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Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) มีรายงาน

ครั้งแรกในป พ.ศ. 2467 โดย Moschowitz E.1 พบโรคนี้ในผูหญิง

อายุ 16 ป ที่เสียชีวิตจากอวัยวะลมเหลว จากการชันสูตรพบลิ่ม

เลือดในหลอดเลือดขนาดเล็ก ตอมาในป พ.ศ. 2509 Amorosi EL 

และ Ultmann JE ไดรายงานอาการที่พบ 5 อยาง (pentad) ใน

โรคนี้ ซึ่งประกอบดวย เม็ดเลือดแดงแตกแบบ microangiopathic 

hemolytic anemia (MAHA) เกล็ดเลือดต่ำา  ไตวาย  อาการ

ทางระบบประสาท และอาการไข เนื่องจากโรคนี้มีอัตราการตายและ

ทุพพลภาพสูงถาไดรับการวินิจฉัยและรักษาลาชา  ดังนั้นผูปวยที่มี

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำา รวมกับเม็ดเลือดแดงแตกแบบ MAHA และ

ไมมีสาเหตุอื่นที่อธิบายได ควรคิดถึงและใหการรักษาแบบ TTP1,2

โรค TTP พบไดนอย มักพบในผูใหญมากกวาในเด็ก มี

รายงานอุบัติการณประมาณ 3.7 รายตอประชากร 1 ลานคนตอป 

สาเหตุของโรคเกิดจากการลดลงของ A disintegrin-like and 

metalloprotease with thrombospondin type 1 motifs 13 

(ADAMTS13) ซึ่งทำาหนาที่ในการตัด von Willebrand multimer 

ที่มีขนาดใหญใหมีขนาดเล็กลง การขาด ADAMTS13 อาจเกิดจาก

สาเหตุทางพันธุกรรม (Upshaw-Schulman syndrome, USS) 

หรือเกิดขึ้นภายหลัง ไดแก การตั้งครรภ มะเร็ง การปลูกถาย 

เซลลตนกำาเนิดเม็ดโลหิต ยาหลายชนิดเชนในกลุมยาเคมีบำาบัด 

ภาวะตับออนอักเสบ โรคภูมิแพตนเอง (autoimmune disease) 

และโรคติดเชื้อ3  ในอดีตไมสามารถตรวจวัดระดับ ADAMTS13 

ได  ดังนั้นการวินิจฉัยตองอาศัยประวัติ การตรวจรางกาย การ

ตรวจ complete blood count ระดับเกล็ดเลือดซึ่งมักพบอยูใน 

ชวง 20,000-50,000/ลบ.มม. และการดูเสมียรเลือดที่พบลักษณะ 

เม็ดเลือดชนิด schistocyte เมื่อตรวจระดับ lactate dehydro-

genase (LDH) พบวามีคาสูงขึ้น แยกกับภาวะ disseminated 

intravascular coagulation (DIC) ที่ภาวะ DIC จะมี D-dimer 

เพิ่มขึ้น และไฟบริโนเจนต่ำาลง2  ในป พ.ศ. 2539 มีรายงานการ

ตรวจวัดระดับ ADAMTS13 ได3 และมีการพัฒนาจนสามารถ

ทำาใหการตรวจมีความนาเชื่อถือ และทำาไดงายขึ้น พบวาโดยทั่วไป

ในโรคนี้จะมี ADAMTS13 ต่ำากวารอยละ 104  ในป พ.ศ. 2548 

ไดเริ่มมีการตรวจหาแอนติบอดีตอ ADAMTS13 โดยมีหนวยเปน 

Bethesda unit (BU)  คาปกติ < 0.5 ยูนิต/มล.5,6 การตรวจ

วัดระดับ ADAMTS13 และแอนติบอดีทำาใหการวินิจฉัยมีความ

จำาเพาะขึ้นโดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการทางคลินิกไมครบ 5 ขอ 

มีการศึกษาสนับสนุนวาผูปวยที่มีระดับ ADAMTS13 ต่ำามีการ

พยากรณโรคที่ดีกวากลุมที่ไมต่ำา5,6 

การรักษาที่มีความสำาคัญที่สุดคือการรักษาดวยการเปลี่ยนถาย

พลาสมา (plasma exchange) ทำาใหอัตราการตายลดลงจากรอยละ 

90 เหลือเพียงรอยละ 10-20 การรักษาดวย plasma exchange 

มีวัตถุประสงคเพื่อชดเชย ADAMTS13 และนำาเอาแอนติบอดีออก

จากรางกาย เริ่มตนที่ 1.5 เทาของ plasma volume ตามอายุ วัน

ละครั้ง หรือ 2 ครั้ง ขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรค ทุกวันจนกระทั่ง

เกล็ดเลือดกลับมาเปนปกติติดตอกัน 2 วันแลวจึงหยุด ในสถาน

ที่ที่ไมสามารถทำา plasma exchange พิจารณาให fresh frozen 

plasma (FFP) เพื่อทดแทน ADAMTS13 จากการศึกษาที่ผานมา

พบวาการรักษาดวยการทำา plasma exchange ไดผลดีกวาการ

รักษาดวยวิธีอื่นและสามารถลดอัตราการตายไดมากกวา อยางไร

ก็ตาม TTP ที่เกิดจากโรคมะเร็งพบวาไมคอยตอบสนองตอการ

ทำา plasma exchange ดังนั้นการรักษาโรคมะเร็งจะทำาใหผูปวย 

อาการดีขึ้น การใชยากลุมสเตียรรอย เชน เพรดนิโซโลนขนาด 

1 มก./กก./วัน หรือ 1 กรัม/วัน สามารถใชรวมกับการรักษาดวย 

plasma exchange ในผูปวยที่รักษาดวยวิธีมาตรฐานแลวไมไดผล 

มีรายงานการใชยา rituximab, cyclosporine, cyclophosphamide 

และ vincristine2  และควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ การใหเกล็ด

เลือดเขมขนมีขอควรระวังเพราะจะทำาใหการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มมาก

ขึ้นจึงควรหลีกเลี่ยง5

ขอแทรกซอนหลังการรักษาโรค TTP พบวารอยละ 36 เกิด

เปนซ้ำาในระยะเวลา 10 ป นอกจากนี้ยังเกิดปญหาการทำางานของ 

อวัยวะตางๆ ลดลง ไดแก การทำางานของไต และระบบประสาท

โรค TTP เปนโรคที่พบไดนอยแตเปนโรคที่ควรวินิจฉัยโดยเร็ว 

เพื่อใหการรักษาไดทันทวงที ทำาใหสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได

บทบรรณาธิการ
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