โรคกลามเนื้อลีบดูเชน
(สําหรับครอบครัว)

ปกติการเคลื่อนไหวของแขน/ขา ตองอาศัยการทํางานของ สมอง ไขสันหลัง เสนประสาท
และกลามเนื้อ ทํางานประสานกัน ถาหากสวนใดมีความผิดปกติไป ไมวา ดวยสาเหตุใด ก็ทําใหเกิด
การออนแรงของแขน/ขาได
ทําความรูจัก “โรคกลามเนื้อลีบดูเชน”
โรคกลามเนื้อลีบดูเชน เปนโรคที่มีความผิดปกติเกิดที่กลามเนื้อ โดยทีส่ มอง ไขสันหลัง
และเสนประสาททํางานปกติ ทําใหเกิดอาการออนแรงของกลามเนื้อ โดยเริ่มออนแรงที่กลามเนื้อ
ขาเปนอันดับแรก เมื่ออายุ 3-4 ป สังเกตเห็นวา ผูปวยเดินลมบอย เดินเขยง ลุกขึ้นจากพื้นลําบาก
จากนั้นอาการออนแรงทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางชาๆ จนไมสามารถเดินไดดวยตนเองในที่สุด
อาการกลามเนือ้ ออนแรงและลีบฝอเกิดไดกบั ทุกกลามเนื้อในรางกาย รวมทั้งกลามเนื้อหัวใจ
กลามเนื้อซี่โครงและกระบังลมซึ่งใชในการหายใจ ในระยะทายของโรค ผูปวยจะมีกลามเนื้อหัวใจ
ผิดปกติ และการหายใจลําบาก เกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดอักเสบ หัวใจวายได เปนตน
จากการรายงานในตางประเทศพบวา เมื่อมีคนเกิดมีชวี ิต 7,000 คน จะมีผูปวยโรคกลามเนื้อ
ลีบดูเชน 1 คน ในประเทศไทยยังไมมกี ารรวบรวมขอมูลของการเกิดโรคกลามเนื้อลีบดูเชน
โรคกลามเนื้อลีบดูเชนเปนโรคทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่มีสาเหตุจากสารพันธุกรรม
ในรางกายผิดปกติสามารถที่จะสงทอดสารพันธุกรรมที่ผิดปกตินี้ไปใหลูกได โรคนี้จะพบแตใน
ผูชายเทานั้น ในผูหญิงจะไมเปนโรคกลามเนื้อลีบดูเชนแตจะเปนพาหะหรือมียีนแฝงอยูสามารถ
ถายทอดสารพันธุกรรมผิดปกติไปยังลูกได ซึ่งทําใหมีความสําคัญตอการเกิดโรคกลามเนื้อลีบดูเชน
ซ้ําอีกในครอบครัว
ในครอบครัวของผูปวยกลามเนื้อลีบดูเชน พบมีประวัตผิ ชู ายหลายคนในเครือญาติเปนโรค
กลามเนื้อออนแรงตั้งแตวัยเด็ก ซึ่งแสดงใหเห็นชัดวาครอบครัวมีโรคทางพันธุกรรมที่ถายทอดมา
จากบรรพบุรุษ แตบางครอบครัวที่ไมพบประวัติผูชายคนอื่นในเครือญาติเปนโรคกลามเนื้อออนแรง
พบวา 2 ใน 3 ของครอบครัวดังกลาว มารดาเปนพาหะหรือมียีนแฝงอยู การตรวจเลือดหาสาร
พันธุกรรมจึงมีความจําเปนกับครอบครัวในทั้ง 2 กรณี

พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ, ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล DMD : website 10//07/53

page 1

อาการที่ชวนสงสัย
หากลูกชายหรือหลานชาย ที่เคยมีพัฒนาการสมวัยมาตลอด จนวัยประมาณ 3-4 ป มีอาการ
เหลานี้ คือ เดินแลวลมบอย วิ่งไมถนัดมีขาปด เดินเขยง นั่งลงกับพื้นแลวลุกขึ้นไมไดตองใชมือ
ดันตัวขึน้ เปนอาการเริ่มตนที่ชวนสงสัยโรคกลามเนื้อลีบดูเชน ดังภาพ

การดําเนินของโรค
แรกเกิดแข็งแรงสมบูรณ รูปรางหนาตาปกติ มีพัฒนาการสมวัยมาตลอดทั้งดานรางกาย
กลามเนื้อและสติปญญา เริ่มมีอาการเมื่ออายุ 3-4 ป สังเกตเห็นวาไมคอยวิ่ง หรือวิ่งขาปด ตางไปจาก
เดิมที่เคยวิ่งเลนไดดี พออายุ 4-5 ป มักเดินลมบอย เวลานัง่ กับพื้นก็ลกุ ขึ้นเองไดลําบาก บางครั้งตอง
เกาะเกาอี้หรือโตะเพื่อดันตัวขึ้น ทาทางการเดินเปลี่ยนไปเริ่มเดินเขยงและหลังแอน พบนองโตมาก
ขึ้น เมื่ออายุ 8-9 ป กลามเนื้อออนแรงที่ขาเปนมากขึ้นจนลุกขึ้นเองไมไหว กาวเดินไมได กลามเนื้อ
ขาจะฝอลีบไป จนอายุประมาณ 10-16 ป จะเดินดวยตัวเองไมไหวตองใชรถเข็น และนอนบนเตียง
เริ่มแรกของอาการ ในชวงวัยเรียนผูปวยเขาโรงเรียนไดตามปกติ ไมมีปญ
 หาเรื่องสติปญญา
และการเรียนรู แตจะเริ่มเดินลําบากมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเปนขอจํากัดในการเดินทางโดยเฉพาะการ
ขึ้นบันได จําเปนตองอาศัยความเขาใจและการดูแลของทางโรงเรียนทั้งคุณครูและเพื่อนรวมหอง
ผูปวยสวนใหญหลังจากเริ่มเดินดวยตนเองไมไหวก็ไมไดไปโรงเรียน
ระยะทายของโรคผูปวย มักชวงอายุ 18-25 ปจะไมมแี รงทั้งแขนขา ตองนอนอยูบนเตียง
การรับรู การพูดคุยยังคงเปนปกติ และมักมีกลามเนื้อหัวใจบีบตัวไมดี ทําใหมีอาการเหนื่อยและขา
บวม ตัวบวม กลามเนื้อซี่โครงและกระบังลมทํางานผิดปกติ ทําใหหายใจไมไหว ไมมีแรงหายใจ
ไอไมออก เสมหะคั่งคางในปอด และเสียชีวิตจาก ภาวะแทรกซอน คือ ปอดอักเสบ หัวใจวาย เปน
ตน
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สาเหตุ
โรคกลามเนื้อลีบดูเชน เปนโรคทางพันธุกรรม คือมีความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่
เรียกวา “ยีน” ยีนที่ทําใหเกิดโรคนี้มีชื่อวา “ดิสโทรฟน” ซึ่งอยูบนโครโมโซมเอ็กซ (X)
ในรางกายคนเราทุกคนประกอบดวย สวนเล็กๆ มารวมกัน สวนเล็กๆ นี้เรียกวา เซลล โดย
แตละเซลลจะมีโครโมโซม ซึ่งเปนแทงสารพันธุกรรมที่รวมตัวกัน โครโมโซมในแตละเซลลมีอยู
23 คู หรือ 46 แทง โดยที่ 44 แทง เปนโครโมโซมรางกาย สวนอีก 2 แทงเปนโครโมโซมเพศ โดยถา
เปนผูชายจะมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซวาย (XY) สวนผูห ญิงมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซเอ็กซ
(XX)

XY

XX
ผูหญิงปกติ

ผูชายปกติ

ยีน คือ สารพันธุกรรมที่เรียงตัวอยูบนแทงโครโมโซม ในผูชายมียนี “ดิสโทรฟน” เพียงชุด
เดียว และผูห ญิงมียีน “ดิสโทรฟน” อยู 2 ชุด เพราะมีโครโมโซมเอ็กซ 2 แทง ที่ทําใหเกิดโรค
กลามเนื้อลีบดูเชนจะพบอยู บนโครโมโซมเอ็กซ (X) เทานั้น
ผูชายมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซวาย (XY) คือ มีเอ็กซเพียงตัวเดียวเมื่อมียีนดิสโทรฟน
ผิดปกติแลวก็จะกอใหเกิดโรค จึงทําใหโรคกลามเนื้อลีบดูเชนเกิดขึ้นเฉพาะกับผูชายเทานั้น
ผูหญิงมีโครโมโซมเพศเปน เอ็กซเอ็กซ (XX) คือ มีเอ็กซ 2 ตัว ถามียีนดิสโทรฟนผิดปกติ
บนเอ็กซ 1 ตัวก็จะไมมีอาการ ดังนั้นผูหญิงจึงไมเปนโรคแตจะเรียกผูห ญิงเหลานี้วามียีนแฝงหรือ
เปนพาหะของโรค

XY
ผูชายเปนโรค

XX
ผูหญิงเปนพาหะหรือมียีนแฝง

โครโมโซมแตละคูของคนเรา จะไดรับมาจากพอ 1 แทงและแม 1 แทง ดังนั้น ผูหญิงที่มียีน
แฝงจะมีโอกาสสงยีนดิสโทรฟนที่ผิดปกติบนโครโมโซมเอ็กซ (X) นี้ไปใหลูกได โดยถาเปนลูก
ชายจะมีโอกาสเปนโรครอยละ 50 ถาเปนลูกสาวจะไมเปนโรคแตจะมีโอกาสเปนพาหะไดรอยละ
50 เชนกัน เรียกการถายทอดทางพันธุกรรมนี้วา การถายทอดแบบยีนดอยบนโครโมโซมเอ็กซ (Xlinked recessive)
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ความสําคัญของการตรวจเลือดหาสารพันธุกรรมผิดปกติของโรคกลามเนื้อลีบดูเชน
ปจจุบันการตรวจเลือดเพื่อคนหาตําแหนงของสารพันธุกรรมหรือยีนที่มีความผิดปกติใน
โรคกลามเนื้อลีบดูเชน สามารถทําไดในประเทศไทย แตทําไดเฉพาะโรงพยาบาลบางแหงเทานั้น
สวนใหญเปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยการเจาะเลือดเพียงไมถึงหนึ่งชอนชา ทําใหสามารถ
ทราบตําแหนงของความผิดปกติของยีนได ในแตละครอบครัวมีตําแหนงของความผิดปกติของยีน
ตางกันไป การตรวจเลือดหาสารพันธุกรรมในโรคกลามเนื้อลีบดูเชนมีประโยชนเพื่อการวาง
แผนการดูแลบุคคลในครอบครัวและการปองกันการเกิดโรคกลามเนือ้ ดูเชนซ้ําอีกในครอบครัว
ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทยกอนแตงงานหรือกอนตั้งครรภ ถาจําเปนก็เร็วทีส่ ุดเมื่อรูตัววาตั้งครรภ
เนื่องจากผูหญิงที่มียีนแฝงอยูจ ะไมมีอาการแสดงภายนอกใดๆ ที่จะทราบไดวามียีนแฝงซึ่ง
สามารถสงทอดไปใหลูกของตนเองได จึงทําใหเกิดโรคกลามเนื้อลีบดูเชนขึ้นซ้ําไมจบสิ้นใน
ตระกูล ดังนัน้ การตรวจเลือดผูหญิงในครอบครัวของผูปวยเพื่อหาวาเปนพาหะหรือไม จึงเปนสิ่ง
สําคัญมาก
ในครอบครัวที่มีผูปวยโรคกลามเนื้อลีบดูเชนไดรับการตรวจหาตําแหนงสารพันธุกรรมที่
ผิดปกติแลว ควรตรวจเลือดหาสารพันธุกรรม ในบุคคลเหลานี้ตามลําดับ (แผนภูมิที่ 1) คือ มารดา
ของผูปวย หากพบวามารดาของผูปวยมียนี แฝงอยูจริง ลําดับตอไปคือ ยายของผูปวย แตหากไม
สะดวก ควรให ญาติผูหญิงฝายมารดาทุกคนมาตรวจหายีนแฝง แตหากไมพบวามียนี แฝงในมารดา
ของผูปวยก็ไมจําเปนตองใหญาติผูหญิงฝายมารดามาตรวจหายีนแฝง สวนลูกชายของผูหญิงที่มียนี
แฝงที่ไมมีอาการแตอายุยังไมเกิน 4-5 ขวบ แนะนําเฝาดูอาการและพบแพทยเปนระยะ โดยสามารถ
สงตรวจเลือดเบื้องตน กอนตรวจหาสารพันธุกรรม
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ผูปวย
ตรวจเลือดพบยีนผิดปกติ

ตรวจเลือด

มารดาผูปวย
พบยีนผิดปกติ

ไมพบยีนผิดปกติ

ไมตองตรวจญาติคนอื่น

ตรวจเลือดยายผูปวย

พบยีนผิดปกติตรวจเลือด

ญาติผูหญิงฝายมารดาทุกคน
ไมพบยีนผิดปกติ ไมตองตรวจญาติ
ผูหญิงฝายมารดาคนอื่น

(ถาตรวจยายไมได) ใหตรวจ

ญาติผูหญิงฝายมารดาทุกคน

แผนภูมิที่ 1 แสดง ลําดับการตรวจเลือดหายีนแฝงในครอบครัวโรคกลามเนื้อลีบดูเชน

5

ผูชายที่เปนโรคมักจะไมมีครอบครัว เนื่องจากเจ็บปวยและมักเสียชีวิตกอนวัยที่จะแตงงาน
แตหากมีลูก ถามีลูกชายก็ไมเปนโรคเนื่องจากใหโครโมโซมวายแกลูกชาย ถามีลูกสาวก็จะเปน
พาหะทุกคน
ผูหญิงที่มียีนแฝง หรือเปนพาหะนัน้ หากตองการมีลูกควรแจงขอมูลการมียีนแฝงแกสูติ
แพทยตั้งแตแรก โดยปจจุบนั สามารถใหการตรวจวินิจฉัยโรคกลามเนือ้ ลีบดูเชนกอนการคลอดได
โดยการตรวจสารพันธุกรรมที่ผิดปกติจากน้ําคร่ํา หรือเนื้อเยื่อรก เมื่ออายุครรภประมาณ 3-4 เดือน
โดยโอกาสเสี่ยงของลูกแสดงดังแผนภูมิภาพที่ 2
ตัวอยางแผนภูมิครอบครัวโรคกลามเนื้อลีบดูเชน ดังในแผนภูมิภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา
เริ่มจากผูปวยคนแรก (ลูกศรที่ 1) ที่ไดรับการวินจิ ฉัยโรคกลามเนื้อลีบดูเชนจากอาการและยืนยัน
ดวยการตรวจเลือดหาตําแหนงความผิดปกติบนยีน จากผูปวยหนึ่งคนทําใหสามารถคนหาสาร
พันธุกรรมผิดปกตินี้ในสมาชิกผูหญิงในครอบครัววามียนี แฝงที่ตําแหนงนั้นหรือไม ดังตัวอยาง
พบวา
• แมและนองสาวของผูปวยมียนี แฝง ซี่งมีโอกาสที่ทั้งสองคนจะมีลูกชายเปนโรค
กลามเนื้อลีบดูเชน
• พี่สาวผูปวยทีก่ ําลังจะแตงงานไมมียนี แฝง ทําใหสามารถบอกไดวาไมมลี ูกเปนโรค
กลามเนื้อลีบดูเชนแนนอน
• นองชายคนเล็กที่อายุ 5 เดือน โดยความเปนจริงเราจะยังไมรวู าผูปวยจะเปนโรคนี้
หรือไมจนกวาเริ่มมีอาการเมื่ออายุ 3-4 ป แตในเด็กชายรายนี้ไดรับการตรวจเลือดหา
สารพันธุกรรมยืนยันวาไมมีความผิดปกติ จึงยืนยันไดแนนอนตั้งแตอายุ 5 เดือนวาไม
เปนโรคกลามเนื้อลีบดูเชน
• ลูกพี่ลูกนองของผูปวยไดรับการตรวจวามียีนแฝง (ลูกศรที่ 2) และขณะนี้ตั้งครรภได 4
เดือน ไดแจงขอมูลการมียีนแฝงนี้แกสูติแพทยตั้งแตแรกที่ฝากครรภ จึงไดรับการเจาะ
น้ําคร่ําเพื่อตรวจหาวาลูกในครรภเปนโรคกลามเนื้อลีบดูเชนหรือไม เพือ่ การตัดสินใจ
ทางเลือกในการดูแลลูกในครรภตอไป
• ดังตัวอยางจะเห็นประโยชนของการตรวจหาสารพันธุกรรมในโรคกลามเนื้อลีบดูเชน
ตอสมาชิกในครอบครัวจนถึงญาติพี่นองในตระกูล เพือ่ ใหมีการวางแผนลวงหนา และ
ปองกันการเกิดโรคกลามเนือ้ ลีบดูเชนซ้ําอีกในครอบครัว
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การดูแลผูป วย
ปจจุบัน ยังไมมีวิธีรักษาโรคกลามเนื้อลีบดูเชนใหหายเปนปกติได การรักษามุงเนนการ
ดูแลคุณภาพชีวิต เฝาระวังและปองกันภาวะแทรกซอน ซึง่ จะชวยชะลอความรุนแรงของโรคให
ดําเนินชาลง ในระยะทายผูป วยมักตองใชรถเข็น ตอมาตองนอนเตียงและใชเครื่องชวยหายใจใน
ที่สุด
การใชยา เชน ยากลุมสเตียรอยด อาจชวยเพิ่มแรงและความแข็งแรงของกลามเนื้อในผูปวย
บางราย ซึ่งอยูท ี่ดุลยพินจิ ของแพทย
การกายภาพบําบัดเปนสิ่งทีส่ ําคัญ เชน การออกกําลังกายเบาๆ วายน้ํา การนวดสัมผัส ชวย
ทําใหกลามเนือ้ ยืดหยุนไมหดเกร็ง ปองกันการติดยึดของขอ
การตรวจสมรรถภาพปอด และการทํางานของหัวใจเปนระยะ เพื่อติดตามความรุนแรงของ
โรคใหไดรับการเตรียมการรักษาภาวะแทรกซอนที่เกิดตามมา
การดูแลผูปวยทั้งทางกายและใจ ใหมีความสุขกายและสุขใจ ถือเปนเปาหมายสําคัญ
ครอบครัว คุณครูและเพื่อนมีบทบาทสําคัญ ในระยะแรกของโรคผูปวยสามารถไปโรงเรียนได
เหมือนเดิม เนือ่ งจากความคิดอานปกติ เพียงแตเดินลําบาก ขึ้นบันไดไมได การไดกาํ ลังใจและ
ความเขาใจจากคนรอบขางทําใหผูปวยมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งเปนสิ่งสําคัญที่สุด
ครอบครัวใหการดูแลผูปวยอยางอบอุน พยายามใหทํากิจวัตรประจําวันเองเทาที่ทําได
ตามปกติ หาอุปกรณเพิ่มความปลอดภัย เชน หองน้ํามีทจี่ บั กันลม ทําพืน้ ที่ขรุขระใหเรียบ ปองกัน
การหกลมไดงา ย เมื่อตองนั่งรถเข็น จัดหารถเข็นใหเหมาะกับผูปวย และพื้นบานที่สามารถให
รถเข็นเขาไดเทาที่จะเปนไปได เปนตน พยายามหลีกเลีย่ งการเขาที่ชุมชนที่จะเปนแหลงแพรเชื้อ
โรคทําใหติดเชื้อทางเดินหายใจและอาจรุนแรงถึงแกชวี ติ ได ระยะทายของโรค ระวังการสําลักอัน
กอใหเกิดปอดอักเสบติดเชื้อ
การรักษาในอนาคต เชน การรักษาดวยยีนบําบัด การใชสเต็มเซลล (stem cell) ยังคงอยูใน
ขั้นตอนการวิจัย
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แผนภูมิภาพที่ 2 : ครอบครัวนี้ แมมียีนแฝงของโรคกลามเนื้อลีบดูเชน วางแผนจะมีลูก
โอกาสเสี่ยงของลูก เปนดังนี้

XY

XX
XX

XY XY
ถามีลูกชาย
โอกาสเปนโรคกลามเนื้อลีบดูเชน รอยละ 50
โอกาสปกติ รอยละ 50

ถามีลูกสาว
โอกาสเปนพาหะ/มียีนแฝง รอยละ 50
โอกาสปกติ รอยละ 50

แผนภูมิภาพที่ 3
ตัวอยางครอบครัวผูปวยกลามเนื้อลีบดูเชน
แสดงใหเห็น หญิงที่มียีนแฝงและการเกิดโรคซ้ําในตระกูล

*XX

2

*XX

*XY

XY

ตั้งครรภ 4 เดือน
เจาะตรวจน้ําคร่ําเพือ่
คนหาโรคกลามเนื้อลีบดูเชน
ของลูกตั้งแตอยูในครรภ

XX

XX

XX
*XX
XY
*XX

XY

*XY

XY

XY

*XY

*XX

XX

อายุ 25 ป
กําลังจะแตงงาน

1
8

ผูหญิงปกติ
ผูหญิงที่มียีนแฝง
ผูชายปกติ
ผูชายที่เปนโรค

*XY

ผูปวยคนแรก
ที่มาพบแพทย

*XX

XY

XY

เด็กชาย
อายุ 5 เดือน

