โรคลมชักกับพันธุศาสตร์ เรื่องน่ ารู้สาหรั บคุณ
1.พันธุศาสตร์ คืออะไร?
พันธุศาสตร์ เป็ นวิชาที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมหรื อเรี ยกว่า ยีน (gene)และแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึง่ ศึกษาว่า
รุ่นพ่อแม่สง่ ผ่านลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละคนไปยังรุ่นลูกได้ อย่างไร คนทุกคนจะได้ รับการถ่ายทอดสารพันธุกรรมมา
จากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง คนทุกคนมีลกั ษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองจึงทาให้ แต่ละคนแตกต่างกันเช่น ความสูง สีตา
สุขภาพ ความเจ็บป่ วยเป็ นต้ น ดังจะเห็นว่าพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมีความคล้ ายกันหลายอย่างแต่ก็ไม่เหมือนกับพ่อแม่
หรื อพี่น้องทังหมด
้
ทังนี
้ ้ความแตกต่างนี ้ขึ ้นอยู่กบั สารพันธุกรรมและสิง่ แวดล้ อมเช่น น ้าหนักตัวมีผลมาจากทังพั
้ นธุกรรมและวิถี
ชีวิต
2. สารพันธุกรรมของเราคืออะไร?
สารพันธุกรรมหรื อยีนบรรจุอยูใ่ นเซลล์ โดยจัดเรี ยงตัวเป็ นรูปแท่ง เรี ยกว่า โครโมโซม (รูปที่ 1A) โครโมโซมมีลกั ษณะโครงสร้ าง
คล้ ายเส้ นด้ ายทีอ่ ดั แน่นและบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรม โดยสารพันธุกรรมจะเรี ยงร้ อยประกอบกันเป็ นสายโครโมโซมคล้ าย
ลักษณะของลูกปั ดที่อยูบ่ นเส้ นด้ าย คนแต่ละคนมีจานวนโครโมโซม 23 คู่ โดยโครโมโซมแต่ละคูจ่ ะได้ รับการถ่ายทอดมาจาก
พ่อและแม่คนละแท่ง ในจานวนโครโมโซม 23 คูน่ ี ้ มีโครโมโซมหนึง่ คูท่ ี่เป็ นคูพ่ เิ ศษซึง่ จะบ่งบอกความเป็ นเพศของคนๆ นัน้
โดยเพศชายมีโครโมโซม X และ Y ส่วนเพศหญิงมีโครโมโซม X สองแท่ง (รูปที่ 1B) สีชมพูและสีฟ้าแทนโครโมโซมของแม่
และพ่อตามลาดับ เพศชายได้ รับการถ่ายทอดโครโมโซม X มาจากแม่และโครโมโซมY จากพ่อ ส่วนเพศหญิงได้ รับโครโมโซม X
จากทังพ่
้ อและแม่
รูปที่ 1 โครงสร้ างสารพันธุกรรมในมนุษย์
1A

1B

องค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ของโครโมโซมคือ ดีเอ็นเอ (DNA:deoxyribonucleic acid) ซึง่ มีโครงสร้ างเป็ นสายโมเลกุลยาวสอง
สายพันกันเป็ นเกลียวคล้ ายบันไดวน (รูปที่ 1A) สายโมเลกุลดีเอ็นเอแต่ละสายเกิดจากการเรี ยงต่อกันของสารที่เรียกว่า “เบส”

(bases) เบสมี 4 ชนิดคือคือ G C T และ A การเรี ยงลาดับ (sequence) ของเบสเหล่านี ้ เช่น GCT GAT TTT ก่อให้ เกิด
รหัสทางพันธุกรรมซึง่ เป็ นตัวกาหนดข้ อมูลในการสร้ างโปรตีนซึง่ จาเป็ นต่อโครงสร้ างและการทาหน้ าที่ของร่างกายมนุษย์
โปรตีนถูกสร้ างจากกรดอะมิโน (amino acids) โดยอาศัยเบส 3 ตัวเป็ นตัวกาหนดชนิดของกรดอะมิโน สารพันธุกรรมหรื อยีน
จึงเสมือนเป็ นแบบพิมพ์เขียวในการสร้ างโปรตีน ปั จจุบนั พบว่าบนโครโมโซมทังหมด
้
23คูน่ นั ้ มียนี รวมอยูก่ ว่า20,000 ยีน
รูปที่ 2 ดีเอ็นเอ รหัสพันธุกรรม และการสร้ างโปรตีนในมนุษย์

3. การกลายพันธุ์คืออะไร?
การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรม คือการเปลีย่ นแปลงอย่างสิ ้นเชิงของการเรี ยงลาดับดีเอ็นเอซึง่ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาในการสร้ าง
โปรตีน การกลายพันธุ์มีหลายแบบตังแต่
้ การเปลีย่ นแปลงของเบสเพียงหนึง่ เบส ( A, T, C หรื อ G) หรื อสองสามเบส (รูปที่
3A) ไปจนถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างมากทาให้ สารพันธุกรรมเกินหรื อขาดหายไป ซึง่ อาจขาดหายไปบางส่วนหรื อโครโมโซม
โซมหายไปทังแท่
้ ง(รูปที่ 3B) การกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมเกิดขึ ้นได้ สองทางคือการเกิดการกลายพันธุ์ที่รับการถ่ายทอดมา
จากบิดามารดา (hereditary mutations) และการเกิดขึ ้นเองเฉพาะในคนคนนัน้ (de novo mutations)
รูปที่ 3 ตัวอย่ างการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมที่ทาให้ เกิดโรค เช่ น โรคลมชัก

รูปที่ 3A สารพันธุกรรมเปลี่ยนที่ตาแหน่ งเบสเดียว

รูปที่ 3B ชิน้ ส่ วนโครโมโซมหายไปบางส่ วน

4. โรคลมชักเป็ นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ ?
ปั จจัยทางพันธุกรรมถูกเชื่อว่ามีบทบาทสาคัญต่อการเกิดโรคลมชักหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามเป็ นเรื่ องน่าแปลกใจที่ผ้ ปู ่ วย
โรคลมชักส่วนใหญ่ไม่มีญาติพี่น้องเป็ นโรคลมชัก หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั พบว่าบทบาทของพันธุกรรมในโรค
ลมชักนันเป็
้ นเรื่ องซับซ้ อน พบยีนหลายยีนที่มีบทบาทต่อการเกิดโรคลมชักแต่ไม่ได้ มีผลมากนัก ดังนันจึ
้ งทาให้ คาดเดาได้
ยากว่าใครจะมีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคลมชัก แม้ วา่ บางครอบครัวมีสมาชิกหลายคนเป็ นโรคลมชักแต่พบครอบครัว
ประเภทนี ้ไม่มาก การเกิดโรคลมชักในครอบครัวเหล่านี ้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงยีนเดียวซึง่ ทาให้ สมาชิกคนอื่น ๆ
ในครอบครัวมีความเสีย่ งที่จะเป็ นโรคลมชักด้ วย ดังนันการตรวจเพิ
้
่มเติมเพื่อค้ นหายีนก่อโรคในครอบครัวเหล่านี ้จึงถือเป็ น
ข้ อมูลที่สาคัญที่จะนามาใช้ ประกอบการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวต่อไป
5. ถ้ าฉันตัง้ ครรภ์ และเป็ นโรคลมชัก ลูกของฉันจะเป็ นลมชักด้ วยไหม?
โรคลมชักบางชนิดอาจเกิดกับสมาชิกในครอบครัวเดียวกันได้ หลายๆคน อย่างไรก็ตามความเสีย่ งต่อการเกิดโรคลมชักใน
สมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยโรคลมชักนันไม่
้ มาก ความเสีย่ งของการเกิดโรคลมชักในญาติใกล้ ชิดเช่นบิดามารดา พี่น้อง และลูก
ของผู้ป่วยโรคลมชักจะมากกว่าคนทัว่ ไปประมาณสองถึงสีเ่ ท่าขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของโรคลมชัก โอกาสเกิดโรคลมชักในญาติพี่น้อง
ของผู้ป่วยทีม่ ีโรคลมชักแบบทัว่ ไป (generalized epilepsy) จะสูงกว่าผู้ป่วยที่เป็ นโรคลมชักชนิดเฉพาะส่วน (focal epilepsy)
จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคลมชักถ้ ามีบตุ ร 10 คนจะมีเพียงคนเดียวเท่านันที
้ ่เป็ นโรคลมชักข้ อยกเว้ นโรคลมชักบางชนิด
เท่านันที
้ ่มีโอกาสมีบตุ รเป็ นโรคลมชักมากกว่า
6.เราจะทราบได้ อย่ างไรว่ าตัวเราหรือลูกหลานเรามีความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคลมชัก?
ปั จจุบนั มีการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อหาความผิดปกติของยีนหลายยีนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเกิดโรคลมชัก ขันตอนส
้
าคัญก่อนการ
ตรวจยีนคือการปรึกษาทางพันธุกรรม เริ่ มต้ นจากการปรึกษาแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา เพื่อส่งต่อให้ พบแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาพันธุศาสตร์ เพื่อให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางพันธุศาสตร์ โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญจะประเมินความ

เจ็บป่ วยของท่านและคนในครอบครัวอย่างละเอียด และให้ คาแนะนาการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและ/หรื อการตรวจทาง
พันธุกรรมแก่ทา่ น เพื่อประเมินความเสีย่ งของการเกิดโรคลมชักในครอบครัวของท่านต่อไป
7, ฉันจะทาอย่ างไรเพื่อจะได้ มสี ่ วนร่ วมในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคลมชัก?
ปั จจัยด้ านพันธุกรรมมีบทบาทสาคัญต่อการเกิดโรคลมชัก แต่ปัจจุบนั นี ้แพทย์ยงั ไม่พบกลไกที่แท้ จริ งทางพันธุกรรมและสาเหตุ
ทางพันธุกรรมที่ทาให้ เกิดโรคลมชักได้ ทงหมด
ั้
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลไกทางด้ านพันธุกรรมต่อการเกิดโรคลมชักจึงมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการวินิจฉัยและการประเมินความเสีย่ งในการเกิดโรค
ลมชักเพื่อพัฒนาการรักษาโรคลมชักให้ ดียงิ่ ขึ ้น
ในขณะนี ้มีการศึกษามากมายทีก่ าลังดาเนินการอยูเ่ กี่ยวกับพันธุศาสตร์ ของโรคลมชักและกลไกของการเกิดโรคลมชักซึง่ ทาใน
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ท่านสามารถมีสว่ นร่วมในการศึกษาได้ โดย
1. ซักถามจากแพทย์ประจาตัวของท่านหรื อโรงพยาบาลที่เป็ นศูนย์กลางการศึกษาในเขตที่ทา่ นอาศัยอยู่ ท่านสามารถมีสว่ น
ร่วมในเขตพื ้นทีใ่ กล้ บ้านหรื อถูกส่งตัวมายังศูนย์การวิจยั
2. กรณีที่ทา่ นอาศัยอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา ท่านสามารถติดต่อดังนี ้
2.1 องค์กรโรคลมชัก( Epilepsy Foundation) ซึง่ อาจจะส่งตัวท่านมายังศูนย์วิจยั ท่านสามารถสืบค้ นจากอินเตอร์ เน็ต
http://www.epilepsyfoundation.org/research/participateinresearch/current-open-studies.cfm
2.2 HERO: Human Epilepsy Research Opportunities (http://www.epilepsyhero.org/)
2.3 สืบค้ นจากกองทุนสภาวิจยั แห่งชาติเช่น The National Institutes of Health:rials.gov/ct2/results?cond=\”Epilepsy"
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=”Epilepsy
3. ศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ ทางอินเตอร์ เน็ตได้ จาก
3.1 The American Society for Human Genetics (http://www.ashg.org/education/)
3.2 The National Human Genome Research Institute (http://www.genome.gov/education/)
4.ศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับโรคลมชักทางอินเตอร์ เน็ตได้ จาก
4.1 Epilepsy Foundation http://www.epilepsyfoundation.com
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