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Predonation Hydration and Applied Muscle Tension Combine to
Reduce Presyncopal Reactions to Blood Donation
Chritopher RF, Blaine D, Mary EW, et al. Transfusion, 2010;50:1257-64.

ปจจุบันความตองการโลหิตมีมากขึ้น การแสวงหาผูบริจาค
โลหิตรายใหม และทำ�ใหบุคคลเหลานี้กลับมาบริจาคโลหิตอีกอยาง
ตอเนื่องเปนสิ่งที่ยากลำ�บาก เนื่องจากประสบการณที่ผูบริจาคไดรับ
จากการบริจาคโลหิตครั้งแรก ไดแก อาการหนามืด วิงเวียน เปนลม
อาเจียน และมวนทอง ซึ่งเปนอาการไมพึงประสงคขณะบริจาคโลหิต
ทำ�ใหผูบริจาคเกิดความกลัว จึงมีการศึกษาวิธีการที่สามารถชวย
ลดอาการดังกลาว ไดแก การใหผูบริจาคดื่มน้ำ�ปริมาณ 500 ซีซี
กอนบริจาคโลหิต 30 นาที รวมกับการให Muscle tension เพื่อ
ชวยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนโลหิตกลับสูหัวใจ ทำ�ใหความดันโลหิต
เพิ่มขึ้น และลดอาการไมพึงประสงคขณะบริจาคโลหิตลงได
ระเบียบวิธีการวิจัย
ศึกษาในกลุมผูบริจาคโลหิตเปนครั้งแรก และครั้งที่สอง ที่ใจกลาง
เมือง และทางตะวันออกเฉียงใตของรัฐโอไฮโอ (Ohio) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จำ�นวน 414 คน ผูหญิง 215 คน ผูชาย 199 คน
แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) กลุมที่บริจาคดวยวิธีปกติ 2) กลุม
หลอก (ใหออกกำ�ลังกายขา โดยยกขาทีละขาง ยกสูง 12 นิ้ว ทุก
10 วินาที กอนแทงเข็มบริจาคโลหิต 3) กลุมทดลอง โดยการใหดื่ม
น้ำ� 500 ซีซี 30 นาที กอนบริจาคโลหิต และ 4) กลุมทดลองโดย
ใหดื่มน้ำ� 500 ซีซี 30 นาที กอนบริจาค รวมกับ ออกกำ�ลังกายขา
โดยยกขาทีละขาง ยกสูง 12 นิ้ว ทุก 10 วินาที ขณะบริจาคโลหิต
ประเมินผลโดยใช 1) แบบวัดความวิตกกังวล 2) แบบเก็บขอมูล
ปฏิกิริยาอาการไมพึงประสงคขณะบริจาคโลหิต 3) แบบวัดความ

เจ็บปวดของกลามเนื้อ 4) แบบวัดความออนเพลีย และ 5) แบบวัด
ความพึงพอใจ ซึ่งเก็บขอมูลโดยใหผูบริจาคทำ�แบบสอบถาม และ
เจาหนาที่เก็บขอมูลอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นขณะบริจาคโลหิต
ผลการทดลองพบวา การเกิดอาการไมพึงประสงคมีเพียงเล็กนอย
ในกลุมใหดื่มน้ำ� และกลุมใหดื่มน้ำ�รวมกับออกกำ�ลังกายขา เทียบ
กับกลุมหลอกอยางมีนัยสำ�คัญ และคะแนนอัตราการเกิดอาการเปน
ลมในผูหญิงที่ใหดื่มน้ำ� และผูหญิงที่ดื่มน้ำ�รวมกับออกกำ�ลังกาย
ขา คะแนนต่ำ�กวาในผูหญิงกลุมหลอก และกลุมผูหญิงที่บริจาค
ปกติอยางมีนัยสำ�คัญ ไมพบคะแนนความแตกตางในเรื่องความ
วิตกกังวล ความเจ็บปวดจากการแทงเข็ม
สรุป
วิธีการที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพในการทำ�ใหผูบริจาค
โลหิตรายใหมรูสึกประทับใจ ไมหวาดกลัวตออาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นในขณะบริจาคโลหิต และกลับมาบริจาคโลหิตอีกอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การใหผูบริจาคโลหิตดื่มน้ำ�ปริมาณ 500 ซีซี 30
นาทีกอนบริจาค และการออกกำ�ลังกายขารวมดวย ซึ่งจะชวยปอง
กันไมใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ� และเกิดอาการไมพึงประสงคดัง
กลาวในขณะบริจาคโลหิต
ศรินรัตน ลีลาเลิศนนท
พยาบาล ฝายเจาะเก็บโลหิต
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Tumor-associated Macrophage สามารถทำ�นายอัตราการรอดชีวิตของผูปวย
มะเร็งตอมน้ำ�เหลืองชนิดฮอดจกิน (Classical Hodgkin’s Lymphoma)
Steidl C, Lee T, Shah SP, et al. N Engl J Med. 2010;362:875-85.

Classical Hodgkin’s lymphoma พบไดรอยละ 95 ของ Hodgkin’s
lymphoma ทั้งหมด ซึ่งแยกชนิดโดยการใชการตรวจพบ Reed
Sternberg cell โดย Hodgkin’s lymphoma สามารถแบงออกเปน
2 ระยะคือ limited disease (Ann Arbor stage IA, IIA และไมมี
constitutional symptom) กับ advanced stage (Ann Arbor stage
IB, IIB, bulky disease ขนาดโตกวา 10 cm, stage III และ IV) ซึ่ง
การรักษาในปจจุบันนั้นมีผูปวยที่สามารถหายขาดประมาณรอยละ 80
และการรักษาโดย Autologous stem cell transplantation ในผูปวย
ที่รักษาดวยเคมีบำ�บัดลมเหลว ทำ�ใหผูปวยกลุมนี้หายไดอีกรอยละ 50
การพยากรณโรค Hodgkin’s lymphoma นั้นใช International
prognostic scores (IPS) แบงผูปวยออกเปน 2 กลุมคือ high risk
และ standard risk แตพบวา IPS นั้นสามารถพยากรณผลการรักษา
ไดดีในผูปวย high risk เทานั้น ดังนั้นการหา biomarker อื่นที่เชื่อ
ถือไดในการบอกพยากรณโรคและสามารถใชไดทั้ง high risk และ
standard risk นาจะเปนประโยชน
ผลการศึกษา
นำ�ชิ้นเนื้อตอมน้ำ�เหลืองของผูปวยที่วินิจฉัยเปน classical Hodgkin’s
lymphoma กลุมที่ 1 จำ�นวน 130 คน มีการรักษาไดผล 92 ราย และ
รักษาไมไดผล 38 ราย มาวิเคราะหหายีนที่แสดงออก พบวากลุมการรักษา
ไมไดผล มีการแสดงออกของยีนในกลุมที่สัมพันธกับ macrophage
และ monocyte, angiogenic cell, adepocyte, Reed Sternberg
cell, lysozyme และ cathepsin L1 มากขึ้น แตแสดงออกของยีน
CTLA4 signaling ใน cytotoxic T lymphocyte, G proteincoupled signaling และ signal for germinal center B cell นอยลง
เมื่อนำ�ขอมูลการแสดงออกของยีน (gene expression) และ
ลักษณะทางคลินิก (IPS) มาวิเคราะหความสัมพันธกับผลการรักษาโดย
ใช ROC curve พบวา gene expression มี AUC (Area under the
curve) มากที่สุดตามดวยการใชการแสดงออกของยีนรวมกับลักษณะ
ทางคลินิก (combined) และ ลักษณะทางคลินิก (clinical model)
ตามลำ�ดับ แสดงวา gene expression สามารถพยากรณการรักษา
ที่ไมไดผลไดดีกวา IPS
จากนั้นนำ�ตอมน้ำ�เหลืองของผูปวยที่วินิจฉัย classical Hodgkin’s
lymphoma กลุมที่ 2 จำ�นวน 166 คน มีการรักษาไดผล 87 ราย และ
รักษาไมไดผล 79 ราย มายอม immunohistochemistry (IHC) เพื่อ

ศึกษา CD68 ซึ่งแสดงถึง macrophage marker, CD20 แสดงถึง B
cell marker, CD3 แสดงถึง T cell marker, CD30 แสดงถึง Reed
Sternberg cell และ Matrix metalloprotease 11 (MMP11) แสดง
ถึง microenvironment ผลการศึกษาพบวาการแสดงออกของ CD68
ที่มากขึ้นมีความสัมพันธกับ Progression free survival (PFS), 10year disease-specific survival (DSS) และ secondary treatment
failure อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ กลาวคือคา CD68 IHC score สูง
ผูปวยจะมีคามัธยฐานของ PFS สั้น (CD68 IHC score 2 และ 3 มีคา
มัธยฐานของ PFS เทากับ 6.2 และ 2.7 ปตามลำ�ดับ) และ 10 year
DSS ต่ำ� (CD68 IHC score 1, 2 และ 3 มีคา 10 year DSS เทากับ
รอยละ 88.6, 67.4 และ 59.6 ตามลำ�ดับ) รวมทั้งผูปวยที่มี CD68
IHC score สูง มีโอกาสการรักษาลมเหลวมากกวาผูปวยที่มีคา CD68
IHC score ต่ำ�กวาอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ สวน MMP11 มีความ
สัมพันธกับ PFS อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แตไมมีความสัมพันธกับ
disease specific survival นอกจากนี้ผูปวยที่มี CD20 IHC score
มากกวา 2 นั้นมี PFS และ DSS ที่ยาวกวาอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
วิจารณ
การแสดงออกของ macrophage marker ในตอมน้ำ�เหลืองที่
ใชวินิจฉัย classical Hodgkin’s lymphoma นั้นมีความสัมพันธกับผล
ของการรักษาทั้งขณะเริ่มวินิจฉัยและเมื่อโรคเปนกลับสำ�หรับ classical
Hodgkin’s lymphoma ทุกระยะ รวมทั้งอัตราการอยูรอดและการ
พยากรณผลการปลูกถายไขกระดูกของผูปวย ซึ่งไมพบการเพิ่มขึ้น
ของ CD68 ในผูปวยระยะ limited ที่มีอัตรา DSS ในระยะยาวถึง
รอยละ 100 ซึ่งตรงกับหลายการศึกษาที่พบวา macrophage marker
มีปริมาณมากขึ้นเชนกัน
สรุป
การยอม CD68 ในชิ้นเนื้อมีความสำ�คัญในการพยากรณผลการ
รักษาและบอกอัตราการอยูรอดของผูปวย classical Hodgkin’s
lymphoma ได
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