Cryoprecipitate และการทา Pathogen Reduction ในพลาสมาและผลิตภัณฑ์
จากพลาสมา
นศภ.ศุภัชฌา พาณิชย์วรชัยกุล และ ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล
บทนา
Cryoprecipitate
เป็ น โปรตี น ที่ มี อ ยู่ ใ น
พลาสมาซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถตกตะกอนที่
อุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็ง cryoprecipitate ถูก
ค้นพบครั้งแรกโดย Pool และคณะในช่วงปี 1960
จากการละลายพลาสมาแช่ แ ข็ ง อย่ า งช้ า ๆ โดย
พบว่า cryoprecipitate เป็นแหล่งรวมของปัจจัย
การแข็งตัวของโลหิต (coagulation factor) ชนิด
ต่าง ๆ เช่น Factor VIIIc (antihaemophilic
factor; AHF), fibrinogen, factor XIII, von
Willebrand factor; vWF) และ fibronectin ซึ่งมี
ประโยชน์ในการรักษาโรคและภาวะต่าง ๆ1, 2
ส่วนประกอบใน Cryoprecipitate
ดั ง ที่ ก ล่ า ว ม า แ ล้ ว ว่ า cryoprecipitate
ประกอบไปด้วยโปรตีนที่เป็น coagulation factor
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนประกอบดังแสดงในตารางที่ 1
โดยในพลาสมา 1 ยูนิตจะมี cryoprecipitate อยู่
ประมาณ 10-20 มิลลิลิตร
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของโปรตีนใน
cryoprecipitate2
ส่วนประกอบ
ปริมาณ (ต่อยูนิต)
Factor VIIIc (FVIIIc)
≥ 70 IU
Fibrinogen
> 140 mg
vWF
> 100 IU

วิธีการเตรียม Cryoprecipitate
เมื่อน่าพลาสมาไปแช่แข็งภายใน 6 ชั่วโมงหลัง
เจาะเก็บ โลหิ ต พลาสมาจะต้องมีอุณหภูมิต่ากว่า
-25 องศาเซลเซียสภายใน 1 ชั่วโมงภายหลังการแช่
แข็งเพื่อรักษา FVIIIc ซึ่งเป็น labile factor จะได้
เป็น fresh frozen plasma (FFP) ส่วนของ
cryoprecipitate จะตกตะกอนแยกได้จากส่วนที่
เป็น ของเหลว โดยเมื่ อน่า มาละลายที่ 1-6 องศา
เซลเซียสโปรตีนเหล่ านี้จะไม่ล ะลายและสามารถ
แยกออกมาได้ด้วยการปั่นเหวี่ยง (centrifugation)
ที่ อุ ณ ห ภู มิ ต่่ า ไ ด้ ส่ ว น ที่ ต ก ต ะ ก อ น คื อ
cryoprecipitate ซึ่งจะต้อ งน่าไปแช่ แข็งอย่า ง
รวดเร็วเพื่อรักษา labile factor ไว้ ส่วนที่เป็น
supernatant คือ cryo-remove plasma (CRP)
สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในการท่า fractionation
ต่อไปได้2, 3 cryoprecipitate สามารถเก็บในตู้แช่
แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสหรือต่่ากว่าได้นาน
1 ปี
การเตรียม Heat Treated Freeze Dried
Cryoprecipitate (HTFDC)
เป็นการน่า cryoprecipitate มาท่าให้เป็น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ รู ป แ บ บ ผ ง แ ห้ ง โ ด ย ผ่ า น ขั้ น ต อ น
lyophilization และการยับยั้งเชื้อ (pathogen
inactivation) โดยอาศั ย ความร้ อนในขั้ นตอน
pasteurization ทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน
72 ชั่วโมง โดยมีการใส่สาร stabilizer เพื่อรักษา

FVIIIc ที่เป็น labile factor วิธีนี้สามารถก่าจัดเชื้อ
HIV ได้ทั้งหมด แต่สามารถก่าจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ได้ เ พี ย งบางส่ ว น ซึ่ ง ในประเทศไทยมี ก ารผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ HTFDC ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย4 โดย HTFDC 1 ขวดจะมีปริมาณ
ของ FVIIIc ≥ 200 IU/mL และ fibrinogen > 420
มิ ล ลิ ก รั ม เก็ บ รั ก ษาในตู้ เ ย็ น อุ ณ หภู มิ 2-8 องศา
เซลเซีย สได้น านถึง 1 ปี ซึ่ ง เป็ น ข้ อดี ท่ า ให้ ผู้ ป่ ว ย
สามารถบริหารยาด้วยตนเองที่บ้านได้
ข้อบ่งใช้ของ Cryoprecipitate
Cryoprecipitate มีข้อบ่งใช้ ในโรคหรือภาวะ
ต่าง ๆ ดังนี้5
1. Hemophilia A
2. Von Willebrand’s disease
3. Congenital or acquired fibrinogen
deficiency
4. Factor XIII deficiency
5. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์
6. Disseminated intravascular coagulation
(DIC)
7. ภาวะ uremia ที่มี platelet dysfunction
ขนาดการบริหาร Cryoprecipitate6
ขนาดการใช้ cryoprecipitate
มี ค วาม
แตกต่างกันไปขึ้นกับแนวทางของแต่ละสถาบันหรือ
แต่ละประเทศ โดยที่ US FDA แนะน่ าให้ใช้ ใน
ขนาด 0.2 ยูนิตต่อน้่าหนักตัว 1 กิโลกรัมเพื่อเพิ่ม
ปริมาณ fibrinogen ให้ได้ 0.5-1.0 g/L
The British Society of Haematology
แนะน่าให้ 10 ยูนิต จะช่วยเพิ่มปริมาณ fibrinogen
ได้ประมาณ 1.0 mg/dL

The American Association of Blood
Banks (AABB) แนะน่าสูตรในการค่านวณเพื่อให้ได้
ปริมาณ fibrinogen ที่ต้องการดังนี้
1) ปริมาตรเลือด = น้่าหนัก (kg) × 70
ml/kg
2) ปริมาตรพลาสมา = ปริมาตรเลือด × (1- ฮี
มาโตคริต)
3) ปริมาณ fibrinogen ที่ต้องการ (mg) =
((fibrinogen ที่ต้องการ – fibrinogen
ปัจจุบัน mg/dL) × ปริมาตรพลาสมา) /
100 mL/dL
4) จ่านวน bag ของ cryoprecipitate ที่
ต้องการ = ปริมาตร fibrinogen (mg) /
250 mg
Australian Red Cross Blood Service
แนะน่าว่า ขนาดมาตรฐานของผู้ใหญ่ 1 dose (1
unit/5 kg) คือ cryoprecipitate ที่ได้จาก whole
blood 10 ถุง หรือ cryoprecipitate ที่ได้จาก
apheresis 5 ถุง จะได้ fibrinogen 3-4 กรัม7
การบริหาร Cryoprecipitate
ก่อนการใช้ให้ละลาย cryoprecipitate ใน
water bath ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสและ
น่ามา pool รวมกันตามปริมาณที่ต้องการ ควรให้
ด้วย IV set ที่มี in-line filter โดยไม่ต้องท่า
crossmatch ABO compatibility ก่อน และ
อัตราเร็วในการให้คือ ให้ในอัตราเร็วเท่าที่ผู้ป่วยทน
ได้ โดยหลังละลายแล้ วควรให้ ยาทันที 2 ส่ าหรับ
HTFDC ให้ล ะลายด้ว ย sterile water for
injection 50 มิลลิลิตรฉีดเข้าทางหลอดเลือดด่า

อาการข้างเคียงและข้อควรระวัง
1. Non-haemolytic transfusion reaction เป็น
อาการหนาวสั่น มีไข้ ลมพิษ
2. Transfusion-related acute lung injury
(TRALI)
เป็ น ภาวะที่ ป อดได้ รั บ บาดเจ็ บ
เฉียบพลันหลังจากได้รับโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิ ต ภายใน 6 ชั่ ว โมง ส่ ว นใหญ่เ กิด จาก
แอน ติ บ อ ดี ที่ มี คว ามจ่ าเพ าะต่ อ human
leukocyte antigens (HLA) และ human
neutrophil antigens (HNA) ซึ่งมักจะพบใน
ส่วนประกอบของโลหิตที่มีพลาสมาของผู้บริจาค
โลหิตเพศหญิงที่เคยตั้งครรภ์มาก่อน โดยท่าให้
เกิดภาวะขาดออกซิเจนและปอดบวมน้่า อย่าง
เฉียบพลัน8
3. มีโอกาสสร้าง inhibitor ต่อ Factor VIII ใน
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
4. การติดเชื้อไวรัส (HIV, HBV และอื่น ๆ)
5. ติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจ2
6. มีความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด1
การทา Pathogen Reduction ในพลาสมาและ
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
ปัจจุบัน การตรวจคัดกรองเชื้อของผู้บริจาค
โลหิตตามมาตรฐานของ AABB นั้นประกอบด้วย
human immunodeficiency virus type 1
(HIV-1) และ type 2 (HIV-2), hepatitis B virus
(HBV), hepatitis C virus (HCV) และ syphilis ซึ่ง
ยังไม่ครอบคลุมเชื้อทั้งหมด รวมถึงอาจอยู่ ในช่ว ง
ของ window period จึงท่าให้ตรวจไม่พบเชื้อ ซึ่ง
cryoprecipitate และ HTFDC เป็นกลุ่มโปรตีนที่
ได้ จ ากพลาสมาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพลาสมา
ตามล่าดับ ดังนั้นการท่า pathogen reduction

จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อจาก
ผู้บริจาคโลหิตได้9
ตัวอย่างของวิธีการท่า pathogen reduction
มี 9 วิธี เช่น
1. Wet heat treatment
เป็นการท่า heat inactivation ที่อุณหภูมิ
60-68 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24-72 ชั่วโมงโดย
สามารถยับยั้งเชื้อ HIV ได้ แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ
non-enveloped virus โดยวิธีนี้จะต้องมีการใส่
สาร stabilizer เพื่อไม่ให้ clotting factor เสื่อม
สล า ยด้ ว ย คว า มร้ อ น จ า กนั้ น ต้ อง ข จั ด เ อ า
stabilizer ออกด้ ว ยวิ ธี diafiltration หรื อ
chromatography9, 10
2. Dry heat treatment
ท่าการให้ความร้อนแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง วิธีนี้สามารถยับยั้งไวรัส
ได้ ทั้ ง ชนิ ด lipid-enveloped
และ nonenveloped virus10
3. Cohn fractionation
เป็ น กระบวนการตกตะกอนโปรตี น หลาย
ขั้นตอนโดยมีการปั่นเหวี่ยงและการเปลี่ ยนแปลง
pH, อุณหภูมิ, ionic strength และอัตราส่วนความ
เข้ ม ข้ น ของแอลกอฮอล์ ท่ า ให้ เ ชื้ อ ตกตะกอนมา
พร้อมกับตะกอน และสามารถน่า effluent มา
ตกตะกอนต่ อ ไปเรื่ อ ย ๆ วิ ธี นี้ ส ามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ
hepatitis และเชื้อ HIV ได้11
4. Acid-pH treatment
วิ ธี นี้ จ ะ มี ก าร ใช้ กั บ ก ารเต รี ย ม human
intravenous IgG (IVIG) และการเตรียม equine
IgG (antivenoms) โดยการน่าไปบ่มที่ pH 4 โดย
เติมหรือไม่เติม pepsin ก็ได้ ที่อุณหภูมิ 30-37
องศาเซลเซียสเป็นเวลามากกว่า 20-24 ชั่วโมง ที่

pH ต่่า enveloped virus ส่วนใหญ่จะถูกท่าลาย
โดยที่ immunoglobulin ยังคงสภาพทีด่ ีอยู่10
5. Nanofiltration
Nanofiltration หรื อที่รู้ จักกัน ในชื่อ viral
filtration เป็ นการก่าจั ดเชื้อโดยอาศัย การของ
sieving หรือ size exclusion ไวรัสส่วนใหญ่จะมี
ขนาดอยู่ทปี่ ระมาณ 20-200 nm และ nano filter
จะมีขนาดของรูพรุนคือ 15-40 nm กลไกในการ
ก่าจัดเชื้อไวรัสคือการใช้ viral adsorption จับ
ไวรั สให้ ติดที่ผิ ว ของแผ่น กรองที่มีป ระจุ การเกาะ
กลุ่มของไวรัสขนาดเล็กจึงไม่สามารถผ่านออกไปได้
ปัจจัยที่มีผลต่อการท่า nanofiltration คือ สัดส่วน
ของปริ ม าตรโปรตี น ต่ อ พื้ น ที่ ก ารกรอง อุ ณ หภู มิ
ค ว า ม ดั น แ ล ะ อั ต ร า เ ร็ ว ใ น ก า ร ก ร อ ง วิ ธี
nanofiltration นี้สามารถก่าจัดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่
ได้รวมไปถึง non-enveloped virus ด้วย11
6. Methylene blue-visible light
treatment
Methylene blue (MB) เป็น photoactive
phenothiazine dye โดยที่ methylene blue มี
affinity ต่อ nucleic acid และผิวของไวรัส เมื่อน่า
พลาสมาที่ผสม MB ไป expose ต่อ visible light
(red/white) เกิ ด การสร้ า ง reactive oxygen
species โดยส่วนใหญ่จะเป็น singlet oxygen ที่มี
target คือเบส guanine ใน nucleic acid ท่าให้
สามารถยับยั้งเชื้อ enveloped virus ส่วนใหญ่ได้
แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ non-enveloped virus,
intracellular virus, โปรโตซัว และแบคทีเรีย10, 11
7. Amotosalen - UVA light treatment
Aminomethyl-trimethyl psoralen หรือ
Amotosalen
เป็ น 3-ringed
synthetic
psoralen มีโครงสร้างขนาดเล็กและแบนสามารถ

เข้าเยื่อหุ้มเซลล์และเข้าไปใน DNA หรือ RNA ของ
แ บ ค ที เ รี ย แ ล ะ ไ ว รั ส ไ ด้ โ ด ย จ ะ เ ข้ า ไ ป จั บ
pyrimidine base เกิด cross-link ท่าให้สามารถ
ยั บ ยั้ ง การแบ่ ง ตั ว และเพิ่ ม จ่ า นวนของเซลล์ ไ ด้
วิธีการคือท่าการเติม amotosalen แล้วน่าไปบ่มที่
อุณหภูมิห้ อง จากนั้นน่าไปฉายแสง UVA ทั้งนี้
ก่ อ นที่ จ ะน่ า ไปใช้ จ ะต้ อ งขจั ด สาร amotosalen
และ by product ออกไปก่อนโดยใช้ compound
adsorption device (CAD) วิธีนี้สามารถยับยั้ง
enveloped virus แบคทีเรีย และโปรโตซัวได้
หลายชนิด9, 11
8. Riboflavin – UVB light treatment
Riboflavin ถูกน่ามาใช้ในการท่า pathogen
inactivation เนื่องจาก riboflavin มีโครงสร้าง
เป็น planar จึงสามารถ intercalate ที่ DNA หรือ
RNA base ได้ โดย riboflavin ต้องถูกกระตุ้นด้วย
แสง UVB ที่มีความยาวคลื่น 280-360 nm ซึ่งจะ
ท่าให้เบส guanosine ถูก oxidize ส่งผลให้เกิด
การ break ของ nucleic acid วิธีนี้สามารถยับยั้ง
เชื้อไวรัสได้หลายชนิด เช่น West Nile Virus
(WNV), intracellular proviral HIV (HIVi), cellassociated and cell-free HIV (HIVca) และ
porcine parvovirus (PPV) รวมทั้งเชื้อแบคทีเรีย
โปรโตซัว และ non-enveloped viruses บางชนิด
9, 11

9. Solvent detergent (SD) treatment
Solvent detergent (SD) treatment เป็น
การใช้สาร organic solvent เช่น 1% tri-n-butyl
phosphate กับ virucidal detergent เช่น 1%
Triton X-100 โดยใส่เข้าไปในขณะ pool พลาสมา
เป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
หลังจากนั้นจะต้องท่าการขจัด เอาสารทั้งสองชนิด

คือ tri-n-butyl phosphate และ Triton X-100
ออกโดยอาศั ย การท่ า oil
extraction และ
chromatographic
adsorption ตามล่ า ดั บ
เทคนิคนี้จะเป็นการท่าลาย lipid envelope ของ
ไวรั ส ป้ องกัน ไม่ให้ จั บ กับ เซลล์ host และเพิ่ม
จ่านวน วิธีนี้สามารถยั บยั้งเชื้อ lipid-enveloped
virus เช่น HIV, HBV, HCV, HTLV, Epstein-Barr
virus, cytomegalovirus และ herpesviruses 6
ถึง 8 รวมทั้งแบคทีเรียและโปรโตซัวได้ แต่ไม่
สามารถยับยั้ง non-enveloped virus เช่น HAV
และ human parvovirus B19 ได้9-11
สรุป
Cryoprecipitate เป็น กลุ่มของโปรตีนที่มี
คุณสมบัติตกตะกอนที่อุณหภูมิต่ากว่าจุดเยือกแข็ง
มี coagulation factor หลายชนิด เช่น FVIIIc,
FXIII, vWF ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย
เอ ภาวะการขาด fibrinogen และภาวะอื่น ๆ การ
เ ต รี ย ม cryoprecipitate จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ ค ว า ม
ระมัดระวังมากเพื่อป้องกันการสูญเสีย FVIIIc ซึ่ง
เป็น labile factor การบริหาร cryoprecipitate
จะต้องมีการค่านวณขนาดการให้ที่เหมาะสม โดย
ค่านวณตามปริมาณของ fibrinogen ที่ต้องการ
และน้่าหนักตัวของผู้ป่วย
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ใ ห้ cryoprecipitate
สามารถเกิดอาการข้างเคียงที่อันตรายและมีข้อควร
ระวั ง ซึ่ ง บางครั้ ง อาจมี อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต จึ ง ต้ อ งมี
คว า ม ร ะ มั ด ร ะวั ง ใ น ก า ร ใ ช้ แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก
cryoprecipitate เป็นกลุ่มของโปรตีนจากพลาสมา
ซึ่งการตรวจคัดกรองไม่สามารถคัดกรองเชื้อในช่วง
window period รวมถึงเชื้อชนิดอื่น ๆ ที่มีโอกาส
พบได้ ใ นพลาสมา จึ ง ควรมี ก ารท่ า pathogen

reduction ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่
ละวิธีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อได้แตกต่างกัน
ไป ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้
ใช้วิธี heat treatment ที่ 60 องศาเซลเซียสนาน
72 ชั่วโมงกับผลิตภัณฑ์ Heat Treated Freeze
Dried Cryoprecipitate (HTFDC) ที่ท่าการผลิต
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ HIV ได้ทั้งหมด
และยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบได้บางส่วน จึงท่าให้
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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