สรุปสถานการณ เกี่ยวกับโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี ในประเทศไทย
พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชยั กุล
27 เมษายน 2553
1. อุบตั ิการณ
อุบัติการณ ของแตละโรคตางกันไปตามเชือ้ ชาติ บางโรค 1 ใน หลายหมื่น แตถารวมๆกัน
ทั้งหมดทุกโรคในกลุม LSD ประมาณ 1 ใน 8,000 ในทารกแรกเกิด (จากการศึกษาในยุโรปและ
อเมริกา) ไมทราบอุบัติการณที่แนชดั ในประเทศไทย เพราะยังไมมกี ารรวบรวมที่เปนระบบและ
เพราะปญหาการตรวจยืนยันโรคทําไมไดในประเทศไทยในอดีต ปจจุบนั หลายโรคสามารถตรวจยืนยัน
ไดในประเทศ สามารถตรวจยีนและตรวจวินิจฉัยกอนคลอดเพื่อปองกันการเปนซ้ําอีกในครอบครัวที่มี
ผูปวยแลว
2. อาการและตัวอยางโรค ทีพ่ บบอยในกลุม นี้
ผูปวยจะดูปกติเมื่อแรกเกิด ตอมาจึงแสดงอาการ อาการมีความหลากหลายมากขึ้นกับโรค
ไดแก หนาตาเปลี่ยนไป ตับมามโต หัวใจโต ซีด เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ํา ปวดประดูก กระดูก
ขาดเลือดและตาย (bone necrosis) พัฒนาการที่เคยปกติกเ็ สื่อมและถดถอยลง
Gaucher โกเชร
14%

Sandhoff 2%
Gm1 Gangliosidosis 2%
Mucolipidosis II/III 2%
Niemann Pick A/B 3%
Maroteaux-Lamy 3%

Hurler (MPS I)

เอ็มพีเอส ชนิด 1
9%

Niemann Pick C
4%
Sanfilippo B
4%
Tay-Sachs
4%

Metachromatic
Leukodystrophy
8%

Cystinosis
4%
Morquio
5%
Pompe

Sanfilippo A
7%

พอม-เพ Krabbe
5%

5%

Fabry
Hunter ฟา-เบร
(MPS II) 7%

เอ็มพีเอส ชนิด 2
6%

รูปแสดงการกระจายของโรคในกลุม แอส-เอส-ดี จากการศึกษาวิจัยในทารกแรกเกิด
(ขอมูลในตางประเทศ)
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3. การดูแลรักษา
3.1 การรักษาประคับประคอง เชน รักษาอาการหัวใจลมเหลว (heart failure) ดูแลการหายใจ
และออกซิเจน ใหเลือดใหเกล็ดเลือด
3.2 ใหยาเอนไซมทดแทน (enzyme replacement therapy, ERT) โดยหลักการคือ รางกายของ
ผูปวยสรางเอนไซมไมได ก็ใหเอนไซมทดแทน ซึ่งเปนการหยดเขาทางหลอดเลือดดํานาน 2-4 ชั่วโมง
ใหบอยทุก 1-2 สัปดาห ขึ้นกับวาเปนโรคใด (ชื่อยาดูในตาราง) ซึ่งตองใหตลอดชีวิต หากใหการรักษา
เร็วผูปว ยจะกลับสูปกติได ยากลุมนี้มรี าคาแพงคายาเปนหลักลานบาทตอปตอคน
3.3 การปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก (hematopoietic stem cell/ bone marrow
transplantation, HSCT/BMT) มีประโยชนในบางโรคแตก็มีขอจํากัดมากพอสมควร เชน โรคโกเชร
(Gaucher disease) การปลูกถายไขกระดูกในขณะทีผ่ ูปวยมีอาการรุนแรงมีโอกาสสูงที่ผูปวยจะเสียชีวิต
จากการทํา BMT เพราะเซลลโกเชรในมามที่ใหญของผูป วยจะจับกินเซลลเม็ดเลือดปกติที่ไดจากผู
บริจาค (donor stem cell) การตัดมามในผูป วยเหลานี้ไมแนะนําใหทําเพราะหากตัดมามไปจะกระตุน ให
เซลลโกเชรในปอดเพิ่มจํานวนขึ้นแทนและตามมาดวยความดันในปอดสูงขึ้น (pulmonary
hypertension) และทําใหผูปว ยเหนื่อยและเสียชีวิตไดงายขึ้นอีก
ที่ รพ.รามาธิบดี จึงใชการรักษารวมกัน (combination) คือใหยาเอนไซมในโรคโกเชรชั่วคราว
1-2 ป เพื่อใหผูปวยมีอาการดีขึ้นและสภาพรางกายพรอมสําหรับการปลูกถายสเต็มเซลล (HSCT/BMT)
ทั้งนี้โดยยื่นเรือ่ งขอบริจาคยาจากบริษัท และแจงใหทั้งทางผูปกครองและบริษัททราบตั้งแตตน วา
แผนการรักษาของเราคือใชยากอนทําการปลูกถายสเต็มเซลล หากปลูกถายสําเร็จผูปว ยจะหายขาดจาก
โรคได ขณะนีป้ ลูกถายไปแลว 1 ราย เมื่อ กพ. 2552 โดยไดพี่สาวเปนผูบ ริจาคสเต็มเซลลจากไขกระดูก
ผูปวยรายนี้หายจากโรคโกเชรแลว (ผลตรวจเอนไซมเปนปกติแลว) แตยังมีปญหาภาวะแทรกซอนจาก
การปลูกถายสเต็มเซลล คือรางกายตอตานเนื้อเยื่อของผูบริจาค ยังไดรับการรักษาตอเนื่องแบบผูปวย
นอก สวนผูปว ยอีก 1 รายยังไดรับยาอยูแ ละกําลังอยูร ะหวางหาผูบริจาคที่เนื้อเยื่อเขากันได
ทราบวาที่ รพ. จุฬา มีผูปว ยโรคโกเชร 1 รายที่ปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก ไมทราบ
รายละเอียดของผลการรักษา
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ทราบวาที่ รพ.ศิรริ าช มีผูปว ยไดรับยาเอนไซมในโรคโกเชร 2-3 ราย และมีผูปว ยไดรบั ยา
เอนไซมในโรคพอมเพ 1-2 ราย
ในตางประเทศสวนใหญ จะใหยาเอนไซมตลอดไป ไมไดตามดวยการปลูกถายสเต็มเซลลจาก
ไขกระดูกอยางที่ รพ.รามธิบดี เพราะการใหยามีความปลอดภัยสูงมากและผูปว ยไมเสี่ยงตอการเสียชีวิต
จากการปลูกถายสเต็มเซลลและความลมเหลวของการปลูกถายสเต็มเซลล (ไขกระดูกไมติด)
ตารางสรุป อาการและการรักษา โรคโก-เชร โรคพอม-เพ (Pompe) และโรคเอ็ม-พี-เอส (MPS)
โรค

อาการและอาการแสดงการ
ดําเนินโรค

โรคโกเชร อายุที่เริ่มแสดงอาการ 6
เดือน-5ป ตับมามโตมาก
(Gaucher
ทองปอง ซีด เม็ดเลือดขาว
disease)
ต่ํา เกล็ดเลือดต่ํา เสียชีวิต
เมื่ออายุ 2-20 ป (แลวแตวา
เปนชนิดที่ 1, 2 หรือ 3)

โรคพอมเพ
(Pompe
disease)

การรักษาดวยเอนไซม (ERT)
และผลการรักษา

การรักษาดวยการปลูกถาย
สเต็มเซลล (BMT) และ
ผลการรักษา

ยาเอนไซม Ceredase หรือ
Cerezyme รักษาแลวอาการทอง
ปอง ตับมามโต ซีด เม็ดเลือดขาว
ต่ํา เกล็ดเลือดต่ํา สวนใหญจะ
กลับคืนเปนปกติไดทั้งหมด
ภายใน 6เดือน- 2 ป ดังนั้นไดผลดี
มากสําหรับชนิดที่ 1 (ไมไดผล
ทางสมองสําหรับชนิดที่ 2 และ
ไดผลบางสําหรับชนิดที่ 3) ตอง
ใหยาตลอดชีวติ

ในอดีตยุคกอนมีเอนไซม
มีการปลูกถายไขกระดูก
ประปรายในตางประเทศ
อัตราตายสูง

ยาเอนไซม Myozyme รักษาแลว
ผูปวยอาจเหนือ่ ยนอยลง หัวใจ
ลมเหลวดีขึ้น แทนที่จะเสียชีวิต
เมื่ออายุประมาณ 8 เดือน-2 ป ก็
จะมีชวี ิตอยูไปได อาจมี
พัฒนาการดีขนึ้ เชน มีแรงพลิก
สวนนอยของผูปวยมีอาการ
คว่ํา นั่ง แตยังอาจยังตองการ
กลามเนื้อออนแรงโดยที่
อายุที่เริ่มแสดงอาการ 1-6
เดือน หัวใจโต กลามเนื้อ
ออนแรง ตับโต เหนื่อย
หัวใจลมเหลว สวนใหญมกั
เสียชีวิตอายุ 1-2 ป
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โรค

อาการและอาการแสดงการ
ดําเนินโรค

การรักษาดวยเอนไซม (ERT)
และผลการรักษา

การรักษาดวยการปลูกถาย
สเต็มเซลล (BMT) และ
ผลการรักษา

อาการทางหัวใจไมรุนแรง ออกซิเจนทางจมูก หรือในบาง
หรือไมชัดเจน กลุมนีก้ ็จะอยู รายอาจจะตองใชเครื่องชวย
ไดนานแตอยูแ บบกลามเนื้อ หายใจตอไป
ออนแรง
มีสวนนอยทีบ่ างรายอาการไม
รุนแรงมาก คืออาการเริ่ม
แสดงออกตอนขวบปที่ 2 การ
ไดรับยาอาจชวยใหกลับมีกําลัง
เดินไดแข็งแรงขึ้นและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นมาก
ตองใหยาตลอดชีวิต
โรคเอ็มพี-เอส
(MPS)

อายุที่เริ่มแสดงอาการ 2-5 ป
หนาตาเปลี่ยนไปกระดูกผิด
รูป เตีย้ ตับมามและหัวใจโต
หายใจลําบาก พัฒนาการ
ถดถอยลง เซลลสมองเสื่อม
ตายจากทีเ่ คยพูดคุยปกติเดิน
และชวยเหลือตัวเองได ก็พูด
นอยลง ตอบสนองนอยลง
เดินไมได กินลําบากสําลัก
เสียชีวิตเมื่ออายุ 10-20 ป

ยาเอนไซม Aldurazyme หนาตา/ ไดผลบางบางสวน
กระดูกที่ผดิ รูปไปแลว ไม
สามารถกลับเปนปกติหลังการ
รักษา แตตับมามที่ยุบลงและการ
ลดลงของสารที่สะสมตามเซลล
ตางๆรวมทั้งเซลลของระบบ
ทางเดินหายใจจะดีขึ้น ผูปว ยจะ
รูสึกวาเดินไดไมเหนื่อย ทํา
กิจกรรมตางๆไดมากขึ้น คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น การดําเนินโรคหยุดหรือ
ชลอความรุนแรงลง ตองใหยา
ตลอดชีวติ

• ทราบวายา Cerezyme และ Aldurazyme บริษัทยา เจนไซม ไดยื่นขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทย
แตไมทราบวาถึงขั้นตอนใด และไมทราบเกี่ยวกับยา Myozyme
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• โรคเอมพีเอส Mucopolysaccharidosis (MPS) มีหลายชนิด ไดแก ชนิดที่ 1-7 ชนิดที่พบบอยคือ
ชนิดที่ 1 คือ โรคเฮอรเลอร (Hurler syndrome หรือ MPS1) และชนิดที่ 2 คือ โรคฮันเตอร
(Hunter หรือ MPS2)
4. การใหคาํ ปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตรและการปองกันการเกิดโรคซ้ําอีกในครอบครัว
เนื่องจากสาเหตุของโรคเกิดจากการขาดเอนไซมในไลโซโซม ซึ่งเปนโรคที่ถายทอดทาง
พันธุกรรม มีการถายทอดโรคสวนใหญแบบยีนดอยผานทางโครโมโซมที่ไดจากพอและแมฝายละ
ครึ่งหนึ่ง (autosomal recessive ยกเวนบางโรคถายทอดแบบ X-linked recessive) บิดามารดาที่มีบุตร
เปนโรคนีแ้ ลว จึงมีโอกาสมีบุตรคนตอไปเปนโรคไดอกี โอกาสแตละทอง 25% ดังนัน้ จึงควรให
คําแนะนําแกครอบครัวเรื่องโอกาสเสี่ยงนี้ และแนะนําการปองกันโรคเกิดซ้ําอีกดวยการวินิจฉัยกอน
คลอดในครรภตอๆไป และควรไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการปองกันโรคเกิดซ้ําอีกจากรัฐ ขณะนี้
โรคโกเชร โรคพอมเพ และโรคเอ็มพีเอส ตรวจเอนไซมและตรวจยีนไดในประเทศไทย
5. ขอควรปฏิบัติสําหรับครอบครัวและตัวผูปวยแอล-เอส-ดี (LSD) เมือ่ ทราบวาเปนโรค
5.1) ครอบครัวควรไดรับคําแนะนําที่ครบวงจรจากแพทย เกีย่ วกับทางเลือกในการรักษา รักษา
ไดหรือไมได ผลการรักษาของแตละวิธีการ ความเสี่ยงในการรักษา ความเปนไปไดที่จะรับการรักษา
คือ มีวิธกี ารรักษานัน้ หรือไมในประเทศไทย หรือ รักษาไดที่ใดบาง หากไมไดรับการรักษาจะเปน
อยางไร คาใชจายในการรักษา และการปองกันการเกิดโรคเปนอีกในครอบครัวทําไดหรือไมและทําได
ที่รพ.ใดบาง
5.2) การไดพดู คุยกับครอบครัวที่มลี ูกเปนโรคแบบเดียวกัน จะเปนประโยชนมากๆ ในการชวย
เรื่องจิตใจของพอแม เปนกําลังใจแกกันและกันในการดูแลบุตรตอไป ผูป วยที่เปนเด็กโตก็มีความสําคัญ
ที่จะตองชวยเหลือดานจิตใจใหเขมแข็งโดยเฉพาะในรายที่สมองยังรับรูไ ดดี

…………………………………………………………….
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หมายเหตุ เนื่องจากยังไมมีการรวบรวมที่เปนระบบเกีย่ วกับภาพรวมของโรคกลุม แอลเอสดีของ
ประเทศไทย ขอมูลที่นําเสนอนี้จึงอาจมีความจํากัด ไมสมบูรณและอาจมีความคลาดเคลื่อนไดบาง
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