การวิจ ัย SORAMIC เพือ
่ ร ักษาโรคมะเร็ งต ับ
้ การร ับสม ัครผูป
เสร็ จสิน
้ ่ วยเข้าร่วมกลุม
่ วิจ ัยเพือ
่ บรรเทาอาการของโรคแล้ว
มักเดเบิรก
์ , เยอรมนี--7 มี.ค.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
การวิจัย SORAMIC เพือ
่ รักษาโรคมะเร็งตับปฐมภูมท
ิ ม
ี่ ก
ี ารลุกลามเฉพาะจุด ด ้วยการใช ้สาร SIRSpheres(R) Y-90 resin microspheres ตามด ้วยยา sorafenib
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมกลุม
ได ้เสร็จสิน
่ วิจัยเพือ
่ บรรเทาอาการของโรค ตามเป้ าหมาย 420 คนแล ้ว
ศ.ดร.เจนส์ ริค จากสาขารังสีวท
ิ ยาแห่งมหาวิทยาลัย University of Magdeburg ประกาศว่า
กลุม
่ วิจัยเพือ
่ บรรเทาอาการของโรคภายใต ้โครงการวิจัย SORAMIC[1] ทีจ
่ ัดทาทัว่ ยุโรป
โดยมีเขาเป็ นผู ้ควบคุมดูแลร่วมกับศ.ดร.ปี เตอร์ มัลเฟิ รต
์ ไฮเนอร์
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยเข ้าร่วมการวิจัยครบตามเป้ าหมาย 420 คนแล ้ว
ได ้เสร็จสิน
โดยผู ้ป่ วยเหล่านีเ้ ป็ นโรคมะเร็งตับปฐมภูม ิ (ชนิด Hepatocellular Carcinoma หรือ HCC) แบบทีผ
่ า่ ตัดไม่ได ้
ซึง่ มะเร็งตับชนิดดังกล่าวเป็ นมะเร็งทีค
่ ร่าชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมากทีส
่ ด
ุ เป็ นอันดับสามของโลก
่ และมีกลุม
SORAMIC เป็ นการทดลองแบบสุม
่ ควบคุม (RCT) ขนาดใหญ่โครงการแรก
โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาขัน
้ พืน
้ ฐาน ร่วมกับการใช ้ยา sorafenib
(แบรนด์ Nexavar ของบริษัท Bayer ประเทศเยอรมนี) และการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT)
ซึง่ พุ่งเป้ าไปทีต
่ บ
ั โดยตรง โดยใช ้สาร Y-90 resin microspheres (แบรนด์ SIR-Spheres(R) ของบริษัท Sirtex
Medical Limited ประเทศออสเตรเลีย) เทียบกับการใช ้ยา sorafenib เพียงอย่างเดียว
ในการรักษาโรคมะเร็งตับชนิด HCC ในกลุม
่ วิจัยเพือ
่ บรรเทาอาการของโรค
โดยผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับปฐมภูมท
ิ เี่ ข ้าร่วมกลุม
่ วิจัยนี้
ไม่สามารถเข ้ารับการผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายหรือใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุได ้
และไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการให ้เคมีบาบัดผ่านทางหลอดเลือด (TACE)
ซึง่ เป็ นวิธรี ังสีร่วมรักษาทีใ่ ช ้ในการรักษาเนือ
้ งอกตับเฉพาะจุดด ้วย chemotherapy-eluting beads ทัง้ นี้
คาดว่าจะสามารถเปิ ดเผยผลการวิจัย SORAMIC ได ้ในปี 2561
SORAMIC ซึง่ ย่อมาจาก "Sorafenib and Micro-therapy Guided by Primovist(R) -Enhanced MRI in
Patients with Inoperable Liver Cancer" เป็ นการทดลองทีร่ เิ ริม
่ โดยผู ้วิจัย (IIT)
โครงการวิจัยดังกล่าวประกอบด ้วยสองส่วนหลัก ได ้แก่ ส่วนของการวินจ
ิ ฉัยและส่วนของการรักษา
โดยในส่วนของการวินจ
ิ ฉั ยโรคนัน
้ จะมีการเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค MRI กับ CT ในรูปแบบ Contrastenhanced เพือ
่ ประเมินว่าการทา MRI มีประสิทธิภาพเทียบเคียงการทา CT ในการระบุรอยโรค HCC หรือไม่
เพือ
่ ใช ้ประกอบการตัดสินใจเบือ
้ งต ้นในการเลือกวิธรี ักษาและดูแลผู ้ป่ วย เมือ
่ พิจารณาจากผลลัพธ์ทม
ี่ อ
ี ยูใ่ นขณะนี้
สามารถสันนิษฐานได ้ว่าการทา MRI ด ้วย Gd-EOB-DTPA (แบรนด์ Primovist(R) ของบริษัท Bayer
ประเทศเยอรมนี) ช่วยยกระดับความแม่นยาในการตรวจจับรอยโรค HCC ซึง่ หากได ้รับการพิสจ
ู น์จนมั่นใจแล ้ว
ก็จะช่วยให ้แพทย์เลือกวิธรี ักษาได ้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึน
้ สาหรับในส่วนของการรักษาโรคนัน
้
จะมีการเปรียบเทียบระหว่างการรักษาโรคแบบผสมผสานหลายวิธ ี กับแนวทางการรักษาทัว่ ไปในปั จจุบน
ั ทัง้ นี้
กลุม
่ วิจัยเพือ
่ บรรเทาอาการของโรคในโครงการนี้ ประกอบด ้วยกลุม
่ ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับชนิด HCC
ทีม
่ ก
ี ารลุกลามเฉพาะจุด เช่น ในกระดูกหรือต่อมน้ าเหลือง
SORAMIC
ยังคงเปิ ดรับสมัครผู ้ป่ วยเพือ
่ เข ้าร่วมการวิจัยอีกกลุ่มหนึง่ ซึง่ มีจุดประสงค์เพือ
่ รักษาโรคให ้หายขาด
(เปรียบเทียบระหว่างการใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุทาลายเซลล์ (RFA) ควบคูก
่ ารใช ้ยา sorafenib กับการทา RFA
ร่วมกับการใช ้ยาหลอก) และการวิจัยกลุม
่ ย่อยเพือ
่ การวินจ
ิ ฉัยโรค

ศ.ดร.ริค ซึง่ เป็ นผู ้อานวยการคลินก
ิ รังสีวท
ิ ยาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ในเมืองมักเดเบิรก
์ กล่าวว่า “ตลอด
10 ปี ทผ
ี่ า่ นมา sorafenib เป็ นเพียงมาตรฐานเดียวทีใ่ ช ้ในการดูแลรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับชนิด HCC ระยะลุกลาม
หรือทีแ
่ พร่กระจายไปนอกตับ เราหวังว่าผลจากการทดลองแบบ RCT ทีม
่ ข
ี นาดใหญ่เช่นนี้ จะชีใ้ ห ้เห็นว่าการใช ้ยา
sorafenib ควบคูก
่ ับสาร Y-90 resin microspheres อาจเป็ นมาตรฐานใหม่ในการรักษาผู ้ป่ วยโรค HCC
ซึง่ ไม่สามารถเข ้ารับการผ่าตัดหรือใช ้คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุได ้”
Sorafenib ได ้กลายมาเป็ นการรักษาพืน
้ ฐานสาหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับชนิด HCC ระยะลุกลาม
หลังจากทีก
่ ารวิจัย SHARP ซึง่ เป็ นการทดลองแบบ RCT ได ้เผยให ้เห็นว่า
ยาตัวนี้ชว่ ยเพิม
่ อัตราการอยูร่ อดโดยรวมเฉลีย
่ จาก 7.9 เดือน เป็ น 10.7 เดือน เมือ
่ เทียบกับการใช ้ยาหลอก[2]
SORAMIC เป็ นการวิจัยแบบหลากหลายสาขาซึง่ ริเริม
่ ขึน
้ เมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 หรือเมือ
่ 6 ปี ทแ
ี่ ล ้ว
จากการวิเคราะห์ความปลอดภัยระหว่างการวิจัยโดยอาศัยข ้อมูลของผู ้ป่ วยในกลุม
่ วิจัยเพือ
่ บรรเทาอาการของโรค
40 คนแรกนัน
้ บ่งชีว้ า่ การรักษาด ้วย Y-90 resin microspheres ตามด ้วยยา sorafenib
ในปริมาณทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นัน
้ ไม่ได ้ทาให ้ร่างกายเป็ นพิษเพิม
่ เมือ
่ เทียบกับการใช ้ยา sorafenib
เพียงอย่างเดียวในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับชนิด HCC ระยะลุกลามเฉพาะจุด
โดยผู ้ป่ วยกลุม
่ ทีม
่ ก
ี ารรักษาแบบผสมผสานนัน
้ ได ้รับยา sorafenib
ในความเข ้มข ้นและระยะเวลาทีเ่ หมือนกันกับกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับยา sorafenib เพียงอย่างเดียว[3]
ส่วนทางด ้านโครงการวิจัย SARAH ซึง่ เป็ นการทดลองแบบ RCT
คาดว่าจะทราบผลการวิจัยในช่วงปลายปี นี้
การวิจัยดังกล่าวมุง่ ไปทีก
่ ารเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่าง sorafenib กับ Y-90 resin
microspheres ในผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับชนิด HCC แบบผ่าตัดไม่ได ้ ซึง่ ได ้รับการทา TACE แล ้วแต่ไม่ได ้ผล
หรือไม่สามารถทา TACE ได ้ ขณะทีโ่ ครงการวิจัย SIRveNIB ซึง่ เป็ นการทดลองแบบ RCT
้ การรับสมัครผู ้ป่ วยในปี 2559
ลาดับสองทีม
่ แ
ี นวทางการวิจัยเหมือนกับ SARAH คาดว่าจะเสร็จสิน
เกีย
่ วก ับโรคมะเร็ งต ับ Hepatocellular Carcinoma (HCC)
โรคมะเร็งตับ Hepatocellular Carcinoma หรือ HCC เป็ นมะเร็งตับปฐมภูมท
ิ พ
ี่ บได ้บ่อยทีส
่ ด
ุ HCC
เป็ นมะเร็งทีม
่ ผ
ี ู ้ป่ วยมากทีส
่ ด
ุ เป็ นอันดับ 7 ของโลก และเป็ นมะเร็งทีค
่ ร่าชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมากเป็ นอันดับ 3
ในบรรดาโรคมะเร็งทัง้ หมด[4] โดยมักเกิดกับผู ้ป่ วยโรคตับแข็งไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใดก็ตาม
้ ไวรัสตับอักเสบ และการดืม
รวมทัง้ การติดเชือ
่ แอลกอฮอล์
ทัง้ ยังพบได ้บ่อยทีส
่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคทีม
่ ก
ี ารตรวจพบโรคตับอับเสบบ่อยทีส
่ ด
ุ เช่น ภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก
และทางตอนใต ้ของยุโรป โรค HCC
สามารถรักษาได ้ด ้วยการผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายหรือปลูกถ่ายตับเพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยสามารถอยูร่ อดได ้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ทางเลือกเหล่านี้ไม่ใช่วธิ ก
ี ารรักษาทีเ่ หมาะสาหรับผู ้ป่ วยส่วนใหญ่ ผู ้ป่ วยโรค HCC
ทีไ่ ม่สามารถผ่าตัดได ้นัน
้ มีอนาคตทีม
่ ด
ื มน โดยอาจมีชวี ต
ิ อยู่ได ้เพียงไม่กเี่ ดือนไปจนถึงประมาณ 2 ปี
ขึน
้ อยู่กบ
ั สภาพตับของผู ้ป่ วยในช่วงเวลาทีเ่ ข ้ารับการรักษาและระดับการลุกลามของเนือ
้ งอก[5] ทัง้ นี้
เป็ นเวลาเกือบหนึง่ ทศวรรษแล ้วทีเ่ รายังไม่พบวิธก
ี ารรักษาใหม่ๆ ทีท
่ ดลองแล ้วพบว่าได ้ผลดี
เกีย
่ วก ับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล ัย Otto von Guericke University Magdeburg /
Medical Faculty ในเมืองม ักเดเบิรก
์ ซึง่ เป็นผูส
้ น ับสนุนการวิจ ัยครงนี
ั้ ้
University Medical Center Magdeburg ซึง่ ประกอบด ้วยคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Otto von
Guericke University และโรงพยาบาล University Hospital Magdeburg เป็ นสถาบันภาครัฐทีม
่ ค
ี ลินก
ิ สถาบัน
และศูนย์บริการภายใต ้การดูแลกว่า 50 แห่ง ซึง่ มีการประสานงานกันอย่างใกล ้ชิดในหลากหลายแขนง
หัวใจสาคัญของ University Medical Center อยู่ทค
ี่ วามสัมพันธ์ทแ
ี่ ยกออกจากกันไม่ได ้ ทัง้ ในแง่ของการวิจัย
การเรียนการสอนและการอบรมความรู ้ให ้กับแพทย์ ตลอดจนการรักษาโรคร ้าย
University Medical Center Magdeburg มีบค
ุ ลากรกว่า 4,300 คน อันประกอบไปด ้วยแพทย์ พยาบาล
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมถึงฝ่ ายธุรการ และในขณะนีม
้ วี า่ ทีแ
่ พทย์กาลังศึกษาอยูใ่ นคณะแพทยศาสตร์อก
ี กว่า
1,500 คน
Nexavar® เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Bayer
Primovist® เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Bayer
SIR-Spheres® เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd
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