โรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 2 หรือ โรคฮันเตอร
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สาเหตุและอุบตั ิการณ
โรคเอ็มพีเอส เปนโรคที่มีอบุ ัติการณต่ํา คือประมาณ 4 ใน 100,000 คน (จากขอมูลในประเทศ
ตะวันตก) เปนโรคทางพันธุกรรมที่มีการคั่งของสารในไลโซโซม มีการถายทอดโรคทางพันธุกรรม
แบบดอย สาเหตุเกิดจากการขาดหรือบกพรองของเอนไซมชนิดตางๆ สงผลใหมีการคั่งของสารไกลโค
สะมิโนไกลแคน (glycosaminoglycans) หรือเดิมเรียกวา มิวโคโพลีแซคคาไรด (mucopolysaccharides)
ซึ่งเปนสารโมเลกุลใหญอนั ประกอบดวยน้ําตาลประเภทตางๆจับตัวกันกับโปรตีน มิวโคโพลีแซคคา
ไรด เปนสารที่ปกติพบอยูแ ลวตามเนื้อเยื่อทั่วรางกาย ในภาวะปกติเอนไซมในไลโซโซมหลายชนิดจะ
ทํางานตอเนื่องกันเปนลําดับหลายขั้นตอน เพื่อกําจัดไมใหมีการสะสมของมิวโคโพลีแซคคาไรด
ในผูป วยโรคเอ็มพีเอส มีการขาดเอนไซมที่ใชในการสลายหรือกําจัดมิวโคโพลีแซคคาไรด จึง
ทําใหมีการคั่งของสารภายในไลโซโซมของเซลลกลุมมาโครฟาจ (macrophage) ในระบบเนื้อเยื่อของ
รางกาย การสะสมของสารกลุมนี้สงผลตอหลาย ๆ ระบบของรางกาย
โรคเอ็มพีเอส แบงเปนชนิดยอย 7 ชนิด แบงตามระดับความรุนแรงและอาการทีโ่ ดดเดนของ
แตละชนิด ชนิดที่พบบอย คือ ชนิดที่ 1 และ 2
อาการแสดงของโรค ประกอบดวย
• เด็กดูปกติเมื่อแรกเกิด ตอมา 2-3 ป เริ่มมีศรี ษะโตขึ้นและอาจพบวามีนา้ํ คั่งในโพรง
สมองรวมดวย (hydrocephalus) พัฒนาการที่เคยปกติก็เริม่ ชาลงและถดถอยในที่สุด
จากที่เคยเลนเคยพูดคุยและเดินปกติ ก็ไมเลนไมพูดไมเดิน
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• ขอตางๆมีการยึดติดทําใหเคลื่อนไหวไมคลองตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งขอนิ้วมือกําหรือ
เหยียดคลายไดไมสุด หลังงุม ยืนหลังตรงไมได กระดูกตามรางกายและกระดูกสันหลัง
ผิดรูป
• ลักษณะใบหนามีการเปลี่ยนแปลง คือ หนาดูแกกวาวัย ผิวหนาหยาบ (coarse face)
ผิวหนังหยาบ กระจกตาเปนฝา (cloudy cornea)
• หายใจลําบาก เพราะสารสะสมที่ลิ้นทําใหลิ้นใหญคับปาก ตอมทอนซิลและตอมอะดี
นอยด (ตอมน้าํ เหลืองหลังโพรงจมูก) จะมีขนาดใหญขนึ้ เพราะมีสารมาสะสมเชนกัน
ทําใหอุดกั้นทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีสารสะสมที่หลอดลม และอาจทําใหมีภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้น (obstructive sleep apnea)
• การไดยนิ ลดลง
• ตับมามโต ซึ่งจะดันชองอกและทําใหหายใจลําบากมากขึ้น เอ็กซเรยพบหัวใจโต
• สะดือจุน ไสเลื่อน
• กระดูกตนคอที่ผิดรูป ทําใหกระดูกคอเคลือ่ นกดทับไขสันหลังที่ระดับคอทําใหผูปวย
เปนอัมพาตและหยุดหายใจฉับพลันได จึงตองระวังอันตรายตอกระดูกคอ
• สูญเสียความสามารถในการชวยเหลือตนเองอยางคอยเปนคอยไป ระยะทายของโรค
ผูปวยมักมีอาการชักรวมดวย
การวินจิ ฉัยโรค
จากอาการที่สงสัยรวมกับการตรวจพบสารมิวโคโพลีแซคคาไรดในปสสาวะ (urinary
glycosaminoglycans) จะเปนประโยชนในการวินิจฉัยเบื้องตนวาเปนโรคเอ็มพีเอส จากนั้นจึงทําการ
ตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันโรคและแยกชนิดของเอ็มพีเอส
การยืนยันการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ทําไดโดยวัดระดับเอนไซมในเม็ดเลือดขาว และ/หรือ
ตรวจการกลายพันธุของยีน โดยเลือกตรวจเอนไซมหรือยีนที่สงสัยวาจะผิดปกติ ทั้งนีข้ ึ้นกับชนิดของ
โรคเอ็มพีเอสที่สงสัย
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โรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 2 โรคฮันเตอร (Hunter)
โรคฮันเตอร (Hunter) ผูปวยจะเปนเพศชายเทานั้น ผูปว ยสวนใหญมีอาการรุนแรงมาก (severe)
โดยแสดงอาการคลายกับโรคเฮอรเลอรแตไมพบกระจกตาฝาขาว ผูปว ยดูปกติเมื่อแรกเกิด ตอมาเมือ่
อายุ 2-4 ป มีพัฒนาการชาและพัฒนาการถดถอยลง ยืนหลังตรงไมได ขอตางๆ ยึดติด ตับมามโต หัวใจ
โต ตาฝาขาว เตี้ย หัวโต ไสเลื่อน ผิวหยาบ หายใจลําบากเนื่องจากทางเดินหายใจตีบแคบและลิ้นใหญ
คับปาก กระดูกผิดรูปทัว่ รางกาย ความสูงมักจะเพิ่มขึ้นชาหรือเห็นวาเตีย้ กวาเด็กปกติชัดเจนเมื่ออายุ 5
ขวบขึ้นไป อาการตางๆที่กลาวมาจะทวีความรุนแรงอยางชาๆ ผูปว ยมักเสียชีวติ ในชวงอายุ 10-20 ป
สาเหตุการตายจากสารสะสมที่ลิ้นหัวใจ หัวใจลมเหลว ทางเดินหายใจตีบแคบ หยุดหายใจ และเสมหะ
คั่งคางในปอด
พบวามีผูปวยบางรายมีอาการรุนแรงนอย (attenuated type) คือ ไมมีอาการทางสมองแมจะมี
อาการตางๆ ทางรางกายเปนมากก็ตาม ผูปว ยอาจมีชวี ิตอยูไดถึง 30-40 ป
ขอมูลจากประเทศเยอรมันนีและประเทศออสเตรเลีย พบวาอุบัติการณของโรคฮันเตอร คือ
1 คน ในทารกแรกเกิดเพศชายทุก 1-2 แสนคน ไมทราบอุบัติการณที่แทจริงในประเทศไทย
หลักการรักษา
ในอดีตไมมวี ธิ ีการรักษาที่เปนมาตรฐาน สวนใหญเปนการรักษาประคับประคองตามอาการ
ตอมามีการทดลองปลูกถายไขกระดูก และการรักษาดวยยาเอนไซม
1) การรักษาแบบประคับประคอง เชนเดียวกับผูปวยโรคเอ็มพีเอสชนิดอื่นๆ (ใหอานในหัวขอ
การรักษาโรคเอ็มพีเอส)
การรักษาตามอาการ ไดแก
• การใสทอระบายน้ําในชองโพรงสมอง (shunt) กรณีผูปว ยมีภาวะน้ําคั่งในโพรงสมอง
• การตัดทอนซิลและตอมอะดีนอยด กรณีหายใจลําบาก
• การใชอุปกรณและเครื่องชวยหายใจ ใหออกซิเจน หรือการเจาะคอเพือ่ ชวยเปด
ทางเดินหายใจ (CPAP) และชวยใหดูดเสมหะออกไดในกรณีทผี่ ูปวยไอไมไหว หรือมี
เสมหะคั่งคาง
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• ยารักษาภาวะหัวใจโตและกลามเนื้อหัวใจบีบตัวไมปกติ ลิ้นหัวใจตีบหรือปดไมสนิท
สืบเนื่องจากการมีสารไปสะสม การผาตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจ
• ผาตัดรักษาเสนประสาทที่ขอมือถูกกดรัด (carpal tunnel release) ผาตัดไสเลื่อน ผาตัด
เปลี่ยนขอสะโพก
• กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
• สําหรับเรื่องการเรียน ในรายที่อาการดีพอ มักจะตองการการดูแลและการเรียนแบบ
เด็กพิเศษ
• ในรายทีผ่ ูปว ยจําเปนตองดมยาสลบเพื่อการผาตัดใดๆ ตองระมัดระวังมากเปนพิเศษ
ในการใสทอชวยหายใจ เพราะจะใสยากหรืออาจใสไมสาํ เร็จ และชวงที่เอาทอชวย
หายใจออกก็ยากอีก เนื่องจากผูปว ยมีทางเดินหายใจตีบแคบและลิ้นใหญปดกั้น
ทางเดินหายใจ
2) การรักษาดวยเอนไซม (idursulfase (Elaprase®) เพิ่งมีออกสูตลาดในป คศ. 2006 (พศ. 2549)
โดยยาไดรับการยอมรับจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและยุโรป พบวาชวยทําให ตับมาม
ที่โตมีขนาดลดลง หายใจโลงขึ้น ขอยึดติดนอยลง เดินไดดีขึ้น แตไมชว ยใหอาการทางสมองและระบบ
ประสาทดีขนึ้ เพราะยาไมสามารถผานเยื่อหุมสมองได เทาที่ผานมายานี้จึงไดรับการใชในผูปว ยทีอ่ าการ
รุนแรงไมมาก ดังนั้นจึงยังไมมีขอมูลเพียงพอวาผูปวยทีอ่ าการรุนแรงและผูปว ยอายุนอยกวา 5 ป หาก
ไดรับยาแลวผลการรักษาจะเปนอยางไร มีการพยายามรักษาตั้งแตอายุนอยกอนเริม่ แสดงอาการแตผลยัง
ไมเปนที่แนชดั วาจะเปนประโยชนหรือไมและมากนอยเพียงใด
3) การปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูกหรือจากเลือดสายสะดือ พบวาไมไดผลในการรักษา
แมวาผลตรวจระดับเอนไซมจะพบระดับเอนไซมสูงขึ้นเพียงพอก็ตาม
การตรวจเพิ่มเติมและการรักษาตางๆ ดังกลาวขางตน อาจไมตองทําในผูป วยทุกราย ทัง้ นี้ขึ้นกับ
การพิจารณาของแพทย ซึ่งจะพิจารณาตามอายุและความรุนแรงของอาการของผูปวยแตละราย
นอกจากนี้การรักษาดวยวิธกี ารตางๆ และการผาตัด ควรไดมีการพิจารณารวมกันระหวางฝายพอแมและ
ฝายแพทยใหถอ งแทวาการรักษาใดบางที่ทาํ ใหผูปวยสบายตัวขึ้น การรักษาใดเปนประโยชนระยะสั้น
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การรักษาใดเปนประโยชนระยะยาวและมากนอยเพียงใด เพื่อรวมกันตัดสินใจสิ่งทีน่ าจะเหมาะสมที่สุด
สําหรับผูปวยและครอบครัว

การปองกันโรคเกิดเปนซ้ําอีกในครอบครัวที่มีผูปวยเปนโรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 2
เอ็มพีเอสชนิดที่ 2เปนโรคทีถ่ ายทอดทางพันธุกรรมแบบดอยผานทางโครโมโซมเพศ
(โครโมโซมเอ็กซ) คูสามีภรรยาที่มลี ูกเปนโรคแลวจึงมีโอกาสมีลูกคนตอไปเปนโรคหรือไมเปนโรคก็
ได
หากฝายมารดามีประวัติมญ
ี าติหรือมีลูกเปนโรคนี้มากอนแสดงวามารดานาจะเปนพาหะหรือมี
ยีนแฝงของโรค
แตถามารดาไมเคยมีญาติหรือลูกเปนโรคนีม้ ากอน มารดาก็ยังอาจเปนพาหะหรือไมเปนพาหะก็
ได ทั้งนี้จําเปนตองมีการตรวจเลือดดูระดับเอนไซมหรือตรวจยีนเพื่อวินิจฉัยพาหะใหแนชัด
หากพบวามารดาเปนพาหะ ลูกคนตอๆ ไปอาจเปนโรคหรือเปนปกติก็ได ดังนี้
• ถาเปนลูกสาวจะไมเปนโรค แตมีโอกาส 50% ที่จะมียีนแฝงเปนพาหะตอไป และมี
โอกาส 50% ที่ยีนจะปกติ
• ถาเปนลูกชาย มีโอกาส 50% ที่จะเปนโรค และมีโอกาส 50% ที่จะเปนปกติ
หากพบวามารดาเปนพาหะ ญาติเพศหญิงฝายมารดาควรไดรับการตรวจเอนไซม/ยีน เพื่อหา
พาหะ มารดาและผูหญิงที่เปนพาหะควรไดรับคําแนะนําจากผูเชีย่ วชาญ เกีย่ วกับโอกาสในการมีลูกเปน
โรค และแนวทางปองกันการมีบุตรเปนโรครวมทั้งการวินิจฉัยกอนคลอด
หากพบวามารดาไมเปนพาหะ โอกาสที่บตุ รคนตอไปจะเปนโรคจะต่าํ กวารอยละ 1
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ขอมูลในประเทศไทย
จากการศึกษาของ พญ.พรสวรรค วสันต และคณะ พบวาโรคเอ็มพีเอส ชนิดที่พบบอยสุดใน
คนไทย คือชนิดที่ 2 รองลงมาคือชนิดที่ 1 ซึ่งขอมูลนี้สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการพูดคุยในกลุม
แพทยดานเวชพันธุศาสตรในโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย และสอดคลองกับรายงานจากประเทศ
อื่นๆ ทางเอเชีย (ตางจากประเทศทางตะวันตกที่พบ ชนิดที่ 1 บอยที่สดุ และรองลงมาคือชนิดที่ 2)
เทาที่ทราบ ขณะนี้ยังไมมผี ปู วยโรคเอ็มพีเอสรายใดในประเทศไทยไดรับการรักษาดวยยา
เอนไซม ทั้งนีอ้ าจเนื่องจากหลายเหตุผล ไดแก 1) ยาเอนไซมไมไดผลกับอาการทางระบบสมองและ
ประสาท 2) ยาเพิ่งมีออกมาไมนาน 3) ผูป วยสวนใหญไดรับการวินิจฉัยโรคเมื่ออาการเปนมากแลว
ในประเทศไทยยังไมมผี ูปว ยโรคเอ็มพีเอสไดรับการปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก
เอ็มพีเอส ชนิดที่ 2 โรคฮันเตอร ศิริพร กีรติจําเริญ และคณะ (ผลงานรวมกันระหวาง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริ าช สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี รพ.มหาราช นคร
เชียงใหม) ไดรายงานผูปว ยโรคฮันเตอรจาํ นวน 20 รายจากทั้งหมด 18 ครอบครัว ทุกรายมีอาการรุนแรง
เริ่มแสดงอาการตั้งแตอายุ 1-2 ป แตไดรับการยืนยันการวินิจฉัยเมื่ออายุ 2-12 ป อายุที่เสียชีวิตคือ
ประมาณ 4-15 ป พบวา 8 จาก 20 ราย เคยมีประวัตผิ ูชายในครอบครัวในรุนกอนหนาผูปวยเปนโรคนี้มา
กอน สืบเนื่องจากงานวิจยั นี้ ไดใชประโยชนในการตรวจวินิจฉัยพาหะไดอีกกวา 30 คน และตรวจ
วินิจฉัยกอนคลอดอีก 3 ครอบครัว (เฉพาะที่รพ.รามาธิบดี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ) นอกจากนี้ทราบ
วายังมีการตรวจและวินิจฉัยกอนคลอดที่ รพ.จุฬาลงกรณดวยอีกจํานวนหนึ่ง

ขอแนะนําสําหรับครอบครัวและตัวผูปวย
1) ครอบครัวควรไดรับคําแนะนําที่ครบวงจรจากแพทย เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา รักษา
ไดหรือไมได ผลการรักษาของแตละวิธี ความเสี่ยงในการรักษา ความเปนไปไดทจี่ ะรับการรักษา คือ มี
วิธกี ารรักษานัน้ หรือไมในประเทศไทย หรือ รักษาไดทใี่ ดบาง หากไมไดรับการรักษาจะเปนอยางไร
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คาใชจายในการรักษา และการปองกันการเกิดโรคเปนอีกในครอบครัวทําไดหรือไมและทําไดที่ รพ.
ใดบาง ทั้งนีร้ ายละเอียดอาจแตกตางกันขึน้ กับชนิดยอยของโรคเอ็มพีเอส ควรปรึกษาแพทยผูเชีย่ วชาญ
2) การไดพูดคุยกับครอบครัวที่มลี ูกเปนโรคแบบเดียวกัน จะเปนประโยชนมากๆ ในการชวย
เรื่องจิตใจของพอแม เปนกําลังใจแกกันและกันในการดูแลบุตรตอไป ผูป วยที่เปนเด็กโตก็มีความสําคัญ
ที่จะตองชวยเหลือดานจิตใจใหเขมแข็งโดยเฉพาะในรายที่สมองยังรับรูไ ดดี
……………………………………………………….
เอกสารอางอิง
1.
Wasant P, Svasti J, Srisomsap C, Liammongkolkul S. Inherited metabolic disorders in
Thailand.
J Med Assoc Thai. 2002 Aug;85 Suppl 2:S700-9.
2.
Keeratichamroen S., Ketudat Cairns, J. R., Wattanasirichaigoon, D., Wasant, P. Ngiwsara,
L., Suwannarat, P., Pangkanon, S., Kuptanon, J., Tanpaiboon, P.Rujirawat, T.,
Liammongkolkul,
S., Svasti, J. Molecular analysis of the iduronate-2-sulfatase gene in Thai patients with
Hunter
syndrome. J Inherit Metab Dis 2008 May 20
3.
Ketudat Cairns JR, Keeratichamroen S, Sukcharoen S, Champattanachai V, Ngiwsara L,
Lirdprapamongkol K, Liammongkolkul S, Srisomsap C, Surarit R, Wasant P, Svasti J. The
molecular basis of mucopolysaccharidosis type I in two Thai patients. Southeast Asian J Trop
Med Public Health 2005 Sep;36(5):1308-12.
4.
Clarke L.A. Mucopolysacharidosis type I (free access available at website GeneTests:
GeneReview) http//:wwww.ncbi.nlm.nih.gov
5.
Martin R.A. Mucopolysacharidosis type II (free access available at website GeneTests:
GeneReview) http//:wwww.ncbi.nlm.nih.gov
ขอเชิญบริจาคสมทบทุนชวยเหลือผูปว ย และการวิจยั เพื่อผูปวยโรคพันธุกรรม
ที่กองทุนโรคพันธุกรรมในเด็ก กองทุนเลขรหัส 300 6013
ที่มูลนิธริ ามาธิบดี
โทรศัพท 0-2201-1205 และ 0-2201-1481)
ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล โรคฮันเตอร : web 16/07/53

Page 7

