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คน..เป็นธาลัสซีเมีย..ถึงตัวเหลืองได้
สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคยในบทความชุด “เล่าเรือ
่ งเลือด” ในจุลสารชมรมธาลัสซีเมียนะครับ

ช่วงนีฝ
้ นฟ้ าตกต้องตามฤดูกาล (เสียที) จนบางทีกด
็ เู หมือนว่าพระพิรณ
ุ ท่านอาจจะรูส
้ ึกว่าช่วง 2-3
เดือนก่อนจะไม่คอ
่ ยได้ออกงานเท่าไร ช่วงนีก
้ เ็ ลยจัดเต็มโปรชุดใหญ่ให้ในบางพื้นที่ อย่างไรก็ระวัง
สุ ขภาพกันด้วยนะครับ

เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องของ “สี” ว่าท�ำไม
เลือดของเราจึงมีสีแดง ซึ่งเรื่องที่จะขอเล่าในฉบับนี้ก็เป็นเรื่อง
ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับ คือเป็นเรื่องของสีเหลือง (โอ ท�ำไม
สีสันมันช่างบังเอิญอย่างนี้ เอาเป็นว่าคุณผู้อ่านอย่าคิดวิเคราะห์
เชือ่ มโยงมากครับ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งสีอย่างเดียว ไม่เกีย่ วกับอย่าง
อื่นทั้งนั้น จริงๆ นะ เชื่อสิ)
		
คือชาวชมรมธาลัสซีเมียส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินมาว่า
ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีอาการถึงระดับหนึ่งจะมีอาการตัว
เหลืองตาเหลืองได้ ถ้าเหลืองน้อยก็อาจจะเห็นแค่เป็นสีเหลือง
จางๆ บริเวณตาขาว แต่ถ้าเหลืองมากก็จะเห็นว่าผิวทั้งตัวมีสี
ออกเหลืองๆ ได้ ซึ่งถ้าถามต่อไปว่าเจ้าสีเหลืองนี้เกิดขึ้นมาได้
อย่างไร หลายๆ ท่านก็คงตอบได้ว่ามันเกิดจากการที่ผู้ที่เป็น
ธาลัสซีเมียมีเม็ดเลือดแดงที่ถูกท�ำลายง่ายกว่าปกติ ซึ่งผลพวง
อย่างหนึ่งของการที่เม็ดเลือดแดงถูกท�ำลายนี้ก็คือการที่เกิดตัว
เหลืองตาเหลืองขึ้นมา หรือบางท่านอาจสามารถตอบลึกลงไป
ได้อีกว่าในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินอยู่ ซึ่งในฮีโมโกลบินก็มี
ฮีมเป็นองค์ประกอบ เมื่อเกิดการท�ำลายเม็ดเลือด ก็ต้องมีการ
ก�ำจัดฮีมออกไป ซึ่งฮีมที่ถูกก�ำจัดนี้ ก็จะถูกน�ำไปแปรรูปต่อจน
เกิดเป็นสารที่เรียกว่า “บิลิรูบิน” (bilirubin มาจากค�ำละติน bilis
คือน�้ำดี (bile) รวมกับค�ำละติน ruber ซึ่งหมายถึงสีแดง รวมแล้ว
จึงหมายถึงสารสีแดงในน�้ำดี) ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ท�ำให้เกิดสีเหลือง
ขึ้นมา เวลาที่มีบิลิรูบินจ�ำนวนมากๆ จากการที่เม็ดเลือดแดงถูก
ท�ำลายเยอะๆ จนร่างกายก�ำจัดไม่ทัน มันก็จะไปสะสมอยู่ตามที่
ต่างๆ ท�ำให้บริเวณนั้นมีสีเหลืองขึ้นมา หรืออย่างเวลาเราเป็น
รอยช�้ำใหญ่ๆ พอเวลาผ่านไป ตรงที่มันเคยเป็นสีม่วงๆ (เนื่อง
จากมีเลือดมาคัง่ ) บางทีกจ็ ะกลายไปเป็นสีเหลืองๆ ได้เหมือนกัน
เพราะมีฮีมซึ่งถูกสลายไปกลายเป็นบิลิรูบินตกค้างอยู่บริเวณนั้น
เยอะ ล�ำเลียงออกไปไม่ทัน ซึ่งอันนี้ก็เป็นค�ำตอบที่ถูกต้องนะครับ

แต่ถา้ จะโมเมเล่าแล้วจบแค่นี้ ก็คงจะเสียชือ่ บทความชุดนี้ เพราะ
เรามีวิสัยทัศน์พันธกิจจิตอาสาที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องง่ายให้ยาก
ขึ้น และท�ำเรื่องที่ยากอยู่แล้วให้ยากที่สุด เพื่อความรู้และความ
บันเทิงของคุณผูอ้ า่ นครับ (มันเป็นความทรมานบันเทิงใช่ไหมล่ะ)
เพราะฉะนัน้ แล้ว เรามาดูรายละเอียดของเรือ่ งนีก้ นั อีกสักหน่อย
นะครับ
		
มาตั้งต้นกันที่ฮีมซึ่งได้มาจากการท�ำลายฮีโมโกลบิน
ในเม็ดเลือดแดงที่ถูกท�ำลายนะครับ ถ้ายังจ�ำกันได้จากตอน
ที่แล้ว ฮีมนี้มีโครงสร้างที่เป็นวงพอร์ไฟริน ซึ่งเป็นโครงสร้าง
คอนจูเกตขนาดใหญ่ (ใครงงว่าคอนจูเกตคืออะไร รบกวนดู
ตอนที่แล้วนะครับ หรือจะไปถามคุณครูเคมีใกล้ๆ บ้านก็ได้)
ที่อิเล็กตรอนสามารถวิ่งไปได้รอบๆ วง ซึ่งท�ำให้โมเลกุลมี
เสถียรภาพสูง
และผลต่างของระดับพลังงานระหว่างภาวะ
ปกติกับภาวะถูกกระตุ้นไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งก็จะท�ำให้มันมี
คุณสมบัติ ในการดูดซับแสงในช่วงพลังงานต�่ำความยาวคลื่น
ค่อนข้างยาวคือสีเหลือง และจะสะท้อนแสงสีม่วงๆ (หรือสี
แดงคล�้ำ) ออกมา เราจึงเห็นมันเป็นสีแดงคล�้ำ  แต่เมื่อฮีมถูก
ท�ำลาย วงพอร์ไฟรินนี้จะถูกเปิดออก ซึ่งจะท�ำให้ระดับการคอน
จูเกตลดลงไปมาก มันจึงดูดซับแสงที่ช่วงพลังงานสูงขึ้นและ
สะท้อนแสงในช่วงสีออกเขียวๆ ออกมา โมเลกุลที่เกิดขึ้นมา
นี้จึงถูกเรียกว่า “บิลิเวอร์ดิน” (biliverdin: ค�ำว่า verdin นี้มา
จากค�ำอิตาเลียน verde ซึ่งหมายถึงสีเขียวนั่นเองครับ ค�ำว่า
verde นี้ยังมีที่มาที่น่าสนใจ เพราะมาจากค�ำละติน virdis/virdum ซึ่งกร่อนมาจากค�ำว่า viridis/viridem อีกที ค�ำว่า viridis/
viridem นี้ มีความหมายได้สองนัยคือ สีเขียว และสดชื่น อ่อน
(แบบต้นอ่อน ใบอ่อน) อ่อนเยาว์ มีชีวิตชีวา ซึ่งจริงๆ แล้วมัน
มาจากค�ำกิริยา vireo ซึ่งหมายความถึงผลิ งอก มีชีวิตชีวา
จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ วัฒนธรรมทางตะวันตกใช้ค�ำที่มีความ
หมายถึงการผลิ แตกใบอ่อน งอกงาม มาใช้เรียกสีเขียวครับ)
ก.ย.
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รูปที่ 1 กระบวนการท�ำลายฮีมจนกลายเป็นบิลิรูบิน ซึ่งในภาพนี้แสดงสูตรโครงสร้างของสารที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้น

บิลิเวอร์ดินนี้ จะถูกเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นบิลิรูบินโดย
กระบวนการรีดกั ชัน่ ซึง่ ท�ำให้พนั ธะคูต่ รงกลางโมเลกุลเปลีย่ นไป
เป็นพันธะเดีย่ ว แต่การเปลีย่ นแปลงพันธะเคมีเพียงพันธะเดียวนี้
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคอนจูเกตภายในโมเลกุล
ค่อนข้างมาก เพราะแทนทีจ่ ากเดิมอิเล็กตรอนจะสามารถเคลือ่ น
ไปอย่างอิสระได้ตลอดความยาวโมเลกุล ก็กลายเป็นถูกจ�ำกัด
อยูเ่ พียงครึง่ เดียว ซึง่ ก็ทำ� ให้ผลต่างพลังงานในภาวะปกติกบั ภาวะ
ถูกกระตุ้นของโมเลกุลยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก ท�ำให้มันดูดซับแสงใน
ช่วงสีน�้ำเงิน และสะท้อนแสงช่วงสีเหลืองออกมา เราจึงเห็น
บิลิรูบินเป็นสีเหลืองครับ
บิลิรูบินที่เกิดขึ้นจะถูกขับออกมาตามทางเดินน�้ำดีลงมา
สูล่ ำ� ไส้ ซึง่ ก็ทำ� ให้เราเห็นน�ำ้ ดีเป็นสีเหลืองด้วย นอกจากนี้ บิลริ บู นิ
ที่ออกมาในล�ำไส้ บางส่วนยังถูกแบคทีเรียในล�ำไส้เปลี่ยนให้
เป็นสารอีกตัวหนึ่งชื่อ “ยูโรบิลิโนเจน” (urobilinogen ซึ่งค�ำว่า
uro นี้ มาจากค�ำกรีก ouron ซึ่งหมายถึงปัสสาวะ) ซึ่งไม่มีสี แต่มี
คุณสมบัติละลายน�้ำได้ดี ซึ่งยูโรบิลิโนเจนในล�ำไส้นี้ ส่วนหนึ่งจะ
ถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด และถูกเปลี่ยนต่อไปเป็นสารอีก
ตัวหนึง่ ชือ่ ว่า “ยูโรบิลนิ ” ซึง่ มีสเี หลือง ก่อนจะถูกขับออกมาทางไต

ซึ่งก็ท�ำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองด้วย ดังนั้น ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ในช่วงที่มีการท�ำลายเม็ดเลือดสูง มีบิลิรูบินมาก ก็จะมียูโรบิลิ
นมากตาม ซึ่งก็ท�ำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มขึ้นตามไปด้วย เวลา
ที่คุณหมอถามว่าช่วงนี้ปัสสาวะสีเหลืองเข้มไหม จึงเป็นการ
ประเมินว่าช่วงนี้มีการแตกของเม็ดเลือดมากไหมนั่นเองครับ
ยูโรบิลิโนเจนอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในล�ำไส้จะถูก
เปลีย่ นต่อไปจนกลายเป็นสเตอร์โคบิลนิ (stercobilin จากค�ำละติน
stercus ซึ่งหมายถึงอุจจาระ) ซึ่งเป็นสารสีเหลืองน�้ำตาล ท�ำให้
สิ่งที่เราขับถ่ายออกมาจากล�ำไส้ (ซึ่งคุณก็รู้ว่าคืออะไร) มีสีออก
เหลืองน�้ำตาลนั่นเองครับ
จากเรื่องนี้คุณผู้อ่านก็จะเห็นได้ว่าสีแดง สีเหลือง (หรือ
แม้แต่สีน�้ำตาล) ก็ไม่ใช่อื่นไกล ความจริงแล้วก็เป็นญาติๆ กันทั้ง
นั้นนะครับ (เอ๋ เดี๋ยวนะ ใช่เรื่องนี้หรือเปล่า) และเมื่อทุกคนเป็น
ญาติกันมีความสุขดีแล้ว ก็คงสมควรแก่เวลา ฉบับนี้ขอลาไปแต่
เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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