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บทคัดย่อ
ภาวะเกล็ดเลือดต่าทีเ่ กิดจากยามีผลทาให้เกิดภูมติ า้ นทานต่อเกล็ดเลือด (DITP) สามารถเกิดจากยาได้หลาย
ชนิด แม้ว่าผู้ป่วย DITP ส่วนใหญ่ มอี าการไม่รุนแรง แต่ในบางรายก็อาจมีอาการเลื อดออกอย่างรุนแรงจนถึงขัน้
เสียชีวติ ได้ โดยปกติภาวะ DITP มักเกิดขึน้ ภายใน 1 หรือ 2 สัปดาห์หลังจากผู้ป่วยได้รบั ยาที่เป็ นสาเหตุเป็ นครัง้
แรก หรือเกิดขึน้ ทันทีหลังจากผูป้ ่วยทีม่ ปี ระวัติว่าเคยได้รบั ยานัน้ แบบไม่ต่อเนื่องมาก่อนได้รบั ยา กลไกการทาให้
เกิด DITP ค่อนข้างซับซ้อน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 กลไกทีแ่ ตกต่างกัน ผลที่ได้คอื ร่างกายถูกกระตุ้นให้สร้าง
แอนติบอดีทจ่ี าเพาะต่อเกล็ดเลือด และทาให้เกล็ดเลือดถูกทาลาย การหายจากภาวะ DITP เกิดขึน้ ได้ภายใน 1 ถึง
2 วันหลังจากหยุดใช้ยา และสามารถหายขาดได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ แอนติบอดีท่ี จาเพาะต่อเกล็ดเลือดทีถ่ ูกสร้าง
ขึน้ มานัน้ อาจยังคงอยู่ในร่างกายได้เป็ นเวลานาน และสามารถตรวจได้หลายวิธี ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่แพทย์
จะต้องตรวจหายาทีเ่ ป็นสาเหตุทาให้เกิดภาวะ DITP และแนะนาผูป้ ว่ ยให้หลีกเลีย่ งการใช้ยาดังกล่าว
คาสาคัญ : ภาวะเกล็ดเลือดต่า ภาวะเกล็ดเลือดต่าทีเ่ กิดจากยา แอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด
Abstract
Drug-induced immune thrombocytopenia (DITP) can be caused by a wide range of medications.
Although many cases of DITP are mild, some are characterized by life-threatening bleeding symptoms.
Typically, DITP occurs 1 or 2 weeks after beginning a new drug or suddenly after a single dose when a
drug has previously been taken intermittently. The pathogenesis of DITP is complex in that at least five
different mechanisms have been proposed by which drug-induced antibodies can promote platelet
destruction. Recovery from DITP usually begins within 1 to 2 days of discontinuing the causative drug and
is typically complete within a week. Drug-dependent antibodies can persist for many years and can be
detected by many different methods. Therefore, it is important that the drug etiology be confirmed and the
drug be avoided thereafter.
Keywords: Thrombocytopenia: Drug-induced immune thrombocytopenia: Drug-dependent antibody
บทนา
ภาวะเกล็ด เลือ ดต่ า (thrombocytopenia) เป็ น
ผลข้างเคียงที่พบได้จากการได้รบั ยาบางอย่าง และมี
ยาหลายชนิ ด ที่ให้ผ ลข้างเคีย งดัง กล่ าว นอกจากนี้
ยั ง มี ย า บ างช นิ ด (เช่ น ย าที่ ใช้ ใน เค มี บ าบั ด

(chemotherapy) และยาที่ใช้ค วบคุ ม การท างานของ
ระบบภูมคิ ุ้ม กัน เป็ น ต้น ) มีคุ ณ สมบัติในการกดการ
สร้างเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดในร่างกายรวมทัง้ การสร้าง
เกล็ด เลือ ดด้ว ย และยาบางชนิ ด ไปยับ ยัง้ การสร้า ง
เซ ล ล์ ท่ี ท าห น้ าที่ ส ร้ า งเก ล็ ด เลื อ ด โดย ต รง คื อ
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megakaryocytes ยาเหล่ า นี้ ล้ว นส่ ง ผลให้ เกิด ภาวะ
เกล็ดเลือดต่ าได้ทงั ้ สิ้น อย่างไรก็ตามยังมียาอีกกลุ่ม
หนึ่งที่ไปทาให้จานวนเกล็ดเลือดลดลงโดยกระตุ้นให้
ภูมคิ ุ้มกัน ของร่างกายสร้างแอนติบอดีต่ อเกล็ดเลือ ด
ดังนัน้ ยากลุ่มนี้จงึ เป็ นยาที่ทาให้เกิดภาวะเกล็ดเลือ ด
ต่าโดยอาศัยกลไกทางภูมคิ มุ้ กัน หรือเรียกว่า immune
mechanisms ผู้ป่วยที่มจี านวนเกล็ดเลือดลดลงอย่าง
เฉียบพลันภายในเวลา 1 หรือ 2 สัปดาห์หลังจากได้รบั
ยาชนิดทีร่ ่างกายไม่เคยได้รบั มาก่อน น่ าจะเป็ นไปได้
ว่าภาวะเกล็ดเลือ ดต่ ามีสาเหตุ มาจาก เกล็ดเลือดถูก
ท าลายโดยแอนติ บ อดีท่ี จ าเพาะต่ อ เกล็ด เลือ ดซึ่ ง
ร่างกายสร้างขึน้ หลังจากได้รบั ยาทีเ่ ป็นสาเหตุ
ความหมายและอาการของภาวะเกล็ดเลือดตา่
Drug-induced thrombocytopenia (DIT) คื อ
ภาวะเกล็ ด เลือ ดต่ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ ย าบางชนิ ด
นับเป็นปญั หาหนึ่งทีส่ าคัญทางการแพทย์ การวินิจฉัย
ว่าผู้ป่ว ยมีภ าวะเกล็ดเลือ ดต่ า คือ เมื่อ มีเกล็ด เลือ ด
น้อยกว่า 150,000 ต่อลูกบาศก์มลิ ลิเมตร (ซึ่งค่าปกติ
ของเกล็ ด เลื อ ดควรอยู่ ใ นช่ ว งตั ้ง แต่ 150,000 ถึ ง
450,000 ต่อลูกบาศก์มลิ ลิเมตร) อาการทีพ่ บในผูป้ ่วย
ที่เป็ น โรคนี้ คือ มีเลือ ดออกมากผิดปกติ บางรายที่ม ี
เกล็ ด เลือ ดต่ า มาก หากไม่ ไ ด้ ร ับ การรัก ษา อย่ า ง
ทัน ท่ ว งที อาจเกิด อาการเลือ ดออกจนเสีย ชีว ิต ได้
อาการเลือ ดออก (bleeding symptoms) จากเกล็ ด
เลือ ดต่ า มัก พบได้ บ่ อ ยที่ ผ ิ ว หนั ง โดยเห็ น เป็ น จุ ด
เลือ ดออก (petechial hemorrhages) หรือ เห็น เป็ นจ้า
เลื อ ด อ อ ก (ecchymoses) บ างค น อ าจ พ บ ว่ า มี
เลือดออกทีบ่ ริเวณเยื่อเมือกบุในโพรงจมูก และในช่อง
ปาก ทาให้เกิดอาการเลือดกาเดาไหล และเลือดออก
ตามไรฟนั เป็ นต้น และหากมีบาดแผลเลือดออก จะมี
อาการเลือดออกมากและนาน เลือดหยุดยากกว่าปกติ
ในหญิงทีม่ ปี ระจาเดือนอาจพบอาการประจาเดือนออก
มากผิด ปกติ นอกจากนี้ ในผู้ป่วยบางราย (ที่มเี กล็ด
เลือ ดต่ า กว่ า 20,000 ต่ อ ลู ก บาศก์ ม ิล ลิเมตร) อาจ
พบว่ามีอาการเลือดออกในท่อทางเดินปสั สาวะและท่อ
ทางเดิน อาหาร จนท าให้ปสั สาวะมีส ีผ ิดปกติค ล้ายมี
เลือดปน หรือ อุจจาระมีเลือ ดปนทาให้อุจจาระมีส ีดา
เป็นต้น

ยาที่ ทาให้เกิ ดภาวะ DIT
ภาวะเกล็ ด เลือ ดต่ า ที่ เ กิด จากการได้ ร ับ ยามี
รายงานมาก่อนหน้านี้ประมาณ 140 ปี โดยพบว่ายาที่
เป็นสาเหตุคอื quinine ซึ่งใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย
ต่ อ มาพบว่ามีย าอีกหลาย ๆ ชนิ ด ที่ท าให้เกิด ภาวะ
ดัง กล่ า วได้ ได้ แ ก่ (1) ยาในกลุ่ ม platelet inhibitor
เช่ น ticlopidine แ ล ะ clopidogrel (2) ย า ใน ก ลุ่ ม
antiepileptic agent เช่ น valproate (3) ย าใน ก ลุ่ ม
cardiac agent เช่ น amrinone (4) ยาปฏิ ช ี ว นะบาง
ชนิ ด เช่ น linezolid (5) monoclonal antibody บาง
ชนิ ด เช่ น infliximab (anti-tumor necrosis factor-
antibody), efalizumab (anti-CD11a antibody) แ ล ะ
rituximab (anti-CD20 antibody) (ต า ร า ง ที่ 1) [1]
นอกจากยาแล้วยังมีรายงานด้วยว่าภาวะ DIT อาจเกิด
ได้จากการกิน อาหาร เครื่อ งดื่ม หรือ เครื่อ งเทศบาง
ชนิด [2] ทัง้ นี้ความรุนแรงในการเกิดภาวะเกล็ดเลือด
ต่าจะแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดของยาหรือสารที่เป็ น
สาเหตุ
จากการศึก ษาช่ ว งเวลาในการเกิด ภาวะเกล็ด
เลือดต่ า ในผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยจะต้องได้รบั ยาที่เป็ น
สาเหตุ กระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าวก่อ นแสดงอาการ
เกล็ดเลือ ดต่ าประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ อาจได้รบั ยา
ดังกล่าวมาก่อนหน้าแบบเป็ นช่วง ๆ หรือไม่ต่อเนื่อง
มาระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะแสดงอาการ อาการที่พ บ
ก่อนหน้าทีจ่ ะมีอาการเลือดออก ได้แก่ ปวดศีรษะ เป็ น
ไข้ หนาวสัน่ คลื่น ไส้และอาเจีย น เป็ น ต้น หากหยุ ด
การรับ ยาที่เป็ น สาเหตุ ทาให้เกิด ภาวะเกล็ดเลือ ดต่ า
อาการจะหายไปภายใน 1-2 วัน และจานวนเกล็ดเลือด
จะกลับมาอยู่ในระดับปกติภายในหนึ่งสัปดาห์ อย่างไร
ก็ตามภาวะ DIT พบได้ไม่บ่อยนัก แต่จะพบได้บ่อยใน
คน บางกลุ่ ม เช่ น เด็ ก ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั ก ษ าตั ว ใน
โรงพยาบาล และผูส้ งู อายุ เป็นต้น
สาเหตุท่ยี าไปทาให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ าอาจ
แบ่งได้ เป็ น 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ (1) ยาไปมีผลทาให้
มีการสร้างเกล็ดเลือดน้ อยลง เช่น ยาไปกดการสร้าง
เกล็ ด เลือ ดจากไขกระดู ก เป็ น ต้ น หรือ (2) ยาไป
กระตุน้ ให้เกิดการทาลายเกล็ดเลือด แล้วส่งผลให้เกล็ด
เลือดถูกทาลาย ซึ่งต้นเหตุของการทาลายเกล็ดเลือด
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มักพบบ่อยว่าเกิดจากการทางานของระบบภูมคิ ุม้ กัน
จึงเรียกภาวะเกล็ดเลือดต่า ทีเ่ กิดจากการทาลายเกล็ด
เลือดโดยระบบภูมคิ ุ้มกันนี้ว่า drug-induced immune
thrombocytopenia (DITP) [3] และในบทความนี้จะขอ
กล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะ DITP เท่านัน้
กลไกการเกิ ดภาวะ DITP
การเกิดภาวะ DITP มีส่วนคล้ายกับการเกิดการ
แพ้ยาอยู่อย่างหนึ่งคือ เมือ่ เทียบกับจานวนคนทีใ่ ช้ยา
ทัง้ หมดแล้ว มีค นเพีย งส่ ว นน้ อ ยเท่ านั ้น ที่จ ะแสดง
อาการหรือเกิดปญั หาจากยาดังกล่าว กลไกหลักของ
การเกิดภาวะ DITP คือ ยาไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
แอนติบอดีซ่งึ สามารถจับกับเกล็ดเลือดได้ แล้วส่งผล
ให้เกล็ดเลือดถูกทาลาย ทัง้ นี้การเกิดภาวะเกล็ดเลือด
ต่าด้วยกลไกนี้จะต้องมียาอยู่ในร่างกายด้วยตลอดเวลา
โดยตาแหน่ งที่แอนติบอดีไปจับคือ ไกลโคโปรตีนที่ ม ี
ชื่อว่า GPIIb/IIIa หรือ GPIb/V/IX complexes ซึ่งเป็ น
receptor ส าหรับไฟบริโ นเจน (fibrinogen) หรือ von
Willebrand factor ที่ปรากฏอยู่บนผิว ของเกล็ดเลือ ด
ตามลาดับ [4, 5] ส าหรับ กลไกที่แอนติบอดีไ ปทาให้
เกิดการเกิดภาวะ DITP อาจเป็ นไปได้ห ลายลักษณะ
หรือหลายวิธี ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ชนิดของยาที่เป็ น สาเหตุ
(ตารางที่ 2)
Hapten-induced antibody
ย า ท า ห น้ า ที่ เป็ น แ ฮ ป เท น (hapten)
เนื่องจากยาเป็นสารซึง่ มีโมเลกุลเล็ก ลาพังตัวยาเองจะ
ไม่สามารถกระตุน้ ร่างกายให้สร้างแอนติบอดีท่จี าเพาะ
ต่อยาได้ (โดยทัวไปสารที
่
ม่ นี ้ าหนักโมเลกุลในช่วง 2-5
กิโลดาลตัน ไม่ส ามารถกระตุ้น ให้เกิดการตอบสนอง
ทางภูม ิคุ้ม กัน ได้) อาจกล่ าวได้ว่ายาขาดคุ ณ สมบัติ
immunogenicity แต่ ก ารที่ ย าส าม ารถ ก ระตุ้ น ให้
ร่ า งกายสร้ า งแอน ติ บ อดี ท่ี จ าเพ าะต่ อ ยาได้ นั ้ น
เนื่องจากยาไปรวมกับโปรตีนบางอย่าง เรียกโปรตีนที่
รวมกับยาแล้วทาให้ร่างกายสามารถสร้างแอนติบอดี
ต่อยานัน้ ได้ว่าโปรตีนพาหะ (carrier protein) หรืออาจ
กล่ า วได้ ว่ า โปรตี น พาหะช่ ว ยท าให้ ย ามีคุ ณ สมบัติ
immunogenicity หรือกระตุน้ ให้เกิดการตอบสนองทาง
ภูมคิ ุม้ กันได้ แอนติบอดีทส่ี ร้างขึน้ นี้อาจมีทงั ้ ทีจ่ าเพาะ
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ต่อยาและจาเพาะต่อโปรตีนพาหะ ยาที่มรี ายงานว่ ามี
คุณสมบัตเิ ป็ นแฮปเทนและสามารถกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างแอนติบ อดีด้ว ยวิธีท่ีก ล่ าวมานี้ ไ ด้แ ก่ penicillin
และ penicillin derivatives อย่างไรก็ตามยากลุ่มนี้มกั
ทาให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีไปทาลายเม็ดเลือดแดง
จนท าให้ เ กิ ด ภาวะโลหิ ต จาง (immune hemolytic
anemia) ได้บ่อยกว่าการทาให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี
ไปทาลายเกล็ดเลือดจนทาให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ า
หรือภาวะ DITP [6]
Drug-dependent antibody
ยาไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีโดยตรง
แอนติ บ อดี ท่ี เ กิ ด ขึ้น มัก พบว่ า มีค วามจ าเพาะต่ อ
เอปิ โ ทป (epitope) หรือ ต าแหน่ งบนเกล็ ด เลื อ ดที่
ต่างกันได้หลากหลายตาแหน่ง เอปิโทปทีพ่ บบ่อยว่ามี
การสร้างแอนติบอดีจาเพาะเกิดขึ้นและเกี่ย วข้อ งกับ
การเกิดภาวะ DITP คือ ไกลโคโปรตีน GPIb/Ix, GPV
แล ะ GPIIb/IIIa น อ กจาก นี้ ยั ง พ บ ว่ า มี ก ารส ร้ า ง
แอ น ติ บ อดี ท่ี จ าเพ าะต่ อ platelet-endothelial cell
adhesion molecule-1 (PECAM-1) ด้ ว ย ทั ้ ง นี้
แอนติ บ อดี จ ะสร้า งก็ ต่ อ เมื่อ ยัง มีย าอยู่ ใ นร่ า งกาย
เท่านัน้ จึงเรียกแอนติบอดีทถ่ี ูกสร้างขึน้ ด้วยกลไกนี้ว่า
drug-dependent antibody (DDAbs) และที่น่ าสนใจก็
คื อ แ อ น ติ บ อ ดี ท่ี พ บ ใน ผู้ ป่ ว ย แต่ ล ะราย มั ก มี
ความจาเพาะต่อเอปิ โทปใดเอปิ โทปหนึ่งเท่านัน้ ยาที่
พบบ่ อ ยว่ า ท าให้ เ กิ ด ภาวะ DITP ด้ ว ยกลไกนี้ ค ื อ
quinine แ ล ะ quinidine แ ล ะย าป ฏิ ช ี ว น ะใน ก ลุ่ ม
sulfonamide เป็นต้น [3]
การสร้า งแอนติ บ อดีต่ อ เอปิ โ ทปซึ่ ง เป็ น
โครงสร้างส่วนหนึ่งของเกล็ดเลือดนัน้ เชื่อ ว่าอาจเกิด
จากยาไปจับกับโครงสร้างเหล่านี้ แล้วส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างบางอย่างของไกลโคโปรตีน
ที่อ ยู่ บ นผิว ของเกล็ ด เลือ ดกลายเป็ น เอปิ โ ทปใหม่
เรียกว่า compound epitope [4, 7] จึงทาให้โครงสร้าง
ดังกล่าวนัน้ สามารถกระตุ้นให้ร่างการสร้างแอนติบอดี
ที่จาเพาะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยงั เป็ นไปได้ว่ายาอาจ
ไปมีผลทาให้แอนติบอดีทม่ี อี ยู่แล้วในร่างกายเกิดการ
เปลี่ย นแปลงโครงสร้า งที่บ ริเวณ antibody binding
site (Fab) จนสามารถจับกับไกลโคโปรตีนบางชนิดที่
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อยู่บนผิวของเกล็ดเลือดได้ [8] อย่างไรก็ตามมีรายงาน
ว่าในผูป้ ่วยทีอ่ ยู่ในภาวะ DITP ทีเ่ กิดจากการได้รบั ยา
quinine สามารถตรวจพบแอนติบอดีท่จี าเพาะต่ อยา
quinine โดยตรงได้ดว้ ย [8]
GPIIb/IIIa inhibitors
ยามีคุณสมบัติเป็ นตัวยับยัง้ (inhibitors) โดย
ย าส าม ารถ ไป จั บ กั บ ไก ล โค โป รตี น GPIIb/IIIa
complex (หรือ IIb/3 integrin) ซึง่ อยู่บนเกล็ดเลือด
แล้วยับยัง้ หรือขัดขวางไม่ให้ไฟบริโนเจนจับกับที่ร บั
ดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ เกล็ด เลือ ดไม่ ส ามารถเกาะกลุ่ ม
(platelet-platelet aggregation) และไม่ส ามารถสร้า ง
ลิม่ เลือดหรือทรอมบัส (thrombus) เมือ่ เกิดแผลหรือมี
การฉีกขาดของหลอดเลือด ดังนัน้ จึงทาให้เกิดภาวะ

DITP ย าที่ ม ี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ที่ ก ล่ า วม านี้ ได้ แ ก่
tirofiban, eptifibatide และ abciximab เป็นต้น
tirofiban และ eptifibatide เป็ นยาสังเคราะห์ท่ี
มีโครงสร้าง arginylglycylaspartic acid อยู่ภายใน ซึ่ง
โครงสร้างดังกล่าวประกอบด้วยมีกรดอะมิโนสามชนิด
คือ Arginine-Glycine-Aspartic acid เรียงต่อกัน (ArgGly-Asp หรือ เรีย กว่า RGD) โดยโครงสร้าง RGD ที่
อยู่ในยาสามารถจับกับ GPIIb/IIIa บนเกล็ด เลือ ดได้
[3] ส่ ว น abciximab คื อ โค รงส ร้ า งใน ส่ ว น Fab
ข อ งอิ ม มู โ น โก ลบู ลิ น (immunoglobulin) ซึ่ ง เป็ น
chimeric human-mouse monoclonal antibody
(7E3) ทีจ่ าเพาะต่อ GPIIIa บนเกล็ดเลือด [9]

ตารางที่ 1 ยาทีม่ สี ่วนกระตุน้ ให้เกิด drug-induced thrombocytopenia (DIT) [1]
Drug Category
Heparin
Cinchona alkaloids
Platelet inhibitors
Antirheumatic agents
Animicrobial agents
Sedatives and anticonvulsant agents
Histamine-receptor antagonists
Analgesic agents
Diuretic agents
Chemotherapeutic and immunosuppressant
agents

Drugs Implicated in Five or More Reports
Unfractionated heparin, low-molecular weight
heparin
Quinine, quinidine
Abciximab, eptifiatide, tirofiban
Gold salts
Linezolid, rifampin, sulfonamide, vancomycin
Carbamazepine, phenytoin, valproic acid
Cimetidine
Acetaminophren, diclofenac, naproxen
Chlorothiazide
Fludarabine, oxaliplatin

Other Drugs
D-penicillamine
Diazepam
Ranitidine
Ibuprofen
Hydrochlorothiazide
Cyclosporine, rituximab

ตารางที่ 2 กลไกการเกิด drug-induced immune thrombocytopenia (DITP) [3]
Type
Hapten-induced antibody
Drug-dependent antibody

Mechanisms
Drug forms covalent linkage to membrane glycoprotein and acts
as a hapten to induce a drug-dependent antibody response.
Drug binds to site on membrane glycoprotein and forms a
“compound” epitope or induces a conformational change
elsewhere in the molecule for which the antibody is specific.
The immunogen can be a drug metabolite.

Examples
Penicillin and penicillin
derivatives?
Quinidine, quinine, NSAIDs,
various antibiotics, sedatives,
anticonvulsants, many others
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ตารางที่ 2 (ต่อ) กลไกการเกิด drug-induced immune thrombocytopenia (DITP) [3]
Type
GPIIb/IIIa inhibitors
Ligand mimetic

Drug-specific antibody
Drug-induced autoantibody

Immune complex

Mechanisms

Examples

Drug reacts with the RGD recognition sequence on (GPIIb/IIIa)
and induces a conformational change elsewhere in the integrin
complex that is recognized by antibody?
Drug (chimeric Fab fragment) induces antibody-specific for murine
sequences that control specificity for GPIIb/IIIa.
Drug perturbs the immune response in such a way that drugindependent antibodies specific for a cell membrane GP are
produced.
Drug reacts with a normal protein (PF4) and reconfigures it to
form an immunogenic complex; antibody binds to this complex
and forms an immune complex; the immune complex activates
platelets via Fc receptor.

Tirofiban eptifibatide,
roxifiban, others

การเกิดภาวะ DITP ภายในเวลาไม่ก่ชี วโมง
ั่
หลังได้รบั ยาเหล่านี้เป็นครัง้ แรก ทาให้เชือ่ ว่ากลไกการ
เกิด ภาวะ DITP ของยาในกลุ่ ม GPIIb/IIIa inhibitors
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากก ารท างาน ข อ งระบ บ ภู มิ คุ้ ม กั น
(nonimmune factors) อย่ า งไรก็ ต ามมีผู้ ร ายงานว่ า
ภาวะ DITP ทีเ่ กิดจากยา tirofiban และ eptifibatide มี
สาเหตุ ม าจากผู้ ป่ ว ยสร้ า งแอนติ บ อดี จ าเพาะต่ อ
GPIIb/IIIa บนเกล็ ด เลือ ด ซึ่ ง การสร้า งแอนติ บ อดี
ดัง กล่ า วน่ า จะเกิด จากยาไปจับ กับ GPIIb/IIIa แล้ว
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างโมเลกุลของ
GPIIb/IIIa (conformational change) จ น ส า ม า ร ถ
กระตุ้นระบบภูมคิ ุม้ กันให้เกิดการตอบสนองและสร้าง
แอนติบ อดีต่ อ โครงสร้า งดัง กล่ า วได้ แต่ ท ัง้ นี้ ผู้ป่ ว ย
จะต้ อ งเคยได้ ร ับ ยานี้ ม าก่ อ น และยาได้ ก ระตุ้ น ให้
ร่างกายสร้างแอนติบอดีไว้ก่อนแล้ว ดังนัน้ เมื่อผู้ป่วย
ได้รบั ยาเดิมอีกในภายหลังจึงทาให้เกิดภาวะ DITP ได้
อย่ างรวดเร็ว หรือ เฉีย บพลัน [10] นอกจากนี้ ย ังอาจ
เป็ นไปได้ด้วยว่าแอนติบอดีต่อ GPIIb/IIIa เกิดขึน้ เอง
ตามธรรมชาติ (naturally occurring antibody) ซึ่งพบ
ได้ ใ นผู้ ป่ ว ยบางรายที่ ไ ม่ ม ีป ระวัติ ว่ า เคยได้ ร ับ ยา
tirofiban และ eptifibatide มาก่ อ นเลย [10] การเกิด
แอนติบอดีต่อ GPIIb/IIIa ซึ่งเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
นี้ นั บ เป็ นเรื่ อ งที่ น่ าสนใจและยั ง ไม่ ส ามารถห า
คาอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้

Abciximab
Gold salts, procaine
amide
Heparin

ภาวะ DITP อย่ า งเฉี ย บพลัน หรือ หลัง จาก
ได้รบั ยาเพียงไม่ก่ชี วโมงในผู
ั่
้ท่ไี ด้รบั ยา abciximab ก็
เชื่อ ว่ า เกิด จากกลไกเดีย วกัน กับ ยา tirofiban และ
eptifibatide โดย Fab ของยา abciximab ไปจับ กั บ
GPIIIa บนเกล็ดเลือด แล้วยับยัง้ ไฟบริโนเจนไม่ให้มา
จับกับ GPIIb/IIIa ส่ งผลให้เกิดภาวะ DITP ซึ่งพบได้
ทัง้ ในผูท้ ่ไี ด้รบั ยานี้เป็ นครัง้ แรก (พบได้ 1-2%) หรือผู้
ที่ได้รบั ยานี้ในครัง้ ต่อ ๆ มา (พบได้สูงถึง 10%) ส่วน
ในรายทีม่ ภี าวะ DITP เกิดขึน้ อย่างช้า ๆ ภายหลังจาก
ได้ร บั ยานี้ น่ าจะเป็ น เพราะยานี้ส ามารถเกาะอยู่บ น
เกล็ดเลือดได้นานหลายสัปดาห์ ส่งผลให้เกล็ดเลือดถูก
ทาลายโดยแอนติบอดีท่ถี ูกสร้างขึน้ ใหม่ภายหลังจาก
เกิดการตอบสนองทางภูมคิ ุ้มกัน [3] นอกจากนี้ย งั มี
ข้อเสนอทีอ่ าจเป็ นไปได้ว่าแอนติบอดีจากผูป้ ่วยทีเ่ กิด
ภาวะ DITP เนื่อ งจากการรับยา abciximab น่ าจะไป
จับ กับ เอปิ โ ทปซึ่ง เป็ น โปรตีน ที่ม าจากหนู (murine
sequence epitope) ซึ่ ง อยู่ ใ น โมเลกุ ล ยาดั ง กล่ า ว
(เนื่ อ งจาก abciximab เป็ น chimeric human/mouse
Fab fragment) หรืออาจไปจับกับเอปิ โทปซึ่งเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของ GPIIb/IIIa หลังจากที่
ยาไปจับก็ไ ด้ ในขณะที่แอนติบอดีท่พี บในคนปกติท่ี
ได้รบั ยาแต่ไม่เกิดภาวะ DITP กลับไปจับกับเอปิ โทป
ซึ่ ง เป็ น โปรตี น จากคน (human sequence epitope)
ซึง่ อยู่ในโมเลกุลยา [11]
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Drug-induced autoantibody
นอกจากยาจะไปกระตุ้ น ให้ ส ร้า ง DDAbs
ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในผู้ป่วยบางรายยารักษา
โรค บ างช นิ ดส าม ารถ ก ระตุ้ น ให้ ร่ า งกาย ส ร้ า ง
แอนติ บ อดี ต่ อ ตั ว เอง เรีย กว่ า ออโตแอนติ บ อดี
(autoantibody) ซึ่งเป็ นแอนติบอดีทม่ี คี วามจาเพาะต่อ
เอปิโทปซึ่งอยู่บนเซลล์/เนื้อเยื่อหรือส่วนประกอบของ
ร่างกายตนเอง อย่างไรก็ตามออโตแอนติบอดีทเ่ี กิดขึน้
เหล่านี้มกั อยู่ในร่างกายไม่นาน มีผู้ป่วยน้ อยรายที่ออ
โตแอนติบอดีคงอยู่ในร่างกายได้เป็ น ระยะเวลานาน
จนน าไปสู่ โ รคเกล็ ด เลื อ ดต่ า ชนิ ด เรื้ อ รัง เรีย กว่ า
autoimmune thrombocytopenic purpura (AITP) [3]
ยาทีม่ กี ลไกกระตุ้นให้ร่างการสร้างออโตแอนติบอดีต่อ
ตัวเอง ได้แก่ gold salt, procaine amide และ - และ
-interferon เป็ นต้น [12] อย่างไรก็ตามกลไกการเกิด
ออโตแอนติบ อดีจ ากการรับ ยาเหล่ า นี้ ย ัง ไม่ ท ราบ
แน่ ช ัด แต่ ส มมติ ฐ านหนึ่ ง ที่เชื่อ ว่ า น่ า จะเป็ น ไปได้
คือ ยาไปท าให้ เ กิด การเปลี่ย นแปลงของไกลโค โปรตี น ที่ ผ ิ ว ของเกล็ ด เลื อ ด ท าให้ ไ กลโคโปรตี น
ที่ผ ิว ของเกล็ ด เลือ ดกลายเป็ น แอนติเจนชนิ ด ใหม่
เรีย กว่ า neoantigen ซึ่ ง แอนติ เจนดัง กล่ า วจะผ่ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร antigen processing โ ด ย antigenpresent cells (ไ ด้ แ ก่ dendritedic cells แ ล ะ
macrophages เป็ นต้น) ทาให้เกิดเอปิ โทปชนิดพิเศษ
ที่เรีย กว่ า cryptic epitope ซึ่งเป็ น สาเหตุ ให้ร่า งกาย
สร้างออโตแอนติบอดีทจ่ี าเพาะต่อเกล็ดเลือด [13] จาก
การทดลองในสัต ว์พ บว่าไอออนโลหะหนักบางชนิ ด
เช่ น Hg++ และ Au+++ สามารถท าให้ เ กิ ด cryptic
epitope และเป็ นไปได้ว่าในผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นโรครูมาตอยด์
(rheumatoid arthritis) ซึ่ ง ได้ร ับ การรัก ษาด้ ว ย gold
salt และมีการสร้างออโตแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด ซึ่ง
นาไปสู่อ าการเกล็ดเลือดต่ านัน้ น่ าจะเกิดจากกลไกนี้
[14]
Immune Complex
อีกสมมติฐานหนึ่งทีอ่ าจเป็นไปได้ในการทาให้
เกิดภาวะ DITP หลังจากทีไ่ ด้รบั ยา คือแอนติบอดีทถ่ี กู
กระตุ้นให้สร้างขึ้นมาหลังจากได้รบั ยานัน้ สามารถจับ
กับยาทีม่ อี ยู่ในร่างกายโดยตรง กลายเป็ นโครงสร้างที่

เรี ย ก ว่ า immune complex เมื่ อ immune complex
เหล่านี้บงั เอิญไปเกาะอยู่บนผิวของเกล็ดเลือดจะด้วย
เหตุผลใดก็ต าม ก็สามารถเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
เกิด การแตกสลายของเกล็ด เลือ ดได้ อย่ างไรก็ต าม
สมมติฐานนี้ยงั ไม่มกี ารทดลองหรืองานวิจยั ทีส่ นับสนุ น
หรือรองรับ เนื่องจากพบว่า DDAbs จะจับกับผิวของ
เก ล็ ด เลื อ ด โด ย อ า ศั ย Fab fragment ไ ม่ ใช่ Fc
fragment [3]
อย่ างไรก็ดี กลไกการทาลายเกล็ดเลือดโดย
immune complex นี้ พบว่ าเกิด ขึ้น จริงในผู้ท่ีม ีเกล็ด
เลื อ ดต่ าจากการได้ ร ับ ย า heparin ห รื อ เรี ย กว่ า
heparin-induced thrombocytopenia (HITP) ซึ่งภาวะ
นี้แตกต่างจากภาวะ DITP ทีเ่ กิดจากกลไกอื่น ๆ ทีไ่ ด้
กล่าวมาก่อ นหน้ านี้ คือ แอนติบอดีท่พี บในผู้ท่อี ยู่ใน
ภาวะ HITP เป็ นแอนติบอดีทจ่ี าเพาะต่อโมเลกุลทีเ่ กิด
จากการจับ กัน ระหว่ างสารซึ่งหลัง่ ออกมาจากเกล็ด
เลือ ด เรีย กว่ า platelet factor 4 (PF4 หรือ CXCL4)
กั บ heparin กลาย เป็ น องค์ ป ระกอบข น าดให ญ่
เรียกว่า complex จากนัน้ complex ดังกล่าวจะไปจับ
กั บ Fc receptor (Fc gamma RIIA receptor) ซึ่ ง อยู่
บนผิวของเกล็ดเลือด แล้วกระตุ้นการทางานของเกล็ด
เลือ ด (platelet activation) มากกว่ า ที่ จ ะไปท าลาย
เกล็ดเลือด [15]
การวิ นิจฉัยทางห้องปฏิ บตั ิ การ
การวินิจฉัยภาวะ DITP ต้องอาศัยการสังเกตและ
ประสบการณ์ ข องแพทย์ผู้วนิ ิจฉัย ผู้ป่วยภาวะ DITP
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ต้ อ งการการรัก ษา หากทราบยาที่เป็ น
สาเหตุทาให้เกิดเกล็ดเลือดต่าจากการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ย
และให้ผู้ป่วย หยุดยาดังกล่าว อาการเกล็ดเลือดต่ าก็
จะหายไปเอง อีก ทัง้ ปริม าณเกล็ด เลือ ดก็ ส ามารถ
กลับ มาอยู่ ในระดับ ปกติไ ด้เอง แต่ บ างครัง้ การซัก
ประวัติ ก็ ไ ม่ อ าจหาสาเหตุ ท่ี แ ท้ จ ริง ได้ เนื่ อ งจาก
นอกจากยาแล้วสารสมุนไพรบางชนิดที่เป็ นส่วนผสม
ในอาหารและเครื่องดื่มสามารถทาให้เกิดภาวะ DITP
ได้เช่นกัน
การตรวจภาวะเกล็ ด เลื อ ดต่ าท าได้ โ ดยวิ ธี
complete blood count และนับจานวนเกล็ดเลือด หรือ
เจาะไขกระดู ก มาตรวจนั บ จ านวน megakaryocyte
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ส่วนการตรวจหาแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดเป็นวิธหี นึ่งที่
ช่ ว ยยื น ยัน ว่ า เกล็ ด เลื อ ดต่ า นั ้น เป็ น ผลจากยาไป
กระตุ้น ให้ร่างกายสร้าง แอนติบอดีต่ อ เกล็ดเลือ ดใน
ร่า งกายจริง วิธีก ารตรวจมีห ลายวิธี ได้แ ก่ platelet
immunofluorescence test (โดยการใช้ส ารเรือ งแสง
ติ ด กับ โมเลกุ ล anti-IgG เพื่ อ ใช้ ต รวจหาอิ ม มู โ น โกลบู ล ิ น ที่ จ ับ อยู่ ก ั บ เกล็ ด เลื อ ด หรื อ อาจใช้ ส าร
กัม มัน ตรังสีแ ทนสารเรือ งแสงก็ไ ด้) , enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA), flow cytometry
และ immunoprecipitation-Western blotting (IP-WB)
เป็นต้น [16] อย่างไรก็ตามปจั จัยทีค่ วรคานึงถึงในกรณี
ทีต่ รวจไม่พบแอนติบอดีดงั กล่าวคือ ความสามารถใน
การละลายน้ า หรือของเหลวทีใ่ ช้เป็ นตัวทาละลายของ
ยาบางชนิ ด อาจไม่ ดี ยาบางชนิ ด อาจต้ อ งผ่ า น
กระบวนการเมตาบอลิซมึ ของร่างกายก่อนจึงจะอยู่ใน
รูป แบบ (form) ที่เหมาะสมต่ อ การท าให้เกิด ภาวะ
DITP [3]
การรักษาและการพยากรณ์โรค
ผู้ ป่ ว ยภาวะ DITP ส่ ว นใหญ่ ม ัก มีอ าการจุ ด
เลื อ ดอ อก ห รื อ จ้ า เลื อ ดอ อกต ามผิ ว ห นั ง แต่ ไม่
จาเป็นต้องรักษา เพียงแค่หยุดรับยาทีเ่ ป็ นสาเหตุ หาก
ไม่แน่ ใจว่ายาใดเป็ นสาเหตุทาให้เกิดภาวะ DITP ควร
หยุดยาทุกชนิดไว้ก่อน หากจาเป็ นต้องใช้ยานัน้ จริงๆ
ควรเลี่ย งไปใช้ย าตัว อื่น ที่มสี รรพคุณ เทีย บเคียงแต่ ม ี
องค์ประกอบทางเคมีท่ีแตกต่ างกัน ในรายที่มเี กล็ด
เลือ ดต่ า มากและผู้ ป่ ว ยมีอ าการ “wet purpura” ซึ่ ง
หมายถึง มีจุ ด จ้ า เลือ ดขนาดใหญ่ (ขนาดเส้น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางมากกว่ า 0.5 เซนติ เมตร) ตามร่ า งกาย
ร่วมกับมีเลือ ดออกตามเยื่อ บุต่าง ๆ (เช่น เลือ ดออก
ตามไรฟ นั เลือ ดก าเดาไหล เป็ น ต้น ) ควรได้ร บั การ
รักษาด้วยวิธกี ารให้เกล็ดเลือด (platelet transfusion)
มิฉ ะนั น้ ผู้ป่ ว ยอาจเสีย ชีว ิต เนื่ อ งจากมีเลือ ดออกใน
สมองและในปอดได้ [1] ในเบื้องต้นเมื่อพบว่าผูป้ ่วยมี
เกล็ ด เลือ ดต่ า แพทย์ ม ัก ให้ ย า corticosteroids ซึ่ ง
มักจะไม่ได้ผลถ้าเกล็ดเลือดต่ านัน้ เกิดเนื่องจากภาวะ
DITP นอกจากนี้ อ าจรัก ษาด้ ว ยการให้ intravenous
immune globulin หรือ ท า plasma exchange ในราย
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ที่มอี าการเกล็ดเลือดต่ าแบบเฉียบพลัน [1] อย่างไรก็
ตามการรักษาด้วยสองวิธหี ลังนี้กย็ งั ให้ผลไม่แน่นอน
สรุป
ั หาทางการแพทย์ ป ญ
ั หา
ภาวะ DITP เป็ น ป ญ
หนึ่งที่น่าสนใจและมักจะถูกมองข้าม ยาที่เป็ นสาเหตุ
ให้เกิดภาวะ DITP มีอยู่หลายกลุ่ม และกลไกการทาให้
เกิดภาวะดังกล่ าวก็แตกต่างกัน ไป เช่น ยาทาหน้าที่
เป็ น แฮปเทน (เช่ น penicillin) ยากระตุ้น ให้เกิด การ
สร้ า งแอน ติ บ อดี ต่ อ เกล็ ด เลื อ ด ที่ เ รี ย กว่ า drugdependent platelet antibody (เช่ น quinine) fibandependent antibody ( เ ช่ น tirofiban) ย า เ ป็ น
monoclonal antibody สามารถไปจับ กับ โครงสร้า ง
บางอย่างบนเกล็ดเลือ ด (เช่น abciximab) ยากระตุ้น
ให้เกิดการสร้าง autoantibody (เช่น gold salt) และยา
จั บ กั บ แ อ น ติ บ อ ดี เ ป็ น immune complex (เช่ น
heparin) เป็ น ต้ น การซั ก ประวัติ ผู้ป่ ว ยร่ ว มกับ การ
ตรวจทางห้อ งปฏิบ ัติก ารเป็ น วิธีท่ีช่ ว ยในการตรวจ
วินิ จฉัย ภาวะ DITP และหายาที่เป็ น สาเหตุ ข องการ
เกิดภาวะดังกล่าว การตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นได้แก่
การตรวจระดับเกล็ดเลือ ด ตรวจดูจุดเลือ ดออกตาม
ผิว หนัง และอาการเลือ ดออกตามเนื้อ เยื่อ อื่น ๆ ทัว่
ร่างกาย อาการเกล็ดเลือดต่ ามักพบภายใน 1 หรือ 2
สัปดาห์ห ลังจากได้รบั ยาที่ค าดว่าจะเป็ น สาเหตุ เป็ น
ครัง้ แรก หรือ ภายในเวลาไม่ก่ีช วโมงส
ั่
าหรับ ยาบาง
ชนิด (เช่น tirofiban และ abciximab) หรืออาจเกิดขึ้น
ทันทีภายหลังจากที่ได้รบั ยาที่เป็ นสาเหตุ แต่ร่างกาย
เคยได้รบั ยานัน้ มาก่อน การรักษาภาวะ DITP ทาได้
โดยการหยุดยาทีค่ าดว่าเป็ นสาเหตุทนั ที การให้เกล็ด
เลือด หรือการรักษาตามอาการอื่น ๆ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
ความรุน แรงของอาการเลือ ดออกของผู้ป่ วย วิธีการ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดนับเป็ นอีกวิธหี นึ่งที่
ช่วยยืนยันว่าเกล็ดเลือดต่ าเกิดจากยาและเป็ น DITP
จริง เช่ น flow cytometry แต่ ว ิธีก ารตรวจดัง กล่ า ว
จ าเป็ นต้ อ งอาศั ย ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารที่ ท ั น สมั ย และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
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