Blood coagulation : Cell-based model
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การแข็งตัวของเลือด (blood coagulation) เป็ นกระบวนการสาคัญในการห้ามเลือดเพื่อลดการสู ญเสี ยเลือด
ในกรณี ที่หลอดเลือดเกิ ดบาดแผล และระหว่างการซ่ อมแซมหลอดเลือดที่ เสี ยหาย กลไกกระตุน้ การแข็งตัวของเลือด
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลักสามชนิด คือ หลอดเลือด (blood vessel) เกล็ดเลือด (platelet) และปั จจัยการแข็งตัวของ
เลือด (coagulation factor) เมื่อหลอดเลือดฉี กขาด จะมีการหดตัวของหลอดเลือดเพื่อลดอัตราการไหลของเลือดที่
ผ่านบริ เวณนั้นๆ พร้อมทั้งมีการกระตุน้ การห้ามเลือดขั้นปฐมภูมิ (primary hemostasis) เกิด platelet adhesion และ
platelet aggregation อุดบนผิวของหลอดเลือดที่เสี ยหาย หลังจากนั้นจะกระตุน้ การห้ามเลือดขั้นทุติยภูมิ (secondary
hemostasis) โดยปั จจัยการแข็งตัวของเลือดถูกกระตุน้ เป็ นลาดับขั้นจนเกิ ดสายใยไฟบริ นแทรกและล้อมกลุ่มของ
เกล็ดเลือด (platelet plug) และเกิด fibrin stabilization เพื่อเสริ มความแข็งแรงของลิ่มเลือด
การกระตุน้ ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดเป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อน โดยปั จจัยการแข็งตัวของเลือดส่ วนใหญ่
เป็ น zymogen ถูกสร้างมาในรู ป inactive form (F.II, F.VII, F.IX, F.X, F.XI, F.XII, prekallikrein) เมื่อมีการกระตุน้
การสร้างลิ่มเลือด ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดเหล่านี้ จะถูกเปลี่ยนเป็ น active form ที่ มีฤทธิ์ เป็ น serine protease
สามารถกระตุน้ ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดตัวต่อๆ ไปโดยกระบวนการ proteolytic cleavage ได้ ปั จจัยการแข็งตัว
ของเลือดบางตัวทาหน้าที่เป็ น cofactor (tissue factor, Ca2+, F.V, F.VIII, HMWK) ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
protease ตัวอื่นๆ ผลของการกระตุน้ ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดเหล่านี้ สุ ดท้ายจะทาให้เกิด proteolytic cleavage ของ
fibrinogen ได้ fibrin monomer ซึ่ งจะเกิด polymerized จนได้ fibrin polymer และถูก stabilized โดย F.XIII ซึ่ งมี
ฤทธิ์ เป็ น transglutaminaseได้ลิ่มเลือดที่แข็งแรงในที่สุด
ระบบการแข็งตัวของเลือดถูกอธิ บายโดย cascade model ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 โดยเชื่ อว่าการกระตุน้ จะเกิด
ผ่าน intrinsic pathway (contact activation pathway) และ extrinsic pathway (tissue factor pathway) ซึ่ งทั้งสองส่ วน
นี้ จะร่ วมกันกระตุน้ ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดใน common pathway จนได้เป็ น fibrin clot (รู ปที่ 1ก) ในภายหลัง
พบว่ารู ปแบบนี้ไม่สามารถอธิ บายพยาธิ สภาพที่เกิดขึ้นจริ งบางอย่างได้ เช่น ไม่พบว่ามีภาวะเลือดออกผิดปกติในผูท้ ี่
ขาด contact factor ตั้งแต่กาเนิ ด ดังนั้นจึงมีการเสนอสมมติฐานของกลไกการกระตุน้ การเกิดลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นจริ ง
ในร่ างกายใหม่ เรี ยกว่า cell-based model coagulation ซึ่ งกระบวนการกระตุน้ การเกิ ดลิ่มเลือดจะเกิ ดบนผิวเซลล์
เป็ นสาคัญ (รู ปที่ 1ข) โดยอธิ บายการเกิดลิ่มเลือดเป็ น 3 ระยะดังนี้
1. Initiation phase เมื่อเกิดบาดแผล tissue factor (TF) จะกระตุน้ F.VII และเกิด F.VIIa/TF complex ที่
สามารถกระตุน้ F.X ให้เปลี่ยนเป็ น F.Xa โดย F.Xa จะเปลี่ยน prothrombin (F.II) เป็ น thrombin (F.IIa) ในระยะ
เริ่ มต้นนี้ จะได้ thrombin ปริ มาณน้อยๆ เนื่ องจากยังไม่มี active form ของ F.V ที่เป็ น cofactor ของ F.Xa อีกทั้ง
F.VIIa/TF ยังสามารถกระตุน้ F.IX ให้เปลี่ยนเป็ น F.IXaได้ดว้ ย
2. Amplification phase ในระยะนี้ thrombin ปริ มาณต่าๆ ที่เกิดขึ้นจาก initiation phase จะกระตุน้ ปั จจัย
การแข็งตัวของเลือดหลายชนิ ด ได้แก่ F.V, F.VIII, F.XI และ F.XIII ให้อยู่ในรู ป active form ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
F.XI สามารถถูกกระตุน้ ได้โดยไม่จาเป็ นต้องผ่านทาง contact activation pathway โดย F.XIa จะเปลี่ยน F.IX เป็ น
F.IXa ต่อไป นอกจากนี้ แล้ว active cofactor คือ F.Va และ F.VIIIa ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ จะช่วยขยายสัญญาณการ
กระตุน้ การเกิดลิ่มเลือดให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว

-23. Propagation phase การทางานร่ วมกันของ F.IXa/VIIIa บนพื้นผิว phospholipid จะเป็ นปั จจัยหลักที่
กระตุ น้ F.X ให้เปลี่ ยนเป็ น F.Xa และ F.Xa จะเปลี่ ยน prothrombinให้เป็ น thrombin ได้ในปริ มาณมากขึ้ น
(thrombin burst) เนื่องจากมี F.Va มาช่วยกระตุน้ การทางานของ F.Xa และในท้ายที่สุดจะมีปริ มาณ thrombin มาก
เพี ยงพอที่ จะเปลี่ ยน fibrinogen ให้เป็ น fibrin monomer ส่ งผลให้การเกิ ดลิ่มเลื อดเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ก.

ข.

รู ปที่ 1 ก) การกระตุน้ การแข็งตัวของเลือดอธิบายโดย cascade model ซึ่งแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ส่ วนสาคัญ คือ intrinsic
pathway, extrinsic pathway และ common pathway ข) การกระตุน้ การแข็งตัวของเลือดอธิ บายโดย cell-based model
เป็ นการทางานเกี่ยวเนื่องกันของ 3 ระยะ คือ initiation phase, amplification phase และ propagation phase(3)

กระบวนการแข็งตัวของเลือดแบบ cell-based model ต้องอาศัยพื้นผิวของเซลล์ในการเกิ ดปฏิ กิริยา ใน
initiation phase การกระตุน้ จะเกิดบน TF-bearing cell ส่ วนการกระตุน้ ใน amplification phase จะเกิดบนผิว
เกล็ดเลื อด หลังจากนั้นเมื่อเกล็ดเลื อดถูกกระตุ น้ จะเกิ ดปฏิ กิริยาต่ อเนื่ องของ propagation phase บนพื้ นผิวของ
activated platelet จนได้ stable fibrin clot จะเห็นได้วา่ cell-based model นอกจากจะสามารถอธิ บายได้วา่ เหตุใดผูท้ ี่
ขาด contact factor จึงไม่มีอาการเลือดออกผิดปกติแล้ว ยังสามารถอธิ บายได้ว่าเหตุใดผูท้ ี่ขาด F.VIII และ F.IX จึงมี
ภาวะเลื อดออกผิดปกติ ท้ งั ๆ ที่ ยงั มี การกระตุน้ ผ่าน extrinsic pathway อยู่ ซึ่ งภาวะนี้ ไม่สามารถอธิ บายได้ดว้ ย
cascade model
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