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AcquiredDisordersofPlateletFunction(PartI)
วีระศักดิ์นาวารวงศ
หนวยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

เกร็ดเลือดมีบทบาทสําคัญมากในระบบการหามเลือด
(hemostasis)ความบกพรองในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดจะ
นําไปสูปญหาเลือดออกผิดปกติหรือการเกิดการอุดตัน
ของหลอดเลือด(thromboticdisorders)ไดความ
บกพรองของเกร็ดเลือดอาจเปนมาแตกําเนิด(inherited)หรือเกิดขึน้ ภายหลัง(acquired)ก็ไดซึง่ สาเหตุ
หลังพบไดบอยกวาแสดงวาเกร็ดเลือดมีความไวตอการ
เปลี่ยน แปลง ของ สิ่ง แวด ลอม ที่ เกิด ขึ้น ภาย นอก เกร็ด
เลือดรวมทั้งความบกพรองตางๆภายในตัวเกร็ดเลือด
เองจากความผิดปกติทีเซลล
่ ตัง้ ตนสรางเกร็ดเลือดการ
ทําหนาทีเกร็
่ ดเลือดทีเปลี
่ ย่ นแปลงไปในacquireddisordersเกิดจากสาเหตุตางๆมากมายสําหรับสาเหตุ
ความบกพรองของกลไกในระดับโมเลกุล (molecular
mechanism)นั้นไมสามารถระบุไดชัดเจนเหมือนใน
กลุม inheriteddisordersofplateletfunctionสวน
ใหญของความบกพรองในกลไกเหลานียั้ งไมทราบชัดเจน
บางครั้งความผิดปกติอาจเกิดจากหลายๆ กลไกรวมๆ
กันในบางกรณีอาจไมสามารถระบุไดชัดวาความผิดปกติ
อยูที ตั่ วเกร็ดเลือดเองหรือเกิดจากความผิดปกติดานสาร
น้าํ ภายในรางกายหรือดานหลอดเลือด(humoralorvascularabnormality)ทีมี่ ผลยับยัง้ การทําหนาทีของ
่ เกร็ด
เลือด
สําหรับแพทยที่ดูแลผูปวยที่มีปญหาความบกพรอง
ในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดแบบacquiredนัน้ ควรจะบอก
ไดรบั ตนฉบับ14พฤศจิกายน2548ใหลงตีพิมพ31มกราคม2549
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอนพ.วีระศักดิ์นาวารวงศหนวย
โลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหมอ.เมืองจ.เชียงใหม50002

ไดวาความผิดปกติในหนาที่ของเกร็ดเลือดเหลานี้จะมี
ความสําคัญทางคลินกิ หรือไม?ทําใหเกิดภาวะเลือดออก
ผิดปกติอยางรุนแรงซึง่ คุกคามตอชีวติ ผูป ว ยหรือไม?
อยางไรก็ดีในผูป ว ยทีมี่ ความผิดปกติในหนาทีของ
่ เกร็ด
เลือดที่เหมือนๆ กันความเสี่ยงตอภาวะเลือดออกผิด
ปกติอาจจะมีมากหรือนอยตางกันก็ไดจึงเปนการยาก
สําหรับแพทยที่ดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ยกตัวอยางให
เห็นชัดจากความแตกตางกันในปญหาเลือดออกผิดปกติ
ในผูป ว ยทีมี่ ความบกพรองในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดทีถ่ าย
ทอดทางพันธุกรรมเชนBernard-Souliersyndrome
ซึ่งมีความผิดปกติหรือขาดglycoproteinIb-IX-V
(GPIb-IX-V)ทําใหเกร็ดเลือดไมสามารถมีadhesion
ไดและGlanzmannthrombastheniaทีมี่ ความผิด
ปกติหรือขาดGPIIb-IIIaทําใหเกร็ดเลือดไมสามารถมี
aggregationได1-3แมทั้งสองโรคจะมีความบกพรอง
อยางมากในการเกิดplateletthrombusแตในทาง
คลินิกความเสี่ยงตอภาวะเลือดออกผิดปกติจะมีความ
แตก ตาง อยาง มาก ซึ่ง จะ มี ตั้งแต อาการ ไม รุน แรง จน
กระทัง่ อาการรุนแรงถึงแกชีวติ แมในระหวางผูป ว ยโรค
เดียวกันทีมี่ mutationแบบเดียวกันก็ยังมีปญหาเลือด
ออกผิดปกติทีมี่ ความรุนแรงตางกันปรากฏการณตางๆ
เหลานี้แสดง ใหเห็นวาระบบ กลไกการหามเลือดนั้นมี
ความสลับซับซอนและมีมากเกินความจําเปน (redundancy)รวมทัง้ สภาพทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอม
ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอที่จะสงผลตออาการ
และอาการแสดงของผูป ว ยสําหรับเกร็ดเลือดมีบทบาท
ตอ กลไก การ หาม เลือด ใน ขอบเขต ความ ปลอดภัย
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(safetymargin)ทีค่ อนขางกวางมากจะเห็นไดจากการ
ทีผู่ ป ว ยจะมีเลือดออกเกิดเอง(spontaneous) ก็ตอเมือ่
ระดับเกร็ดเลือดต่ํามากกวา10,000/µLหรือต่ํากวา
รอยละ5ของระดับเกร็ดเลือดปกติ4
Acquiredplateletdysfunctionนัน้ แมจะพบได
บอยแตอุบตั การณ
ิ การเกิดเลือดออกผิดปกติพบนอยกวา
และ มี ความ รุน แรง นอย กวา ใน กลุม inherited การ
ทํานายการเกิดปญหาเลือดออกผิดปกติในผูป ว ยเหลานี้
ทําไดยากกวาโดยทัว่ ไปปญหาเลือดออกผิดปกติจะเกิด
ก็ตอเมือ่ ผูป ว ยไดรบั บาดเจ็บหรือเขารับการผาตัดหรือมี
ความบกพรองในกลไกการหามเลือดอื่นๆรวมดวยใน
กรณีทีผู่ ป ว ยไมไดมีประวัตเลื
ิ อดออกผิดปกติมากอนใน
อดีตก็ยิง่ เปนการยากทีจะ
่ ทํานายความเสีย่ งตอภาวะเลือด
ออกผิดปกติในอนาคตทั้งนี้เนื่องจากในacquired
plateletdysfunctionความผิดปกติในหนาทีเกร็
่ ดเลือด
มักจะตรวจพบบอยในหองปฏิบัติการเชนbleeding
timeยาวกวาปกติหรือมีความบกพรองของเกร็ดเลือด
ดานplateletaggregationโดยไมพบภาวะเลือดออก
ผิดปกติทางคลินกิ เลยซึง่ ความผิดปกติทางหองปฏิบตั ิ
การจะมีความสัมพันธไมแมนยํานักกับความเสี่ยงตอ
ภาวะเลือดออกผิดปกติเหตุผลคือ1) การตรวจbleedingtimeจะตรวจการหามเลือดของแผลเล็กๆ จํากัด
เฉพาะบริเวณผิวหนังเทานั้นซึ่งไมแนวาจะทํานายภาวะ
เลือดออกผิดปกติทีเกิ
่ ดจากการผาตัดใหญได2)ความ
แตก ตางกัน ใน การ ตรวจ สอบ แต ละ วิธี 3) การ ตรวจ
หนาที่ของเกร็ดเลือดที่ตรวจในexvivoไมไดประเมิน
ถึงสารตางๆที่หลั่งจากendotheliumที่มีผลตอหนาที่
ของเกร็ดเลือดภายในหลอดเลือดเชนสารnitricoxide,
prostacyclinเปนตน 4) การตรวจการaggregation
ของเกร็ดเลือดไมสามารถนําเอาองคประกอบดานblood
flowซึง่ เปนปจจัยหลักทีสํ่ าคัญในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือด
5
invivo มาเกี่ยวของดวย ดังนั้นปญหาทางดานการ
ประเมินทางคลินิกของความผิดปกติเหลานี้คือปญหา
ดานความยากลําบากในการstandardizationและการ

แปล ผล การ ตรวจ ที่ สําคัญ คือ bleeding time และ
plateletaggregometryการตรวจวัดหนาทีของ
่ เกร็ด
เลือดจะมีประโยชนในแงการวินจิ ฉัยวามีความบกพรอง
ในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดมากกวาจะสามารถทํานายความ
เสีย่ งตอภาวะเลือดออกผิดปกติ6,7
แมวาจะมีขอจํากัดตางๆดังกลาวขางตนการตรวจ
พบวาเกร็ดเลือดทําหนาทีบกพร
่ องจากการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการก็อาจเปนสิ่งเตือนใหแพทยทราบวาผูปวยมี
โอกาสทีจะ
่ มีปญหาเลือดออกผิดปกติเมือ่ กลไกการหาม
เลือดของผูปวยถูกทดสอบเชนกรณีเขารับการผาตัด
หรือไดรบั บาดเจ็บเปนตนแตในกรณีทีผู่ ป ว ยมีปญหา
เลือดออกผิดปกติการตรวจสอบหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดจะ
ชวยบอกไดวาความผิดปกติอยูที เกร็
่ ดเลือดหรือไม?และ
มีความผิดปกติที่ระดับใด?
Classificationofacquireddisordersofplatelet
function5
ภาวะacquireddisordersofplateletfunction
สามารถแบงออกไดโดยอาศัยสาเหตุที่ทําใหเกร็ดเลือด
ทํางานบกพรองเปน2ชนิด (ตารางที่ 1)คือ
ตารางที1่ สาเหตุของโรคที่ทําใหเกร็ดเลือดบกพรอง
หนาที่5
Intrinsicdisorders
Chronicmyeloproliferativedisorders
Acuteleukemiasandmyelodysplastic
syndromes
Extrinsicdisorders
Chronicrenalfailure
Drugsthataffectplateletfunction
Foodsandfoodadditives: ω3-fattyacids,
vitaminE,ethanol
Cardiopulmonarybypass
Antiplateletantibodies
Liverdiseases
Dysproteinemias
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1. ความผิดปกติภายในตัวเกร็ดเลือดเชนผูป ว ย
chronicmyeloproliferativedisorders,acuteleukemia,myelodysplasticsyndromeเปนตน
2. ความผิดปกติจากปจจัยภายนอกทีมี่ ผลตอเกร็ด
เลือดเชนโรคไตยาantibodyตอเกร็ดเลือดเปนตน
Chronicmyeloproliferativedisorders
Chronicmyeloproliferativedisordersประกอบ
ดวยโรคpolycythemiavera(PV),essentialthrombocythemiaและmyelofibrosiswithmyeloid
metaplasia  ซึ่ง จะ พบ ความ บกพรอง ใน คุณภาพ ของ
เกร็ดเลือดทําใหเกิดปญหาทัง้ เลือดออกงายผิดปกติและ
thrombosis8-11โรคเหลานี้เปนclonaldisordersมี
ความผิดปกติทีระดั
่ บhemopoieticstemcellจึงทําให
ผูป ว ยเหลานีมี้ ความผิดปกติของเซลลเม็ดเลือดทุกชนิด
เชนโรคPVซึ่งมีเม็ดเลือดแดงสูงกวาปกติจะมีระดับ
เกร็ดเลือดทีสู่ งกวาปกติและมีความบกพรองในหนาทีร่ วม
ดวยเปนตน
จาก การ ศึกษา ภาวะ เลือด ออก ผิด ปกติ และ ภาวะ
thrombosisในผูป ว ยPVของEuropeanCollaboration  on Low-dose Aspirin in Polycythemia
(ECLAP)Study12 พบ วา 633 (38.4%) ของ ผูปวย
1,638รายมีประวัติ thrombosisทีหลอด
่ เลือดแดงสาม
ในสีของ
่ ผูป ว ยและหลอดเลือดดําหนึง่ ในสีของ
่ ผูป ว ยตาม
ลําดับสําหรับปจจัยทีเสี
่ ย่ งตอการเกิดthrombosisคือ
อายุมากกวา60ปมีประวัตของ
ิ thrombosisมากอน13
และ ความ เสี่ยง จะ เพิ่ม ขึ้น ใน ผูปวย ที่สูบ บุหรี่ เปน โรค
เบาหวานเปนโรคหัวใจลมเหลว5สําหรับอุบตั การณ
ิ ของ
ภาวะthrombosisและภาวะเลือดออกผิดปกติในโรค
essentialthrombocythemiaทัง้ หมด21trialพบวา
รอยละ9ถึงรอยละ84เกิดthrombosisในขณะที่
วินจิ ฉัยโรคและรอยละ3.9ถึงรอยละ63พบภาวะเลือด
ออกผิดปกติ14
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พยาธิสภาพกําเนิดของภาวะเลือดออกผิดปกติและ
thrombosis
เกร็ดเลือดผูป ว ยchronicmyeloproliferativedisordersจะมีทัง้ ขนาดเล็กและใหญกวาปกติอาจมีรูปราง
ผิดปกติและจํานวนgranuleลดลงจากการตรวจดวย
กลองจุลทรรศนหรือกลองelectronmicroscope15
plateletsurvivalจะลดลงในโรคessentialthrombocythemia16เกร็ดเลือดของผูป ว ยmyeloproliferative
disordersจะมีความผิดปกติทั้งดานหนาที่และดาน
ชีวเคมีหลายอยางที่พบผิดปกติบอยคือplateletaggregationและsecretionลดลงเมือ่ กระตุน ดวยepinephrineADPหรือcollagen17สาเหตุของความผิด
ปกตินีไม
้ ไดเปนเพราะระดับเกร็ดเลือดทีสู่ งขึน้ ทัง้ นีเนื
้ อ่ ง
จากการทําหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดผูป ว ยreactivethrombocytosis ยังปกติ18ผูป ว ยchronicmyeloproliferativedisordersจะพบความบกพรองในหนาทีของ
่ เกร็ด
เลือดทีเกิ่ ดจากภายในตัวเกร็ดเลือดเองมากมายแตความ
สําคัญทางคลินิกไมชัดเจนตําแหนงความบกพรองที่มี
รายงานคือ
1. ความผิดปกติของplateletmembraneเชน
GPIbและIIb/IIIacomplexลดลง19การที่ GPIb/IX
ลดลงทําใหเกิดลักษณะผิดปกติเปนacquiredBernard-Souliersyndrome20, αadrenergicreceptor
ลดลง20ทําใหการตอบสนองตอepinephrineลดลง
หรือหายไป20,21เกร็ดเลือดตอบสนองตอthromboxane
A2 (TXA2) ลดลง22,23 มี รายงาน ความ ผิด ปกติ ของ
plateletprocoagulantactivity24การปลอยarachdonicacidจากplateletmembraneลดลงหลังจาก
ไดรับการกระตุนทําใหเกร็ดเลือดของผูปวยchronic
myeloproliferativedisordersมีaggregationและ
secretionลดลง25-27
2. เกิดacquiredstoragepooldeficiencyโดย
สวนประกอบภายในdensebodies26,28,29 และ ที่ α
Granuleลดลง30
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3. ความผิดปกติของarachidonicacidmetabolismเชนการสรางmalondialdehyde(MDA)ลดลง31
cyclo-oxygenaseactivity ลดลง32lipoxygenase
activityลดลง33,34
4. พบความผิดปกติของCa2+mobilization35-39
เปนตน
ในกรณีทีระดั
่ บเกร็ดเลือดสูงมากๆเกิน1.5x106/L
อาจเปนสาเหตุใหเกิดacquiredvonWillebranddiseaseไดเนื่องจาก multimerขนาดใหญของ von
Willebrandfactorไปเกาะบนเกร็ดเลือดหมดจึงทําให
ปริมาณของvonWillebrandfactorในเลือดลดลง40-42
ความผิดปกตินีจะ
้ สัมพันธผกพันกับระดับเกร็ดเลือดและ
ความผิดปกติของvonWillebrandfactorจะหายไปหลัง
จากระดับเกร็ดเลือดลดลง43
ผูป ว ยchronicmyeloproliferativedisordersบาง
รายมีbleedingtimeนานกวาปกติแตแมวา คาbleedingtimeจะปกติผูป ว ยเหลานีก็้ อาจจะมีเลือดออกผิด
ปกติไดในบางรายงานพบวาระดับของเกร็ดเลือดที่สูง
ขึน้ จะไมคอยมีความสัมพันธกับความเสีย่ งตอภาวะเลือด
ออกผิดปกติหรือภาวะthrombosisแตเมือ่ ระดับเกร็ด
เลือดต่าํ กวา1,000,000/µLจะไมพบภาวะเลือดออกผิด
ปกติทีเกิ่ ดขึน้ เอง5สวนผูป ว ยPVทีมี่ ระดับhematocrit
สูงมากๆและมีwholebloodviscosityเพิม่ ขึน้ จะเสีย่ ง
ตอภาวะเลือดออกมากผิดปกติเมือ่ เขารับการผาตัด11
โดยสรุปแลวความบกพรองของเกร็ดเลือดที่พบใน
ผูป ว ยchronicmyeloproliferativedisordersมีดังนี้
1. ความผิดปกติในหนาที่ของเกร็ดเลือดเหลานี้ไม
จําเพาะสําหรับchronicmyeloproliferativedisorders
ชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. ไม พบ ความ ผิด ปกติ ใน หนาที่ ของ เกร็ด เลือด
ชนิดใหนที่สามารถทํานายความเสี่ยงตอภาวะเลือดผิด
ปกติหรือภาวะthrombosisได
3. อุบตั การณ
ิ ของความบกพรองในหนาทีของ
่ เกร็ด
เลือดเหลานี้จะแตกตางกันในแตละรายงาน

ลักษณะอาการทางคลินกิ
ภาวะเลือดออกผิดปกติพบไดหนึง่ ในสามของผูป ว ย
chronicmyeloproliferativedisordersและทําให
ผูป ว ยมีโอกาสเสียชีวติ ถึงรอยละ10สวนภาวะthrombosisพบไดหนึ่งในสามทําใหผูปวยมีโอกาสเสียชีวิต
รอยละ15ถึง408สวนใหญแลวผูป ว ยจะมีอาการเลือด
ออกผิดปกติหรือภาวะthrombosisอยางใดอยางหนึง่ 
แตผูป ว ยบางรายอาจพบภาวะแทรกซอนทัง้ สองอยาง44
สําหรับภาวะเลือดออกผิดปกติพบบอยบริเวณผิวหนัง
หรือเยื่อบุตางๆโดยเฉพาะที่กระเพาะอาหารทางเดิน
ปสสาวะสวนdeephematoma,hemarthrosis,retroperitonealhemorrhageพบไดไมบอย44,45ความ
เสีย่ งตอภาวะเลือดออกเองจะไมพบเมือ่ ระดับเกร็ดเลือด
ต่าํ กวา1,000,000/µL5
ภาวะthrombosisพบไดทัง้ ทีหลอด
่ เลือดแดงและ
หลอดเลือดดําสําหรับหลอดเลือดดํามักพบในบริเวณที่
พบอุบตั การณ
ิ การเกิดthrombosisไมบอยเชนบริเวณ
splenic,hepatic,portalและmesentericvein8,46,47
นอกจากนียั้ งสามารถพบdeepveinthrombosisและ
pulmonary  embolism ได สวน thrombosis ใน
หลอดเลือดแดงพบไดที่ peripheralartery,coronary
arteryและcerebralvessels 8-11ผูปวยchronic
myeloproliferativedisordersอาจมาพบแพทยดวย
อาการhepaticveinthrombosisหรือportalvein
thrombosisเปนอาการแรกรับโดยเฉพาะในโรคPV45
สวนผูป ว ยทีม่ าดวยอาการของBudd-Chiarisyndrome
และportalveinthrombosisมักตรวจพบวามีสาเหตุ
จากchronicmyeloproliferativedisordersเปนสวน
ใหญ8,48นอกจากนี้ chronicmyeloproliferativedisordersยังพบรวมกับอาการทีเกิ
่ ดจากพยาธิสภาพของเสน
เลือดแดงเสนเล็กๆ (microcirculatoryartery)เปนผล
ใหเกิดภาวะ erythromelalgiaและ อาการทาง ระบบ
ประสาทไดผูป ว ยทีเกิ
่ ดerythromelalgiaจะมีอาการ
รอนอยางไฟลน (burning) รุนแรงหรืออาการปวดตุบๆ
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บริเวณเทารวมกับอาการwarmthและมีerythema
สาเหตุเนือ่ งจากมีthrombosisของdigitalartery49
ภาวะ erythromelalgia พบ บอย ใน โรค essential
thrombocythemiaและpolycythemiavera49ชีพจร
บริเวณหลอดเลือดแดงที่แขนและขาในผูปวยเหลานี้ยัง
คลํา ได ปกติ45 ยา แอสไพริน สามารถ บรรเทา อาการ
erythromelalgiaได8,10,49และทําใหplateletsurvival
ทีสั่ น้ ลงจะกลับปกติ50แสดงวาเกร็ดเลือดมีบทบาทสําคัญ
ใน การ เกิด erythromelalgia สวน อาการ ทาง ระบบ
ประสาททีพบ
่ บอยคือปวดศีรษะเวียนศีรษะอาการขาด
เลือดชัว่ คราว (transientischemia)อาการชักอาการ
monocularblindnessเปนตนและอาการเหลานีจะ
้ หาย
51
ไปหลังจากไดยาaspirin
ปจจัยเสี่ยงตอภาวะthrombosisที่พบในผูปวย
essentialthrombocythemiaคืออายุมากขึ้นเคยมี
ประวัติ thrombosisมากอนภาวะthrombocytosisที่
ควบคุมไดไมดีมีปจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ ตอโรคเสนเลือดหัวใจ
การ เกิด colony ของ megakaryocyte ขึ้น เอง โดย
ไม มี ตั ว กระตุ น 10,11,14,52-55 สวน ระดับ เกร็ด เลือด ที่ สูง
มาก14,52,53,56หรือการตอบสนองของเกร็ดเลือดทีผิ่ ดปกติ
invitro 52,53,57 จะ ไม สัมพันธ กับ ความ เสี่ยง ตอ ภาวะ
thrombosisในผูป ว ยchronicmyeloproliferative
disorders45สวนระดับของerythrocytosisทีสู่ งขึน้ ใน
โรคpolycythemiaveraจะสัมพันธกับความเสีย่ งตอ
การ เกิด thrombosis ทั้ง นี้ เนื่อง จาก ปจจัย ทาง ดาน
hemorrheologicfactorทีเกิ่ ดรวมกับระดับเม็ดเลือดแดง
ทีเพิ
่ ม่ ขึน้ ในเลือด58และจากการศึกษาถึงผลกระทบของ
ภาวะเลือดออกผิดปกติและการเกิดthrombosisพบวา
life expectancy ของ ผูปวย essential thrombocythemiaจะปกติ59
Acute leukemia and Myelodysplastic syndromes
สาเหตุทีเลื
่ อดออกผิดปกติในโรคacuteleukemia
และmyelodysplasticsyndromeเกิดจากภาวะเกร็ด

49

เลือดต่าํ เปนสวนใหญแตความผิดปกติในหนาทีของ
่ เกร็ด
เลือดที่พบไดในacutemyeloidleukemiaก็มีความ
สําคัญในทางคลินิกในacutemyeloidleukemia
เกร็ดเลือดจะมีขนาดใหญกวาปกติและรูปรางผิดปกติ
และมีจํานวนของgranuleมากนอยแตกตางกันไปพบ
วาเกร็ดเลือดจะมีaggregationและการปลอยserotoninลดลงเมื่อกระตุนดวยADPepinephrineและ
collagen  รวม ทั้ง พบ ความ ผิด ปกติ ดาน platelet
procoagulantactivity44ความผิดปกติเชือ่ วาเกิดจาก
acquired  storage pool deficiency หรือ ความ
บกพรองในกระบวนการกระตุนเกร็ดเลือด60,61สาเหตุ
เกิดจากความผิดปกติภายในตัวเกร็ดเลือดเองเนือ่ งจาก
สรางจากmegakaryocytesทีมี่ ตนกําเนิดจากleukemicstemcell
สวนในmyelodysplasticsyndromeพบวาการ
aggregationของเกร็ดเลือดบกพรองรวมทั้งglass
beadretentionมักพบรวมกับhypolobulatedmegakaryocytesและ5q-syndrome62จากการศึกษาelectronphotomicrographไขกระดูกของผูป ว ยmyelodysplasticsyndromeจะพบmicromegakaryocytes
มีhypolobulationและhypogranularity63-66ความผิด
ปกติที่รูปรางของmegakaryocytesแสดงวามีความ
บกพรองที่ thrombopoiesisดวยเมือ่ ศึกษาถึงultrastructureของเกร็ดเลือดพบวาจะมีขนาดแตกตางกัน
canalicularsystemมีการขยายตัวขึน้ และมีการลดลง
ของ marginal microtubule ที่ ไม สมบรูณใน โครง
สราง61,67พบgranulardysplasiaซึง่ เปนลักษณะความ
ผิดปกติที่เดนชัด68-71 โดยจะมีจํานวนgranuleลดลง
อยางมากมีgiantgranulesสวนการประเมินหนาที่
ของเกร็ดเลือดทําไดยากเนือ่ งจากผูป ว ยมักจะมีเกร็ดเลือด
ต่าํ รวมดวยพบวาbleedingtimeอาจยาวกวาทีควร
่ จะ
เปนทีเกร็
่ ดเลือดต่าํ ในระดับนัน้ ๆนอกจากนีอาจ
้ พบความ
บกพรอง ของ การ aggregation ของ เกร็ด เลือด รวม
ดวย61,72,73
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Uremia
ภาวะเลือดออกผิดปกติถือไดวาเปนภาวะแทรกซอน
รุนแรงทีพบ
่ ไดทัง้ acuteและchronicrenalfailure74
ในยุคกอนที่จะมีการทําdialysisภาวะเลือดออกผิด
ปกติในผูป ว ยไตวายเรือ้ รังพบไดมากถึงรอยละ50และ
เปนสาเหตุการตายถึงรอยละ3075ผูป ว ยโรคไตวายเรือ้
รัง พบ ภาวะ เลือด ออก เอง ที่ บริเวณ ผิว หนัง ทาง เดิน
อาหารและทางเดินปสสาวะ76ภาวะเลือดออกผิดปกติมี
ตัง้ แตecchymosisเลือดกําเดาไหลเลือดออกบริเวณ
เหงือกและบริเวณรอยเจาะเลือดตลอดจนเลือดออก
ภายในทางเดินอาหารอยางรุนแรง77แตถาศึกษาเฉพาะ
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารที่ไมรุนแรงมากนักอาจ
พบไดบอยกวา78จากการศึกษาผูป ว ยไตวายเรือ้ รังทีเข่ ารับ
การสองกระเพาะอาหารเนื่องจากเลือดออกในทางเดิน
อาหารสวนบนนัน้ สามารถจะใหการวินจิ ฉัยจากความผิด
ปกติ ทาง กายวิภาค ที่ พบ ถึง รอยละ 90 โดย จะ พบ
angiodysplasiaบอยทีสุ่ ดนอกจากนียั้ งพบสาเหตุอืน่ ๆ
เชน gastric ulcer, duodenal ulcer, erosive
esophagitis,gastritisหรือduodenitis79ถือไดวา
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเปนภาวะแทรกซอนที่
พบบอยและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตไดบอย79 จาก
การเฝาสังเกตุพบวาภาวะเลือดออกเองทีรุ่ นแรงทีเกิ
่ ดใน
5
ผูป ว ยไตวายเรือ้ รังพบไดไมบอย สวนรายงานผูป ว ยที่
มีเลือดออกเองรุนแรงแสดงวาผูป ว ยเหลานีน้ าจะมีความ
บกพรองในกลไกการหามเลือดอื่นๆ รวมดวยสําหรับ
ภาวะเลือดออกทีบริ
่ เวณตางๆ ทีมี่ รายงานคือsubdural
hematoma,subarachnoidhemorrhageบริเวณ
pericarduimและpleuralspaceบริเวณanterior
chamberของลูกตา80ถาพิจารณาลักษณะเลือดออกใน
ผูป ว ยเหลานี้ จะพบวาเปนhematomaทีอวั
่ ยวะภายใน
ซึง่ บงบอกวานาจะเกิดจากความผิดปกติในดานการแข็ง
ตัวของเลือดมากกวาจะเปนจากความผิดปกติของเกร็ด
เลือด ซึ่ง มัก จะ เปน ลักษณะ ของ mucocutaneous
bleedingมากกวาซึง่ สาเหตุอาจเกิดจากheparinทีให
่

ขณะทําhemodialysisก็เปนได5
สรุปวาผูป ว ยuremiaมีความบกพรองในกลไกการ
หามเลือดปฐมภูมิเกิดจากความผิดปกติในหนาที่ของ
เกร็ดเลือด81รายงานตางๆ ทีเกี
่ ย่ วกับเรือ่ งภาวะเลือดออก
ผิดปกติในผูปวยuremiaมักจะเปนความบกพรองใน
หนาที่ของเกร็ดเลือดที่ตรวจพบทางหองปฏิบตั ิการเชน
bleedingtimeที่ นานกวาปกติหรือplateletaggregationทีผิ่ ดปกติมากกวาภาวะเลือดออกผิดปกติทีเกิ
่ ด
82
ขึน้ จริงๆทางคลินกิ ในผูป ว ยuremia แตความผิดปกติ
ใน หนาที่ ของ เกร็ด เลือด เหลา นี้ ไม สามารถ จะ ทํานาย
ความเสีย่ งตอภาวะเลือดออกผิดปกติได
สําหรับปญหาเลือดออกผิดปกติหลังทําหัตถการจาก
การศึกษาผูป ว ย1,000รายทีได
่ รบั การทําpercutaneousrenalbiopsyที่ Mayoclinicพบวาผูป ว ย69ราย
มีถายปสสาวะเปนเลือดในจํานวนนี้ มีถึง50รายทีเลื
่ อด
สามารถหยุดเองภายใน2วันสวนผูป ว ยทีจํ่ าเปนตองรับ
เลือดมี2รายพบperirenalhematoma14รายและ
จําเปนตองเขารับการผาตัด2ราย83จากการทบทวน
วารสารและรวบรวมผูป ว ยทีทํ่ าpercutaneousrenal
biopsyจํานวน14,000รายพบวาอุบตั การณ
ิ ของภาวะ
แทรกซอนที่รุนแรงเชนภาวะเลือดออกที่รุนแรงถึงแก
ชีวิต พบ นอย กวา รอยละ 0.384 แต อุบัติ การณ ของ
perinephric hematoma ขนาด เล็ก ๆ พบ จาก การ
ตรวจcomputerizedtomographyมีสูงถึงรอยละ85
ถึง9085-87ซึง่ ไมใชเรือ่ งแปลกที่ ภาวะแทรกซอนนีมั้ กพบ
เสมอ ใน การ ตัด ชิ้น เนื้อ ของ อวัยวะ ที่ รับ เลือด มาก กวา
รอยละ20ของcardiacoutput5ในกรณีที่มีปญหา
เลือดออกผิดปกติควร มองหาสาเหตุความบกพรองที่
กลไกการหามเลือดอืน่ ๆ ดวยเชนภาวะเกร็ดเลือดต่าํ 
ภาวะ ความ ผิด ปกติ ของ ระบบ การ แข็ง ตัว ของ เลือด
ดวย88สําหรับรายที่มีเลือดออกมากและจําเปนตองเขา
รับการผาตัดมักจะมีสาเหตุอื่นๆรวมดวยเชนภาวะ
ความดันโลหิตสูง83 หรือการ ที่เข็มตัดชิ้นเนื้อ ตัดเนื้อ
บริเวณไตหรือมามเปนแผลเหวะหวะ89 หรือเกิดจาก
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ความพิการ (anomaly)ของหลอดเลือดที่เลี้ยงไตการ
ไดรบั ยาheparinหรือมีamyloidทีไต
่ เปนตน90
Pathogenesisofplateletdysfunction
เปนทีทราบ
่ กันดีวาภาวะเลือดออกผิดปกติพบไดบอย
ในผูป ว ยuremiaความผิดปกติในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือด
และความบกพรองในกระบวนการplatelet-endothelial
interactionเปนสาเหตุทีสํ่ าคัญทีทํ่ าใหเลือดออกงายกวา
ปกติแมวาจะมีรายงานถึงความผิดปกติของเกร็ดเลือด
มากมายในผูปวยuremiaแตพยาธิสภาพกําเนิดของ
ความบกพรองในกลไกการหามเลือดยังไมทราบแนชัด91
Uremictoxin
การทําdialysisสามารถลดภาวะเลือดออกผิดปกติ
ทางคลินิกที่พบในผูปวยrenalfailureไดแสดงวา
uremictoxinนาจะเปนตัวการสําคัญทีทํ่ าใหเกิดความ
บกพรองในกลไกการหามเลือดทําใหเลือดออกงายแต
การ ทํา dialysis ก็ ไม สามารถ แกไข ความ ผิด ปกติ ใน
หนาที่ของเกร็ดเลือดและbleedingtimeที่นานกวา
ปกติใหกลับมาเปนปกติไดทุกรายแมบางรายจะสามารถ
แกไขไดแตก็ไมสมบูรณมีuremictoxinหลายตัวทีเชื่ อ่
วาจะขัดขวางการทําหนาทีของ
่ กลไกการหามเลือดในระยะ
ปฐม ภูมิ (primaryhemostasis)เชนurea,guanidinosuccinicacid,phenolicacid,middlemoleculeสําหรับ ureaอาจไมใชเปนtoxinทีสํ่ าคัญนัก
เนือ่ งจากไมพบความสัมพันธระหวางระดับbloodurea
nitrogen (BUN) ใน เลือด กับ bleeding time ใน
ผูป ว ยrenalfailure92สวนสารguanidinosuccinic
acidนัน้ พบวาสามารถยับยัง้ plateletและADP-inducedplateletprocoagulantactivationในบาง
รายงาน 93,94แตก็มีรายงานที่พบวาไมสามารถยับยั้ง
plateletaggregationทีเกิ
่ ดจากagonistตางๆ เชน
ADP,epinephrineหรือcollagenหรือยับยัง้ platelet
procoagulantactivityแมวา จะเติมสารguanidinosuccinicacidinvitroในระดับความเขมขนของสาร
ที่ สูง กวา ที่ พบ ใน เลือด ของ ผูปวย severe uremia ก็
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ตาม95,96 นอก จาก นี้ ยัง ไม พบ ความ สัมพันธ ระหวาง
ระดับความเขมขนของguanidinosuccinicacidใน
เลือดกับbleedingtime 97แตจากหลักฐานในสัตว
ทดลองและในมนุษยพบวาguanidinosuccinicacid
จะมีโครงสรางคลายกับL-arginineซึ่งเปนตัวตั้งตน
ของสารnitricoxide(NO)ซึง่ สารguanidinosuccinicacidสามารถเหนีย่ วนําใหหลอดเลือดสรางNOเพิม่
ขึ้นทําใหเกิดvasodilatationและยับยั้งการกระตุน
เกร็ดเลือดได98สวนphenolและphenolicacidถือวา
เปนuremictoxinเชนกันเนือ่ งจากสามารถdialyze
ออกไดและเมื่อเติมลงไปในplatelet-richplasma
สามารถยับยัง้ plateletaggregationและreleasereactionทีกระตุ
่ น โดยADP,epinephrineและthrom99,100
bin สวนuremicmiddlemoleculeซึง่ มีน้าํ หนัก
โมเลกุล500ถึง3,000daltonสามารถยับยัง้ การปลด
ปลอยserotoninจากเกร็ดเลือดและยับยัง้ platelet
aggregationที่ถูกกระตุนดวยADP,epinephrine
และcollagen101,102
ความ บกพรองของกลไกการหามเลือดในผูปวย
uremia
แมวาจะมีหลักฐานตางๆมากมายที่แสดงใหเห็นวา
ความบกพรองในกลไกการหามเลือดที่พบในuremia
เกีย่ วของกับความผิดปกติในองคประกอบหลายๆอยาง
ในprimaryhemostasisแตก็ไมสามารถชี้ชัดออกมา
ไดวาเปนกลไกใดกลไกหนึง่ โดยเฉพาะแตจากหลายๆ
การศึกษาพอจะแบงออกไดดังนี้คือความบกพรองใน
หนาทีและ
่ metabolismของเกร็ดเลือดความบกพรอง
ของvascularendothelialcellmetabolismความ
บกพรองของplateletvesselwallinteractionและ
ภาวะโลหิตจางที่พบในrenalfailure(ตารางที่2)
1. ความบกพรองของplateletfunctionand
metabolism
1.1 ความบกพรองในplateletaggregation
และreleasereaction
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ตารางที่ 2 Possiblehemostaticdefectsinuremia103
Defectsofplateletfunctionandmetabolism
-Abnormalaggregability
-DecreasedthromboxaneA2production
-Abnormalintracellularcalciummobilization
-Increasedintracellularcamp,Cgmp
Defectsofvascularendothelialcellmetabolism
-IncreasedPGI2(prostacyclin)release
-Increasednitricoxiderelease
Defectsofplatelet-vesselwallinteraction
-Decreasedplateletadhesion
-DecreasedvonWillebrandfactoractivity
Anemiaofrenalfailure

มี การ ศึ ก ษา มากมาย ที่ รายงาน ถึ ง ความ
บกพรองในplateletaggregationตอADPepinephrineและcollagen104-106ความบกพรองของการเกาะ
ของfibrinogenกับเกร็ดเลือดทีถู่ กกระตุน ดวยADP107
ความบกพรองในการเกาะกับreceptorนัน้ เชือ่ วาไมได
เกิดจากการ expressionของreceptorทีเปลี
่ ย่ นไปทัง้
นีเพราะ
้ จํานวนGPIIb/IIIacomplexบนผนังของเกร็ด
เลือดมีจํานวนปกติดังนัน้ ดวามบกพรองในการเกาะกับ
receptorเชือ่ วาเกิดจากสารพิษทีครั
่ ง่ คางอยูใน
 เลือดซึง่
108,109
สามารถdialyzeออกได  มี รายงาน หนึ่ง พบ วา
ความบกพรองของplateletaggregationทีถู่ กกระตุน
โดยcollagenจะมีความสัมพันธผกผันกับคาbleeding
timeแตจะไมสัมพันธกับภาวะเลือดออกผิดปกติทาง
คลินกิ 92ในบางรายงานพบวาplateletaggregation
ในผูปวยuremiaปกติหรือเพิ่มขึ้น110-113นอกจากนี้ยัง
พบวาหลังทําdialysisการaggregationของplatelet
จะพบทัง้ ทีดี่ ขนึ้ 106,109,114และทีแย
่ ลง114,115ทัง้ นีการ
้ แยลง
อาจเนือ่ งจากการdialysisนัน้ ไมเพียงแตกําจัดตัวยับยัง้
การทํางานของเกร็ดเลือดแตการทีเกร็
่ ดเลือดสัมผัสกับ
dialysismembraneขณะทําdialysisจะทําใหเกร็ด

เลือดถูกกระตุนในเวลาเดียวกัน88การทําdialysisจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนาที่ของเกร็ดเลือดเชน
การทําhemodialysisทําใหbleedingtimeยาวขึน้ 
และการตอบสนองตอตัวagonistinvitroลดลง116
1.2 การสรางthromboxaneA2ลดลง
การที่ระดับthromboxaneA2ลดลงเมือ่
เกร็ดเลือดถูกกระตุน ดวยADP,collagen,thrombin
และarachidonicacidแสดงถึงวามีความบกพรองใน
การสังเคราะหprostaglandinของเกร็ดเลือดทีระดั
่ บ
cyclo-oxygenaseอาจเปนทีเหนื
่ อหรือต่าํ กวาระดับนีก็้
117,118
ได สวนการสรางthromboxaneA2จะปกติเมือ่
กระตุน ดวยarachidonicacidและthromboxane
A2analogue(U-46619)119,120ผลการศึกษาครัง้ นีแสดง
้
วา ความ บกพรอง นา จะ อยู ที่ ตําแหนง การ ปลอย สาร
arachidonicacidจากเกร็ดเลือด88และสามารถแกไข
ได ดวย dialysis แสดง วา ตอง เกิด จาก ปจจัย ที่อยู ใน
พลาสมาของผูปวย106,118,120
1.3 ระดับcAMP,cGMPในเซลลเพิ่มขึ้น
ระดับcAMPในเกร็ดเลือดจะเพิ่มขึ้นใน
ผูปวย  renal failure121 การ เพิ่ม ขึ้น ของ cAMP นี้
สามารถจะยับยัง้ การสรางthromboxaneA2และcalciummobilizationตลอดจนaggregationและsecretionเนือ่ งจากcAMPเปนสารยับยัง้ secondary
messengerภายในของเกร็ดเลือด103Nitricoxide
(NO)  ซึ่ ง พบ ว า เพิ่ ม ขึ้ น ใน uremia 122 จะ กระตุ น
guanylatecyclaseทําใหระดับcGMPเพิม่ ขึน้ เกิดการ
ยับยัง้ adhesionและaggregationของเกร็ดเลือด91
2. ความบกพรองของvascularendothelial
cellmetabolism
2.1 การเพิม่ ขึน้ ของPGI2
พบวาหลอดเลือดจะสรางPGI2เพิ่มขึ้นใน
ผูป ว ยsevererenalfailureและในหนูทีไต
่ ถูกตัดออก
103
ทัง้ 2ขาง พบวาผนังหลอดเลือดของผูป ว ยuremia
จะ ปลอยสาร PGI2 เพิ่ม ขึ้น123 ทั้ง นี้ เกิด เนื่อง จาก ใน

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 16 No. 1 January-March 2006

Acquired Disorders of Platelet Function (Part 1)

พลาสมาของผูปวยuremiaมีสารกระตุนPGI2 อยาง
มาก103ความสําคัญในทางคลินกิ ยังไมชัดเจนทัง้ นีเนื
้ อ่ ง
จาก เรา ไม พบ ความ สัมพันธ ระหวาง ระดับ PGI2 กับ
bleedingtimeในผูป ว ยrenalfailureและการใหยา
aspirinที่ยับยั้งการสังเคราะหPGI2แทนที่จะทําให
bleedingtimeสัน้ ลงแตกลับนานมากขึน้ และเมือ่ ใหยา
estrogenแกไขความผิดปกติของbleedingtimeใน
หนูทีเป
่ นuremiaก็ไมมีผลตอการสรางPGI2124ระดับ
PGI2ทีเพิ
่ ม่ ขึน้ จะกระตุน adenylcyclaseทําใหระดับ
cAMPเพิ่มขึ้น103
2.2 Nitricoxideถูกปลอยออกมามากขึน้
Nitricoxideหรือendothelium-derived
relaxingfactorสรางจากendothelialcellและเกร็ด
เลือดสามารถยับยัง้ plateletaggregationไดผูป ว ย
uremiaจะมีระดับL-arginineซึง่ เปนprecursorของ
nitricoxideและcGMPซึง่ เปนsecondarymessengerของNOเพิม่ ขึน้ และการสังเคราะหNOของเกร็ด
เลือดเพิ่มขึ้นสนับสนุนบทบาทของNOในuremic
bleeding95,125และยังพบวาผูป ว ยuremiaจะมีระดับ
NO ใน ลมหาย ใจ ออกสูง126 นอก จาก นี้พลาสมาของ
ผูปวยuremiaยังสามารถกระตุนการสรางNOจาก
endothelialcellได122การศึกษาทีสนั
่ บสนุนกลไกนี้ พบ
วาเมือ่ อาสาสมัครสูดดมnitricoxideจะพบวาbleedingtimeยาวขึน้ และหลังจากฉีดNOinhibitorแลว
bleedingtimeจะสัน้ ลง76
3. ความบกพรองของplatelet-vesselwallinteraction
3.1 Plateletadhesionลดลง
จากหลายๆ รายงานพบวาเกร็ดเลือดผูป ว ย
uremiaไมสามารถเกาะและแผออก (spread) บนผิว
ของ subendothelium  ได127,128 บาง รายงาน พบ วา
adhesionของเกร็ดเลือดในuremiaจะเทากับcontrol
plateletแตตองใชvWFมากกวาปกติเพือ่ จะรักษาระดับ
adhesionไวสาเหตุอาจเกิดจากความบกพรองที่ตัว

53

เกร็ดเลือดหรือตัวยับยัง้ ในplasmaผูป ว ยuremia125
จากการศึกษาพบวาจํานวนplateletGPIb/IXreceptor
จะมีความสัมพันธผกผันกับคาserumcreatinine129
ดังนัน้ สาเหตุนาจะเกิดจากความผิดปกติในตัวยับยัง้ ทีพบ
่
130
ในplasmaผูปวยuremia มีการศึกษาพบวาเกร็ด
เลือดผูป ว ยuremiaจะมีinteractionกับsubendothelialลดลง125และเมือ่ ระดับvWFในผูป ว ยuremia
เพิ่มขึ้นจะสามารถแกไขความบกพรองดังกลาวได128
3.2 vonWillebrandfactoractivityลดลง
จากการศึกษาถึงvWFในผูปวยuremia
พบวามีระดับlowmolecularweightmultimerของ
vWFเพิ่มขึ้น131 สวนvWFชนิดlargestmultimer
ลดลงหรือหายไป132เนือ่ งจากlargestmultimerform
ของvWFมีบทบาทสําคัญในplatelet-vesselwall
interactionการคนพบครัง้ นี้ แสดงใหเห็นวาสาเหตุที่
สําคัญ คือ ความ บกพรอง ที่ platelet-vessel wall
interaction91ซึง่ สนับสนุนโดยทีค่ าbleedingtimeใน
ผูป ว ยuremiaสัน้ ลงเมือ่ ระดับvWFในพลาสมาเพิม่
ขึ้นหลังจากไดรับDDAVP133
4. ภาวะโลหิตจาง
พบวาความรุนแรงของภาวะโลหิตจางจะสัมพันธ
กับbleedingtimeทียาว
่ ขึน้ 110,134การแกไขภาวะโลหิต
จางในผูป ว ยrenalfailureดวยการเติมเม็ดเลือดแดง138
หรือใหrecombinanterythropoietin136จะลดภาวะ
เลือดออกผิดปกติทางคลินกิ และทําใหbleedingtime
สั้น ลง ได พบ วา ระดับ ของ hematocrit ที่ จะ ทําให
bleedingtimeปกติคืออยูระหว
 างรอยละ27ถึง32135
พบวาเม็ดเลือดแดงมีบทบาทในการสงเสริมดานกลไก
การหามเลือดไดหลายทางคือ137,138เม็ดเลือดแดงจะชวย
ในกระบวนการplateletvascularinteractionโดยที่
เม็ด เลือด แดง จะ ไหล เวียน อยู ใน สวน กลาง ของ หลอด
เลือดและเบียดเกร็ดเลือดใหออกไปอยูบริ
 เวณendothelialsurfaceทําใหเกร็ดเลือดสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางทันทวงทีเมื่อมีการฉีดขาดของendothelium
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นอกจากนีส้ วนผนังของเม็ดเลือดแดงยังมีสารADPอยู
สามารถกระตุนเกร็ดเลือดไดสามารถยับยั้งPGI2ของ
เกร็ดเลือดไดและฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงยังสามารถ
จับNOสงเสริมการเกิดthrombinจากการเผยตัว (exposure)ของprocoagulantmembranephospholipidsเปนตน
Cardiopulmonarybypasssurgery
แมวา การทําcardiopulmonarybypassจะทําให
ระดับปจจัยการแข็งตัวของเลือดลดลง และ ทําใหfibrinolyticactivityเพิ่มขึ้นแตความผิดปกติในการ
ทํางานของเกร็ดเลือดก็เปนสิ่งที่พบเห็นเปนประจําใน
ผูป ว ยเหลานี้ โดยอาจพบวาระดับเกร็ดเลือดทีต่่ าํ ลงและ
การ เสีย หนาที่ ของ เกร็ด เลือด พบ ได ใน ผูปวย ที่ ทํา การ
ผาตัดbypassเกือบทุกรายที่ใชbubbleหรือmembraneoxygenator139คาbleedingtimeจะนานกวา
ปกติเกินกวาคาที่ควรจะเปนสําหรับเกร็ดเลือดที่ต่ําใน
ระดับนัน้ ๆการaggregationของเกร็ดเลือดลดลงการ
ตอบสนองตอristocetinของเกร็ดเลือดลดลงปริมาณ
สารทีพบ
่ ใน α-granuleหรือdensegranuleลดลง139
ความผิดปกติในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดจะมากหรือนอย
ขึ้น กับ ระยะ เวลา ที่ ทํา การ ผา ตัด 140,141 ถา การ ผา ตัด ไม
ซับซอนมากหนาที่ของเกร็ดเลือดจะกลับคืนปกติภาย
ใน1ชัว่ โมง140แตอาจนานกวานีใน
้ ผูป ว ยบางราย142โดย
ทัว่ ไปหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดจะกลับคืนปกติใน2ถึง24
143
ชั่วโมง แมวาจะพบความบกพรองในกลไกการหาม
เลือดแตปญหาเลือดออกมากกวาปกติหลังผาตัดก็พบ
เพียงรอยละ5ของผูปวยในจํานวนนี้ภาวะเลือดออก
มากผิดปกติเกิดจากสาเหตุทางศัลยกรรมรอยละ50
และที่เหลือเกิดจากความบกพรองในหนาที่ของเกร็ด
เลือดและภาวะhyperfibrinolysisเปนสวนใหญ44
กลไกที่ทําใหเกร็ดเลือดเสียหนาที่เกิดจากplatelet
activationและfragmentation141,144เนือ่ งจากภาวะ
hypothermiaการสัมผัสกับผิวสังเคราะหทีมี่ fibrino-

genปกคลุมอยู การสัมผัสกับblood-airinterfaceการ
ทีเกร็
่ ดเลือดถูกทําลายขณะดูดซับเลือดการสัมผัสกับ
thrombin,  plasmin, ADP หรือ complement
่ ในระหวางทําการผาตัด
เปนตน145-148นอกจากนี้ ยาทีใช
เชนheparin,protamineและaspirinรวมทัง้ fibrin
degradationproductจะทําใหหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดเสีย
149-151
ไป
ในการรักษาภาวะเลือดออกมากในผูป ว ยเหลานี้ อาจ
ใชยาDDAVPซึ่งมีผลการศึกษาทั้งที่ไดผลลดการเสีย
เลือดระหวางผาตัดและไมไดผล152,153การใหยาantifibrinolyticsเชนtranexamicacidและ ε-aminocaproicacidสามารถลดการเสียเลือดจากการผาตัด
ได154,155 สวน การ ใช aprotinin (trasylol) ซึ่ง เปน
serineproteaseinhibitorสามารถปองกันการactivationโดยthrombin,plasminและproteaseอืน่ ๆที่
เกิดขึน้ ขณะทําcardiopulmonarybypassสามารถลด
การเสียเลือดหลังผาตัดได156ดีกวา ε-aminocarproic
acidหรือDDAVPและไดผลพอๆ กับtransamin
Antiplateletantibodies
ในโรคITP,SLE,ภาวะplateletalloimmunizationจะมีimmunoglobulinเกาะรอบๆเกร็ดเลือดทัง้
ทีเป
่ นการจําเพาะหรือไมจําเพาะก็ตามซึง่ จะขัดขวางการ
ทําหนาที่ของเกร็ดเลือดทําใหเกิดปญหาเลือดออกผิด
ปกติในกรณีโรคITPจะพบวาbleedingtimeยาวเกิน
กวาระดับเกร็ดเลือดที่ต่าํ ลงแสดงวาantibodyที่เกาะ
รอบๆเกร็ดเลือดรบกวนการทําหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดซึง่
ใน ผูปวย บาง ราย แมวา ระดับ เกร็ด เลือด จะ มาก เกิน
50,000/uLแตผูป ว ยก็มีเลือดออกทีผิ่ วหนังและเยือ่ บุมี
รายงานการศึกษาในผูป ว ยITPพบวามีความบกพรอง
ในหนาที่ของเกร็ดเลือดโดยพบวาaggregationของ
เกร็ดเลือดตอADP,epinephrineหรือcollagenเสีย
ไป157,158รวมทั้งในผูปวยSLEดวยมักพบaggregationของเกร็ดเลือดทีตอบ
่ สนองตอagonistลดลง159,160
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กลไกของการทีเกร็
่ ดเลือดทําหนาทีผิ่ ดปกติไปเชือ่
วาautoantibodyหรือalloantibodyจะขัดขวางการ
ทํางานของantigenทีเป
่ นเปาหมายโดยขัดขวางการทํา
หนาที่ของGPIIb-IIIaทําใหเกิดอาการคลายGlanzmannthrombasthenia161-163มีรายงานความบกพรอง
ใน หนาที่ ของ GPIb ใน ผูปวย severe refractory
thrombocytopenia คลาย ๆ กับ ผูปวย Bernard Souliersyndrome164นอกจากนี้ ยังพบวาautoantibodyสามารถรบกวนหนาทีของ
่ GPIaดวย165
Liverdisease
ผูป ว ยโรคตับมีความเสีย่ งตอภาวะเลือดออกผิดปกติ
จากสาเหตุตางๆหลายอยางความผิดปกติทางกายวิภาค
เชนesophagealvarices,gastritis,hemorrhoids
เปนตนทําใหเลือดออกในทางเดินอาหารไดภาวะhypersplenismที่เกิดจากportalhypertensionอาจ
ทําใหเกิดปญหาเกร็ดเลือดต่ํา166ความผิดปกติทางดาน
การแข็งตัวของเลือดและระบบลายลิ่มเลือดซึ่งเกิดจาก
การสังเคราะหปจจัยการแข็งตัวของเลือดลดลงภาวะ
dysfibrinogenemia  ภาวะ DIC เปนตน167 ความ
บกพรอง ใน หนาที่ ของ เกร็ด เลือด ก็ เปน สาเหตุ ทําให
ผูป ว ยโรคตับมีปญหาเลือดออกผิดปกติ168พบวาในผูป ว ย
cirrhosisจะมีbleedingtimeนานกวาปกติแมวา
ความ บกพรอง ทาง ปจจัย การ แข็ง ตัว ของ เลือด จะ มี ไม
มาก169ผูป ว ยโรคตับเรือ้ รังไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดจะมี
bleedingtimeที่นานกวาปกติและมีaggregation
ของเกร็ดเลือดลดลงรวมทัง้ procoagulantactivity
ลดลง170,171ความบกพรองในหนาที่ของเกร็ดเลือดจะ
สัมพันธกับความรุนแรงของโรคตับมีการศึกษาพบวา
bleedingtimeจะสัมพันธกับระดับbilirubinในเลือด
ทีเพิ
่ ม่ ขึน้ ผลการศึกษาดานplateletaggregationใน
ผูป ว ยโรคตับเรือ้ รังจะแตกตางกันในแตละรายงานและ
ไมพบความผิดปกติที่เปนลักษณะเฉพาะ103
สาเหตุของความผิดปกติในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดอาจ
เกิดจากภาวะpolyclonalhypergammaglobulinemia
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ทีพบ
่ ในโรคตับซึง่ immunoglobulinทีเพิ
่ ม่ สูงขึน้ จะจับ
กับเกร็ดเลือดทําใหเกร็ดเลือดเสียหนาทีไป
่ การเปลีย่ น
แปลงของสวนประกอบของไขมันที่ผนังของเกร็ดเลือด
ซึง่ พบวาระดับarachidonicacidลดลงเปนผลใหเกร็ด
เลือดเสียหนาทีได
่ ระดับfibrinหรือfibrinogendegradationproducts(FDP)ทีพบ
่ สูงในตับสามารถยับยัง้
การ aggregation ของ เกร็ด เลือด นอก จาก นี้ การ
สังเคราะหfibrinogenทีผิ่ ดปกติเชนภาวะacquired
dysfibrinogenemiaในผูป ว ยตับวายสามารถปองกัน
การปฏิสัมพันธ(interaction)ของเกร็ดเลือด103นอก
จากนี้ภาวะhypofibrinogenemiaจะทําใหเกิดการ
aggregationของเกร็ดเลือดบกพรองแตมักจะพบใน
ผูปวยที่โรคตับรุนแรงมากเนื่องจากระดับความเขมขน
ของfibrinogenในเลือดมีมากกวาทีจํ่ าเปนสําหรับใชใน
กระบวนการaggregationถึง15เทา172อยางไรก็ตาม
สาเหตุตางๆที่กลาวไวขางตนไมมีสาเหตุหนึ่งที่สามารถ
ระบุไดวาเปนสาเหตุทําใหเกร็ดเลือดทําหนาที่ผิดปกติ
โดยตรง103
Dysproteinemia
ความผิดปกติในหนาทีของ
่ เกร็ดเลือดพบไดประมาณ
หนึ่งในสามของผูปวยIgAmyelomaหรือWaldenstrommacroglobulinemiaรอยละ15ของผูปวย
IgGmyelomaและพบบางบางครั้งในผูปวยmonoclonalgammopathywithundeterminedsignificance173สําหรับปญหาความบกพรองในกลไกการหาม
เลือดในผูปวยเหลานี้อาจเกิดจากhyperviscosity
syndrome174,heparin-likecoagulationinhibitor175
ปญหาแทรกซอนจากamyloidosisเชนacquired
factorXdeficiency176หรือamyloidangiopathy177
ความบกพรองเหลานี้ผูปวยบางรายอาจพบความผิด
ปกติของการตรวจการหองปฏิบัติการเชนthrombin
time ผิด ปกติ แต ไม พบ ภาวะ เลือด ออก ผิด ปกติ ทาง
คลินิก178
มีรายงานความผิดปกติของbleedingtimeplatelet
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adhesion platelet aggregation และ platelet
procoagulantactivityในผูป ว ยparaproteinemia
โดยจะมีbleedingtimeนานกวาปกติพบความผิด
ปกติของplateletadhesionและaggregationแต
ความผิดปกติเหลานีไม
้ สามารถทํานายความเสีย่ งตอการ
มีเลือดออกผิดปกติในทางคลินกิ ได179ความบกพรองใน
หนาทีของ
่ เกร็ดเลือดจะสัมพันธกับระดับparaprotein
ในเลือดและการทําplasmapharesisสามารถแกไข
ภาวะความบกพรองตางๆเหลานี้ได179ความบกพรอง
ในหนาที่ของเกร็ดเลือดในผูปวยที่มีเลือดออกอยางรุน
แรงนัน้ เกิดจากparaproteinไปเกาะที่ GPIIIaทําให
เกิดภาวะความผิดปกติทีคล
่ ายthrombasthenia180และ
เกาะบริเวณGPIb/IXเกิดภาวะacquiredvonWillebranddiseaseคลายกับtypeIIvWDซึ่งพบไดใน
โรค Waldenstrom’s macroglobulinemia และ
monoclonalgammopathyอื่นๆ181ผูปวยบางราย
ระดับVWFในพลาสมาจะลดลงบางรายmultimer
ขนาดใหญจะขาดหายไปเชือ่ วาmyelomaproteinจะ
ปฏิสัมพันธ กับ VWF ทําให VWF ถูก เรง กําจัด จาก
พลาสมามากขึน้ 5มีรายงานพบautoantibodyตอA1
และA3domainของVWFในผูป ว ยmultiplemyelomaทําใหการปฏิสัมพันธระหวางVWFกับGPIb
เกิดความบกพรอง182
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