ฮีโมโกลบินอีกับการขาดธาตุเหล็ก
(Hemoglobin E and Iron

ฮีโมโกลบินอี หรือ Hemoglobin E (HbE) และภาวะซีดจาก
การขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency anemia) มีอุบัติการณ์สูงใน
ประเทศไทย ผู้ที่เป็นฮีโมโกลบินอีและโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี
(homozygous Hb E) จะพบร่วมกับภาวะซีดจากการขาดธาตุ
เหล็ก ดังนั้นการให้เหล็กเสริม (iron supplement) จะทำให้ภาวะ
ซีดดีขึ้น ไม่มีผลต่อภาวะพาหะของธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินอี
จากการศึกษาในผู้ที่เป็นโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี พบผู้ป่วยขาด
ธาตุเหล็กร่วมด้วย 7 ใน 76 ราย และพบว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อ
การให้ยาธาตุเหล็กเสริมเป็นเวลาติดต่อกันนาน 2 เดือน1 ประชากร
กลุ่มเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่
1. หญิงตั้งครรภ์
จากการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด
เชียงใหม่จำนวน 648 รายพบภาวะซีด 128 รายหรือคิดเป็นร้อยละ
20.1 ถ้าแบ่งตามไตรมาศของการตั้งครรภ์ (trimester) จะพบ
ภาวะซีดในไตรมาศที่ 1, 2 และ 3 ร้อยละ 17.3, 23.8 และ 50.0
ตามลำดับ ในจำนวนนี้ 56 ใน 102 ราย (54.9%) ทีซีด พบว่า
เป็นพาหะของธาลัสซีเมียและโรคธาลัสซีเมีย นอกจากนี้ 25 ใน
58 ราย (43.1%) สาเหตุของภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
ได้แก่โรคพยาธิ 8.7% จากโรคเรื้อรัง 2.7% และ 33.0% ไม่ทราบ
สาเหตุ2
2. เด็กนักเรียน
การศึกษาในเด็กนักเรียน 567 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อายุ 6-12.9 ปีพบภาวะซีด 32% และในเด็กนักเรียนที่มีภาวะซีด
22 คน (16%) พบว่ามีภาวะขาดเหล็กร่วมกับพาหะธาลัสซีเมีย
หรือฮีโมโกลบินอี3
กรณีศึกษาผู้ป่วยรายที่ 1
เด็กชายอายุ 7 เดือนไม่สบาย มีไข้ ซีด แพทย์ตรวจพบว่าซีด
ผลเลือด Hct 26%, Hb 7.7 g/dL, MCV 46.8 fL, ตรวจ
ระดับธาตุเหล็ก (ferritin) 3.4 ng/mL (ค่าปกติ 30-300 ng/mL)
ได้รับการวินิจฉัยว่าซีดจากขาดธาตุเหล็กแพทย์ได้ให้การรักษา
โดยให้ยาธาตุเหล็ก (ferrous sulphate drop) รับประทานใน
ขนาด 6 mg/Kg/day
อายุ 11 เดือน มาติดตามการรักษาพบว่าอาการซีดดีขึ้น
ตรวจเลือดพบ Hct 36%, Hb 12.2 g/dL, MCV 65.2 fL,
ferritin 127.5 ng/mL ผู้ป่วยได้ยาธาตุเหล็กไปรับประทานต่อ
แต่เนื่องจากพ่อเป็นพาหะของฮีโมโกลบินฮี (Hb type EA, E =
28.7%, A = 78.3%) แต่มารดาปกติ (Hb type A2 A, A2 =
3.1 %, A = 96.9 %) แพทย์จึงนัดมาตรวจเลือดเพื่อติดตาม
การรักษาและตรวจ Hb type เมื่อผู้ป่วยอายุมากกว่า 1 ปี
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Anemia)

มื่อผู้ป่วยอายุ 1 ปี 3 เดือนมารดาได้พามาพบแพทย์เพื่อติดตาม
การรักษา ผลเลือดเป็นดังนี้
Hct 38%, Hb 13.0 g/dL, MCV 69.0 fL
Ferritin 251 ng/mL
Hb type EA, E = 27.2 %, A = 72.8 %
สรุปผู้ป่วยเป็นพาหะของฮีโมโกลบินอี และมีภาวะขาดเหล็ก
ตั้งแต่อายุ 7 เดือน สาเหตุเนื่องจากรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก
ไม่เพียงพอ
ขณะนี้ปัญหาขาดธาตุเหล็กได้รับการรักษาโดย
รับประทานยาธาตุเหล็กเป็นเวลา 4 เดือนอาการผู้ป่วยเป็นปกติ
กรณีศึกษาผู้ป่วยรายที่ 2
เด็กหญิงอายุ 14 ปี 6 เดือนเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย
มีประจำเดือนมากประมาณ 7-10 วันต่อเดือน ตรวจพบว่าซีด
แพทย์ส่งตรวจเลือดเพื่อการวินิจฉัยมีผลดังนี้
Hct 23%, Hb 6.6 g/dL, MCV 59 fL,
Ferritin 6.5 ng/mL,
Hb type A2 A, A2 = 1.2 %, A = 85.6 %
PCR for α-thalassemia 1 (SEA) negative
PCR for α-thalassemia 2 (3.7 kb deletion) positive
ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น พาหะของแอลฟ่ า ธาลั ส ซี เมี ย
2 ร่วมกับมีภาวะซีดจากขาดธาตุเหล็กมีสาเหตุจากเสียเลือดทาง
ประจำเดือน แพทย์ได้ให้ยาธาตุเหล็ก (FBC) 1 เม็ด 3 เวลา หลัง
อาหารเป็นเวลา 3 เดือนและนัดมาตรวจเลือดเพื่อติดามการรักษา
มีผลดังนี้ Hct 37%, Hb 11.8 g/dL, MCV 81 fL,
ผู้ป่วยหายจากภาวะซีดเรียนหนังสือได้ตามปกติ
ปฏิสัมพันธ์กับยีนแอลฟ่าธาลัสซีเมีย
เนื่องจากอุบัติการณ์ของแอลฟ่าธาลัสซีเมียมีสูงเช่นเดียวกับ
พาหะของฮีโมโกลบินอี ดังนั้นจึงมีปฏิสัมพันธ์ของยีนฮีโมโกล
บินอีและแอลฟ่าธาลัสซีเมีย (interaction of Hb E and alphathalassemia) ทีสามารถพบได้และจะต้องระมัดระวังในการแปล
ผลการตรวจเลือดโดยจะขอยกตัวอย่างดังนี้
1. สามารถพาหะ 2 ชนิดในคนๆเดียวกัน (double heterozygote) เช่น พาหะฮีโมโกลบินฮีและแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2 แต่จะ
ไม่มีผลทางคลินิกแต่อาจมีการถ่ายทอดไมสู่ลูกได้
2. ทำให้เกิดเป็นโรคฮีโมโกลบินเอ็ชร่วมกับพาหะของฮีโมโกล
บินอีซึ่งเมื่อตรวจ Hb type จะพบ Hb A E Barts เรียกโรคนี้ว่า
Hb A E Barts disease จัดเป็นโรคในกลุ่มฮีโมโกลบินเอ็ช
3. เป็นโรคฮีโมโกลบินเอ็ชร่วมกับโฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอีมี
ซึ่งเมื่อตรวจ Hb type เป็น Hb E F Barts บางครั้งจึงเรียกโรคนี้
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ว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด อี เอ็ฟ บารท์ส (E F Barts disease) โกลบินอี ถ้าพบว่ามีพาวะซีดร่วมด้วยนอกจากนึกถึงภาวะขาด
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ดังนั้นใน เหล็กแล้วอาจต้องตรวจแอลฟ่าธาลัสซีเมียด้วย4 เพื่อให้คำแนะนำ
บางครั้งการวินิจฉัยพาหะของฮีโมโกลบินอีและโฮโมซัยกัสฮีโม และคำนวณอัตราเสี่ยงต่อการมีลูกคนต่อไป
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่าง interaction of Hb E and alpha-thalassemia
ลักษณะยีน(Genotype)

พาหะร่วมกัน/โรค

อาการทางคลินิก, lab

Hb type

αα/αα, βA/βE

พาหะฮีโมโกลบินฮี

ปกติ, เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก

AE (E = 25-35%)

_ α/αα, βA/βE

พาหะฮีโมโกลบินฮีและแอล ปกติ, เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก
ฟ่าธาลัสซีเมีย 2

AE (E = 25-35%)

_ _/αα, βA/βE

พาหะฮีโมโกลบินฮีและแอล ปกติ, เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก
ฟ่าธาลัสซีเมีย 1

AE (E = 20-22%)

_ _/_ α, βA/βE

พาหะฮีโมโกลบินฮีและโรคฮี
โมโกลบินเอ็ช

ซีด ม้ามโต,
เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก

A E Barts (E = 13-16%)

αα/αα, βE/βE

โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินฮี

ปกติ, เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก

EE (E > 85%)

_ α/αα, βE/βE

โฮโมซัยกัลฮีโมโกลบินฮีและ ปกติ, เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก
แอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2

EE (E > 85%)

_ _/αα, βE/βE

โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินฮีและ ปกติ, เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก
แอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1

EE (E > 85%)

_ _/_α, βE/βE

โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินฮีและ
โรคฮีโมโกลบินเอ็ช

ซีด ม้ามโต,
เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก

E F Barts (E=80%,
Barts 13%)

การประเมินอัตราเสี่ยง
ตัวอย่างกรณีที่พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะฮีโมโกลบินอี ฮีโมโกลบินอีและแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2 (_α/αα, βA/βE) มีความ
และแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 (_ _/αα, βA/βE) และอีกฝ่ายเป็นพาหะ เป็นไปได้ 12 อย่างตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงคู่แต่งงานที่ พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะฮีโมโกลบินอีและแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 และอีกฝ่ายเป็นพาหะฮีโม
โกลบินอีและแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 2

พ่อหรือแม่ เป็น α- thalassemia 2 trait และ Hb E trait

พ่อหรือแม่ เป็น α- thalassemia 1 trait และ Hb E trait
เซลล์สืบพันธ์

αα, βA

_ _, βA

αα, βE

_ _, βE

αα, βA

αα/αα, βA/βA
normal

_ _/αα, βA/βA

αα/αα, βA/βE
Hb E trait

_ _/αα, βA/βE

_α, βA

_ α/αα, βA/βA

_ _/_ , βA/βA

_α/αα, βA/βE
α-thal 2 trait + Hb
E trait

αα, βE

αα/αα, βA/βE
Hb E trait

_ _/αα, βA/βE

αα/αα, βE/βE
Homozygous Hb E

_α, βE

_ α/αα, βA/βE

_ _/_ , βA/βE

_α/αα, βE/βE
α-thal 2 trait +
Homozygous Hb E

α-thal 2 trait

α-thal 2 trait + Hb
E trait

α-thal 1 trait

Hb H disease

α-thal 1 trait + Hb
E trait
Hb H disease + Hb
E trait

อัตราเสี่ยงของตาราง 2 มีดังนี้
ปกติ (normal) = 1/16
α-thal 2 trait = 1/16
α-thal 1 trait = 1/16
Hb H disease = 1/16
Hb E trait =
2/16
Homozygous Hb E = 1/16
α-thal 2 trait + Hb E trait = 2/16
α-thal 1 trait + Hb E trait = 2/16
Hb H disease + Hb E trait = 2/16
α-thal 2 trait + Homozygous Hb E = 1/16
α-thal 1 trait + Homozygous Hb E = 1/16
Hb H disease + Homozygous Hb E = 1/16
สรุป
ภาวะขาดเหล็กสามารถพบร่วมกับพาหะของธาลัสซีเมียและ
ฮีโมโกลบินอี นอกจากนั้นอาจพบการมีปฏิสัมพันธ์ (gene interaction) กับแอลฟ่าธาลัสซีเมียด้วย ดังนั้นการตรวจ Hb type
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการวินิจฉัย อาจต้องตรวจหา
พาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย (PCR for α-thalassemia) ด้วย
เพื่อการวางแผนการรักษาและให้คำแนะนำทางพันธุศาสตร์ต่อไป
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α-thal 1 trait + Hb
E trait
_ _/_ _, βA/βE

Hb H disease + Hb
E trait
_ _/αα, βE/βE

α-thal 1 trait +
Homozygous Hb E
_ _/_, βE/βE

Hb H disease +
Homozygous Hb E

เอกสารอ้างอิง
1. Tachavanich K, Viprakasit V, Chinchang W,
Glomglao W, Pung-Amritt P, Tanphaichitr VS. Clinical and
hematological phenotype of homozygous hemoglobin
E: revisit of a benign condition with hidden reproductive
risk. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009
Mar; 40(2):306-16.
2. Sukrat B, Sirichotiyakul S. The prevalence and
causes of anemia during pregnancy in Maharaj
Nakorn Chiang Mai Hospital. J Med Assoc Thai. 2006
Oct; 89 Suppl 4:S142-6.
3. Thurlow RA, Winichagoon P, Green T, Wasantwisut E, Pongcharoen T, Bailey KB, et al. Only a small
proportion of anemia in northeast Thai schoolchildren
is associated with iron deficiency. Am J Clin Nutr. 2005
Aug; 82(2):380-7.
4. Viprakasit V, Tanphaichitr VS. Unusual phenotype
of hemoglobin EE with hemoglobin H disease: a pitfall
in clinical diagnosis and genetic counseling. J Pediatr.
2004 Mar;144(3):391-3.

มกราคม-เมษายน 2554

