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รายงานผูป้ ่ วย

การค้นพบการกลายพันธุข์ องยีนในผูป้ ่ วยเด็กชายอายุ 7 เดือน โรค osteopetrosis
กมลา เลาห์วรี พานิช พงศ์ภคั พงศ์พชิ ชา นงนุช สิระชัยนันท์ และ ดวงฤดี วัฒนศิรชิ ยั กุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

โรค osteopetrosis เป็ นโรคพันธุกรรมกระดูกทีพ่ บน้อย ผูป้ ่ วยมีอาการและอาการแสดงหลายระบบ มีความรุนแรงของ
โรคแตกต่างกันขึ้นกับการกลายพันธุข์ องยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดโรคในผูป้ ่ วยแต่ละราย การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรค
นี้เป็ นไปได้ทงั้ แบบยีนเด่นของโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominant ostepetrosis, ADO) แบบยีนด้อยของโครโมโซมร่างกาย
(autosomal recessive osteopetrosis, ARO) และแบบโครโมโซมเพศ (X-linked osteopetrosis, XLO) รายงานฉบับนี้เป็ นรายงาน
ผูป้ ่ วยเด็กชายไทยอายุ 7 เดือน มีอาการซีด ตับม้ามโต เกล็ดเลือดต�ำ่ ภาพเอกซเรย์กระดูกมีลกั ษณะจ�ำเพาะเข้าได้กบั โรค osteopetrosis ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจการกลายพันธุข์ องยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคนี้ดว้ ยวิธี whole exome sequencing และพบการกลายพันธุ ์
ของยีน CLCN7 แบบ compound heterozygous และได้รบั การตรวจยืนยันด้วยวิธี Sanger sequencing ซึง่ พิสูจน์การส่งทอด
การกลายพันธุข์ องยีนนี้จากบิดาและมารดา
คำ�สำ�คัญ : l โรค osteopretosis l การกลายพันธุ์ของยีน CLCN7
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2564;31:289-94.
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Case report

Exploring genetic mutations in a 7-month-old male infant with
osteopetrosis

Kamala Laohverapanich, Pongpak Pongpitcha, Nongnuch Sirachainan and Duangrurdee Wattanasirichaigoon
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Abstract:

Osteopetrosis (marble bone disease) is a group of rare inheritable metabolic bone diseases. The clinical presentation is heterogeneous due to multiple organ involvement. Severity of the disease depends on
genetic mutations and modes of inheritance causing autosomal dominant, autosomal recessive as well as
X-linked osteopetrosis. In this report, we described a 7-month-old male infant presenting anemia, hepatosplenomegaly and thrombocytopenia. Bone x-ray showed typical radiologic features of osteopetrosis. Mutation
analysis was performed using a whole exome sequencing (WES) technique. We found that the patient harbored
compound heterozygous mutations of the CLCN7 gene. The WES results were confirmed using Sanger sequencing technique. Each parent carried a CLCN7 mutation transmitted to the patient.
Keywords : l Osteopetrosis l CLCN7 mutation
J Hematol Transfus Med. 2021;31:289-94.
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การค้นพบการกลายพันธุข์ องยีนในผูป้ ่ วยเด็กชายอายุ 7 เดือน โรค osteopetrosis
บทน� ำ
โรค osteopetrosis เป็ นโรคพันธุ กรรมกระดู กที่พบน้อย
สาเหตุของโรค osteopetrosis เกิดจากการท�ำงานและการแบ่งตัว
ผิดปกติของ osteoclast ท�ำให้ไม่สามารถเกิดการสลายกระดูก
(bone resorption) ส่งผลให้กระดูกหนาตัวขึ้น กระดูกทีห่ นาตัว
ผิดปกติจะกดเบียดไขกระดูก ผูป้ ่ วยจึงไม่สามารถสร้างเม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด มีตบั ม้ามโตจากการสร้างเม็ดเลือด
นอกไขกระดูก กระดูกทีห่ นาตัวขึ้นนี้อาจจะกดเบียดเส้นประสาท
สมองท�ำให้ตาบอดและหูหนวกได้ 1,2 โดยอาการแสดงของผูป้ ่ วย
มีตงั้ แต่ไม่รุนแรง จนถึงอาการรุนแรงมาก โรคนี้แบ่งออกได้เป็ น
3 กลุม่ ตามอาการแสดงทางคลินิกและลักษณะการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม คือ กลุม่ อาการไม่รุนแรง มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
แบบยีนเด่น (benign autosomal dominant osteopretosis,
ADO) กลุม่ อาการรุนแรง มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีน
ด้อย (malignant autosomal recessive osteopretosis, ARO)
พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคของสองกลุม่ นี้เท่ากับ 1:20,000 และ
1:250,000 ตามล�ำดับ และ กลุม่ ทีม่ กี ารถ่ายทอดแบบ X-linked
osteopetrosis ผูป้ ่ วยกลุม่ ARO มีอาการรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ
ได้ตงั้ แต่วยั เด็กเล็ก มีการรายงานการกลายพันธุ ์ (mutation) ของ
ยีนหลายยีนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนี้3
รายงานผูป้ ่ วย
ประวัตผิ ูป้ ่ วย: ผูป้ ่ วยเด็กชายไทยอายุ 7 เดือน ได้รบั การส่งตัว
เพือ่ หาสาเหตุเพิม่ เติม โดยมีประวัติ ซีด เกล็ดเลือดต�ำ่ ตับม้าม
โตตัง้ แต่อายุ 3 เดือน ทีอ่ ายุ 4 เดือน ตรวจพบมีหายใจเสียงดัง
ผิดปกติ พัฒนาการล่าช้ากว่าวัย ไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลได้รบั การ
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วินิจฉัยเป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอิโลโมโนซัยติกในเด็ก
(juvenile myelomonocytic leukemia) เนื่องจากตรวจ CBC
พบมีจำ� นวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่า 10x109/L มี myeloid precursors ในเสมียร์เลือด และมีจำ� นวน monocyte สูงกว่า 1x109/L
การตรวจไขกระดูกพบ blast น้อยกว่าร้อยละ 20 ผลการตรวจ
cytogenetics คือ 46,XY และตรวจไม่พบ BCR/ABL1 fusion
gene ผูป้ ่ วยได้รบั การรักษาด้วยยา 6-mercaptopurine แต่อาการ
ไม่ดขี ้นึ บิดามารดาปฏิเสธการแต่งงานในเครือญาติ ผูป้ ่ วยเป็ นบุตร
คนทีส่ อง มีพช่ี ายเสียชีวติ จากการติดเชื้อขณะอายุ 5 เดือน และ
สงสัยว่าเป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
การตรวจร่างกาย: น�ำ้ หนัก 6.95 กิโลกรัม (เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10)
ส่วนสูง 43.8 เซนติเมตร (เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 3) เส้นรอบศีรษะ 44.5
เซนติเมตร (เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 97) กระหม่อมหน้า 2x2 เซนติเมตร
เยือ่ บุตาซีด (pale conjunctiva) ไม่เหลือง ไม่มตี ่อมน�ำ้ เหลืองโต
เสียงหายใจเข้าผิดปกติเป็ นเสียงฮืด (stridor) ตับโต 8 เซนติเมตร
ม้ามโต 10 เซนติเมตร ตรวจระบบประสาทพบมีตากระตุก (nystagmus) การมองเห็น VA 20/70 ทัง้ สองข้าง
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
CBC: Hb 5.9 g/dL, Hct 22.2%, MCV 81.2 fL, MCH
21.4 pg, MCHC 26.4 g/dL, RDW 26.9%, WBC 25,620/
cu mm, (N 32%, L 40%, Mo 9%, Eo 2%, B 1%, atypical
lymphocyte 5%, band 5%, metamyelocyte 1%, myelocyte 4%), platelets 28,000/cu mm สเมียร์เลือดพบลักษณะเป็ น
myelopthisis blood picture พบเซลล์ตวั อ่อนของเม็ดเลือดแดง
และเม็ดเลือดขาว ร่วมกับมีเม็ดเลือดแดงรูปหยดน�ำ้ (tear drop
cell) (Figure 1)

Figure 1 Myelopthisis blood picture: nucleated and tear drop red blood cells
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Figure 2 (A) widening costochondral junction (B) healing fracture of both tibia and bone-within-bone appearance
Clinical chemistry: BUN 4 mg/dL, creatinine 0.10
mg/dL, Ca 8.4 mg/dL, PO4 3.1 mg/dL, PTH 141.5 pg/
mL, vitamin D 72.6 ng/mL, LDH 1,118 U/L
เอกซเรย์กระดูก พบความผิดปกติดงั แสดงใน Figure 2 ซึง่
ภาพเอกซเรย์ดงั กล่าวน�ำไปสู่การวินิจฉัยโรค osteopetrosis
ผูป้ ่ วยรายนี้ได้รบั การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนตามระบบดังนี้ ด้าน
การมองเห็นพบมีตากระตุก (nystagmus) ตรวจคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
สมอง และทางเดินสายตา (MRI brain include orbit) ไม่พบการ
กดเบียดของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 2 มีศีรษะโตกว่าวัย (macrocephaly) ด้านกระดูกพบมีกระดูก Tibia หักทัง้ สองข้าง ด้าน
ระบบประสาท พบมีพฒั นาการล่าช้ากว่าวัย ด้านหูคอจมูก มีจมูก
อุดกัน้ เรื้อรัง (chronic nasal congestion) ด้านโลหิตวิทยาพบมี
ภาวะซีด เกล็ดเลือดต�ำ่ ตับม้ามโต และ ต้องได้รบั เลือดเป็ นประจ�ำ
ทัง้ นี้ตรวจไม่พบภาวะแทรกซ้อนด้านต่อมไร้ท่อ เช่น แคลเซียมต�ำ่
ในเลือด หรือ โรคกระดูกอ่อน (osteopetrorickets)
จากอาการทางคลินิกผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัย osteopetrosis และ
ได้รบั การส่งเลือดตรวจทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค whole exome
sequencing (WES) (Macrogen, South Korea, Illumina
HiSeq2500) โดยวิเคราะห์การกลายพันธุข์ องยีนทีส่ มั พันธ์กบั โรค
osteopetrosis ได้แก่ AMER1, CLCN7, FERMT3, LRF5,
PLEKHM1, TCIRG1, ANKH, CSF1R, GJA1, MITF, PTDSS1,
TNFRSF11A, CA2, DHCR24, IKBKG, OSTM1, SNX10
และ TNFSF114 ผลการตรวจ WES พบการกลายพันธุ ์ 2 ชนิด
ของยีน CLCN7 แบบ compound heterozygous คือ 1)
nucleotide 1720 จาก A เป็ น G (c.1720A>G; ACC>GCC;
NM_001287.6) ใน exon 19 ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกรดอะมิ
โนทีโ่ คดอน 574 จาก threonine (Thr) เป็ น alanine (Ala) หรือ
p.Thr574Ala ซึง่ เป็ นการกลายพันธุแ์ บบ missense mutation

และจัดเป็ น variant of unknown significance (PM2, PP2,
PP3) ตาม guideline ของ ACMG/AMP Guideline 2015 และ
2) nucleotide 1825 จาก C เป็ น T (c.1825C>T; CAG>TAG)
ใน exon 20 ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง amino acid จาก glutamine (Gln) เป็ น stop variant หรือ p.Gln609Ter ซึง่ เป็ นการ
กลายพันธุแ์ บบ nonsense mutation และจัดเป็ นแอลลีลก่อโรค
(PVS1, PM2, PP3) ทัง้ นี้ได้ทำ� การตรวจยืนยันการกลายพันธุท์ งั้ 2
ต�ำแหน่ง ด้วยวิธี Sanger sequencing ผลพบว่าทัง้ สอง allele
อยู่บนโครโมโซมคนและแท่ง (trans) และบิดาและมารดาต่างเป็ น
พาหะของ allele ดังกล่าว ดัง Figure 3
ผูป้ ่ วยรายนี้มอี าการและอาการแสดงทีร่ ุนแรงตัง้ แต่อายุนอ้ ย
(3 เดือน) และตรวจพบการกลายพันธุข์ องยีน CLCN7 แบบ compound heterozygous จึงจัดผูป้ ่ วยรายนี้อยู่ในกลุม่ ARO ด้วย
อาการทีร่ ุนแรงของโรค แพทย์ผูร้ กั ษาจึงพิจารณารักษาผูป้ ่ วยด้วย
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต (hematopoietic stem cell
transplantation, HSCT) เนื่องจากผูป้ ่ วยไม่มพี น่ี อ้ งทีย่ งั มีชวี ติ อยู่
จึงได้มารดาเป็ นผูบ้ ริจาคเซลล์ตน้ ก�ำเนิด (haploidentical donor)
ผูป้ ่ วยเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตขณะอายุ 1 ปี 6
เดือน มีผลแทรกซ้อนจากการรักษา คือ การไม่ยอมรับเซลล์ของ
ผูบ้ ริจาค (graft rejection หรือ graft failure) มีภาวะติดเชื้อ
รุนแรงในปอด ไตวาย ตับวาย ส่งผลให้เสียชีวติ ในวันที่ 42 หลัง
ได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
วิจารณ์
อาการและอาการแสดงทางคลินิกทีพ่ บในผูป้ ่ วยโรค osteopetrosis ชนิด ARO ได้แก่ ศีรษะโต หน้าผากโหนก (prominent
forehead) ตากระตุก (nystagmus) หูหนวก หูชนั้ กลางอักเสบ
เรื้อรัง จมูกอุดกัน้ เรื้อรัง ซีด ตับม้ามโต มีภาวะเลี้ยงไม่โต (failure
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Figure 3 Sanger sequencing in patient’s family
to thrive) กระดูกหักง่ายผิดปกติ และอาการจากการกดเบียดเส้น ของกลุม่ ARO7 ในกลุม่ ADO พบการกลายพันธุข์ องยีน LRP5,
ประสาทสมองคู่ทห่ี นึ่งถึงแปด เช่น ตาบอด โรคอัมพาตใบหน้า (facial CLCN7 และ PLEKHM1 และในกลุม่ ARO พบการกลายพันธุข์ อง
nerve palsy) เป็ นต้น การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญจะพบ ยีน TCIRG1, TNSF11, CA2, CLCN7, OSTM1, PLEKHM1,
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดต�ำ่ พบตัวอ่อนเม็ดเลือดขาว TNFRS11A และ SNX108,9 พบมีการรายงานผูป้ ่ วยทีม่ กี ารกลาย
มีภาวะแคลเซียมต�ำ่ ในเลือด ภาพถ่ายทางรังสีของกระดูกมีความหนา พันธุข์ องยีน CLCN7 แบบยีนด้อย มักมีความผิดปกติของระบบ
แน่นของมวลกระดูกเพิม่ ขึ้นในกระดูกแขนขา ทีก่ ระดูกสันหลังจะ ประสาท ซึง่ บ่งชี้ถงึ การพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี เนื่องจากแม้ได้รบั การ
พบลักษณะเป็ น sandwich vertebra หรือ rugger-jersy2 ส่วน ปลูกถ่ายด้วยเซลล์ตน้ ก�ำเนิดแล้วอาการทางระบบประสาทยังด�ำเนิน
ในผูป้ ่ วยกลุม่ ADO ผูป้ ่ วยอาจจะไม่มอี าการแสดงและเป็ นพาหะ ต่อไป10 ยีน CLCN7 อยู่บนโครโมโซม 16p13.3 ประกอบด้วย 25
ของโรคเท่านัน้ หรืออาจจะมีอาการแสดงคือกระดูกหนาตัวผิดปกติ exons ควบคุมการสร้างโปรตีน CLCN7 (chloride ion channel
และมีกระดูกหักหลายครัง้ ผูป้ ่ วย ADO มักมีชวี ติ ได้ถงึ วัยผูใ้ หญ่5 7) โปรตีนนี้พบมากทีบ่ ริเวณ membrane ของ endosome
ผูป้ ่ วยรายนี้มอี าการและอาการแสดงของโรค osteopetrosis ที่ และ lysosome ของ osteoclast โดยมีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการขนส่ง
ชัดเจน แต่เนื่องจากเป็ นโรคทีพ่ บได้นอ้ ยจึงอาจท�ำให้แพทย์ไม่นึกถึง ประจุคลอไรด์และ acidification และ bone resorption ของ
โรคนี้ในช่วงแรกของการวินิจฉัย ผูป้ ่ วยแสดงอาการตัง้ แต่เด็กเล็ก osteoclast11 จนปัจจุบนั มีรายงานการกลายพันธุข์ อง CLCN7
ท�ำให้นึกถึงกลุม่ โรค ARO มากกว่า ADO ถึงแม้จะยังไม่มผี ลการ เพียง 118 ชนิด ในผูป้ ่ วย osteopetrosis โดยส่วนใหญ่ (92
ตรวจการกลายพันธุข์ องยีนทีเ่ กี่ยวข้องกับโรคนี้
จาก 118) พบเป็ น missense และ nonsense mutation และ
ผล WES ในผูป้ ่ วยรายนี้ พบการกลายพันธุ ์ 2 ชนิดของยีน มีเพียง 15 mutation ทีร่ ายงานใน infantile ARO และทีเ่ หลือ
CLCN7 โดย แอลลีล c.1720A>G (rs76039047) ทีพ่ บในผูป้ ่ วย เป็ นการกลายพันธุใ์ น intermediate ARO และ ADO
ของเรา เคยได้รบั การรายงานในฐานข้อมูล dbSNP แต่ไม่ทราบ
ในด้านผลการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิต
clinical significance และพบน้อยมากในประชากรทัว่ ไปโดย จากรายงานต่างประเทศซึง่ รวบรวมผูป้ ่ วย ARO 193 ราย ทีไ่ ด้รบั
มี allele frequency 0.00004 (genomAD) ส่วน c.1825C>T การปลูกถ่ายด้วยเซลล์ตน้ ก�ำเนิด ในวิจยั ฉบับนี้ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เซลล์
เป็ นการกลายพันธุ ท์ ่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูลใดและไม่เคยได้รบั การ ต้นก�ำเนิดจากพีน่ อ้ งที่ Human leukocyte antigen (HLA) ตรง
รายงานมาก่อน c.1825C>T ท�ำให้โปรตีน CLCN7 ผิดปกติมี กันร้อยละ 34 ได้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดแบบอืน่ คือ จากญาติท่ี HLA
ขนาดสัน้ ลงเหลือ 608 จากปกติทค่ี วรจะมีความยาว 806 amino ไม่ตรงกันร้อยละ 13 จากผูบ้ ริจาคทีไ่ ม่ใช่ญาติท่ี HLA ตรงกันและ
acids ซึง่ โปรตีนส่วนปลายทีข่ าดหายไป มีบทบาทในการจับคู่กนั ไม่ตรงกันร้อยละ 12 และร้อยละ 41 ตามล�ำดับ โดยพบมีอตั รา
ของสายโปรตีน (dimerization) ดังนัน้ จึงคาดว่าการขาดหายนี้ทำ� ให้ การรอดชีวติ ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดจากพีน่ อ้ งที่ HLA ตรง
โปรตีนสูญเสียการท�ำงานไปอย่างรุนแรง6
กัน ที่ 5 ปี และ 10 ปี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 62 และร้อยละ 62 ขณะทีผ่ ู ้
การกลายพันธุข์ องยีน CLCN7 พบได้บอ่ ย โดยพบเป็ นสาเหตุ ป่ วยทีไ่ ด้รบั เซลล์ตน้ ก�ำเนิดแบบอืน่ มีอตั ราการรอดชีวติ ต�ำ่ กว่า อัตรา
ถึงร้อยละ 75 ของกลุม่ ADO และพบเป็ นสาเหตุเพียงร้อยละ 15 การรอดชีวติ ที่ 5 ปี และ 10 ปี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 42 และ ร้อยละ 3912
วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564
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สาเหตุของการเสียชีวติ ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ยอมรับเซลล์ของผู ้
บริจาค13,14 นอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้บอ่ ยหลังการปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตทีพ่ บได้คอื ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงผิด
ปกติ และภาวะมีนำ�้ คัง่ ในร่างกาย (veno occlusive disease)15
ในผูป้ ่ วยรายนี้ได้รบั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตจาก
มารดา และเกิดภาวะไม่ยอมรับเซลล์ของผูบ้ ริจาค ส่งผลให้เกิด
การติดเชื้อทีร่ ุนแรงและเสียชีวติ
สรุป
โรค osteopetrosis เป็ นโรคพันธุกรรมกระดูกทีพ่ บได้นอ้ ย มี
อาการแสดงทางคลินิกหลายระบบ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เบื้องต้นอาจต้องวินิจฉัยแยกโรคหลายโรค ลักษณะส�ำคัญทีช่ ่วยให้
แพทย์คดิ ถึงโรคนี้คอื การพบมีความหนาแน่นของมวลกระดูกเพิม่
ขึ้นในภาพถ่ายเอกซเรย์ทวั ่ ไป (bone-within-bone appearance)
เมือ่ ได้การวินิจฉัยแล้ว การตรวจทางพันธุกรรมเพิม่ เติมมีประโยชน์
ในการพยากรณ์โรค การให้คำ� ปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่ครอบครัว
และการตัดสินใจในการเลือกวิธรี กั ษาทีเ่ หมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทใ่ี ห้ทนุ พัฒนาศักยภาพในการท�ำวิจยั ของอาจารย์แก่ พญ.ดวงฤดี วัฒศิรชิ ยั กุล; มูลนิธิ
รามาธิบดี (กองทุนโลกใบใหม่ โดยสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย)
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