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Problem Solving in Hyperviscosity Syndrome
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บทคัดยอ : Hyperviscosity syndrome เกิดจากการที่รางกายมีความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณอิมมูโนโกลบุลิน
(IgG) ในเลือดสูง วัตถุประสงค : เพื่อรายงานโรค multiple myeloma ที่มี hyperviscosity syndrome จำ�นวน 1 ราย ผูปวยชาย
ไทย อายุ 54 ป ซีด เลือดกำ�เดาไหลบอย เลือดหนืดมาก เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ดูดเลือดมาตรวจ CBC ไมได สเมียร
เลือดพบ rouleaux formation การตรวจไขกระดูกพบ plasma cells ที่ผิดปกติรอยละ 90 การตรวจทางภูมิคุมกัน ซีรัมหนืดคลายเจล
เนื่องจากปริมาณ IgG สูง จำ�เปนตองใช phosphate buffer saline มาเจือจางซีรัม การตรวจ serum protein electrophoresis
และ urine protein electrophoresis พบ monoclonal gammopathy การตรวจหมูเลือดเปนหมู O, RhD positive การตรวจ
direct antiglobulin ใหผลลบ การตรวจกรองแอนติบอดีในซีรัมดวยวิธี standard tube test ที่อุณหภูมิหองอานไมไดเพราะเลือด
หนืด จึงอานผลที่อุณหภูมิ 37 ํซ. พบวามี rouleaux formation แตที่ antiglobulin phase ใหผลลบ การตรวจแยก rouleaux
formation ออกจากปฏิกิริยาการจับกลุมทำ�ดวยวิธี saline replacement technique การตรวจกรองแอนติบอดีในซีรัมดวยวิธี gel
test ใหผลคลาย mixed field agglutination ซึ่งเปนผลบวกปลอม การทำ� autocontrol พบ rouleaux formation เชนเดียวกับ
การตรวจกรองแอนติบอดี การตรวจความเขากันไดระหวางซีรัมผูปวยและเม็ดเลือดแดงของผูบริจาคหมู O พบ rouleaux formation
ที่อุณหภูมิ 37 ํซ. แตที่ antiglobulin test ใหผลลบ ผูปวยไดรับการรักษาดวยการทำ� plasma exchange หลังทำ�ผูปวยดีขึ้น เลือด
ไมหนืด plasma viscosity 1.14 cP แตยังคงซีด Hb 5.54 g/dL Hct 16.7% จึงไดรับเม็ดเลือดแดง 3 ยูนิต สรุป : รายงานการ
พบผูปวย hyperviscosity syndrome ที่เกิดจาก IgG multiple myeloma IgG ซึ่งมีปริมาณมากมีผลกระทบตอการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การตรวจกรองแอนติบอดี และการตรวจความเขากันไดของเลือด การนำ� phosphate buffer saline มาเจือจางซีรัม
หรือการนำ�เลือดไปอุนที่อุณหภูมิ 37 ํซ. ชวยแกปญหาได การทำ� plasma exchange เพื่อลดความหนืดของเลือด มีประโยชนตอการ
รักษาผูปวยที่มีภาวะดังกลาว
Key Words : l Plasma viscosity l Plasma exchange l Hyperviscosity syndrome l Multiple myeloma
				 l Rouleaux formation
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บทนำ�
Hyperviscosity syndrome เปนกลุมอาการซึ่งเกิดจากการที่
รางกายมีความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น ความหนืดของเลือดที่เพิ่มขึ้น
นี้ อาจเกิดจากสวนประกอบของเลือดที่ไมใชเซลลมีปริมาณมากขึ้น
เชน การมีโปรตีนที่ผิดปกติในเลือด (paraproteinemia) หรือสวน
ประกอบที่เปนเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น เชน การมีปริมาณเม็ดเลือดแดง เม็ด
เลือดขาว หรือเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปคำ�วา hyperviscosity
syndrome หมายถึงภาวะที่มีโปรตีนผิดปกติในเลือด1 โปรตีนที่ผิด
ไดรับต นฉบับ 25 มีนาคม 2554 ใหลงตีพิมพ 3 เมษายน 2554
ตองการสำ�เนาตนฉบับต ิดตอ นพ.ทศพล มีนวม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ปกตินี้ อาจเกิดจากผูปวยมีอิมมูโนโกลบุลินชนิด IgM ซึ่งเปนโปรตีน
โมเลกุลใหญ เชน โรค Waldenstrom’s macroglobulinemia
หรือผูปวยที่มีปริมาณอิมมูโนโกลบุลินชนิด IgG หรือ IgA เพิ่ม
ขึ้น เชนโรค multiple myeloma โดย IgG3 พบวามีแนวโนม
ทำ�ใหเลือดหนืดมากกวา IgG subclass อื่น2 นอกจากนี้เลือดหนืด
ยังพบในผูปวย pure light chain myeloma ซึ่ง light chain
ที่มีปริมาณมากสามารถรวมตัวกันทำ�ใหเลือดหนืด3
คำ�จำ�กัดความของความหนืดของเลือด คือคาบงชี้คุณสมบัติ
ความตานทานการไหลของเลือด4 ถาเลือดหนืดมากการไหลของ
เลือดชาทำ�ใหจำ�นวนเลือดไปอวัยวะตางๆ นอยลง มีผลใหผูปวย
เกิดอาการผิดปกติตางๆ ไดแก การที่เลือดไปเลี้ยงสมองนอย จะ
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ทำ�ใหผูปวยมีอาการทางระบบประสาท เชน เวียนศีรษะ ชัก ซึม และ
หมดสติ เลือดไปเลี้ยงตานอยลง ทำ�ใหผูปวยมีความผิดปกติทางการ
มองเห็น เชน มองภาพไมชัด นอกจากนี้ผูปวย hyperviscosity
syndrome จะมีเลือดออกผิดปกติรวมดวย5 โดยทั่วไปความหนืด
ของพลาสมาปกติคือ 1.4-1.8 centipoise (cP) เมื่อความหนืด
ของพลาสมามากกวา 4 cP ผูปวยจะเริ่มมีอาการทางคลินิก และ
เมื่อความหนืดของพลาสมามากกวา 5 cP ผูปวยจะมีอาการของ
hyperviscosity syndrome6
Hyperviscosity syndrome สวนใหญพบในโรค Waldenstrom’s
macroglobulinemia7 สวนโรค multiple myeloma พบ
hyperviscosity syndrome ไดเชนกันแตคอนขางนอยกวา8 ใน
ประเทศเกาหลีใตมีรายงานผูปวย hyperviscosity syndrome
จาก IgG multiple myeloma มี plasma viscosity 5.2
cP ผูปวยมีอาการขาซายออนแรง การตรวจ MRI brain พบ
cerebral infarction9 ในประเทศไตหวัน มีรายงานผูปวย IgG
multiple myeloma และมี hyperviscosity syndrome ผูปวย
มีเลือดกำ�เดาไหล และเลือดออกที่จอประสาทตา เลือดหนืดมาก
มี plasma viscosity 10.7 cP ผูปวยอาการดีขึ้นหลังจากทำ�
plasma exchange และใหยาเคมีบำ�บัด10 ในประเทศไทยพบผูปวย
multiple myeloma ที่มีอาการของ hyperviscosity syndrome
นอยมาก จึงนำ�เสนอเปนรายงาน
รายงานผูปวย
ผูปวยชายไทย อายุ 54 ป อาชีพเกษตรกร 5 เดือนกอนมา
โรงพยาบาล มีเลือดกำ�เดาไหล เปนลมบอย ผูปวยไปตรวจที่โรง
พยาบาลจังหวัดแหงหนึ่ง พบวา ซีด เลือดหนืด CBC : Hb 6.1
g/dL Hct 20% WBC 8,400/mL platelet count 122,000/
mL การตรวจไขกระดูกวินิจฉัยเปน plasma cell dyscrasia
ไดรับการรักษาดวย prednisolone 1 mg/kg/day แตผูปวยไมดี
ขึ้น หายใจหอบเหนื่อยมาก จึงมารักษาตอที่คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การตรวจรางกายแรกรับ
อุณหภูมิ 36.5 ํซ. ความดันโลหิต 127/89 มม.ปรอท ชีพจร
120 ครั้ง/นาที การหายใจ 33 ครั้ง/นาที น้ำ�หนัก 60 กิโลกรัม
ผูปวยซึมไมคอยรูสึกตัว ซีดมาก การฟงเสียงปอดมีเสียง coarse
crepitation บริเวณปอดสวนลางดานขวา หัวใจปกติ หนาทองมี
จุดเลือดออกเล็กๆ ตับโตเล็กนอย มามไมโต ตอมน้ำ�เหลืองไมโต
บริเวณขาทั้ง 2 ขางบวมกดบุม ผูปวยไมมีโรคประจำ�ตัว ประวัติ
ครอบครัวไมมีใครเจ็บปวยเหมือนผูปวย

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
CBC : เลือดหนืดมาก ตรวจไมได เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
ไมสามารถดูดเลือดผูปวยเขาเครื่องได ฮีมาโตคริตทำ�ไมได เนื่อง
จากเลือดไมดูดเขาไปในหลอดคาปลลารี่ การสเมียรเลือดดวยแผน
สไลดทำ�ไมได จึงทำ�สเมียรเลือดดวยวิธี cover slip method โดย
หยดเลือดลงบนแผน cover slip แลวนำ�แผน cover slip อีก
แผนแตะ ดึงออกจากกัน นำ�ไปยอมสี Wright การตรวจสเมียร
เลือด พบเม็ดเลือดแดงมีลักษณะคลายเหรียญวางเรียงกันเปนตั้ง
(rouleaux formation) และพบ abnormal mononuclear cells
(Figure 1 A,B)
Bone marrow aspirate : ดูดไมได
Bone marrow biopsy : ปริมาณเซลลเม็ดเลือดในไขกระดูกเพิ่ม
ขึ้น พบ plasma cells ที่ผิดปกติ 90% (Figure 1 C) การยอม
สี congo red เพื่อตรวจ amyloidosis ใหผลลบ
การตรวจ immunophenotype : เซลลเม็ดเลือดจาก peripheral
blood ดวยวิธีโฟลไซโตเมทรีพบ CD38+ cells CD38 เปน marker
ของ cell activation พบใน myeloma cells และ leukemia   
การตรวจ immunohistochemistry : เซลลเม็ดเลือดจากไขกระดูก
พบ CD138+, CD56+, CD20-, CD79a- และ IgM- (Figure
1 D) CD138 เปน marker ของ plasma cells CD56 พบใน
myeloma cells, natural killer cells และ activated T cells
CD20 และ CD79a เปน marker ของ B cells11 เซลลเม็ดเลือดของ
ผูปวย CD138+, CD56+ และ CD20- วินิจฉัยเปน plasma cell
myeloma ผูปวยไมไดเปนโรค Waldenstrom’s macroglobulinemia
เพราะถาเปน Waldenstrom’s macroglobulinemia จะตรวจ
พบ CD20+ และ IgM+
Coagulation test : prothrombin time 20.1 วินาที (คาปกติ
9.4-14.1 วินาที) normal control 10.1 วินาที activated partial
thromboplastin time 28.6 วินาที (คาปกติ 24.1-34.1 วินาที)
normal control 26.8 วินาที
การตรวจทางภูมิคุมกัน : ดวยเทคนิค nephelometry หลัก
การคือแอนติเจนจับกับแอนติบอดีเกิดเปน particle เล็กๆ จาก
นั้นใหลำ�แสงตกกระทบ particle แลวตรวจวัดการกระจายของแสง
(light scatter) เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน12 เนื่องจากซีรัมผูปวย
หนืดคลายเจล จึงนำ�สารละลายเจือจางของเครื่อง nephelometer
(Siemens, Germany) ซึ่งประกอบดวย phosphate buffer saline
pH 7.2 มาผสมกับซีรัมผูปวยในอัตราสวน 1:1 พบวา phosphate
buffer saline สามารถละลายซีรัมที่เหนียวคลายเจลไดหมดจนเปน
ของเหลวใสและเปนเนื้อเดียวกัน สารละลายphosphate buffer
saline เปลี่ยนแปลงประจุ (net charge) ของโปรตีน ชวยให
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Figure 1. A Peripheral blood smear: rouleaux formation (40x); B Peripheral blood smear: abnormal mononuclear
cells (100x);  C Bone marrow biopsy: abnormal plasma cells displacing normal marrow element (40x); D Bone
marrow biopsy: positively stained with CD138 (plasma cell marker) antibody (40x).
paraprotein ละลายไดดีขึ้น13 นำ�ซีรัมที่เจือจางแลวมาตรวจ
วิเคราะหดวยเครื่อง nephelometer ไดผลดังนี้คือ IgG 8,880
mg/dL (คาปกติ 800-1,700 mg/dL) IgM <17.1 mg/dL (คา
ปกติ 50-370 mg/dL) IgA <24.9 mg/dL (คาปกติ 85-490
mg/dL) β2-microglobulin 10.9 mg/dL (คาปกติ 0.7-1.8 mg/
dL) kappa 6.43 mg/L (คาปกติ 3.30-19.40 mg/L) lambda
1,410 mg/L (คาปกติ 5.71-26.30 mg/L)
การตรวจ serum protein electrophoresis : ซีรัมเหนียวเปนวุน
ไดเขี่ยสวนวุนออก นำ�สวนที่เปนน้ำ�ใสมาทำ� electrophoresis พบวา
บริเวณ gamma zone ในกราฟสูงแหลมลักษณะเปน monoclonal
gammopathy (Figure 2 A) monoclonal gammopathy คือ
อิมมูโนโกลบุลินที่สรางจาก plasma cells ซึ่งเปนโคลนเดียวกัน14
การตรวจ urine protein electrophoresis : พบ monoclonal
gammopathy (Figure 2 B)

การตรวจ urine Bence Jones protein : positive
ภาพรังสีทรวงอก : พบ right lower lung infiltration (Figure
3 A)
ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ : พบกระดูกถูกทำ�ลายมีลักษณะเปน
punch-out lesion (Figure 3 B) ซึ่งเกิดจาก plasma cells
ที่ผิดปกติยึดติดกับ stromal cells ในไขกระดูก ทำ�ให stromal
cells หลั่ง osteoclast-activating factors ไปกระตุน osteoclast
มาทำ�ลายกระดูก15
การตรวจเพาะเชื้อเสมหะ : พบเชื้อ Acinetobacter baumannii
การตรวจทางธนาคารเลือด
1. ตรวจหมูเลือด ABO และ RhD ดวยวิธี standard tube
test16 และ gel test [ABD card (DiaMed, Cressier,
Switzerland)]
2. ตรวจกรองแอนติบอดีในซีรัม โดยนำ�ซีรัมผูปวยมาทำ�ปฏิกิริยากับ
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A
B
Figure 2.  A  Serum protein electrophoresis showed monoclonal gammopathy; B  Urine protein electrophoresis
demonstrated monoclonal protein.

A
B
Figure 3. A Chest x-ray showed right lower lung infiltration; B Film skull revealed punched-out lytic lesions.
screening cells (ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย)
test18
ดวยวิธี standard tube test17 และ gel test [LISS Coombs 5. ทำ� crossmatch โดยนำ�ซีรัมผูปวยมาทำ�ปฏิกิริยากับเม็ดเลือด
card (DiaMed, Cressier, Switzerland)]
แดงของผูบริจาคที่อุณหภูมิหอง 37 ํซ. และ antiglobulin
3. ทำ� autocontrol โดยนำ�ซีรัมผูปวยมาทำ�ปฏิกิริยากับเม็ดเลือด
test ดวยวิธี standard tube test17 และ gel test [LISS
แดงของตัวเอง
Coombs card (DiaMed, Cressier, Switzerland)]
4. ตรวจ direct antiglobulin test ดวยวิธี standard tube 6. ตรวจแยก rouleaux formation ออกจากปฏิกิริยาการจับ
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กลุมดวยวิธี saline replacement technique19 โดยปนสวน
ผสมระหวางซีรัมผูปวยและเม็ดเลือดแดงอีกครั้ง ดูดซีรัมผูปวย
ออก หยดน้ำ�เกลือ 2 หยด เขยาใหเขากัน นำ�สวนผสมนี้มาดูดว
ยกลองจุลทรรศน ถาเปนปฏิกิริยาจับกลุมระหวางแอนติเจน
และแอนติบอดี การจับกลุมจะยังคงอยู แตถาเปน rouleaux
formation เม็ดเลือดแดงจะกระจายตัวออกจากกัน ไมพบการ
รวมกลุม
ผลการตรวจทางธนาคารเลือด
การตรวจหมูเลือด ABO และ RhD ดวยวิธี standard tube
test พบวาเม็ดเลือดแดงผูปวยไมทำ�ปฏิกิริยากับ anti-A, anti-B
และ anti-A,B แตทำ�ปฏิกิริยากับ anti-D การตรวจ cell grouping
เปนหมู O, RhD positive (Table 1) การตรวจ serum grouping
ทำ�ไมไดเพราะซีรัมเหนียวเปนวุน จึงนำ�ซีรัมผูปวยไปอุนที่อุณหภูมิ
37 ํซ. เปนเวลา 30 นาที พบวาความหนืดของซีรัมลดลง การตรวจ
serum grouping ที่อุณหภูมิ 37 ํซ. ซีรัมผูปวยทำ�ปฏิกิริยา 3+
กับเม็ดเลือดแดง A cells และ B cells แสดงวาผูปวยเปนหมู O
การตรวจหมูเลือด ABO และ RhD ดวยวิธี gel test ใหผลเชน
เดียวกับวิธี standard tube test (Figure 4 A) การตรวจ direct
antiglobulin test ใหผลลบ
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การตรวจกรองแอนติบอดีในซีรัมดวยวิธี standard tube test
ที่อุณหภูมิหองอานไมไดเพราะซีรัมหนืด จึงนำ�ซีรัมผูปวยไปอุนที่
อุณหภูมิ 37 ํซ. เปนเวลา 30 นาทีกอนทดสอบ พบวาที่อุณหภูมิ
37 ํซ. ซีรัมผูปวยทำ�ปฏิกิริยากับ screening cells ใหผลเปน
rouleaux formation แตเมื่ออานผลที่ antiglobulin phase
ใหผลลบ (Table 2) การทำ� autocontrol พบวามี rouleaux
formation เชนเดียวกัน การตรวจความเขากันไดระหวางซีรัม
ผูปวยกับเม็ดเลือดแดงผูบริจาคหมู O จำ�นวน 3 ยูนิต (H09130,
H09390 และ H09991) เมื่ออานผลที่อุณหภูมิ 37 ํซ. ใหผลเปน
rouleaux formation แตที่ antiglobulin phase ใหผลลบกับ
ทุกยูนิต การตรวจกรองแอนติบอดีในซีรัมดวยวิธี gel test
ใหผลคลาย mixed field agglutination กับ screening cells
(Figure 4 B) การทำ� autocontrol ใหผลคลาย mixed field
agglutination เชนกัน แสดงวาการตรวจกรองแอนติบอดีในซี
รัมดวยวิธี gel test ใหผลบวกปลอม ดังนั้น gel test อาจ
ไมเหมาะสมสำ�หรับตรวจกรองแอนติบอดีในภาวะเลือดหนืดและ
มี rouleaux formation การตรวจความเขากันไดระหวางซีรัม
ผูปวยกับเม็ดเลือดแดงผูบริจาคหมู O ดวยวิธี gel test ใหผลลบ

Table 1. ABO and RhD blood grouping and direct antiglobulin test (DAT)
Cell grouping
Serum grouping
Anti-A
Anti-B
Anti-A,B
A1 cells
B cells
0
0
0
not done*
not done*
Warm serum at 37 ํC 30 min
3+
3+
*Serum grouping at room temperature was not done due to gel-like serum.

RhD
typing
4+

DAT
0

A
B
Figure 4.  A Gel blood grouping test was O, RhD positive;  B Gel antibody screening (O1 and O2) test was false
positive due to the increase of the plasma viscosity and paraprotein interference.
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Table 2. Antibody screening, autocontrol and crossmatching
Antibody screening
Autocontrol Crossmatch with group O RBCs
No. H09130, H09390 and H09991
O1 cells
O2 cells
Room temperature
not done* not done* not done*
not done*
37 ํC 30 min
2+Rf
2+Rf
2+Rf
2+Rf
Antiglobulin test
0
0
0
0
*Gel-like serum ; Rf = rouleaux formation
cgs unit เปน centipoise (cP) โดยเทียบเทากับ millipascalการตรวจ plasma viscosity
หลักการ : อาศัยการไหลของพลาสมาผานหลอดคาปลลารี่ของเครื่อง second (mPa.s) ของระบบ SI unit โดยทั่วไปการตรวจ plasma
Ostwald viscometer (Figure 5) ในระยะทางที่กำ�หนด จับ viscosity จะรายงานผลเปน dynamic viscosity
เวลาตั้งแตพลาสมาไหลจากจุดแรก (start mark) ไปยังจุดสุดทาย
วิธีการ
(stop mark) นำ�เวลาที่ไดไปคำ�นวณหา kinematic viscosity
1. อุนพลาสมาผูปวยที่อุณหภูมิ 37 ํซ. เปนเวลา 30 นาที
และ dynamic viscosity
2. ไปเปตพลาสมา 10 mL ลงในเครื่อง Ostwald viscometer
Kinematic viscosity
= (คาคงที่ของเครื่อง Ostwald viscometer) x (เวลา) 3. ใชลูกยางปมพลาสมาจนถึงขีด start mark จับเวลาการไหล
ของพลาสมาจาก start mark จนถึง stop mark ทำ�เชนนี้ 3
kinematic viscosity คืออัตราสวนของ dynamic viscosity
ครั้ง หาคาเวลาเฉลี่ย
ตอ density มีหนวยในระบบ cgs unit เปน centistroke (cSt)
4. นำ�เวลาเฉลี่ยไปคำ�นวณหา kinematic viscosity และ dynamic
Dynamic viscosity
viscosity
= (ความหนาแนนของพลาสมา) x (kinematic viscosity)
dynamic viscosity เปน absolute viscosity มีหนวยในระบบ 5. นำ�พลาสมาคนปกติมาตรวจ plasma viscosity เปน normal
control
การตรวจ plasma viscosity นอกจากจะตรวจ kinematic
viscosity แลวคำ�นวณหา dynamic viscosity ตามวิธีการที่
ไดกลาวไปแลว ยังสามารถตรวจ dynamic viscosity โดยนำ�
พลาสมาผูปวยมาไหลผานหลอดคาปลลารี่ของเครื่อง Ostwald
viscometer จับเวลาที่ใชในการไหลจาก start mark จนถึง stop
mark เปรียบเทียบกับเวลาที่ใชในการไหลของน้ำ�กลั่น20
Plasma viscosity
= Viscosity ของน้ำ�กลั่น x เวลาที่ใชในการไหลของพลาสมา
เวลาที่ใชในการไหลของน้ำ�กลั่น
ความหนืดของน้ำ�ที่อุณหภูมิ 20 ํซ. = 1.002 cP และที่อุณหภูมิ
37 ํซ. = 0.6947 cP ความหนืดขึ้นกับอุณหภูมิ อุณหภูมิสูงขึ้น
ความหนืดลดลง ผูปวยรายนี้แรกรับไมไดตรวจ plasma viscosity
เพราะไมสามารถหาเครื่อง Ostwald viscometer ไดในขณะนั้น
หลังจากทำ� plasma exchange 4 ครั้ง ตรวจ plasma viscosity
ที่อุณหภูมิ 37 ํซ. = 1.14 cP (control plasma viscosity คน
Figure 5. Plasma viscosity was measured by an Ostwald
ปกติ = 1.13 cP)
viscometer.
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Problem Solving in Hyperviscosity Syndrome
การทำ� plasma exchange
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปนโรค multiple myeloma with
hyperviscosity syndrome เพราะพบพลาสมาเซลลที่ผิดปกติอยูใน
ไขกระดูกซึ่งผลิตโมโนโคลนัลอิมมูโนโกลบุลิน ทำ�ใหตรวจพบโมโน
โคลนัล IgG ในเลือดและในปสสาวะ พบรอยโรคที่กระดูกศีรษะ ซีด
และเลือดหนืด21 การที่เลือดหนืดมาก เลือดไปเลี้ยงสมองไมเพียง
พอ ทำ�ใหผูปวยมีอาการซึม ไมคอยรูสึกตัว myeloma protein
ยับยั้งการทำ�งานของปจจัยการแข็งตัวของเลือดบางชนิด ทำ�ใหผูปวย
มีเลือดออกผิดปกติ ผูปวยไดรับการรักษาดวยการทำ� plasma
exchange ประมาณ 1 เทาของ total plasma volume เนื่อง
จากไมสามารถตรวจฮีมาโตคริตของผูปวยได การคำ�นวณ plasma
volume จึงนำ�คาฮีมาโตคริตเดิมจากโรงพยาบาลจังหวัดมาคำ�นวณ
Total plasma volume
= Total blood volume x (100-hematocrit)
100
= (70 mg/kg) x (body weight) x (100-20)
100
= (70) x (60) x (0.8)
= 3,360 mL
ทำ� plasma exchange โดยเครื่องแยกสวนประกอบของเลือด
อัตโนมัติระบบ continuous flow (Fresenius Kabi Comtec,
Germany) ใช ACD-A เปนสารกันเลือดแข็ง อัตราสวน ACD-A
: whole blood = 1:10 ACD-A rate 0.1 mL/min/L blood
flow rate 50 mL/min ขณะเครื่องดูดเลือดผูปวยออกมาปนแยก
พบวาพลาสมาของผูปวยเหนียวเปนวุนติดตามสาย แตเครื่องยัง
คงทำ�งานไดปกติจนจบกระบวนการ การทำ� plasma exchange
ไดนำ�พลาสมาของผูปวยออก 3,013 mL และให fresh frozen
plasma 3,065 mL เปนสารน้ำ�ทดแทน ผูปวยรายนี้ทำ� plasma
exchange จำ�นวน 4 ครั้ง ในวันที่ 1, 2, 5 และ 7 ของการรักษา
หลังจากทำ� plasma exchange ครั้งแรก ความหนืดของเลือด
ลดลง เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ตรวจ CBC ไดผลดังนี้
CBC : Hb 5.54 g/dL Hct 16.7% WBC 28,700/mL band
6% neutrophil 90% lymphocyte 3% plasma cell 1%
platelets count 61,600/mL RBC 1.79 x 106/mL MCV
93.1 fL MCH 30.9 pg MCHC 33.2% RDW 20.9%
การตรวจ blood chemistry : BUN 24 mg/dL (คาปกติ 7-24
mg/dL) creatinine 1.3 mg/dL (คาปกติ 0.6-1.6 mg/dL)
total protein 5.8 g/dL (คาปกติ 6.0-8.5 g/dL) albumin 1.0
g/dL (คาปกติ 3.2-5.0 g/dL) globulin 4.8 g/dL (คาปกติ 2.83.5 g/dL) alkaline phosphatase 48 U/L (คาปกติ 21-128
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U/L) cholesterol 45 mg/dL (คาปกติ <200 mg/dL) AST
111 U/L (คาปกติ 3-37 U/L) ALT 104 U/L (คาปกติ 7-42
U/L) total bilirubin 0.68 mg/dL (คาปกติ 0.1-1.1 mg/dL)
direct bilirubin 0.43 mg/dL (คาปกติ 0-0.3 mg/dL) LDH
324 U/L (คาปกติ 113-246 U/L) total calcium 7.6 mg/dL
(คาปกติ 7-11 mg/dL)
ผลการตรวจ CBC พบวาผูปวยซีดมาก จึงใหเม็ดเลือดแดง
หมู O 2 ยูนิต (การตรวจความเขากันไดที่ antiglobulin phase
ใหผลลบ) การทำ� plasma exchange ครั้งที่ 2 เลือดหนืด
นอยลง จึงลดอัตราสวน ACD-A : whole blood = 1:12 สวน
การทำ� plasma exchange ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เลือดไมหนืด
จึงลดอัตราสวน ACD-A : whole blood = 1:16 หลังจากทำ�
plasma exchange ครั้งที่ 4 ตรวจ plasma viscosity 1.14 cP
(control plasma viscosity คนปกติ 1.13 cP) ผูปวยยังคงซีด
Hb 8 g/dL Hct 24.1% จึงใหเม็ดเลือดแดงหมู O อีก 1 ยูนิต
การทำ� plasma exchange เปน palliative treatment ทำ�ให
ผูปวยมีอาการดีขึ้นชั่วคราว การรักษาเลือดหนืดจำ�เปนตองรักษาที่
สาเหตุคือโรค multiple myeloma โดยให bortezomib 1.3 mg/m2
และ dexamethazone 40 mg/day bortezomib เปน proteasome
inhibitor ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำ�งานของ 26S proteasome ซึ่งทำ�
หนาที่ทำ�ลายโปรตีนที่เสียสภาพภายในเซลล ควบคุม cyclins และ
cyclin-dependent kinase inhibitor โปรตีนที่ควบคุมวงจรชีวิต
ของเซลล และโปรตีนอื่นที่เกี่ยวของกับการกระตุน transcription
factor การ apoptosis ของเซลลและ cell trafficking สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งหลายชนิด15 ผูปวยรายนี้
มีการติดเชื้อที่ปอด การตรวจเสมหะพบเชื้อ Acinetobacter
baumannii ไดใหยาปฏิชีวนะ colistin 310 mg/day หลัง
จากรักษาดวย bortezomib และ dexamethazone เปนเวลา 1
สัปดาห ผูปวยมีไข พูดจาสับสน จึงตองหยุด bortezomib และ
dexamethasone เพราะ dexamethasone ทำ�ใหอาการติดเชื้อ
ที่ปอดเปนมากขึ้น หลังจากผูปวยหายจากอาการปอดอักเสบแลว
ไดใหการรักษาผูปวยดวย prednisolone 60 mg/m2 การติด
ตามผูปวยในเวลา 3 เดือนตอมา CBC : Hb 11.2 g/dL Hct
34% WBC 5,680/mL neutrophil 40% lymphocyte 36%
monocyte 10% eosinophil 13% basophil 1% platelet
count 260,000/mL
การตรวจทางภูมิคุมกัน : IgG 1,300 mg/dL การตรวจ serum
และ urine protein electrophoresis ไมพบ monoclonal
gammopathy เนื่องจาก multiple myeloma เปนโรคที่ตอง
รักษาอยางตอเนื่อง จึงใหการรักษาผูปวยรายนี้ตอดวย bortezomib
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1.3 mg/m2, melphalan 9 mg/m2 และ prednisolone 60 mg/ เปนมาตรฐาน (AABB Category I)6 โดยทั่วไปในผูปวยเลือด
m2 ผูปวยสบายดี
หนืดจะทำ� plasma exchange ทุกวันจนกวาผูปวยอาการดีขึ้น
ซึ่งสวนใหญแลวจะทำ� plasma exchange ประมาณ 1-3 ครั้ง27
วิจารณ
แตผูปวยรายนี้เลือดหนืดและปริมาณ IgG สูงมาก จึงทำ� plasma
Multiple myeloma รายนี้มีการสรางโมโนโคลนัล IgG ออก exchange จำ�นวน 4 ครั้งรวมกับใหยา dexamethasone เพื่อ
มาปริมาณมาก ในกระแสเลือดตรวจพบ IgG 8,880 mg/dL (คา กดภูมิคุมกัน การทำ� plasma exchange ชวยลดอาการทางระบบ
ปกติ 800-1,700 mg/dL) IgG ซึ่งมีปริมาณมากจะรวมตัวกันเปน ประสาทและภาวะเลือดออกผิดปกติ29 ทำ�ใหผูปวยมีอาการดีขึ้น
โมเลกุลใหญ (protein aggregate and multimer) มีผลใหเลือด กอนที่ยาเคมีบำ�บัดจะออกฤทธิ์
หนืด22,23 myeloma protein มีผลกระทบตอการตรวจทางหอง
ผูปวยรายนี้มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (prothrombin
ปฏิบัติการยังผลใหการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องอัตโนมัติทำ�ไมได time prolong) ระหวางทำ� plasma exchange จึงให fresh
การนำ� phosphate buffer saline มาเจือจางซีรัม หรือการนำ�เลือด frozen plasma เปนสารน้ำ�ทดแทน การให fresh frozen plasma
ไปอุนที่อุณหภูมิ 37 ํซ. ซึ่งทำ�ใหความหนืดของเลือดลดลงสามารถ เปนการใหปจจัยการแข็งตัวของเลือดและอัลบูมิน แตมีความเสี่ยง
แกปญหาได นอกจากนี้ myeloma protein ยังรบกวนการตรวจ ตอการติดเชื้อ การแพพลาสมา citrate toxicity และปฏิกิริยาจาก
ทางธนาคารเลือดเพราะทำ�ปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงของตัวเองและ การรับเลือดชนิดอื่น ดังนั้นผูปวย hyperviscosity syndrome
เม็ดเลือดแดงของผูอื่นทำ�ใหมี rouleaux formation ซึ่งตองทำ� ที่ไมมีปญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด ควรให 5% albumin เปน
saline replacement technique ผูปวย multiple myeloma สารน้ำ�ทดแทน ผูปวย hyperviscosity syndrome ที่ซีดพึง
อาจมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด เนื่องจาก myeloma ระวังวา การใหเม็ดเลือดแดงจะทำ�ใหความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น
protein ออกฤทธิ์ยับยั้งปจจัยการแข็งตัวของเลือดบางชนิด เชน ยังผลใหอาการของผูปวยเปนมากขึ้น กรณีเชนนี้ ควรทำ� plasma
factor I, II, V, VII, VIII, X หรือออกฤทธิ์เปน heparin-like exchange กอนใหเม็ดเลือดแดง5,26 แตหากจำ�เปนตองใหเม็ดเลือด
anticoagulant หรือ lupus anticoagulant หรือยับยั้ง fibrin แดง ควรใหเม็ดเลือดแดงอยางชาๆ
monomer polymerization24-26
การตรวจ plasma viscosity ชวยวินิจฉัย hyperviscosity
ผูปวย multiple myeloma ที่มีภาวะ hyperviscosity syndrome และยังใชติดตามการรักษา plasma viscosity ของ
syndrome การทำ� plasma exchange เปนการลด myeloma ผูปวยหลังทำ� plasma exchange 1.14 cP (control plasma
protein ซึ่งเปน IgG ออกจากรางกาย ประสิทธิภาพของการทำ� viscosity ของคนปกติ 1.13 cP) คา plasma viscosity คนปกติ
plasma exchange ขึ้นกับปริมาณ IgG ในกระแสในเลือด blood นอยกวามาตรฐาน (1.4-1.8 cP) เนื่องจากตามมาตรฐานพลาสมา
volume processed และสมดุลของ IgG ระหวาง intravascular ที่นำ�มาตรวจตองใช EDTA 3.4-4.8 mmol/L เปนสารกันเลือด
และ extravascular space โดยปกติ IgG 45% อยูในหลอดเลือด แข็ง20 แตการศึกษาครั้งนี้ไมไดใช EDTA พลาสมาคนปกติไดจาก
การทำ� plasma exchange 1 เทาของ plasma volume สามารถ fresh frozen plasma ซึ่งมี CPDA-1 เปนสารกันเลือดแข็ง สวน
ขจัด IgG ออกไดประมาณ 65% การทำ� plasma exchange 1.5 พลาสมาผูปวยเก็บจากเครื่องแยกสวนประกอบของเลือดอัตโนมัติ
เทาของ plasma volume จะขจัด IgG ออกประมาณ 75% เมื่อ ซึ่งมี ACD-A คา plasma viscosity ที่ตรวจไดจึงคลาดเคลื่อน
ทำ� plasma exchange นำ� IgG ออกจากรางกาย จะมีการกระตุน ไปบาง การตรวจ plasma viscosity สามารถตรวจดวยเครื่อง
การสราง IgG อยางรวดเร็วภายใน 2 วัน27 ดังนั้นการทำ� plasma อัตโนมัติ เนื่องจากผูปวย hyperviscosity syndrome พบนอย
exchange เพื่อขจัด IgG ควรใหยากดภูมิคุมกันรวมดวย28 การ และเครื่องตรวจ plasma viscosity อัตโนมัติไมมีบริการทั่วไป
ทำ� plasma exchange 1 เทาของ plasma volume จำ�นวน 5-6 จึงเปนการยากที่จะประเมินไดเทาที่ตองการ การศึกษาครั้งนี้ตรวจ
ครั้ง ความถี่วันเวนวัน รวมกับการใหยากดภูมิคุมกันจะลดปริมาณ plasma viscosity โดยเครื่อง Ostwald viscometer แตขอเสีย
IgG 70-85% การทำ� plasma exchange เพื่อขจัด IgM ไดผล ของเครื่องนี้คือใชพลาสมาปริมาณมาก (10 mL) ในผูปวยที่ซีด
ดีกวา IgG เพราะ IgM สวนใหญ 80% อยูในหลอดเลือดและ อาจไมเหมาะสม การตรวจ plasma viscosity ตองนำ�พลาสมา
สรางขึ้นอยางชาๆ การทำ� plasma exchange เพื่อลดความหนืด คนปกติมาทำ�เปน control ทุกครั้ง เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ
ของเลือดในผูปวย hyperviscosity syndrome เปนการรักษาที่ การตรวจจะไดเที่ยงตรงและแมนยำ�มากขึ้น
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รายงานผูปวย multiple myeloma ที่มีภาวะ hyperviscosity
syndrome เนื่องจาก IgG ปริมาณมากอยูในกระแสเลือดซึ่งมีผล
กระทบตอการตรวจทางหองปฏิบัติการ การใชเทคนิคที่เหมาะสม
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น การทำ� plasma exchange ในผูปวย
hyperviscosity syndrome ชวยลดความหนืดของเลือด ทำ�ใหผูปวย
มีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว การทำ� plasma exchange จึงเปน
emergency treatment ของผูปวย hyperviscosity syndrome
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Abstract : Hyperviscosity syndrome refers to the clinical sequelae of increased blood viscosity resulting from
increased immunoglobulin in blood circulation. An interesting case of multiple myeloma with hyperviscosity
syndrome was reported. A 54-year-old man was presented with epistaxis and anemia. The blood sample was
failed to operate on the automated hematology analyzer due to high plasma viscosity. Peripheral blood smear
showed rouleaux formation. The bone marrow was nearly entirely replaced by the abnormal plasma cells.
The high amount of IgG caused gel-like serum pattern. The serum and urine protein electrophoresis revealed
monoclonal gammopathy. Blood grouping was O, RhD positive with negative direct antiglobulin test. The antibody
screening at room temperature by standard tube test was failed due to viscous serum. The antibody screening
and autocontrol were done at 37 ํC and antiglobulin test, respectively. Rouleaux formation was found at 37 ํC
but negative at antiglobulin phase. Saline replacement technique was used to separate rouleaux formation from
antigen-antibody reaction. The antibody screening by gel test resembled mixed field agglutination but the result
was false positive. Crossmatching between patient’s serum and group O red cells showed rouleaux formation
at 37 ํC but negative at antiglobulin phase. Plasma exchange was performed and hyperviscosity syndrome was
resolved. After plasma exchange, the plasma viscosity was 1.14 cP. He was anemia, Hb 5.54 g/dL and Hct 16.7%,
so three units of packed red cells were given. Conclusion : A case of IgG multiple myeloma with hyperviscosity
syndrome was detected. The high amount of IgG affected the laboratory evaluation including antibody screening
and crossmatching. Diluting serum with phosphate buffer saline or warming serum at 37 ํC solved the problem.
Plasma exchange to reduce blood viscosity showed the benefits for these conditions.
Key Words : l Plasma viscosity l Plasma exchange l Hyperviscosity syndrome l Multiple myeloma
				 l Rouleaux formation
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