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รามาธิบดี ได้รวบรวมผูป้ ่ วยเด็กหญิง CPP จานวน 601 ราย ทีไ่ ด้รบั การตรวจ gonadotropin-releasing
hormone (GnRH) analog test ด้วย triptorelin 0.1 mg SC พบว่า peak LH >5 IU/L มี sensitivity
และ specificity ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการวินิจฉัย CPP ในเด็กหญิงทีม่ เี ต้านม Tanner II และ III กล่าวคือ
มี sensitivity 72% ใน Tanner II และ 86% ใน Tanner III และมี specificity 91% ใน Tanner II และ
93% ใน Tanner III (รูปที่ 1)
รูปที่ 1: Sensitivity และ specificity ของระดับ peak LH ต่างๆ สาหรับการวิ นิจฉัย CPP
ในเด็กหญิ งที่มีเต้านม Tanner II (ซ้าย) และ III (ขวา)

เมือ่ พิจารณา basal LH cutoff ทีเ่ หมาะสมในการวินิจฉัย CPP พบว่า basal LH
>0.2 IU/L มี specificity ใกล้เคียงกับ peak LH >5 IU/L และมี sensitivity ทีด่ พี อควร
(รูปที่ 2) นอกจากนี้ยงั พบว่าการใช้ basal LH >0.2 IU/L เป็ นอันดับแรกในการ

วินิจฉัย CPP และพิจารณาตรวจ GnRH analog test เฉพาะรายทีม่ ี basal LH <0.2 IU/L และอาศัย peak
LH >5 IU/L ในการวินิจฉัย CPP สามารถลดค่าใช้จ่ายลง 32% และ 49% สาหรับเด็กหญิงทีม่ เี ต้านม
Tanner II และ III ตามลาดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับการทา GnRH analog test ในผูป้ ่ วยทุกราย
รูปที่ 2: Sensitivity และ specificity ของระดับ basal LH ต่างๆ สาหรับการวิ นิจฉัย CPP
ในเด็กหญิ งที่มีเต้านม Tanner II (ซ้าย) และ III (ขวา)

สรุปประเด็นสาคัญและการนาไปใช้
1. Basal LH >0.2 IU/L สามารถใช้เป็ นอันดับแรกในการวินิจฉัย CPP ในเด็กหญิงทีม่ เี ต้านม
Tanner II-III หากพบ basal LH >0.2 IU/L มีโอกาสสูงทีจ่ ะเป็ น CPP แต่หาก basal LH <0.2
IU/L ควรพิจารณาตรวจ GnRH analog test ในรายทีส่ งสัย CPP
2. GnRH analog test มีความจาเป็ นลดลงในเด็กหญิงทีม่ เี ต้านมก่อนวัยระยะ Tanner >III
เนื่องจาก basal LH cutoff >0.2 IU/L มี sensitivity และ specificity ทีด่ พี อควรในการวินิจฉัย
CPP จึงลดการตรวจ GnRH analog test ได้
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