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		 ตามที่หมอเคยพูด เรื่องการรักษาโรคธาลัสซีเมียซึ่งมีหลายวิธี  ได้แก่การ
ให้เลือดเพือ่ รักษาอาการซีด และแก้ไขความผิดปกติทเ่ี กิดจากโรคธาลัสซีเมีย เช่น
การเปลีย่ นแปลงหน้าตา การเจริญเติบโต ท้องโตเนื่องจากตับและม้ามโต การให้
ยาขับธาตุเหล็กเมื่อมีภาวะธาตุเหล็กเกิน การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด
หรือการรักษาด้วยการเปลีย่ นยีน การให้ยาเพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารสร้างมีฮโี มโกลบิน
เอฟ (HbF) สูงขึ้นและการรักษาแบบประคับประคองอื่น
		 การรักษาเพื่อให้หายจากโรคคือการ
เปลี่ยนที่เซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดให้มีการ
สร้างเลือดแดงได้ปกติเพื่อไม่ให้มีการแตก
ของเม็ดเลือดแดงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆตามมาในโรค
ธาลัสซีเมีย เบือ้ งหลังการสร้างเลือดปกติตอ้ ง
มียีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดง
ปกติ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด
หรือ การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยการนำ�
เซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดจากผู้อื่นมาใส่ให้
ผู้ป่วยซึ่งหมอได้เล่าให้ฟังในครั้งก่อนนั้นก็
เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด
จากที่สร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติให้กลับมา
สร้างได้ปกติ โดยผูท้ จ่ี ะบริจาคเซลล์ตน้ กำ�เนิด
เม็ดเลือดจะต้องมีลักษณะทางพันธุกรรมที่
เรียกว่า เอ็ชแอลเอ (HLA: human leukocyte
antigen) ที่สำ�คัญเข้ากันได้กับผู้ป่วย และ
ทำ�ให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด
สำ�เร็จได้ด้วยดี คือไม่เกิดการต่อต้านกัน
หรือต่อต้านกันน้อยทีส่ ดุ ซึง่ ผูใ้ ห้ หรือโดเนอร์
(donor) ส่วนใหญ่ก็คือพี่น้องของผู้ป่วย และ
ผูใ้ ห้ตอ้ งมียนี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างเม็ดเลือด
แดงปกติหรืออาจมีความผิดปกติท่เี ป็นเพียง
พาหะธาลัสซีเมียไม่ใช่โรคธาลัสซีเมีย
		
		 ปัญหาที่สำ�คัญในการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดคือไม่มีพี่น้องที่มีเอ็ช
แอลเอ เข้ากันได้ เนื่องจากบิดามารดาที่มี
บุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียมักมีบุตรน้อยเพราะ
กลัวว่าบุตรคนต่อไปที่เกิดมาอาจเป็นโรค
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ธาลัสซีเมียอีก ปัจจุบนั มีการปลูกถ่ายเซลล์ตน้
กำ�เนิดเม็ดเลือดโดยการใช้โดเนอร์ท่ไี ม่ได้เป็น
ญาติกัน ที่มีเอ็ชแอลเอเข้ากันได้ (matched
unrelated donor) ก็ประสบความสำ�เร็จ
จำ�นวนมาก อย่างไรก็ตามการหาโดเนอร์กลุม่
นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
		
		 การรักษาด้วยการเปลี่ยนยีน (gene
therapy) ตัดปัญหาเรื่องไม่มีโดเนอร์เนื่อง
จากใช้ เ ซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด เม็ ด เลื อ ดของตั ว ผู้
ป่วยเองมาเตรียม โดยการเตรียมนั้นยุ่งยาก
มาก หลักการคือทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทีม่ ยี นี ผิดปกติใน
เซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือดกลับมามียีนปกติ
หรือเกือบปกติที่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดง
ให้ผู้ป่วยได้เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่
ต้องพึ่งพาการให้เลือดต่อไป
		
		 เมื่อ ค.ศ.1997 (พ.ศ. 2540) มีการ
ประชุมธาลัสซีเมียนานาชาติที่เมืองหนาน
หนิง (Nanning) มณฑลกวางสีประเทศจีน
หัวข้อการประชุมหนึ่งคือการรักษาด้วยการ
เปลี่ยนยีนสำ�หรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ใน
เวลานั้นหมอคิดว่าชาตินี้จะทันได้เห็นการ
รักษานี้ไหมหนอ เพราะดูเป็นเรื่องยากที่
ห่างไกลจากความเป็นจริงมาก จากนั้นมี
รายงานการรักษาด้วยการเปลี่ยนยีนในโรค
อื่นอยู่ประปราย และยังไม่ทันจะลืมเรื่องนี้
ในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2007 ได้มกี ารทำ�การ
รักษาด้วยการเปลี่ยนยีนสำ�หรับผู้ป่วยโรค
ธาลัสซีเมียรายแรกที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้ป่วย

เป็นเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและการ
รักษาได้ผลดี ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014
มีจดหมายข่าวจาก Thalassemia International Federation (TIF) ว่าได้มีการรักษา
ด้วยการเปลี่ยนยีนให้แก่ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
และฮีโมโกลบินผิดปกติรายที่ 4 ไปแล้ว
		 ต้องขอบคุณทีมแพทย์และนักวิทยา
ศาสตร์ที่ได้พัฒนาการรักษาด้วยการเปลี่ยน
ยีนจนสำ�เร็จ วิชาการเรื่องนี้มีการพัฒนา
อย่างมากในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
นับตัง้ แต่การตัดต่อยีนให้มกี ารแสดงออกของ
ยีนเบตาในระดับที่จะทำ�ให้มีการสร้างสาย
เบตาโกลบิ น ได้ เ พี ย งพอที่ จ ะไปสร้ า งฮี โ ม
โกลบินหรือสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงซึง่ เป็น
ส่วนสำ�คัญในการนำ�ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
ยีนคืออะไร
การรักษาด้วยการเปลีย่ นยีนเป็นอย่างไร

		
		 ยีนเป็นหน่วยพันธุกรรมประกอบด้วย
ส่วนของดีเอ็นเอ ยีนมีความสำ�คัญในการ
ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสามารถ
ส่งต่อลักษณะพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน ดังนั้น
หากยีนที่สำ�คัญปกติสิ่งมีชีวิตต่างๆ จะปกติ
แต่หากยีนผิดปกติขึ้นกับว่าความผิดปกติ
นั้นเกี่ยวข้องกับอะไร เนื่องจากผลผลิตที่ยีน
ควบคุมคือการสร้างโปรตีน ซึ่งโปรตีนเป็น
ส่วนประกอบของ เอนไซม์ ฮอร์โมน หรือ
ฮีโมโกลบิน ที่จำ�เป็นในการดำ�รงชีพ

		 ดี เ อ็ น เอเป็ น สายยาวสองสายที่ มี
ลักษณะเป็นเกลียวเหมือนบันไดวน สายยาว
นี้เกิดจากการเรียงตัวของเบสเป็นเส้นยาว
และจับกับสายของเบสอีกข้างหนึ่ง ดีเอ็นเอ
ที่ เ ป็ น สายยาวทั้ ง สองสายนี้ จ ะขดอยู่ เ ป็ น
ส่วนของโครโมโซมข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่ง
ของโครโมโซมก็มีสายของดีเอ็นเอสองสาย
ขดอยูเ่ ช่นกัน ลักษณของโครโมโซมจึงคล้าย
ปาท่องโก๋ที่ติดกันเป็นคู่ ซึ่งจะเห็นได้ด้วย
กล้องจุลทรรศน์เมื่อนำ�เซลล์ ไปเพาะเลี้ยง
แล้วนำ�มาตรวจในเวลาทีเ่ หมาะสม โครโมโซม
อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ซึ่งทำ�หน้าที่คล้าย
เป็นกองบัญชาการเนือ่ งจากมียนี จำ�นวนมาก
ทีค่ วบคุมการทำ�งานในการสร้างโปรตีนต่างๆ
ที่จำ�เป็น

สหรัฐอเมริกา
		 ขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญในการรักษาด้วยการ
เปลี่ยนยีน คือการเตรียมไวรัสให้เป็นตัวนำ�
พายีนที่ต้องการหรือเรียกว่า vector เข้า
ไปในส่วนของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ทราบ
กันอยู่แล้วว่าไวรัสเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่
สามารถทำ�ให้เกิดโรคต่างๆ ต่อมนุษย์และ
สัตว์ได้

		 ไวรัสที่จะนำ�มาใช้ในการรักษาด้วย
การเปลี่ยนยีนจึงต้องมีการเลือกชนิดและ
การปรับแต่งไวรัสให้ลดความสามารถใน
การทำ�ให้เกิดโรคคือทำ�ให้ไวรัสไม่สามารถ
แบ่งตัว (replication) และเพิ่มจำ�นวนได้ อีก
ทัง้ ไวรัสนีต้ อ้ งมีความสามารถในการนำ�เซลล์
เป้าหมาย (gene of interest) เพื่อการรักษา
		 โรคธาลัสซีเมียมีความผิดปกติที่ยีน ได้เพียงพอ
ที่ควบคุม การสร้างสายโกลบิน แบ่งเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆเป็นแอลฟาธาลัสซีเมียและเบตาธาลัส
ขั้นตอนในการรักษาด้วยการเปลี่ยนยีน
ซีเมีย หรือแอลฟาและเบตาธาลัสซีเมียร่วม
ในโรคธาลัสซีเมีย และ ฮีโมโกลบินผิดปกติ
กันในคนเดียวกัน โดยเรียกชื่อตามความผิด
ปกติของยีนที่ทำ�ให้เกิดโรค โรคเบตาธาลัส
 นำ � เซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด เม็ ด เลื อ ดออก
ซีเมียมีความผิดปกติที่ยีนเบตาแสดงออก
น้อยกว่าปกติหรือไม่แสดงออก ทำ�ให้เกิด จากผูป้ ว่ ย เซลล์ทเ่ี อาออกไปนีจ้ ะนำ�ไปเตรียม
ปัญหาในการสร้างสายเบตาโกลบินน้อยลง การให้มีการเปลี่ยนยีนจากที่ผิดปกติไปเป็น
เกิดภาวะไม่สมดุลของสายโกลบินเพราะโดย ยีนที่ต้องการและในภายหลังจะนำ�กลับมา
ปกติสายเบตาโกลบินจะสร้างได้พอๆ กับสาย ให้ผู้ป่วยอีกครั้ง
 มีการเตรียมไวรัสให้อ่อนกำ�ลังลงไม่
แอลฟาโกลบินแล้วรวมกันอย่างละสองสาย
และจับกับฮีมเป็นฮีโมโกลบิน การทีส่ ายโกล สามารถแบ่งตัวได้ มีการพัฒนาไวรัสมา
บินใดสร้างได้นอ้ ยลงสายโกลบินอืน่ ทีเ่ คยเข้า หลายชนิด ในทีส่ ดุ ใช้ไวรัสทีเ่ รียกว่าเลนติไวรัส
คูก่ นั จะเหลือและจับกันเอง การจับในลักษณะ (lentivirus family) เป็นตัวนำ�ยีนที่ต้องการ
นี้ทำ�ให้ได้ฮีโมโกลบินผิดปกติซึ่งไม่เสถียรจะ แต่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ก�ำ ลังศึกษาหา
ตกตะกอนและไปเกาะที่ผนังด้านในของเม็ด ไวรัสที่ดีและปลอดภัยมากขึ้นไปอีก
 นำ�ยีนทีต่ อ้ งการสอดใส่เข้าไปในไวรัส
เลือดแดงทำ�ให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่า
ปกติ และทำ�ให้เกิดอาการต่างๆ ของโรค ไปเป็นส่วนของอาร์เอ็นเอในไวรัส (อาร์เอ็น
ธาลัสซีเมีย การรักษาเพื่อให้โรคหายคือ เอสามารถเปลี่ยนเป็นดีเอ็นเอได้)
 นำ�ไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงของยีน
การใส่ยีนเบตาที่ปกติที่มีการแสดงออกของ
ยีนเพื่อสร้างสายเบตาโกลบินได้เพียงพอเข้า โดยมียีนที่ต้องการอยู่นี้ไปผสมกับ เซลล์ที่
ไปแทน การรักษาด้วยการเปลี่ยนยีนในเรื่อง นำ�ออกมาจากผู้ป่วยในข้อหนึ่ง เซลล์จะถูก
ความผิดปกติของฮีโมโกลบินในเวลานี้เน้น เปลี่ยนแปลงโดยไวรัสที่ใส่เข้าไปจะไปทำ�ให้
ไปที่เบตาธาลัสซีเมียและโรคซีดซิกเกิลเซลล์ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเอ็นเอในเซลล์ของ
(sickle cell anemia) ศูนย์ที่สามารถรักษา ผู้ป่วย ยีนที่ต้องการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ด้วยการเปลีย่ นยีนได้อยูท่ ฝ่ี รัง่ เศส อิตาลีและ ในสายดีเอนเอของผู้ป่วย

มีการเตรียมผูป้ ว่ ยโดยให้ยาเคมีบ�ำ บัด
เพื่อลดปริมาณเซลล์ในไขกระดูกทำ�ให้มีพื้น
ที่ที่จะใส่เซลล์ที่ปรับแต่งยีนที่ต้องการเพื่อ
สร้างสายเบตาโกลบินต่อไป และไม่ลดภูมิ
ต้านทานของผู้ป่วย
 นำ�เซลล์ท่ม
ี ีการเปลี่ยนแปลงของยีน
เป็นยีนทีต่ อ้ งการกลับมาใส่ให้ผปู้ ว่ ยตามเดิม
ตามวิธีการของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิด
เม็ดเลือด
 เมือ่ การปลูกถ่ายเซลล์ตน
้ กำ�เนิดเม็ด
เลือดสำ�เร็จ (engraft) เซลล์ที่มีการเปลี่ยน
แปลงยีนใหม่นจ้ี ะสามารถสร้างสายเบตาโกล
บินได้ตามต้องการแม้ว่าการรักษาด้วยการ
เปลี่ยนยีนจะทำ�ให้ผู้ป่วยที่มีอาการซีดหาย
จากภาวะซีด แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
โรคธาลัสซีเมียยังไม่หายไป ดังนัน้ ภาวะเหล็ก
เกินซึ่งยังคงมีอยู่ต้องได้รับการรักษาด้วย
การให้ยาขับธาตุเหล็กต่อจนภาวะธาตุเหล็ก
เกินหมดไป


		 การรั ก ษาโดยการเปลี่ ย นยี น จะ
ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยโรคธาลั ส ซี เ มี ย หายจากโรค
คื อ อาการซี ด ดี ขึ้ น ไม่ ต้ อ งได้ รั บ เลื อ ดเป็ น
ประจำ� แต่สิ่งที่ยังเป็นที่หวั่นวิตก คือมียีน
บางส่ ว นอาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด มะเร็ ง
ได้ การพัฒนาในการตัดต่อยีนได้มีความ
พยายามที่จะไปลดการแสดงออกของยีน
ที่มีโอกาสจะไปทำ�ให้เกิดโรคมะเร็ง
ใน
อนาคตอันใกล้การรักษาด้วยการเปลี่ยนยีน
คงทำ�ให้ผลการรักษาโรคธาลัสซีเมียได้ผล
ดีตามต้องการ สามารถขจัดผลข้างเคียงที่
ไม่พึงประสงค์ และที่สำ�คัญค่าใช้จ่ายถูกลง
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