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Bloodcomponentสวนใหญจะมีเม็ดโลหิตขาวปน
อยูใน
 จํานวนทีแตก
่ ตางกันในcellularcomponent
จะมีประมาณ107-109และplasmacomponentจะมี
ประมาณ106-107ตอ1ยูนติ 1การทีมี่ เม็ดโลหิตขาวอยู
ในbloodcomponentจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนได
หลายอยางเมื่อใหเลือดแกผูปวยไดแกการเกิดภาวะ
หนาว สั่น และ มี ไข ระหวาง ผูปวย ไดรับ โลหิต (febrile
nonhemolytictransfusionreaction)2,3มีการกระตุน
ใหเกิดแอนติบอดียต อ เม็ดโลหิตขาว(HLAalloimmunization)2,3และอาจทําใหการรักษาโดยการใหplatelet
ติดตอกันเปนระยะเวลานานไมไดผลจํานวนของplateletหลังไดรบั plateletconcentrateไมขึน้ ถึงระดับทีจะ
่
หยุดภาวะ เลือดออกใน ผูปวย เนื่อง จาก มีการ ทําลาย
plateletโดยHLAantibodyทีมี่ อยูใน
 ผูป ว ยเรียกวาเกิด
2,3
ภาวะplateletrefractoriness นอกจากนี้อาจทําให
ผูป ว ยไดรบั เชือ้ ไวรัสบางชนิดซึง่ อยูใน
 เม็ดโลหิตขาวไดแก
Cytomegalovirus(CMV)HumanT-celllymphotropic  virus (HTLV) และ Epstein Barr virus
(EBV) 2-4
ในปจจุบันจึงมีการปรับปรุงวิธีการเตรียมโลหิตใหมี
จํานวนเม็ดโลหิตขาวเหลือในbloodcomponent ให
นอยทีสุ่ ดเพือ่ ปองกันภาวะแทรกซอนจากการใหโลหิตแก
ผูปวยเรียกวาทําleucodepletionตามมาตรฐานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา5leucodepletedbloodตองมี
จํานวนเม็ดโลหิตขาวในredbloodcellและplatelet
concentrateนอยกวา5x106ในขณะที่มาตรฐานของ
ยุโรป6กําหนดใหมีจํานวนเม็ดโลหิตขาวในถุงต่าํ กวาคือ
นอยกวา1x106การเตรียมใหไดleucodepletedblood

ที่มีจํานวนเม็ดโลหิตขาวต่ํามากแบบนี้ทําไดโดย2วิธี
เทานัน้ คือใชชุดกรองเม็ดโลหิตขาว(leucocytereductionfilter)กรองเม็ดโลหิตขาวจากถุงbloodcomponentใชในการเตรียมไดทั้งredcellและplatelet
concentrateวิธีนี้สามารถลดจํานวนเม็ดโลหิตขาวได
ถึง3-5log10(99.9-99.999%)โดยใชหลักการadhesionหรือmechanicalsievingของเม็ดโลหิตขาวบน
แผนกรอง7สวนอีกวิธหนึ
ี ง่ ใชเตรียมไดเฉพาะplatelet
concentrateไดแกการเตรียมsingledonorplatelet
โดยเครือ่ งcellseparatorของบางบริษทั ซึง่ สามารถเก็บ
plateletโดยมีเม็ดโลหิตขาวปนนอยกวา1x106ได8สวน
วิธอืี น่ ซึง่ เปนวิธเดิ
ี มทีเตรี
่ ยมกันไดแกวิธี centrifugation
freeze/thawingและwashingสามารถลดจํานวนเม็ด
โลหิตขาวไดเพียงรอยละ70-95เทานัน้ 9ไมถึงระดับการ
ทําleucodepletion
สิ่งที่ควรพิจารณาในการทําleucodepletionมี2
อยางคือการกําหนดนโยบายเลือกประเภทของผูป ว ยที่
จะไดรบั leucodepletedbloodและวิธกี ารทําleucodepletionในปจจุบนั การกําหนดนโยบายทําleucodepletionมี2แบบคือแบบuniversalleucodepletion
ซึ่งหมายถึงทําในโลหิตทุกยูนิตเพื่อใหแกผูปวยทุกคน
และ แบบ selective leucodepletion คือ เลือก ทํา
leucodepletionในโลหิตบางสวนไมทําทุกยูนติ เพือ่ ให
แกผูปวย บาง กลุมซึ่ง มีความ จําเปนตองไดรับ เฉพาะ
leucodepletedbloodเทานั้นประเทศสวนใหญใน
ยุโรป และ แค นา ดา เลือก ทํา ทุกยูนิต สวน ใน สหรัฐ
อเมริกายังเปนแบบselectiveleucodepletion8
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วิธกี ารทําleucodepletionโดยการกรองเม็ดโลหิต
ขาวทําได2แบบคือการกรองกอนเก็บbloodcomponentในตูเก็บเลือด(Prestoragefiltration)และการ
กรองหลังการเก็บเลือดเมือ่ ผูป ว ยตองการใชเลือดนํา
bloodcomponentจากตูเก็บเลือดมากรองเม็ดโลหิต
ขาวกอนใหแกผูป ว ย(Poststoragefiltration)ซึง่ อาจทํา
ไดทัง้ ในคลังเลือดกอนจายเลือดไปใหหอผูป ว ยหรือกรอง
ขางเตียงผูป ว ยขณะใหbloodcomponentแกผูป ว ย
(bedside filtration) จาก การ ศึกษา5,8-11 พบ วา วิธี
prestoragefiltrationซึง่ เปนการกรองหลังเจาะเลือดจาก
ผูบริ
 จาคไมเกิน2-12ชัว่ โมงกอนนําไปเก็บในตูเก็
 บเลือด
เปนวิธทีี ดี่ ทีสุ่ ดเนือ่ งจากเปนการกําจัดเอาเม็ดโลหิตขาว
ออกไปกอนทีจะ
่ มีcellfragmentationซึง่ จะนําไปสูการ

หลัง่ ของcytokinesทําใหเกิดfebrilenonhemolytic
transfusionreactionและHLAalloimmunization
ในผูป ว ยไดหากใชวิธี poststoragefiltrationจะใหผล
ไมดีเทาเนื่องจากอาจมีleucocytefragmentและ
cytokinesซึง่ เกิดขึน้ ระหวางการเก็บเหลืออยูใน
 blood
componentหลังกรองทําใหเกิดภาวะแทรกซอนได
ขอดีอีกประการหนึง่ ของการกรองแบบprestoragefiltrationคือหากมีbacteriaหรือvirusปนอยูใน
 blood
componentถาทิ้งไวประมาณ2-12ชั่วโมงจะมีphagocytosisของเม็ดโลหิตขาวเอาvirusและbacteria
เขาไปในเซลลเมือ่ กรองเม็ดโลหิตขาวกอนเก็บจะชวยลด
ความเสีย่ งของการติดเชือ้ bacteriaและvirusบางชนิด
ไดแตหากกรองแบบpoststoragefiltrationระหวาง
การเก็บจะมีfragmentationofcellmembraneทําให
intracellularvirusและbacteriaออกมาในblood
componentและยังคงอยูใน
 bloodcomponentหลัง
การกรองการกรองแบบprestoragefiltrationทําได
โดยใชชุดของถุงเลือดทีมี่ closedsystemin-linefilterติดมาในชุดหรืออาจใชชุดกรองเม็ดโลหิตขาวมาเชือ่ ม
ตอถุงเลือดโดยใชsterileconnectingdeviceขอเสีย
อยางเดียวของการเลือกกรองแบบนีคื้ อหากไมมีผูป ว ย

ใชprestoragefilteredbloodและเลือดหมดอายุ
หนวยงานจะขาดทุนมากขึน้ เนือ่ งจากเสียคาชุดกรองเม็ด
โลหิตขาวเพิ่มขึ้นจากคาถุงเลือด
การกรองแบบbedsidefiltrationเปนวิธทีี ไม
่ นิยม
10,11
ใช เนือ่ งจากมีขอเสียหลายประการไดแกมีโอกาส
เกิด filter failure ไดงายเพราะ เปนการ กรอง บน หอ
ผูปวยหลายแหงใชบุคลากรหลายคนอาจไมมีความ
ชํานาญเทาเจาหนาที่คลังเลือดflowrateของเลือดที่
ไหลชาขณะใหแกผูป ว ยและอุณหภูมิ บนหอผูป ว ยทีไม
่
มีการควบคุมอุณหภูมให
ิ เย็นและคงทีได
่ เทาคลังเลือด
จะทําใหประสิทธิภาพในการกรองไมดีเทาการกรองใน
คลังเลือด5และขอสําคัญทีสุ่ ดคือการกรองแบบbed
sidefiltrationไมสามารถทําqualitycontrolของ
leucodepletedbloodไดหากเปนการกรองในคลัง
เลือดตองมีการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน
คือจํานวนเม็ดโลหิตขาวตองมีนอยกวา5หรือ1x106
โดยมีredcellหรือplateletเหลืออยูเกิ
 นรอยละ85
หลังการกรองในรอยละ100ของbloodcomponent
ที่นํามาตรวจวิธีที่ใชในการตรวจนับเม็ดโลหิตขาวตอง
ใชวิธทีี มี่ ความไวมากโดยตรวจได1เซลล/uLซึง่ อาจใช
วิธี Flowcytometricmethodหรือใชlargevolume
hemocytometer(Nageottechamber)ขอควรระวังอีก
ประการหนึง่ ของการกรองแบบbedsidefiltrationคือ
มีรายงานการเกิดภาวะแทรกซอนในผูป ว ยเมือ่ ไดรบั เลือด
ที่กรองเฉพาะแบบbedsidefiltration8,12อาการดัง
กลาวไดแกhypotensionfacialflusingabdominal
painnausearespiratorydistressโดยเกิดภายใน1
ชัว่ โมงหลังเริม่ ใหโลหิตเกิดขึน้ ในการใหplateletมาก
กวาredcellสาเหตุเนื่องจากการกรองจะกระตุนkallikreinsystemมีการหลั่งของสารbradykininซึ่งมี
คุณสมบัตเป
ิ นpotentvasodilatorทําใหเกิดอาการดัง
กลาวหากเปนการกรองแบบprestorageหรือpoststoragefiltrationที่คลังเลือดจะมีเวลาพอที่จะเกิด
bradykinininactivationในโลหิตกอนใหแกผูปวย
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ทําใหไมเกิดอาการแตหากใหโลหิตโดยกรองแบบbed
sidefiltrationจะทําใหเกิดอาการไดภาวะแทรกซอน
ชนิดนีจะ
้ รุนแรงมากขึน้ ในรายทีผู่ ป ว ยหรือผูบริ
 จาคโลหิต
ที่ ไดรับ ยา ที่ มี angiotensin converting enzyme
(ACE)inhibitorเพราะจะทําใหมีระดับของbradykininในปริมาณทีสู่ งมากและสามารถพบไดในการใชbed
sidefilterทั้งชนิดnegativelychargedและpositivelychargedfilter
ขอบงใชของleucodepletedbloodซึง่ เปนทียอม
่ รับ
กัน ไดแก ลด ความ เสี่ยง ของ การ เกิด febrile nonhemolytictransfusionreactionHLA-alloimmunizationplateletrefractorinessและการติดเชือ้ CMV
จากการไดรับเลือด1,11,13,14สําหรับขอบงใชอื่นซึ่งยังไม
มีรายงาน การ ศึกษา ที่สรุป แนชัดวา leucodepleted
bloodจะมีประโยชนในการรักษาอยางชัดเจนไดแกลด
ความเสี่ยงของการเกิดviralreactivation15,transfusionassociatedacutelunginjury13,bacterial
sepsis13, posttransfusion HTLV EBV16, และ
vCJD13
โดยสรุปเม็ดโลหิตขาวทีปน
่ ในbloodcomponent
กอใหเกิดผลแทรกซอนแกผูป ว ยที่ไดรบั เลือดจึงควรมี
การทําleucodepletionในโลหิตกอนใหแกผูป ว ยซึง่
อาจทําเปนuniversalหรือselectiveleucodepletion
วิธทีี ให
่ ผลดีทีสุ่ ดสําหรับการเตรียมleucodepletedred
cellและplateletจากwholebloodcollectionคือ
prestoragefiltrationสวนleukodepletedplatelet
อาจเตรียมไดอีกวิธหนึ
ี ง่ โดยเตรียมเปนsingledonor
plateletจากเครือ่ งcellseparatorบางบริษทั หรือบาง
รุนเปนin-processleucodepletedsingledonor
platelet
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