203

ยอวารสาร

การใชpHmeterสําหรับการตรวจกรองbacteria
ในwholebloodplatelets
MarkH.YazerandDarrellJ.Triulzi,Transfusion2005;45:1133-7.

Bakcground:การปนเปอ นของเชือ้ bacteriaใน
ผลิตภัณฑโลหิตเปนสาเหตุทีนํ่ าไปสูอาการ
 ปวยและการ
เสียชีวิตจากการถายโลหิตในปจจุบันtransfusion
serviceไดถูกผลักดันใหตองมีวิธใน
ี การตรวจหาbacteriaในplatelet(PLT)componentsการใชการตรวจ
กรองpH(pHscreening)ในwholebloodPLTs
(WBPs)ไดถูกประเมินดวยpHmeterในเวลาที่จาย
ออกในฐานะเครือ่ งมือในการตรวจทีเป
่ นตัวแทนของการ
ทดสอบหาการปนเปอ นของbacteria
Studydesignandmethods:ทําการทดสอบหา
คาpHในWBPsทัง้ หมดทีถู่ กเลือกใชในการtransfusionตัง้ แตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2004โดย
ทดสอบแตละยูนติ ในขณะจายออกจากนัน้ นํายูนติ ที่
ใหคาpHต่ํากวา7.0ไป เพาะหาเชื้อในระบบ automatedcultureเปนเวลา5วันจํานวนเม็ดเลือดขาว
(WBC)และPLTในตัวแทนWBPทัง้ 56ยูนติ ทีให
่ คา
pHต่ํากวาเกณฑกําหนดไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับ
WBPยูนติ ทีค่ าpHอยูใน
 เกณฑทีกํ่ าหนด
Result:ในจํานวนWBPทัง้ 37,060ยูนติ ทีผ่ าน
การทําpHscreeningมี405ยูนติ ทีให
่ คาpHต่าํ กวา
7.0(1.1%)และในจํานวนนัน้ มี4ยูนติ ทีให
่ ผลการเพาะ

เชือ้ เปนpositive(1.0%)สําหรับเชือ้ Staphylococcus
aureus, Bacillussubtilis,diphtheroidsและcoagulase-negative Staphylococcusพบวามีเพียง
cocomponentredbloodcell(RBC)1ยูนติ ทีให
่ ผล
การเพาะเชือ้ เปนpositiveและเปนเชือ้ ชนิดเดียวกับทีพบ
่
ในWBPยูนติ (S. aureus)อัตราการเกิดคาpHต่าํ กวา
เกณฑกําหนดจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ระยะเวลาในการเก็บWBP
เพิม่ ขึน้ โดยอัตราการเกิดจะเพิม่ สูงสุดในWBPsทีอายุ
่ 
5วันยูนติ ทีค่ าpHต่าํ กวาเกณฑกําหนดจะมีปริมาณ
WBCsและPLTsมากกวายูนติ ทีค่ าpHอยูใน
 เกณฑที่
กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
Conclusion:การทําpHscreeningในWBPใน
ขณะ ที่ จาย สามารถ ปองกัน การ transfusion ของ
WBPsและRBCsที่ปนเปอนเชื้อbacteriaไดแต
อยางไรก็ตามวิธีนี้ตองสูญเสียPLTเปนจํานวนมาก
จํานวนWBCและPLTทีสู่ งขีน้ อาจจะอธิบายถึงคา
pHต่ํากวาเกณฑกําหนดโดยที่ไมเกี่ยวของกับการปน
เปอ นของbacteria
ธีรพรชลศิลปวิทย
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
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PrognosticFactorsforChildrenwithHodgkin’sDisease
TreatedwithCombined-ModalityTherapy
RonS.Smith,JournalofClinicalOncology2003;21:2026-2033

ปจจุบันการรักษาHodgkin’sdiseaseในเด็กใช
การรักษาดวยยาเคมีบําบัดหลายชนิดรวมกับการฉาย
แสงทําใหผลการรักษาดีมีlongtermdiseasefree
survivalรอยละ85-100ในผูปวยearlystagediseaseและมากกวารอยละ60ในadvancedstage
diseaseการศึกษานีมี้ วัตถุประสงคเพือ่ ประเมินclinical
factorทีมี่ ผลตอพยากรณโรคในผูป ว ยเด็กstageI-IV
Hodgkin’sdiseaseและนํามาพัฒนาเปนprognostic
indexเพื่อจัดกลุมผูปวยใหไดรับการรักษาตามriskadaptedtreatment
การศึกษานี้ ศึกษาในผูป ว ยเด็กที่ไดรบั การวินจิ ฉัย
Hodgkin’sdiseaseจํานวน328รายstagingตาม
AnnArborclassificationโดยtreatmentprotocol
ทีใช
่ ถาเปนstageI-IInonbulkydiseaseใหchemotherapyเปนvinblastine,doxorubicin,methotrexate,และprednisolone(VAMP)ถาเปนbulkydiseaseหรือstageIII-IVใหvinblastine,etoposide,
prednisolone,  และ doxorubicin(VEPA) หรือ
VAMPสลับกับcyclophosphamide,vincristine,
และprocabazine(COP)โดยใหยาเคมีบําบัดรวมกับ
lowdoseinvolved-fieldradiationtherapyและทํา
การ ศึกษา prognostic factors ที่ นา มี ผล ตอ การ
พยากรณโรคไดแกอายุเพศระยะของโรคการมีB
symptoms,extranodaldisease,presenceand
locationofbulkydisease,numberofAnnArbor
site involved (<3, >3), WBC (<13,500/mm 3,
>13,500/mm3),Hemoglobin(<11g/dL,>11g/dL),

ESR(<50mm/hr,>50mm/hr),ตําแหนงของโรคและ
ยาเคมีบําบัดที่ใช
ผล การ ศึกษา แบบ univariate analysis พบ วา
ปจจัยทีมี่ ผลทําให5-yeardiseasefreesurvivalและ
overallsurvivalต่ําไดแกโรคในstageIV,พยาธิ
สภาพเปนแบบnodularsclerosisการมีBsymptoms,extranodaldisease,bulkymediastinal
disease,การพบรวมกันระหวางbulkymediastinal
กับperipheraldisease,involvementof3ormore
nodalsites,hemoglobinนอยกวา11.0g/dL,ESR
มากกวา50mm/hr,โรคที่axilla,chestwall,or
pericardiumและVEPAchemotherapyสวนการ
ศึกษาแบบmultivariateanalysisพบวามีปจจัยกอน
การรักษา5ประการทีมี่ ผลตอพยากรณโรคทําใหdiseasefreesurvivalต่าํ ลงอยางมีนัยสําคัญไดแก1)
เพศชาย 2)stageIIB,IIIB,และIVdisease 3)
Bulkymediastinaldisease 4)WBCมากกวา
13,500/mm35)Hemoglobinนอยกวา11.0g/dL
และนําpretreatmentfactorsทั้ง5ประการมาสราง
เปนprognosticindex โดยใหแตละ factorsมีscore
เทากับ1และแบงผูปวยเปน4กลุม (prognostic
score0-1,2,3,4-5)ผลการศึกษาพบวาprognostic
indexชวยคาดการณdiseasefreesurvival,overall
survivalและการตอบสนองตอinitialchemotherapy
ผูป ว ยทีมี่ prognosticscore0-1มี5-yeardisease
freesurvivalและoverallsurvivalรอยละ94-99,
prognosticscore2มี5-yeardiseasefreesurvival
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รอยละ85ต่าํ กวาscore0-1อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p = 0.04)แตoverallsurvivalไมตางกัน (รอยละ
96) (p = 0.15)ผูป ว ยทีมี่ prognosticscore3มี5-
yeardiseasefreesurvivalรอยละ71ต่าํ กวาscore
2อยางมีนัยสําคัญ(p < 0.05)สวนoverallsurvival
รอยละ92ต่ํากวาscore0-1 อยางมีนัยสําคัญ (p <
0.05)แตไมตางจากscore2(p = 0.20)ผูปวยที่มี
prognosticscore4-5มี5-yeardiseasefreesurvivalและoverallsurvivalรอยละ49และรอยละ72
ตามลําดับซึ่งต่ํากวาscore3อยางมีนัยสําคัญ(p <
0.05)นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังสรุปไดวาการตอบ
สนองของผูปวยหลังไดรับinitialchemotherapy2
cyclesมีความสัมพันธกับผลการรักษาโดยพบวาผูป ว ย
ที่completeresponseหลังไดรับinitialchemotherapy2cyclesมี5-yeardiseasefreesurvival
รอยละ100และพบวาผูป ว ยที่ completeresponse
toinitialchemotherapyรอยละ83มีprognostic
score0-1,รอยละ16มีprognosticscore2และ
รอยละ1มีprognosticscore3และไมพบวาผูป ว ยที่
มีprognosticscore4-5มีcompleteresponseto
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initialchemotherapyการศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งrelapse
พบวาผูป ว ยทีมี่ prognosticscore3มีrelapserate
ที่ 5ปรอยละ29และในผูป ว ยprognosticscore4-5
รอยละ51
จากการศึกษานี้ สรุปไดวาprognosticindexตาม
ปจจัยกอนการรักษา5ประการไดแกเพศชาย,stage
IIB, IIIB, และ IV disease, Bulky mediastinal
disease,WBCมากกวา13,500/mm3และhemoglobinนอยกวา11.0g/dLมีความสัมพันธกับผลการรักษา
และชวยพยากรณdiseasefreesurvivalและoverall
survivalซึ่งมีประโยชนใชจัดกลุมผูปวยHodgkin’s
diseaseในเด็กใหไดรบั การรักษาตามrisk-adapted
therapyเพือ่ ใหผูป ว ยไดรบั การรักษาทีเหมาะสม
่
และมี
ผลขางเคียงจากการรักษานอยที่สุด
พัชรนภาจงอัจฉริยกุล
แพทยประจําบานสาขาโลหิตวิทยา
หนวยโลหิตวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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