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นิพนธตนฉบับ

การศึกษาประสิทธิผลของRecombinantHumanErythropoietin
BetaในการรักษาSenileAnemia:PreliminaryReport
รัชนิศพรวิภาวี,วิเชียรมงคลศรีตระกูล,ตนตนัยนําเบญจพล,จันทราภาศรีสวัสดิ์,
อภิชัยลีละศิริและ วิชัยประยูรวิวัฒน
หนวยโลหิตวิทยากองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ความเปนมา:โรคsenileanemiaเปนภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุซึ่งยังไมมีแนวทางรักษาที่แนชัด วัตถุ
ประสงค:เพือ่ ตองการศึกษาประสิทธิภาพของยาrecombinanthumanerythropoietinbeta(rh-Epo-β)ในการ
รักษาภาวะsenileanemia คําจํากัดความ:senileanemiaคือคนทีมี่ อายุมากกวา60ปมีภาวะโลหิตจางโดยที่
ไมมีโรคติดเชือ้ เรือ้ รังไมมีการอักเสบเรือ้ รังไมเปนโรคมะเร็งไมเปนไตวายเรือ้ รังไมเปนโรคตับเรือ้ รังมีhemoglobin
<13g/dLในผูช าย <12g/dLในผูห ญิง WBC>4,000/mm3 plateletscount>140,000/mm3 serumferritin
>45ng/mLและ/หรือมีธาตุเหล็กในไขกระดูกจากการยอมมีmeancorpuscularvolume(MCV)<105fLโดย
ทีมี่ การทํางานของไตปกติ(creatinine <124mmole/L) มีการทํางานของตับและมีการตกของเม็ดเลือดแดง(ESR)
หรือC-reactiveprotein(CRP)ปกติการตรวจเลือดและไขกระดูกไมพบลักษณะของโรคmyelodysplastic
syndrome(MDS)หรือภาวะมะเร็งตางๆหรือพบโรคของไขกระดูกที่จําเพาะโดยที่มีโครโมโซมปกติไมพบเลือดใน
อุจจาระและเอ็กซเรยปอดปกติ วัสดุและวิธกี าร:ประชากรทีศึ่ กษา4คนทีเข่ าไดกับsenileanemiaใหยาrh-Epoβ4,000IUฉีดใตผิวหนัง3ครัง้ ตอสัปดาหจากนัน้ ทําการประเมินทุก4สัปดาหหากhemoglobinเพิม่ ขึน้ นอยกวา
1mg/dLใหเพิม่ ขนาดยาเปน10,000IUและ20,000IUตามลําดับ หากระดับhemoglobinกลับสูปกติ
 จะมีการ
ลดขนาด rh-Epo-βลงเปนฉีดสัปดาหละ2ครั้งสัปดาหละ1ครั้งและทุก10-14วันตามลําดับ ผลการศึกษา:
ผูป ว ยทุกคนตอบสนองตอยาrh-Epo-β4,000IUภายใน4สัปดาหหลังจากใหการรักษาโดยไมมีภาวะแทรกซอนเกิด
ขึน้ สามารถลดขนาดยาลงไดตามลําดับ
KeyWords: z Senileanemia z Erythropoietin
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2546;13:131-9.

ภาวะโลหิตจางเปนภาวะทีพบ
่ ไดบอยในผูสู งอายุ1ซึง่
แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนจากหลายการศึกษาซึง่ มีการ
ไดรับตนฉบับ10มีนาคม2546ใหตีพิมพ18เมษายน2546
ตองการ สําเนา ตน ฉบับ กรุณา ติด ตอ นพ. วิเชียร มงคล ศรี ตระกูล
หน ว ยโลหิ ต วิ ท ยา ภาควิ ช า อายุ ร ศาสตร  วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร
พระมงกุฏเกลาถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

ศึกษาถึงความชุกที่สูงในผูสูงอายุที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและผูสู งอายุทีม่ ารับการตรวจทีแผนก
่ ตรวจ
โรคผูป ว ยนอกสูงอายุและจากการศึกษาดานระบาดวิทยา
ในหลายประเทศพบวามีความชุกทีสู่ งเชนการศึกษาใน
ประเทศอังกฤษพบวามีความชุกทีสู่ งอยางชัดเจนในผูที มี่
อายุมากกวา65ปนอกจากนี้การศึกษาวิเคราะหของ
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SecondNationalHealthandNutritionEducationSurvey(NHANESII)พบวามีระดับHemoglobin(Hb)ลดลงอยางชัดเจนในผูสู งอายุโดยเฉพาะอยาง
ยิง่ ในเพศชายพบวามีความสัมพันธกับระดับtestosteroneทีลดลง
่
สวนการศึกษาถึงอุบตั การณ
ิ ของภาวะโลหิต
จางในผูสู งอายุทีมี่ อายุมากกวา 65 ปจากMayoclinic
พบอุบัติการณรอยละ13ซึ่งใชหลักเกณฑการวินิจฉัย
โลหิตจางตามWHO(วินจิ ฉัยโลหิตจางHb<13g/dL
เมือ่ ในเพศชายและHb<12g/dL ในเพศหญิง2)
สาเหตุของภาวะโลหิตจางในผูสู งอายุเกิดไดจากหลาย
สาเหตุแบงตามพยาธิการเกิดโรคได3กลุม คือ
1. Hypoproliferativeerythropoiesisเชนขาด
สารอาหารเปนโรคเรือ้ รังโรคของไขกระดูก
2. Ineffectiveerythropoiesisเชนขาดธาตุเหล็ก
ขาดวิตามินบี 12 ขาดกรดโฟลิค หรือเปน myelodysplasticsyndrome(MDS)
3. Hemolytic anemia เช น  autoimmune
hemolyticanemia,microangiopathichemolytic
anemia
โดยสวนใหญจะมีหลายปจจัยรวมกันการสืบคน
สาเหตุของภาวะโลหิตจาง มีความสําคัญในการรักษา
เพราะการรักษาทีสาเหตุ
่ โดยตรงจะเปนการรักษาทีดี่ ทีสุ่ ด
แตมีผูสู งอายุทีมี่ ภาวะโลหิตจางทีไม
่ สัมพันธกับสาเหตุขาง
ตนโดยไมสามารถหาสาเหตุไดอยางชัดเจนเรียกภาวะนี้
วาsenileanemiaซึ่งไมทราบพยาธิกําเนิดที่ชัดเจน
อยางไรก็ตามมีการศึกษาถึงการลดลงของระดับฮอรโมน
erythropoietinในคนไขสูงอายุทีมี่ โลหิตจาง3ทําใหเกิด
สมมติฐานวาการใชerythropoietinนาจะสามารถรักษา
ภาวะดังกลาวได
การรักษาภาวะโลหิตจางในผูสูงอายุมีความสําคัญ
ทางคลินิกเพราะการทีมี่ ภาวะดังกลาวในผูสู งอายุมีผล
ตออัตราเสีย่ งในการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ โดยมีmortalityrisk
1.6 ในเพศหญิง และ2.29ในเพศชาย4ดังนั้นการสืบ
คนหาสาเหตุและการรักษาภาวะโลหิตจางในผูสู งอายุจึงมี

ความ สําคัญ แตใน ภาวะ senileanemiaยังไมมีผู
ศึกษาอยางจริงจังถึงระดับของerythropoietinในผูสู ง
อายุกลุม นี้ และยังไมมีการศึกษาผลของerythropoietin
ใน การ รักษา senile anemia มา กอน หนา นี้ จึง เปน
เหตุผลสําคัญที่ผูวิจัยจะทําการศึกษาการรักษาผูปวย
senileanemiaดวยrecombinanthumanerythropoietin
วัสดุและวิธกี าร
ลักษณะตัวอยางหรือประชากรที่ทําการศึกษา
z ประชากรที่ทําการศึกษา
ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา60ปที่มารับการรักษาที่
แผนกผูปวยนอกโลหิตวิทยาและหอผูปวยอายุรกรรม
และมีระดับHb<13g/dLในเพศชายHb<12g/
dLเพศหญิงและสาเหตุเกิดจากsenileanemia
z คําจํากัดความของsenileanemia
1. ไมมีโรคประจําตัวเปนโรคติดเชื้อเรื้อรังมีการ
อักเสบเรือ้ รังมะเร็งโรคไตวายเรือ้ รังโรคตับเรือ้ รัง
2. CBC : WBC > 4,000 / mm3 , platelet >
140,000/mm3&<400,000/mm3
3. การศึกษาธาตุเหล็ก:serumferritin>45ng/
mL
4. MCV<105fL
5. การทํางานของไต:creatinine<124mmol/
L
6. การทํางานของตับ:SGOT< 40ulL,SGPT
<40u/L,AP< 120u/L
7. ESR <30mm/hในเพศชาย
<20mm/h ในเพศหญิง
หรือC-reactiveprotein–negative(<6ng/L)
8. การศึกษาไขกระดูก:ไมพบลักษณะMDSไม
พบเซลลมะเร็งหรือโรคไขกระดูกอืน่ ๆการตรวจธาตุเหล็ก
ใหผลมาก
9. การศึกษาโครโมโซมปกติ
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10. การ ตรวจ อุจจาระ : ไม พบ พยาธิ และ ไม พบ
occultblood
11. ภาพรังสีปอด:อยูใน
 เกณฑปกติ
z ประชากรที่ไมนําเขารวมการศึกษา
1. ผูป ว ยสูงอายุทีมี่ โรคประจําตัวเปนchronicinfection,  chronic inflammation, malignancy,
chronicrenalfailureและchronicliverdisease
2. มีความผิดปกติของCBCนอกเหนือจากระดับ
ของHbทีน่ อยกวา13g/dLในเพศชาย12g/dLใน
เพศหญิง
3. โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก(serumferritin
<45ng/mLหรือไมพบironstainในไขกระดูก
4. โลหิตจางจากการขาดวิตามินบี12หรือโฟลิค
(MCV>100f/L)
5. มีความผิดปกติของไขกระดูกเชนMDSหรือ
PureRedcellAplasiaหรือเซลลมะเร็ง
6. มีความผิดปกติของโครโมโซม
7. ผูป ว ยมีความดันโลหิตสูงทีไม
่ สามารถควบคุมได
z ขนาดของกลุม ตัวอยาง
N = Z2α(π)(1-π)/d2
N = samplesize
Z2α = 1.96
π = 0.9(90%expectiation)
d
= 0.20
N = 9
วิธดํี าเนินการวิจยั
1. การ ศึ ก ษา นี้ ได ผ า น การ พิ จ ารณา โดย คณะ
กรรมการ จริยธรรม ของกรมการแพทยทหาร บกและ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
2. ซัก ประวัติ และ ตรวจ รางกาย และ สง ตรวจ ทาง
หองปฎิบตั การ
ิ โดยสงตรวจ CBC,reticulocytecount,
redcellindex,PBS,BUN,creatinine,LFT,ESR
หรือCRP,Bonemarrowstudywithironstain
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หรือserumferritin,chromosomeanalysis,stool
exam,chestX-rayและ serumerythropoietin
level
3. ผูป ว ยทีเข่ ากับเกณฑการวินจิ ฉัยsenileanemia
จะไดรบั การฉีดrecombinantHumanerythropoitinbeta(rh-Epo-beta,Recormon)ใตผิวหนังอาทิตย
ละ3ครัง้
4. ขนาดของrh-Epo-betaที่เริ่มตน4,000IU3
ครั้งตอสัปดาหติดตามผลการรักษาทุก4สัปดาหเปน
เวลา16สัปดาหเปาหมายของการรักษาดูจากการเพิม่
ขึน้ ของhematocritถาเพิม่ ขึน้ นอยกวารอยละ0.5ตอ
สัปดาหใน4สัปดาหแรกใหเพิ่มขนาดrh-Epo-beta
เปน10,000IUสัปดาหละ3ครั้งและติดตามผลการ
รักษาใน4สัปดาหตอมาถาhematocritเพิม่ ขึน้ นอยกวา
รอยละ0.5ตอสัปดาหใน4สัปดาหใหเพิ่มขนาดrhEpo-betaเปน20,000IUสัปดาหละ3ครัง้
5. หลังการรักษาทุก4สัปดาหหากระดับhematocritกลับมาอยูในเกณฑปกติเพื่อมิใหระดับของhematocritสูงเกินไปจะมีการลดยาrh-Epo-betaลงให
เหมาะสมกับภาวะโลหิตจางโดยลดการฉีดจากสัปดาห
ละ3ครัง้ เปน2ครัง้ เปน1ครัง้ และเปนทุก10-14
วันตามลําดับจนจบการศึกษา (แผนภูมทิ ี่ 1)
แตถาหากมีการลดลงของhematocritหลังลดขนาด
rh-Epo-beta ลง จะ มี การ เพิ่ม ขนาด ของ ยา กลับ ไป
เหมือนขนาดเดิมกอนลด
6. ใหรับประทานธาตุเหล็กหลังจากการรักษาได4
สัปดาหโดยใหferroussulfate3เม็ด/วัน
7. ทุกครัง้ ทีผู่ ป ว ยมารับการตรวจจะสอบถามผลขาง
เคียงและวัดความดันโลหิต
ผลการศึกษา
ลักษณะประชากรทีได
่ รบั การศึกษา
ประชากรที่ไดรับการศึกษา 4คนเพศหญิง3คน
และเพศชาย1คนมีลักษณะแสดงในตารางที่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 1
ตารางที่1 ลักษณะประชากรที่ศึกษา
Characteristic
อายุ
เพศ
โรคประจําตัว
Hct/Hbกอนการรักษา(%/g/dL)
Creatinine(mmol/L)
ESR(mm/h)
CRP
Serumferritin(ng/mL)
Bonemarrowstudy
Bonemarrowiron
Chromosomestudy
Serumerythropoietin(mu/mL)

ผูป ว ยรายที่ 1

ผูป ว ยรายที่ 2

ผูป ว ยรายที่ 3

ผูป ว ยรายที่ 4

81
70
60
64
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง,
เบาหวาน
32/10.8
31.7/10.4
32.4/11.4
32.5/10.4
81
73
101
84
80
21
12.8
negative
negative
negative
negative
202
121
895.9
Nodysplastic Nodysplastic Nodysplastic Nodysplastic
+/noRS*
+/noRS*
+/noRS*
+/noRS*
46XX
46XX
46XY
46XX
15.4
17.9
13.8
12.8

*RS:ringsideroblast
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ผูป ว ยทัง้ 4รายมีการเพิม่ ของระดับHctหลังได
rh-Epobeta4,000u3 ครั้ง / สัปดาห เปน เวลา 4
สัปดาหและสามารถลดขนาดยาลงไดตามลําดับอนึง่ มี
ผูปวย2รายระดับของhematocritต่ํากวาเกณฑใน
visitสุดทายจากการลดขนาดของยาและมิไดแกไขเนือ่ ง
จากจบการศึกษาครบ16สัปดาหพอดีระดับของHct
และขนาดของrh-Epo-betaที่ใชในชวง16สัปดาห
ขณะที่ ทํา การ ศึกษา แสดง ผล ใน ตาราง ที่ 2 และ แผน
ภูมิที่2
ภาวะแทรกซอนระหวางการศึกษา
ในระหวางที่ทําการศึกษาชวงระยะเวลา16สัปดาห
ทีผ่ ปู ว ยไดรบั rh-Epobetaไมพบภาวะแทรกซอนจาก
การฉีดrh-Epobetaและทีสํ่ าคัญไมพบวามีการเพิม่ ขึน้
ของระดับความดันโลหิตในทุกครัง้ ทีม่ ารับการตรวจ
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อภิปราย
สาเหตุภาวะโลหิตจางทีพบ
่ ไดบอยในผูสู งอายุเกิดจาก
ภาวะซีดในโรคเรื้อรังขาดธาตุเหล็กmegaloblasiic
anemiaหรือMDSแตมีบางครัง้ ทีไม
่ พบสาเหตุทีชั่ ดเจน
ทีทํ่ าใหเกิดภาวะโลหิตจางในผูสู งอายุไดมีการศึกษาถึง
ผลของภาวะสูงอายุที่มีตอการสรางเม็ดเลือดพบวาการ
ตอบสนองของการสรางเม็ดเลือดตอภาวะเครียดลดลง
เนือ่ งจากมีการลดลงของเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดในไข
กระดูกมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในไขกระดูก
และมีการลดลงของregulatorygrowthfactor2นอก
จากนีได
้ มีการตัง้ สมมติฐานถึงสาเหตุทีเกิ
่ ดจากการลดลง
ของระดับerythropoietinในผูสู งอายุมีการศึกษาทัง้
ทีสนั
่ บสนุนและคานกับสมมติฐานนี้ การศึกษาของ Mori
Mและคณะพบวาคาเฉลีย่ ของerythropoietinในผูสู ง

ตารางที่ 2 แสดงระดับของHctและขนาดของRecormon
ผูปวยรายที่1
ขนาดของยา
ระดับHct
ผูปวยรายที่2
ขนาดของยา
ระดับHct
ผูปวยรายที่3
ขนาดของยา
ระดับHct
ผูปวยรายที่4
ขนาดของยา
ระดับHct

กอนการรักษา

สัปดาหที่4

สัปดาหที8

สัปดาหที่12

สัปดาหที่16

-

4,000U
3ครัง้ /สัปดาห
38.6%

4,000U2ครัง้ /
สัปดาห
42.9%

4,000U
1ครัง้ /สัปดาห
36.7%

4,000U
1ครัง้ /2สัปดาห
34.2%

4,000U
3ครัง้ /สัปดาห
36.9%

4,000U
2ครัง้ /สัปดาห
42%

4,000U
1ครัง้ /สัปดาห
40.2%

4,000U
1ครัง้ /2สัปดาห
34.9%

4,000U
3ครัง้ /สัปดาห
37.9%

4,000U
2ครัง้ /สัปดาห
40.5%

4,000U
1ครัง้ /สัปดาห
41.6%

4,000U
1 ครัง้ /10วัน
37.3%

4,000U
3ครัง้ /สัปดาห
38%

4,000U
2ครัง้ /สัปดาห
42.5%

4,000U
1ครัง้ /สัปดาห
48%

4,000U
1ครัง้ /10วัน
44.7%

32%

31.7%

32.5%

32.4%
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วิเชียร มงคลศรีตระกูล และคณะ

แผนภูมทีิ ่ 2 แสดงผลการรักษาผูป ว ยทัง้ 4ราย
อายุทีแข็
่ งแรง20.4mu/mL(n=78;อายุ70-89ป)
ซึ่งสูงกวาในกลุมที่อายุนอยกวาซึ่งมีระดับคาเฉลี่ยของ
erythropoietin15.7mu/mL(n=127;อายุ 22-46
ป)อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต5ิ ในขณะทีการ
่ ศึกษาของ
PowerJSและคณะพบวาคาเฉลีย่ ของerythropoietin
ในกลุม ผูสู งอายุทีมี่ สุขภาพแข็งแรงเทากับ10.8 mu/mL
(n25;อายุ60-82ป)มีระดับต่าํ กวากลุม ทีมี่ อายุนอย
กวาซึง่ มีระดับคาเฉลีย่ erythropoietin13.1mu/mL
(n30;อายุ65ป)อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต6ิ แตเมือ่
ทําการศึกษาระดับerythropoietinในกลุม ผูสู งอายุทีมี่
ภาวะโลหิตจางทีไม
่ ทราบสาเหตุนัน้ พบวามีการลดลงของ
การตอบสนองตอการเพิม่ ระดับerythropoietinในขณะ
ที่มีภาวะโลหิตจางซึ่งในสรีระวิทยาปกติถาไตทํางาน
ปกติหากมีระดับของhemoglobinลดลงจะมีการเพิม่ ขึน้
ของระดับerythropoietin(แสดงในแผนภูมทีิ ่ 3)7ใน
การศึกษาของCarpenterMAและคณะพบว่ามีการลด
ของการตอบสนองตอการเพิม่ ระดับerythropoietinใน
ผูป ว ยสูงอายุทีมี่ โลหิตจางnormocyticanemia8สวน
การศึกษาของKazoumiKและคณะที่ทําการศึกษา

ระดับerythropoietinในผูสู งอายุทีไม
่ ทราบสาเหตุของ
ภาวะโลหิตจาง(senileanemia)เปรียบเทียบกับกลุม ที่
มีสาเหตุของภาวะโลหิตจางจากirondeficiencyพบวา
คาเฉลีย่ ของerythropoietinในsenileanemia29.5
mu/mLต่าํ กวาในกลุม ซีดจากขาดธาตุเหล็กซึง่ มีระดับ
คาเฉลีย่ erythropoietinlevel72.4 mu/Lดังนัน้ การ
ตอบสนองของระดับerythropoietinทีผิ่ ดปกติและไม
เพียงพอนี้ อาจจะเปนสาเหตุทีทํ่ าใหเกิดเปนโรคโลหิตจาง
ในผูป ว ยสูงอายุทีไม
่ ทราบสาเหตุทีชั่ ดเจน
การศึกษานี้ไดทําการศึกษาในผูปวยสูงอายุที่ไมพบ
สาเหตุของโลหิตจางจากการซักประวัตตรวจ
ิ รางกายและ
ตรวจ ทาง ห อ ง ปฏิ บั ติ การ ให การ รั ก ษา โดย การ ฉี ด
Recormonซึง่ เปนrecombinanthumanerythropoietinbetaผลิตโดยวิธี recombinantmethodใน
Chinese-hamsterovarycellซึ่งมีglycosylation
ตางจากendogenouserythropoietinและrecombinanterythropoietinalpha9เริม่ ตนทีขนาด
่ ยา4,000
uใตผิวหนัง3ครัง้ ตอสัปดาหหลังการรักษา4สัปดาห
พบวามีการเพิม่ ขึน้ ของhematocritทุกรายเมือ่ วิเคราะห
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แผนภูมิที่ 3 แสดงระดับerythrypoietinและระดับHbในสรีระวิทยาปกติ
ในผูป ว ยแตละรายพบวาผูป ว ยทีทํ่ าการศึกษาทัง้ 4ราย
มีโรคประจําตัวคือความดันโลหิตสูงและมีผูป ว ย1ราย
ทีมี่ เบาหวานรวมดวยผูป ว ยทัง้ หมดมีระดับของserum
erythropoietinทีสู่ งไมเหมาะสมกับภาวะโลหิตจางทีเป
่ น
อยู และคนไขทุกรายตอบสนองตอการใหยาerythropoietinตัง้ แตเริม่ ใหใน4สัปดาหแรกถึงแมวา ผูป ว ยทัง้ 4
รายจะมีระดับของserumcreatinineอยูใน
 เกณฑปกติ
สมมติฐานทีอาจ
่ เปนไดคืออาจจะมีการทํางานของไตทีผิ่ ด
ปกติในการสรางฮอรโมนerythropoietinเนือ่ งจากมีโรค
ประจําตัวดังกลาวในการศึกษานี้ไมไดหาระดับของ
glomerularfiltrationrate(GFR)โดยละเอียดซึง่ อาจ
จะมีความสัมพันธกับระดับของerythropoietinทีไม
่ สูง
ขึน้ ก็เปนไดมีการศึกษาทีคล
่ ายคลึงกับการศึกษานี้ ของ
WilliamB.ErshlerไดทําการศึกษาการใชProcrit
recombinanterythropoietinalphaในผูสู งอายุทีมี่
โลหิตจางที่ไมไดเกิดจากirondeficiencyแตมีโรค
ประจําตัวบางอยางเชนไตผิดปกติหรือภาวะมะเร็งหรือ
มีขออักเสบเรือ้ รังและมีระดับerythropoietinไมสูงซึง่
ศึกษาในผูป ว ย7รายพบวาระดับของhemoglobinสูง

ขึ้นดวยการใช recombinanterythropoietinในการ
รักษา10
การศึกษานี้ใชrecombinanterythropoietinใน
การรักษาผูปวยสูงอายุที่มีโลหิตจางที่ไมทราบสาเหตุใน
กลุม ทีเรี่ ยกวาเปนsenileanemiaพบวาจากpreliminaryreportนี้ ไดผลในคนไขทุกรายทีทํ่ าการศึกษาและ
คนไขทุกรายทีได
่ รบั การวินจิ ฉัยวาเปนsenileanemia
มีระดับของserumerythropoietinทีไม
่ สูงเมือ่ เทียบกับ
ระดับของhemoglobinทีล่ ดลงอยางไรก็ตามคงตอง
รอการศึกษาวิจัยเสร็จสมบูรณจึงจะสามารถสรุปผลได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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TheStudyofEfficacyofRecombinantHumanErythropoietin
BetainSenileAnemia:APreliminaryReport
RatchanitPornwipavee,WicheanMongkonsritragoon,TontanaiNumbenjapol,
ChantrapaSrisawad,ApichaiLeelasiri,and WichaiPrayoonwiwat
HematologyDivision,DepartmentofMedicine,PhraMongkutklaoHospital

Background:Senileanemiaisananemiainelderlywhichnoestablishedtherapywaswelldocumented. Aim:Westudytheefficacyofrecombinanthumanerythropoietin-betaintreatmentofsenile
anemia. Definitionofsenileanemia:age> 60yearsoldwhohadanemiawithoutanyfollowing
conditions:chronicinfection,chronicinflammation,malignancy,chronicrenalfailure,chronicliver
disease. TheHbwaslessthan13g/dLinmaleandlessthan12g/dLinfemale,WBCgreaterthan
4,000/mm3,plateletscountgreaterthan140,000/mm3. Serumferritinwasgreaterthan45ng/mL
and/orpositiveironstaininbonemarrow. Meancorpuscularvolumewaslessthan105fLwith
normalkidneyfunction(creatinine < 124mmol/L),liverfunctiontestanderythrocytesedimentation
rate(ESR)orC-reactiveprotein(CRP). Peripheralbloodsmearandbonemarrowstudyshowedno
featuresofmyelodysplasticsyndrome(MDS)noranymalignancyorspecificmarrowdisorderwith
normalkaryotype. ThepatienthadnooccultbloodinstoolwithnormalchestX-ray. Materialsand
Methods:4casesofsenileanemiaaregivenrh-Epo-β4,000IUsubcutaneously3timesaweekfor
4weeksthenevaluatetheresponseevery4weeks. Ifthehemoglobinincreaseslessthan1mg/dL,
thedosageofrh-Epo-βisraisedto20,000andthen30,000IUifitstilldoesn’trespondtorh-Epo-β.
Ifthehemoglobinreturnstonormal,thedosageofrh-Epo-βisreducedto2timesaweek,oncea
weekandonceevery10-14daysrespectively. Results:Thispreliminaryreportshowsthatallthe
patientsrespondtorh-Epo-β4,000IUwithin4weekaftertreatmentwithoutanyadverseevents.
Thedosageofdrugcanbereducedaccordingly.
KeyWords: z Senileanemia z Erythropoietin
Thai J Hematol Transf Med 2003;13:131-9.
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