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เอกสารใหความรูเรื่อง
เอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลในเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและ covid-19
อ.ดร. วศินี เขียนสอาด
เอ็กตราเซลลู ล ารเ วซิ เ คิ ล เปน เวซิ เ คิ ล ขนาดเล็กรู ปร างกลมเสน ผ า ศูน ย ก ลางตั้ง แต 30 นาโนเมตรถึง 5
ไมโครเมตร โครงสรางเยื่อหุมเปน lipid bilayer ปลอยออกมาจากเซลลไดหลายชนิดในภาวะที่มีการกระตุน เซลลหรือ
เซลลตาย เชน เซลลเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด เซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด รวมถึงเซลลผิดปกติอย าง
เซลลมะเร็ง เปนตน เอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลพบไดในกระแสเลือดของคนปกติ ประมาณ 10 4 /ไมโครลิตร และพบมาก
ขึ้นในกลุมโรคตางๆ เชน ผูปวยโรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน รวมถึงผูปวยเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติเปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมที่พบไดบอยที่สุดในประชากรไทย
เบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีเปนหนึ่งในธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ที่เปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุข ผูที่เปนเบตาธาลัสซีเมีย
ฮี โ มโกลบิ น อี ม ีอ าการได ต ั้ ง แต เ ล็ กน อ ยจนไปถึ ง อาการรุน แรง จำเป น ต อ งไดร ั บเลื อ ดเปน ประจำ (transfusion
dependent thalassemia) ความผิ ด ปกติ ด ั ง กล า วเกิ ด จากการสร า งสายเบต า โกลบิ น ที ่ เ ป น ส ว นประกอบของ
ฮีโมโกลบินในเซลลเม็ดเลือดแดงลดลงหรือไมสรางเลย โดยมีปฏิสัมพันธรวมกับการกลายพันธุบนยีนเบตาโกลบิน ทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนเกิดเปนสายโกลบินชนิดเบตาอี ความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำใหเซลลเม็ดเลือดแดงมี
สายอัลฟาโกลบินเหลืออยูซึ่งไมเสถียรเมื่อไมไดจับอยูกับโกลบินชนิดอื่น จึงตกตะกอนอยูที่ผิวเม็ดเลือดแดงตัวออนใน
ไขกระดูก สงผลใหไมสามารถพัฒนาตอไปเปนเม็ดเลือดแดงปกติได (ineffective erythropoiesis) นอกจากนี้ยังสงผล
ตอเม็ดเลือดแดงตัวแกที่อยูในกระแสเลือดจะมีอายุสั้นกวาปกติ (hemolysis) (1) พยาธิสภาพที่เกิดจากสายอั ลฟ า
โกลบินที่ไมเสถียรนั้น สงผลใหฟอสฟาทิดิลซีลีน (phosphatidylserine) ซึ่งปกติจะอยูดานในผนังเซลลเม็ดเลือดแดง
จะกลับออกมาอยูดานนอกของผนังเซลล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกระตุนกระบวนการแข็งตัวของเลือดและการปลอย
เอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลขนาดเล็กออกมาในพลาสมา นอกจากนี้เกล็ดเลือดของผูปวยเบตาธาลัสซีเมียโดยเฉพาะกลุมที่
ไดรับการตัดมาม พบวาเกล็ดเลือดอยูในภาวะที่มีการกระตุนอยูตลอดเวลา (chronic platelet activation) ทำใหมีการ
ปลอยเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลออกมาไดเชนเดียวกัน (2) เมื่อประมาณ 30 ปกอนเชื่อกันวาเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิล
เปนเพียงเศษฝุนที่อยูภายในรางกาย ไมมีบทบาทหรือความสำคัญใดใด แตในปจจุบันพบวาเวซิเคิลเหลานี้มีบทบาท
สำคัญในการเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางเซลลโดยสามารถที่จะนำพาโปรตีนตางๆ จากเซลลตนกำเนิดไปยังเซลล
เปาหมายได (3) ในผูปวยเบตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีที่ตัดมามจะมีปริมาณเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลสูงกวากลุมที่ไมได
ตัดมามและกลุมคนปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และในเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลพบโปรตีน เชน tissue factor และ
โปรตีนที่สามารถกระตุนเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด ซึ่งมีบทบาทตอการเกิดภาวะแทรกซอนที่พบไดในผูปวยเบตาธาลัสซี
เมียฮีโมโกลบินอีโดยเฉพาะภาวะหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนหนึ่งที่สงผลใหผูปวยเสียชีวิตได (4)
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สถานการณปจจุบันมีการแพรระบาดของโรค covid-19 ไปทั่วโลก (pandemic) ในประเทศไทยมีการระบาด
รอบที่ 2 อยูในขณะนี้ รายงาน ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 พบผูติดเชื้อสะสมกวา 12,000 ราย มีผูเสียชีวิตสะสม
70 ราย (5) ไวรัสกอโรค covid-19 นี้ทำใหเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจ ผูปวยประมาณรอยละ 80 ที่ติดเชื้อมักมี
อาการเพียงเล็กนอยและสามารถหายไดเอง รอยละ 20 มีอาการรุนแรงตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พบ
อาการที่เกิดจากปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะการหายใจลมเหลว เกิด cytokine storm มีโอกาสเสียชีวิตได กลุมผูปวยที่
มีความเสี่ยงตอการเกิดโรครุนแรงไดแก ผูสูงอายุ ผูที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะ โรคปอดเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

-2และผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน สำหรับผูปวยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติกับโรค covid-19 ยังไมมี
รายงานที่ชัดเจน (6) แตมีรายงานวิจัยพบวาในกลุมผูปวย covid-19 มีเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลที่มี tissue factor ปลอย
จากเซลลในระบบทางเดินหายใจที่ติดเชื้อมากกวาที่พบในกลุมควบคุม
และระดับของเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลนี้มี
ความสัมพันธกับความรุนแรงและอัตราการตายที่เกิดขึ้นดวย โดยมีการทำงานผานการกระตุนกระบวนการแข็งตัวของ
เลือด (7) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลากหลายดานที่พยายามหาโปรตีนหรือสารชีวโมเลกุล เชน ไมโครอารเอ็นเอ ที่
สำคัญในการเกิดโรค covid-19 ชนิดที่มีอาการรุนแรง เพื่อจะใชเปนดัชนีบงชี้ (biomarker) ในการพยากรณโรค (8)
รวมทั้งการใชเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลเพื่อใชเปนเครื่องมือในการรักษา (9) ดังนั้นจะเห็นไดวาเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลที่
พบไดในกระแสเลือดมีบทบาทสำคัญเกี่ยวของกับการดำเนินโรคตางๆ มากมาย
เนื่องจากเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลมีขนาดใกลเคียงกับขนาดของเกล็ดเลือดจึงอาจสงผลรบกวนการนับจำนวน
เกล็ดเลือดโดยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ทำใหนับจำนวนเกล็ดเลือดไดสูงกวาคาที่เปนจริงได ซึ่งสามารถแยกความ
แตกตางไดโดยเอ็กตราเซลลูลารเวซิเคิลที่มาจากเม็ดเลือดแดง องคประกอบภายในจะเปนฮีโมโกลบิน ในขณะที่
เกล็ดเลือดนั้นองคประกอบภายในจะเปนแกรนูล ผูปฏิบัติงานจึงควรยืนยันผลดวยการดูสเมียรเลือดรวมดวยทุกครั้ง
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