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บทคัดย่อ
โรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ เป็ นมะเร็งรังไข่ชนิดหนึ่งทีพ่ บได้มากทีส่ ดุ การรักษาโรคนี้ประกอบไปด้วยการผ่าตัดและการ
รักษาด้วยยาเคมีบาบัดซึง่ ขึน้ อยู่กบั ระยะของโรค สูตรยาเคมีบาบัดสูตรแรกประกอบด้วยยากลุ่ม platinum เป็ นยาหลักร่วมกับยา
เคมีบาบัดอื่น ๆ อย่างไรก็ดผี ปู้ ่ วยบางรายอาจล้มเหลวจากการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ ยากลุ่ม poly (adenosine diphosphate [ADP]ribose) polymerase (PARP) inhibitors คือ olaparib ออกฤทธิยั์ บยัง้ กระบวนการซ่อมแซม DNA ของเซลล์มะเร็ง และเหนี่ยวนา
กระบวนการอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งที่เกิดการกลายพันธุ์ของยีน breast cancer type 1 susceptibility protein (BRCA1)
หรือ ยีน BRCA2 (BRCA1/2 mutation) ยานี้มขี อ้ บ่งใช้สาหรับการรักษาผูป้ ่ วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ ทีม่ ยี นี BRCA ขาดหายไป
หรือคาดว่าจะขาดหายไป (BRCA mutation) และล้มเหลวจากการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดมากกว่าหรือเท่ากับ 3 สูตรขึน้ ไป ขนาด
ยาทีใ่ ช้สาหรับ olaparib ชนิดแคปซูล คือ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ และชนิดเม็ด คือ 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ การวิจยั พบว่า
ผูป้ ่ วยตอบสนองต่อการรักษา (objective response rate) คิดเป็ นร้อยละ 34 นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูป้ ่ วยร้อยละ 23 มีผลตอบสนอง
เป็ น stable disease อย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์หลังเริม่ การรักษาด้วย olaparib แบบยาเดี่ยว olaparib ถูกเมแทบอลิ
ซึมโดยเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP450) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ olaparib ร่วมกับยาที่ออกฤทธิย์ บั ยัง้ หรือกระตุ้นการ
ทางานของเอนไซม์ CYP3A4/5 เช่น itraconazole และ rifampicin การศึกษาในอดีตพบรายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์ในผูป้ ่ วย
ทีใ่ ช้ olaparib ในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยมีอาการชัวคราวและสามารถแก้
่
ไขได้ ได้แก่ คลื่นไส้ (ร้อยละ 71) อ่อนเพลีย (ร้อยละ
52) อาเจียน (ร้อยละ 34) ท้องเสีย (ร้อยละ 27) ปวดท้อง (ร้อยละ 25) และโลหิตจาง (ร้อยละ 21) อาการดังกล่าวมักจะพบใน
ช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังเริม่ ใช้ olaparib สาหรับอาการไม่พงึ ประสงค์ระดับรุนแรงนัน้ ได้แก่ myelodysplastic syndrome และ acute
myeloid leukemia
คาสาคัญ: โอลาปาริบ โรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ ยารักษามาเร็ง ตัวยับยัง้ PARP

รับต้นฉบับ: 23 ม.ค. 2560, รับลงตีพมิ พ์: 27 ก.พ. 2561
ผูป้ ระสานงานบทความ: ปิ ยรัตน์ พิมพ์ส ี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
E-mail: p_pimsi@hotmail.com

REVIEW ARTICLE
New Role of Olaparib on the Treatment of Epithelial Ovarian Cancer
Piyarat Pimsi, Wichai Santimaleeworagun
Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

Abstract
Epithelial ovarian cancer is one of the most common types of ovarian cancer. This treatment consists of surgery
and chemotherapy depending on the stage of the disease. Primary chemotherapy regimen consists of platinum as the
main drug in combination with other chemotherapeutics. However, some patients may fail from this therapy. Poly
(adenosine diphosphate [ADP] -ribose) polymerase (PARP) inhibitors, olaparib, inhibits the DNA repair process of cancer
cells and induces apoptosis of cancer cells with breast cancer type 1 susceptibility protein (BRCA1) or BRCA2 mutation
( BRCA1/ 2 mutation) . Indication of this drug is the treatment of epithelial ovarian cancer with BRCA mutation or with
failure of more than 3 or more chemotherapy regimens. The dose of olaparib is 400 mg twice a day for the capsule,
and 300 mg twice daily for the tablets. The study found objective response rate was 34%. In addition, 23% of patients
were in stable disease for at least 16 weeks after initiation of single olaparib treatment. Olaparib was metabolized by
cytochrome P450 enzyme (CYP450). Therefore, olaparib should be avoided in patients receiving inhibitors or inducers
of CYP3A4/ 5 such as itraconazole and rifampicin. Previous studies reported low to moderate levels of transient and
reversible adverse drug reactions in patients with olaparib including nausea ( 71% ) , fatigue ( 52% ) , vomiting ( 34% ) ,
diarrhea (27%), abdominal pain (25%), and anemia (21%). These reactions are usually found during the first month
after starting olaparib. Severe adverse reactions were myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia.
Keywords: olaparib, epithelial ovarian cancer, chemotherapy, PARP inhibitors

บทนา
โรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว (epithelial ovarian
cancer) เป็ นมะเร็งรังไข่ชนิดหนึ่งทีพ่ บได้มากทีส่ ุด (1) และ
เป็ นมะเร็ ง นรี เ วชที่ส าคัญ ผลส ารวจของ International
Agency for Research on Cancer โดยองค์การอนามัยโลก
เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่า มะเร็งรังไข่เป็ นมะเร็งนรีเวชที่พบ
มากล าดับ ที่ 4 (ร้อ ยละ 3.6) ของมะเร็ง นรีเ วช และจาก
รายงานของสถาบันข้างต้น พบว่า มะเร็งรังไข่เป็ นมะเร็งนรี
เวชทีพ่ บมากลาดับที่ 3 ในประเทศไทย (ร้อยละ 4.4) (2)
การรักษาโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ ประกอบไป
ด้วยการผ่าตัดและการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ซึง่ ขึน้ อยู่กบั
ระยะของโรค (3) ยาเคมีบาบัดสูตรแรกประกอบด้วยยากลุ่ม
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platinum เป็ นยาหลักร่วมกับยาเคมีบาบัดอื่น ๆ อย่างไรก็ดี
ผู้ ป่ วยบางรายอาจล้ ม เหลวจากการรัก ษาด้ ว ยยากลุ่ ม
platinum ยากลุ่ ม ที่ มี บ ทบาทในการรัก ษาโรคคื อ poly
( adenosine diphosphate [ ADP] - ribose) polymerase
(PARP) inhibitors หรือ olaparib สาหรับรักษาผูป้ ่ วยมะเร็ง
รังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ ทีล่ ม้ เหลวจากการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด
มาแล้ว อย่างน้ อย 3 สูตร (4) บทความนี้กล่าวถึงแนวทาง
เวชปฏิบตั กิ ารรักษา เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ข้อบ่งใช้
ข้อมูลทางคลินิก ขนาดยา และข้อพิจารณาทีส่ าคัญของการ
ใช้ยา olaparib เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้เข้าใจและ
น าความรู้ ไ ปดู แ ลผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ ยานี้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมต่อไป

แนวทางเวชปฏิ บตั ิ การรักษามะเร็งรังไข่ชนิ ดเยื่อบุผิว
การรักษามะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ ประกอบไปด้วย
การผ่ า ตั ด และยาเคมี บ าบั ด แนวทางเวชปฏิ บ ั ติ ข อง
National Comprehensive Cancer Network ( NCCN) ปี
พ.ศ. 2559 แนะนาว่า ยาเคมีบาบัดสามารถให้เพื่อลดขนาด
ก้อ นมะเร็ง ก่ อ นการผ่ า ตัด (neoadjuvant chemotherapy)
หรือเป็ นการให้ยาเคมีบาบัดหลังจากการผ่าตัดได้ (adjuvant
chemotherapy) การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดเพื่อลดขนาด
ก้อนมะเร็งก่อนการผ่าตัดจะใช้ในกรณีทข่ี นาดก้อนมะเร็งมี
ขนาดใหญ่ เนื่องจากหากผ่าตัดจะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
เช่น ก้อนมะเร็งอยู่ในตาแหน่งทีใ่ กล้กบั อวัยวะทีส่ าคัญ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็ นการให้ยาเคมีบาบัดก่อน
หรือ หลัง จากการผ่ า ตัด ในระยะใด สูต รยาเคมีบ าบัดที่ใช้
ประกอบด้วยยากลุ่ม platinum เป็ นองค์ประกอบ ได้แก่ 1)
สูตร carboplatin/paclitaxel 2) สูตร carboplatin/docetaxel
หรือ 3) สูตร carboplatin/paclitaxel/bevacizumab จานวน
6 รอบการรักษา (cycle) (3) เมื่อสิน้ สุดการรักษาด้วยยาเคมี
บ าบั ด สู ต รแรก (primary chemotherapy) ไปแล้ ว เป็ น
ระยะเวลา 18-24 เดือน พบว่า ร้อยละ 20-25 ของผู้ป่วย
ระยะที่ 1-2 จะกลับเป็ นโรคซ้า ในขณะทีผ่ ปู้ ่ วยระยะที่ 3-4 มี
การกลับเป็ นซ้าถึงร้อยละ 70 (5)
แนวทางเวชปฏิบ ัติ ข อง NCCN ได้ แ นะน าการ
รักษาสาหรับผู้ป่วยที่กลับเป็ นโรคซ้าคือ 1) การผ่าตัด 2)
การรักษาแบบประคับประคอง (supportive care) 3) การ
รักษาด้วยยาตามงานวิจยั ทางคลินิก หรือ 4) การรักษาด้วย
ยาเคมี บ าบัด การเลื อ กยาเคมี บ าบัด จะพิ จ ารณาจาก
ระยะเวลาของการกลับเป็ นโรคซ้า หากระยะเวลาหลังสิน้ สุด
การรักษาจนกลับเป็ นโรคซ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
สามารถรักษาด้วยยาเคมีบาบัดกลุ่ม platinum คือ cisplatin
และ carboplatin เป็ นองค์ ป ระกอบหลั ก ได้ (platinumsensitive disease) หากระยะเวลาหลังสิน้ สุด การรักษาจน
กลับเป็ นโรคซ้าน้อยกว่า 6 เดือน จะไม่สามารถรักษาด้วย
ยาเคมี บ าบัด กลุ่ ม platinum เป็ นองค์ ป ระกอบหลัก ได้
(platinum-resistant disease) ต้องใช้ยาในกลุ่มอื่น ๆ เช่น
docetaxel, etoposide, gemcitabine หรือ paclitaxel (3)
ปั จจุ บ ัน การรัก ษาด้ ว ย targeted therapy (การ
รักษาแบบมุ่งเป้ า) สาหรับการรักษามะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุ
ผิ ว ด้ ว ย bevacizumab ถื อ เป็ นยาที่ ใ ช้ ร ั ก ษาแบบเดี่ ย ว
(monotherapy) หรือร่วมกับเคมีบาบัดอื่น ๆ (combination
therapy) หากรักษาด้วย bevacizumab ชนิดเดี่ยว มีอตั รา

การตอบสนอง ร้ อ ยละ 16-21 ในขณะที่ก ารรัก ษาด้ ว ย
bevacizumab ร่ ว ม กั บ ย า เ ค มี บ า บั ด อื่ น ๆ เ ช่ น
cyclophosphamide หรื อ topotecan หรื อ paclitaxel พบ
อัตราการตอบสนอง ร้อยละ 24-50 อย่างไรก็ดี ยาดังกล่าวมี
ฤทธิยั์ บยัง้ การงอกของหลอดเลือดใหม่ (anti-angiogenesis)
จึงพบรายงานอาการอันไม่พงึ ประสงค์ ได้แก่ ความดันโลหิต
สูง ร้อยละ 9.1 ภาวะปั สสาวะมีโปรตีน (proteinuria) ร้อยละ
15. 9 เ ลื อ ด อ อ ก ร้ อ ย ล ะ 2. 3 ภ า ว ะ แ ท รก ซ้ อ นข อง
กระบวนการหายของแผล (wound healing complications)
ร้อยละ 2.3 ภาวะลิม่ เลือดอุดหลอดเลือด (thromboembolic
events) ร้ อ ย ล ะ 6. 8 แ ล ะ ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร ท ะ ลุ
(gastrointestinal perforation) ร้อยละ 11.4 (6) ปั จจุบนั จึงมี
ความพยายามในการค้นหายาที่มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ และมี
อาการอัน ไม่ พึง ประสงค์ลดลง จึง เป็ น ที่ม าของ olaparib
สาหรับการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ
เภสัชวิ ทยาของ olaparib
DNA ของร่ า งกายมนุ ษย์ไม่ เ สถีย ร และเกิด เป็ น
รอยโรคของ DNA โดยมีสาเหตุ จากสภาวะแวดล้อม เช่น
รังสี ultraviolet ในแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์จากเมแทบอลิซมึ
ของเซลล์ เช่น reactive oxygen species จากกระบวนการ
หายใจระดับเซลล์ และพันธะเคมีของ DNA แตกเอง เช่น
การสลายด้วยน้า (hydrolysis) ของ neucleotide
ผลจากรอยโรคของ DNA จะรบกวนเมแทบอลิซมึ
ของ DNA เช่น ยับยัง้ กระบวนการถอดรหัส (transcription)
และรบกวนกระบวนการถ่ า ยแบบของ DNA (DNA
replication) เหนี่ยวนาให้ยบั ยัง้ วัฏจักรเซลล์หรือเซลล์ตาย
ในระยะยาวจะทาให้เกิดการกลายพันธ์แบบผันกลับไม่ได้
ซึ่ง เป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ของโรคมะเร็ง เซลล์จึง มีก ระบวนการ
ซ่ อ มแซม DNA (DNA repair mechanism) เพื่อ คงความ
เสถียรของ DNA (5)
รอยโรคของ DNA ทาให้เกิดเปลีย่ นแปลงของสาย
DNA ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 1) DNA สายเดีย่ วแตก (single
strand breaks (SSBs)) 2) DNA ส PARPายคู่แตก (double
strand breaks (DSBs)) 3) การเชื่อมโยงของสาย DNA ใน
สายเดียวกัน (intrastand cross-links) และ 4) การเชื่อมโยง
ของสาย DNA ต่างสาย (interstrand cross-links) รอยโรค
ของ DNA เหล่ า นี้ จ ะเหนี่ ย วน ากลไกซ่ อ มแซม DNA
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1) Base- excision repair ( BER) 2)
Nucleotide-excision repair (NER) 3) mismatch repair
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(MMR) แ ละ 4) recombinational repair (homologous
recombination (HR) และ non-homologous end-joining
(NHEJ)) ส าหรับ การซ่ อ มแซม SSBs อาศัย กลไก BER,
NER และ MMR ส่วนการซ่อมแซม DSBs อาศัยกลไก HR
และ NHEJ (7)
กระบวนการซ่อมแซม DNA ของเซลล์ เริ่มจาก
เมื่อเกิดรอยโรคของ DNA สายเดีย่ ว (single strand breaks
(SSBs)) ซึ่ ง จะเหนี่ ย วน าให้ PARP ซ่ อ มแซมรอยโรค
ดัง กล่ า ว แต่ ห าก PARP ถู ก ยับ ยัง้ SSBs ที่ไ ม่ ส ามารถ
ซ่อมแซมได้จะเหนี่ยวนาให้ DNA สายคู่แตก เรียกรอยโรคนี้
ว่า (double strand breaks (DSBs)) ซึง่ จะถูกซ่อมแซมด้วย
BRCA1 และ BRCA2 ต่อไป ดังนัน้ หาก olaparib ออกฤทธิ ์
ต่ อ เซลล์ ท่ี ย ั ง มี BRCA1 หรื อ BRCA2 จะน าไปสู่ ค วาม
ล้มเหลวของการใช้ยา แต่ หากนาไปใช้ในเซลล์ท่เี กิดการ
กลายพัน ธุ์ข องยีน BRCA1 หรือ ยีน BRCA2 (BRCA1/2
mutation) ผลของการกลายพั น ธุ์ ข องยี น นี้ ท าให้ ข าด
BRCA1/2 เป็ นผลให้เซลล์ตาย (7) ดังรูปที่ 1 และ 2

รูปที่ 1. กลไกการซ่อมแซม DNA สายเดียว (ดัดแปลงจาก
(7))
กลไกการซ่อมแซม DNA สายเดียว (DNA repair
mechanisms) อาศัยกระบวนการ BER, NER และ MMR
เป็ นสาคัญ โดยเฉพาะกระบวนการ BER เป็ นกระบวนการ
หลักสาหรับ SSBs ซึง่ ในกระบวนการ BER ต้องใช้ PARP
(7)
PARP เป็ นกลุ่ ม ของเอนไซม์ (enzyme) โดย
PARP1 เป็ น PARP ชนิดแรกทีค่ น้ พบ พบเป็ นจานวนมาก
ในนิ ว เคลีย สของเซลล์ ซึ่ง เป็ น โปรตีน 116 กิโ ลดาลตัน
(kilodalton (kDa)) ประกอบด้วย 3 โดเมน (domain) ได้แก่
amino (N)-terminal DNA-binding domain ขนาด 46 kDa
ส าหรับ จับ กับ DNA automodification domain ขนาด 22
kDa สาหรับใช้ในกระบวนการซ่อมแซม DNA และ carboxy
(C)-terminal catalytic domain ขนาด 54 kDa สาหรับให้
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รูปที่ 2. กลไกการซ่อมแซม DNA สายคู่ (ดัดแปลงจาก (7))
nicotinamide adenine dinucleotide+ (NAD+) เกาะ (ดังรูป
ที่ 1) (8) PARP จั บ กั บ SSB กระตุ้ น การสร้ า ง large
branched chain ของ poly(ADP)-ribose โดยใช้ NAD+ เป็ น
สารตัง้ ต้น ซึ่ง large branched chain นี้เหนี่ยวนาโปรตีนที่
สาคัญสาหรับกระบวนการซ่อมแซม DNA เช่น X-ray repair
cross- complementing protein 1 ( XRCC1) แ ล ะ beta
polymerase ดั ง นั ้ น PARP1 จึ ง มี ค ว า มส า คั ญ ส าหรั บ
กระบวนการซ่อมแซม DNA (ดังรูปที่ 2) (7)
สาหรับ DSB ซึง่ อาจมีสาเหตุจาก X-ray, สารเคมี
บางชนิ ด หรือ การเปลี่ย นแปลงจาก SSB ที่ไ ม่ ส ามารถ
ซ่ อ มแซมได้ เ ป็ น DSB ทั ง้ นี้ DSB อาศั ย กระบวนการ
ซ่อมแซม DNA ชนิด HR เป็ นหลัก โดยอาศัย BRCA1 และ
BRCA2 เป็ น โปรตีน สาคัญ สาหรับ กระบวนการซ่ อ มแซ่ม
DSB (7)
กลไกซ่อมแซม DNA ในเซลล์ที่มีความผิ ดปกติ และผล
ต่อการขาด PARP หรือยับยัง้ PARP
การขาด PARP หรือยับยัง้ PARP ส่งผลกระทบ
ต่ อ กระบวนการซ่ อ มแซม SSB ส่ ง ผลให้ เ ซลล์ เ ลี่ ย งใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม DNA ช นิ ด อื่ น ใ น ร ะ ห ว่ า ง
กระบวนการ DNA replication SSB ทีไ่ ม่ได้รบั การซ่อมแซม
จะถู ก เปลี่ย นเป็ น DSB และอาศัย กระบวนการซ่ อ มแซม
ชนิด HR แทน จะสังเกตได้ว่า การขาด PARP หรือยับยัง้
PARP มีผลยับยัง้ กระบวนการซ่อมแซม SSB แต่ไม่มผี ลต่อ
กระบวนการซ่อมแซม DSB (7)
กลไกซ่อมแซม DNA ในเซลล์ที่ขาด BRCA
BRCA1 แ ล ะ BRCA2 มี ค ว า ม ส า คั ญ ใ น
กระบวนการ DSB โดย HR ดังนัน้ เซลล์ท่พี ร่อง BRCA จึง
ไม่สามารถซ่อมแซม DNA ด้วยกระบวนการ HR และหันไป
ใช้กระบวนการ NHEJ ซึง่ ผลของการใช้กระบวนการ NHEJ

นี้จะมีความผิดพลาดได้สูง ในขณะที่การซ่อมแซม DNA
ด้วย HR จะไม่มคี วามผิดพลาดเกิดขึน้ (7) เป็ นผลให้เซลล์ท่ี
ขาด BRCA1 และ BRCA2 ตายจากเกิดความผิดปกติของ
chromatid เป็ นจ านวนมาก หรือ มีชีวิต อยู่ พ ร้ อ มกับ การ
กลายพั น ธุ์ ข อง DNA ท าให้ เ ซลล์ ท่ี ข าด BRCA1 และ
BRCA2 เพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
รังไข่ (7)
ผลของการขาด PARP หรือยับยัง้ PARP ร่วมกับขาด
BRCA
ในเซลล์ท่ขี าด PARP หรือยับยัง้ PARP ร่วมกับ
ขาด BRCA (BRCA mutation) ในเซลล์เดียวกัน พบได้ใน
มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน และมะเร็ง
รังไข่ (9) เป็ นผลให้เกิด SSB เป็ นจานวนมาก เมื่อ SSB ที่
ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากขาด PARP หรือ PARP
ถูกยับยัง้ จะถูกเปลีย่ นแปลงเป็ น DSB แต่ DSB เหล่านี้กไ็ ม่
สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากขาด BRCA เป็ นผลให้เซลล์
ตาย (7) ซึง่ olaparib ออกฤทธิยั์ บยัง้ PARP นันเอง
่ (PARP
inhibitor)
เภสัชพลศาสตร์
PARP แบ่ ง เป็ น 3 ชนิ ด ได้แ ก่ PARP1, PARP2
และ PARP3 แต่ เฉพาะ PARP1 และ PARP2 เท่านัน้ ที่ใช้
ในกระบวนการซ่อมแซม DNA แบบ SSBs โดย olaparib มี
half- maximal inhibitory concentration ( IC50) < 1 μM
(10)
เภสัชจลนศาสตร์ของ olaparib
Olaparib เป็ นยารั บ ประทาน ดู ด ซึ ม ได้ ดี จ าก
ทางเดินอาหาร หลังจากการรับประทานยา ความเข้มข้น
ของระดั บ ยาในพลาสมาสู ง ที่ สุ ด ( time to maximum
concentration; Tmax) พบที่ เ วลาประมาณ 1-3 ชั ว่ โมง
ค่าเฉลีย่ ของค่าครึง่ ชีวติ (half-life) เท่ากับ 11.9 ชัวโมง
่ (11)
การศึกษาของ Chase และคณะในปี พ.ศ. 2558 ในผู้ป่วย
มะเร็งชนิดก้อนจานวน 35 ราย ถึงผลกระทบของอาหารต่อ
การใช้ olaparib ชนิดแคปซูลขนาด 400 มิลลิกรัม ครัง้ เดียว
ใน 3 สภาวะคือ ภาวะอดอาหาร หลังมื้ออาหารมาตรฐาน
และหลั ง มื้ อ อาหารที่ มี ไ ขมัน สู ง พบว่ า Tmax ในกลุ่ ม ที่
รับประทาน olaparib หลังมื้ออาหารมาตรฐานและหลังมื้อ
อาหารที่มไี ขมันสูงจะเลื่อนออกไปอีก 2 ชัวโมง
่
ในขณะที่

ความเข้มข้นของระดับยาในพลาสมาสูงที่สุด (maximum
concentration; Cmax) ของกลุ่มทีร่ บั ประทาน olaparib หลัง
มือ้ อาหารมาตรฐานจะเพิม่ ขึน้ กว่ากลุ่มอื่น ๆ ร้อยละ 10
หากพิจ ารณาพื้น ที่ภ ายใต้โค้ง ความเข้มข้นของ
ระดับ ยากับ เวลา (area under the plasma drug concentration-time curve; AUC) พบว่ า อาหารมาตรฐานและ
อาหารที่มีไขมันสูงเพิ่มค่า AUC ประมาณร้อยละ 20 (12)
แต่ พ บอาการอัน ไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยา ได้ แ ก่ คลื่ น ไส้
อาเจี ย น ปวดท้ อ ง ท้ อ งผู ก และท้ อ งเสี ย ด้ ว ยเหตุ น้ี
European Commission-Granted Marketing Authorization
แนะน าให้ร ับ ประทาน olaparib หลัง อาหารอย่ า งน้ อ ย 1
ชัว่ โมง และควรหลี ก เลี่ ย งการรับ ประทานอาหารหลัง
รับ ประทาน olaparib แล้ว ต่ อ ไปอีก 2 ชัว่ โมง อย่ างไรก็ดี
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา
ยั ง ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงค าแนะน าส าหรั บ การรั บ ประทาน
olaparib (12)
olaparib มี ค่ า ปริ ม าตรกระจายตั ว (volume of
distribution; Vd) เท่ากับ 40.3 ลิตร ยาถูกเมแทบอลิซมึ โดย
cytochrome P450 3A4 ( 13) olaparib ถู ก ขั บ อ อ ก ท า ง
ปั สสาวะและอุจจาระ โดย olaparib และอนุ พนั ธ์ถูกกาจัด
ทางปั สสาวะร้อยละ 35-50 โดยอยู่ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ร้ อ ยละ 10-20 และ olaparib และอนุ พ ัน ธ์ ถู ก ก าจัด ทาง
อุจจาระร้อยละ 12-60 โดยอยู่ในรูปทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงร้อยละ
0.6-14 (14)
เนื่ อ งจากขนาดปกติข อง olaparib ชนิ ด แคปซู ล
คื อ 400 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 2 ครั ง้ ผู้ ป่ วยจึ ง จ าเป็ นต้ อ ง
รับประทานแคปซูลซึง่ บรรจุตวั ยาสาคัญ 50 มิลลิกรัมต่อเม็ด
ถึง 8 เม็ดต่อวัน จึงมีการพัฒนา olaparib ชนิดเม็ดขึน้ (15)
โดยมีความแรง 100 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ 150 มิลลิกรัมต่อ
เม็ด ยาเม็ดมีขนาดปกติ คือ 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ ใน
ปี พ.ศ. 2558 Plummer และคณะ ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของ olaparib ชนิดเม็ดในสภาวะอดอาหาร เปรียบเทียบกับ
การรับประทานหลังอาหารทีม่ ไี ขมันสูง ในผู้ป่วย 112 ราย
พบค่า Cmax,tmax, AUC, การชาระ (clearance; Cl) และ Vd
ของสภาวะอดอาหารเท่ากับ 7 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร, 1.5
ชัวโมง,
่
43 ไมโครกรัม ชัวโมงต่
่
อมิลลิลิตร, 7.95 ลิตรต่ อ
ชัวโมง
่
และ 146 ลิตร ตามลาดับ ในกลุ่มรับประทานหลัง
อาหารไขมั น สู ง มี พ ารามิ เ ตอร์ ข้ า งต้ น เท่ า กั บ 5.48
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร, 4 ชัวโมง,
่
45.4 ไมโครกรัม ชัวโมง
่
ต่อมิลลิลติ ร, 7.55 ลิตรต่อชัวโมง
่
และ 127 ลิตร ตามลาดับ
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จะเห็นได้ว่าอาหารไขมันสูงลด Cmax, เพิม่ tmax แต่ไม่มผี ลต่อ
AUC หรือไม่มผี ลต่อปริมาณ olaparib ชนิดเม็ดทีถ่ ูกดูดซึม
(16)
ข้อบ่งใช้ของ olaparib
olaparib ทัง้ ชนิ ด แคปซูลและชนิ ด เม็ด เป็ นยาตัว
แรกของ PARP inhibitor ที่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ติ จ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) และ European Medicines Agency (EMA) เมื่อ พ.ศ.
2557 สาหรับการรักษาผู้ป่ วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ ที่มี
ยีน BRCA ขาดหายไปหรือคาดว่าจะขาดหายไป (BRCA
mutation) และล้ม เหลวจากการรัก ษาด้ว ยยาเคมีบ าบัด
มากกว่ า หรือ เท่ า กับ 3 สู ต รขึ้น ไป (4, 17-18) ปั จ จุ บ ัน
แนวทางเวชปฏิบ ัติ NCCN ได้แ นะน าให้ใ ช้ olaparib ใน
ผูป้ ่ วยทีก่ ลับเป็ นโรคซ้าทัง้ ในกลุ่มผูป้ ่ วย platinum-sensitive
disease และ platinum-resistant disease (3)
การศึกษาทางคลิ นิกของ olaparib ในการรักษามะเร็ง
รังไข่ชนิ ดเยื่อบุผิว
การใช้ olaparib เป็ นแบบยาเดีย่ ว
การศึก ษาของ Domchek และคณะ ในงานวิจ ัย
รูปแบบ prospective multicenter non-randomized Phase
II เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ olaparib
ในผูป้ ่ วยมะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม 137 รายทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้ ว ยยาเคมี บ าบั ด มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 3 สู ต ร และมี
BRCA1/ 2 mutated ( gBRCA1/ 2m) โ ด ย รั บ ป ร ะ ท า น
olaparib ชนิดแคปซูลขนาด 800 มิลลิกรัม ให้แบบยาเดีย่ ว
จนกระทัง่ โรคมีก ารพัฒ นา (disease progression) หรือ
ผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องหยุดยา ผลการศึกษาพบว่า ค่ามัธย
ฐานของระยะเวลาทีไ่ ด้รบั olaparib เท่ากับ 168 วัน (1-819
วัน) โดย 46 ราย มีผลตอบสนองตาม Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors ( RECIST) Version 1. 1 เ ป็ น
complete response (CR) 2 ราย (ร้อยละ 1.5) และ partial
response (PR) 44 ราย (ร้อยละ 32.1) หากพิจารณาเป็ น
objective response rate (ORR; CR + PR) คิดเป็ นร้อยละ
34 นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ผู้ ป่ วย 31 ราย (ร้ อ ยละ 23) มี
ผลตอบสนองเป็ น stable disease (SD) อย่ า งน้ อ ยเป็ น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์หลังเริม่ การรักษาด้วย olaparib แบบ
ยาเดีย่ ว
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หากแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยเป็ น 3 กลุ่มตามการตอบสนอง
การรักษาต่อยาเคมีบาบัดสูตรที่มยี าในกลุ่ม platinum เป็ น
องค์ป ระกอบ คือ platinum-sensitive disease, platinumresistant disease และ platinum-refractory disease (เป็ น
ผู้ป่วยที่กลับเป็ นโรคซ้าภายใน 2 เดือนหลังการรักษาเสร็จ
สิน้ ) พบว่า ORR ของผู้ป่วยทัง้ 3 กลุ่ม เท่ากับ ร้อยละ 46
ร้ อ ยละ 30 และร้ อ ยละ 14 ตามล าดับ ค่ า มัธ ยฐานของ
ระยะเวลาที่ผู้ป่ วยตอบสนองต่ อ การรัก ษาด้ว ย olaparib
( duration of response) ข อ ง ก ลุ่ ม platinum- refractory
เท่ากับ 7.9 เดือน ส่วนระยะเวลาตอบสนองต่ อการรักษา
ด้วย olaparib ของกลุ่ม platinum-sensitive และ platinumresistant ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 8.2 และ 8.0 เดือน ตามลาดับ
ระยะเวลาการมีชีวิต อยู่ โ ดยไม่ มีโ รค (progression-free
survival (PFS)) คานวณจากผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ทงั ้ สิ้น 154
ราย พบค่ามัธยมฐานของ PFS 6.7 เดือน (95%CI 5.5-7.6)
ในกลุ่มผู้ป่วย platinum-sensitive และ platinum-resistant
ค่ามัธยมฐานเท่ากับ 9.4 เดือน (95%CI 6.7-11.4) และ 5.5
เดือน (95%CI 4.2-6.7) ตามลาดับ สาหรับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
การรักษา คือ จานวนสูตรยาเคมีบาบัดทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั มาก่อน
หน้ า นี้ กล่ า วคือ หากมีจานวนมากจะลด ORR โดยพบว่า
ผูป้ ่ วยทีเ่ คยได้รบั สูตรยาเคมีบาบัดจานวน 3 สูตร และ 4-5
สูต ร จะมี ORR เท่ า กับ ร้อ ยละ 50-57 และ ร้อ ย 31-39
ตามลาดับ
ในการศึก ษานี้ เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึง ประสงค์ ช นิ ด
ร้ายแรง (serious adverse event; SAE) ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับ olaparib ได้แก่ โลหิตจาง (anemia) ร้อยละ 6, อาเจียน
(vomiting) ร้ อ ยละ 2, เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด นิ ว โทรฟิ ลต่ า
( neutropenia) ร้ อ ย ล ะ 1, เ ก ล็ ด เ ลื อ ด ต่ า
(thrombocytopenia) ร้อยละ 1 และภาวะไข้จากเม็ดเลือด
ขาวต่ า (febrile neutropenia) น้อยกว่าร้อยละ 0.5 มีผู้ป่วย
ร้อยละ 3 เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวติ
ได้แก่ myelodysplasia เป็ นเหตุ ให้โรคดาเนินสู่มะเร็งเม็ด
เลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute myeloid leukemia; AML)
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular accident) โรคปอด
อุ ด กลัน้ เรื้อ รัง (chronic obstructive pulmonary disease)
ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือ ดปอด (pulmonary embolism) และ
รอยแผลแยก (wound dehiscence) ระยะเวลาจากการ
รับ ประทาน olaparib ครัง้ สุ ด ท้า ยจนกระทัง่ พบ acute
leukemia เท่ากับ 25 วัน-151 วัน (19)

ในปี 2017 Pujade-Lauraine และคณะ ศึ ก ษา
ประสิท ธิภ าพและความปลอดภัย ของ olaparib ชนิ ด เม็ด
ขนาด 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ แบบชนิดเดีย่ วจนกระทัง่
พบการพัฒนาของโรคเปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วย
มะเร็งรังไข่กลับเป็ นซ้า platinum sensitive disease ชนิด
high-grade serous ทีต่ รวจพบ BRCA1/2 mutated จานวน
295 ราย พบค่ า มัธ ยมฐานของ PFS เท่ า กับ 19.1 เดือ น
(95%CI 16.3-25.7) และ 5.5 เดือ น (95%CI 5.2- 5.) ใน
กลุ่ ม ยา olaparib และยาหลอก ตามลาดับ โดยมี hazard
ratio (HR) 0.30 (95% CI 0.22-0.41), P<0.0001 มีรายงาน
อาการไม่ พึง ประสงค์แ บบรุ น แรงในกลุ่ ม olaparib ได้แ ก่
โลหิตจาง ร้อยละ 4, ปวดท้อง ร้อยละ 2, ลาไส้อุดตัน ร้อย
ละ 2 และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ร้อยละ 1(16)
ก า ร ใ ช้ olaparib ร่ ว ม กั บ ย า อื่ น ๆ ( combination
therapy)
Oza และคณะในปี พ.ศ. 2553 ทาการศึกษาแบบ
เปิ ดเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้
olaparib ร่ ว มกับ สูต รยาเคมีบ าบัด carboplatin/paclitaxel
หลังจากนัน้ ใช้ olaparib แบบยาเดี่ยว เปรียบเทียบกับการ
ให้ สู ต รยาเคมี บ าบัด carboplatin ร่ ว มกับ paclitaxel ใน
ผู้ ป่ วยมะเร็ง รัง ไข่ ก ลับ เป็ นซ้ า ชนิ ด high-grade serous
ovarian cancer ที่ เ ป็ นกลุ่ ม platinum-sensitive disease
โดยในการศึกษานี้ ไ ม่จาเป็ นต้อ งทราบข้อ มูลของ BRCA
mutation การศึกษาแบ่งผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรับประทาน olaparib ขนาด 200 มิลลิกรัม
วัน ละ 2 ครัง้ ในวัน ที่ 1 ถึ ง วัน ที่ 10 ร่ ว มกับ paclitaxel
ขนาด 175 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ตารางเมตร ในวั น ที่ 1 และ
carboplatin ขนาด AUC เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รต่อ
นาที ในวันที่ 1 ของรอบการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดแบบ 21
วั น โดยผู้ ป่ วยจะได้ ร ั บ paclitaxel ร่ ว มกั บ carboplatin
จานวน 4-6 รอบของการรักษา หลังจากการรักษาเสร็จสิน้
ผู้ป่วยจะได้รบั olaparib แบบชนิดเดี่ยวจนกระทังพบการ
่
พัฒ นาของโรค ส าหรับ กลุ่ ม ที่ 2 ผู้ ป่ วยได้ร ับ paclitaxel
ร่ ว มกับ carboplatin จ านวน 4-6 รอบของการรัก ษา ผล
การศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยกลุ่มที่ 1 และ 2 มีค่ามัธยมฐานของ
PFS เท่ากับ 12.2 เดือน (95%CI 9.7-15.0) และ 9.6 เดือน
(95%CI 9.1-9.7) ตามลาดับ
อย่ า งไรก็ดี เมื่อ วิเ คราะห์ผู้ป่ วยที่มีผลการตรวจ
BRCA mutation พบว่ า ผู้ ป่ วยที่ มี BRCA mutation และ

ได้รบั olaparib ร้อยละ 70 ไม่พบโรค (event free; EF) ที่
12 เดือน ในขณะที่ ผูป้ ่ วยทีม่ ผี ลตรวจ BRCA mutation แต่
ไม่ได้รบั olaparib ร้อยละ 12.5 ไม่พบโรค ที่ 12 เดือน แต่
ทั ง้ นี้ อ ั ต ราการรอดชี วิ ต (overall survival) ไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั olarparib และไม่ได้
รับ olaparib (20)
งานวิจยั ของ Liu และคณะในปี พ.ศ. 2557 ศึกษา
การใช้ olaparib แคปซูลขนาด 200 มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้
ร่วมกับ cediranib 30 มิลลิกรัม วันละครัง้ ซึง่ เป็ นยาในกลุ่ม
tyrosine kinase inhibitor ต่อ vascular endothelial growth
factor receptor ( VEGFR) 1, VEGFR2 แ ล ะ VEGFR3
เปรียบเทียบกับ olaparib เดี่ยวขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ
2 ครั ง้ ต่ อ เนื่ อ งจนกระทั ง่ โรคมี ก ารพั ฒ นาในผู้ ป่ วย
platinum- sensitive recurrent ovarian cancer, fallopian
tube หรื อ primary peritoneal cancers จ านวน 90 ราย
พบว่ า กลุ่ ม ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ olaparib ร่ ว มกั บ cediranib
เปรียบเทียบกับกลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั olaparib เดีย่ วมีค่ามัธยม
ฐานของ PFS 17.7 เดือน และ 9.0 เดือน ตามลาดับ โดยมี
hazard ratio (HR) 0.42 (95% CI 0.23-0.7), P=0.005 พบ
รายงานอาการไม่ พึงประสงค์ช นิ ด รุน แรงในกลุ่ ม ผู้ป่วยที่
ได้ ร ับ olaparib ร่ ว มกับ cediranib มากกว่ า กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่
ได้รบั olaparib เดีย่ ว โดยเกิดความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41)
ท้องเสีย (ร้อยละ 23) และอ่อนล้า (ร้อยละ 27) (21)
olaparib ในการรักษามะเร็งชนิ ดก้ อนและมะเร็งรังไข่
นอกเหนื อจากชนิ ดเยื่อบุผิว
จากงานวิจ ัย แบบเปิ ด โดยไม่ มีก ลุ่ ม ควบคุ ม ของ
Kaufman และคณะ ที่ศกึ ษาประสิทธิภาพของ olaparib ใน
ม ะ เ ร็ ง ช นิ ด ก้ อ น ร ะ ย ะ ลุ ก ล า ม ไ ด้ แ ก่ ม ะ เ ร็ ง รั ง ไ ข่
นอกเหนือจากชนิดเยื่อบุผิว (193 ราย) มะเร็งเต้านม (62
ราย) มะเร็งตับอ่อน (23 ราย) มะเร็งต่อมลูกหมาก (8 ราย)
และมะเร็งชนิดก้อนอื่น ๆ (12 ราย) ทีต่ รวจพบ BRCA1/2
mutated (gBRCA1/2m) ผูป้ ่ วยทุกรายรับประทาน olaparib
ขนาด 800 มิลลิกรัม แบ่งให้วนั ละ 2 ครัง้ โดยประเมินผล
ทุก 2 รอบการรักษา (1 รอบการรักษาเท่ากับ 28 วัน) ผล
การศึก ษาพบว่ า tumor response rate ของผู้ป่ วยมะเร็ง
ชนิดก้อนทุกชนิด มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับอ่อน
และมะเร็งต่ อมลูกหมาก เท่ากับร้อยละ 26.2, 31.1, 12.9,
21.7 และ 50 ตามลาดับ สาหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนทุก
ชนิดมีผลการตอบสนองเป็ น SD ร้อยละ 41.6 โดยมีค่ามัธย
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ฐานของระยะเวลาตอบสนองต่ อ การรัก ษาด้ว ย olaparib
ของผูป้ ่ วยมะเร็งชนิดก้อนเท่ากับ 208.0 วัน ค่ามัธยฐานของ
ระยะเวลาตัง้ แต่ เ ริ่ม การรัก ษาด้ ว ย olaparib จนกระทัง่
ตอบสนองต่อการรักษาเท่ากับ 56.0 วัน หากแยกพิจารณา
เฉพาะผู้ป่วยที่ตรวจพบ gBRCA1m หรือ gBRCA2m พบ
อัตราการตอบสนองร้อยละ 26.3 และ 26.5 ตามลาดับ
จากการศึกษานี้ พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทท่ี า
ให้ต้ อ งหยุ ด olaparib ร้อ ยละ 3.7 ได้แ ก่ ภาวะตัว เหลือ ง
(hyperbilirubinemia) โลหิต จาง กรดไหลย้ อ น คลื่น ไส้
อาเจีย น ปวดท้ อ ง transaminitis โรคหลอดเลือ ดสมอง
(cerebrovascular accident) ลาไส้อุ ด ตัน เกล็ด เลือ ดต่ า
และโซเดีย มในเลือ ดต่ า ทัง้ นี้ พ บผู้ป่ วย 2 ราย ได้ร ับ การ
วินิ จ ฉั ย ว่ า เป็ นมะเร็ง เม็ด เลือ ดขาวภายหลัง จากการใช้
olaparib นาน 188 และ 155 วัน ตามลาดับ และพบผู้ป่วย
1 ราย ได้ร ับ การวินิ จ ฉัย โรค myelodysplastic syndrome
(MDS) ภายหลัง จากการใช้ olaparib นาน 296 วัน (22)
เช่ น เดีย วกับการศึกษาของ Domchek และคณะในผู้ป่วย
มะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม (19)
ขนาดยา olaparib
ขนาดยาโดยทัว่ ไปของ olaparib ชนิ ด แคปซู ล
เท่ า กั บ 400 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 2 ครั ง้ อย่ า งไรก็ ดี จาก
การศึกษาของ Domchek และคณะ (19) และการศึกษา
ของ Oza และคณะ (20) พบว่า หากผูป้ ่ วยเกิดอาการอันไม่
พึง ประสงค์จ ากยา olaparib ชนิ ด แคปซูล แนะน าให้ป รับ
ขนาดยาเป็ น 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ หรือ 100 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครัง้ ทัง้ นี้ให้พจิ ารณาในผู้ป่วยแต่ละรายไป ขนาด
ยาโดยทัวไปของ
่
olaparib ชนิดเม็ด เท่ากับ 300 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครัง้ หากผูป้ ่ วยเกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากยา
olaparib ชนิดเม็ดแนะนาให้ปรับขนาดยาเป็ น 250 มิลลิกรัม
วัน ละ 2 ครัง้ ก่ อ น หากจ าเป็ น สามารถลดขนาดเป็ น 200
มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ หรือหยุดใช้ยาถาวร (15, 16) การ
ทบทวนวรรณกรรมไม่พบข้อมูลการปรับขนาดยาตามการ
ทางานของตับและไตเนื่องจากการศึกษาของ olaparib ทัง้
ชนิดแคปซูลและเม็ด คัดผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทางานของตับและไต
บกพร่องออก (15-16, 20, 22)
อันตรกิ ริยาระหว่างยา
Olaparib ถู ก เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม โ ด ย เ อ น ไ ซ ม์
cytochrome P450 (CYP450) โดยเฉพาะชนิด CYP3A4/5
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ดัง นัน้ การใช้ olaparib ร่ ว มกับ ยาที่ก ระตุ้นหรือ ยับ ยัง้ การ
ท างานของเอนไซม์ CYP จะมี ผ ลเปลี่ ย นแปลงเภสัช
จลนศาสตร์ข อง olaparib ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
รั ก ษาหรื อ อาการอั น ไม่ พึ ง ประสงค์ จ าก olaparib (23)
จากงานวิจยั ของ Dirix และคณะ ในปี พ.ศ. 2559
ในผูป้ ่ วยมะเร็งชนิดก้อนทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
เคมีบาบัดสูตรมาตรฐาน เพื่อศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ
อันตรกิรยิ าระหว่าง olaparib ชนิดเม็ดและ itraconazole ซึง่
ออกฤทธิย์ บั ยัง้ CYP หรือ rifampicin ซึ่งออกฤทธิก์ ระตุ้น
CYP การศึก ษานี้ เ ป็ น แบบเปิ ด และไม่ สุ่ ม ผลการศึก ษา
พบว่ า เมื่อ เปรียบเทีย บกลุ่ มที่ ได้ร ับ olaparib ขนาด 100
มิลลิก รัม ต่ อ วัน ร่ ว มกับ itraconazole 200 มิลลิก รัม ต่ อ วัน
กับกลุ่มที่ได้รบั olaparib เพียงอย่างเดียว อัตราส่วน Cmax
เท่ า กั บ 1.42 (95%CI 1.33-1.52) และค่ า เฉลี่ ย ของ
อัต ราส่ ว น AUC เท่ า กับ 2.7 (95%CI 2.44-2.97) ผู้ ป่ วย
รายงานเหตุการณ์ อนั ไม่พงึ ประสงค์ระดับ 3 ในกลุ่มได้รบั
olaparib ร่วมกับ itraconazole เปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั
olaparib เท่ากับ ร้อยละ 8.5 และ 3.4 ตามลาดับ ส่วนผล
ของ rifampicin ต่อ olaparib พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่
ได้รบั olaparib 300 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับ rifampicin 600
มิลลิก รัม ต่ อวัน กับ กลุ่ ม ที่ได้ร ับ olaparib อัต ราส่ว น Cmax
เท่ากับ 0.29 (95%CI 0.24-0.33) ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
AUC เท่ากับ 0.13 (95%CI 0.11-0.16) (23)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า อันตรกิริยาระหว่ า ง
olaparib และ itraconazole มี ผ ลเพิ่ ม ทัง้ AUC และ Cmax
ในขณะทีอ่ นั ตรกิรยิ าระหว่าง olaparib และ rifampicin มีผล
ลดทัง้ AUC และ Cmax อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ แม้ว่ า
ข้อมูลอันตรกิรยิ าระหว่างยา olaparib กับยาอื่น ๆ มีไม่มาก
นัก อย่างไรก็ดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ olaparib ร่วมกับยาที่
ออกฤทธิ ย์ ั บ ยั ง้ หรื อ กระตุ้ น การท างานของเอนไซม์
CYP3A4/5 (23)
อาการไม่พึงประสงค์จากยา
การศึกษาของ Ledermann และคณะ ในปี 2014
รายงานผลการใช้ olaparib ชนิ ด แคปซู ล ในขนาด 400
มิลลิกรัมวันละ 2 ครัง้ แบบยาเดีย่ วเปรียบเทียบกับยาหลอก
ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชจานวน 265 ราย พบรายงานอาการ
อันไม่พงึ ประสงค์ตาม National Cancer Institute Common
Terminology Criteria for Adverse Events ( NCI CTCAE)
version 3.0 ทุกระดับความรุนแรง ได้แก่ คลื่นไส้ ร้อยละ 71

อ่อนเพลีย (ร้อยละ 52) อาเจียน (ร้อยละ 34) ท้องเสีย (ร้อย
ละ 27) ปวดท้อง (ร้อยละ 25) และโลหิตจาง (ร้อยละ 21)
โดยอาการดังกล่าวมักจะพบในช่วงหนึ่งเดือนแรกหลังเริม่ ใช้
olaparib อาการดังกล่าวเป็ นสาเหตุ ให้ต้องหยุดใช้หรือลด
ขนาด olaparib คิดเป็ นร้อยละ 28 และร้อยละ 23 ตามลาดับ
อาการอันไม่พงึ ประสงค์ความรุนแรงอย่างน้อยระดับ 3 ขึน้
ไปทีพ่ บได้แก่ ล้า (ร้อยละ 7) และโลหิตจาง (ร้อยละ 5) (24)
สาหรับอาการไม่พงึ ประสงค์ระดับรุนแรงนัน้ ได้แก่
MDS และ AML ซึ่ง พบในการศึก ษาของ Domchek และ
คณะ (19) การศึก ษาของ Kaufman และคณะ (22) และ
การศึ ก ษาของ Pujade-Lauraine และคณะ (16) ซึ่ ง มี
รายละเอียดตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นแล้ว
ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ของการใช้ ยา olaparib ส าหรั บ
บุคคลากรทางการแพทย์
olaparib มีขอ้ บ่งใช้สาหรับผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิด
เยื่อบุผิวที่ผ่านการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดมาอย่างน้ อย 3
สู ต ร ( 18- 20) ย า นี้ อ อ ก ฤ ท ธิ ์ย ั บ ยั ้ ง PARP น า ไ ป สู่
กระบวนการอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งในเซลล์ท่มี ยี นี
BRCA1/2 mutation ร่ ว มด้ ว ย (7) ดัง นั น้ บุ ค คลากรทาง
การแพทย์ควรทราบผลการตรวจยีน BRCA1/2 ของผูป้ ่ วย
และหากผู้ป่วยมีผลยีน BRCA1/2 mutation จึงสามารถใช้
olaparib ได้
สาหรับการบริหารยา olaparib ชนิดแคปซูลใช้ใน
ขนาด 400 มิล ลิก รัม วัน ละ 2 ครัง้ โดยแนะน าให้ผู้ป่ วย
รั บ ประทานหลั ง อาหารอย่ า งน้ อ ย 1 ชั ว่ โมง และควร
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลังรับประทาน olaparib
แล้วต่อไปอีกประมาณ 2 ชัวโมง
่
เนื่องจากการรับประทาน
olaparib ใกล้กบั มื้ออาหาร มีผลเพิม่ Cmax ร้อยละ 10 และ
เพิม่ AUC ร้อยละ 20 (12) ซึ่งนาไปสู่การเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ต่อทางเดินอาหารมากขึ้น สาหรับ olaparib ชนิด
เม็ด ใช้ในขนาด 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ อาหารไม่มผี ล
ต่ อการดูดซึม olaparib แม้การรับประทานหลังอาหารที่มี
ไขมัน สูง มีผ ลลด Cmax และเพิ่ม tmax แต่ ไ ม่ มีผ ลต่ อ AUC
(16)
หลัง จาก olaparib ถู ก ดู ด ซึ ม และกระจายตั ว สู่
ร่ า งกายแล้ว จะถู ก แมแทบอลิสมโดย cytochrome P450
3A4 (14) ดัง นั น้ หากผู้ป่ วยได้ร ับ olaparib ร่ ว มกับ CYP
3A4 inhibitor เช่ น itraconazole จะท าให้ร ะดับ ยาเพิ่ม ขึ้น
และเกิด อาการไม่ พึง ประสงค์ ในขณะที่ก ารใช้ olaparib

ร่วมกับ CYP 3A4 inducer เช่น rifampicin หรือ efavirenz
จะทาให้ระดับยาลดลงและส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษา
จึงควรหลีกเลีย่ งยาดังกล่าว หรือไปใช้ยาอื่น ๆ ทีไ่ ม่มผี ลต่อ
กระบวนการเมแทบอลิซมึ งขยา olaparib
ในแง่ของอาการไม่พงึ ประสงค์ของ olaparib ชนิด
แคปซูล อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ท้องเสีย
หรือปวดท้อง หากเกิดอาการดังกล่าวแนะนาให้รบั ประทาน
olaparib หลังอาหารอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
และควรหลีกเลีย่ ง
การรับประทานอาหารหลังรับประทาน olaparib แล้วต่อไป
อีก 2 ชัว่ โมง ยาอาจท าให้เ กิด ภาวะโลหิต จางได้ จึง ควร
ติดตามผลการตรวจอย่างสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete
blood count; CBC) ส าหรับ การเกิด MDS และ AML ซึ่ง
เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรง บุคคลากรทางการแพทย์
ควรติดตามผล CBC และควรแนะนาผูป้ ่ วยให้สงั เกตอาการ
เหนื่ อ ย ไข้ น้ า หนั ก ลด จ้ า เลือ ดบนผิว หนั ง และอาการ
เลือดออก หากเกิดอาการเหล่านี้ควรแจ้งเภสัชกรหรือแพทย์

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
olaparib ออกฤทธิยั์ บยัง้ PARP โดยเฉพาะเซลล์ท่ี
เกิ ด การกลายพั น ธุ์ ข อง BRCA1 และ BRCA2 ท าให้
เซลล์ ม ะเร็ ง ไม่ ส ามารถซ่ อ มแซม DNA ได้ ส่ ง ผลให้
เซลล์มะเร็งตาย ปั จจุบนั olaparib มีขอ้ บ่งใช้แบบยาเดี่ยว
ในผูป้ ่ วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผวิ ทีต่ รวจพบการกลายพันธุ์
ของยี น BRCA1 หรื อ BRCA2 (18) ขนาดของยาชนิ ด
แคปซูล คือ 400 มิลลิก รัม วัน ละ 2 ครัง้ หรือ ชนิ ดเม็ดใน
ขนาด 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ การใช้ยาต้องระวัง การ
เกิดอันตรกิรยิ าระหว่าง olaparib กับยาที่ออกฤทธิกระตุ
์ ้น
หรือยับยัง้ cytochrome P450 3A4 ยา olaparib แบบชนิด
เดีย่ วมี objective response rate ร้อยละ 34 (19) อาการอัน
ไ ม่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี รุ น แ ร ง จ า ก olaparib ที่ ส า คั ญ คื อ
myelodysplastic syndrome และ acute leukemia (19, 22)
อย่ า งไรก็ดี ยัง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารศึก ษาประสิท ธิภ าพและ
ความปลอดภัยของยา olaparib เพิม่ เติมต่อไป
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