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บทนำา

ปญหาทางโลหิตวิทยาในผูปวยติดเชื้อเอชไอวี พบไดในทุกระยะ

ของโรคซึ่งจะพบมากขึ้นเมื่อ ภูมิคุมกันของผูปวยต่ำาลง1 พบวามีการ

ลดลงของเม็ดเลือด หลายชนิด อาทิ ภาวะโลหิตจาง (รอยละ 70) 

lymphopenia (รอยละ 70) neutropenia (รอยละ 50) และเกล็ด

เลือดต่ำา (รอยละ 40)(รอยละ 40)รอยละ 40)40)2  สวนใหญเกิดจากการติดเชื้อที่ accessory 

cell ในไขกระดูก เชน stromal cell และ macropha�e ทำาใหมีในไขกระดูก เชน stromal cell และ macropha�e ทำาใหมีstromal cell และ macropha�e ทำาใหมีและ macropha�e ทำาใหมีmacropha�e ทำาใหมีทำาใหมี

การสราง �rowth factor ลดลง มี inhibitory cytokine เพิ่มขึ้น 

ทำาใหสรางเม็ดเลือดลดลง3 และแมผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาตาน

ไวรัสจนตรวจไมพบไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดแลวแต CD34 cell 

ในไขกระดูก ซึ่งเป�นเซลล�ตนกำาเนิดเม็ดเลือดยังตรวจพบมีการติด ซึ่งเป�นเซลล�ตนกำาเนิดเม็ดเลือดยังตรวจพบมีการติดซึ่งเป�นเซลล�ตนกำาเนิดเม็ดเลือดยังตรวจพบมีการติด

เชื้อไวรัสเอชไอวีอยู4 อีกทั้งพบวา histiocytes มีการทำางานมากขึ้น อีกทั้งพบวา histiocytes มีการทำางานมากขึ้น  histiocytes มีการทำางานมากขึ้น มีการทำางานมากขึ้น 

ทำาใหเกิดภาวะ pancytopenia จาก hemopha�ocytic syn�rome pancytopenia จาก hemopha�ocytic syn�romeจาก hemopha�ocytic syn�rome hemopha�ocytic syn�rome5 

นอกจากนี้โปรตีนที่เป�นสวนประกอบ ของไวรัสเอชไอวี เชน Tat, 

Nef, Vpr ยังมีฤทธิ์กดการสรางเม็ดเลือด จากไขกระดูกอีกดวย
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บทคัดยอ ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับหลายปจจัย การศึกษาที่ ผานมาพบวาผูปวย

ที่มีภูมิคุมกันต่ำาจะมีความผิดปกติทางโลหิตวิทยาและไขกระดูกมากกวา ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อในไขกระดูก การสรางเม็ดเลือด

ที่ผิดปกติ ภูมิคุมกันทำาลายเม็ดเลือดตนเอง ภาวะขาดสารอาหารและผลจากยาที่ใชในการรักษา  วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบของ

ระดับ CD4 และปจจัยทางคลินิกตอความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงขอบงชี้ในการตรวจไขกระดูกในผูปวย

เอชไอวีที่มีความผิดปกติทางโลหิตวิทยา  วัสดุและวิธีการ ผูปวยที่มีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ไดรับการตรวจไขกระดูกในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหมระหวาง พ.ศ. 254� ถึง พ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความ พ.ศ. 254� ถึง พ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความพ.ศ. 254� ถึง พ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความ.ศ. 254� ถึง พ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความศ. 254� ถึง พ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความ. 254� ถึง พ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความถึง พ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความ.ศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความศ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความ.255� โดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความโดยบันทึกขอมูลทางคลินิก รวมถึงระดับ CD4 และนำามาวิเคราะหความCD4 และนำามาวิเคราะหความและนำามาวิเคราะหความ 

สัมพันธระหวางความผิดปกติที่ตรวจพบในไขกระดูก  ผลการศึกษา ผูปวยทั้งสิ้น 1�5 คน อายุเฉลี่ย 41 ป (พิสัย 24-75 ป) ผูปวยมี

ไขและ�หรือเม็ดเลือดต่ำา รอยละ �4.� มีภาวะ �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 �หรือเม็ดเลือดต่ำา รอยละ �4.� มีภาวะ �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 หรือเม็ดเลือดต่ำา รอยละ �4.� มีภาวะ �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77  รอยละ �4.� มีภาวะ �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 รอยละ �4.� มีภาวะ �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 �4.� มีภาวะ �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 มีภาวะ �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 �ic�to�enia��anc�to�enia รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 รอยละ 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 4� พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77 พบความผิดปกติของไขกระดูกในผูปวย 77  77 

คน (รอยละ 41.6) ไดแก d�shemo�oiesis 41 คน (รอยละ 22.1) การติดเชื้อในไขกระดูก 2� คน (รอยละ 12.4)  และมะเร็งตอม 

น้ำาเหลืองแพรกระจาย 5 คน (รอยละ 2.7) ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในไขกระดูก ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร 5 คน (รอยละ 2.7) ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในไขกระดูก ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร คน (รอยละ 2.7) ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในไขกระดูก ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร (รอยละ 2.7) ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในไขกระดูก ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร รอยละ 2.7) ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในไขกระดูก ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร 2.7) ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในไขกระดูก ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร ปจจัยที่สัมพันธกับการติดเชื้อในไขกระดูก ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร 5� เ�ลล�ไมโครลิตร เ�ลล�ไมโครลิตร �ไมโครลิตร ไมโครลิตร  

[OR 5.5 (95%CI: 1.21-25.46), �-value = �.�2] ภาวะตับมามโต [OR 4.16 (95%CI: 1.4�-12.�4), �-value = �.�1�] และไขที ่

สูงกวา ��.5 ำ�. [OR �.9� (95%CI: 1.�6-14.2�), �-value = �.�4�] ผูปวยที่มีการติดเชื้อราชนิดแพรกระจาย และ non-tu�erculous 

m�co�acterium พบการติดเชื้อจากการตรวจดวยกลองจุลทรรศนเพียงหนึ่งในสามของผูปวยเทานั้น  สรุป ความผิดปกติของไขกระดูก

โดยเฉพาะการติดเชื้อในไขกระดูกมีความสัมพันธกับ CD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอCD4 ที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอที่ต่ำากวา 5� เ�ลล�ไมโครลิตร ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอ5� เ�ลล�ไมโครลิตร ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอเ�ลล�ไมโครลิตร ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอ�ไมโครลิตร ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอไมโครลิตร ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอ ภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอภาวะตับมามโตและการมีไขสูง �ึ่งเป�นขอ �ึ่งเป�นขอ�ึ่งเป�นขอ 

บงชี้สำาคัญในการตรวจไขกระดูก การตรวจพบการเชื้อราและ acid �ast �acilli จากกลองจุลทรรศนพบความไวเพียงรอยละ �� ในacid �ast �acilli จากกลองจุลทรรศนพบความไวเพียงรอยละ �� ใน จากกลองจุลทรรศนพบความไวเพียงรอยละ �� ใน�� ใน ใน

การวินิจฉัย disseminated �ungal and m�co�acterium in�ection อยางไรก็ตาม การตรวจดวยกลองจุลทรรศนยังมีความจำาเป�น disseminated �ungal and m�co�acterium in�ection อยางไรก็ตาม การตรวจดวยกลองจุลทรรศนยังมีความจำาเป�น อยางไรก็ตาม การตรวจดวยกลองจุลทรรศนยังมีความจำาเป�น การตรวจดวยกลองจุลทรรศนยังมีความจำาเป�นการตรวจดวยกลองจุลทรรศนยังมีความจำาเป�น

โดยเฉพาะหากตรวจพบการติดเชื้อสามารถเริ่มการรักษาไดทันทีโดยไมตองรอผลเพาะเชื้อ�ึ่งใชเวลานาน

Key Words : l CD4 cell counts  l Bone marrow �indings  l HIV in�ection

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2556;23:283-91.
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ปกติทางโลหิตวิทยา ไดแก การติดเชื้อฉวยโอกาส มะเร็งที่มีการ

แพรกระจายในไขกระดูกจากยา เชน sulfonami�e, �anciclovir 

เป�นตน ซึ่งมีรายงานวาทำาใหเกิดเม็ดเลือดขาวต่ำารวมกับภาวะโลหิต

จากได สวนยา cotrimoxazole fluconazole และ �i�anosine 

(��I) มีรายงานวาทำาใหเกิดเกล็ดเลือดต่ำามีรายงานวาทำาใหเกิดเกล็ดเลือดต่ำา6-8 กลไกทางภูมิคุมกัน 

สามารถทำาใหเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำาไดโดยที่ยังไมมีอาการแสดง

ของ AIDS จากการสรางแอนติบอดีตอโปรตีนของไวรัสซึ่งมีการ

ทำาปฏิกิริยาขามกลุมกับโปรตีนบนผิวของเกล็ดเลือด9  และการที่

ผูปวยหยุดยาตานไวรัสเอชไอวีหรือ รับประทานไมสม่ำาเสมอ ก็มี รับประทานไมสม่ำาเสมอ ก็มีรับประทานไมสม่ำาเสมอ ก็มี

รายงานวาทำาใหระดับของเกล็ดเลือดลดต่ำาลงได10

Dyshemopoiesis ในไขกระดูกสามารถพบไดตั้งแตกอนที่จะ

ตรวจพบภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำา โดยพบ

ความผิดปกติของ myeloi� linea�e ถึง 1 ใน 3 ของผูปวยซึ่ง 

สัมพันธ�กับระดับ CD4 ที่ต่ำาและภาวะโลหิตจาง ลักษณะความผิดCD4 ที่ต่ำาและภาวะโลหิตจาง ลักษณะความผิดที่ต่ำาและภาวะโลหิตจาง ลักษณะความผิด

ปกติที่พบไดแก left shifte� myeloi� maturation,  pseu�o-

Pel�er-Huet cell สวน�yserythropoiesis พบไดมากกวา 

รอยกวา 50 ของผูปวย โดยลักษณะที่พบ ไดแก me�aloblastoi� 

chan�e และ erythroblast พบมี fra�mente�/lobulate� 

nucleus ซึ่งบางครั้งคลายคลึงกับ myelo�ysplastic syn�rome 

สวน me�akaryocytic �ysplasia พบไดแมเกล็ดเลือดจะอยูใน

ระดับปกติก็ตาม โดยวาความสัมพันธ�กับระดับของ CD4 ที่ต่ำาและCD4 ที่ต่ำาและที่ต่ำาและ

ภาวะโลหิตจางเชนกัน11

โดยรายงานกอนหนานี้พบวาภาวะโลหิตจาง12,13  การเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณเม็ดเลือดภายใน 2 เดือน12  ระดับ CD4 ต่ำากวา 50ระดับ CD4 ต่ำากวา 50CD4 ต่ำากวา 50ต่ำากวา 505013  

และ 20012 เซลล�/ไมโครลิตร เป�นปจจัยที่สัมพันธ�กับการตรวจพบ

ความผิดปกติของไขกระดูก12 รวมทั้งการติดเชื้อในไขกระดูก13 

เนื่องจากการตรวจไขกระดูกเป�นการตรวจที่ทำาไดทั่วไปและไดผล

รวดเร็ว แตเป�นหัตถการที่มีความเสี่ยงตอผูทำาหัตถการและผูปวย14 

อีกทั้งยังไมมีขอบงชี้ในการตรวจไขกระดูกในผูปวยที่มีการติดเชื้อ

เอชไอวีอยางชัดเจน15,16 ผูวิจัยเล็งเห็นความสำาคัญของความผิดปกติผูวิจัยเล็งเห็นความสำาคัญของความผิดปกติ

ทางโลหิตวิทยาในผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อหาปจจัยทางคลินิคที่

สัมพันธ�กับการตรวจพบความผิดปกติของไขกระดูกเพื่อประกอบ

การพิจารณา ทำาหัตการเจาะไขกระดูก เพื่อลดการเจาะไขกระดูก ทำาหัตการเจาะไขกระดูก เพื่อลดการเจาะไขกระดูกทำาหัตการเจาะไขกระดูก เพื่อลดการเจาะไขกระดูก

เกินความจำาเป�นที่อาจเพิ่มความเสี่ยงตอผูปวยและผูทำาหัตถการเอง 

วัสดุและวิธีการ

การศึกษาชนิดยอนหลัง (retrospective stu�y) โดยเก็บขอมูล

จากเวชระเบียนผูปวยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมตั้งแตเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 คัดเลือกผูปวย

ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่มีผลการตรวจเลือดโดยวิธี ELISA พบ

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีทั้ง 3 วิธี และไดรับการตรวจไขกระดูก 

รวบรวมขอมูลพื้นฐานทางประชากร ลักษณะทางคลินิกของผูปวย 

การรักษาดวยยาและ hi�hly active antiretroviral therapy ผล

การตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมถึงระดับ CD4 cell count ผล

เพาะเชื้อทั้งในเลือดและในไขกระดูก และผลการตรวจไขกระดูก 

จากทางพยาธิวิทยา และไดมีการตรวจทานลักษณะของไขกระดูก

โดยโลหิตแพทย�อยางนอย 2 ทาน

นิยามของการตรวจพบเชื้อจากการตรวจไขกระดูก คือการตรวจ

พบ or�anism จาก bone marrow smear หรือ marrow biopsy

นิยามของ �isseminate� fun�al หรือ non-tuberculous 

mycobacterium infection คือ การพบหลักฐานของการติดเชื้อ

จากการเพาะเชื้อในเลือด หรือไขกระดูกอยางใดอยางหนึ่ง

หากตรวจพบ or�anism จาก marrow smear หรือ marrow 

biopsy โดยตรวจไมพบจากการเพาะเชื้อ จะไมใหการวินิจฉัยวามีภาวะ 

�isseminate� fun�al หรือ non-tuberculous mycobacterium 

infection

การวิเคราะห�ขอมูล ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูปวย ลักษณะทาง

คลินิก ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน รวมถึงลักษณะความผิด

ปกติของไขกระดูก รายงานเป�นสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห�ความ

สัมพันธ�ระหวางระดับ CD4 cell counts กับลักษณะความผิดปกติ

ของไขกระดูกโดยใชสถิติ Chi-square หรือ Mann-Whitney U 

test ขึ้นกับลักษณะของขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS version 16.0

ผลการศึกษา

ขอมูลพื้นฐานของประชากร

ผูปวยในการศึกษาทั้งหมด 185 คน เป�นเพศชาย 100 คน 

(รอยละ 54.1) คามัธยฐานของอายุ 41 ป มีประวัติการติดเชื้อ

ฉวยโอกาสในอดีต 57 คน (รอยละ 30.8) มีภาวะติดเชื้อรวมถึง

การติดเชื้อแบคทีเรียขณะไดรับตรวจไขกระดูกอยูทั้งสิ้น 135 คน 

(รอยละ 62.5) มีประวัติโรคทางโลหิตวิทยา 14 คน (รอยละ 8.0) 

(ITP 5 คน, pure re� cell aplasia 4 คน, acute leukemia 

3 คน, aplastic anemia 1 คน และ �ru�-in�uce� cytopenia 

1 คน) มีประวัติมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29 คน (รอยละ 15.7) ประวัติคน) มีประวัติมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29 คน (รอยละ 15.7) ประวัติ) มีประวัติมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29 คน (รอยละ 15.7) ประวัติมีประวัติมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29 คน (รอยละ 15.7) ประวัติ29 คน (รอยละ 15.7) ประวัติคน (รอยละ 15.7) ประวัติ(รอยละ 15.7) ประวัติรอยละ 15.7) ประวัติ15.7) ประวัติประวัติ

มะเร็งอื่นๆ 6 คน (รอยละ 3.1) (มะเร็งปอด 1 คน มะเร็งเตานม 

1 คน มะเร็งไต 1 คน มะเร็งรังไข 1 คน และมะเร็งปากมดลูก 2 

คน) มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 20 คน (รอยละ 10.8) ไวรัส

ตับอักเสบซี 20 คน (รอยละ 10.8) และติดเชื้อทั้งไวรัสตับอักเสบบี

และไวรัสตับอักเสบซีรวมดวย 2 คน (รอยละ 1.1) ผูปวยมีไขทั้ง

สิ้น 138 คน (รอยละ  74.6) โดยระยะเวลามีไขนอยกวา 1 สัปดาห� 

74 คน (รอยละ 40) 1-2 สัปดาห� 43 คน (รอยละ 23.2) และ 
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นานกวา 2 สัปดาห� 68 คน (รอยละ 36.8) โดยมีไขสูงมากกวา 

38.5 ำซ. จำานวน 102 คน (รอยละ 55.1) มีภาวะพบตับและ/ซ. จำานวน 102 คน (รอยละ 55.1) มีภาวะพบตับและ/102 คน (รอยละ 55.1) มีภาวะพบตับและ/คน (รอยละ 55.1) มีภาวะพบตับและ/ (รอยละ 55.1) มีภาวะพบตับและ/รอยละ 55.1) มีภาวะพบตับและ/55.1) มีภาวะพบตับและ/มีภาวะพบตับและ//

หรือมามโต 75 คน (รอยละ 40.5) และตอมน้ำาเหลืองโต 72 คน75 คน (รอยละ 40.5) และตอมน้ำาเหลืองโต 72 คนคน (รอยละ 40.5) และตอมน้ำาเหลืองโต 72 คน (รอยละ 40.5) และตอมน้ำาเหลืองโต 72 คนรอยละ 40.5) และตอมน้ำาเหลืองโต 72 คน40.5) และตอมน้ำาเหลืองโต 72 คนและตอมน้ำาเหลืองโต 72 คน72 คนคน 

(รอยละ 38.9) (Table 1)

การรักษาที่ผูปวยไดรับขณะตรวจไขกระดูก

ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสทั้งสิ้น 64 คน (รอยละ 34.6) โดย

เป�น AZT containin� re�imen 15 คน (รอยละ 8.1) และ 

non-AZT containin� re�imen 49 คน (รอยละ 26.5) ไดรับ

ยาปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาสกอนทำาการตรวจไขกระดูกไดแก  

co-trimoxazole 92 คน (รอยละ 49.7) fluconazole 105 คน 

(รอยละ 56.8) clarithromycin 46 คน (รอยละ 24.9%) มีการ

ใชยาตานวัณโรค 39 คน (รอยละ 21.1) และมีการใชยาอื่นๆ 

ไดแก �apsone 31 คน (รอยละ 16.8) amphotericin B 14 คน 

(รอยละ 7.6) ยาปฏิชีวนะอื่นๆ ทางหลอดเลือด 28 คน (รอยละ 

15.1) และยากันชัก 4 คน (รอยละ 2.2) (Table 2)

Table1  Patient characteristics (n = 185)

Characteristics N(%)

Male sex

A�e �roup

          < 30 years

          30-60 years

          > 60 years

History of opportunistic infections

Current infections

Lymphoma

Soli� tumor

Thalassemia

Viral hepatitis infection

          HBV

          HCV

          HBV an� HCV

Renal failure

Hepatosplenome�aly

Lympha�enopathy

Bo�y temperature ( ำC)

          < 37.3

          37.3 – 38.5 

          > 38.5 

100 (54.1)

22 (11.9)

156 (84.3)

7 (3.8)

57 (30.8)

115 (62.2)

29 (15.7)

6 (3.2)

3 (1.6)

20 (10.8)

20 (10.8)

2 (1.1)

3 (1.6)

75 (40.5)

72 (38.9)

34 (18.4)

49 (26.5)

102 (55.1)

Table2  Concurrent me�ication at the time of bone 

marrow examination (n = 185)

Agents N(%)

HAART therapy

          AZT containin�

          Non-AZT containin�

Co-trimoxazole

Fluconazole

Clarithromycin

Anti-tuberculosis a�ents

Other me�ications

          Dapsone

          Amphotericin B

          IV Antibiotics

          Anticonvulsants

15 (8.1)

49 (26.5)

92 (49.7)

105 (56.8)

46 (24.9)

39 (21.1)

31 (16.8)

14 (7.6)

28 (15.1)

4 (2.2)

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน

ผลทางหองปฏิบัติการในผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีและไดรับการ

เจาะไขกระดูก สวนใหญมีระดับเม็ดเลือดต่ำา โดยคามัธยฐานของ

ระดับ hemo�lobin คือ 8.3 กรัมตอเดซิลิตร สวนคามัธยฐานของ

จำานวนเม็ดเลือดขาว, absolute neutrophil count (ANC)  และabsolute neutrophil count (ANC)  และและ

จำานวนเกล็ดเลือด คือ 3,700, 2,346 และ 129,000/ไมโครลิตร ตาม3,700, 2,346 และ 129,000/ไมโครลิตร ตามและ 129,000/ไมโครลิตร ตาม129,000/ไมโครลิตร ตามไมโครลิตร ตาม

ลำาดับ สวนคามัธยฐานของระดับ CD4 คือ 26 เซลล�/ไมโครลิตร CD4 คือ 26 เซลล�/ไมโครลิตร คือ 26 เซลล�/ไมโครลิตร 26 เซลล�/ไมโครลิตร เซลล�/ไมโครลิตร /ไมโครลิตร ไมโครลิตร  

(Table 3)

Table3  Laboratory parameters at the time of bone 

marrow examination

Labvalue Median(range)

Hemo�lobin(�/�L)

WBC count (/microlitre)

ANC(/microlitre)

CD4 cell counts (/microlitre)

Platelet counts (/microlitre)

Serum albumin (�/�L)

Serum �lobulin (�/�L)

AST (U/L)

ALT (U/L)

Alkaline phosphatase (U/L)

8.3 (1.8-14.4)

3,700 (520-37,000)

2,346 (21-32,722)

26 (1-997)

129,000 (3,000-609,000)

2.9 (1.0-4.7)

4.1 (1.7-8.4)

73 (14-1,089)

37 (6-366)

144 (18-3,190)
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ขอบงชี้ของการตรวจไขกระดูก ไดแก การไขรวมกับเม็ดเลือด

ต่ำา 116 คน (รอยละ 62.7) ไขไมทราบสาเหตุ 13 คน (รอยละ 116 คน (รอยละ 62.7) ไขไมทราบสาเหตุ 13 คน (รอยละ คน (รอยละ 62.7) ไขไมทราบสาเหตุ 13 คน (รอยละ (รอยละ 62.7) ไขไมทราบสาเหตุ 13 คน (รอยละ รอยละ 62.7) ไขไมทราบสาเหตุ 13 คน (รอยละ 62.7) ไขไมทราบสาเหตุ 13 คน (รอยละ ไขไมทราบสาเหตุ 13 คน (รอยละ  13 คน (รอยละ คน (รอยละ (รอยละ รอยละ 

7.0) เม็ดเลือดต่ำาโดยไมทราบสาเหตุ (cytopenia) 27 คน (รอยละ เม็ดเลือดต่ำาโดยไมทราบสาเหตุ (cytopenia) 27 คน (รอยละ (cytopenia) 27 คน (รอยละ คน (รอยละ (รอยละ รอยละ 

14.6) และตรวจเพื่อประเมินระยะโรค ของมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29 และตรวจเพื่อประเมินระยะโรค ของมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29  ของมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29 ของมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 29 29 

คน (รอยละ 15.7)

ผลการตรวจไขกระดูก (Table 4) พบวาปริมาณเซลล�ใน

ไขกระดูกปกติ 96 คน (รอยละ 51.9) ลดลง 61 คน (รอยละ 33) 

และเพิ่มขึ้น 28 คน (รอยละ 15.1) รายละเอียดของเซลล�แตละ

ชนิดในไขกระดูกมีดังนี้

- Me�akaryocyte มีจำานวนปกติ 114 คน (รอยละ 61.6) มีจำานวนปกติ 114 คน (รอยละ 61.6) 114 คน (รอยละ 61.6) คน (รอยละ 61.6) (รอยละ 61.6) รอยละ 61.6) 61.6) 

ลดลง 36 คน (รอยละ 19.5) เพิ่มขึ้น 19 คน (รอยละ 10.3) และ 

�ysplastic chan�e 16 คน (รอยละ 8.6)

- Myeloi� series มีจำานวนปกติ 108 คน (รอยละ 50.4) มีจำานวนปกติ 108 คน (รอยละ 50.4) 108 คน (รอยละ 50.4) คน (รอยละ 50.4)  (รอยละ 50.4) รอยละ 50.4) 50.4) 

ลดลง 49 คน (รอยละ 26.5) เพิ่มขึ้น 6 คน (รอยละ 3.2) และ 

�ysplastic chan�e 22 คน (รอยละ 11.9)

- Erythroi� series มีจำานวนปกติ 106 คน (รอยละ 57.3) มีจำานวนปกติ 106 คน (รอยละ 57.3) 106 คน (รอยละ 57.3) คน (รอยละ 57.3)  (รอยละ 57.3) รอยละ 57.3) 57.3) 

ลดลง 54 คน (รอยละ 29.2) เพิ่มขึ้น 6 คน (รอยละ 3.2) และ 

�ysplastic chan�es 19 คน (รอยละ 10.3)

- Plasma cell มีจำานวนปกติ 92 คน (รอยละ 49.7) เพิ่มขึ้น มีจำานวนปกติ 92 คน (รอยละ 49.7) เพิ่มขึ้น 92 คน (รอยละ 49.7) เพิ่มขึ้น คน (รอยละ 49.7) เพิ่มขึ้น  (รอยละ 49.7) เพิ่มขึ้น รอยละ 49.7) เพิ่มขึ้น 49.7) เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

93 คน (รอยละ 50.3) โดยไมพบวามีจำานวนลดลงและ �ysplastic คน (รอยละ 50.3) โดยไมพบวามีจำานวนลดลงและ �ysplastic  (รอยละ 50.3) โดยไมพบวามีจำานวนลดลงและ �ysplastic รอยละ 50.3) โดยไมพบวามีจำานวนลดลงและ �ysplastic 50.3) โดยไมพบวามีจำานวนลดลงและ �ysplastic โดยไมพบวามีจำานวนลดลงและ �ysplastic  �ysplastic 

chan�e

- Lymphoi� series มีจำานวนปกติ 179 คน (รอยละ 96.8) มีจำานวนปกติ 179 คน (รอยละ 96.8) 179 คน (รอยละ 96.8) คน (รอยละ 96.8) (รอยละ 96.8) รอยละ 96.8) 96.8) 

ลดลง 2 คน (รอยละ 1.1) เพิ่มขึ้น 4 คน (รอยละ 2.2) 

- Eosinophil มีจำานวนปกติ 181 คน (รอยละ 97.8) เพิ่มมีจำานวนปกติ 181 คน (รอยละ 97.8) เพิ่ม181 คน (รอยละ 97.8) เพิ่มคน (รอยละ 97.8) เพิ่ม(รอยละ 97.8) เพิ่มรอยละ 97.8) เพิ่ม97.8) เพิ่มเพิ่ม

ขึ้น 4 คน (รอยละ 2.2) ไมพบวามีจำานวนลดลง4 คน (รอยละ 2.2) ไมพบวามีจำานวนลดลงคน (รอยละ 2.2) ไมพบวามีจำานวนลดลง(รอยละ 2.2) ไมพบวามีจำานวนลดลงรอยละ 2.2) ไมพบวามีจำานวนลดลง2.2) ไมพบวามีจำานวนลดลงไมพบวามีจำานวนลดลง

พบไขกระดูกผิดปกติทั้งสิ้น 75 คน (รอยละ 40.5) มีลักษณะ 

�ysplastic chan�e 41 คน (รอยละ 22.1) เป�นการติดเชื้อใน

ไขกระดูกจากตรวจดวยกลองจุลทรรศน� 21 คน (รอยละ 11.4) 

พบมะเร็งตอมน้ำาเหลืองแพรกระจายจากการตรวจประเมินระยะโรค 

5 คน (รอยละ 2.7) และความผิดปกติอื่นๆ 8 คน (รอยละ 4.5) ไดแก

- aplastic anemia 5 คน (รอยละ 2.7): โดยเพิ่มขึ้นมา 

4 รายซึ่งไมมีประวัติของ aplastic anemia มากอนหลังจากการ

ตรวจไขกระดูก 

- pure re� cell aplasia 2 คน (รอยละ 1.1): จากประวัติ

เดิมของการเป�น pure re� cell aplasia มากอน 4 คน เมื่อทำาการpure re� cell aplasia มากอน 4 คน เมื่อทำาการมากอน 4 คน เมื่อทำาการ4 คน เมื่อทำาการคน เมื่อทำาการ

ตรวจไขกระดูกแลวพบวาเขาไดกับ pure re� cell aplasia จริง

เพียง 2 คน

- �ru�-in�uce� cytopenia 1 คน (รอยละ 0.5) 

Table4  Descriptive fin�in�s of tri-linea�e hematopoiesis 

(n = 185)

Results N(%)

Cellularity

     Normocellular

     Hypocellular

     Hypercellular

Cell lines

     Me�akaryocyte

          Normal

          Decrease

          Increase

          Dysplastic chan�e

     Myeloi� series

          Normal

          Decrease

          Increase

          Dysplastic chan�e

    Erythroi� series

          Normal

          Decrease

          Increase

          Dysplastic chan�e

    Lymphoi� series

          Normal

          Decrease

          Increase

    Plasma cells

          Normal

          Decrease

          Increase

    Eosinophils

          Normal

          Decrease

          Increase

96 (51.9)

61 (33.0)

28 (15.1)

114 (61.6)

36 (19.5)

19 (10.3)

16 (8.6)

108 (50.4)

49 (26.5)

6 (3.2)

22 (11.9)

106 (57.3)

54 (29.2)

6 (3.2)

19 (10.3)

179 (96.8)

2 (1.1)

4 (2.2)

92 (49.7)

0

93 (50.3)

181 (97.8)

0

4 (2.2)
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การติดเชื้อแพรกระจาย

ผูปวยไดรับการเพาะเชื้อจากเลือดและเลือดจากไขกระดูก 161 

คน (รอยละ 87) และ 125 คน (รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจ(รอยละ 87) และ 125 คน (รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจรอยละ 87) และ 125 คน (รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจ87) และ 125 คน (รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจและ 125 คน (รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจ125 คน (รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจคน (รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจ(รอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจรอยละ 67.6) ตามลำาดับ ตรวจ67.6) ตามลำาดับ ตรวจตามลำาดับ ตรวจ

พบเชื้อในเลือด 45 คน (รอยละ 27.9) และในไขกระดูก 40 คน 

(รอยละ 32.0)  ตามลำาดับ สำาหรับผูปวยที่พบเชื้อนั้นแบงเป�น 2 รอยละ 32.0)  ตามลำาดับ สำาหรับผูปวยที่พบเชื้อนั้นแบงเป�น 2 32.0)  ตามลำาดับ สำาหรับผูปวยที่พบเชื้อนั้นแบงเป�น 2 ตามลำาดับ สำาหรับผูปวยที่พบเชื้อนั้นแบงเป�น 2 2 

ประเภทใหญๆ ตามเชื้อที่พบมากที่สุด ไดแก การติดเชื้อรา และ 

non-tuberculous mycobacteria

ผูปวยที่ติดเชื้อราชนิดแพรกระจาย 37 คน โดยตรวจพบเชื้อรา

ในไขกระดูกจากการดูกลองจุลทรรศน� 14 คน ไดแก penilcilliosis 

(10 คน) histoplasmosis (3 คน) และ cryptococcosis 

(1 คน) ตรวจพบเชื้อราจากการเพาะเชื้อในเลือดในผูปวย 25 คน 

ไดเแก Penicillium marne��eii (23 คน) และ Cr��tococcus 

neo�ormans (2 คน) ตรวจพบเชื้อราจากการเพาะเชื้อจากไขกระดูก 

ในผูปวย 25 คน ไดแก Penicillium marne��eii (22 คน) และ 

Histo�lasma ca�sulatum (3 คน) โดยพบการติดเชื้อราจากการ 

เพาะเชื้อทั้งจากเลือดและไขกระดูกรวมกัน 13 คน (รอยละ 35.1) 

ในผูปวยที่ตรวจพบการติดเชื้อราจากการตรวจไขกระดูกดวย 

กลองจุลทรรศน� เพาะเชื้อขึ้นในเลือด 7 คน  เพาะเชื้อขึ้นจากเลือด

ของไขกระดูก 9 คน เพาะเชื้อขึ้นทั้งจากเลือดและเลือดของไขกระดูก 

6 คน และเพาะเชื้อไมขึ้นทั้งในเลือดและเลือดของ ไขกระดูก 2 

คน ในกลุมที่ไมพบเชื้อจากการตรวจดวยกลองจุลทรรศน�นั้น พบ

การติดเชื้อจากการเพาะเชื้อขึ้นในเลือด 16 คน  เพาะเชื้อขึ้นจาก

เลือดของไขกระดูก 13 คน เพาะเชื้อขึ้นทั้งจากเลือดและเลือด

ของไขกระดูก 7 คน และเพาะเชื้อไมขึ้นทั้งในเลือดและเลือดของ

ไขกระดูก 150 คน (Table 5) โดยเมื่อคำานวณความไวของการโดยเมื่อคำานวณความไวของการ

ตรวจพบดวยกลองจุลทรรศน�เทียบกับการเพาะเชื้อจากเลือด และ/

หรือเลือดจากไขกระดูกพบวามีความไวเทากับรอยละ 30.3 มีความ

จำาเพาะเทากับรอยละ 98.6 positive pre�ictive value รอยละ 98.6 positive pre�ictive value รอยละ รอยละ 

83.3 และ ne�ative pre�ictive value รอยละ 86.7 (Table 6)

สวนผูปวยที่ติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium ชนิด

แพรกระจายพบทั้งหมด 9 คน ตรวจพบเพียง 3 คนจากหลักฐาน

ทางพยาธิวิทยา (รอยละ 33.3) ตรวจพบการติดเชื้อจากการเพาะ

เชื้อจากเลือดและจากเลือดในไขกระดูกในผูปวย 4 (รอยละ 44.4) 

และ 7 คน (รอยละ 77.8) ตามลำาดับ โดยมีเพียง 2 คน (รอยละ 7 คน (รอยละ 77.8) ตามลำาดับ โดยมีเพียง 2 คน (รอยละ คน (รอยละ 77.8) ตามลำาดับ โดยมีเพียง 2 คน (รอยละ (รอยละ 77.8) ตามลำาดับ โดยมีเพียง 2 คน (รอยละ รอยละ 77.8) ตามลำาดับ โดยมีเพียง 2 คน (รอยละ 77.8) ตามลำาดับ โดยมีเพียง 2 คน (รอยละ ตามลำาดับ โดยมีเพียง 2 คน (รอยละ 2 คน (รอยละ คน (รอยละ (รอยละ รอยละ 

22.2) ที่ตรวจพบจากการเพาะเชื้อทั้งในเลือดและในไขกระดูกรวมกัน

ในผูปวยที่ตรวจพบ aci� fast bacilli (AFB) จากการตรวจ

ไขกระดูกดวยกลองจุลทรรศน� พบวาสามารถเพาะเชื้อ non-

tuberculous mycobacteria (NTM) ขึ้นในเลือด 1 คน  เพาะ

เชื้อขึ้นจากเลือดของไขกระดูก 3 คน เพาะเชื้อขึ้นทั้งจากเลือดและ

เลือดของไขกระดูก 1 คน และเพาะเชื้อไมขึ้นทั้งในเลือดและเลือด

ของไขกระดูก 2 คน ในกลุมที่ไมพบ AFB จากการตรวจดวยกลอง

จุลทรรศน� พบวาเพาะเชื้อ NTM ขึ้นในเลือด 3 คน  เพาะเชื้อขึ้น

จากเลือดของไขกระดูก 4 คน เพาะเชื้อขึ้นทั้งจากเลือดและเลือด

ของไขกระดูก 1 คน และเพาะเชื้อไมขึ้นทั้งในเลือดและเลือดของ

ไขกระดูก 174 คน (Table 7) โดยเมื่อคำานวณความไวของการโดยเมื่อคำานวณความไวของการ

ตรวจพบ ดวยกลองจุลทรรศน�เทียบกับ การเพาะเชื้อจากเลือด และ/

หรือเลือดจากไขกระดูกพบวามีความไวเทากับรอยละ 33.3 มีความ

จำาเพาะเทากับรอยละ 98.8 positive pre�ictive value รอยละ 98.8 positive pre�ictive value รอยละ รอยละ 

Table5  Correlation of microscopic examination an� culture for patients with �isseminate� fun�al infection

Technique
Onlyblood

culture+

Onlymarrow

culture+

Bothmarrowand

bloodculture+

Bothmarrowand

bloodculture-

Positive fun�us from marrow examination 7 9 6 2

Ne�ative fun�us from marrow examination 16 13 7 150

Table6  Dia�nostic value of bone marrow smear for �isseminate� fun�al infection 

Technique Bloodand/orbonemarrow+ Bloodandbonemarrow-

Positive fun�us from marrow examination 10 2

Ne�ative fun�us from marrow examination 23 150

Table7  Correlation of microscopic examination an� culture for patients with Non-tuberculous mycobacterium

Onlyblood

culture+

Onlymarrow

culture+

Bothmarrowand

bloodculture+

Bothmarrowand

bloodculture-
Positive NTM from marrow examination 1 3 1 2

Ne�ative NTM from marrow examination 3 4 1 174
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60.0 และ ne�ative pre�ictive value รอยละ 96.6 (Table 8)

Dysplasticchangesของไขกระดูก

ผูปวยที่มี �yshemopiesis เกินรอยละ 10 ของเซลล�ในแตละ

สายของการสรางเม็ดเลือด พบทั้งหมด 41 คน (รอยละ 22.1) 

พบความผิดปกติของ erythroi� linea�e 10 คน (รอยละ 5.4) 

myeloi� linea�e 12 คน (รอยละ 6.5) me�akaryocyte 9 คน 

(รอยละ 4.9) และผูปวยที่ม ี�ysplastic chan�e ของเม็ดเลือด

ตั้งแต 2 สายขึ้นไป 10 คน (รอยละ 5.4)

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตรวจพบความผิดปกติของไขกระดูก

จาก univariate analysis ปจจัยที่มีความสัมพันธ�กับการ

ตรวจพบความผิดปกติของไขกระดูก ไดแก ผูที่มี CD4 ต่ำากวา CD4 ต่ำากวา ต่ำากวา 

50 เซลล�/ไมโครลิตร (p = 0.021) การมีประวัติติดเชื้อฉวยโอกาส

มากอน (p = 0.010) การติดเชื้อในขณะที่ทำาการตรวจไขกระดูก (p = 0.010) การติดเชื้อในขณะที่ทำาการตรวจไขกระดูก การติดเชื้อในขณะที่ทำาการตรวจไขกระดูก 

(p = 0.049) ภาวะตับมามโต (p = 0.044) ภาวะไขสูงกวา 38.5 ำซ. 

(p = 0.004) ระดับ hemo�lobin ที่นอยกวาเทากับ 8 กรัมตอ

เดซิลิตร (p = 0.003) ระดับ ANC นอยกวา 1,000/ไมโครลิตร 

(p = 0.018) และภาวะ bicytopenia/pancytopenia (p = 0.018) 

แตจาก multivariate analysis พบวาระดับ CD4 ที่ต่ำากวา  multivariate analysis พบวาระดับ CD4 ที่ต่ำากวา พบวาระดับ CD4 ที่ต่ำากวา CD4 ที่ต่ำากวา ที่ต่ำากวา 

50 เซลล�/ไมโครลิตร [OR = 1.006 (95%CI: 1.001-1.010), 

p = 0.008] และระดับ hemo�lobin ที่ต่ำากวา 8 กรัมตอเดซิลิตร และระดับ hemo�lobin ที่ต่ำากวา 8 กรัมตอเดซิลิตร hemo�lobin ที่ต่ำากวา 8 กรัมตอเดซิลิตร ที่ต่ำากวา 8 กรัมตอเดซิลิตร 8 กรัมตอเดซิลิตร กรัมตอเดซิลิตร  

[OR = 2.037 (95%CI: 1.062-3.906), p = 0.032] เทานั้นที่มีความ

สัมพันธ�กับการตรวจพบความผิดปกติของไขกระดูก (Table 9)

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อของไขกระดูก

โดยรวมการติดเชื้อที่ไขกระดูกทั้งจากการตรวจดวยกลอง

จุลทรรศน� และ/หรือจากการเพาะเชื้อจากไขกระดูก พบวาปจจัย

ที่สัมพันธ�กับการติดเชื้อของไขกระดูกจาก univariate analysis 

ไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร (p = 0.002) CD4 ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร (p = 0.002) ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร (p = 0.002) 50 เซลล�/ไมโครลิตร (p = 0.002) เซลล�/ไมโครลิตร (p = 0.002) /ไมโครลิตร (p = 0.002) ไมโครลิตร (p = 0.002)  (p = 0.002) 

ภาวะตับมามโต (p = 0.001) ตอมน้ำาเหลืองโต (p = 0.022) มี(p = 0.001) ตอมน้ำาเหลืองโต (p = 0.022) มีตอมน้ำาเหลืองโต (p = 0.022) มี(p = 0.022) มีมี

ไขสูงมากกวา 38.5 ำซ. (p = 0.003) serum albumin นอยกวา 

3 กรัมตอเดซิลิตร (p = 0.009) และระดับ alkaline phosphatase 

สูงกวา 200 ยูนิตตอลิตร (p = 0.008) แตจาก multivariate 

analysis พบวาปจจัยที่สัมพันธ�กับการติดเชื้อในไขกระดูกอยาง 

อิสระไดแก ระดับ CD4 ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร [OR 5.551 CD4 ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร [OR 5.551 ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร [OR 5.551 50 เซลล�/ไมโครลิตร [OR 5.551 เซลล�/ไมโครลิตร [OR 5.551 /ไมโครลิตร [OR 5.551 ไมโครลิตร [OR 5.551  [OR 5.551 

(95%CI: 1.210-25.463), p = 0.027] ภาวะตับมามโต [OR 4.167 

(95%CI: 1.405-12.346), p = 0.010] และภาวะไขสูงมากกวา 

38.5 ำซ. [OR 3.906 (95%CI: 1.064-14.286), p = 0.040] (Table 10)

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับdysplasticchangeของไขกระดูก

จาก univariate analysis ไมพบความสัมพันธ�ของ �ysplastic 

chan�es กับระดับ CD4 (p = 0.507) แตพบวาประวัติของการ

ติดเชื้อฉวยโอกาสมากอน (p = 0.042) และการไดรับยาปองกัน

Table9  Factors associate� with abnormal bone marrow fin�in�s
Characteristic Oddsratio(95%CI),p-value

Univariate analysis

     CD4 < 50 /microlitre

     Opportunistic infection history

     Current infection

     Hepatome�aly an�/or splenome�aly

     Bo�y temperature > 38.5 ำC

     Hb ≤ 8 �/�L

     ANC < 1,000 /microlitre

     Bicytopenia an�/or pancytopenia

Multivariate analysis

     CD4 < 50 /microlitre

     Hb ≤ 8 �/�L

0.021

0.010

0.049

0.044

0.004

0.003

0.018

0.018

1.006 (1.001-1.010), 0.008

2.037 (1.062-3.906), 0.032

Table8  Dia�nostic value of bone marrow smear for �isseminate� NTM infection 

Bloodand/orbonemarrow+ Bloodandbonemarrow-

Positive NTM from marrow examination 3 2

Ne�ative NTM from marrow examination 6 174
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การติดเชื้อฉวยโอกาส (p = 0.007) มีความสัมพันธ�กับการตรวจ

พบ �ysplastic chan�es แตจาก multivariate analysis มี

เพียงประวัติของการติดเชื้อฉวยโอกาสมากอนเทานั้นที่สัมพันธ�กับ 

�ysplastic chan�e ของไขกระดูก [OR 2.10 (95%CI: 1.02-

4.33), p = 0.042]

วิจารณ

จากการศึกษานี้พบวาความผิดปกติของไขกระดูกที่พบไดมาก

ที่สุดในผูปวยติดเชื้อเอชไอวีคือ �yshemopoisis (รอยละ 22.1) 

รองมาคือภาวะติดเชื้อในไขกระดูก (รอยละ 11.4) ปจจัยอิสระที่สัม

พันธ�กับการตรวจพบความผิดปกติของไขกระดูก ไดแกระดับ CD4 

ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร และภาวะโลหิตจางที่ระดับ hemo�lobin 50 เซลล�/ไมโครลิตร และภาวะโลหิตจางที่ระดับ hemo�lobin เซลล�/ไมโครลิตร และภาวะโลหิตจางที่ระดับ hemo�lobin /ไมโครลิตร และภาวะโลหิตจางที่ระดับ hemo�lobin ไมโครลิตร และภาวะโลหิตจางที่ระดับ hemo�lobin  และภาวะโลหิตจางที่ระดับ hemo�lobin และภาวะโลหิตจางที่ระดับ hemo�lobin  hemo�lobin 

ต่ำากวา 8 กรัมตอเดซิลิตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง พบวาปจจัยที่สัม8 กรัมตอเดซิลิตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง พบวาปจจัยที่สัมกรัมตอเดซิลิตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง พบวาปจจัยที่สัม โดยเฉพาะอยางยิ่ง พบวาปจจัยที่สัมโดยเฉพาะอยางยิ่ง พบวาปจจัยที่สัม

พันธ�กับการตรวจพบการติดเชื้อในไขกระดูกไดแก ระดับ CD4 ที่

ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร (OR 5.5) ภาวะตับมามโต (OR 4.2) 50 เซลล�/ไมโครลิตร (OR 5.5) ภาวะตับมามโต (OR 4.2) เซลล�/ไมโครลิตร (OR 5.5) ภาวะตับมามโต (OR 4.2) /ไมโครลิตร (OR 5.5) ภาวะตับมามโต (OR 4.2) ไมโครลิตร (OR 5.5) ภาวะตับมามโต (OR 4.2)  (OR 5.5) ภาวะตับมามโต (OR 4.2) ภาวะตับมามโต (OR 4.2)  (OR 4.2) 

และภาวะไขสูงกวา 38.5 ำซ. (OR 3.9) ดังนั้นหากพบปจจัยขางตน

จะชวยประกอบการพิจารณาทำาหัตถการเจาะไขกระดูกในผูปวยที่

มีการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อสืบคนสาเหตุของโรคตอไป

การศึกษาในอดีตโดย Gary และคณะ12 ศึกษาผูปวยเอชไอวี 

250 คนที่ไดรับการตรวจไขกระดูก พบวาภาวะโลหิตจางที่ระดับ 

hemo�lobin ต่ำากวา 8.8 กรัมตอเดซิลิตร และ CD4 ที่ต่ำากวา ต่ำากวา 8.8 กรัมตอเดซิลิตร และ CD4 ที่ต่ำากวา 8.8 กรัมตอเดซิลิตร และ CD4 ที่ต่ำากวา กรัมตอเดซิลิตร และ CD4 ที่ต่ำากวา  และ CD4 ที่ต่ำากวา และ CD4 ที่ต่ำากวา CD4 ที่ต่ำากวา ที่ต่ำากวา 

200 เซลล�/ไมโครลิตร สัมพันธ�กับการตรวจพบความผิดปกติของ

ไขกระดูก เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Phillip และคณะ13  ในผูปวย

เอชไอวี 133 คนที่ไดรับการตรวจไขกระดูกเนื่องจากสงสัยการติด

เชื้อชนิดแพรกระจาย พบวาระดับ hematocrit ต่ำากวารอยละ 25  พบวาระดับ hematocrit ต่ำากวารอยละ 25 พบวาระดับ hematocrit ต่ำากวารอยละ 25  hematocrit ต่ำากวารอยละ 25 ต่ำากวารอยละ 25 25 

และ CD4 ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร มีความสัมพันธ�ตอการCD4 ที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร มีความสัมพันธ�ตอการที่ต่ำากวา 50 เซลล�/ไมโครลิตร มีความสัมพันธ�ตอการ50 เซลล�/ไมโครลิตร มีความสัมพันธ�ตอการเซลล�/ไมโครลิตร มีความสัมพันธ�ตอการ/ไมโครลิตร มีความสัมพันธ�ตอการไมโครลิตร มีความสัมพันธ�ตอการ มีความสัมพันธ�ตอการมีความสัมพันธ�ตอการ 

ติดเชื้อในไขกระดูกซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของรายงานฉบับนี้

จากการศึกษานี้พบวาความไวของการตรวจพบดวยกลอง

จุลทรรศน�เทียบกับการเพาะเชื้อจากเลือดและ/หรือเลือดจากไขกระดูก

ของ Penicilloisis และ non-tuberculous mycobacteria เทา

กับ รอยละ 30.3 และรอยละ 33.3 ตามลำาดับซึ่งสอดคลองกับการ30.3 และรอยละ 33.3 ตามลำาดับซึ่งสอดคลองกับการและรอยละ 33.3 ตามลำาดับซึ่งสอดคลองกับการ33.3 ตามลำาดับซึ่งสอดคลองกับการตามลำาดับซึ่งสอดคลองกับการ

ศึกษาในอดีตโดย Phillip และคณะ13  โดยสังเกตวามีบางสวน

ของผูปวยที่ตรวจเพาะเชื้อขึ้นทั้งในเลือดและเลือดจากไขกระดูกใน 

Penicillosis 13 ราย และ non-tuberculous mycobacteria 

2 ราย ซึ่งสนับสนุนวาควรตองทำาการตรวจเพาะเชื้อทั้ง 2 สวน จึงราย ซึ่งสนับสนุนวาควรตองทำาการตรวจเพาะเชื้อทั้ง 2 สวน จึง2 สวน จึงสวน จึง

จะสามารถวินิจฉัยการติดเชื้อดังกลาวไดครบถวนยิ่งขึ้น อยางไร

ก็ตามการตรวจดวยกลองจุลทรรศน� แมวาจะมีความไวที่ต่ำา แตก็ แมวาจะมีความไวที่ต่ำา แตก็แมวาจะมีความไวที่ต่ำา แตก็

ยังคงมีบทบาทสำาคัญในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อระยะแพรกระจาย

เพราะมีความไวสูง ใหผลตรวจรวดเร็วกวาจึงสามารถพิจารณา

ใหการรักษาไดทันทีหากตรวจพบเชื้อ โดยไมตองรอผลเพาะเชื้อ

ซึ่งใชเวลานานกวามาก 

สรุป

ปจจัยทางคลินิคที่สัมพันธ�กับการตรวจพบการติดเชื้อของ

ไขกระดูกไดแก ระดับ CD4 ต่ำา ภาวะตับมามโต และภาวะไขสูง ระดับ CD4 ต่ำา ภาวะตับมามโต และภาวะไขสูงระดับ CD4 ต่ำา ภาวะตับมามโต และภาวะไขสูงCD4 ต่ำา ภาวะตับมามโต และภาวะไขสูงต่ำา ภาวะตับมามโต และภาวะไขสูง

จึงเป�นขอบงชี้สำาคัญในการสืบคนดวยการตรวจไขกระดูก แตมีความ

ไวต่ำา คือตรวจพบการติดเชื้อไดเพียงหนึ่งในสามของผูปวยที่ติด

เชื้อแพรกระจายทั้งหมด ดังนั้นการเพาะเชื้อ ในเลือดและ/หรือจาก

ไขกระดูก จึงยังคงความสำาคัญและชวยเพิ่มความไวในการวินิจฉัย

มากขึ้น ในกรณ ีผูปวยที่สงสัยการติดเชื้อแพรกระจายที่ตองการ

การรักษาเรงดวน การเจาะไขกระดูก และตรวจพบการติดเชื้อจาก

การตรวจดวยกลองจุลทรรศน� จะสามารถใหการรักษาไดทันที ซึ่ง

รวดเร็วกวาการรอผล เพาะเชื้อ 

Table10  Factors associate� with bone marrow infection

Characteristic Oddsratio(95%CI),p-value

Univariate analysis

     CD4 < 50 /microlitre

     Hepatome�aly an�/or splenome�aly

     Lympha�enopathy

     Bo�y temperature > 38.5 ำC

     Serum albumin < 3 �/�L

     Alkaline phosphatase > 200 U/L

Multivariate analysis

     CD4 < 50 /microlitre

     Hepatome�aly an�/or splenome�aly

     Bo�y temperature > 38.5 ำC

0.002

0.001

0.022

0.003

0.009

0.008

5.551 (1.210-25.463), 0.027

4.167 (1.405-12.346), 0.010

3.906 (1.064-14.286), 0.040
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The Relevance Of CD4 Cell Counts and Abnormal Bone Marrow

FindingsAmongHIV-InfectedPatients inMaharajNakornChiang

MaiHospital

ThanawatRattanathammethee,LalitaNorasetthada,AdisakTantiworawit,

EkaratRattarittamrongandChatreeChai-adisaksopa
De�artment o� Internal Medicine, Facult� o� Medicine, Chiang Mai Universit�, Chiang Mai, Thailand

Abstract: Hematologic and �one marrow a�normalities in �atients with the HIV in�ection are common.  The 

incidence o� c�to�enia correlates directl� with the degree o� immunosu��ression.  The causes o� these 

a�normalities include �one marrow in�ection, im�aired hemato�oiesis, immune-mediated c�to�enia, nutritional 

de�iciencies, and drug e��ects.  Objectives: The aim was to stud� the correlation o� CD4 cell counts and 

�one marrow a�normalities in HIV-in�ected �atients, including the clinical �actors �redicting �one marrow 

in�ection.  Materials and Methods: We retros�ectivel� reviewed the records o� HIV-in�ected adult �atients who 

had undergone a �one marrow examination in Chiang Mai Universit� Hos�ital �etween 2��6 and 2�1�.  The 

clinical characteristics, la�orator� results and �one marrow �indings were recorded.  Results: There were 1�5 

HIV-in�ected �atients with a median age o� 41 �ears (range 24-75).  At the time o� �one marrow examination, 

�4.�% o� �atients had �ever and�or c�to�enia in which 4�% o� them had �ic�to�enia ��anc�to�enia.  A�normal 

�one marrow �indings were �ound in 77 (41.6%) �atients, including d�s�lastic changes (22.1%), �one marrow 

in�ection (12.4%) and l�m�homa involving �one marrow (2.7%).  The �one marrow in�ection were inde�endentl� 

associated with CD4 counts o� less than 5��µL [OR 5.5 (95%CI: 1.21-25.46), �-value = �.�2], he�atos�lenomegal� 

[OR 4.16 (95%CI: 1.4�-12.�4), �-value = �.�1�] and �ever > ��.5 ำC [OR �.9� (95%CI: 1.�6-14.2�), �-value = �.�4�]. 

Among �atients with disseminated �ungal in�ection and m�co�acterial in�ection, the microorganisms can �e 

demonstrated microsco�icall� in �one marrow examination onl� one-third o� �atients.  Conclusions: Indices o� 

sus�ected �one marrow in�ection among �atients with HIV in�ection were lower CD4 cell counts o� less than 

5��µL, he�atos�lenomegal� and high-grade �ever.  The sensitivit� o� �one marrow microsco�ic examination 

in the detection o� disseminated �ungal or m�co�acterial in�ection was low as ��%.  However in �everish HIV 

in�ected �atients, the s�eci�ic antimicro�ial thera�� can �e initiated �rom�tl� a�ter microsco�ic detection o� 

microorganism in the �one marrow smear.
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