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Primary thyroid lymphoma (PTL) หรื อโรคมะเร็ งต่ อมนํ Qาเหลื องของไทรอยด์ เป็ นมะเร็ งทีV พบได้
น้ อย มี รายงานว่ าพบได้ น้ อยกว่ า 5% ของมะเร็ งไทรอยด์ ทั Qงหมด และพบได้ น้ อยว่ า 2% ของ extranodal
lymphomas อุ บัติการณ์ ของผู้ ป่ วยใหม่ ประมาณ 2 รายต่ อประชากร 1 ล้ านคน พบในเพศหญิ งมากกว่ า
เพศชาย (สั ดส่ วน 2-8:1) ผู้ ป่ วยมี อายุ เฉลีV ย lm-70 ปี ประมาณ 60-90% ของผู้ ทีV เป็ น PTL มี ภาวะ
Hashimoto’s thyroiditis ร่ วมด้ วย ผู้ ทีV มี ภาวะ Hashimoto’s thyroiditis มี ความเสีV ยงเพิV มในการเป็ น PTL
สู งกว่ าผู้ ทีV ไม่ มี ภาวะ Hashimoto’s thyroiditis ถึ ง 67 เท่ า แต่ อย่ างไรก็ ดี มี เพี ยง 0.5% ของผู้ มี ภาวะ
Hashimoto’s thyroiditis เท่ านั QนทีV กลายเป็ น PTL
PTL ส่ วนใหญ่ ทีV พบจะเป็ นชนิ ด non-Hodgkin’s lymphomas (NHLs) ของ B-cell ส่ วนใหญ่ เป็ น
ชนิ ด diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) พบมากกว่ า 50% ของ PTL และ mucosa-associated
lymphoid tissue (MALT) lymphoma พบประมาณ 10-23% นอกจากนี Qยังพบ PTL ชนิ ด follicular
lymphoma (10%) และ มี รายงานการพบ small lymphocytic (3%) และ Hodgkin’s lymphoma (2%)
PTL ชนิ ด Burkitt’s, T-cell, mantle cell และ lymphoblastic lymphomas พบเพี ยง 1 % ของ PTL
ทั Qงหมด ความแตกต่ างระหว่ าง DLBCL และ MALT lymphoma ดั งแสดงใน ตารางทีV 1
ตารางที4 1 ความแตกต่ างระหว่ าง DLBCL และ MALT lymphoma

Clinical presentations
อาการและอาการแสดงทีV พบบ่ อยคื อ 70% ของผู้ ป่ วย PTL มาด้ วยอาการก้ อนทีV คอโตขึ Qนอย่ าง
รวดเร็ ว อาการของ compressive symptoms (dyspnea, dysphagia, hoarseness ) พบได้ บ่ อย 1/3 ของ
ผู้ ป่ วย อาการกดเจ็ บบริ เวณต่ อมไทรอยด์ พบได้ 12% ของผู้ ป่ วย อาการ B-symptoms (weight loss,
fever, night sweats) พบ10% ของผู้ ป่ วย ก้ อนทีV ต่ อมไทรอยด์ มั กมี ลั กษณะแข็ ง ผิ วเรี ยบโดยอาจเป็ นข้ าง
เดี ยว หรื อ สองข้ าง โดยทัV วไปมั กตรวจพบต่ อมนํ Qาเหลื องรอบๆคอโตด้ วย ผู้ ป่ วยส่ วนใหญ่ (30%– 60%) จะ
มี การทํ างานของไทรอยด์ ปกติ ประมาณ 30% ของผู้ ป่ วยจะมี ภาวะพร่ องฮอร์ โมนไทรอยด์ ผู้ ป่ วยส่ วนน้ อย
พบร่ วมกั บภาวะไทรอยด์ เป็ นพิ ษ เป็ นผลจาก tumor cells ทํ าลาย thyroid follicles มี รายงานผู้ ป่ วย PTL
Investigations
1. ภาพถ่ ายรั งสี อั ลตราซาวนด์ แบ่ งลั กษณะทีV พบออกเป็ น Nodular (hypoechoic, hypervascular mass),
diffuse (mixed echotexture) หรื อ mixed pattern มั กไม่ พบ calcification อาจพิ จารณาทํ า CT scan ใน
กรณี ทีV ผู้ ป่ วยมี compressive symptom หรื อ ในกรณี ทีV ต้ องการประเมิ นต่ อมนํ Qาเหลื องโดยรอบ มั กพบก้ อน
hypodense lesion และมี heterogeneous enhancement
2. Fine-needle aspiration (FNA) มี ความแม่ นยํ าในการวิ นิจฉั ยเพี ยง 33-78.3% ขึ Qนอยู่ กับชนิ ดของ PTL
โดยถ้ าเป็ นชนิ ด DLBCL จะมี ความแม่ นยํ าค่ อนข้ างสู ง เนืV องจากผล FNA จะพบ large monotonous
atypical cells ปริ มาณมาก ในขณะทีV ชนิ ด MALT lymphoma FNA จะมี ลั กษณะ intermediate –sized
cell, heterogeneous pattern ทํ าให้ แยกได้ ยากจาก thyroiditis การทํ า FNA ร่ วมกั บ
immunophenotyping (flow cytometry, immunperoxidase study หรื อ polymerase chain reaction)
เพิV มความถู กต้ องในการวิ นิจฉั ยเป็ น 80–100%
3. Core-needle หรื อ surgical biopsies พิ จารณาทํ าเฉพาะกรณี ทีV แยกภาวะthyroiditis กั บ low-grade
MALT lymphoma
Pretreatment evaluation
ประกอบด้ วยการทํ า CT scans of the head, neck, chest, abdomen, and pelvis หรื อ FDG
positron emission tomography (PET) เพืV อประเมิ น regional และ distant disease พิ จารณา staging
ตาม Ann Arbor Staging for PTL (ตารางทีV 2)

ตารางที4 2 Ann Arbor Staging for PTL
Stage
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IIE
IIIE
IVE

Location of Disease Outside of the
Thyroid
None
Regional lymph nodes
Lymph nodes on both sides of the
diaphragm
Systemic dissemination

Treatment
1. Localized, indolent disease เช่ น stage IE PTL พิ จารณา localized treatment ได้ แก่ radiation
therapy การทํ า thyroidectomy พิ จารณาเฉพาะในรายทีV มี compressive symptom
2. Disseminated, aggressive disease พิ จารณาให้ radiation ร่ วมกั บ chemotherapy ใช้ สู ตร R-CHOP
เป็ นหลั ก(Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, Prednisone and Rituximab)
Prognosis
§ 5-year disease-specific survival
Stage I = 86 %
Stage II = 81 %
Stage III/VI = 64%

DLBCL 75%
MALT lymphoma 96%
Follicular lymphoma 87%
Small lymphocytic lymphoma 86%
Other NHL83%

Conclusion
Primary thyroid lymphoma เป็ นโรคมะเร็ งของต่ อมไทรอยด์ ทีV พบได้ น้ อย ควรสงสั ยกรณี ทีV ผู้ ป่ วย
มาด้ วยอาการของก้ อนทีV คอโตขึ Qนอย่ างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในผู้ ป่ วยทีV มี ประวั ติ Hashimoto’s thyroiditis การ
ทํ า ultrasound จะพบลั กษณะทีV ช่ วยในการวิ นิจฉั ยได้ เช่ นการพบ enhanced posterior echoes การทํ า
FNA ร่ วมกั บการตรวจ immunohistochemistry สามารถใช้ เป็ น diagnostic test ได้ ซึV งสามารถบอก
subtype ของ PTL ได้ โดยเฉพาะ DLBCL ซึV งพบลั กษณะทีV จํ าเพาะ จากการทํ า FNA การรั กษาและ
พยากรณ์ ของโรคขึ Qนอยู่ กับ stage และ histology โดย chemotherapy และ radiation เป็ นการรั กษาหลั ก
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