179

ยอวารสาร

Transfusion-RelatedAcuteLungInjury:Epidemiologyand
AProspectiveAnalysisofEtiologicFactors
ChristopherCSilliman,LynnKBoshkov,ZahraMehdizadehkashi,DavidJElzi,WilliamODickey,LindaPoalosky,
GwenClarke,DanielRAmbruso. Blood 2003;101:454-63.

Transfusion-related acute lung injury
(TRALI)เปนภาวะแทรกซอนจากการใหโลหิตและสวน
ประกอบโลหิตที่อาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตรายงานนี้
กลาวถึงการเกิดภาวะTRALIจํานวน90ครัง้ ในผูป ว ย
จํานวน 81 ราย โดย เกิด จาก การ รับ เกล็ด โลหิต ปกติ
(wholebloodplatelets)72ครัง้ เกล็ดโลหิตทีเตรี
่ ยม
จากเครือ่ งapheresis2ครัง้ เม็ดโลหิตแดงเขมขน15
ครัง้ และพลาสมา1ครัง้ โดยเฉลีย่ ความชุกของการเกิด
TRALIจากการใหสวนประกอบโลหิตชนิดเซลล (cellular components) เปน 1 ใน 1,120 เพื่อ ศึกษา การ
ระบาดของภาวะTRALIผูศึ กษาไดทําการศึกษาเปรียบ
เทียบผูป ว ยTRALI46รายแรกกับกลุม ผูรั บโลหิตโดย
ไมเกิดภาวะแทรก ซอน225รายโดยใชวิธีศึกษาแบบ
case-controlหลังจากนัน้ ผูศึ กษาทําการศึกษาแบบไปขาง
หนา (prospectiveanalysis)หาการตอบสนองทาง
ชีวภาพทีอาจ
่ มีสวนเกีย่ วของกับการเกิดภาวะTRALIใน
ผูปวย 51 ราย ไดแก human leukocyte antigen
(HLA)ทั้งclassIและclassIIแอนติบอดีตอเม็ด
โลหิตขาวชนิดgranulocyteในโลหิตบริจาคและ neutrophilprimingactivityในพลาสมาของยูนิตที่ให
และผูรับโลหิตผูปวย2กลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิด

TRALI ไดแก กลุม ผูปวย โรค มะเร็ง ของ โลหิต  ( p <
0.0004)และผูที มี่ โรคหัวใจ(p <0.0006)นอกจากนัน้
TRALIยังเกีย่ วของกับเกล็ดโลหิตเกา(p=0.014)การ
ศึกษานี้ตรวจพบantileukocyteแอนติบอดีในผูปวย
เพียงรอยละ3.6และพบวาโลหิตที่ใหแกผูปวยแลวมี
อาการ TRALI มีคาPMNprimingactivityมากกวา
กลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)และ
เมือ่ เปรียบเทียบพลาสมาของผูป ว ยกอนกับหลังรับสวน
ประกอบ โลหิต พบ วา พลาสมา ของ ผูปวย ที่ มี อาการ
TRALIมีการเพิ่มของทั้งinterleukin6 (IL-6)และ
lipid(neutrallipidและlysophosphatidylcholines)
primingactivity (p <0.05)ผูศึ กษาสรุปวาTRALI
อาจมีอุบตั การณ
ิ มากกวาทีเคย
่ ไดพบมากอนและพบวา
ปจจัยทีอาจ
่ ทําใหผูป ว ยเกิดอาการTRALIไดงายไดแก
อายุ ของ ผลิ ต ภั ณ ฑ โลหิ ต  และ การ มี ระดั บ ของ
bioactivelipidsในสวนประกอบโลหิตเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ 
การเกิดTRALIอาจเปนปรากฏการณ2อยางดวยกัน
คือเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของผูปวยและปจจัยของสวน
ประกอบโลหิตทีเก็
่ บเอาไว
พญ.จุฑาทิพยฟองศรัณย
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
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FrequencyandDurationofPlasmaCMVViremiain
SeroconvertingBloodDonorsandRecipients
WLawrenceDrew,GaryTegtmeier,HarveyJAlter,MeganELaycock,RichardCMiner,MichaelPBusch. Transfusion
2003;43:309-13.

สวนประกอบโลหิตที่ตรวจไมพบเชือ้ CMVโดยวิธี
serologyและสวนประกอบโลหิตทีผ่ านการกรองโดยวิธี
กรองโดยใชอุปกรณกรองเม็ดโลหิตขาวยังคงมีโอกาส
เสี่ยงที่จะแพรเชื้อCMVถึงแมโอกาสจะนอยกวาปกติ
เพื่ออธิบายโอกาสเสี่ยงที่เหลือจึงมีการหาเชื้อไวรัสชนิด
cell-free ใน กลุม ผู บริจาค โลหิต ทั้ง กลุม ที่ มี CMV
seroconversion(ตัวอยางโลหิตตอนบริจาคใหผลลบ
ตอมาภายหลังใหผลบวก)และกลุมที่มีpersistently
CMV-seropositiveสําหรับกลุมรับโลหิตทําการเก็บ
ตัวอยางโลหิตจากผูป ว ยทีทํ่ าการผาตัดชนิดopen-heart
และเกิดภาวะตับอักเสบหลังรับสวนประกอบโลหิตเพือ่ หา
seroconverting transfusion recipients โดย วิธี
plasma-basedassayสําหรับCMVDNAการศึกษา
นีทํ้ าการตรวจหาCMVDNAPCRassayโดยใชเครือ่ ง
COBASAmplicorCMVDNAMonitor,Roche
ในpaired-plasma จํานวน384ตัวอยางจากผูบริจาค
ทีมี่ seroconversionตอanti-CMVจํานวน192ราย
พลาสมาจํานวน488ตัวอยางทีมี่ anti-CMVEIApositiveจากผูบริ
 จาคโลหิตทีมี่ CMV-seropositive (seroprevalent)60รายและพลาสมาที่เจาะเก็บตอเนื่อง
จํานวน113ตัวอยางจากผูรั บโลหิตทีเกิ
่ ดseroconver-

sionทีมี่ posttransfusionCMVhepatitis11ราย
ผลการศึกษาพบวาในกลุม ผูบริ
 จาคทีมี่ seroconversion จํานวน 192 ราย มีตัวอยาง พลาสมา 3ใน 384
ตัวอยางทีมี่ คาCMVDNAในพลาสมาในปริมาณนอยๆ
(400-1,600copies/mL.)โดย 1 รายตรวจพบกอนมี
seroconversionและอีก2รายพบหลังมีseroconversionในกลุม ผูบริ
 จาคโลหิตทีมี่ CMV-seropositive60
รายไมพบCMVDNAในพลาสมาในกลุม ผูรั บโลหิต
ทีมี่ seroconversionพบวามี3รายทีตรวจ
่ พบเชือ้ ไวรัส
ในพลาสมาชัว่ คราวในชวงทีมี่ seroconversionสรุปวา
กลุม ผูบริ
 จาคทีมี่ seroconversionนอยรายทีตรวจ
่ พบ
CMVDNAและพบ CMVDNAในเปอรเซนตที่สูง
กวาในกลุมผูปวยที่รับโลหิตแตไมพบในกลุมผูบริจาค
โลหิตทีมี่ seroprevalentภาวะทีมี่ ไวรัสในกระแสโลหิต
ในกลุมผูบริจาคที่มีseroconversionอาจชวยอธิบาย
การมีความเสีย่ งในระดับต่าํ ๆ ของการติดเชือ้ CMVโดย
CMV-seronegativeและโลหิตทีเป
่ นseropositiveที่
ขจัดเอาเม็ดโลหิตขาวออกแลว
พญ.จุฑาทิพยฟองศรัณย
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
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HepaticVenooclusiveDiseaseinBloodandBMTinChildren
andYoungAdults: Incidence,RiskFactors,andOutcomein
ACohortof241Patients
UlrikeReiss,MortonCowan,AlexMcMillan,BiljanaHorn JPediatricHemato/Oncol,2002;24:746-50.

ภาวะHepaticvenoocclusivedisease (VOD)
จะพบในชวงตนของการปลูกถายไขกระดูกซึง่ เกิดจากตับ
ถูกทําลายเนื่องจากยาเคมีบําบัดและการฉายรังสีอุบัติ
การณพบไดรอยละ22-28รวมกับมีโอกาสเสียชีวติ สูงถึง
รอยละ47จึงไดทําการศึกษาถึงประโยชนของยาทีใช
่ ใน
การปองกันและปจจัยชักนําการเกิด VODรวมทัง้ ยาทีใช
่
ในการรักษา VOD
วิธกี าร:ศึกษาในผูป ว ยอายุ5เดือนขึน้ ไปถึง22ป
ทําการปลูกถายแบบ myeloablativeBMT ที่UCSF
pediatricBMTunitตัง้ แตเดือนมกราคมค.ศ. 1992
ถึงธันวาคมค.ศ. 2000จํานวนทัง้ สิน้ 241รายโดยแบง
เปน3กลุม คือกลุม ที่ 1 เปนโรคมะเร็งกลุม ที่ 2 ไมเปน
โรคมะเร็งกลุม ที่ 3 เปนมะเร็งระยะสุดทายมีผูป ว ย 175
รายใชเฮพารินเพื่อปองกันขนาด(100IU/kg/d)การ
วินจิ ฉัยVODใชMc-Donaldcriteriaเกณฑ2 ใน 3
ขอตอไปนี้ 1.ภาวะเหลือง (ระดับบิลิรูบินมากกวา2 มก./
ดล.) 2.ตับโต 3.น้ําหนักเพิ่มขึ้น (มากกวารอยละ2
ของน้าํ หนักเดิม)วิธปลู
ี กถายมีทัง้ autologous, allogeneicmatchedrelatedและallogeneicmatched
unrelatedยาเคมีบําบัดที่ใชกอนปลูกถายไขกระดูก
ประกอบดวยbusulfan, cyclophosphamideและ/
หรือรวมกับTBI
ผลการศึกษา:พบ VOD65รายจาก241 ราย (คิด
เปนรอยละ27)อาการรุนแรงมาก13รายจาก 65 ราย
(คิดเปนรอยละ 20)กลุม matchedunrelateddonor
มะเร็งในระยะสุดทายซึง่ ปลูกถายไขกระดูกในชวง 19982000พบวาเกิด VOD สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอก

จากนี้ยังพบวาเฮพารินไมไดลดอุบัติการณในการเกิด
VODคาเฉลีย่ วันทีพบ
่ VODคือวันที่ +8พบวาผูป ว ย
มีอาการรุนแรง 5 จาก 13 รายมีชีวติ รอดยาวนาน 1 ป
หลังการปลูกถายแมจะมีระดับบิลิรูบินสูงกวา35 มก./ดล.
มีอาการทางระบบหายใจและไตวายผูป ว ยทีมี่ อาการรุน
แรงมักไดรับtissueplasminogenactivator, AntithrombinIII หรือ defibrotideสําหรับ eventfree
survival(EFS)วันที่ +100 หลังปลูกถายสําหรับรายที่
เกิดVODและไมเกิดVODคิดเปนรอยละ77และ94
ตามลําดับ
สรุป:พบวาอุบัติการณการเกิดVODในชวง3ป
(1998-2000) เพิ่ม ขึ้น จาก รอยละ 27 เปน รอยละ 41
ปจจัยทีเพิ
่ ม่ ความรุนแรงของVODคือระดับบิลิรูบินสูง
(มากกวา35มก./ดล.)ขอทีน่ าสนใจจากการศึกษาพบวา
เฮพารินไมสามารถปองกันการเกิด VODแตกลับพบวา
ในรายทีได
่ รบั เฮพารินมีโอกาสเกิด VODไดมากขึน้ นอก
จากนียั้ งพบวาการวินจิ ฉัยทีรวด
่ เร็วรวมกับการใชยาเชน
tissueplasminogenactivator, AntithrombinIII
และ defibrotideจะ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ รักษา
รูปแบบและยาเคมีบําบัดทีใช
่ ในการปลูกถายไขกระดูกไม
มีผลตอการเกิดVODจึงวาควรจะมีการศึกษาตอไปใน
เรือ่ งของการปองกันและการรักษาทีจํ่ าเพาะตอVODเพือ่
ทําใหการปลูกถายไขกระดูกมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ตอไป
เนาวรัตนศรีสวัสดิ์
แพทยประจําบานกุมารเวชศาสตรโรคเลือด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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