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Overnight Storage of Whole Blood : A Comparison of Two Designs
of Butane-1,4-diol Cooling Plates
Pieter F. van der Meer and Ruby N.I. Pietersz

Whole blood (WB) สามารถเก็บไวขามคืนไดกอนที่จะนำ�
มาเตรียมเปนสวนประกอบโลหิต แตตองทำ�ใหเย็นอยางรวดเร็ว
จนมีอุณหภูมิเทาอุณหภูมิหอง (20-25OC) ยกตัวอยางเชน การ
ใช Cooling plates ที่มีสาร Butane-1,4-diol เปนสารใหความ
เย็น ซึ่งขณะนี้มี Cooling plate รูปแบบใหมออกจำ�หนายแลว
(CompoCool-WB, Fresenius HemoCare) ซึ่งตองวาง WB ตั้ง
ตรงแนบไปกับ Plate เมื่อเทียบกับ Cooling plate รูปแบบเดิม
(Compocool) ที่ตองวาง WB ไวใต Plate การศึกษานี้จะทำ�การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำ�ใหเย็นของ Cooling plates
ทั้ง 2 แบบ และศึกษาคุณภาพของพลาสมาและเม็ดโลหิตแดงที่
กรองเอาเม็ดโลหิตขาวแลวที่เตรียมไดจาก WB ที่เก็บไวขามคืน
ซึ่งถูกทำ�ใหเย็นอยางรวดเร็วดวยระบบทั้ง 2
การออกแบบการศึกษาและวิธีการ
ศึกษากราฟอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการทำ�ใหเย็นดวย Compocool
หรือ CompoCool-WB โดยใชสารละลาย 25% glycerol เพื่อ
เลียนแบบ WB และใช WB ที่ไดจากผูบริจาคโดยสมัครใจที่ถูก
ทำ�ใหเย็นดวย Compocool หรือ CompoCool-WB แลวเก็บไวขาม
คืนที่อุณหภูมิหอง จากนั้น จึงนำ�ไปปนและแยกเปนสวนประกอบ
โลหิต สวนเม็ดโลหิตแดงที่กรองเอาเม็ดโลหิตขาวออกและอยูใน
SAGM จะเก็บไวจนถึงวันที่ 42 แลวนำ�มาวัดคาตางๆ (จำ�นวน 23
ยูนิต/กลุม)

ผลการทดลอง
WB ปลอม จะมีอุณหภูมิต่ำ�กวา 25OC ภายในเวลา 2:15+
1:04 ชั่วโมง เมื่อใช Compocool และ 1:39+0:38 ชั่วโมง เมื่อ
ใช CompoCool-WB (p = 0.02) สวนเม็ดโลหิตแดงที่เก็บไว ณ
วันที่ 35 มีคา Hemolysis 0.3+0.2% ทั้ง 2 กลุม มีระดับ ATP
เปน 3.3+0.5 และ 3.6+0.5 mmol/gHb สำ�หรับ Compocool
และ CompoCool-WB ตามลำ�ดับ (แตกตางอยางไมมีนัยสำ�คัญ)
มีปริมาณ FVIII ในพลาสมา 1.05+0.25 และ 0.97+0.18 IU/mL
สำ�หรับ Compocool และ CompoCool-WB ตามลำ�ดับ
สรุป
WB สามารถทำ�ใหเย็นโดยมีอุณหภูมิเทาอุณหภูมิหองภายใน
2 ชั่วโมง โดยใช Compocool และ CompoCool-WB Butane1,4-diol plates ซึ่งจะชวยปรับปรุงดานอุณหภูมิในการขนสงโลหิต
ใหเปนไปในรูปแบบเดียวในการรับบริจาค WB การนำ�รูปแบบ
การทำ�ใหเย็นทั้ง 2 แบบ ไปใชสำ�หรับเก็บ WB ขามคืนที่อุณห
ภูมิหองไมทำ�ใหเกิดผลอันไมพึงประสงคตอสวนประกอบโลหิตที่
เตรียมได
ภญ.ปยวดี วิทยาวิวัฒน
หัวหนาฝายพลาสมาและแปรรูปโลหิต
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
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การใช Hematopoietic Growth Factor ในผูปวยไขกระดูกฝอ
ที่ไดรับการรักษาดวยยากดภูมิคุมกัน (Immunosuppressive Therapy)
Gurion R, Gafter-Gvili A, Paul M, et al. Haematologica. 2009;94:712-9.

การรักษาโรคไขกระดูกฝอดวยยากดภูมิคุมกัน โดยอาจใชสาร
กระตุนการสรางเม็ดเลือด (Hematopoietic growth factor)
รวมดวยหรือไมก็ตาม เปนทางเลือกที่เหมาะสมสำ�หรับผูปวยที่
ไมสามารถไดรับการรักษาดวยการเปลี่ยนถายไขกระดูก ซึ่งมีขอ
จำ�กัดในแงการหาผูบริจาคที่ HLA เขากันได และอายุหรือสภาพ
ของผูปวยที่ปลูกถายไขกระดูกไมได
แมมีการศึกษาประสิทธิภาพของสารกระตุนการสรางเม็ดเลือด
หลายรายงานแตยังไมสามารถสรุปผลไดชัดเจน รายงานนี้จึง
วิเคราะหขอมูลแบบ Systematic review และ meta-analysis
ของการศึกษาแบบสุมที่มีกลุมควบคุม โดยรวบรวมไดทั้งหมด 25
รายงาน (จากทั้งหมด 1,050 รายงาน) แตมีเพียง 6 รายงาน (จำ�นวน
ผูปวยรวม 414 คน) ที่มีเงื่อนไขตรงตามที่กำ�หนด โดยมี 4 รายงาน
ที่ใช ยากดภูมิคุมกัน เปน Antithymocyte/antilymphocyte
globulin (ATG/ALG) รวมกับ Cyclosporine รวมกับ Steroid
มี 2 รายงานที่ใช ATG/ALG รวมกับ Steroid และมี 1 รายงานที่
ใช Cyclosporine เพียงอยางเดียว ผูปวยเหลานี้ไดรับการสุมใหใช
หรือ ไมใช ยากระตุนเม็ดเลือดขาวรวมดวย โดยมี 3 รายงานที่
ใช G-CSF มี 2 รายงานใช GM-CSF รวมกับ Erythropoietin
และ 1 รายงานที่ใช GM-CSF เพียงอยางเดียว
ผลการวิเคราะห ไมพบความแตกตางในแงของอัตราการรอด
ชีวิตที่ 100 วัน 1 ป และ 5 ป ในกลุมที่ใชและไมใชสารกระตุน
การสรางเม็ดเลือด (Primary outcome) นอกจากนี้พบวาไมมีผล
แตกตางในแงการตอบสนองทางโลหิตวิทยาที่ 3 และ 12 เดือน และ
สารกระตุนการสรางเม็ดเลือด ไมเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดโรคที่
ไมตอบสนองตอการรักษา ไมลดอุบัติการการติดเชื้อ ไมเพิ่มอุบัติ
การการเกิด Clonal evolution เชน การเกิด Myelodysplastic
syndrome (MDS), Acute leukemia หรือ Paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria (PNH) และ ไมมีความแตกตางกันในแงของ

การเกิดอุบัติการที่ไมพึงประสงค อยางไรก็ตามพบวาสารกระตุนการ
สรางเม็ดเลือด ชวยลดอัตราการเกิดซ้ำ�อยางมีนัยสำ�คัญ แมใชเพียง
ระยะสั้น นานไมเกิน 3 เดือน
สิ่งที่นาสนใจคือ
1. การเกิด Clonal evolution ในกลุมที่ใชสารกระตุนการสราง
เม็ดเลือดสูงกวากลุมควบคุม อยางชัดเจนแมจะยังไมสามารถกลาว
ไดวามีนัยสำ�คัญทางสถิติ อาจเปนเพราะขนาดตัวอยางนอย คาด
วาผูปวยกลุมนี้อาจเปน Hypoplastic MDS หรือ PNH อยูเดิม
แตไมทราบมากอน ซึ่ง Clonal disorder เหลานี้สามารถถูกกระ
ตุนไดโดยเฉพาะผูปวยที่มี Monosomy 7
2. แนวทางการรักษา Aplastic anemia ป 2003 ไมแนะ
นำ�ใหใชสารกระตุนการสรางเม็ดเลือดยกเวนในงานวิจัย
3. ขนาดของสารกระตุนการสรางเม็ดเลือดที่ใชไมมีผลตอระ
ยะเวลาการรอดชีวิต
4. การใช สารกระตุนการสรางเม็ดเลือด แมลดโอกาสการเกิด
ซ้ำ�ของโรคไขกระดูกฝอ แตไมมีผลตออัตราการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ผูปวยที่กลับเปนซ้ำ�หลังการรักษามาตราฐาน
ตอบสนองตอการรักษาดีถึงรอยละ 50-60 เมื่อกลับเปนซ้ำ�
ขอจำ�กัดอื่นๆ จากการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ
1. จำ�นวนผูปวยที่รวบรวมไดขนาดตัวอยางนอยเพียง 414
คน ทำ�ใหอาจพลาดที่จะเห็นความแตกตางเล็กนอย
2. เกณฑการรับผูปวยเขาศึกษา คือ โรคไขกระดูกฝอที่เปนภาย
หลังทั้งหมด แตสวนใหญเปนชนิดรุนแรง และมีเพียง 1 การศึกษา
ที่รวมผูปวยไขกระดูกฝอชนิดที่ไมรุนแรงดวย
3. แตละการศึกษา มีความแตกตางในแงของชนิดของสาร
กระตุนการสรางเม็ดเลือดที่ใชรวมถึง คำ�จำ�กัดความในการเลือก
ผูปวยและผลการตอบสนอง ทำ�ใหไมสามารถศึกษาแยกแตละ
กลุมยอยของผูปวยได (Subgroup analysis)
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4. ผูปวยที่วินิจฉัยเปนโรคไขกระดูกฝอในอดีต จากการศึกษาเกา 2. ควรมีการศึกษาตอไปวา สารกระตุนการสรางเม็ดเลือดจะมีบท
อาจเปนการวินิจฉัยที่ผิด ซึ่งในความเปนจริงอาจเปน Hypoplastic
บาทตอการติดเชื้อที่รุนแรง หรือไมรวมถึงบทบาทการใชสารกระ
MDS หรือ PNH ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิด clonal evolution ไดจาก
ตุนการสรางเม็ดเลือดสำ�หรับผูปวยไขกระดูกฝอชนิดไมรุนแรง
ตัวโรคเอง
ซึ่งไมตองไดรับยากดภูมิคุมกัน
สรุป
1. สารกระตุนการสรางเม็ดเลือดยังไมมีบทบาทในการรักษา ผูปวย
พญ.พรรณี ประดิษฐสุขถาวร
ไขกระดูกฝอชนิดที่รุนแรง
แพทยประจำ�บานโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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