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เนื้ อ งอกซึ่ ง มี ต น กํ า เนิ ด จากเนื้ อ สมองพบประมาณ
รอยละ 2 ของมะเร็งทัง้ หมดและรอยละ 45 ของเนือ้ งอกสมอง
นั้นเปนเนื้องอกชนิด glioblastoma ถึงแมจะเปนเนื้องอกที่
พบได น อ ยแต เ ป น โรคที่ ทํา ให เ กิ ด ความทุ พ พลภาพและ
การเสียชีวติ มาก การรักษาหลักคือการผาตัดตามดวยการฉาย
รังสี ไดมีการรายงานประโยชนของการใหยา temozolomide
ในการศึกษาทางคลินกิ ระยะที่ 3 ซึงพบว
่ าการใหยา temozo-lomide
รวมกับการฉายรังสีและตามดวยยา temozolomide อีก 6 รอบ
นั้นสามารถเพิ่มระยะการรอดชีวิตได การคนพบตัวบงชี้ทาง
โมเลกุลทําใหมีความเขาใจเกีย่ วกับพยาธิกําเนิดของเนือ้ งอก
และตัวบงชี้ถึงการตอบสนองตอการรักษาใหมๆ การกลาย
พันธุของยีน isocitrate dehydrogenase (IDH) ซึง่ พบบอยใน
glioblastoma ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากระยะไมรนุ แรงนัน้ เปน
ตัวบงบอกถึงการพยากรณโรคที่ดี นอกจากนี้การยับยั้งการ
ทํางานของยีน methylguanine methyltransferase (MGMT)
ดวยกระบวนการ hypermethylation ที่ตําแหนง promoter
เปนทัง้ ตัวบงบอกการดําเนินโรคทีด่ ีและการตอบสนองทีด่ ตี อ
ยาในกลุม alkylating agent ใน glioblastoma

Primary malignant CNS tumors account for
approximately 2% of all cancers and glioblastoma
represents for 45% of all primary brain tumor. Even though
it is a rare tumor, it shares a significant morbidity and
mortality disproportionately. The mainstay of treatment
was surgery followed by radiotherapy. The benefit of
adding temozolomide for patients with glioblastoma has
been reported in a recent phase III clinical trial. Adding
temozolomide during radiation followed by six cycles of
adjuvant temozolomide resulted in improved median
survival. The discoveries of molecular markers have
provided more understandings about pathogenesis of
the tumor and predictors of benefit from novel treatments.
Isocitrate dehydrogenase (IDH) gene mutation, which is
commonly found in glioblastomas that arise after
malignant progression, is a favorable prognostic marker.
In addition, inactivation of methylguanine methyltransferase
(MGMT) gene by hypermethylation of promoter region
is a good prognostic marker and predicts response of
alkylating agent in glioblastoma.
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บทนํา

ถึงแมเนื้องอกในสมองจะพบนอยกวามะเร็งชนิดอื่นๆ
ในรางกายเพียงรอยละ 2 ของมะเร็งทัง้ หมด แตภาวะเนือ้ งอก
สมองชนิด Glioblastoma multiforme หรือ anaplastic glioma
นั้นพบมากที่สุดของเนื้องอกสมองทั้งหมด โดยมีการดําเนิน
โรคที่รุนแรงและการพยากรณที่ไมดี โดยคาเฉลี่ยการมีชีวิต
ของผูป  ว ยที่ ไ ด รั บ การรั ก ษามาตรฐานอยูป ระมาณ 14
เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย ทั้งๆ ที่มีการพัฒนาการรักษา
ทั้งการผาตัด การฉายรังสี และการใหยาเคมีบําบัด1
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การผ า ตั ดเพื่ อ นําเนื้ องอกออกให ม ากที่ สุดโดยยังคง
สภาพการทํางานของระบบประสาทไดคือเปาหมายในการ
ผาตัดเนื้องอกสมอง แตหากเนื้องอกมีการกระจายในสมอง
มากจนไมสามารถผาตัดออกหมดได การผาตัดเพียงบางสวน
หรื อ การตั ด ชิ้ น เนื้ อ มาตรวจก็ ยั ง จํา เป น เพื่ อ ให ไ ด รั บ การ
วิ นิ จ ฉั ย ที่ ถู ก ต อ ง 2 การฉายรั ง สี ห ลั ง การผ า ตั ด เป น การ
รั ก ษาที่ จํา เป น เนื่ อ งจากถึ ง แม จ ะผ า ตั ด เอาก อ นเนื้ อ งอก
ออกได ทั้ ง หมด แต อั ต ราการกลั บ เป น ซ้ํา ที่ ตําแหน ง เดิ ม
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ก็ยงั คงสูง โดยการฉายรังสีหลังการผาตัดสามารถลดอัตราการ
กลับเปนซ้ําและยังเพิ่มอัตราการรอดชีวิตดวย3
ยาเคมี บําบั ด ที่ เ ป นมาตรฐานในปจจุบั นในการรั กษา
เนื้ อ งอกสมอง หลั ง การผ า ตั ด ร ว มกั บ การฉายรั งสี คื อ ยา
temozolomide ซึ่งเปนยากินในกลุม alkylating agent โดย
การศึกษาทางคลินกิ ระยะที่ 3 พบวาการใหยา temozolamide
รวมกับการฉายรังสี และใหยาตออีก 6 รอบ เทียบกับการฉาย
รังสีอยางเดียวในผูปว ย glioblastoma multiforme สามารถเพิม่
อัตราการอยูรอดที่ 5 ป คือ รอยละ 10 เทียบกับรอยละ 2
(HR 0.63, 95% CI 0.53-0.75)4
ถึงแมจะมีความกาวหนาดานการรักษาในหลายๆ ดาน
แต อั ต ราการรอดชี วิ ต ของผูป  ว ยก็ ยั งไมมากนั กในชวง 2
ทศวรรษทีผ่ า นมาพบวามีการศึกษาดานชีววิทยาระดับโมเลกุล
(molecular biology) และพั นธุ ศาสตรของเนื้ องอกสมอง
โดยการศึกษาทัง้ ในระดับยีนและ epigenetics ซึง่ ทําใหมคี วาม
เขาใจเกี่ยวกับเนื้องอกสมองมากขึ้น
เนื้องอกสมองกลิโอมา
เนื้องอกสมองกลิโอมา (glioma) เปนเนื้ องอกสมองที่
กําเนิดจาก glial cells เชน astrocytes oliogodendrocytes
และ ependymal cells โดย glioma เปนเนื้องอกสมองชนิด
ที่พบบอยที่สุด
การแบงชนิด
การแบงชนิด glioma นัน้ แบงตาม grading ตามลักษณะ
ความรุ นแรงทางพยาธิวิทยา โดยแบงตาม 2007 World
Health Organization (WHO)5, 2007 แบงไดเปน
Grade I
Pilocytic astrocytoma
Grade II Oligodendroglioma, Astrocytoma
Grade III Anaplastic oligodendroglioma/
astrocytoma/oligoastrocytoma
Grade IV Glioblastoma
โดย high-grade (malignant) gliomas นับตั้งแต grade
III ขึ้นไป คือรวม anaplastic oligodendroglioma, anaplastic astrocytoma และ glioblastoma
Glioblastoma แบงไดเปน 2 ชนิด คือ
1. primary glioblastoma คือเนื้ องอก glioblastoma
ทีเ่ กิดขึน้ โดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลงมาจากเนือ้ งอกกลิโอมาชนิด
low grade มั กพบในผูป วยอายุ มาก สวนใหญของผูปวย
glioblastoma มักเปน primary glioblastoma
2. secondary glioblastoma คือเนื้องอก glioblastoma
ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากจากเนื้องอกสมองกลิโอมา grade II
มักพบในผูปวยอายุนอย
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รูปที่ 1 ชนิดของ Glioblastoma multiforme และการเปลีย่ นแปลง
ทางพั น ธุ ก รรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แต ล ะชนิ ด (ดั ด แปลงจาก
Cancer: Principles & Practice of Oncology: Primer of the
Molecular Biology of Cancer, 2011)
โดยทั้ง 2 ชนิดมีรูปแบบการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม
ที่แตกตางกัน (รูปที่ 1)
อาการและอาการแสดง
อาการแสดงนําของผูปวยเนื้องอกสมองแบงเปน
- อาการที่ เกิ ดจากความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น
จากการที่มีกอนในสมอง ไดแก ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน
ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง
- อาการที่ เ กิ ด จากเนื้ อ งอกมี ผ ลต อระบบประสาท
เฉพาะตําแหนง ทําใหเกิดความผิดปกติขึ้นกับตําแหนงของ
สมอง
- หากเนื้ องอกอยูบริเวณสมองนอยหรือ posterior
fossa อาจอุ ดกั้ นการไหลเวี ยนของทางเดิ นน้ํ า ไขสั นหลั ง
สงผลใหเกิด hydrocephalus ซึ่งทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ
อาเจียน หรือไมรูสติได
ตัวบงชี้ทางโมเลกุลของเนื้องอกสมองกลิโอมา
ในทศวรรษที่ ผานมาความเขาใจเกี่ยวกับพยาธิวิทยา
ของเนื้องอกสมองกลิโอมาไดเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก มีการคน
พบยีนที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพยาธิกําเนิดมากขึ้น ซึ่งสามารถ
บงบอกการพยากรณโรคและการตอบสนองตอการรักษา
การกลายพันธุของ isocitrate dehydrogenase (IDH)

การกลายพันธุของ IDH ยีน 1 หรือ 2 นั้น เปนลักษณะ
ซึ่งพบไดตั้งแตระยะเริ่มแรกของการพัฒนาเปนกลิโอมา โดย
จะตรวจพบในเนื้องอกสมองกลิโอมาชนิดอื่นๆ ไดบอยกวา
เนื้องอกสมองชนิด primary glioblastoma7
การกลายพันธุของ IDH ยีนเปนตัวบงบอกถึงการ พยากรณ
โรคทีด่ ใี นกลิโอมาชนิด high grade7 และเปนตัวบงชีถ้ งึ ผลการ
รักษาทีด่ ใี นผูปว ย anaplastic oligodendroglioma และ anaplastic
oligoastrocytoma ที่ไดรับการรักษาดวยยาเคมีบําบัดสูตร
PCV8 (procarbazine/lomustine/vincristine)
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เนือ้ งอกสมองกลิโอมาชนิด high grade



High-Grade Glioma

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมใน glioblastoma

การคนพบที่สําคัญของ The Cancer Genome Atlas
(TCGA) ไดนําไปสูความเขาใจทางพันธุกรรมเกี่ยวกับความ
หลากหลายของ glioblastoma มากขึ้น9 การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่พบบอยไดแก
1. การกลายพันธุและการเพิม่ จํานวนของยีน epidermal
growth factor receptor (EGFR)
2. การเสียของยีน phosphatase and tensin homolog
(PTEN) ซึ่งเปนยีนกดการทํางานของกระบวนการเกิดมะเร็ง
3. การขาดหายและการกลายพันธุของยีน retinoblastoma 1 (RB1)
4. การขาดหายของ cyclin-dependent kinase inhibitor
(CDKN2A/B)
5. การขาดหายและการกลายพันธุของยีน neurofi-bromin
(NF1)
การแสดงออกทางพันธุกรรมของเนื้องอก glioblastoma
ทําใหสามารถจัดกลุมผูปวยเปนชนิดยอยๆ ไดโดยมีความ
แตกตางทางลักษณะทางคลินิกดวย โดยจัดเปน proneural
classical proliferative และ mesenchymal ซึ่งผูปวยกลุม
proneural มีการพยากรณโรคที่ดีกวากลุม mesenchymal
หรื อ proliferative 10 และในกล ุม ของ proneural นั้ นมี
glioblastoma ชนิดทีม่ ี DNA methylation แบบเฉพาะที่เรียก
วา Glioma-CpG island methylator phenotype (G-CIMP)
ซึง่ มีการพยากรณโรคดีมากกวา11
ภาวะ methylation ของ MGMT promoter

MGMT (methyl-guanine methyltransferase) คือเอนไซม
ที่ทําหนาที่ซอมแซม DNA เมื่อมีการใหยากลุม alkylating
agent เชน temozolomide สงผลใหเกิดการเมธิเลชันของเบส
นิวคลีโอไทดใน DNA และจําเปนตองใช MGMT ในการซอมแซม
โดยเฉพาะในตําแหนง O6-methylguanine ซึ่งเปนตําแหนง
ที่รุนแรงใหเซลลตายได12 (รูปที่ 2)
ความผิดปกติของโปรตีน MGMT เกิดไดทงั้ ระดับ genetics
คือมีการ mutation ของยีน MGMT ซึ่งพบไดนอยมาก และ
ความผิดปกติของระดับ epigenetics คื อการควบคุ มการ
methylation ผาน promoter gene โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ของการลําดับเบสในสาย DNA บนยีน MGMT ซึ่งพบวามี
MGMT promoter methylation ประมาณรอยละ 30
ในเนือ้ งอกสมอง malignant glioma พบวาการมี MGMT
promoter hypermethylation นัน้ สงผลใหเกิดการแสดงออกของ
ยีน MGMT ลดลง ซึง่ เปนปจจัยทีส่ ง ผลตอการตอบสนองตอยา
temozolomide กลาวคือ ผูปว ยในกลุมทีม่ ี hypermethylation
และไดรับการรักษาดวยยา temozolomide นัน้ มีผลการรักษา
ทีด่ กี วากลุมทีไ่ มพบ hypermethylation ของ MGMT promoter
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รูปที่ 2 แสดงการทํางานของ alkyl guanine transferase:
AGT เอนไซม ใ นการนํ า หมู alkyl ออกในภาพคื อ หมู
methyl (-CH3) ที่ตําแหนง O6- guanine (ดั ดแปลงจาก
Gerson SL. MGMT: its role in cancer aetiology and
cancer therapeutics. Nat Rev Cancer 2004; 4(4): 296-307.)

(predictive factor) ในขณะเดียวกันภาวะนีก้ ย็ งั เปนปจจัยทีส่ ง
ผลตอ การดําเนินโรค (prognostic factor) คื อผูป วยที่ มี
MGMT promoter hypermethylation จะมีโอกาส รอดชีวิต
มากกวากลุม ที่ ไมมี โดยไมขึ้ นกับการรักษาในผูป วย ที่ มี
methylated MGMT promoter ทีไ่ ดรับเคมีบําบัดรวมกับ การ
ฉายรังสีอัตราการอยูรอดที่ 2 ป เทากับรอยละ 46 เทียบ กับ
รอยละ 13.8 ในกลุมที่ unmethylated MGMT promoter13
การตรวจตัวบงชี้เหลานี้ไดถูกนํามาใชในการดูแลผูปวย
โดยเฉพาะการตัดสินใจในการเลือกการรักษา ซึง่ ในผูปว ยทีม่ ี
สภาพรางกายแข็งแรง อายุไมมากนั้น หากไมมีการรักษาที่
ดีกวาการฉายรังสีรวมกับการ temozolomide แลว ก็อาจไม
จําเปนตองสงตรวจ methylation status ของ MGMT ทุกราย
ในทางตรงกันขามในผูปว ยสูงอายุซงึ่ มีการศึกษา พบวาการให
ยาเคมีบําบัดมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได กับการฉายรังสี
อยางเดียว การตรวจ MGMT status นั้น สามารถนํามาชวย
ในการตั ดสิ นใจ กลาวคือใหยาเคมีบําบัด สําหรับเนื้องอก
ที่มี methylation ของ MGMT และฉายรังสีสําหรับเนื้องอก
ที่มี unmethylation ของ MGMT14-16
การรักษา
การรักษา malignant glioma ที่ดีที่สุดคือการรักษาแบบ
ผสมผสานคือการผาตัด รวมกับการฉายรังสีและเคมีบําบัด
Surgical resection

การรักษาหลักของเนื้องอกสมอง glioblastoma นั้นคือ
การผาตัดเพือ่ นําเนือ้ งอกออกใหมากทีส่ ดุ โดยยังคงสภาพการ
ทํางานของระบบประสาทได
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การผาตัดเนือ้ งอกสมองกลิโอมามีจดุ ประสงคหลัก 2 ประการ

1. การผาตัดเพื่อไดชนิ้ เนื้อเพื่อการวินิจฉัย โดยสามารถ
ไดจากการผาตัดเอากอนเนื้ องอกออกทั้ งหมด หรือผาตัด
ชิ้นเนื้อ (biopsy)
2. การผาตัดเพื่ อนํากอนเนื้องอกออกทั้งหมด (tumor
removal) พบวาการผาตัดทีน่ ําเนือ้ งอกออกทัง้ หมดนัน้ ไดผล
ดีกวาการนําเนื้องอกออกบางสวน โดยในการศึกษาพบวา
ผูปวยที่ไมมีกอนเนื้องอกเหลืออยูหลังไดรับการผาตัดนั้นมี
การรอดชีวิ ตสูงกว าผูป วยที่ผ าตัดนําเนื้องอกออกไมหมด
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ กลาวคือ 17.9 เดือนเทียบกับ 12.9
เดือน p<0.00117
Radiotherapy

 Jarin Chindaprasirt, et al.
โดยกลุมที่ไดรับยานั้นมีระยะเวลาการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น 2.5
เดือน คือจาก 12.1 เดือนเปน 14.6 เดือน และเพิ่มอัตราการ
อยูรอดที่ 2 ปจากรอยละ 10 เปนรอยละ 26 โดยมีผลขางเคียง
ไมมาก21 ดั งนั้ นยา temozolomide จึ งเปนยาเคมี บํา บั ด
มาตรฐานในการรักษา glioblastoma ในปจจุบัน

สรุป

การรั กษาผูป วยที่ ไดรับ การวินิ จฉัยเปน high-grade
glioma (ซึ่งรวมทั้ง glioblastoma และ anaplastic glioma)
ในปจจุบนั คือการผาตัดนําเนือ้ งอกออกมากทีส่ ดุ รวมกับการฉาย
รังสีและการใชยาเคมีบําบัด temozolomide รวมกับการฉาย
รั ง สีแ ละหลั งการฉายรังสี การกลายพั นธุข อง isocitrate
dehydrogenase (IDH) และ ภาวะ methylation ของ MGMT
promoter บงบอกถึงการพยากรณโรคที่ดีในเนื้องอกสมอง
เพิ่มการตอบสนองตอยาในกลุม alkylating agent และเพิ่ม
อัตราการอยูรอดในผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัด

แมผูปวยที่ไดรับการผาตัดกอนเนื้องอกออกทั้งหมดแลว
ก็ยังมีอัตราการกลับเปนซ้ําสูง โดยมีการศึกษาพบกวาการ
ฉายรังสีหลังการผาตัดสามารถลดการกลับเปนซ้ําทีต่ ําแหนง
เดิ ม และสามารถเพิ่ ม อั ต ราการรอดชีวิตได ในการศึกษา
ตั้ งแตในชวงป ค.ศ. 1970-1980 พบวาการฉายรั งสีแบบ
เอกสารอางอิง
ทัง้ สมอง (whole-brain radiotherapy) หลังการผาตัดสามารถ
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