โรคโกเชร (Gaucher disease)
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23 เมษายน 2553
สาเหตุและอุบัติการณ
โรคโกเชร (ICD-10 E75.2) เปนโรคที่มีอบุ ัติการณสูงสุดในบรรดาโรคทางพันธุกรรมที่มีการ
คั่งของสารในไลโซโซม (จากขอมูลในชาวตะวันตก) แตก็ยังนับวาเปนโรคที่พบไดนอ ย มีการถายทอด
โรคทางพันธุกรรมแบบดอยและมีลักษณะจําเพาะคือมีการขาดหรือบกพรองของเอนไซม กลูโคซีรีโบร
ไซม (glucocerebrosidase) สงผลใหมกี ารคั่งของสารไขมัน ไกลโคลิปด (glycolipid ชนิดทีเ่ รียกวา
glucocerebroside) ภายในไลโซโซมของเซลลกลุม มาโครฟาจ (phagocyte or macrophage) ใน
ระบบเนื้อเยื่อของรางกาย (reticuloendothelial system) การสะสมของสารกลุมนี้สงผลตอหลาย ๆ
ระบบของรางกาย ระดับความรุนแรงและอาการแสดงของโรคที่พบในแตละบุคคลมีความแตกตางกัน
ไดมาก เซลลมาโครฟาจ ที่มีสารไขมันเหลานี้สะสมจะมีขนาดเซลลใหญขนึ้ กวาเซลลมาโครฟาจปกติ
และเรียกเซลลที่ใหญนี้วา “เซลลโกเชร” เซลลที่เต็มไปดวยสารไขมันเหลานี้จะแทนที่เซลลปกติตาม
เนื้อเยื่อตางๆของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในไขกระดูก ตับ มาม และปอด โรคนีเ้ กิดขึ้นไดกับ
ทั้งเพศชายและหญิงพอๆกัน
อาการแสดงของโรคประกอบดวย ภาวะซีด เกล็ดเลือดต่ํา ตับมามโต อาการปวด
กระดูก กระดูกบาง หัวกระดูกฟเมอรขาดเลือดตาย และกระดูกหัก ความดันสูงในเสนเลือดในปอด
เนื่องจากเปนโรคที่พบไดนอย
การยืนยันการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทําไดโดยวัดระดับเอนไซมกลูโคซีรีโบรไซม ในเม็ด
เลือดขาว และ/หรือตรวจการกลายพันธุของยีน จีบีเอ (GBA)
อาการและชนิดของโรคโกเชร
โรคโกเชร แบงเปนชนิดยอย 3 ชนิด คือ
ชนิดที่ 1 (adult type or hematologic form) โดยทั่วไปอาการเริ่มประมาณอายุ 3-4 ป ตับ
มามโต ซีดลงอยางชาๆ เกล็ดเลือดต่ําทําใหเลือดออกงาย อาจมีเม็ดเลือดขาวต่ําลงดวย ผูปวยมักซูบ
ผอมลงและเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ 8-10 ป เนื่องจากเลือดออกและซีดรุนแรง การรักษาดวยการให
เลือดและใหเกล็ดเลือดไมสามารถชวยได เนื่องจากในระยะทายจะมีภาวะมามจับกินและทําลายเม็ด
เลือดทุกชนิด (hypersplenism) รวมดวย ผูปวยมีพัฒนาการทั่วไปและสติปญญาปกติ
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ชนิดที่ 2 (acute infantile, neuronal form) อาการเร็วตั้งแตอายุ 1-2 เดือนแรก ผูปว ยมี
อาการตัวออน กินแลวไมโต ชัก มักเสียชีวติ เร็วภายในขวบปแรกเนื่องจากเซลลสมองถูกทําลาย โดย
เสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนคือการสําลักและติดเชื้อทางเดินหายใจ กลุมนี้ไมคอยมีตับมามโต
ชนิดที่ 3 (chronic neuronal form) เด็กมักดูปกติในชวง 6-9 เดือนแรก จากนั้นเริม่
มีอาการพัฒนาการหยุดชะงัก ตอมาพัฒนาการเสื่อมถอยลงชาๆ มีอาการชักซึ่งมักไมตอบสนองตอ
การใหยา ตับมามโต ซีดลงอยางชาๆ เกล็ดเลือดต่ํา เชนเดียวกับกลุม 1 อาการมักแยลง สําลักงายขึ้น
และติดเชื้อทางเดินหายใจซ้าํ ซอนอันเปนสาเหตุของการเสียชีวิต ในชนิดนี้พบวาบางรายมีอาการทาง
ระบบประสาทไมรุนแรง คือ มีเพียงตาเหล (progressive squint) ซีด ตับมามโต

รูป แสดงเซลลจากไขกระดูก
ลูกศรสีขาวทึบชี้เซลลปกติ
ลูกศรสีดําเสนประชี้เซลลโกเชร

รูป ผูปวยโกเชร ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2
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อุบัติการณและชนิดชองโรคโกเชร แตกตางกันระหวางชาวเอเชียและชนผิวขาวชาวยุโรป/
อเมริกา สําหรับชนผิวขาวชาวยิว มีอุบัติการณของโรคนี้สงู กวาประชากรอื่น และสวนใหญเปนชนิดที่ 1
มี อาการแสดงรุนแรงไมเทากัน บางรายแสดงอาการตอนเด็ก บางรายแสดงอาการตอนเปนผูใ หญซึ่ง
การดําเนินโรคจะรุนแรงนอยกวาและชากวารายที่แสดงอาการตั้งแตอายุนอย ความรุนแรงขึ้นกับชนิด
ของการกลายพันธุและเชื่อวามีบทบาทของยีนอื่นรวมดวย (modifier gene)
จากการศึกษา ของ พญ.พิมพ สุวรรณรัตน และคณะ ในผูป วยเด็กทีภ่ าควิชากุมารเวชศาสตร
รพ.รามาธิบดี ซึ่งมีผูปวยเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ป) เขารับการตรวจแบบผูปวยนอกเฉลี่ยปละ 95,000
คน และผูปวยเด็กรับไวนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ยปละ 4,400 คน ซึ่งรวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลา 7
ป คือระหวาง คศ. 2000-2007 (พศ. 2543-2550) มีผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคโกเชร 5 ราย
(จาก 4 ครอบครัว) โดย พบวา 4 รายเปนชนิดที่ 3 และเพียง 1 รายเปนชนิดที่ 1 ไดมีการตรวจการ
กลายพันธุใ นผูปวยทั้ง 5 ราย และตอมาไดใหการวินิจฉัยทารกในครรภแก 1 ครอบครัวที่เคยมีบุตร
เปนโรคโกเชร (ชนิดที่ 3) พบวาทารกในครรภเปนโรค บิดามารดาจึงเลือกยุติการตั้งครรภ
จากการศึกษา ของ พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร และคณะ ในผูป วยเด็กทีภ่ าควิชากุมาร
เวชศาสตร รพ.ศิริราช ซึ่งรวบรวมขอมูลใน ระยะเวลา 32 ป คือ ระหวางป คศ. 1966-1988 (พศ.
2509-2531) พบมีผูปวยเด็กโรคโกเชรจํานวน 27 ราย โดยพบวา รอยละ 70 ของผูป วยมีการทาง
ระบบประสาทแบบชนิดที่ 3
จากขอมูลของ รพ.รามาธิบดี และ รพ.ศิริราช มีความสอดคลองกัน และเปนไปในทาง
เดียวกันกับที่รายงานในประเทศทางแถบเอเชีย รวมถึง จีน ไตหวัน และญี่ปุน คือผูป วยโรคโกเชรใน
เอเชีย เกือบทัง้ หมดเริ่มแสดงอาการในเด็ก และเปนแบบชนิดที่ 3 ถึงรอยละ 70 (ซึ่งตางจากชนผิว
ขาวชาวยุโรปและอเมริกาที่พบเปนชนิดที่ 1 มากกวา และมักเริ่มแสดงอาการในเด็กโตหรือผูไหญ)
การรักษา
ในอดีตไมมีวิธีการรักษาที่เปนมาตรฐาน สวนใหญเปนการรักษาตามอาการ คือใหเลือด ให
เกล็ดเลือด มีการปลูกถายไขกระดูกแตก็มีอัตราตายสูง ตอมามีการผลิตยาเอนไซมออกสูตลาดในป
คศ. 1995
3.1 การรักษาประคับประคอง เชน ดูแลการหายใจและออกซิเจน ใหเลือดใหเกล็ดเลือด
3.2 ใหยาเอนไซมทดแทน ซึ่งตองใหตลอดชีวิต หากใหการรักษาเร็วผูปวยจะกลับสูปกติได
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3.3 การปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก มีประโยชนในบางโรคแตก็มีขอจํากัดมาก
พอสมควร เชน โรคโกเชร (Gaucher disease) การปลูกถายไขกระดูกในขณะที่ผปู วยมีอาการรุนแรง
มีโอกาสสูงที่ผูปวยจะเสียชีวติ จากการทํา BMT เพราะเซลลโกเชรในมามที่ใหญของผูปวยจะจับกิน
เซลลเม็ดเลือดปกติที่ไดจากผูบริจาค (donor stem cell) การตัดมามในผูปวยเหลานี้ไมแนะนําใหทํา
เพราะหากตัดมามไปจะกระตุนใหเซลลโกเชรในปอดเพิม่ จํานวนขึ้นแทนและตามมาดวยความดันใน
ปอดสูงขึ้น (pulmonary hypertension) และทําใหผูปวยเหนื่อยและเสียชีวิตไดงายขึ้นอีก
ที่ รพ.รามาธิบดี จึงใชการรักษารวมกัน (combination) คือใหยาเอนไซมในโรคโกเชร
ชั่วคราว 1-2 ป เพื่อใหผูปวยมีอาการดีขึ้นและสภาพรางกายพรอมสําหรับการปลูกถายสเต็มเซลล
(HSCT/BMT) ทั้งนี้โดยยื่นเรื่องขอบริจาคยาจากบริษัทเจนไซม และแจงใหทั้งทางผูปกครองและ
บริษัททราบตั้งแตตน วาแผนการรักษาของเราคือใชยากอนทําการปลูกถายสเต็มเซลล หากปลูกถาย
สําเร็จผูปวยจะหายขาดจากโรคได ขณะนี้ปลูกถายไปแลว 1 ราย เมื่อ กพ. 2552 โดยไดพี่สาวเปนผู
บริจาคสเต็มเซลลจากไขกระดูก ผูปวยรายนี้หายจากโรคโกเชรแลว (ผลตรวจเอนไซมเปนปกติแลว)
แตยังมีปญหาภาวะแทรกซอนจากการปลูกถายสเต็มเซลล คือรางกายตอตานเนื้อเยือ่ ของผูบริจาค ยัง
ไดรับการรักษาตอเนื่องแบบผูปวยนอก สวนผูปวยอีก 1 รายยังไดรับยาอยูและกําลังอยูระหวางหาผู
บริจาคที่เนื้อเยื่อเขากันได
ทราบวาที่ รพ. จุฬา มีผปู วยโรคโกเชร 1 รายที่ปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก ไมทราบ
รายละเอียดของผลการรักษา
ทราบวาที่ รพ.ศิริราช มีผูปว ยไดรับยาเอนไซมในโรคโกเชร 2-3 ราย
การรักษาดวยยาเอนไซมสําหรับโรคโกเชร
ในป คศ. 1992 (พศ. 2535) ไดมีการผลิตยาเอนไซมออกสูตลาดเปนครั้งแรก โดยไดรับการ
รับรองใหเปนการรักษามาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกาและตอมาในยุโรปและประเทศอื่นๆ การ
รักษาดวยเอนไซม หรืออาจเรียกวา อี-อาร-ที (Enzyme Replacement Therapy, ERT) เปนการ
รักษาที่ไดผลดีมากสําหรับผูปวยโกเชรช นิดที่ 1 และยังพบวา ผูปวยชนิดที่ 3 รายที่มีอาการนอยที่
ไดรับการรักษาตั้งแตเริ่มเสดงอาการหรือยังไมแสดงอาการ (presymptomatic diagnosis) ก็ไดผลดี
เชนกัน คือหยุดยั้งการดําเนินโรคทางสมองไดและอาการทางระบบเลือดและตับมามกลับสูปกติหรือ
ใกลเคียงปกติได
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ยาที่มีใชครั้งแรก คือ ceredase (aglucerase) โดย บ.เจนไซม ตอมามีการปรับปรุงใหดีขึ้น
อีกคือ ยาซีรีไซม cerezyme (imiglucerase) และในป คศ. 2010 นีเ้ องก็มียาของอีกบริษัทหนึ่ง
ออกมา (บ.ไชร Shire) คือ ยา VPRIV (velaglucerase alfa for injection)
ยาเอนไซมนี้ มีคุณสมบัติจําเพาะเพื่อใหสามารถเขาเซลลโกเชรได พบวาและการใช
ยาเอนไซม โดยการหยดเขาเสนเลือดอยางสม่ําเสมอ จะมีผลลดความรุนแรงของอาการของโกเชร ทํา
ใหมีการเพิ่มระดับฮีโมโกลบินและจํานวนเกล็ดเลือดเปนปกติ ทําใหขนาดมามและตับลดลงจนเปน
ปกติ พบวาชวยลดอาการและปญหาทางดานกระดูกดวย
การใหยาเอนไซมชนิดหยดเขาเสนเลือด โดยปกติจะมีผลขางเคียงไมมากแตอาจพบอาการ
ของการแพยา (hypersensitivity) ไดเชนเดียวกับการแพยาทั่วไป คือ อาการคัน ผิวหนังมีสีแดงมี
ลมพิษขึ้นและบวม แนนหนาอก อาการทางระบบทางเดินหายใจ หัวใจเตนเร็ว ตัวเขียว ความดันต่ํา
ผูปวยบางรายมีการสรางแอนติบอดี จึงแนะนําใหผูปวยทุกรายไดรับการตรวจหาแอนติบอดีเปนระยะ
การรักษาดวยยาเอนไซมชนิดหยดเขาเสนเลือด ตองไดรับยาเอนไซมตลอดชีวิต โดยผูปวย
ไดรับยาหยดเขาเสนเลือดในเวลา 2-4 ชั่วโมง ทุก 2 สัปดาห ยาซีรีไซม มีราคาแพงคิดเปนคายาตอ
น้ําหนักตัว 16 กก. ประมาณ 150,000 บาท ตอครั้ง หรือประมาณ 3,900,000 บาทตอป (หากน้ําหนัก
ตัวคงเดิม) ปจจุบันกําลังมีการวิจัยพัฒนายาแบบชนิดกิน

กอนการรักษา
ดวยยาเอนไซม

3 เดือนหลังการรักษา
ดวยยาเอนไซม

1 ปหลังการปลูกถาย
สเต็มเซลลจากไขกระดูก

รูป ผูปวยอายุ 5 ป ไดรับการรักษาดวยเอนไซมนาน 2 ป กอนปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก
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การปองกันโรคเกิดเปนซ้ําอีกในครอบครัวที่มีผูปวยเปนโรคโกเชรแ ลว
เนื่องจากโรคโกเชร เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมแบบดอย คูสามีภรรยาที่มีผูปวยเปน
โรคแลว มีโอกาสที่บุตรคนตอๆ ไปจะเปนโรคนี้อีกดวย โอกาส 25% หรือ 1 ใน 4 ในทุกๆทอง ทั้ง
บุตรชายและบุตรสาวมีโอกาสเปนโรคไดพอๆกัน ดังนัน้ จึงควรไดรับคํานํานําเรื่องโอกาสเสี่ยงนี้ และ
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานพันธุศาสตรเพื่อวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการตรวจปองกันการมีบุตรเปนโรค
อีก
ขอแนะนําสําหรับครอบครัวและตัวผูปวย
1) ครอบครัวควรไดรับคําแนะนําที่ครบวงจรจากแพทย เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา รักษา
ไดหรือไมได ผลการรักษาของแตละวิธีการ ความเสี่ยงในการรักษา ความเปนไปไดที่จะรับการรักษา
คือ มีวิธีการรักษานั้นหรือไมในประเทศไทย หรือ รักษาไดที่ใดบาง หากไมไดรับการรักษาจะเปน
อยางไร คาใชจายในการรักษา และการปองกันการเกิดโรคเปนอีกในครอบครัวทําไดหรือไมและทําได
ที่รพ.ใดบาง
2) การไดพูดคุยกับครอบครัวที่มีลูกเปนโรคแบบเดียวกัน จะเปนประโยชนมากๆ ในการชวย
เรื่องจิตใจของพอแม เปนกําลังใจแกกันและกันในการดูแลบุตรตอไป ผูปวยที่เปนเด็กโตก็มี
ความสําคัญที่จะตองชวยเหลือดานจิตใจใหเขมแข็งโดยเฉพาะในรายที่สมองยังรับรูไดดี
…………………………………………………….
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