ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส

จากการทีไ่ ด้ไปประชุมวิชาการธาลัสซีเมียนานาชาติและการประชุม
ของสมาคมผูป้ ว่ ย-ผูป้ กครองธาลัสซีเมีย (10 th International Conference on Thalassemia & Haemoglobinopathies and 12 th
International TIF Conference for Thalassemia Patients and
Parents) จัดขึน้ ทีเ่ มืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเลส เมือ่ วันที่ 7-10
มกราคม 2549 มีข้อมูลยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานที่จะนำมา
เล่าให้เพือ่ นๆสมาชิกได้รบั ทราบดังต่อไปนี้
เอ๊กซ์เจด หรือ ดีเฟอราซีรอ็ กซ์ (Exjade, deferasirox, ICL670)
เป็นยาขับธาตุเหล็กที่ใช้รับประทาน สารนี้เป็นตัวแทนของสารไตร
เด็นเท็ด (tridentate iron chelators) กลุม่ ใหม่ทเ่ี ป็น N-substituted
bis-hydroxyphenyl-triazoles เอ๊กซ์เจด จำนวน 2 โมเลกุลจับกัน มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) พบว่าความ
เข้มข้นของ ไอซีแอล 670 ในเลือดเป็นสัดส่วนกับขนาดยาที่ให้
การศึกษาระยะที่ 1
ทีเ่ ป็นการศึกษาทีส่ องต่อมาโดยมีกลุม่ ควบคุมทีใ่ ช้ยาหลอกในผู้
ป่วยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย 24 คน ในภาวะของหน่วยเมตาโบลิก (metabolic unit) พบว่าการให้ยาเอ๊กซ์เจด ขนาด10, 20 และ 40 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม นาน 12 วัน มีผลให้ขบั ธาตุเหล็กได้เป็นสัดส่วนกับขนาดทีใ่ ห้
สรุปการศึกษานีไ้ ด้ลงความเห็นว่าค่าครึง่ ชีวติ ของยา (half life) คือ
12 ถึง 13 ชัว่ โมง
การศึกษาในระยะที่ 2
ต่อมาได้เริม่ การศึกษาเบือ้ งต้นระยะที่ 2 ขนาดเล็ก 2 การศึกษา
+
ก่อร่างขึน้ เป็นยาเชิงซ้อนสมบูรณ์กบั ธาตุเหล็ก (Fe3 )
ในผูป้ ว่ ยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย ทีไ่ ด้รบั เลือดเป็นประจำแบ่งการศึกษาเป็น
ไอซีแอล 670 (ICL 670) เป็นยาออกฤทธิ์ในยาเอ็กซ์เจดที่เป็น 2 กลุม่ คือ
ผลิตภัณฑ์ทก่ี ำลังอยูใ่ นระหว่างการวิจยั (ยังไม่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จำหน่าย
1. การศึกษาที่ทำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 71 คนเพื่อเปรียบเทียบยา
ในประเทศ) ที่มีข้อบ่งชี้สำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากการมีปริมาณ เอ๊กซ์เจด ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กับยาดีเฟอร็อกซามีน
ธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไปเรือ้ รังทีเ่ กิดจากการได้รบั เลือดเช่นโรคโลหิต ขนาด 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ได้แสดงให้เห็นว่าหลังจาก 12 เดือน
จางธาลัสซีเมีย ได้มกี ารแสดงให้เห็นถึงฤทธิท์ ส่ี งู ของ ไอซีแอล 670 (ICL ยาเอ๊กซ์เจด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมวันให้ผลคล้ายกันมากกับยา
670) ในการเคลือ่ นย้ายธาตุเหล็กในเนือ้ เยือ่ และส่งเสริมการขับธาตุเหล็ก ดี เ ฟอร็ อ กซามี น ในการลดความเข้ ม ข้ น ของธาตุ เ หล็ ก ในตั บ
ออกทัง้ ในระบบแบบจำลองในหลอดทดลองและในร่างกาย การศึกษาใน
2. การศึกษาที่ไม่มีการเปรียบเทียบที่ให้ยาเอ๊กซ์เจด ในผู้ป่วย
ขัน้ ก่อนคลินกิ ยังได้แสดงว่า ไอซีแอล 670 ไม่มผี ลต่อการเจริญพันธุแ์ ละ เด็ก 40 คน ที่มีค่ามัธยฐานการรักษานานกว่า 12 เดือนได้แสดง
ไม่กอ่ ให้เกิดทารกผิดปกติ (teratogenic) หรือก่อมะเร็ง (carcinogenic) ให้เห็นว่ายาปลอดภัยและผูป้ ว่ ยเด็กสามารถรับประทานยาได้ดี
ยาเอ๊กซ์เจดได้ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปยาเม็ดที่กระจายตัวง่ายโดย
ยังมีผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 2 ถึง 80 ปีโดยมาก
ใช้พื้นฐานทางเทคนิคที่เป็นไปได้ ความมีเสถียรภาพและชีวปริมาณ กว่า 500 คนเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั ยาเอ๊กซ์เจดได้เข้าร่วมในการศึกษาเพือ่ การ
ออกฤทธิ์ ยาในรูปแบบนีช้ ว่ ยทำให้เด็กและผูใ้ หญ่รบั ประทานยาได้งา่ ยขึน้ ขึน้ ทะเบียนยาซึง่ มุง่ ทีจ่ ะแสดงความความปลอดภัยและความมีประสิทธิ
การศึกษาวิจัยของยาเอ๊กซ์เจดในคน (clinical trial of Exjade) ผลของยาเอ๊กซ์เจดในการรักษาโรคทีเ่ กิดจากการมีปริมาณธาตุเหล็กใน
การศึกษาในระยะที่ 1
ร่างกายมากเกินไปทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการให้เลือด
เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อหาขนาดยาที่จะนำมาใช้ได้ในผู้ป่วยโรค
การศึกษาการศึกษาระยะที่ 2 ที่ไม่มีการเปรียบเทียบในผู้ป่วย
เบต้าธาลัสซีเมีย 24 คน หลังจากให้ยาครัง้ เดียวในขนาด 2.5 ถึง 80 เด็กและผู้ใหญ่ 184 คนที่เป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมีย myelodysมกราคม - เมษายน 2549
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plastic syndromes และโรคโลหิตจางอื่นๆ ที่พบน้อยโดยใช้จุด
ยุติการศึกษา (end point) คือ การลดความเข้มข้นของธาตุเหล็ก
ในตั บ (liver iron concetration, LIC) ผลของการศึ ก ษา
นี้สอดคล้องกันกับการศึกษาทดลอง การศึกษาที่ใช้ยาเอ๊กซ์เจด 20
และ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน คงและ/หรือลดความเข้มข้น
ของธาตุเหล็กในตับได้อย่างมีนยั สำคัญ ยาขนาด 5 และ 10 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วันเป็นขนาดที่ต่ำเกินไปที่จะบรรลุถึงจุดยุติการศึกษา
การศึกษาระยะที่ 2 แบบสุ่ม (randomized control trial)
ทีก่ ำลังดำเนินอยูเ่ พือ่ ศึกษาความปลอดภัยและความทนทานต่อยาเอ็กแจ็ด
ในผูป้ ว่ ยเด็กและผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็นโรคโลหิตจางซิกเคิลเซลล์ (sickle cell)
และมีโรคทีเ่ กิดจากการมีปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายมากเกินไปทีเ่ กิด
จากการรับเลือด
การศึกษาระยะที่ 3
เป็ น การเปรี ย บเที ย บยาเอ๊ ก ซ์ เ จด กั บ ยาขั บ เหล็ ก ชนิ ด ฉี ด
(ดีเฟอร็อกซามีน หรือ เดสเฟอร์รอล) ในผูป้ ว่ ยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย
เด็กและผู้ใหญ่ 586 คนที่ได้รับเลือดบ่อยโดยมี จุดยุติการศึกษา
(end point) เป็นการลดความเข้มข้นของธาตุเหล็กในตับ (liver iron
concetration, LIC) หลังจากรักษาไป 1 ปี ผลการศึกษานีไ้ ด้แสดง
ให้เห็นว่ายาเอ๊กซ์เจด ขนาด 20 และ 30 มิลลิกรัมกิโลกรัม/วันคง
และ/หรือลดความเข้มข้นของธาตุเหล็กในตับ (LIC) ได้อย่างมีนัย
สำคัญและไม่ดอ้ ยกว่ายาดีเฟอร็อกซามีน
รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ชนิดร้ายแรง
ในผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาด้วยยาแอ็กซ์เจ็ด มีรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ชนิดร้ายแรง (serious adverse event, SAE) ทีส่ งสัยว่า
เกี่ยวข้องกับยาที่ใช้ศึกษารวมถึงการเสียชีวิตฉับพลันในผู้ป่วยเด็ก
โรคเบต้าธาลัสซีเมีย ทีไ่ ม่มมี า้ มทีไ่ ด้รบั ยาเอ๊กซ์เจด 1 คน อย่างไรก็ตาม
หลังจากการพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการกำกับ
ดูแลความปลอดภัยอิสระพบว่าการเสียชีวิตนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องกับยา
เอ็กซ์เจด และสรุปว่าเท่าทีส่ งั เกตจนถึงปัจจุบนั ข้อมูลความปลอดภัย
โดยรวมของยาเอ๊กซ์เจดเป็นที่ยอมรับได้สำหรับให้ดำเนินการศึกษา
วิจยั ต่อไปได้เพือ่ เป็นการเปรียบเทียบ
สรุปการศึกษาวิจยั ของยาเอ๊กซ์เจดในคน
ยาเอ๊กซ์เจด เป็นสารเคมีชนิดใหม่ทถ่ี กู พัฒนาขึน้ เพือ่ การรักษาโรค
ทีเ่ กิดจากการมีปริมาณธาตุเหล็กใน ร่างกายมากเกินไปข้อมูลจากการ
ศึกษาทดลองทางคลินกิ ทีท่ ำจนถึงปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่ายาเอ๊กซ์เจด
ในขนาด 20 หรือ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัมต่อวันเป็นยาที่ทนทาน
(tolerance)ได้ดแี ละมีประสิทธิภาพในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั เลือดประจำ
การศึกษาวิจยั ของยาเอ๊กซ์เจดในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียในไทย
ในปี 2549 จะเริม่ มีการศึกษาวิจยั ของยาเอ๊กซ์เจดในผูป้ ว่ ยไทยใน
โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ตา่ งๆ
การขึน้ ทะเบียนของยาเอ๊กซ์เจด
ยานี้ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์
มกราคม - เมษายน 2549

แลนด์แล้ว สำหรับประเทศไทยยังไม่อนุมตั ใิ ห้จำหน่ายในประเทศไทย
กำลังอยูร่ ะหว่างการขอขึน้ ทะเบียนยาจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.)
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ข้ อ มู ล จากบริ ษ ั ท ที ่ น ำเข้ า ยานี ้
คาดว่าจะรับอนุมตั ใิ ห้ขน้ึ ทะเบียนยาประมาณกลางปี 2549
อาการข้างเคียงของยาทีพ่ บบ่อย
ระบบทางเดินอาหารได้แก่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง
ทางผิวหนังได้แก่ ผืน่ คัน
ระบบไต พบไข่ขาวในปัสสาวะ (proteinuria) การทำงานของ
ไตผิดปกติ (serum creatinine increased)
ระบบประสาทได้แก่ ปวดหัว
ดังนั้นผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ก่อนการรับ
ประทานยา
รูปแบบของยา และการบริหารยา
เป็นยาเม็ดขนาด 125, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อ 1 เม็ด สามารถ
ละลายน้ำดื่มได้เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก ขนาดยา 20-30 มิลลิกรัม
ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม รับประทานวันละ 1 ครัง้
ยาดีเฟอริโพรน (Deferiprone)
เป็นยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทานเป็นยาที่เป็นทางเลือกที่ 2
(second line drug) ของยาเดสเฟอราลซึง่ เป็นยามาตรฐาน ของการ
รักษา (standard treatment) ยาดีเฟอริโพรนจดทะเบียนครั้งแรก
ในประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2538 และต่อมาได้รับอนุมัติให้ใช้
ในอเมริกาและยุโรป จากการศึกษาพบว่ายานีส้ ามารถลดปริมาณธาตุ
เหล็กลงอย่างได้ผลโดยจะมีระดับเฟอร์ไรตินในเลือดและระดับธาตุเหล็ก
ในตับ (liver iron concentration, LIC) ลดลงเมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยา
เป็นเวลาติดต่อกัน (long - term treatment)

การศึกษาในคน (randomized clinical trial)
ศึกษาในผูป้ ว่ ยโฮโมซียกัสเบต้าธาลัสซีเมีย 61 คน ของประเทศ
อิตาลี ทีไ่ ด้ยาขับเหล็กเป็นเวลา 1 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1
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ได้ยาขับเหล็กเดสเฟอราล 32 คน กลุม่ ที่ 2 ได้ยาดีเฟอริโพรน 29 คน
วัดการทำหน้าที่ของหัวใจด้วย 2 วิธีคือ ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์
คอมพิวเตอร์หวั ใจ (MRI T2*) และวัดการทำงานของหัวใจห้องล่าง
ข้างซ้าย (leff ventricular ejection fraction, EF) พบว่า กลุม่ ที่ 1 ที่
ตรวจด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์มคี า่ การทำงานหัวใจเพิม่ ขึน้ เพียง 13 %
เมือ่ เทียบกับกลุม่ ที่ 2 มีคา่ การทำงานหัวใจเพิม่ ขึน้ 27 % วัดผลของการ
ทำงานของหัวใจห้องล่างข้างซ้าย (EF) มีคา่ เพิม่ ขึน้ ในกลุม่ ที่ 2 มากกว่า
ในกลุ่มที่ 1 (3.1% และ 0.3% ตามลำดับ) การศึกษานี้แสดงว่า
ยาดีเฟอริโพรน มีผลในการขับธาตุเหล็กออกจากหัวใจได้ดีกว่า ยา
เดสเฟอราล
การศึกษาโดยใช้ยาดีเฟอริโพรน ร่วมกับการให้ยาเดสเฟอราล
(combined treatment) พบว่าการให้ยาทัง้ 2 อย่างร่วมกันเป็นการ
เสริมฤทธิ์ ในการขับธาตุเหล็ก (synergistic effects) ได้ดโี ดยการ
ให้ยาต่อเนื่องกัน เช่นให้เดสเฟอราล วันจันทร์ - ศุกร์ และให้ยา
ดีเฟอริโพรน วันเสาร์ - อาทิตย์ ทำให้แพทย์สามารถลดขนาดยาทัง้ 2
ลง และเป็นการลดอาการแทรกซ้อนหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของ
ยาลงผลการศึกษาพบว่า ปริมาณธาตุเหล็กลดลงอย่างมากและผูป้ ว่ ย
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
โรคหัวใจกับการเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย
โรคหัวใจล้มเหลวจากธาตุเหล็กที่สะสมในหัวใจเป็นสาเหตุการ
เสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย โดยพบว่าร้อยละ 70 ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ยา
ขับเหล็กเดสเฟอราลเสียชีวติ จากโรคหัวใจ การศึกษาในประเทศอิตาลี
ในผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีเ่ กิดระหว่าง พ.ศ. 2513 - 2536 ช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยได้ยา
ขับเหล็กระหว่าง พ.ศ.2538 - 2546 โดยแบ่งกลุม่ ผูป้ ว่ ยเป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 ได้ยาเดสเฟอราล 359 คน กลุม่ ที่ 2 ได้ยาดีเฟอริโพรน 157
คน พบว่า 52 คนในกลุม่ ที่ 1 (14.5%) มีความผิดปกติทางด้านหัวใจ
เมือ่ เทียบกลับกลุม่ ที่ 2 ซึง่ ไม่พบเลย และเมือ่ ศึกษาการเสียชีวติ จาก
โรคหัวใจพบ 15 คนในกลุม่ ที่ 1 (4%) แต่ไม่พบการเสียชีวติ จากโรคหัวใจ
ในกลุม่ ที่ 2 เลย การศึกษานีส้ นับสนุนว่า ยาดีเฟอริโพรนลดการสะสม
ของธาตุเหล็กทีห่ วั ใจได้ดกี ว่า ยามาตรฐานในปัจจุบนั
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รูปแสดงโมเลกุลของยาดีเฟอริโฟรน 3 โมเลกุลของยารับกับธาตุเหล็ก 1โมเลกุล

ฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ของยาพบได้ดงั นี้
1. ปวดมวนท้อง คลืน่ ไส อาเจียน พบได้ 3 - 30 % ส่วนใหญ่จะมีใน
2 สัปดาห์แรกของการได้ยาและร่างกายผูป้ ว่ ยจะปรับตัวได้
2. การทำหน้าทีข่ องตับผิดปกติ พบได้ 8 % ตรวจเลือดดูหน้าทีข่ อง
ตับ (ALTs) จะพบสูงขึ้น อาจพิจารณาหยุดยาถ้า หน้าที่ตับ
ยังไม่กลับมาปกติ
3. ปวดข้อและข้อบวม พบได้ 4 - 17% ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง
มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ทีม่ อี าการรุนแรง
4. เม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia / agranulocytosis) เป็น
ฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ทร่ี นุ แรง (serious adverse event) พบได้
1% ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยควรเจาะเลือดดูปริมาณ เม็ดเลือดขาว (CBC)
ทุก 1 - 2 สัปดาห์ ถ้าปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenia)
น้อยกว่า 1,500 ตัว ต่อ ลบ.มม. (ANC<1,500) ควรหยุดยา
และปรึกษาแพทย์
รูปแบบและขนาดของยา
เป็นเม็ดขนาด 500 ม.ก. ต่อ 1 เม็ด การให้ยาขนาด 75 - 100 ม.ก.
ต่อน้ำหนักตัว 1 ก.ก.
การผลิตและจำหน่าย
ยาดีเฟอริโพรน กำลังอยู่ในระหว่างการขอนำเข้าจดทะเบียน
อ.ย.ในประเทศไทยส่วนองค์การเภสัชกรรมก็กำลังจะผลิตยานี้ ( L1 )
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