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โรคเม็ดเลือดแดงรูปไขชนิดเอเซียตะวันออกเฉียงใต
(SoutheastAsianOvalocytosisหรือSAO)เดิมเรียก
วาEllipticalstomatocytosis,StomatocyticelliptocytosisหรือMalaysian-Melanesiantypeofhereditaryelliptocytosis1โรคSAOพบชุกชุมมากใน
ประชากรที่อาศัยอยูในบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต
โดยเฉพาะภาคใตของประเทศไทยประเทศมาเลยเซีย
อินโดนีเซียฟลปิ ปนสและกระจายไปถึงหมูเกาะแปซิ

ฟก
ใต(SouthPacific)เชนปาปวนิวกีนี2-5
การที่เม็ดเลือดแดงเปนรูปไขเกิดจากความผิดปกติ
ของยีนทีควบคุ
่ มการสรางproteinband 3ซึง่ เปนสวน
ประกอบสวนใหญของโปรตีนที่อยูในผนังของเม็ดเลือด
แดงยีนทีควบคุ
่ มการสรางproteinband3นีเรี้ ยกวา
humanAE1geneซึง่ อยูใน
 ชวงแขนยาวของโครโมโซม
คูที ่ 17ทีบริ
่ เวณq21-22humanAE1geneมีอยูใน

รางกาย2แหงคือเม็ดเลือดแดงและไตhumanAE1
geneทีอ่ ยูใน
 เม็ดเลือดแดงเรียกวาerythrocyteband
3gene(eAE1gene)HumanAE1geneทีอ่ ยูในไต
เรียกวาkidneyband3gene(kAE1gene)kAE1
geneมีลักษณะและคุณสมบัตเหมื
ิ อนกับeAE1gene
เกือบทุกอยางแตตางกันเพียงสวนpromoterregion
ของeAE1geneทีอ่ ยูเหนื
 อขึน้ มาจากexon1ทางดาน
5'สวนpromoterregionของkAE1geneอยูใน
 intron  3 ของ ยีน จึง ทําให protein band 3 ที่อยู ใน
basolateralmembraneของintercalatedcelltype
Aของrenalcollectingductหรือ α-intercalated
cellsของdistaltubuleมีจํานวนกรดอะมิโนนอยกวา

proteinband3ทีอ่ ยูใน
 ผนังของเม็ดเลือดแดง65ตัว6,7
โรคSAOเปนโรคเม็ดเลือดแดงรูปไขทีเกิ
่ ดจากความ
ผิดปกติของerythrocyteband3geneโดยมีการแหวง
หาย ของ ยีน ไป 27 base pairs ที่ บริเวณ codon
ตําแหนงที่ 400-408ของexon11(eAE1,27bdel)1,8
ทําใหproteinband3ทีอ่ ยูใน
 ผนังของเม็ดเลือดแดงมี
กรดอะมิโนหายไป9ตัวจึงทําใหโครงสรางของผนังเม็ด
เลือดแดงเปลี่ยนรูปไปและลักษณะของเม็ดเลือดแดง
กลายเปนรูปไขสวนผนังของเม็ดเลือดแดงก็มีความแข็ง
มากกวาปกติ(increasedrigidity)9,10และปองกันไมให
เชื้อมาเลเรียบางชนิดเจาะเขาไปในเม็ดเลือดแดง11,12
โรคSAOมีการถายทอดทางพันธุกรรมในระบบ
ของเมนเดลแบบยีนเดน(autosomaldominant)2,3
ผูปวยที่มีความผิดปกติของยีนeAE1,27bdelเพียง
ขาง เดียว (heterozygote) จึง ทําให เกิด โรค SAO
Proteinband3ของผูป ว ยทีเป
่ นโรคSAOทําหนาทีใน
่
การแลกเปลีย่ นanionsระหวางchlorideกับbicarbonateผานผนังเม็ดเลือดของเม็ดเลือดแดงผิดปกติโดย
มีคาลดลงเหลือประมาณรอยละ75-78ของคนปกติ13,14
การวินิจฉัยผูปวยที่เปนโรคSAOสามารถทําไดตั้งแต
เปนเด็กทารกแรกเกิดโดยอาศัยการตรวจดูเสมียรเลือด
(peripheralbloodsmear,PBS)โดยผูป ว ยมีเม็ดเลือด
แดง รู ป ไข มาก กว า ร อ ยละ 25 ของ เม็ ด เลื อ ด แดง
(ovalocytes>25%)มีเม็ดเลือดแดงทีมี่ ลักษณะคลาย
อักษรกรีก“θ”ทีเรี่ ยกวา“theta”จึงเรียกเม็ดเลือดแดง
ทีมี่ ลักษณะเชนนีว้ า“thetacell”และมีเม็ดเลือดแดงที่
มีลักษณะคลายรูปปาก(stomatocyte)15เม็ดเลือดแดง
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ของทารกแรกเกิดมีขนาดใหญกวาของเด็กโตหรือผูใ หญ
ผูใ หญทีเป
่ นโรคSAOสวนใหญเปนชนิดheterozygote
ไมมีภาวะโลหิตจางหรือมีการแตกทําลายของเม็ดเลือด
แดงเพิ่มขึ้นกวาปกติแตเด็กทารกแรกเกิดที่เปนโรค
SAOชนิดheterozygoteอาจมีภาวะโลหิตจาง15หรือ
อาจมีภาวะhyperbilirubinemiaที่หลากหลายและมี
ทารกบางคนที่มีอาการรุนแรงมากจนตองรับการรักษา
ดวยการถายเปลีย่ นเลือด(exchangebloodtransfusion)15,16สวนทารกที่เปนโรคSAOชนิดhomozygotesซึ่งมีความผิดปรกติของยีนดังกลาวทั้งสองขาง
คาดวาจะเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภทั้งหมด17แตไมมี
การรายงานถึงรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะของตัวออน
หรือทารกทีเสี
่ ยชีวติ เหลานีเลย
้
ผูป ว ยทีมี่ ความผิดปกติของkAE1geneทําใหเกิด
โรคdistalrenaltubularacidosis(dRTA)เนือ่ งจาก
proteinband3ทีอ่ ยูใน
 basolateralmembraneของ
intercalatedcelltypeAของrenalcollectingduct
ทําหนาที่ดูดซึมbicarbonateที่เหลือจากการดูดซึมที่
proximaltubulesเขาไปในกระแสเลือดและขับกรดออก
มาในปสสาวะ18 ผูปวย ที่มีความ ผิดปกติของ kAE1
geneทําใหการดูดซึมbicarbonateเขาไปในกระแส
เลือดที่ distaltubuleผิดปกติไมสามารถขับกรดออกมา
ในปสสาวะจึงทําใหเลือดเปนกรดและปสสาวะเปนดาง
และทําใหเกิดเปนโรคdistalrenaltubularacidosis
(dRTA)
โรคdRTAเปนโรคที่มีการถายทอดทางพันธุกรรม
ใน ระบบ ของเมนเดล ทั้ง แบบ ยีน เดน (autosomal
dominant)7,19-23และแบบยีนดอย(autosomalrecessive)19,24-30ผูปวยที่เปนโรคdRTAที่ถายทอดแบบยีน
เดน(ADdRTA)พบในเด็กโตหรือวัยรุน ที่อาศัยอยูใน
ประเทศ ทาง ยุโรป แต ไม คอย พบ ใน คน ที่ อาศัย อยู ใน
บริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใตผูป ว ยทีเป
่ นโรคนีมี้ อาการ
แสดงทางคลินกิ รุนแรงนอยกวาผูป ว ยทีเป
่ นโรคdRTA
19
ทีถ่ ายทอดแบบยีนดอย(ARdRTA) ผูป ว ยทีเป
่ นโรค

ADdRTAไมมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงรวม
ดวย19สวนผูปวยที่เปนโรคARdRTAมีอาการแสดง
ทางคลินิกรุนแรงมากกวาผูปวยที่เปนโรคADdRTA
สวนใหญของผูป ว ยทีเป
่ นโรคนีมี้ อาการแสดงทางคลินกิ
ตัง้ แตอายุนอยกวา5ป19ผูป ว ยมีการเจริญเติบโตชาหรือ
มีภาวะทุพโภชนาการชนิดรุนแรงปานกลางหรือรุนแรง
มาก(failuretothrive)มีภาวะpersistenthyperchloremicmetabolicacidosisทีมี่ aniongapปกติ
มีภาวะhypokalemiaทีอาจ
่ มีอาการperiodicparalysisรวมดวย
ผูป ว ยทีเป
่ นโรคARdRTAอาศัยอยูใน
 พืน้ ทีบริ
่ เวณ
เอเซีย ตะวัน ออก เฉียง ใต โดย เฉพาะ ใน ประเทศ ไทย
มาเลยเซียและปาปวนิวกีนี ผูป ว ยเหลานีมี้ อาการแสดง
ทางคลินกิ และภาพถายรังสีของโรคกระดูกออน(OsteomalaciaหรือRickets)ประมาณ รอยละ 7114,24,30-32
(ตารางที่ 1)โดยมีคาserumcalciumและphosphate
อยู ใน เกณฑ ปกติ และ มี คา serum alkaline phosphataseเพิ่มขึ้น14และตรวจพบnephrocalcinosis
ประมาณรอยละ59ของผูป ว ย14,24,30-32(ตารางที่ 1)โรค
กระดูกออน(OsteomalaciaหรือRickets)ที่พบใน
ผูป ว ยที่เปนโรคdRTAเกิดจากการสูญเสียcalcium
และphosphateออกไปทางปสสาวะเปนจํานวนมาก
เนือ่ งจากภาวะmetabolicacidosisจึงทําใหลําไสตอง
ดูดซึมcalciumเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียและ
ทําใหระดับของserumcalciumและphosphateอยู
ในเกณฑปกติโดยอาศัยฮอรโมน1,25(OH)2D3แตถา
การสูญเสียcalciumและphosphateมากขึน้ เรือ่ ยๆ
และการดูดซึมจากลําไสไมเพียงพอจึงตองดึงเอาcalciumออกมาจากกระดูกโดยอาศัยparathyroidhormone  เพื่อ ทําให ระดับ ของ serum calcium และ
phosphateอยูใน
 เกณฑปกติกระดูกทีแข็
่ งเมือ่ ถูกดึงเอา
calciumออกไปเรื่อยๆ จะทําใหกระดูกนั้นกลายเปน
กระดูกออนในที่สุดสําหรับnephrocalcinosisที่พบ
ในผูปวยที่เปนโรคdRTAนั้นเกิดจากในปสสาวะของ
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ตารางที่ 1 ClinicalfeaturesandlaboratoryfindingsofARdRTAinSoutheastAsiaandSouthPacific
จํานวน อายุ
Hb
(คน)
(ป) (g/dL)
2
1,3.5
11
G701D/G701D*
7
7-17 NA
G701D/G701D
1
5
13.8
G701D/S773P
2
1.1,1.8 8.3,7.7
SAO/G701D
3 0.6,1.8, 5.2,9.8,
SAO/G701D
4
10.4
4
1,1,2, 8.1,9.2,
SAO/V850del
19 11.1,11.5
7ด.
8.5
1
SAO/A858D
2
5,15 15.7
SAO/R602H
5ด.,4 7.7,10.7
V850del/A858D 2
AE1mutation

Retics.
PBS+ ตับมามโต
(%)
12
Abn 50%
NA
Abn
NA
NA Normal NA
8,12.4 SAO 50%
NA
SAO
NA

Rickets
(%)
100
71
100
100
67

NCπ
(%)
100
14
100
100
100

Ref.
31
32
30
24
14

NA

SAO

NA

50

50

14

NA
NA
NA

Abn
SAO
Abn

NA
NA
NA

100
50
50

100
50
50

14
30
14

*AssociatedwithHomozygousHbE, Abn=abnormal, NA=notapplicable, Ref.=reference
NCπ=nephrocalcinosis, PBS+=peripheralbloodsmear, SAO=SoutheastAsianOvalocytosis

ผูป ว ยมีสภาพเปนดางมีปริมาณของcalciumสูงและ
มีปริมาณของcitrateต่าํ จึงทําใหเกิดเปนกอนนิว่ ขนาด
เล็กๆกระจายทัว่ ไปในสวนmedullarของไตทีเรี่ ยกวา
Medullarynephrocalcinosis
ศ.พญ.วรวรรณตันไพจิตรและคณะ31ไดรายงาน
เกี่ยว กับ ผูปวย ที่ เปน โรค AR dRTA ที่ เกิด จาก homozygotesของmissensemutationที่ codon701
จากGเปนAของexon17(G701D)ในkAE1gene
หรือHomozygousG701D(G701D/G701D)ที่พบ
รวมกับHomozygousHbEเปนครัง้ แรกเมือ่ ปพ.ศ.
2541ผูปวยเปนเด็กไทย2คนของครอบครัวหนึ่งที่มี
ภูมลิ าํ เนาอยูใน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูป ว ยมีอายุ1
และ3.5ปผูป ว ยคนทีสอง
่ ทีมี่ อายุ3.5ปมีตับและมาม
โตรวมดวยผูป ว ยมีภาวะโลหิตจางและลักษณะของเม็ด
เลือดแดงในPBSเปนแบบhemolyticanemiaซึ่ง
ประกอบดวยxerocytes,ovalocytes,stomatocytes,
spherocytes,targetcellsและthetacellsและ
reticulocytesมีจํานวนเพิ่มขึ้น(ตารางที่1)31

จากการศึกษาผูปวยที่เปนโรค ARdRTAชนิด
HomozygousG701D(G701D/G701D)ทีไม
่ มีภาวะ
HomozygousHbEรวมดวยจํานวน7คนอายุ7-17
ปซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา
ผูปวยเหลานี้ไมมีภาวะโลหิตจางและลักษณะของเม็ด
เลือดแดงในPBSไมไดเปนแบบhemolyticanemia
แตประกอบดวยovalocytes,elliptocytes,microcytesและspherocytesแตไมพบthetacellsหรือ
stomatocytes(ตารางที่1)32ความแตกตางระหวาง
HomozygousG701DกับHomozygousG701Dทีมี่ 
HomozygousHbEรวมดวยนาจะเกิดจากผูป ว ยทีเป
่ น
HomozygousG701Dซึ่งมีเม็ดเลือดแดงรูปรางผิด
ปกติ32เมื่อพบรวมกับHomozygousHbEจึงทําให
เม็ดเลือดแดงของผูปวยมีรูปรางผิดปกติมากยิ่งขึ้นคือ
มากกวาผูป ว ยทีเป
่ นHomozygousHbEอยางเดียว31
นอกจากนี้ผูปวยที่เปนHomozygousHbEยังมีสวน
ประกอบ ของฮโมโกลบิน ใน เลือด เปน HbE เกือบ ทั้ง
หมดHbEเปนฮโมโกลบินที่ไมคอยเสถียรเมื่ออยูใน
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ภาวะที่มีเลือดเปนกรด(metabolicacidosis)อาจทํา
ใหเม็ดเลือดแดงทีผิ่ ดปกติเหลานีมี้ ความผิดปกติภายใน
เม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึน้ และถูกกําจัดออกไปจึงทําใหเกิด
hemolyticanemiaนอกจากนีผู้ ป ว ยทีเป
่ นHomozygousG701DรวมกับHomozygousHbEยังมีอาการ
แสดงทางคลินิกของโรคARdRTAตั้งแตอายุนอย
(อายุ1และ3.5ป)หรือเร็วกวาผูป ว ยทีเป
่ นHomozygousG701Dอยางเดียว(อายุ7-17ป)
Proteinband3(G701D)ของผูปวยที่เปนHomozygous  G701D ที่อยู ใน ผนัง ของ เม็ด เลือด แดง
สามารถทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนanionsระหวาง
chlorideกับbicarbonateไดเหมือนเม็ดเลือดแดงของ
คนปกติแตกระบวนการแลกเปลี่ยนanionsระหวาง
chlorideกับbicarbonateของproteinband3
(G701D)ที่อยูใน α-intercalatedcellsของdistal
tubuleทําหนาทีผิ่ ดปกติจึงทําใหประสิทธิภาพในการดูด
ซึมbicarbonateเขาสูกระแสเลือดลดลงและขับกรด
ออกทางปสสาวะลดลงและทําใหเกิดเปนโรคdRTA19
ผูป ว ยทีเป
่ นโรคARdRTAซึง่ เกิดจากcompound
heterozygotesของโรคSAOชนิดheterozygote
(kAE1,27bdel)รวมกับG701DหรือโรคARdRTA
ชนิดSAO/G701Dไดรบั การรายงานเปนครัง้ แรกเมือ่
ปพ.ศ.2542ผูป ว ยเปนเด็กไทย2คนทีมี่ ภูมลิ าํ เนาอยู
ในภาคใตคนแรกเปนเด็กอายุ1.8ปบิดาของผูป ว ยเปน
heterozygotesของG701Dซึง่ มีลักษณะของเม็ดเลือด
แดงปกติและมีภูมลิ าํ เนาอยูใน
 ภาคกลางแตมารดาเปน
โรคSAOชนิดheterozygote(kAE1,27bdel)และมี
ภูมลิ าํ เนาอยูใน
 ภาคใตผูป ว ยรายที่ 2อายุ1.1ปผูป ว ย
มีตับและมามโตรวมดวยบิดาของผูป ว ยเปนโรคSAO
ชนิดheterozygote(kAE1,27bdel)และมารดาเปน
heterozygotesของG701Dทั้งบิดาและมารดาของ
ผูป ว ยมีภูมลิ าํ เนาอยูใน
 ภาคใตผูป ว ยทัง้ สองรายมีภาวะ
โลหิตจางและลักษณะของเม็ดเลือดแดงในPBSเปนแบบ
hemolyticanemiaซึ่งประกอบดวยovalocytes>

25%,stomatocytes,spherocytesและthetacells
และreticulocytesมีจํานวนเพิม่ ขึน้ (ตารางที่ 1)24ใน
ปพ.ศ.2543Bruceและคณะ14ไดรายงานเกี่ยวกับ
ผูปวยเด็กชาวมาเลยเซียจํานวน3คนที่เปนโรคAR
dRTA  ชนิด SAO/G701D ซึ่ง มี ลักษณะ ทาง คลินิก
เหมือนกับที่พบในเด็กไทย(ตารางที่1)Hemolytic
anemiaทีตรวจ
่ พบในผูป ว ยทีเป
่ นโรคARdRTAชนิด
SAO/G701Dเกิดจากผนังของเม็ดเลือดแดงของผูป ว ย
เหลานีแข็
้ ง(rigidity)มากกวาปกติซึง่ แข็งมากกวาคนที่
เปนโรคSAOชนิดheterozygote(eAE1,27bdel)
อยางเดียว19จึงทําใหเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติเหลานี้ถูก
กําจัดออกไปเร็วกวาเม็ดเลือดแดงของคนปกติ
ผูป ว ยทีเป
่ นโรคARdRTAชนิดSAO/G701Dมี
อาการแสดงทางคลินิกของโรคdRTAตั้งแตอายุนอย
(0.6-4ป)14,24หรือเร็วกวาผูปวยที่เปนโรคARdRTA
ชนิดHomozygousG701D(G701D/G701D)ทีมี่ อายุ
7-17ป32การทีเป
่ นเชนนีเนื
้ อ่ งจากproteinband3ของ
ยีนkAE1,27bdelของโรคSAOไมสามารถทําหนาที่
ในการแลกเปลีย่ นanionsระหวางchlorideกับbicarbonateที่ distaltubuleไดเลยสวนproteinband3
(G701D)ที่อยูใน α-intercalatedcellsของdistal
tubuleก็ทําหนาทีแลก
่ เปลีย่ นanionsระหวางchloride
กับbicarbonateผิดปกติ19เมือ่ proteinband3ทัง้
สอง ชนิ ด  (SAO & G701D) มา จั บ คู กั น จึ ง ทํ า ให
ประสิทธิภาพในการดูดซึมbicarbonateเขาสูกระแส
เลือดลดลงมากและขับกรดออกทางปสสาวะนอยมาก
และทําใหเกิดเปนโรคdRTAตัง้ แตอายุนอย
สวนผูป ว ยทีเป
่ นHomozygousSAOทีคาดว
่ านาจะ
เสียชีวติ ตัง้ แตอยูใน
 ครรภสันนิษฐานวาตัวออนนาจะเปน
โรคdRTAตัง้ แตอยูใน
 ครรภเพราะวาเม็ดเลือดแดงและ
ไตของตัวออนไมสามารถทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยน
anionsระหวางchlorideกับbicarbonateไดเลย19
ประกอบกับเม็ดเลือดแดงของตัวออนทีเป
่ นโรคนีน้ าจะมี
ความผิดปกติมากจนทําใหตัวออนไมสามารถมีชีวติ อยู
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และแทงออกมากอนหรืออาจเสียชีวิตตั้งแตหลังการ
ปฏิสนธิ ระหวาง ไข กับสเปริมใหม ๆ ทําให ไม สามารถ
ตั้งครรภได
นอกจากนียั้ งมีรายงานเกีย่ วกับผูป ว ยทีเป
่ นโรคAR
dRTAทีพบ
่ ในคนไทยเปนครัง้ แรกอีก2ชนิดคือโรค
ARdRTAทีเกิ
่ ดจากcompoundheterozygotesของ
โรคSAOชนิดheterozygote(kAE1,27bdel)รวม
กับ S733P (SAO/S733P)30และcompoundheterozygotesของโรคSAOชนิดheterozygote(kAE1,
27bdel)รวมกับR602H(SAO/R602H)30ผูป ว ยทีเป
่ น
โรคARdRTAทั้งสองชนิดนี้ไมมีภาวะhemolytic
anemiaรวมดวยและตรวจพบในเด็กอายุ5และ15
ป30(ตารางที่1)
โรคARdRTAทีพบ
่ ในคนปาปวนิวกีนมี อีี ก3ชนิด
คือcompoundheterozygotesของโรคSAOชนิด
heterozygote(kAE1,27bdel)รวมกับV850del
(SAO/V850del),compoundheterozygotesของ
โรคSAOชนิดheterozygote(kAE1,27bdel)รวมกับ
A855D(SAO/A855D)และcompoundheterozygotesของV850delรวมกับA855D(A855D/V850
del)14(ตารางที่1)
โรคSAOพบชุกชุมมากในภาคใตของประเทศไทย
โดยมีgenefrequencyของSAOชนิดheterozygotesประมาณรอยละ1.45-1.728แตไมพบในภูมิภาค
อื่นๆ เลย28ตรงกันขามกับคนที่เปนheterozygotes
ของG701Dที่มีgenefrequencyในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางเทากับรอยละ0.73,
0.23และ0.23ตามลําดับแตไมพบในภาคใต28การ
อพยพ เคลื่อน ยาย ของ ประชากร ไทย ระหวาง ภูมิภาค
ตางๆ ในสถานการณปจจุบนั มีมากขึน้ จึงทําใหยีนทีผิ่ ด
ปกติทั้งสองชนิดนี้มีโอกาสปฏิสัมพันธกันมากขึ้นซึ่งจะ
ทําใหเกิดโรคARdRTAในคนไทยมากขึ้นเชนการ
รายงานผูป ว ยเด็กทีเป
่ นโรคARdRTAโดยนพ.รวีและ
คณะ ที่ ปรากฏ อยู ใน วาร สาร เลม นี้ บิดา ของ ผูปวย มี
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ภูมลิ าํ เนาอยูใน
 ภาคเหนือซึง่ นาจะเปนheterozygotes
ของG701Dและมารดามีบรรพบุรษุ อยูในภาคใตซึง่ นา
จะเปนโรคSAOชนิดheterozygote(kAE1,27b
del)
ดังนัน้ เมือ่ แพทยพบผูป ว ยเด็กอายุนอยกวา5ปและ
เปนโรคARdRTAควรคิดถึงโรคARdRTAชนิด
SAO/G701Dและควรตรวจดูเสมียรเลือด(PBS)ของ
ผูป ว ยวาเปนโรคSAOหรือไม?ซึง่ ทําไดงายๆแตถาเปน
เด็กโตหรือวัยรุนที่เปนโรคARdRTAควรคิดถึงโรค
ชนิดG701D/G701D,SAO/R602HหรือSAO/S733P
ฯลฯวิธีการวินิจฉัยโรคdRTAสามารถทําไดงายและ
วิธกี ารรักษาก็ไมยุง ยากโดยการใหรับประทานสารละลาย
ทีเป
่ นดางเชนShohl’ssolution
เอกสารอางอิง
11. LiuSC,ZhaiS,PalekJ,etal. Moleculardefectofthe
band 3 protein in southeast Asian ovalocytosis. N
EnglJMed 1990;323:1530-8.
12. Lie-InjoLE, Fix A, BoltonJM, Gilman RH. Haemoglobin  E-hereditary elliptocytosis in Malayan
aborigines. ActaHaematol 1972;47:210-6.
13. PalekJ,JarolimP. Clinicalexpressionandlaboratory
detection of red blood cell membrane protein
mutations. SeminHematol 1993;30:249-83.
14. MgoneCS,KokiG,PaniuMM,etal. Occurrenceof
theerythrocyteband3(AE1)genedeletioninrelation
tomalariaendemicityinPapuaNewGuinea. Trans
RSocTropMedHyg 1996;90:228-31.
15. Nopparatana C, Nopparatana C, Kanjanaopas S,
SaechunV,MatsuoM. SoutheastAsianOvalocytosis
(SAO) in the south of Thailand. PSU-ICMR
Symposium(AbstrctNo.18),Songkla,July25-26,1996.
16. Tanner MJ. Band 3 anion exchanger and its
involvementinerythrocyteandkidneydisorders. Curr
OpinHematol 2002;9:133-9.
17. Kollert-Jons A, Wagner S, Hubner S, Appelhans H,
DrenckhahnD. Anionexchanger1inhumankidney
andoncocytomadiffersfromerythroidAE1initsNH2
terminus. AmJPhysiol 1993;265(6Pt2):F813-21.

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549

12

วิชยั เหลาสมบัติ

18. MohandasN,WinardiR,KnowlesD,etal. Molecular
basisformembranerigidityofhereditaryovalocytosis.
Anovelmechanisminvolvingthecytoplasmicdomain
ofband3. JClinInvest 1992;89:686-92.
19. Mohandas N, Lie-Injo LE, Friedman M, Mak JW.
Rigid membranes of Malayan ovalocytes: a likely
geneticbarrieragainstmalaria. Blood 1984;63:138592.
10. SaulA,LamontG,SawyerWH,KidsonC. Decreased
membranedeformabilityinMelanesianovalocytesfrom
PapuaNewGuinea. JCellBiol 1984;98:1348-54.
11. GentonB,al-YamanF,MgoneCS,etal. Ovalocytosis
andcerebralmalaria. Nature 1995;378(6557):564-5.
12. AllenSJ,O’DonnellA,AlexanderND,etal. Prevention
ofcerebralmalariainchildreninPapuaNewGuinea
bysoutheastAsianovalocytosisband3. AmJTrop
MedHyg 1999;60:1056-60.
13. Schofield AE, Reardon DM, Tanner MJ. Defective
anion transport activity of the abnormal band 3 in
hereditaryovalocyticredbloodcells. Nature 1992;
355(6363):836-8.
14. Bruce LJ, Wrong O, Toye AM, et al. Band 3
mutations,  renal tubular acidosis and South-East
Asian ovalocytosis in Malaysia and Papua New
Guinea: loss of up to 95% band 3 transport in red
cells. BiochemJ 2000;350Pt1:41-51.
15. LaosombatV,DissaneevateS,WongchanchailertM,
SatayasevanaB. Neonatalanemiaassociatedwith
southeastasianovalocytosis. IntJHematol 2005;82:
201-5.
16. LaosombatV,DissaneevateS,Peerapittayamongkol
C,MatsuoM. Neonatalhyperbilirubinemiaassociated
with Southeast Asian ovalocytosis. Am J Hematol
1999;60:136-9.
17. LiuSC,JarolimP,RubinHL,etal. Thehomozygous
state for the band 3 protein mutation in Southeast
Asian Ovalocytosis may be lethal. Blood 1994;84:
3590-1.
18. GregoryMJ,SchwartzGJ. Diagnosisandtreatment
ofrenaltubulardisorders. SeminNephrol 1998;18:
317-29.
19. WrongO,BruceLJ,UnwinRJ,ToyeAM,TannerMJ.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Band3mutations,distalrenaltubularacidosis,and
Southeast Asian ovalocytosis. Kidney Int 2002;62:
10-9.
KaretFE,GainzaFJ,GyoryAZ,etal. Mutationsin
thechloride-bicarbonateexchangergeneAE1cause
autosomal dominant but not autosomal recessive
distalrenaltubularacidosis. ProcNatlAcadSciUSA
1998;95:6337-42.
BruceLJ,CopeDL,JonesGK,etal. Familialdistal
renaltubularacidosisisassociatedwithmutationsin
theredcellanionexchanger(Band3,AE1)gene. J
ClinInvest1997;100:1693-707.
JarolimP,ShayakulC,PrabakaranD,etal. Autosomal
dominantdistalrenaltubularacidosisisassociatedin
three families with heterozygosity for the R589H
mutation  in the AE1(band3)Cl-/HCO3-exchanger.
J Biol Chem 1998;273:6380-8.
Bruce LJ, Unwin RJ, Wrong O, Tanner MJ. The
association between familial distal renal tubular
acidosis and mutations in the red cell anion
exchanger  (band 3, AE1) gene. Biochem Cell Biol
1998;76:723-8.
Vasuvattakul S, Yenchitsomanus PT, Vachvanichsanong  P, et al. Autosomal recessive distal renal
tubular acidosis associated with Southeast Asian
ovalocytosis. KidneyInt1999;56:1674-82.
YusoffNM,VanRostenbergheH,ShirakawaT,etal.
HighprevalenceofSoutheastAsianovalocytosisin
Malays with distal renal tubular acidosis. J Hum
Genet2003;48:650-3.
Batlle D, Ghanekar H, Jain S, Mitra A. Hereditary
distal renal tubular acidosis: new understandings.
AnnRevMed2001;52:471-84.
Rungroj N, Devonald MA, Cuthbert AW, et al. A
novelmissensemutationinAE1causingautosomal
dominantdistalrenaltubularacidosisretainsnormal
transport function but is mistargeted in polarized
epithelialcells. JBiolChem 2004;279:13833-8.
YenchitsomanusPT,SawasdeeN,PaemaneeA,etal.
Anionexchanger1mutationsassociatedwithdistal
renaltubularacidosisintheThaipopulation. JHum
Genet2003;48:451-6.

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 16 No. 1 January-March 2006

โรคเม็ดเลือดแดงรูปไขชนิดเอเซียตะวันออกเฉียงใต
29. Kittanakom S, Cordat E, Akkarapatumwong V,
Yenchitsomanus PT, Reithmeier RA. Trafficking
defects of a novel autosomal recessive distal renal
tubularacidosismutant(S773P)ofthehumankidney
anion exchanger (kAE1). J Biol Chem 2004;279:
40960-71.
30. SritippayawanS,SumboonnanondaA,Vasuvattakul
S, et al. Novel compound heterozygous SLC4A1
mutationsinThaipatientswithautosomalrecessive
distalrenaltubularacidosis. AmJKidneyDis 2004;
44:64-70.

13

31. Tanphaichitr VS, Sumboonnanonda A, Ideguchi H,
etal. NovelAE1mutationsinrecessivedistalrenal
tubular acidosis. Loss-of-function is rescued by
glycophorinA. JClinInvest 1998;102:2173-9.
32. YenchitsomanusPT,VasuvattakulS,KirdponS,etal.
Autosomal recessive distal renal tubular acidosis
caused by G701D mutation of anion exchanger 1
gene. AmJKidneyDis 2002;40:21-9.

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549

14

Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine Vol. 16 No. 1 January-March 2006

