Primary adrenal lymphoma (PAL)
ธิ ติ สนั บบุ ญ
หมายถึ ง lymphoma ซึ: งพบเฉพาะที: adrenal gland หรื อถ้ าพบพร้ อมกั นหลายตํ าแหน่ ง adrenal gland ต้ อง
เป็ นตํ าแหน่ งที: ใหญ่ ที: สุ ด (dominant lesion) โดยต้ องแยกจาก lymphoma ที: มี adrenal involvement ซึ: งพบประมาณ 5%
PAL พบน้ อยประมาณ 200 ราย ส่ วนใหญ่ (50%) รายงานจากเอเชี ยโดยเฉพาะประเทศญี: ปุ่ น ผู้ ป่ วย PAL มั ก
พบในเพศชาย สั ดส่ วน 1.8 : 1 อายุ เฉลี: ย 62+14 ปี พบทั oงสองข้ าง (bilateral) ประมาณ 70%
พยาธิ กําเนิ ดและพยาธิ วิทยา
เชื: อว่ า เกิ ดจาก ระบบ immune ที: ผิ ดปกติ เช่ น เคยเป็ นมะเร็ งหรื อมี การติ ดเชื oอ virus เช่ น human
immunodeficiency virus (HIV) และ Epstein–Barr virus (EBV) ผู้ ป่ วยที มี ภาวะ autoimmune disease รวมถึ งการ
กลายพั นธุ์ ของยี น p53 และ c-kit
ประมาณ 70 % เป็ นชนิ ด non-germinal center-type diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) ขนาดที: พบ
มั กมี ขนาดใหญ่ ประมาณ 8 cm (5.7-10)
ลั กษณะทางคลิ นิก
ผู้ ป่ วยส่ วนใหญ่ มั กมี อาการทางคลิ นิกได้ แก่ ปวด (local pain) และอาการ B symptoms เช่ น ไข้ นํ oาหนั กลด เบื: อ
อาหาร ซึ: งจะพบบ่ อยขึ oนสํ าหรั บกลุ่ มที: มี bilateral lesion ซึ: งมั กมี ภาวะ adrenal insufficiency ร่ วมด้ วย ผู้ ป่ วยกลุ่ ม PAL
พบภาวะ cerebral lymphoma ร่ วมถึ ง 2-10% และประมาณ 18% ของผู้ ป่ วยจะพบการกระจายของโรคตั oงแต่ ระยะ
เริ: มแรก และ มี bone marrow involvement ประมาณ 6%
ลั กษณะทางรั งสี วิทยา
ไม่ จํ าเพาะ ลั กษณะทาง USG คื อ hypoechoic heterogeneous masses ขณะที: ผลของ CT จะพบ
predominantly low density และ slight/moderate enhancement และลั กษณะของ MRI คื อ hypointensity signal ใน
T1 และ hyperintensity signal ใน T2, DWI จะพบ restricted water diffusivity และ high signal intensity
การวิ นิจฉั ย
อาศั ยการตรวจทางชิ oนเนื oอ
การรั กษา
ยาเคมี บํ าบั ดสู ตร CHOP/CHOP-like regimens ร่ วมกั บ rituximab
พยากรณ์ โรค
พยากรณ์ ไม่ ดี อั ตรากรรอดชี วิตที: 1 ปี ประมาณ 20%
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