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นิพนธตนฉบับ

ภาวะ Pure Red Cell Aplasia ที่เกิดจากภูมิตานทานตอ Erythropoietin
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
วราชัย  เครงวิรัตน และ วิเชียร มงคลศรีตระกูล

หนวยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

บทคัดยอ : ภาวะ pure red cell aplasia (PRCA) เปนภาวะความผิดปกติที่เซลลตนกำ�เนิดของเม็ดเลือดแดง (erythroid precursor)
หายไปจากไขกระดูก สงผลใหเกิดโลหิตจางอยางรุนแรง โดยที่ปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดในไขกระดูกอยูในเกณฑปกติ ภาวะ
นี้เกิดไดจากหลายปจจัย เชน การติดเชื้อ Parvovirus B19, โรคภูมิตานทานผิดปกติ (autoimmune diseases), โรคมะเร็งตอมน้ำ�
เหลืองหรือเกิดจากยาบางชนิด โดยทั่วไปการเกิด PRCA หลังใช erythropoietin มักเกิดในผูปวยไตวายที่ไดยาทางใตผิวหนัง โดยเกิด
จากรางกายสรางภูมิตานทานตอฮอรโมน erythropoietin (anti-recombinant human erythropoietin antibody, anti-r-HuEpo)
ทำ�ใหรางกายไมตอบสนองตอการฉีดฮอรโมน จึงพบเม็ดเลือดแดงตัวออนในกระแสเลือดต่ำ� และตรวจไขกระดูกจะไมพบเม็ดเลือดแดง
ตนกำ�เนิดโดยที่เซลลชนิดอื่นๆ ปกติ สมมติฐานการเกิดโรคอาจเกิดจากภาวะทางระบบภูมิคุมกัน, ภาวะทางพันธุกรรม เชน human
leukocyte antigen (HLA), การเก็บหรือการขนยายยา เปนตน ผูวิจัยไดทำ�การศึกษาผูปวยโรค PRCA ที่เกิดจาก anti-r-HuEpo
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในเวลา 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551) พบผูปวยทั้งสิ้น 5 รายแตสามารถติดตามขอมูลรายละเอียดตางๆ
รวมทั้งการรักษาไดเพียง 3 ราย โดยผูปวยมีอายุเฉลี่ย 71 ป (48-80) ระยะเวลาตั้งแตการไดรับการรักษาดวย erythropoietin จน
เกิด pure red cell aplasia โดยเฉลี่ย 18 เดือน (4-39 ป) ผูปวยทุกรายมี anti HIV negative, ทุกรายไมพบกอนจากการตรวจ
ภาพรังสีทรวงอก ผูปวยทุกรายไดรับยา erythropoietin แบบฉีดเขาใตผิวหนัง โดยใหในขนาดตั้งแต 4,000-10,000 unit ตอสัปดาห
ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินเรื่องของยาที่อาจมีผลตอการเกิดภาวะ PRCA, เจาะเลือดตรวจ reticulocyte และการตรวจไขกระดูก
เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยแลวจะทำ�การตรวจเลือดเพื่อหา HLA วามีความสัมพันธกับการเกิดโรคหรือไม รายละเอียดของผูปวยรวม
ทั้งการรักษาไดกลาวไวในรายงาน
Key Words : l PRCA l Phramongkutklao l Erythropoietin l HLA
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2552;19:35-41.
Pure red cell aplasia (PRCA) เปนภาวะความผิดปกติ
ของเซลลตนกำ�เนิดเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก เกิดไดจากหลาย
สาเหตุ เชน การติดเชื้อ Parvovirus B19, โรค autoimmune
disease, ภาวะมะเร็งตอมน้ำ�เหลืองหรือเกิดจากยาบางชนิด ซึ่ง
สงผลใหเซลลตนกำ�เนิดเม็ดเลือดแดง (erythroid precursor
หรือ progenitor cell) ลดลง แตปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกร็ด
เลือดปกติ ทำ�ใหเกิดภาวะโลหิตจาง และผูปวยอาจมีอาการออน
เพลีย เหนื่อยงาย ในผูปวยโรคหัวใจอาจเกิดอาการแนนหนาอก
ได จำ�เปนตองไดรับเลือดบอยๆ เฉลี่ยประมาณ 1 ยูนิทตอสัปดาห
ไดรับต นฉบับ 4 ธันวาคม 2551 ใหลงตีพิมพ 23 ธันวาคม 2551
ตองการสำ�เนาตนฉบับติดตอ นพ.วิเชียร มงคลศรีตระกูล หนวยโลหิตวิทยา กอง
อายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ฮอรโมน erythropoietin ใชในผูปวยโรคไตวายเรื้อรังที่ไดรับ
การฟอกเลือด (hemodialysis) หรือผูปวยที่มีพัฒนาการของเซลล
ไขกระดูกผิดปกติ (myelodysplastic syndrome) หรือภาวะ
โลหิตจางที่เกิดจากการขาด erythropoietin และมีคาฮีโมโกลบิน
(hemoglobin, Hb) นอยกวา 11 g/dL หลังจากไดรับการรักษา
ดวยฮอรโมน erythropoietin ถาผูปวยตอบสนอง จะมีคา Hb สูง
ขึ้น แตในผูปวยบางรายที่มีภาวะโลหิตจางเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เคยตอบ
สนองตอการใหยา และพบวาเม็ดเลือดแดงตัวออนในกระแสเลือด
มีปริมาณลดลง (reticulocytopenia) โดยที่จำ�นวนเม็ดเลือดขาว
และเกร็ดเลือดอยูในเกณฑปกติ ในขณะที่เม็ดเลือดแดงตนกำ�เนิด
(erythroid precursor cells) ในไขกระดูกมีปริมาณลดลงอยาง
มาก อันเกิดจากการที่รางกายผูปวยมีการสรางภูมิตานทานตอ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2552
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ฮอรโมน erythropoietin (anti-erythropoietin antibody) ขึ้น
ภาวะ PRCA ที่เกิดจาก anti-erythropoietin antibody นี้
เปนภาวะที่เกิดไมบอย สามารถยืนยันการวินิจฉัยไดจากการตรวจ
ไขกระดูก ซึ่งจะพบวามีการลดลงของ erythroid precursor cells
จนมีปริมาณต่ำ�กวา 5% รวมกับการตรวจพบ anti-erythropoietin
antibodyโดยวิธี ELISA (enzyme linked immunosorbent
assays) หรือ RIPA (radioimmunoprecipitation assay)
วิธีการศึกษา
รวบรวมผูปวยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาทุกรายที่ไดรับ
erythropoietin แลวเกิดปญหาเรื่องโลหิตจางเพิ่มมากขึ้น รวมกับ
มี reticulocytopenia โดยไมพบสาเหตุอื่นนอกจากนี้ผูปวยจะ
ไดรับการประเมินดวยการเจาะไขกระดูกและอานผลชิ้นเนื้อจากพยาธิ
แพทยและแพทยอายุรศาสตรโรคเลือด วาเขาไดกับ PRCA, การ
ตรวจหา antibody ตอ erythropoietinโดยสงเลือดตรวจยืนยัน
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, การตรวจ anti-HIV antibody, การ
ถายภาพรังสีทรวงอก, การตรวจ thyroid function test และ
antinuclear antibody
ผูปวยที่ไดรับการรักษา จะไดรับการเจาะเลือดเพื่อประเมิน
ผลการรักษาดวยคาความเขมขนของเลือด (hematocrit, Hct),
reticulocyte count และปริมาณของเลือดที่ให

ผลการศึกษา
ไดทำ�การรวบรวมขอมูลผูปวยตั้งแต พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551
โดยมีผูปวยที่สงสัยภาวะ pure red cell aplasia (PRCA) ทั้งสิ้น
6 คน ซึ่งหลังไดรับการรักษาดวย erythropoietin แลวเกิดภาวะ
โลหิตจางเพิ่มมากขึ้นโดยไมพบสาเหตุ รวมกับมี reticulocytopenia
เปนผูปวยเกา 1 ราย เปนผูปวยใหม 5 ราย ผูปวยใหม 2 ราย
ไมยินยอมใหทำ�การเจาะไขกระดูก 1 ราย และไมสมัครใจรักษา
ตอ 1 ราย คงเหลือผูปวยใหมระหวางการศึกษาทั้งหมด 3 ราย
รวมผูปวยที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมด 4 ราย
ตารางที่ 1 แสดงถึงลักษณะผูปวยแตละราย โดยผูปวยมีอายุ
เฉลี่ย 71 ป (พิสัย 48-80 ป) ระยะเวลาตั้งแตการไดรับการรักษา
ดวย erythropoietin จนเกิด PRCA โดยเฉลี่ย 18 เดือน (พิสัย
4-39 เดือน) ผูปวยทุกรายมีผล anti HIV antibody เปน nonreactive, ผูปวยรายแรกมี thyroid function test ปกติ ผูปวย
รายที่สองและรายที่สาม ไมไดประเมิน สวนผูปวยรายที่สี่เคยทำ�
subtotal thyroidectomy ผลการตรวจ thyroid function ปกติ
ขณะที่ไดรับยาธัยรอยดฮอรโมน ทุกรายไมพบกอนจากการตรวจ
ภาพรังสีทรวงอก และ 2 รายตรวจ antinuclear antibody
(ANA) ผลลบ สวนอีก 2 รายไมไดตรวจ ผูปวยทุกรายไดรับ
ยา erythropoietin แบบฉีดเขาใตผิวหนัง โดยใหในขนาดตั้งแต
4,000-10,000 unit ตอสัปดาห
ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินในเรื่องของยาอื่นๆ ที่อาจมี

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะผูปวยแตละรายที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน pure red cell aplasia จาก erythropoietin antibody
เพศ
อายุ (ปี)
ระยะเวลาการเกิด PRCA หลังได้ยา (เดือน)
Anti-HIV
Thyroid function test
Chest X-ray
Antinuclear antibody
Route
Hemoglobin (g/dL)
Platelets (× 1,000/mm3)
WBC (× 1,000/mm3)
Corrected reticulocyte
Smoking
Alcoholic Drinking
Physical status

ผู้ป่วยรายที่ 1
Male
80
39
Non-reactive
Normal
Normal
Normal
Subcutaneous
6.4
182
6.1
0.5
No
Social
Independent

ผู้ป่วยรายที่ 2
Female
48
8
Non-reactive
NE
Normal
NE
Subcutaneous
5.6
179
4.4
0.07
No
No
Independent

ผู้ป่วยรายที่ 3
Female
80
17
Non-reactive
NE
Normal
NE
Subcutaneous
9.2
208
7.7
0.5
No
No
NE

NE: Not evaluated
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ผู้ป่วยรายที่ 4
Male
77
4
Non-reactive
Normal
Normal
NE
Subcutaneous
5
168
5.1
0.2
No
No
Independent

ภาวะ Pure Red Cell Aplasia ทีเ่กิดจากภูมิตานทานตอ Erythropoietin ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ผลตอการเกิดภาวะ PRCA, ไดรับการตรวจไขกระดูก, และเจาะ
เลือดตรวจ reticulocyte count เมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยแลวจะ
ทำ�การตรวจเลือดเพื่อหา Human leukocyte antigen วามีความ
สัมพันธกับการเกิดโรคหรือไม แตผูปวยรายที่ 4 ไมไดรับการเจาะ
เลือด ผลเปนดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 เปนคาเฉลี่ยของระดับ Hb, เม็ดเลือดขาว, เกล็ด
เลือด และคา creatinine ระหวางการรักษา โดยพบวาผูปวยรายที่
1 คาเฉลี่ยมีจำ�นวนเกล็ดเลือด แตในขณะที่วินิจฉัย จำ�นวนเกล็ด
เลือดต่ำ�กวาปกติ ซึ่งอาจเกิดจากยาหรือภูมิตานทานทำ�ลายเกล็ด
เลือด ในขณะที่ผูปวยรายอื่น มีเม็ดโลหิตขาว และเกร็ดเลือดปกติ
แผนภูมิที่   1 เปนการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของระดับ
Hb ระหวางการรักษาและการติดตามผลการรักษาโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ผูปวยรายที่ 1
ผูปวยชายไทยอายุ 80 ป มีโรคประจำ�ตัว คือโรคความดันโลหิต
สูง เสนเลือดหัวใจตีบ เกาต และไตวายเรื้อรัง เคยสวนหัวใจ และ
ไดรับยากระตุนเม็ดเลือดแดง erythropoietin alpha (Hemax®)
ฉีดเขาใตผิวหนัง 2 ครั้งตอสัปดาห ตั้งแตป 2548 เพื่อรักษาภาวะ
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจ HLA ในผูปวยแตละราย
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โลหิตจาง ผูปวยแข็งแรงดีมาตลอด ไมเคยไดรับเลือด รักษาประจำ�
อยูที่ศูนยแพทยจิตรลดา ยาที่ไดรับประจำ� (ขนาดยา เปน มก. ตอ
วัน) คือ Colchicine (0.6), Aspirin (375), Clopidrogel (75),
Simvastain (10) และ Isosorbide dinitrate (20)
ในเดือนกุมภาพันธ 2550 ผูปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาดวยปญหาเหนื่อยงาย ออนเพลีย นอนราบไมได
ตรวจพบภาวะหัวใจวาย และโลหิตจางอยางรุนแรง ไมมีประวัติ
ถายดำ� ปรึกษาแผนกโลหิตวิทยาดวยเรื่องโลหิตจางผลเลือดพบ
reticulocytopenia ไดทำ�การเจาะไขกระดูก เขาไดกับภาวะ PRCA
และตรวจหา erythropoietin antibody พบวาใหผลบวก จึงใหการ
วินิจฉัยเปน erythropoietin antibody induced PRCA สวน
ผลการตรวจหาสาเหตุอื่น พบวาปกติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ผูปวยไดรับการรักษาดวย Intravenous immunoglobulin
ขนาด 0.4 gm/kg/day ทั้งหมด 5 วัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2550
แตผูปวยไมตอบสนองตอการรักษา และยังคงใหเลือดเฉลี่ยสัปดาหละ
1 unit เพื่อใหคา Hct มากกวา 30% เนื่องจากผูปวยมีภาวะหัวใจ
ขาดเลือดและเคยรักษาดวยการสวนหัวใจ หลังจากนั้นอีก 1 เดือน
ผูปวยไดรับการรักษาดวย cyclosporine ขนาด 50 mg ตอวัน

ผูปวยรายที่ 1

ผูปวยรายที่ 2

ผูปวยรายที่ 3

HLA-A

*02CKRE/*34AE

*11/*2410

*02/*11BPDM

HLA-B

*1513/*3802

*1525/*1802

*46/*52GC

HLA-DRB1

*15/*16

*12/*15

*09MV/*1001

B3B4B5

DRB5*

B3*/B5*

-

HLA-DQB1

*05/-

*03(7)/*05

-

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของระดับ hemoglobin, white cell และ platelets และ creatinine ระหวางการรักษา
N
Hb (g/dL)
WBC (× 1,000/mm3)
Platelet (× 1,000/mm3)
Creatinine (g/L)

ผูปวยรายที่ 1

ผูปวยรายที่ 2

ผูปวยรายที่ 3

ผูปวยรายที่ 4

17
8.6
(6.3-10.5)
7.2
(3.8-14.6)
72
(43-108)
3
( 1.9-4.1)

15
9.1
(4.0-12.6)
5.9
(4.3-10.4)
315
(176 - 408)
6.1
( 5.2-7.0 )

14
8.3
( 6.5-11.2 )
11.5
(7.4-16.0)
209
(152-287)
2.0
( 1.8-2.3 )

18
8.6
(5.0-12.7)
8.3
(5.1-14.0)
202
(104-440)
4.4
( 3.1-5.6 )

N หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มีการเจาะ CBC เพื่อติดตามผลการรักษา
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ผูปวยรายที่ 1

ผูปวยรายที่ 2

ผูปวยรายที่ 3

ผูปวยรายที่ 4

แผนภูมิ 1 แสดงถึงคาความเปลี่ยนแปลงของระดับ hemoglobin หลังการวินิจฉัยและรักษา
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ภาวะ Pure Red Cell Aplasia ทีเ่กิดจากภูมิตานทานตอ Erythropoietin ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
เปนเวลา 2 เดือน แตผูปวยยังคงไดรับเลือดตลอด โดยไมสามารถ
ลดปริมาณการใหเลือดได จึงยาเปลี่ยนเปน prednisolone ขนาด
1 mg/kg/day เริ่มยาเมื่อเดือนตุลาคม 2550 หลังจากไดยา 10 วัน
ผูปวยมีอาการไข หนาวสั่น ผลการเพาะเชื้อจากเลือดพบ salmonella
group D ไดรับการรักษาดวยการใหยาปฏิชีวนะ ระหวางนอนโรง
พยาบาลพบวามีความผิดปกติของตับ ตรวจพบ HBsAg ใหผล
บวก เขาไดกับตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบบี ผูปวยไมตอบสนอง
ตอการรักษา และเกิดปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ซึ่งทำ�ใหเกิดระบบหายใจลมเหลว และ septic shock จนเสียชีวิต
ผูปวยรายที่ 2
ผูปวยหญิงอายุ 48 ป มีโรคประจำ�ตัวเปนความดันโลหิตสูง ไข
มันในเลือดสูง และไตวายเรื้อรัง ไดรับการรักษาดวยการลางไต และ
ฉีด erythropoietin alpha (Eprex®) เขาใตผิวหนัง 2 สัปดาหตอ
ครั้ง ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 คา Hct อยูในชวง 32-36% มา
ตลอด ยาเดิมที่ได (ขนาดยา เปน มก ตอ วัน) คือ Metoprolol
(100), Felodipine (10), Clonidine (150) Diltiazem (100),
Omeprazole (20), Folic acid และ FBC
ตอมาเดือนมกราคม 2549 ผูปวยเริ่มมีปญหาโลหิตจางมาก
ขึ้น คา Hct ลดลงจาก 24% เหลือ 16% ตอมาในเดือนมีนาคม
2549 ผูปวยมีอาการคลื่นไสอาเจียน เหนื่อยงาย ตรวจคา Hct
ได 9% จึงใหเลือด และหยุด erythropoietin ไดทำ�การตรวจ
ไขกระดูกและ antibody ตอ erythropoietin พบวาเขาไดกับ
ภาวะ erythropoietin antibody induced PRCA และไมพบ
สาเหตุอื่นจากการตรวจเพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 1
ผูปวยไดรับการรักษาดวย prednisolone ขนาด 1 mg/kg/
day เมื่อเดือนมีนาคม 2549 ในชวง 2 เดือนแรกของการรักษา
ผูปวยยังไดรับเลือดโดยเฉลี่ย 1 unit ตอสัปดาห ตอมาในเดือน
เมษายนไดให intravenous immunoglobulin ขนาด 0.4 gm/
kg/day ทั้งหมด 5 วันรวมดวย หลังจากนั้นสามารถลดขนาด
prednisolone ลงตามลำ�ดับ และไมพบผลขางเคียงจากการรักษา
ผุปวยไมตองรับเลือดหลังใหยา 2 เดือน และสามารถหยุดยาไดใน
เดือนพฤศจิกายน 2550 ใชเวลารักษา 1 ป 8 เดือน ขณะนี้ผูปวย
อยูระหวางติดตามการรักษา อาการทั่วไปปกติ ไมมีภาวะโลหิต
จางมากขึ้น
ผลการตรวจ erythropoietin antibody ซ้ำ�หลังจากไดรับการ
รักษาดวย prednisolone 3 เดือนใหผลลบเมื่อเดือน ตุลาคม 2550
ผูปวยรายที่ 3
ผูปวยหญิงอายุ 80 ป โรคประจำ�ตัวเปนความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง เบาหวาน และไตวายเรื้อรัง ไดรับการรักษาที่แผนก
โรคไตมาตลอด และเริ่มฉีดยา erythropoietin alpha (Eprex®)
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เขาใตผิวหนังสัปดาหละ 2 ครั้ง ตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 คา Hct
อยูในชวง 30-35% มาโดยตลอด
ยาเดิมที่ไดรับ(ขนาดยา เปน มก. ตอวัน) คือ Furosemide
(40), Prenolol (25), Felodipine (10) Fenofibrate (160),
CaCO3 (1,500) และNaHCO3 เดือนมิถุนายน 2549 ผูปวยมา
ตรวจที่แผนกโรคไต พบคา Hct จาก 33% ลดลงเหลือ 16% จึง
ใหเลือด หนึ่งเดือนตอมาผูปวยมีอาการแนนหนาอก เหนื่อยงาย คา
Hct ได 18% จึงไดเลือดอีก 2 unit และสงปรึกษาแผนกโลหิต
วิทยา จากการตรวจเพิ่มเติมดังที่กลาวมาแลว พบวาเขาไดกับภาวะ
erythropoietin antibody induced PRCA รวมกับไมพบสาเหตุ
อื่น ดังตารางที่ 1
ผูปวยไดรับการรักษาดวย prednisolone ขนาด 1 mg/kg/
day เมื่อเดือนกันยายน 2550 และยังคงไดเลือดเฉลี่ย 1 unit
ตอสัปดาหในชวง 3 เดือนแรกของการรักษา แตตอมาสามารถ
ลดขนาด prednisolone ลงไดตามลำ�ดับ เมื่อคา Hct คงที่ และ
reticulocyte count เพิ่มขึ้น ปจจุบันผูปวยได prednisolone
ขนาด 10 mg ตอวัน โดยคา Hct อยูระหวาง 25-28% และใหเลือด
ลดลงเหลือเดือนละ 1 unit ขณะนี้อยูระหวางติดตามการรักษาที่
แผนกโลหิตวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยไมพบผลขาง
ผลขางเคียงจากการใชยา
ผูปวยรายที่ 4
ผูปวยชายอายุ 77 ป มีโรคประจำ�ตัว ไดแก ความดันโลหิต
สูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง กลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด hypothyroidism จากการผาตัดตอมธัยรอยด ไดรับการ
รักษาที่แผนกโรคไตมาตลอด เริ่มฉีดยา erythropoietin alpha
(Eprex®) เขาใตผิวหนังสัปดาหละครั้ง ตั้งแตเดือนมกราคม 2547
คา Hct ประมาณ 28%
ยาเดิมที่ไดรับ (ขนาดยา เปน มก. ตอวัน) ไดแก Clopidrogel
(75), Atrovastain (10), Eltroxin (0.1), Doxazocin (4), Isosorbide
mononitrate (60), Nifedipine (30), Rosiglitazone (4) ในเดือน
พฤษภาคม 2547 ผูปวยมีอาการเหนื่อย ออนเพลีย ตรวจเลือด
พบคา Hct 16% รวมกับ reticulocytopenia ผูปวยไมมีประวัติ
ถายดำ� หรืออาเจียนเปนเลือด แตตรวจ fecal occult blood test
ใหผลบวก สงสัยวาเปนจาก antiplatelet จึงปรึกษาแผนกโลหิต
วิทยา เมื่อทำ�การตรวจเพิ่มเติมพบวาเขาไดกับภาวะ erythropoietin
antibody induced PRCA และไมพบสาเหตุอื่นจากการตรวจ
เพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 1
ผูปวยไดรับการรักษาเริ่มแรกดวยยากดภูมิคุมกัน tacrolimus
โดยเริ่มที่ขนาด 4 mg/day ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547 ในระหวาง
การรักษาพบวา ระดับของยาอยูใน therapeutic range ตลอด
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แตผูปวยยังคงไดรับเลือดเฉลี่ยสัปดาหละ 1 unit หลังจากได
tacrolimus 2 เดือน ไมพบวามีการตอบสนอง จึงหยุดยา และ
เปลี่ยนมาให intravenous immunoglobulin ในขนาด 0.4 gm/
kg/day นาน 5 วัน ผูปวยยังคงตอบสนองตอยาไมดีเทาที่ควร เนื่อง
จากไมสามารถลดการใหเลือดลงได จึงเพิ่มยา prednisolone ขนาด
0.5 mg/kg/day หลังจากนั้นพบวาสามารถลดการใหเลือดลงได
จึงลดขนาดของ prednisolone ลงตามลำ�ดับ จนหยุดยาไดหลัง
จากไดรับยานาน 9 เดือน โดยที่คา Hct อยูระหวาง 24-26%
หลังจากหยุดยา prednisolone ผูปวยไดรับ erythropoietin
alpha (Eprex®) โดยปรับขนาดตามคา Hct โดยเริ่มจากขนาด
4,000 unit ตอสัปดาห จนปจจุบันผูปวยไดรับยาอยู 10,000 unit
ตอสัปดาห และมีคา Hct ประมาณ 30% โดยไมเกิด PRCA ซ้ำ�
อีก
สรุปและวิเคราะหผล
Erythropoietin induced PRCA เปนภาวะที่พบไดนอย พบ
การรายงานครั้งแรกในป ค.ศ.1993 และมีการรายงานอีกครั้งในป
ค.ศ. 1996 และ 1997 เกิดจาก autoantibody ไปทำ�ลายฮอรโมน
erythropoietin ทำ�ใหเกิดการสรางเซลลตนกำ�เนิดของเม็ดเลือด
แดง (erythroid progenitors) ลดลง หรือเกิดการยับยั้งผาน T
cell โดยพบการรายงานมากขึ้นในผูปวยไตวายเรื้อรังที่ฉีดยาเขาชั้น
ใตผิวหนัง จะมีโอกาสเกิดมากกวาการฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ�อยาง
มีนัยสำ�คัญ ระยะเวลาการเกิดไมแนนอน พบไดตั้งแตหลังไดรับ
ยาใน 3 สัปดาหจนถึงหลายป4
ผูปวยที่เขารับการศึกษาทั้ง 4 ราย ทั้งหมดไดรับยา erythropoietin
alpha ในรูปฉีดเขาใตผิวหนัง โดยมีชื่อการคา Eprex® 3 ราย และ
Hemax® 1 ราย ผูปวยทุกรายเปนโรคไตวายเรื้อรัง และไดหยุด
Erythropoietin ทันทีที่สงสัย ทุกรายที่ตรวจ erythropoietin
antibody พบวาใหผลบวก ซึ่งเขาไดกับการศึกษาที่ไดทำ�กอนหนานี้
และจากการตรวจ HLA typing ทั้งหมด 3 ราย ไมพบวามีความ
สัมพันธกัน แตเนื่องจากจำ�นวนที่เขารับการศึกษามีจำ�นวนนอย จึง
ไมอาจสรุปไดวา HLA typing มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะนี้
หรือไม อยางไรก็ตามมีการศึกษา ถึงอุบัติการณของ HLA ที่มีความ
สัมพันธกับการเกิด PRCA คือ HLA-A∗ 02, HLA-A∗ 11 และ
HLA-A∗24 สำ�หรับ HLA-A loci, HLA-B∗18, HLA-B∗46,
HLA-B∗60 และ HLA-B∗62 สำ�หรับ HLA-B loci, และ HLADRB1∗09, HLA-DRB1∗12 และ HLA-DRB1∗15 สำ�หรับ
HLA-DR loci โดยเฉพาะอยางยิ่ง HLA-DRB1∗09 allele ซึ่ง
พบวามี odd ratio ถึง 2.89 (95% CI: 1.88-4.46; p-value:
<0.001) 8

สำ�หรับการรักษา ผูปวยตอบสนองดีตอการให immunosuppressive โดยมีรายงานวาใหผลการตอบสนองที่ดี มากกวา
รอยละ 80 โดยคนไขไมกลับมาเปนอีกหลังจากหยุดยา7 ระยะ
เวลาการตอบสนองของผูปวยแตละรายแตกตางกัน ตั้งแต 1-7
เดือน สวนการให intravenous immunoglobulin (IvIg) นา
จะมีประโยชนมากกวาในกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อ Parvovirus
B199
มีการศึกษาถึงการให immunosuppressive therapy6 เปนการ
รวบรวมผูปวย 47 ราย ที่ไดรับการยืนยันวาเปน erythropoietin
induced pure red cell aplasia โดยไดรับการรักษาตางๆ กัน
ไดแก corticosteroid, rituximab, mycophenolate mofetil,
cyclophosphamide, corticosteroid รวมกับ IvIg, corticosteroid
รวมกับ cyclophosphamide, cyclosporin, corticosteroid รวม
กับ plasmapheresis หรือการทำ� kidney transplantation
พบวาผูปวยที่ได corticosteroid รวมกับ cyclophosphamide
มีผลการตอบสนองดีที่สุด โดยดูจากคา reticulocyte ที่เพิ่มขึ้น
และความตองการใหเลือดที่ลดลง โดยพบวามีการตอบสนองสูง
ถึงรอยละ 87
จากรายงานผูปวยที่รักษาจนโรคสงบแลวไมมีผูปวยรายใด
ไดรับ erythropoietin อีก7 แตการศึกษานี้มีผูปวย 1 รายที่ไดรับ
erythropoietin ซ้ำ� และไมเกิดปญหาใดๆ ซึ่งตองอาศัยการติดตา
มอยางใกลชิดตอไป อนึ่งการกลับมาใช erythropoietin ในการ
รักษาใหมในกรณีที่คนไขเปนไตวายที่ตองทำ�การลางไต นับวาเปน
เรื่องที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
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Anti-r-HuEpo-associated Pure Red Cell Aplasia
in Phramongkutklao Hospital
Varachai Kraengwirat and Wichean Mongkonsritragoon
Hematology Division, Department of Medicine, Phramongkutklao Hospital

Abstract : Pure red cell aplasia (PRCA) is a condition, in which erythroid precursor cell disappeared from bone
marrow. This leads to severe anemia but the production of white blood cell and platelet counts are normal. It can
be caused by Parvovirus B19 infection, autoimmune diseases, lymphomas or drugs. PRCA after using erythropoietin
stimulating agent (ESA) is caused by antibody to erythropoietin (anti-recombinant human erythropoietin antibody,
anti-r-HuEpo). Commonly, it occurs in patients with chronic renal failure who receive ESA by subcutaneous route.
These adverse immunological effects of r-HuEpo cause sudden loss of r-HuEpo efficacy, low circulating reticulocyte
count and absence of erythroid precursors with normal non-erythroid cell lineage in bone marrow. There are
postulated causes of anti-r-HuEpo associated PRCA including genetics, e.g., human leukocyte antigen (HLA),
immunogenicity, storage, handlings and formulation of r-HuEpo products. We study PRCA caused by anti-r-HuEpo
in Phramongkutklao hospital during 2004-2008. Five patients were diagnosed but only three patients had complete
data. The mean age was 71 years old (range: 48-80 years). The mean duration of ESA uses before PRCA was 18
months (range: 4-39 months). Anti- HIV tests were non-reactive and chest films were normal in all patients. The
dosages of ESA were 4,000-10,000 units per week by subcutaneous route. The current medications, reticulocyte
count, HLA and bone marrow were evaluated. The clinical courses and managements were reported in detail.
Key Words : l PRCA l Phramongkutklao l Erythropoietin l HLA
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