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ในทางคลินิกการพบสารตานปจจัยการแข็งตัวของเลือดเปนปญหา 

สำาคัญในการรักษาผูปวยฮีโมฟเลีย เนื่องจากการรักษามีความ

ยุงยากและมีราคาแพงมาก ความชุกของสารตาน factor VIII 

ในผูปวยฮีโมฟเลีย เอ คือ รอยละ 25 สวนการเกิดสารตาน factor 

IX ในผูปวยฮีโมฟเลีย บี พบนอยกวา คือ รอยละ 5 ผูปวยสวน

ใหญมักเกิดสารตานเมื่อไดปจจัยการแข็งตัวของเลือดมาไมเกิน 50 

วัน (exposure day)

การศึกษาหลายชิ้นไดรายงานปจจัยทั้งทางพันธุกรรมและสิ่งแวด

ลอมที่อาจจะสามารถทำานายการเกิดสารตาน factor VIII ได ความ

เขาใจในปจจัยเหลานี้อาจนำาไปสูการปองกันการเกิดสารตาน factor 

VIII แทนที่จะรอรักษาเมื่อเกิดแลวซึ่งมีคาใชจายสูงมากดังกลาว

ปจจัยทางพันธุกรรมที่สำาคัญที่สุด คือ ชนิดของการกลาย

พันธุของ factor VIII1 โดยความเสี่ยงตอการเกิดสารตานมากใน

การกลายพันธุชนิด deletion ขนาดใหญ การสรางโปรตีนไมไดเลย 

(nonsense mutation) และความผิดปกติของโครโมโซม เชน 

inversion ของ intron 22 แตการกลายพันธุชนิด misssense 

mutation, deletion ขนาดเล็ก และการกลายพันธุที่ splice 

site จะพบสารตาน factor ไดนอยกวา ซึ่งอธิบายไดวาในกรณีที่

ผูปวยไมสามารถสราง factor VIII ไดเลย การไดรับ factor VIII 

จากภายนอกยอมกระตุนใหสรางแอนติบอดีขึ้น แตการกลายพันธุที่

มีการสราง factor VIII ไดบาง โอกาสเกิดแอนติบอดีจะนอยกวา 

นอกจากนี้มีรายงานวามีความสัมพันธกับ Major histocompatibility 

complex (MHC) เนื่องจาก MHC เปนตัวนำาเสนอ factor VIII 

antigen ตอ T cell อยางก็ตามความสัมพันธกับ HLA คอนขางออน 

(weak association) และไมชัดเจน2

Polymorphism ที่ promoter ของยีนที่ควบคุมการอักเสบก็

มีผูคนพบวาสัมพันธกับการเกิดสารตานปจจัยสารตานปจจัยการแข็ง

ตัวของเลือดได เชน promoter ของยีน IL 10 ซึ่งเปนโมเลกุลตาน 

การอักเสบ3 tumor necrosis factor a (TNFa) ซึ่งเปนโมเลกุล

กระตุนการอักเสบ4 และ cytotoxic T lymphocyte-associated 

protein 4 (CTLA 4) ซึ่งเปน receptor บน T cell ที่ยับยั้งการ

ทำางานของ T cell5 ความผันแปร (polymorphism) ของยีนเหลา

นี้นาจะมีการศึกษาในผูปวยคนไทยตอไป

ปจจัยทางพันธุกรรมเหลานี้อาจมีสวนทำาใหผูปวยที่มีประวัติ

ครอบครัวที่มีสารตานจะมีโอกาสเกิดสารตานไดมากกวาอยางมี

นัยสำาคัญ6 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมก็มีรายงานไวมากพอสมควร แตผล

การศึกษายังไมคอยชัดเจน เชน การศึกษาในอดีตพบวา ผูปวย

ที่ไดรับ factor VIII ครั้งแรกตั้งแตอายุนอย จะมีโอกาสเกิดสารตาน 

factor VIII ไดมากกวา แตการศึกษาตอมาที่ตรวจชนิดการกลาย

พันธุของ factor VIII ดวยกลับไมพบความสัมพันธนี้7-9 เปนไปไดวา

การกลายพันธที่ทำาใหอาการของโรครุนแรง อาจจะทำาใหผูปวยตอง

ไดรับ factor VIII ตั้งแตอายุนอย การเกิดสารตานจึงอาจไมได 

สัมพันธกับอายุที่เริ่มได factor โดยตรงแตเปนความสัมพันธทาง 

ออม นอกจากนี้มีรายงานวาการเกิดสารตาน factor VIII สัมพันธกับ

การให prophylaxis หรือการให factor แบบ intensive6 ซึ่ง

อาจจะสัมพันธกับความรุนแรงของโรคมากกวาเชนกัน จึงตองรอ

การศึกษาตอไป

มีรายงานพบวา อุบัติการณของสารตาน factor VIII พบมากกวา

ในผลิตภัณฑ factor VIII ที่มีความบริสุทธิ์สูง (high purity) หรือ

เปน recombinant product  สวนหนึ่งเชื่อวา von Willebrand 

factor ที่มีอยูในผลิตภัณฑอาจชวยปกปอง factor VIII ไมให 

รางกายสรางแอนติบอดีมาตาน อยางไรก็ตามแอนติบอดีตอ factor 

VIII ที่มีความบริสุทธิ์สูงเหลานี้ตรวจพบไดเพราะมีการศึกษาแบบ

ไปขางหนา เพื่อตรวจหาสารตาน factor VIII โดยเฉพาะสารตานสวน

ใหญมีระดับไมสูง และหายไปไดเอง ไมคอยมีความสำาคัญทางคลินิก 

ปจจุบันคิดวาความบริสุทธิ์ของ factor VIII ไมมีผลตอการเกิด

สารตาน factor VIII ที่มีความสำาคัญทางคลินิก10 นอกจากนี้มี

บางรายงานพบวาการให factor VIII แบบหยดทางหลอดเลือด

ดำาตลอดเวลา (continuous infusion) อาจสัมพันธกับการเกิด

สารตาน factor VIII แตหลักฐานปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะแนะ

นำาใหหลีกเลี่ยงการใหยาแบบนี้

การพบสารตาน factor VIII ในทางคลินิกบอยครั้งจะพบเมื่อ

มีการให factor VIII เมื่อมีภยันตราย หรือการอักเสบของเนื้อเยื่อ 

ซึ่งอธิบายจาก “Danger theory” คือ การใหแอนติเจนในภาวะ

ที่ไมมีการอักเสบหรือภยันตราย จะไมเกิดการสรางแอนติบอดี

บทบรรณาธิการ

สารตานFactorVIIIในผูปวยฮีโมฟเลียเอ
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ตอแอนติเจนนั้น เพราะรางกายไมรับรูวาเกิดอันตราย (danger) 

แตถาไดแอนติเจนพรอมกับมีการติดเชื้อ ผาตัดใหญ หรือภยันตราย

รุนแรง จะมีการหลั่ง cytokine กระตุนทำาใหเกิดการสรางแอนติบอดี

ขึ้น อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังไมไดรับการพิสูจนทางคลินิกในผูปวย 

ฮีโมฟเลีย

ในวารสารฉบับนี้ พญ.ขวัญนุช  ศรีกาลา และคณะ ไดศึกษา

ยอนหลังหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดสารตานในผูปวยเด็กฮีโมฟเลีย 

เอ ชนิดรุนแรง พบวาเด็กที่ไดรับ factor VIII ตั้งแตอายุนอยกวา 

12 เดือน11 สัมพันธกับการสารตาน factor VIII ซึ่งตองรอการ

ศึกษาในคนไทยตอไปวา ความสัมพันธนี้เกิดจากความรุนแรงของ

โรค หรือ เกิดจากอายุของผูปวยที่ไดรับแอนติเจนกันแน

การรักษาภาวะเลือดออกในผูปวยฮีโมฟเลียที่มีสารตาน factor 

VIII เปนปญหาใหญในทางคลินิกโดยเฉพาะผูปวยที่อยูในกลุม high 

responder คือมีประวัติระดับสารตานสูงกวา 5 Bethesda unit 

ผูปวยกลุมนี้มักไมตอบสนองตอการให factor VIII แมจะใหขนาดสูง

เพราะจะมีการสรางแอนติบอดีออกมาปริมาณมากเมื่อไดรับ factor 

VIII เขาไป (anamnestic response) จึงตองใชยาเพื่อกระตุนการ

แข็งตัวของเลือดโดยไมอาศัย intrinsic pathway (bypassing 

agent) ยาที่มีใชในประเทศไทย ไดแก recombinant factor VIIa 

(rFVIIa) และ Factor Eight Bypassing Activity (FEIBA) ซึ่ง

คาดวาปจจัยที่ออกฤทธิ์ใน FEIBA คือ factor Xa และ thrombin12

แมวา bypassing agent จะรักษาผูปวยที่มีสารตาน factor VIII 

ไดผลดีกวารอยละ 80 แตยามีราคาแพงมาก โดยเฉพาะผูปวยผาตัด

ใหญ ซึ่งอาจตองการ bypassing agent นานเปนสัปดาห คาใชจาย 

อาจสูงมากเปนหลายลานบาท

ในวารสารฉบับนี้ นพ.รุงโรจณ  เนตรศิรินิลกุล และคณะ 

ไดรายงานการรักษาผูปวยที่มีสารตานแฟคเตอรขนาดสูงที่ตองผาตัด 

pseudotumor โดยการเปลี่ยนถายพลาสมารวมกับการให factor 

VIII หยดทางหลอดเลือดดำาอยางตอเนื่อง (continuous infusion)13 

พบวาไดผลดี เลือดหยุด และไมเกิด anamnestic response 

รายงานนี้มีความนาสนใจมากเนื่องจากคาใชจายการรักษาต่ำากวา

การให bypassing factor มาก เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย จึงนาจะมีการศึกษาในผูปวยจำานวนมากขึ้นตอไป
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