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Relativesensitivitiesoflicensednucleicacidamplification
testesfordetectionofviremiainearlyhuman
immunodeficiencyvirusandhepatitisCvirusinfection
MichaelP.Busch,SimoneA.Glynn,DavidJ.Wright,DaleHirschkorn,MeganE.Laycock,JoanMcAuley,YonglingTu,
CristinaGiachetti,JamesGallarda,JohnHeitman,andStevenH. KleinmanfortheNationalHeart,Lung,andBloodInstitute
NucleicAcidTestStudyGroup Transfusion 2005;45:1853.

การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค
หา HIV RNA และ HCV RNA จาก พลาสมา รวม
(MPs;minipools)และพลาสมาจากผูบริ
 จาคคนเดียว
(ID;individual)ดวยเทคนิคNucleicacidamplificationtests(NAT)จาก2บริษทั คือRocheMolecularSystemsและGen-Probe/Chironซึง่ ผานการจด
ทะเบียนการคาจากFDAของประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่
ใชตรวจการติดเชือ้ ระยะแรกของเชือ้ ไวรัสเอชไอวีและเชือ้
ไวรัสตับอักเสบซี
วีธกี ารศึกษาใชตัวอยางพลาสมาของผูบริ
 จาคโลหิตที่
ติดเชือ้ HIVจํานวน12panels(116serialsamples)
และพลาสมาทีติ่ ดเชือ้ HCVจํานวน12panels(180
serials)ซึง่ เปนตัวอยางทีติ่ ดเชือ้ ในระยะแรกโดยทําการ
ทดสอบ1ครั้งหรือทดสอบตัวอยางเดียวซ้ํา3ครั้งใน
คราวเดียวกันโดยแบงบรรจุใสหลอดขนาดเล็กและใชรหัส
ชี้บง ทํา การ ทดสอบ จาก พลาสมา ที่ ไม เจือ จาง และ จาก
พลาสมาทีถู่ กเจือจางตามวิธกี ารทีใช
่ ในการตรวจคัดกรอง
แบบminipools(1:16สําหรับน้าํ ยาGen-Probe;1:24
ใชสําหรับน้าํ ยาRoche);ถาผลการทดสอบ2น้าํ ยาไม
ตรงกันจะทําการทดสอบซ้ําเพิ่มเติมใชตัวอยางเดิม20
ครั้งการคํานวณหาคาOddsratios(ORs)ใชเปรียบ
เทียบการตรวจพบRNAซึง่ ใชวิธทดสอบ
ี
แตกตางกันโดย

ใชlogisticregressionmodelsและศึกษาความแตก
ตางของระยะเวลาในการลดwindowperiodและ
yieldsของการทดสอบในโลหิตบริจาคโดยการตรวจ
แบบminipoolsหรือindividual
ผล การ ศึกษา พบ วา ความ แตก ตาง ของ อัตรา การ
ตรวจพบเชื้อโดยวิธีNATระหวางน้ํายาRocheและ
Gen-Probeมีนอยมากยกเวนการทดสอบในตัวอยางที่
มีจํานวนเชื้อในระดับต่ํามากคาOddsratios(ORs)
ในการตรวจพบRNAโดยน้าํ ยาGen-Probeกับน้าํ ยา
Rocheมีนัยสําคัญสําหรับเชื้อHIVเมื่อตรวจ แบบ
minipools(1.8;ที่ความเชื่อมั่นรอยละ95%confidenceintervalCI,1.3-2.5)แตไมมีนัยสําคัญเมื่อ
ตรวจแบบindividual(1.0;95%CI,0.72-1.4)คา
OddsratiosของการตรวจพบHCVRNAมีคาสูงถา
ใชน้ํายาGen-Probeไมวาจะตรวจแบบindividual
(2.3;95%CI,1.6-3.2)หรือminipools(4.0;95%CI,
2.8-5.8)ซึ่งความแตกตางนี้หมายความวาระยะเวลาใน
การลดwindowperiodนอยกวา1วันและตรวจพบ
การติดเชื้อนอยกวาหรือเทากับ1รายตอโลหิตบริจาค
20ลานยูนิต ในทาง ตรงกันขามการเปรียบเทียบการ
ตรวจแบบindividualกับminipoolsจะมีคาสูงในการ
ตรวจ เชื้อ ทั้ง สอง ชนิด ( คา ORs สําหรับ การ ตรวจ
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individualกับminipoolsมีคาอยูระหว
 าง45.3-93.4)
ซึ่งyieldsของการทดสอบตรวจการติดเชื้อไดเพิ่มขึ้น
1-2รายตอโลหิต10ลานยูนติ
สรุปไดวาความแตกตางของความไวของการทดสอบ
การติดเชือ้ HIVและHCVโดยเทคนิคNATของน้าํ ยา
จาก2บริษทั คือRocheMolecularSystemsและ

Gen-Probe/Chironมีนอยมากและไมมีนัยสําคัญทาง
คลีนิคโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหวางการทดสอบ
แบบminipoolกับindividual
สิณีนาฏ อุ ทา
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
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PredictorsofOutcomeinChildrenwith
LangerhansCellHistiocytosis
RimaF,etal. PediatrBloodCancer 2005;45:37-42.

Langerhanscellhistiocytosisเปนโรคที่พบได
นอยมีอาการแสดงทางคลินกิ ทีหลาก
่
หลายมีตัง้ แตหาย
เองไดจนกระทัง่ มีการดําเนินโรคทีรุ่ นแรงการทํางานของ
อวั ย วะ ต า งๆ เสี ย ไป หรื อ ถึ ง แก ชี วิ ต  การ ศึ ก ษา นี้ มี
วัตถุประสงคเพือ่ ตองการทราบปจจัยทีมี่ ผลตอการกลับ
เปนซ้ําของโรค(Reactivation)และการพยากรณของ
โรคนี้ โดยเปนการศึกษาทีเกี
่ ย่ วของกับกระดูก
การ ศึกษา นี้ ทํา การ ศึกษา ใน ผูปวย เด็ก ที่ ได รับการ
วินจิ ฉัยLangerhanscellhistiocytosisโดยมีผลการ
ตรวจ ทาง พยาธิ ยืนยัน การ วินิจฉัย จํานวน 132 คน
ศึกษาโดยวิธีRetrospectiveทบทวนเวชระเบียนของ
โรงพยาบาลเด็กประจํารัฐลอสแองเจลลิสในชวงระหวาง
1มกราคม2527ถึง31ธันวาคม2543โดยขอมูลทีนํ่ า
มาศึกษาประกอบดวยอายุขณะทีได
่ รบั การวินจิ ฉัยเพศ
ตําแหนงของอวัยวะทีมี่ รอยโรคชนิดของการรักษาการ
กลับเปนซ้าํ ของโรค(ตําแหนงที่กลับเปนซ้าํ จํานวนรอย
โรคทีกลั
่ บเปนซ้าํ เวลาของการกลับเปนซ้าํ )
โดยในการศึกษานีกํ้ าหนดการกลับเปนซ้าํ (Reactivation)หมายถึงการเกิดรอยโรคใหมโดยเปนที่ตําแหนง
เดิมหรือตําแหนงใหมก็ไดขณะทีไม
่ ไดรบั การรักษาใดๆ
การศึกษานีได
้ แบงผูป ว ยออกเปน4กลุม ตามตําแหนง
รอยโรคโดยมีผูป ว ย3คนถูกตัดออกจากการศึกษา
เนือ่ งจากขาดการติดตามการรักษากลุม ที่ 1single
bonelesion 48คน (รอยละ36)อายุเฉลี่ย51/2ป
ผูป ว ยกลุม นีได
้ รบั การรักษาโดยSurgicalcurettage39
คน(รอยละ83)3คนรักษาดวยยาเคมีบําบัด6คนรักษา
ดวยการฉายรังสีกลุม ที่ 2multiplebonelesion40

คน (รอยละ30)อายุเฉลีย่ 41/2ป21คนรักษาดวยยา
เคมีบําบัด7คนรักษาดวยยาเคมีบําบัดรวมกับการฉาย
รังสี2คนรักษาโดยฉายรังสี(ตําแหนงกะโหลกศรีษะ
และกระดูกตนคอ)10คนทําsurgicalcurettageกลุม
ที่3multipleorganinvolvement34 คน (รอยละ
30)อายุเฉลีย่ 23เดือนผูป ว ยทุกคนไดรบั การรักษาดวย
ยาเคมีบําบัด (PrednisoloneและVinblastineและ
อาจมีการใชEtoposideและหรือ6-MPรวมในผูป ว ย
บางราย)7คนตองฉายรังสีรวมกับการใหยาเคมีบําบัด
กลุม ที่ 4singleorganinvolvementwithoutbone
lesion7คน (รอยละ 5)อายุเฉลีย่ 2ปมีรอยโรคทีผิ่ ว
หนัง(รักษาดวยtopicalsteroidcream)รอยโรคที่
suprasellarmass(รักษาโดยการผาตัด)รอยโรคทีต่ อม
น้าํ เหลือง(รักษาดวยPrednisoloneและVinblastine)
รอยโรคในหลอดลม(รักษาดวยการผาตัด)รอยโรคที่
ปอด(รักษาดวยPredenisolone13เดือน)
ผลการศึกษาแบบmultivariateanalysis ศึกษา
ในผูป ว ย3กลุม (กลุม singlebonelesion,multiple
bonelesionและmultipleorganinvolvement)สวน
กลุม ที่ 4singleorganinvolvementwithoutbone
lesion ไมรวมเขาในการศึกษาทางสถิติ เนือ่ งจากเปนที่
ทราบกันถึงการพยากรณโรคทีดี่ มากอยูแล
 วพบวาปจจัย
ที่มีผลตอการกลับเปนซ้ําของโรคไดแกตําแหนงของ
รอยโรคโดยผูปวยที่มีmultiplebonelesionและ
multipleorganinvolvementมีความเสีย่ งตอการกลับ
เปนซ้ําของโรคสูงกวาผูปวยที่มีsinglebonelesion
(hazardratio=7.1และ11.6ตามลําดับ)ผูป ว ยอายุ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549

70

ยอวารสาร

นอยกวา1ปทีมี่ รอยโรคเปนmultipleorganinvolvementมีความเสีย่ งสูงขึน้ ในอัตราการตายเมือ่ อายุ2ป
เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป ว ยทีวิ่ นจิ ฉัยเมือ่ อายุมากกวาถามี
multipleorganinvolvementเหมือนกัน(hazard
ratio=6.2,p=0.022) ความผิดปกติทางตอมไรทอ
พบไดมากกวาในผูที่มีรอยโรคที่กะโหลกศรีษะเทียบกับ
ไมมีรอยโรคทีกะ
่ โหลกศรีษะ (รอยละ20ตอรอยละ 7.5)
จากการศึกษานีสรุ
้ ปไดวาPredictoroutcomeของ
Langerhanscellhistiocytosisไดแกmultipleorganinvolvement,multiplebonelesion,อายุขณะ

วินิจฉัยนอยกวา1ปและรอยโรคที่กะโหลกศรีษะแต
อยางไรก็ตามผลการศึกษานีอาจ
้ มีขอจํากัดในความแตก
ตางของวิธกี ารรักษาในผูป ว ยกลุม เดียวกันและขอมูลการ
รักษาซึง่ อาจประเมินยากเนือ่ งจากเวลาการศึกษานานถึง
17ป
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