ความรูใ้ หม่เกีย่ ว...กับธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทศั น์ ฟูเ่ จริญ

คงไม่ช้าไปที่จะสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆ ชาวธาลัสซีเมีย สำหรับปี
พ.ศ.2548 นี้ ก็ขอให้พวกเราชาวธาลัสซีเมียมีความสุขผู้ที่เจ็บป่วย
ไม่วา่ จากโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูก ฯลฯ ก็ขอให้หายวันหายคืน
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงต้นปี พ.ศ. 2548
มีการประชุมทีส่ ำคัญเกีย่ วกับโรคเลือดและโรคธาลัสซีเมีย 2 ครัง้ คือการ
ประชุมประจำปีของสมาคมโลหิตวิทยา ที่เมืองซานดิเอโก้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต้นเดือนธันวาคม และการประชุมธาลัสซีเมียครัง้ ที่ 8
ขององค์กร Cooley's Anemia Foundation ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีเ่ มือง ออแรนโด้ ในการประชุมทัง้ สอง ได้มกี ารบรรยาย และอภิปราย
เกีย่ วกับความก้าวหน้าในการรักษา ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียซึง่ มีสาระสำคัญที่
สรุปได้ดังนี้
1. การตรวจวัดปริมาณเหล็กในร่างกายผู้ป่วยธาลัสซีเมียเป็นที่
ชัดเจนว่า ระดับของเฟอร์ไรติน (serum ferritin) ทีใ่ ช้เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ
ภาวะเหล็กเกินในผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ จะช่วยบอกสภาวะเหล็กเกิน
ได้คร่าว ๆ เท่านัน้ เขาพบว่าผูป้ ว่ ยบางคนทีม่ ธี าตุเหล็กสะสมอยูม่ าก ๆ
ระดับเฟอร์ไรติน ก็ไม่เพิม่ สูงตามอย่างทีค่ วรจะเป็น แต่นน่ั ไม่ใช่ปญ
ั หา
สำคัญ ปัญหาสำคัญ คือ ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาขับเหล็ก เป็นประจำการใช้
ตัวเลขของระดับเฟอร์ไรตินทีต่ ำ่ กว่า 500 นาโนกรัม/ม.ล. เป็นตัวบ่งชีว้ า่
ให้ลดระดับยาหรือหยุดยาขับเหล็กนัน้ อาจจะไม่ถกู ต้อง เพราะมีหลาย
การศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าปริมาณของเหล็กในอวัยวะภายในยังมีมากอยู่
แม้วา่ ระดับของเฟอร์ไรตินจะลดต่ำลงมาแล้ว
โดยสรุปการจะวัดปริมาณเหล็กในตัวผู้ป่วยให้แม่นยำนั้นควรจะ
ตรวจวัดปริมาณเหล็กในเนือ้ เยือ่ โดยตรงซึง่ การตรวจวัดเหล็กในเนือ้ เยือ่
นัน้ อาจทำได้โดยการเจาะเนือ้ ตับมาตรวจหาธาตุเหล็กในตับแต่การทำเช่นนี้
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้จึงมีการวิจัยที่จะตรวจหาภาวะเหล็กเกิน
โดยการใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยา และการวัดคลื่นแม่เหล็กโดยตรง
เทคนิคทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ คือ การใช้เครือ่ งฉายคลืน่ แม่เหล็ก
(MRI: magnetic resonance imaging) มาตรวจวัดปริมาณของ
เหล็กในตับ และหัวใจ ปัจจุบนั มีขอ้ มูลมากขึน้ ว่า ปริมาณของธาตุเหล็ก
ในอวัยวะทัง้ สองดังกล่าวอาจไม่ไปด้วยกัน กล่าวคือผูป้ ว่ ยบางรายพบ
ว่าปริมาณธาตุเหล็กในตับน้อยลงแล้วแต่ยังตรวจพบธาตุเหล็กใน
หัวใจมากอยู่ หรืออาจกลับกัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับยาขับ
เหล็กเป็นประจำ คงจะต้องตรวจปริมาณธาตุเหล็กในอวัยวะทั้งสอง
โดยเฉพาะหัวใจให้ดี เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ทีส่ ำคัญของผูป้ ว่ ย
2. การใช้ยาขับเหล็กชนิดฉีดและชนิดกิน มีขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ยาขับ
เหล็กเดสเฟอร์รัลสามารถขับธาตุเหล็กออกจากตับได้ดี แต่มีปัญหา
ในการขับเหล็กออกจากหัวใจ มีรายงานสองรายงานจากอิตาลี และ
อังกฤษแสดงผลว่าในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั เลือดและยาขับเหล็กเป็น
ประจำ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาขับเหล็กชนิดกินดี เฟอริโพรน (L1, deferiprone)
มีอตั ราการเสียชีวติ เนือ่ งจากภาวะหัวใจล้มเหลวน้อยกว่ากลุม่ ทีใ่ ช้ยาฉีด
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เดสเฟอร์รลั อย่างมีนยั สำคัญขณะนีม้ กี ารศึกษาอย่างมากเกีย่ วกับการใช้
ยากินดีเฟอริโพรน ร่วมกับ ยาฉีด เดสเฟอร์รลั
3. พิษของเหล็ก ปัญหาเกี่ยวกับธาตุเหล็กอีกประการหนึ่ง คือ
พิษของเหล็ก ในการทำให้เกิดอนุมลู อิสระ (free radicals) นัน้ ส่วน
ใหญ่จะเกิดจากธาตุเหล็กที่อยู่ในรูปของธาตุเหล็กที่จับหลวมๆ
กับโปรตีนอื่นในกระแสเลือด ที่เรียกว่า non transferrin bound
ironซึง่ อาจเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้ยาขับเหล็กดีกว่า
การตรวจหาเฟอร์ไรติน
4. การปลูกถ่ายไขกระดูกใหม่ให้กบั ผูป้ ว่ ย มีขอ้ มูลมากขึน้ ว่าเซลล์
ต้นกำเนิด (stem cell) ทีอ่ าจได้มาจากกระแสเลือด ไขกระดูก หรือเลือด
สายสะดือนัน้ ไม่จำเป็นต้องมาจากพีน่ อ้ งเท่านัน้ อาจใช้เซลล์ตน้ กำเนิด
ดังกล่าวจากผูบ้ ริจาคอืน่ ทีม่ หี มูเ่ นือ้ เยือ่ เข้ากับผูป้ ว่ ยได้ ทีก่ ำลังมีการ
ศึกษากันมาก คือ การใช้เซลล์ตน้ กำเนิด จากเลือดสายสะดือของเด็ก
แรกเกิดทีอ่ าจไม่มหี มูเ่ นือ้ เยือ่ ตรงกับของผูป้ ว่ ยร้อยเปอร์เซ็นต์ มาปลูก
ถ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยได้ (คล้ายกับกรณีผปู้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาลจุฬาฯ) นอกจาก
นีก้ ย็ งั มีความพยายามจะทำการปลูกถ่ายไขกระดูกในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากแล้ว
(อายุมากกว่า 20 ปี) แต่ผลการรักษายังไม่ดนี กั
5. การกระตุน้ ฮีโมโกลบินเอ๊ฟ ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะหายาใหม่มา
ใช้กระตุน้ ให้มกี ารสร้างฮีโมโกลบินเอ๊ฟสูงขึน้ ขณะนีม้ ยี าดังกล่าว 2-3
ชนิดซึง่ ได้มาจากการออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทช่ี ว่ ยกระตุน้
ให้มกี ารสร้างฮีโมโกลบินเอ๊ฟสูงขึน้ ในเซลล์เพาะเลีย้ งและสัตว์ทดลอง
ทีก่ ำลังจะนำมาใช้ทดสอบในผูป้ ว่ ยในอนาคตอันใกล้น้ี
6. การเปลีย่ นยีน (gene therapy) ภายในปีนจ้ี ะมีการทดสอบการ
รักษาผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย โดยการสอดใส่ยนี ปกติเข้าไปในเซลล์สร้างเม็ด
เลือดของผูป้ ว่ ยทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส(โดยการร่วมมือกับแพทย์ชาวอเมริกนั )
ซึ่งเราคงจะต้องติดตามความก้าวหน้าของการรักษาดังกล่าวต่อไป
7. ความหลากหลายในความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมีย เป็นทีย่ อม
รับกันโดยทัว่ ไปแล้วว่า ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีม่ คี วามผิดปกติของยีนชนิด
เดียวกัน อาทิ พี-่ น้อง ทีบ่ งั เอิญเป็นโรคธาลัสซีเมียเหมือนกันนัน้ อาจมี
ความรุนแรงของโรคไม่เท่ากัน บางคนซีดมาก ต้องรับเลือดเป็นประจำ
แต่บางคนไม่เคยต้องเติมเลือดเลย การศึกษาทีผ่ า่ นมาสรุปได้วา่ คงมีเหตุ
ปัจจัยทางพันธุกรรมหลายอย่างเข้ามากำกับการแสดงออกของโรคในปัจจุบนั
แพทย์ นักวิทยาศาสตร์เพียงทราบถึงปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่าง และ
คงต้องใช้เวลาในการวิจยั อีกหลายปี ทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งดังกล่าวทัง้ หมด ซึง่
คาดหมายว่าความรูค้ วามเข้าใจดังกล่าวอาจนำไปสูก่ ารรักษาผูป้ ว่ ยทีด่ ขี น้ึ
กว่าเดิม
ต้นปีหน้าจะมีการประชุมนานาชาติ ธาลัสซีเมีย ทีเ่ มืองดูไบ ประเทศ
สหสาธารณรัฐอาหรับอมิเรตส์ ถ้ามีขอ้ มูลใหม่ ๆ อีก ก็จะสรุปมาให้พวก
เราฟังครับ
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