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การเริ่มให้ยาต้านลิ่มเลือดตัง้ แต่ตน้ ช่วยให้พยากรณ์โรคในระยะยาวของผูป้ ่ วย
Antiphospholipid Syndrome ที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำ
พอร์ทลั ดีข้ ึน

Early Initiation of Anticoagulation Improves the Long-Term Prognosis in Patients With Antiphospholipid Syndrome Associated Portal Vein
Thrombosis. Hanxiao You, Jiuliang Zhao*, Can Huang, Xinping Tian, Mengtao Li* and Xiaofeng Zeng. Front. Med., 2021 https://doi.
org/10.3389/fmed.2021.630660

ภาวะ Portal vein thrombosis (PVT) พบได้นอ้ ยมากแต่
เป็ นอาการแสดงทางคลินิกของผูป้ ่ วยกลุม่ โรค antiphospholipid
syndrome (APS) ทีม่ กี ารพยากรณ์โรคไม่ดี คณะผูท้ ำ� การวิจยั ได้
ท�ำการศึกษาแบบ case-control study โดยกลุม่ case คือกลุม่
ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ APS associated PVT (APS-PVT) (จ�ำนวน 34
ราย) ส่ วนกลุ่ม control คือกลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ APS แต่ไม่มี
PVT (จ�ำนวน 68 ราย) ในอัต ราส่วน 1 : 2 เพือ่ มองหา ปัจจัย
ทีส่ มั พันธ์กบั PVT โดยใช้ multivariate logistic regression

analysis พบว่า thrombocytopenia (OR 6.4, 95%CI: 1.56126.218, p = 0.01), hypersensitive c-reactive protein > 3
mg/L (OR 4.57, 95%CI: 1.426-14.666, p = 0.011), anti
β2GPI positive (OR 5, 95%CI: 1.816-13.772, p = 0.002)
และ aPL double-positive (OR 4.08, 95%CI: 1.312-12.429,
p = 0.013) เป็ นปัจจัยทีส่ มั พันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั ภาวะ
PVT ในผูป้ ่ วย APS ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Univariate and multivariate logistic regression analyses ส�ำหรับตัวแปรท�ำนาย (variables predictive) ของ
PVT ในกลุม่ ผูป้ ่ วย APS
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Figure 1 Difference of accumulated re-canalization rate between groups receiving effective anticoagulation
(n = 16) and not (n = 18).
เมือ่ ดูวธิ กี ารรักษากับการพยากรณ์โรคในกลุม่ ผูป้ ่ วย APS ที่ และเพียงพอ โดยรักษาค่าระดับ INR อยู่ท่ี 2-3) เป็ นระยะเวลา
มี PVT จาก survival analysis พบว่า ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาต้านลิม่ นาน 6 เดือน จะมีอตั รา re-canalization สูงกว่า และมีอตั ราตาย
เลือดจ�ำนวน 29 ราย มีอตั ราเกิด re-canalization สูงกว่าและ ต�ำ่ กว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงใน Figure 1
การพยากรณ์โรคดีกว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั ยาต้านลิม่ เลือดจ�ำนวน 5
ราย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูป้ ่ วยจ�ำนวน 16 รายทีไ่ ด้รบั ยาต้านลิม่
สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
เลือดอย่างมีประสิทธิภาพ (คือได้รบั ยาต้านลิม่ เลือดอย่างรวดเร็ว
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