327

ยอวารสาร

Newinsulationtechnologyprovidesnext-generation
containersfor“iceless”andlightweighttransportofRBCs
at1to10 Cํ inextremetemperaturesforover78hours
FranciscoJRentas,VictorW Macdonald,DeloriesM Houchens,PeterJHmel,ThomasJReid. Transfusion 2004;44:210-6.

วัตถุประสงค ปจจุบัน มี ความ ตองการ ภาชนะ ที่ มี
น้าํ หนักเบาซึง่ สามารถเก็บรักษาRBCsไวไดที่ 1-10 Cํ 
เพือ่ ใชในการขนสงRBCsไปยังสถานทีห่ างไกลการใช
น้าํ แข็งใสในภาชนะหรือการใชภาชนะเก็บความเย็นขนาด
เล็กทีผลิ
่ ตขึน้ เฉพาะพบวาบอยครัง้ ไมสามารถเก็บรักษา
ความเย็นไดในอุณหภูมทีิ เหมาะสม
่
ซึง่ เปนสาเหตุใหเกิด
การสูญเสียRBCsดังนั้นภาชนะที่มีน้ําหนักเบาซึ่ง
สามารถเก็บรักษาRBCs4-6ถุงไวไดที่ 1-10 ํCเปน
เวลามากกวา72ชัว่ โมงนาจะชวยแกไขปญหาทีเกิ
่ ดขึน้
จากการขนสงRBCsได
วิธกี ารใชภาชนะ6ชนิดซึง่ ออกแบบโดยใชPCMs
ที่แตกตางกันโดยศึกษาถึงความสามารถของภาชนะใน
แตละแบบในการเก็บรักษาRBCsไวที่ 1-10 Cํ ในขณะ
ที่ภายนอกมีอุณหภูมิ-24 ํและ 40 ํC และ มีการ เปด
ภาชนะเพือ่ นําRBCsออกจากContainer

ผลการทดลองพบวาภาชนะหนึง่ แบบจากทัง้ หมด
6แบบซึง่ มีน้าํ หนัก10ปอนดสามารถเก็บรักษาRBCs
4ถุงไวไดที่ 1-10 Cํ นานกวา78,96และ120ชัว่ โมง
โดยมีอุณหภูมภาย
ิ นอกภาชนะ40 Cํ ,-24 Cํ และ23 Cํ 
ตามลําดับและการเปดภาชนะเพือ่ นําRBCsออกจะลด
ระยะเวลาในการรักษาอุณหภูมภาย
ิ ในภาชนะประมาณ23ชั่วโมง
สรุปมีภาชนะซึง่ มีน้าํ หนักเบาและสามารถเก็บรักษา
RBCsไวไดที่ 1-10 Cํ นานกวา78ชัว่ โมงซึง่ รูจ กั กันใน
นาม วา The Golden Hour container (GHC) ซึ่ง
สามารถนําไปใชในงานอืน่ ไดเชนการขนสงวัคซีนฯลฯ
พนาวรรณ คุณติสุข
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
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ManagementofHemophiliaBInhibitorPatientswith
AnaphylacticReactionstoFIXConcentrates
MShibata,MShima,HMisu,YOkimoto,JCGiddingsandAYoshioka. Hemophilia2003;9:269-271

AllergicreactionตอFIXconcentrateเปน
ภาวะแทรกซอนทีรุ่ นแรงมากในการรักษาผูป วยฮโมฟเลีย
บีทีมี่ สารตานแฟคเตอรการศึกษานีจึ้ งไดเสนอแนวทาง
ในการรักษา(Therapeuticprotocol) สําหรับผูปวย
เหลานีโดย
้ ใช skintestตามดวยการคอยๆเพิม่ ขนาด
ความเขมขนของFIXและการใชhydrocortisone เพือ่
ใหเกิด immunetolerance
บทนํา
ผูป วยฮโมฟเลียบีทีมี่ สารตานแฟคเตอรบางกลุม เกิด
allergicreactionตอ FIXconcentratesไมวาจะใช
FIXconcentratesรวมถึงชนิดPCCหรือAPCC
และทําใหผูป ว ยเหลานีมี้ ปญหาในการควบคุมภาวะเลือด
ออกการรักษาในผูปวยกลุมนี้นิยมใช FVIIaแตก็ไม
ไดผลดีเสมอไปมีเพียงบางการศึกษาพยายามใชFIX
concentratesในผูป ว ยกลุม นีซึ้ ง่ ไดผลเปนทีน่ าพอใจจึง
เกิดการศึกษานีขึ้ น้ โดยกลุม ผูป ว ยทีนํ่ ามาศึกษาทุกคนเปน
โรคฮโมฟเลียบี ชนิด รุน แรง 3 ราย ผูปวย ราย ที่ 1
วินจิ ฉัยฮโมฟเลียบีอายุ1เดือนพบสารตานแฟคเตอร
3BU/mL ทีอายุ
่ 7 เดือนเกิด anaphylaxiscyanosis
และ apneaผูป ว ยรายที่ 2วินจิ ฉัยฮโมฟเลียบี เมือ่ อายุ
1 ป 2 เดือนพบสารตานแฟคเตอร11BU/mL ทีอายุ
่
1 ป 3 เดือนพรอมกับเกิด anaphylaxisurticaria
และความดันโลหิตลดต่ําผูปวยรายที่ 3วินิจฉัยฮโม
ฟเลียบีเมือ่ อายุ6 เดือนพบสารตานแฟคเตอร1.8BU/
mL ทีอายุ
่ 8 เดือนพรอมกับเกิด anaphylaxissevere
systemicurticariaหลังจากมีanaphylacticreactionทุกคนไดรบั การรักษาดวยFVIIaแตไมไดรบั การ

ตอบสนองตอการรักษาและมีการดําเนินโรคเปนhaemophilicarthropathy
แนวทางการรักษา
ผูป ว ยทุกคนทีเข่ าการศึกษาจะตองไมมีimmediate
hypersensitivityหลังการทดสอบโดยการทําskintest
ซึง่ ใชFIX0.1mLdilute10เทาดวยน้าํ เกลือฉีดintracutaneousและประเมินอาการแพหลังจากนั้น15
นาทีถาไมมีอาการแพจะใชFIX50-100UIVรวม
กับhydrocortisone (5-10mg/kg)และเพิม่ ขนาดFIX
วันละ 100-300U ทุกวันจนถึงTherapeuticlevels
พรอมกับการลดขนาดhydrocortisoneลงในระหวาง
การศึกษาตองมีการประเมินระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบการหายใจอยางสม่าํ เสมอ (ตามแผนภาพประกอบ)
ผลการศึกษา
ผูป ว ยรายที่ 1ไมเกิดanaphylacticreactionแม
ไดF IXconcentrates1,600U(107U/kg)แตวันที่
10หลังใหการรักษาเกิดสารตานแฟคเตอร6BU/mL
และหลังเพิ่มขนาดFIXconcentrates ถึง3,000 U
(200 U/kg)ไดเกิดanaphylacticskineruptionจึง
เปลีย่ นการรักษาเปนPCC800 U (53 U/kg)หลังจาก
นัน้ ไมพบ allergicreaction อีก7 วันหลังจากนัน้ ตรวจ
สารตานแฟคเตอรพบปริมาณคอยๆ ลดลงจนตรวจไม
พบแตยังพยายามใหfactorทุกวันเพือ่ neutralize สาร
ตานแฟคเตอรที่มีอยูใหต่ําลงแตสารตานแฟคเตอรมี
ระดับเปลีย่ นแปลงระหวาง2-4BU/mL13 เดือนตอมา
ผูปวยเปนNephroticsyndrome และจึงไดหยุดการ
ทํา immunetoleranceinduction (ITI)หลังจากนัน้
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แนวทางการรักษาผูปวยฮโมฟเลียบีที่มีanaphylacticreactionขนาดของfactorIXconcentratesและ
hydrocortisoneในผูป ว ยทัง้ 3ราย
ผูป ว ยไดรบั การรักษาดวย PCC หรือ APCC เมือ่ จําเปน
และไมเกิด allergicreaction อีกเลยผูป ว ยรายที่ 2ไม
เกิด anaphylacticreaction หลังใหจนถึงขนาด FIX
concentrates1,500U(75U/kg)แตไดเกิดสารตาน
แฟคเตอรในวันที่ 8ขนาด 1.8BU/mLแตระดับFIX
: C อยูที่ 50 U/dLจากนั้นใช ITIตอโดยใหFIX3
ครั้ง/อาทิตยหลังใหการรักษา 2 เดือนตรวจไมพบสาร
ตานแฟคเตอรและพบอาการเลือดออกในขอนอยลง
ผูป ว ยรายที่ 3ไมเกิด anaphylacticreaction เมือ่ ให
ถึง ขนาด F IX concentrates 800 U (120 U/kg)
ตรวจไมพบสารตานแฟคเตอรเลยจนจบการศึกษา
สรุป
กลไกการเกิดanaphylaxisตอFIXconcentrates
ยังไมทราบแนชัดแตตรวจพบantiFIXIgEAbใน

ผูป ว ยทีมี่ anaphylacticreaction ตอ FIXconcentratesในการศึกษานี้ไดตรวจเชนกันแตไมพบวาผูป ว ย
รายใดมีIgEAbตอFIXและมีรายงานการใช ITI
therapy ในผูป ว ยทีมี่ allergic ตอFIX สามารถเพิม่
โอกาสเสีย่ งตอการเกิด NS เชนในผูป ว ยรายที่ 1
ผูป วยฮโมฟเลียบีทีมี่ สารตานแฟคเตอรและมี anaphylaxisaction ตอ FIXconcentrates สามารถประ
สบผลสําเร็จจากการรักษาโดยใช FIXconcentrates ได
โดยใหรวมกับแนวทางการรักษาแบบ immunetoleranceinduction
อัจจิมาอิสสระ
แพทยประจําบานโลหิตวิทยา
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