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บทความฟน วิชา

CeruloplasminandGreenPlasma
ดํารงเชี่ยวศิลป
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

Ceruloplasminเปนplasmaproteinชนิดหนึง่ ซึง่
สรางขึ้นโดยตับมีน้ําหนักโมเลกุล132,000ดัลตันซึ่ง
ประกอบขึน้ เปนsinglepolypeptidechainถึงแมวา จะ
มีระดับต่ําเมื่อแรกเกิดAl-Rashid, 1971รายงานวา
ceruloplasminจะเพิ่มขึ้นสูระดับ25-43mg/dLใน
ผูใ หญและBurrows, 1971ก็รายงานวาจะเพิม่ ขึน้ เปน
2เทาในสตรีทีกิ่ นยาคุมกําเนิดและสตรีทีตั่ ง้ ครรภสวน
HeeseHD1987ก็รายงานการเพิม่ ขึน้ ของserumcopperและceruloplasminในสตรีที่กินยาคุมกําเนิด
ตัง้ แต3เดือนขึน้ ไปตอมาBergG.etal,1998รายงาน
การเพิม่ ขึน้ สูงสุดของserumcopperหรือceruloplasmin  ใน สตรี ที่ กิน ยา คุม กําเนิด ที่ มี antiandrogen
progestinsเชนDesogestrelนําไปสูการเพิ่มปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดcardiovascularหรือthrombotic
riskนอกจากนียั้ งพบวาceruloplasminเปนacute
phasereactantในรายที่เกิดการติดเชื้อหรือimmunereactions
Schenker,1971รายงานไวกอนแลววาแตละโมเลกุล
ของceruloplasminproteinสามารถจับกับ6อะตอม
ของcopperซึง่ ทําใหเกิดเปนสีฟาน้าํ เงินเมือ่ รวมเขากับ
สารสีเหลืองของchromogensอื่นๆในplasmaจึง
ทําใหพลาสมาเปนสีเขียวเมื่อมีการเพิ่มปริมาณของ
ceruloplasminRoeser,1970ไดศึกษาไววาCeruloplasminมีคุณสมบัตเป
ิ นmultifunctionalenzyme
ไดรับตนฉบับ14กุมภาพันธ2548ใหลงตีพิมพ1มีนาคม2549
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอนพ.ดํารงเชีย่ วศิลปศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

ทําหนาทีช่ วยในการmobilizedธาตุเหล็กทีถู่ กสะสมไว
จากferritinและhemosiderinใหออกมารวมกับ
transferinเพือ่ นําไปใชประโยชนตอไปทัง้ นีโดย
้ การทํา
หนาที่ เปน ferroxidase enzyme จะ ชวย เปลี่ยน
ferrousใหเปนferricions
นอกจากนี้ MukhopadhyayCK, 1998ยังไดศึกษา
พบบทบาทของceruloplasmin ในการชวยเพิม่ cellularironuptakeดังนัน้ การสรางceruloplasminจึงถูก
ควบคุมโดยระดับของธาตุเหล็กในรางกายโดยตับจะ
สรางceruloplasminเพิม่ ขึน้ 4-5เทาเมือ่ รางกายอยูใน

ภาวะขาดธาตุเหล็กหรือมีความตองการธาตุเหล็กเพิม่ ขึน้
ซึง่ ceruloplasminproteinทีตั่ บสรางเพิม่ ขึน้ ก็จะไปจับ
กับcopperทีดู่ ดซึมจากอาหารเพิม่ มากขึน้ ดวยทําใหมี
ระดับของceruloplasmincopperหรือceruloplasminซึง่ มีสีเขียว
ในภาวะปกติระดับของceruloplasminจะเพิม่ ขึน้
เพือ่ รักษาสภาวะสุขภาพทีดี่ ของรางกายโดยเฉพาะทีเกี
่ ย่ ว
กับธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจางแตในบางรายทีมี่ ความ
ผิดปกติในดานพันธุกรรมทําใหการสรางceruloplasminผิดไปเชนต่าํ กวาปกติเชนในWilson’sdisease
จะทําใหมีการคัง่ สะสมของcopperในเนือ้ เยือ่ ตางๆเชน
ตับสมองและดวงตาทําใหเกิดการเปนพิษตอเนือ้ เยือ่
ดังกลาวนําไปสูการ
 เกิดโรคตับอักเสบและตับแข็งได
โดยปกติรางกายจะสูญเสียธาตุเหล็กไปประมาณ1
มิลลิกรัมตอวันและไดรบั ทดแทนจากอาหารในปริมาณ
เทากับทีเสี
่ ยไปแตในสตรีตองเสียธาตุเหล็กเพิม่ ขึน้ จาก
โลหิตประจําเดือนจึงสูญเสียธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นเปน2

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549
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มิลลิกรัมตอวันแตจะสูญเสียธาตุเหล็กไปมากกวา200
มิลลิกรัมเมื่อบริจาคโลหิตแตละครั้งดังนั้นหากไดรับ
ธาตุเหล็กจากอาหารหรืออาหารเสริมธาตุเหล็กไมเพียง
พอกับปริมาณทีเสียไปก็จะนําไปสูภาวะ
 โลหิตจางจากการ
ขาด ธาตุ เหล็ก ซึ่ง พบ ได สูง ถึง เกือบ ครึ่ง หนึ่ง ของ ผู ที่
บริจาคโลหิตไมไดและผูบริ
 จาคทีขาด
่ ธาตุเหล็กเหลานี้
นอกเหนือไปจากการกินยาคุมกําเนิดก็จะทําใหพลาสมา
มีสีเขียวไดซึง่ จากการศึกษาขอมูลจํานวนโลหิตทีมี่ ผูม า
บริจาค ที่ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
ประมาณปละ350,000-450,000หนวยนัน้ โลหิตสวน
หนึง่ ไมสามารถนําไปใชไดเนือ่ งจากมีสีไมเขามาตรฐาน
นอกเหนือไปจากตรวจพบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสี
พลาสมาทีผิ่ ดปกตินีเช้ นสีขาวขุน คลายสีน้าํ นมขาวโพด
เหลืองเขมแดงดําและสีเขียวโดยพลาสมาทีมี่ สีเขียว
มากนอยตางๆกันนัน้ พบมากเปนอันดับสองรองจากสี
ขาว ขุน และ มีแนว โนมการ พบ มากขึ้นเรื่อยๆ ใน ป
2547พบพลาสมามีสีผิดปกติจํานวน26,322หนวยเปน
พลาสมาสีเขียว5,894หนวยคิดเปนรอยละ22.39ถา
แยกตามเพศจะพบเปนหญิง4,939(3.53%)ชาย1,037
(0.65%)ในป2548พบplasmaสีผิดปกติ39,662
หนวยเปนplasmaสีเขียว10,687หนวยคิดเปนรอย
ละ26.94โดยแยกตามเพศก็จะเปนหญิง8,527(6.24%)
ชาย1,899(1.26%)ของจํานวนผูม าบริจาคทัง้ หมดแต
ถาจะคิดเฉพาะในผูบริจาคที่พบพลาสมาสีเขียวของทั้ง
ปพ.ศ. 2547-2548รวมกันก็เปนหญิงมากกวารอยละ80
(13,466ราย)และชายนอยกวารอยละ20(2,936ราย)
ถึงแมสตรีบางรายจะมีประวัตการ
ิ กินoralcontraceptive
มาเปนเวลานานและเมื่อลองใหหยุดดูสีเขียวก็จะหาย
ไปแตสวนใหญไมมีประวัตการ
ิ กินoralcontraceptive
ซึง่ ในชายทีไม
่ ไดรบั oralcontraceptiveก็พบพลาสมา
สีเขียวไดเหมือนกันแตก็มีขอมูลทีน่ าสนใจทีจะ
่ ตองติด
ตามศึกษาตอไปคือสัดสวนของพลาสมาสีเขียวจะเพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆตามอายุทีเพิ
่ ม่ ขึน้ ซึง่ นาจะเกีย่ วของกับจํานวนป
และจํานวนครั้งที่บริจาคทําใหปริมาณการสูญเสียธาตุ
เหล็กสะสมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆเชนในป2548พลาสมาสีเขียว
ในชายอายุนอยกวา20ปจนถึงทีอายุ
่ มากกวาหรือเทากับ
60ปเทากับรอยละ0.55เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ8.42และ

ใน หญิง ที่ อายุ นอย กวา 20 ป จน ถึง อายุ มาก กวา และ
เทากับ 60 ป พลาสมา สี เขียว เพิ่ม จากรอย ละ  2.14
เปนรอยละ7.89
จากขอมูลทัง้ หมดทีกล
่ าวถึงนาจะมีการทบทวนและ
ศึกษา วิจัย เพิ่ม เติม ถึง บทบาท และ ความ สัมพันธ ของ
ceruloplasminที่ทําใหเกิดพลาสมาสีเขียวกับiron
statusและหรือironmetabolismในผูบริ
 จาคโลหิต
ควรจะตองศึกษารวมไปถึงกลุมที่เปนnon-anemic
irondeficiencyซึ่งอาจะพบอยูในstageของiron
depletionหรือirondeficiencyerythropoiesisซึง่
หยดเลือดจะจมชาๆในน้าํ ยาcoppersulfateกอนจะ
เกิดirondeficiencyanemiaก็ไดเพราะวานอกจาก
จะเปน DONORCAREดูแลสุขภาพของผูบริ
 จาคโลหิต
แล ว  ก็ จะ ทํ า ให ได โลหิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ดี และ ปริ ม าณ
พอเพียงบรรลุเปาหมายทีวาง
่ ไวคือ ADEQUACYand
SAFETY
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