ บ
ั การทาเคมีบาบัดทีเ่ ป็ นมาตรฐานปั จจุบน
ั
เพือ
่ ใช ้เป็ นวิธพ
ี น
ื้ ฐานในการรักษาผู ้ป่ วยทีเ่ พิง่ ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนัก
่ มีกลุม
ทีม
่ ก
ี ารแพร่กระจายไปยังตับและไม่สามารถผ่าตัดรักษาได ้ SIRFLOX เป็ นการวิจัยแบบสุม
่ ควบคุม
ไม่มก
ี ารปกปิ ดข ้อมูล และเป็ นการวิจัยแบบไปข ้างหน ้า (prospective) ตามศูนย์วจิ ัยต่างๆในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ
การวิจัย SIRFLOX มีจด
ุ ยุตป
ิ ฐมภูมอ
ิ ยูท
่ รี่ ะยะปลอดโรค (PFS) ทุกจุด ดูจากการทา Independent Central
Review (ICR) กับภาพ CT หรือ MRI โดยค่า PFS
จะแสดงให ้เห็นว่าผู ้ป่ วยสามารถอยูร่ อดได ้นานเท่าใดหลังมะเร็งหยุดลุกลาม
สาหรับผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นเนือ
้ งอกทุตย
ิ ภูมซ
ิ งึ่ ลุกลามมาจากโรคมะเร็งลาไส ้ ค่า PFS
ทีส
่ งู ขึน
้ มักสัมพันธ์กับระยะเวลาดารงอยูโ่ ดยรวมทีส
่ งู ขึน
้ ด ้วย[5]-[7] นอกจากนี้ ค่า PFS
ในตับยังเป็ นจุดยุตท
ิ ต
ุ ย
ิ ภูมท
ิ ส
ี่ าคัญในการวิจัย SIRFLOX
ส่วนจุดยุตอ
ิ น
ื่ ๆประกอบด ้วยอัตราการตอบสนองของเนื้องอกในตับ อัตราการตอบสนองของเนือ
้ งอกในทุก จุด
อัตราการผ่าตัดเฉือนเนื้อตับ อัตราการกลับมาเป็ นซ้าทัง้ ในตับและนอกตับ คุณภาพชีวต
ิ ในแง่ของสุขภาพ
ความเป็ นพิษ ความปลอดภัย และระยะการดารงอยูโ่ ดยรวม
ผู ้ป่ วยทีร่ ่วมการวิจัย SIRFLOX นัน
้ ได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนัก
ทีม
่ ก
ี ารลุกลามไปยังตับและไม่สามารถผ่าตัดรักษาได ้ โดยผู ้ป่ วยราว 40% ยังมีการแพร่กระจายไปยังปอด
และ/หรือ ต่อมน้ าเหลือง ขณะที่ 45% มีเนือ
้ งอกลาไส ้ใหญ่และทวารหนักปฐมภูมแ
ิ ต่อวัยวะยังทางานปกติ
ผู ้ป่ วยประมาณ 90% มีอาการทีเ่ กิดขึน
้ พร ้อมกันมากกว่าหนึง่ จุด
ซึง่ หมายความว่ามีการพบเนือ
้ ร ้ายทีแ
่ พร่กระจายห่างออกไป พร ้อมๆกับทีไ่ ด ้รับการวินจ
ิ ฉัยว่ามีเนือ
้ งอกปฐมภูม ิ
ผู ้ป่ วยในลักษณะนีพ
้ ยากรณ์โรคได ้ยากกว่าเมือ
่ เทียบกับกลุม
่ ทีเ่ นือ
้ งอกแพร่กระจายออกไปตามจุดต่างๆ
หลังจากได ้รับการวินจ
ิ ฉัยเนือ
้ งอกปฐมภูมแ
ิ ละได ้ผ่าตัดออกไปแล ้ว[8]
ผลการวิจัย SIRFLOX ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในแง่ของระยะปลอดโรค (PFS) ทุกจุด
ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีไ่ ด ้รับการรักษาด ้วยเคมี-รังสีบาบัด ซึง่ ไม่น่าแปลกใจ เนือ
่ งจาก SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres เป็ นวิธก
ี ารรักษาทีเ่ น ้นไปทีต
่ บ
ั โดยตรง และไม่มผ
ี ลต่อเนือ
้ ร ้ายทีแ
่ พร่กระจายนอกตับ อย่างไรก็ด ี

่ ง จากค่าเฉลีย
คณะวิจัยพบว่า ผู ้ป่ วยมีคา่ PFS ในตับเพิม
่ ขึน
้ อย่างมีนัยสาคัญเมือ
่ ทาการวิเคราะห์ความเสีย
่ 12.6
เดือนในผู ้ป่ วยกลุม
่ ควบคุม ไปเป็ น 20.5 เดือน (p=0.002) ในกลุม
่ ผู ้ป่ วยทีร่ ักษาด ้วย SIR-Spheres Y-90 resin
่ งของการลุกลามในตับได ้มากถึง 31%
microspheres จึงสรุปได ้ว่า วิธก
ี ารดังกล่าวช่วยลดความเสีย
ซึง่ เป็ นจุดทีร่ ังสีบาบัดพุ่งเป้ าเพือ
่ รักษาโดยตรง
สาหรับข ้อมูลระยะการดารงอยู่โดยรวมจะมีการรายงานในภายหลัง
ภายใต ้โครงการวิเคราะห์ข ้อมูลการอยูร่ อดแบบบูรณาการ
่ และมีกลุม
ซึง่ ครอบคลุมข ้อมูลจากการวิจัยแบบสุม
่ ควบคุมอีก 2 โครงการทีม
่ ล
ี ักษณะคล ้ายกับโครงการ SIRFLOX
อันได ้แก่ FOXFIRE ซึง่ กาลังอยูร่ ะหว่างการวิจัยในสหราชอาณาจักร และ FOXFIRE Global
ซึง่ เป็ นการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยทัง้ สองการวิจัยมีผู ้ป่ วยรวมกัน 573 ราย และเมือ
่ รวมกับ SIRFLOX
ก็จะมีผู ้ป่ วยมากกว่า 1,100 ราย ซึง่ ข ้อมูลจากผู ้ป่ วยเหล่านีจ
้ ะเป็ นฐานข ้อมูลทีม
่ น
ี ้ าหนักในเชิงสถิต ิ
สาหรับใช ้ในการประเมินประโยชน์ในแง่ของการอยูร่ อดจากการใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ควบคูก
่ ับการทาเคมีบาบัดพืน
้ ฐาน ทัง้ นี้ ข ้อมูลระยะการอยูร่ อดจากโครงการวิจัยทัง้ สามคาดว่าจะเผยแพร่ได ้ในปี
2560
เกีย
่ วกับ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ผ่านการรับรองเพือ
่ ใช ้ในการรักษาเนือ
้ งอกตับชนิดผ่าตัดไม่ได ้ในอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล สหภาพยุโรป
(CE Mark) สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และอีกหลายๆประเทศในเอเชีย ส่วนในสหรัฐอเมริกา SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres ได ้รับการรับรอง Pre-Market Approval (PMA) จากองค์การอาหารและยา (FDA)
สาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามจากมะเร็งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
ร่วมกับการทาเคมีบาบัดหลอดเลือดในตับโดยใช ้ FUDR (Floxuridine)
เกีย
่ วก ับ Sirtex
Sirtex Medical Limited (ASX: SRX)
ั ชาติออสเตรเลียระดับแนวหน ้าของโลกทีม
เป็ นธุรกิจเฮลธ์แคร์สญ
่ งุ่ ยกระดับการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง
ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทคือ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ซึง่ เป็ นรังสีบาบัดเฉพาะจุดสาหรับรักษาโรคมะเร็งตับ โดยมีการส่งมอบไปแล ้วราว 61,000 โดส
เพือ
่ ใช ้รักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับในศูนย์การแพทย์กว่า 1,000 แห่ง ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมสามารถรับชมได ้ที่ http://www.sirtex.com
SIR-Spheres(R) เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.
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