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รายงานผูปวย

SoutheastAsianOvalocytosiswith
DistalRenalTubularAcidosis
รวีทวีผล,พิมพลักษณเจริญขวัญ,ภัทราธนรัตนากรและปญจะกุลพงษ
หนวยโลหิตวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ:ผูป ว ยเด็กชายไทยอายุ1ป9เดือน มาโรงพยาบาลดวยเรือ่ งทองเสียและเลือดเปนกรดหลังการรักษาโดย
ใหสารน้ําทางเสนเลือดรวมกับไบคารบอเนต ชนิดรับประทาน แลวเลือดยังคงเปนกรดการตรวจ รางกายพบภาวะ
ทุพโภชนาการซีดตรวจพบปสสาวะเปนดางทัง้ ๆ ทีร่ างกายมีเลือดเปนกรดไดรบั การวินจิ ฉัยเปนdistalrenaltubular
acidosisลักษณะทางคลินกิ และผลภาพทางรังสีเขาไดกับโรคกระดูกออนและพบnephrocalcinosisผลเสมียรเลือด
เขาไดกับภาวะSoutheastAsianOvalocytosis(SAO) หลังไดรบั การรักษาดวยไบคารบอเนตรับประทานขนาดสูง
ผูป ว ยตอบสนองตอการรักษาดีโดยมีน้าํ หนักตัวเพิม่ ขึน้ อาการซีดนอยลงและภาวะเลือดเปนกรดหายไปดังนัน้ ผูป ว ย
ทีได
่ รบั การวินจิ ฉัยวาเปนdistalrenaltubularacidosisควรคิดถึงภาวะSAOทีอาจ
่ พบรวมดวย
KeyWords: z Distalrenaltubularacidosis z SoutheastAsianOvalocytosis z Rickets
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2549;16:37-42.
SoutheastAsianOvalocytosis(SAO)เปนโรค
หนึง่ ในกลุม ของHereditaryElliptocytosisมีชือ่ เรียก
ตางๆเชนMelanesianElliptocytosisหรือStomatocyticElliptocytosisโรคนี้ถายทอดทางพันธุกรรม
แบบ  autosomal dominant สวน ใหญ พบ ใน แถบ
ประเทศมาเลเซียฟลปิ ปนสอินโดนีเซียและภาคใตของ
ประเทศไทย1ความชุกของโรคทีภาค
่ ใตของประเทศไทย
2
ประมาณรอยละ3
สาเหตุของโรคเกิดจากการกลายพันธุของ
 ยีนAE1
(anionexchanger1)บนโครโมโซมคูที ่ 17โดยยีนนีทํ้ า
ไดรับตนฉบับ18กันยายน2548ใหลงตีพิมพ5ตุลาคม2548
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอนพ.รวีทวีผลภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมอ.เมืองจ.เชียงใหม
50200

หนาที่ควบคุมการสรางโปรตีนชื่อband3ซึ่งเปนสวน
ประกอบที่สําคัญของโครงสรางเยื่อหุมเซลลเม็ดเลือด
แดง  (red cell membrane cytoskeleton) และ
basolateralmembraneของtypeAintercalated
cellsofrenalcollectingductในไต3,4
การกลายพันธุของยีนAE1ที่ทําใหเกิดSAOนั้น
สวนใหญเกิดจากการขาดหายไปของนิวคลีโอไทดจํานวน
27เบสระหวางโคดอนที่ 400-408สงผลใหกรดอะมิโน
9ตัวขาดหายไปสวนนอยเกิดจากการกลายพันธุเฉพาะ

จุดของยีน(pointmutation)ทีตํ่ าแหนงเบสแรกของโค
ดอน 56 (K56E) ซึ่ง เรียก วาMemphisIpolymorphism3,4
ผูปวยSAOชนิดheterozygousมักไมมีอาการ
และอาการแสดงทางคลินกิ สวนนอยอาจมีอาการซีดเล็ก
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นอยจากhemolysis1มีรายงานผูป ว ยจํานวน1รายทีมี่
ปญหาตัวเหลืองในระยะแรกคลอดทีต่ องไดรบั การรักษา
ดวยการถายเลือด5สวนคนทีเป
่ นhomozygousform
มีอาการรุนแรงมากและเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ6การ
วินจิ ฉัยโรคSAOทําไดโดยการตรวจเสมียรเลือดซึง่ จะ
พบ เม็ด เลือด แดง ลักษณะ กลม รี มาก กวา รอยละ 25
(ovalocytyes>25%)เม็ดเลือดแดงบางตัวมีแทงพาด
ตามขวาง1-2แทงตรงกลางของเซลลทําใหเม็ดเลือดแดง
มีลักษณะเหมือนอักษรกรีกทีเรี่ ยกวา“Theta”จึงเรียก
เม็ดเลือดแดงทีมี่ ลักษณะเชนนีว้ า“Thetacell”และเม็ด
เลือดแดงทีมี่ ลักษณะเหมือนรูปปาก(stomatocytes)7
โปรตีนband3นอกจากจะพบทีผนั
่ งของเม็ดเลือด
แดงแลวยังพบที่ basolateralmembraneของtype
Aintercalatedcellsofrenalcollectingductของไต
ดวยโปรตีนband3ทําหนาทีเป
่ นanionexchangeซึง่
เมื่อโปรตีนband3มีความผิดปกติจะทําใหการแลก
เปลี่ยนanionsระหวางคลอไรดกับไบคารบอเนตผิด
ปกติ และ สง ผล ให การ ขับ กรด ออก ทาง ปสสาวะ ของ
รางกายทําไดลดลงจึงเกิดภาวะdistalrenaltubular
acidosis(dRTA)1ขึ้น
สวนใหญของผูปวยที่เปนโรคSAOที่มีความผิด
ปกติของเม็ดเลือดแดงอยางเดียวจะไมมีdRTAรวมดวย
และ มี การ ถาย ทอด ทาง พันธุ กรรม แบบ autosomal
dominantในขณะที่ familialdRTAซึง่ สวนใหญเปน
autosomaldominantformก็จะไมมีSAOรวมดวย
เชนกันแตการแสดงออกของยีนAE1 ในไตจะตางไป
จาก การ แสดง ออก ของ ยีน ที่อยู ใน เม็ด เลือด แดง โดย
แสดงออกในรูปแบบของautosomalrecessiveคนที่
เปนautosomalrecessivedRTAทีพบ
่ รวมกับSAO
เปนcompoundheterozygotesของAE1mutations
ที่ตางกันสองชนิด3,4,8
รายงานผูป ว ย
เด็กชายไทย อายุ1ป9เดือนภูมิลําเนาจังหวัด
พะเยารับไวรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

โดยไดรับการสงตอมาจากโรงพยาบาลอําเภอดวยเรื่อง
เลี้ยงไมโตและเลือดเปนกรดผูปวยไปรับการรักษาครั้ง
แรกที่โรงพยาบาลชุมชนดวยอาการถายเหลวเปนน้ําปน
กากหลายครัง้ รวมกับอาเจียนแพทยวินจิ ฉัยเปนacute
gastroenteritisหลังจากรับไวรักษาในโรงพยาบาล3
วันใหสารน้าํ ทางเสนเลือดอาการไมดีขนึ้ ยังออนเพลีย
ตลอด  จึง สง ไป รักษา ตอ ที่ โรงพยาบาล อําเภอ ตรวจ
รางกายพบวาผูปวยตัวเล็กมีอาการขาดน้ําซีดกลาม
เนือ้ ออนแรงผลการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ พบK1.5
mEq/L,HCO3-<10mEq/Lรักษาโดยใหสารน้ําทาง
เสน เลือด  รวม กับ ใหไบคารบอเนต รับประทาน แต ไม
สามารถแกไขภาวะเลือดเปนกรดไดคิดถึงภาวะrenal
tubularacidosisจึงสงมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม
ตรวจ รางกาย แรก รับ เปน เด็กชาย ไทย รูสึก ตัว ดี
สัญญาณชีพอยูใน
 เกณฑปกติน้าํ หนัก9.1กก.สวนสูง
77ซม.(weightforage79%ของP50 (เปอรเซ็นต
ไทลที่ 50),heightforage92.7%ของP50,weight
forheight91%)เสนรอบวงศีรษะ47ซม.(P50)ซีดไม
เหลือง  ปอด และ หัวใจ ปกติ ตับ และ มาม โต ตอม น้ํา
เหลืองคลําไมไดขาโกง2ขางมีปุม นูนผิดปกติทีข่ อมือ
ทัง้ 2ขางตรวจทางระบบประสาทพบกลามเนือ้ ตนแขน
และขาออนแรงเล็กนอย
ผูป ว ยเปนบุตรคนเดียวสุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด
พั ฒ นาการ ปกติ  รั บ ประทาน อาหาร ครบ ทุ ก มื้ อ 
รับประทานไดมากไมมีประวัตโรค
ิ เลือดในครอบครัวตา
ของผูป ว ยมีภูมลิ าํ เนาอยูที ภาค
่ ใตแตมารดาไมทราบราย
ละเอียดเพราะมีผูรับมารดาของผูปวยไปเปนบุตรบุญ
ธรรมตั้งแตยังเด็ก
การตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ พบCBC:Hb7.3g/
dL,Hct20.1%,WBC5,700/mm3,neutrophils
45%,lymphocytes49%,monocytes6%,platelets
170,000/mm3,MCV99fL,MCH36pg,MCHC
36%,RBC2.0x106/mm3,RDW27%. Reticulocyte
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รูปที่ 1 Peripheralbloodsmear(PBS)ของผูปวย
พบovalocytes>25%,thetacells(ลูกศรชี้)และ
stomatocytes

รูปที่ 3 Peripheralbloodsmearของมารดาผูป ว ยพบ
ลักษณะเม็ดเลือดแดงเปนแบบSAOphenotypeเชน
เดียวกับของผูป ว ย

รูปที่ 2 Filmbothkneesพบrarefactionofthe
provisionalzonesofcalcification,irregularly
frayedandcuppingmetaphyses,rarefactionof
themarginsoftheepiphysesanddiffuserarefactionoftheshaftswiththinningofthecortex
andcoarsenedtexture

รูปที่ 4 Peripheralbloodsmearของบิดาผูป ว ยพบ
ลักษณะเม็ดเลือดแดงปกติ

count10% ลักษณะของเม็ดเลือดแดงในperipheral
bloodsmear(PBS) ของผูป ว ย(รูปที่ 1)
BUN17mg/dL,Cr0.5mg/dL,Na143mEq/
L,K3.1mEq/L,Cl117mEq/L,HCO-312mEq/L,
uricacid3.9mg/dL,Ca7.4mg/dL,PO43.4mg/
dL,Mg2.22mg/dL,alkalinephosphatase318u/
L
Urinalysis:yellow,clear,pH7.5,specific

gravity1.010,albuminnegative,sugarnegative,
redbloodcell1-2cell/HPF,whitebloodcell0-1
cell/HPF,epithelium0-1cell/HPF
Urineelectrolytes:Na34mEq/L,K44.5mEq/
L,Cl38mEq/L,HCO-35mEq/L.urineanion
gap+40.5mEq/L
UrineCa/UrineCrratio=0.2(คาปกตินอยกวา
0.2)
ภาพทางรังสีของPlainKUBของผูปวยพบวามี
bilateralnephrocalcinosis
ภาพทางรังสีของเขาทั้งสองขางของผูปวย(รูปที่2)
ผล ตรวจ เลือด ของ มารดา Hb 12.9 g/dL, Hct
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36.7%,Redcellindices:MCV88fL,MCH31
pg,MCHC35%,RBC4.28x106/mm3,RDW15%
ลักษณะของเม็ดเลือดแดงในPBSของมารดา(รูปที่3)
ผลตรวจเลือดของบิดาHb14.9g/dL,Hct41.3%,
Red cell indices : MCV 92 fL, MCH 33 pg,
MCHC  36%, RBC 4.5x10 6/mm 3, RDW 12%
ลักษณะของเม็ดเลือดแดงในPBSของบิดา(รูปที่4)
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปนSoutheastAsian
Ovalocytosiswithdistalrenaltubularacidosis
withricketsandnephrocalcinosisและไดรับการ
รักษาเรือ่ งdRTAโดยใหไบคารบอเนตรับประทานในรูป
ของ polycitrate solution ใน ขนาด 6 mEq ของ
ไบคารบอเนต/กก./ตอวันและใหfolicacid(5 mg)1
เม็ดวันละ1ครัง้ หลังการรักษา1เดือนพบวาผูป ว ยมี
อาการดีขนึ้ ซีดนอยลงน้าํ หนักขึน้ จากเดิม1.5กก.การ
ตรวจเลือดไดผลดังนี้ Hb11g/dL,Hct31.4%,MCV
81fL,MCH28.4pg,MCHC35%,RBC3.88x106/
mm3 K4.9mEq/L,HCO-320mEq/L,Ca9.9mg/
dL,P6.1mg/dL
วิจารณ
ผูป ว ยรายนีมา
้ พบแพทยดวยเรือ่ งถายเหลวลักษณะ
เปนน้าํ ปนกากหลายครัง้ ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนacute
gastroenteritisตรวจเลือดพบวามีภาวะเลือดเปนกรด
ซึง่ ในครัง้ แรกคาดวาเปนจากการถายเหลวแตเมือ่ รักษา
โดยใหสารน้าํ ทางเสนเลือดแลวตรวจเลือดติดตามผลยัง
พบภาวะเลือดเปนกรดตลอดรวมกับตรวจรางกายพบ
ภาวะทุพโภชนาการซีดตรวจพบปสสาวะเปนดางทัง้ ที่
รางกายมีภาวะเลือดเปนกรดอยู แพทยทีปฏิ
่ บตั งาน
ิ อยูใน

โรงพยาบาลอําเภอคิดถึงdRTAจึงสงตอผูปวยมารับ
การตรวจเพิ่มเติม
การตรวจรางกายทีโรงพยาบาล
่
มหาราชนครเชียงใหม
พบ วา ซีด ตัว เล็ก ไม สม วัย มี ภาวะทุพ โภชนาการ มี
ลักษณะทางคิลนิกของโรคกระดูกออนคือมีขาโกงและ

และกระดูกขอมือโปนซึง่ ยืนยันดวยลักษณะการเปลีย่ น
แปลง ของ กระดูก จาก ภาพ รังสี ผล การ ตรวจ ทาง หอง
ปฏิบตั การ
ิ พบระดับโปตัสเซียมในเลือดต่าํ และเลือดเปน
กรดและurineaniongapเปนบวกซึง่ เขาไดกับภาวะ
dRTAจากประวัติและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ไมพบสาเหตุของdRTAจึงคิดถึงกลุม ทีเป
่ นมาแตกําเนิด
และเนือ่ งจากผูป ว ยมีอาการตัง้ แตอายุนอยและอาการรุน
แรง จึง นึกถึง กลุม autosomal recessive dRTA9
ผูปวยรายนี้ยังตรวจพบวามีnephrocalcinosisจาก
PlainKUBซึง่ ชวยสนับสนุนการวินจิ ฉัยภาวะdRTA
สวน ภาวะ โลหิต จาง ใน ผูปวย ราย นี้ ซึ่ง มี ปญหา ทุพ
โภชนาการและdRTAรวมดวยควรวินจิ ฉัยหาสาเหตุ
ของภาวะโลหิตจางซึง่ สาเหตุทีพบ
่ ไดบอยคือภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กanemiaofchronicdisease
และธาลัสซีเมียซึง่ พบไดบอยในประเทศไทยแตจากผล
การตรวจเสมียรเลือดพบวาเปนโรคSAOโดยทัว่ ไปคน
ทีเป
่ นโรคSAO มักจะไมมีอาการซีดยกเวนในเด็กทารก
แรกเกิดที่อาจมีอาการซีดได7แตถาพบโรคSAO รวม
กับautosomalrecessivedRTAอาจมีอาการซีดได
การกลายพันธุของยีนAE1ที่ทําใหเกิดSAOรวมกับ
autosomalrecessivedRTAทีพบ
่ ในแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตสวนใหญเกิดจากG701Dmutation(substitutionofglycinebyasparticacidตําแหนงที่
701), ∆V850mutation(deletionofvalineตำแหน่ง
ที่850)และA858D(substitutionofalanineby
asparticacidตําแหนงที่ 858)ในคนทีเป
่ นhomozygousG701DmutationหรือcompoundheterozygotesชนิดG701D/SAO, ∆V850/SAO,A858D/
SAOหรือ ∆V850/A858Dอาจพบภาวะhemolysis
รวมดวยไดโดยทัว่ ไปผูป ว ยSAOอยางเดียวมักจะไมมี
อาการซีดเนื่องจากมีการลดลงของspecificanion
transportactivityของโปรตีนband3เทากับรอยละ
75ของคนปกติซึง่ มีผลเพียงทําใหเม็ดเลือดแดงrigid
มากกวาปกติสวนผูป ว ยทีเป
่ นcompoundheterozy-
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gotesระหวางSAOและการกลายพันธุของ
 ยีนAE1
ทีทํ่ าใหเกิดautosomalrecessivedRTAมีการลดลง
ของspecificaniontransportactivityของโปรตีน
band3เทากับรอยละ17-55จึงทําใหเม็ดเลือดแดง
rigidมากกวาผูป ว ยทีโรค
่ SAOอยางเดียวผูป ว ยกลุม
ทีเป
่ นcompoundheterozygotesจึงมีอาการซีดไดใน
ระดับความรุนแรงทีแตก
่ ตางกัน3สําหรับผูป ว ยรายนีไม
้
ไดสงตรวจDNAanalysisจึงไมทราบชนิดของการ
กลาย พั น ธุ ของ ยี น  AE 1 แต ตรวจ พบ ว า ผู ป ว ย มี 
hemolyticanemiaซึง่ อาจจะอธิบายไดจากเหตุผลขาง
ตนผูปวยรายนี้ตอบสนองตอการรักษาดีมากภาวะ
เลือดเปนกรดหายไปน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นและอาการซีด
ของผูปวยดีขึ้นโดยไมตองไดรับการใหเลือดเนื่องจาก
โรคSAOนีพบ
้ ไดบอยในภาคใตของประเทศไทย2,4,7ดัง
นัน้ ผูป ว ยทีเป
่ นdRTAจึงควรตรวจดูวาเปนโรคSAO
รวม ดวย หรือ ไม โดย เฉพาะ ใน ผูปวย ที่ มี พอแม ญาติ
พี่นองหรือบรรพบุรุษที่มีภูมิลําเนาอยูในภาคใต
สรุป
ผูปวยเด็กมาพบแพทยดวยเรื่องทองเสียและเลือด
เปนกรดหลังการรักษาโดยใหสารน้ําทางเสนเลือดรวม
กับไบคารบอเนตชนิดรับประทาน แลวเลือดยังคงเปน
กรดการตรวจรางกายพบภาวะทุพโภชนาการซีดตรวจ
พบปสสาวะเปนดางทัง้ ๆทีร่ างกายมีเลือดเปนกรดไดรบั
การวินิจฉัยเปนdistalrenaltubularacidosisรวม
กับSAOผูป ว ยมีลักษณะทางคลินกิ และผลภาพทางรังสี
เขาไดกับโรคกระดูกออนและพบnephrocalcinosis
หลังไดรบั การรักษาดวยไบคารบอเนตรับประทานขนาด
สูงผูป ว ยตอบสนองตอการรักษาดีโดยมีน้าํ หนักตัวเพิม่
ขึน้ อาการซีดนอยลงและภาวะเลือดเปนกรดหายไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศาสตราจารยนายแพทยวิชยั เหลาสมบัติ
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SoutheastAsianOvalocytosiswith
DistalRenalTubularAcidosis
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Abstract:A1yearand9months-oldboypresentedwithpersistentmetabolicacidosisafteracute
gastroenteritis,anemiaandmalnutrition.Adiagnosisofdistalrenaltubularacidosiswasmadebased
ontheserumandurineelectrolyteresultsandradiographfindingofricketsandnephrocalcinosis.
PeripheralbloodsmearshowedaSoutheastAsianOvalocytosisphenotype. Afteralkalitherapy,the
patienthadweightgainandthemetabolicacidosisandanemiaimproved. CoexistingSAOshould
besearchedforasapotentialcauseofanemiainpatientswithdistalrenaltubularacidosis.
KeyWords: z Distalrenaltubularacidosis z SoutheastAsianOvalocytosis z Rickets
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