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สิ่งเล็กๆ

ที่เรียกว่า..

รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ

		สวัสดีอีกครั้งค่ะ ท่านผู้อ่าน วันนี้หมอจะมาคุยกับท่าน
ผู้อ่าน ต่อจากเรื่องที่เราคุยกันไว้จากครั้งที่แล้ว เราพูดกันถึงเม็ด
เลือดแดง ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเลือด มีหน้าที่ขนส่ง
ออกซิเจนไปเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ของร่างกาย วันนีเ้ ราจะคุยกันต่อถึง
“ฮีโมโกลบิน” ซึง่ เป็นสารประกอบทีอ่ ยูใ่ นเม็ดเลือดแดงและทำ�หน้า
ที่ขนส่งออกซิเจน หมอจะคุยให้ฟังถึงโครงสร้างของ ฮีโมโกลบิน
ชนิด ฮีโมโกลบินในทารกในครรภ์ และผู้ใหญ่ ซึ่งไม่เหมือนกันและ
จะอธิบายต่อไปถึง โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทีเ่ กีย่ วกับการสร้าง
ฮีโมโกลบิน ก็คือ โรคธาลัสซีเมีย และ ฮีโมโกลบินผิดปกติ
		 ฮีโมโกลบินเป็นสารประกอบสีแดง สิง่ ทีท่ �ำ ให้เม็ดเลือดแดง
มีสีแดงก็คือ ฮีโมโกลบินนี่เองค่ะ ถ้าเอาฮีโมโกลบินมาแยกส่วน
จะแยกได้เป็น 4 ส่วนย่อย แต่ละส่วนย่อยประกอบด้วย 1 ฮีม
และ 1 โกลบินจับกันอยู่ ฮีมเป็นธาตุเหล็กที่อยู่ในวงล้อมของ
โปรโตพอร์ไฟริน ส่วนโกลบินเป็นโปรตีนซึ่งห่อหุ้มฮีมอยู่ ดังนั้น
ฮีโมโกลบิน 1 โมเลกุล จะประกอบด้วย 4 ฮีม และโปรตีนโกลบิน
4 สาย
		
		 ฮีโมโกลบินมีหลายชนิด ซึ่งจะแตกต่างกันตามชนิดของ
โปรตีนโกลบินที่เป็นส่วนประกอบ ส่วนฮีมของฮีโมโกลบินทุก
ชนิดจะเหมือนกันหมด ส่วนที่ใช้จับกับออกซิเจนคือ ธาตุเหล็ก
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 1 ฮีโมโกลบินมี 4 ฮีม ก็คือมีธาตุเหล็ก 4
โมเลกุล ซึ่งก็จะจับออกซิเจนได้ 4 โมเลกุลต่อ 1 ฮีโมโกลบิน
		
		 ร่างกายมีระบบการสร้างฮีโมโกลบินที่ซับซ้อน ขณะที่เป็น
ทารกในครรภ์ ฮีโมโกลบินทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ มีชอ่ื ว่า “ฮีโมโกลบิน
เอฟ” พอช่วงปลายๆ ที่อยู่ในครรภ์การสร้าง ฮีโมโกลบิน เอฟ จะ
ค่อยๆ ลดลง และมีการสร้าง “ฮีโมโกลบิน เอ” มากขึน้ จนเมือ่ ทารก
คลอดมาแล้วและอายุเลย 6 เดือนถึง 1 ปีขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่
และคนชรา ฮีโมโกลบิน เอ จะเป็นฮีโมโกลบินหลัก มีปริมาณ
ประมาณร้อยละ 97 ของฮีโมโกลบินทั้งหมด ส่วนอีกประมาณ
ร้อยละ 2-3 จะเป็น “ฮีโมโกลบิน เอทู” หรือ เอสอง และฮีโมโกล
บิน เอฟ จะลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 1-2
		
		เอ!..แล้วทำ�ไมธรรมชาติจงึ ต้องกำ�หนดให้รา่ งกายของทารก
ในครรภ์สร้าง ฮีโมโกลบิน เอฟ และผูใ้ หญ่สร้าง ฮีโมโกลบิน เอ น่ะ
คำ�ตอบคือ ฮีโมโกลบิน เอฟ มีคุณสมบัติในการจับกับออกซิเจน
ได้แน่นกว่า ฮีโมโกลบิน เอ ซึง่ ก็จะเหมาะกับทารกในครรภ์ ทีค่ วาม
เข้มข้นของออกซิเจนในครรภ์มนี อ้ ยกว่า ทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ น
ที่ปอด เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วและหายใจเอง

ภาพจาก: www.4lifethaitf.com

ฮีโมโกลบิน..
ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) เป็นสารประกอบสีแดงที่
อยู่ในเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ขนส่งออกซิเจน โดยจะรับ
ออกซิเจนที่ฟอกจากปอดเพื่อขนส่งไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ
ของร่างกาย
 ฮีโมโกลบินประกอบด้วย “ฮีม” และ “โกลบิน” โดย
ฮีมมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ ธาตุเหล็กเป็น
โมเลกุลทีจ่ บั กับออกซิเจนโดยตรง ส่วนโกลบินเป็นโปรตีน
ที่ห่อหุ้มฮีม
 คนเรามีฮโี มโกลบินหลายชนิด แตกต่างกันไปตามช่วง
อายุ ซึ่งจะแตกต่างกันที่โครงสร้างของโปรตีนโกลบิน
 ฮีโมโกลบินหลักในวัยผู้ใหญ่คือ “ฮีโมโกลบิน เอ” ซึ่ง
มีชนิดของโปรตีนโกลบินเป็น “แอลฟ่า-โกลบิน” สองสาย
และ “เบต้า-โกลบิน” สองสาย
 โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคพันธุกรรมที่มีความผิดปกติ
ของยีนที่สร้างโปรตีนโกลบิน ทำ�ให้สร้างโปรตีนได้ลดลง
หรือไม่ได้เลย ส่งผลให้สร้างฮีโมโกลบินได้นอ้ ยลง เม็ดเลือด
แดงแตกง่าย และการสร้างเม็ดเลือดแดงไม่มปี ระสิทธิภาพ
 โรคธาลัสซีเมีย แบ่งตามชนิดของโปรตีนโกลบิน ที่
สร้างได้นอ้ ยลง ทีส่ �ำ คัญมีสองชนิด ตามชนิดโปรตีนโกลบิน
ในฮีโมโกลบิน เอ เป็น“แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย” และ “เบต้ า ธาลัสซีเมีย”
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		โปรตีนโกลบินแต่ละชนิดถูกควบคุมการสร้าง ด้วยยีนโกลบิน
ซึ่งก็เป็นลำ�ดับรหัสพันธุกรรมในโครโมโซม หรือแท่งพันธุกรรม
ถ้าลำ�ดับพันธุกรรมถูกต้อง การสร้างโปรตีนของโกลบินก็จะไม่
มีปญ
ั หา แต่ถา้ มีการเปลีย่ นแปลงของลำ�ดับรหัสพันธุกรรมไป อาจ
จะทำ�ให้การสร้างโปรตีนไม่เกิดขึ้น หรือยังสร้างได้แต่ได้โปรตีนที่
มีโครงสร้างเปลี่ยนไป กรณีแบบนี้ เรียกว่ามีการกลายพันธุ์ หรือ
มิวเตชั่น (mutation) นั่นเอง
		
		 การทีย่ นี โกลบินมีการกลายพันธุ์ ทำ�ให้ปริมาณของโปรตีน
โกลบินที่สร้างได้น้อยลง หรือไม่ได้เลยนี่เอง คือที่ทำ�ให้เกิดโรค
ธาลัสซีเมีย ส่วนการกลายพันธุ์ที่ทำ�ให้โปรตีนสร้างออกมา มีโครง
สร้างเปลี่ยนแปลงไป จะถูกจัดเป็นกลุ่มฮีโมโกลบินผิดปกติ
		 กลับไปที่ฮีโมโกลบิน เอ ของเรา เนื่องจากฮีโมโกลบิน เอ
เป็นฮีโมโกลบินหลักของเด็ก หลังวัยทารกไปจนถึงผู้ใหญ่ ดังนั้น
การกลายพันธุ์ของยีนที่สร้างโปรตีนโกลบิน ที่ประกอบกันเป็น
ฮีโมโกลบิน เอ ก็จะทำ�ให้เกิดโรคได้ ฮีโมโกลบิน เอ ประกอบ
ด้วยโปรตีนโกลบิน 2 ชนิด คือ “แอลฟ่า-โกลบิน” และ “เบต้าโกลบิน” ซึ่งสร้างจากยีนตามชื่อก็คือ “ยีนแอลฟ่า-โกลบิน” และ
“ยีนเบต้า-โกลบิน” ตามลำ�ดับ ดังนัน้ การกลายพันธุข์ องยีนดังกล่าว
ก็จะทำ�ให้เกิดโรคธาลัสซีเมียชนิด“แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย”และ“เบต้าธาลัสซีเมีย” ตามลำ�ดับนั่นเอง จากกลุ่มใหญ่ของธาลัสซีเมียนี้ก็
ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกหลายชนิด ตามชนิดของการกลายพันธุ์
จำ�นวนของยีนทีม่ กี ารกลายพันธุ์ และการเข้าคูข่ องยีนธาลัสซีเมีย
กับฮีโมโกลบินผิดปกติ ทำ�ให้โรคธาลัสซีเมียมีความหลากหลาย
ผู้ป่วยบางรายซีดเล็กน้อยไม่ต้องรับเลือดเลย ไปจนถึงบางราย
ซีดมากต้องรับเลือดอย่างสมํ่าเสมอ
		
		 สำ�หรับกลุ่มฮีโมโกลบินผิดปกติ แบ่งตามการกลายพันธุ์
เกิดขึ้นบน ยีนแอลฟ่า-โกลบิน หรือ ยีนเบต้า-โกลบิน ฮีโมโกลบิน
ผิดปกติ ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในประเทศไทยคือ “ฮีโมโกลบิน อี” (hemoglobin E) ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นลำ�ดับรหัสพันธุกรรมเพียงตำ�แหน่ง
เดียวบน ยีนเบต้า-โกลบิน การกลายพันธุน์ นี้ อกจะทำ�ให้โครงสร้าง
ของโปรตีนเบต้า-โกลบินเปลี่ยนไปแล้ว ยังมีผลให้ปริมาณการ
สร้างน้อยลงด้วย จึงเป็นฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดพิเศษ คือมีผล
เป็นธาลัสซีเมียด้วย และเมือ่ เข้าคูก่ นั กับยีนเบต้า-ธาลัสซีเมีย จะทำ�
ให้เกิดเป็น โรคโลหิตจางชนิดเบต้า-ธาลัสซีเมีย / ฮีโมโกลบิน อี

โกลบิน ทำ�ให้สร้างโปรตีนแอลฟ่า-โกลบิน ทีม่ คี วามยาวมากกว่า
ปกติทำ�ให้ฮีโมโกลบินชนิดนี้ไม่เสถียร เม็ดเลือดแดงที่มีฮีโมโกล
บินชนิดนีจ้ ะแตกง่าย เมือ่ เข้าคูก่ นั กับยีนแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย (ชนิด
แอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย 1) จะทำ�ให้เกิดเป็นโรคโลหิตจางชนิด ฮีโมโกล
บินเอช /คอนแสตนท์ สปริง ผูป้ ว่ ยในกลุม่ นีม้ กั มีอาการซีดปาน
กลาง ส่วนใหญ่ไม่ต้องได้รับเลือดสมํ่าเสมอ แต่ต้องคอยระวังใกล้
ชิดเวลามีไข้หรือการติดเชื้อ เนื่องจากอาจเกิดภาวะเม็ดเลือดแดง
แตกในหลอดเลือดอย่างเฉียบพลันได้		
		
		 ฮีโมโกลบินผิดปกติอีกชนิดหนึ่งชื่อว่า “ฮีโมโกลบินตาก”
เกิดจากการเปลี่ยนลำ�ดับรหัสพันธุกรรม เพียงตำ�แหน่งเดียวอีก
เช่นกัน บนยีนเบต้า-โกลบิน ชนิดนี้มีความพิเศษตรงที่โครงสร้าง
ของเบต้า-โกลบิน ทีเ่ ปลีย่ นไปทำ�ให้ฮโี มโกลบินนี้ จับกับออกซิเจน
แน่นขึน้ มาก ฮีโมโกลบินชนิดนีเ้ มือ่ รับออกซิเจนจากปอด จะทำ�ได้
ดีมาก แต่จะมีปัญหาตอนที่ต้องปล่อยออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อ ซึ่ง
จะปล่อยได้ไม่ดี ดังนั้นเนื้อเยื่อปลายทางก็จะขาดออกซิเจน เมื่อ
เป็นเรือ้ รังเข้า ร่างกายก็จะทดแทนโดยการสร้างเม็ดเลือดเพิม่ ขึน้
ฮีโมโกลบินตาก เมือ่ เข้าคูก่ นั กับยีนเบต้า-ธาลัสซีเมีย จะทำ�ให้เกิด
เป็นโรคชนิดเบต้า-ธาลัสซีเมีย / ฮีโมโกลบิน ตาก ซึ่งอาการของ
ผู้ป่วยจะไม่ใช่เลือดจางแบบธาลัสซีเมีย หรือ ฮีโมโกลบินผิดปกติ
ชนิดอื่นแต่จะเป็นเลือดข้นขึ้น ผู้ป่วยโรคนี้จะมาพบแพทย์ด้วย
อาการตัวแดง และมีอาการเหนื่อยจากการที่เลือดข้นและหนืด ทำ�
ให้สูบฉีดไหลเวียนได้ไม่ดีเท่าปกติ การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้จะแตก
ต่างจากกลุ่มอื่นๆ ที่มีอาการซีด โดยการรักษาจะเป็นแบบประ
คับประคองทั่วไป ระวังไม่ให้ขาดนนํ้า ซึ่งจะทำ�ให้เลือดข้นขึ้น
ไปอีกและถ้า มีอาการเหนื่อย หรือ มีอาการทางสมอง จำ�เป็น
ต้องได้รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือด (ถ่ายเลือดของตน
เองออกบางส่วน และ ทดแทนด้วยการให้เลือดของคนปกติค่ะ)

		 ยังมี ฮีโมโกลบินผิดปกติอกี หลายชนิด ทีพ่ บในประเทศไทย
ซึ่งก็ได้ชื่อตามสถานที่ที่พบซึ่งเราจะคุ้นชื่อกันอยู่ เช่น
ฮีโมโกลบินสวนดอก พบครัง้ แรกที่ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
ฮีโมโกลบินมหิดล รายงาน โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สง่า ภู่ตระกูล
ฮีโมโกลบินปากนํ้าโพ รายงานจากโรงพยาบาลศิริราช
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิปร วิปรกษิต และศาสตราจารย์
		 ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบได้ในประเทศไทยยังมีอีกหลาย เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
ชนิด ที่พบได้บ่อยของ สายแอลฟ่า-โกลบิน คือ “ฮีโมโกลบิน คอนแสตนท์ สปริง” (hemoglobin Constant Spring) ซึ่งมีรายงาน 		 ฉบับนี้ เราคุยกันเรื่องฮีโมโกลบิน และโรคที่เกี่ยวข้องใน
ครั้งแรกในครอบครัวเชื้อสายจีน และได้รับการตั้งชื่อตามสถานที่ เบื้องต้นแล้วค่ะ สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ฮีโมโกลบินของเรานี้ธรรมชาติ
ที่พบเป็นครั้งแรก คือเขตคอนแสตนท์ สปริง ซึ่งอยู่ในประเทศ ได้สร้างสรรค์มาอย่างประณีตและซับซ้อนทีเดียวค่ะ หมอขอลา
จาไมกา ในทวีปแอฟริกา ฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดนี้เกิดจากการ ไปก่อน พบกันอีกทีฉบับหน้าน่ะค่ะ
เปลีย่ นลำ�ดับรหัสพันธุกรรมเพียงตำ�แหน่งเดียว บนยีนแอลฟ่า8 ธาลัสซีเมีย ┋ ม.ค. เม.ย. 57







