Thammasat Medical Journal, Vol. 17 No. 4, October - December 2017

623

บทปริทัศน์
โฮโมซิสเตอีนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิมล พันธุเวทย์
บทคัดย่อ
โฮโมซิสเตอีน (Hcy) เป็นกรดอะมิโนที่มีกำ�มะถันเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของเมไทโอนีน หลายการศึกษาจัด Hcy เป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะ Hcy ในเลือดสูงเรียกว่า 
hyperhomocysteinemia บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมแทบอลิซึมของ Hcy ภาวะนี้มีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
ความบกพร่องทางพันธุกรรมในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ Hcy โภชนาการ โรค ยา และอื่นๆ
บทความปริทัศน์นี้นำ�เสนอเกี่ยวกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของ Hcy ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ Hcy ในเลือด สาเหตุของ
การเกิดภาวะ hyperhomocysteinemia กลไกการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะ hyperhomocysteinemia ระดับ Hcy
ในการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับ Hcy ในคนไทย รวมถึงผลของการรักษาที่ลดระดับ
Hcy ต่อการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้ว่าการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่รายงานว่าการเสริมวิตามินบี มีผลลด
ระดับ Hcy แต่ปัจจุบันยังไม่แนะนำ�การเสริมวิตามินบี เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด
คำ�สำ�คัญ:   โฮโมซิสเตอีน, ภาวะโฮโมซิสเตอีนในเลือดสูง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, การเสริมวิตามินบี
วันที่รับบทความ: ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Homocysteine, Hcy (C4H9NO2S หรือ 2-amino4-sulfanylbutanoic acid) เป็นกรดอะมิโนที่มีก�ำมะถันเป็น
ส่วนประกอบ (sulfur-containing amino acid) มีมวลโมลาร์
(molar mass) เท่ากับ ๑๓๕.๑๘ กรัมต่อโมล๑, ๒ Hcy เป็น
เมแทบอไลต์ที่ได้จากกระบวนการ demethylation ของกรด
อะมิโน methionine ซึ่งพบมากในโปรตีนจากสัตว์ (รูปที่ ๑)
Hcy มีบทบาทเกี่ยวข้องในปฏิกิริยา transmethylation ของ
กระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีน๓
ในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ McCully KS๔ รายงานความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะ Hcy ในเลือดสูง (hyperhomocysteinemia) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular
diseases, CVD) หลังจากพบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคทางพันธุกรรมซึง่
เกิดจากความผิดปรกติของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของ Hcy มีการสะสม Hcy ในเลือดและเพิ่มการ
ขับ Hcy ออกทางปัสสาวะ (homocystinuria) ท�ำให้มีแนว
โน้มสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และเสียชีวิตด้วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ (ischemic stroke) ตัง้ แต่กอ่ นอายุ ๒๐ ปี
ต่อมาระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๐ - ๑๙๙๙ มีหลายการศึกษาที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ Hcy ในเลือดสูงต่อการเพิ่มความ
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ ได้แก่ โรคหลอด
เลือดหัวใจโคโรนารีก่อนวัยอันควร (premature coronary
artery disease) โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) และภาวะลิม่ เลือด
อุดตันในหลอดเลือดด�ำ (venous thromboembolism) ถึงแม้วา่
ผูป้ ว่ ยจะมีระดับไขมันในเลือดปรกติกต็ าม๕, ๖ รวมถึงการรายงาน

ความผิดปรกติของการเพิ่มระดับ Hcy ในเลือดในผู้ที่ได้รับ
วิตามินบี ๖ (pyridoxine) บี ๑๒ (cobalamin) และกรดโฟลิก
(folic acid) ไม่เพียงพอ๗, ๘

Hcy ในเลือด
Hcy ที่ อ ยู ่ ใ นเลื อ ดมี ๔ รู ป แตกต่ า งกั น ได้ แ ก่
๑) Protein-bound homocysteine เป็นรูปที่ Hcy จับกับ
โปรตีนในเลือด (albumin) พบมากที่สุด ประมาณร้อยละ ๘๐
- ๙๐ ๒) Homocystine เป็นรูป oxidized homocysteine dimer (Hcy จับกับ Hcy) พบร้อยละ ๕ - ๑๐ ๓) Cysteine homocysteine เป็นรูป heterodimer ที่ Hcy จับกับ cysteine พบ
ร้อยละ ๕ - ๑๐ และ ๔) Homocysteine เป็นรูป free Hcy
พบร้อยละ ๑ ดังนั้นระดับ Hcy รวมในเลือด (total plasma
Hcy หรือ total serum Hcy) จึงรวม Hcy ทุกรูปแบบที่อยู่ใน
เลือด๒, ๓, ๙, ๑๐
ระดับ Hcy ในเลือดที่พบในประชากรปรกติมีค่า
ระหว่าง ๕ - ๑๕ และ ๕ - ๑๒ ไมโครโมลต่อลิตร เมื่อวัดโดย
ใช้เทคนิค High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) และ Immunoassay ตามล�ำดับ๒, ๑๑ ค่าเฉลีย่ ของระดับ
Hcy แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ประชากร ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เพศ (sex)
อายุ (age) อาหาร (diets) และปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic
factors) ที่แตกต่างกัน๒ ค่าอ้างอิง (reference value) ของ
ระดับ Hcy ในเลือดแบ่งตามกลุ่มอายุต่างๆ วัดโดยใช้เทคนิค
HPLC แสดงในตารางที่ ๑๒, ๑๒, ๑๓

ตารางที่ ๑  ค่าอ้างอิงของระดับ Hcy ในเลือดแบ่งตามกลุ่มอายุต่างๆ วัดโดยวิธี HPLC
อายุ (ปี)
		
น้อยกว่า ๓๐
๓๐ - ๕๙
มากกว่า ๕๙
อายุ (ปี)
		
วัยแรกเกิด (Newborns)
วัยรุ่น (Adolescents)
วัยผู้ใหญ่ (Adults ๑๕ - ๖๕)
วัยผู้สูงอายุ (Elderly > ๖๕)
วัยผู้มีอายุตั้งแต่หนึ่งร้อยปีขึ้นไป (Centenarians > ๑๐๐)
HPLC = High Performance Liquid Chromatography

ค่าอ้างอิงของระดับ Hcy ในเลือด (ไมโครโมลต่อลิตร)
(รวบรวมจากเอกสารอ้างอิง ๑๒)
๔.๖ - ๘.๑
เพศหญิง ๔.๕ - ๗.๙
เพศชาย ๖.๓ - ๑๑.๒
๕.๘ - ๑๑.๙
ค่าอ้างอิงของระดับ Hcy ในเลือด (ไมโครโมลต่อลิตร)
(รวบรวมจากเอกสารอ้างอิง ๑๓)
๓-๖
๕-๘
เพศหญิง ๓ - ๑๒
เพศชาย ๖ - ๑๕
๑๕ - ๒๐
๒๕ - ๒๗
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กระบวนการเมแทบอลิซึมของ Hcy
Hcy ในร่างกายถูกเปลีย่ นแปลงโดยอาศัย ๒ กระบวนการ
คือ remethylation และ transsulfuration๑, ๒, ๑๐, ๑๔, ๑๕
ดังแสดงในรูปที่ ๑
Remethylation เป็นกระบวนการเปลี่ยน Hcy
กลับไปเป็น methionine โดยอาศัยเอนไซม์ methionine
synthase (MS) และ methylenetetrahydrofolate
reductase (MTHFR) ซึง่ ต้องการวิตามินบี ๑๒ และโฟเลทเป็น
cofactor (รูปที่ ๑) กระบวนการนี้จะพบในภาวะที่ร่างกายมี
ระดับ methionine ไม่เพียงพอ หากร่างกายมีความบกพร่อง
ทางพันธุกรรมท�ำให้การท�ำงานของเอนไซม์ MTHFR น้อยเกิน
จะมีผลท�ำให้เกิดความบกพร่องของการเปลี่ยน Hcy ไปเป็น
methionine จึงท�ำให้เกิดการสะสมของ Hcy ในเลือดเพิ่มขึ้น
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Transsulfuration เป็ น กระบวนการเปลี่ ย น
Hcy ไปเป็น cysteine โดยอาศัยเอนไซม์ cystathionine
beta-synthase (CBS) และ γ-cystathionase ซึ่งต้องการ
วิตามินบี ๖ เป็น cofactor (รูปที่ ๑) กระบวนการนี้เกิดขึ้น
ในภาวะที่ร่างกายมีระดับ methionine ที่เพียงพอหรือมาก
เกิน จึงท�ำให้เกิดการอิ่มตัว (saturation) ของกระบวนการ
remethylation หากร่างกายมีความบกพร่องทางพันธุกรรม
ท�ำให้การท�ำงานของเอนไซม์ CBS น้อยเกินจะมีผลท�ำให้เกิด
ความบกพร่องของการเปลี่ยน Hcy ไปเป็น cysteine จึงท�ำให้
เกิดการสะสมของ Hcy ในเลือดเพิ่มขึ้น

รูปที่ ๑ กระบวนการเมแทบอลิซึมของ Hcy (รวบรวมและดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง ๑, ๑๐, ๑๔, ๑๕)

B6 = vitamin B6, B12 = vitamin B12, Hcy = homocysteine, MTHFR = methylenetetrahydrofolate reductase,
SAH = S-adenosyl homocysteine, SAM = S-adenosyl methionine, THF = tetrahydrofolate
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ภาวะ Hyperhomocysteinemia

ภาวะ Hcy ในเลือดสูง (hyperhomocysteinemia)
หมายถึง ภาวะที่ระดับ Hcy ในเลือดสูงกว่า ๑๕ ไมโครโมลต่อ
ลิตร การแบ่งระดับของภาวะ hyperhomocysteinemia และ
ความหมายทางคลินกิ ตามความเข้มข้นของระดับ Hcy ในเลือด
แสดงในตารางที่ ๒ ทั้งนี้ การแบ่งระดับ Hcy ในเลือดที่ก�ำหนด
โดยแต่ละเกณฑ์มคี วามแตกต่างกันเล็กน้อย๓, ๑๒ ส�ำหรับคนไทย
ระดับ Hcy ในเลือดทีส่ งู กว่า ๑๔ ไมโครโมลต่อลิตร จัดเป็นภาวะ
hyperhomocysteinemia๑๖
นอกจากนีภ้ าวะ hyperhomocysteinemia สามารถ
แบ่ ง ตามสาเหตุ ก ารเกิ ด คื อ primary (genetic) และ
secondary (acquired) hyperhomocysteinemia๔, ๖, ๑๐
• Primary hyperhomocysteinemia (หรือมัก
รู้จักกันในชื่อของภาวะ homocystinuria) พบได้ยากแต่เป็น
รูปแบบที่รุนแรง ระดับ Hcy ในเลือดสูงกว่า  ๑๐๐ ไมโครโมล
ต่อลิตร มีสาเหตุหลักจากความผิดปรกติทางพันธุกรรมแบบ
autosomal recessive ของยีนที่สร้างเอนไซม์ในกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของ Hcy (MTHFR and CBS deficiency)
• Secondary hyperhomocysteinemia เป็น
รูปแบบที่พบทั่วไป ผู้ป่วยมักมีระดับ Hcy สูงแบบปานกลาง

และสัมพันธ์กบั พยาธิก�ำเนิด อันได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แก่ เชื้ อ ชาติ (race) อาหาร (diets) โรค
(diseases) ยา (drugs) และอื่นๆ (others)
ค่าเฉลี่ยของระดับ Hcy และความชุก (prevalence)
ของภาวะ hyperhomocysteinemia แตกต่างกันระหว่างกลุม่
ประชากร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ (age) อาหาร (diets) และปัจจัย
ทางพันธุกรรม (genetic factors) ที่แตกต่างกัน ในภาวะขาด
วิตามินบี ๖ บี ๙ (folate) บี ๑๒ และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของ Hcy การบริโภคอาหารประเภท
methionine-rich animal protein เพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่ และ
การท�ำงานของไตบกพร่อง ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้ระดับ Hcy ในเลือดสูงขึ้น๑๗ นอกจากนี้ ระดับ Hcy ที่
สูงขึ้นยังเป็นตัวชี้วัด (marker) ของภาวะการขาดวิตามินบี ๖
บี ๑๒ และโฟเลทอีกด้วย๗, ๘
จากการศึกษาวิจัยรายงานว่า  ภาวะ hyperhomocysteinemia พบในกลุ่มประชากรปรกติประมาณร้อยละ ๕
และพบมากในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีแ่ สดงอาการของโรคหลอดเลือดแดง
แข็ง (symptomatic atherosclerotic vascular disease)
ประมาณร้อยละ ๑๓ - ๔๗๑๘, ๑๙

ตารางที่ ๒ การแบ่งระดับของภาวะ Hcy ในเลือดสูง (hyperhomocysteinemia) และความหมายทางคลินกิ ตามความเข้มข้นของ
Hcy ในเลือด (รวบรวมจากเอกสารอ้างอิง ๓, ๑๒, ๒๐)
ความเข้มข้นของ Hcy ในเลือด
ภาวะ Hyperhomocysteinemia
(ไมโครโมลต่อลิตร)
(โดย Kang S และคณะ)๑๒
ก�ำหนดระดับ Normal Hcy คือ ๕ - ๑๕ ไมโครโมลต่อลิตร
๑๕ - ๓๐
ระดับ Moderate
๓๑ - ๑๐๐
ระดับ Intermediate
> ๑๐๐
ระดับ Severe
ความเข้มข้นของ Hcy ในเลือด
ภาวะ Hyperhomocysteinemia
(ไมโครโมลต่อลิตร)
(โดย AHA)๒๐
ก�ำหนดระดับ Normal Hcy คือ < ๑๐ ไมโครโมลต่อลิตร
๑๐ - ๓๐
ระดับ Mild
๓๑ - ๑๐๐
ระดับ Moderate
> ๑๐๐
ระดับ Severe
ความเข้มข้นของ Hcy ในเลือด
ความหมายทางคลินิก (Clinical definition)
(ไมโครโมลต่อลิตร)
(โดย Cooper GR และคณะ)๓
≤ ๑๐
เหมาะสม (Desirable)
> ๑๐ to < ๑๕
ปานกลาง (Intermediate)
≥ ๑๕ to < ๓๐
สูง (High)
≥ ๓๐
สูงมาก (Very high)
AHA = American Heart Association, Hcy = homocysteine,
≤ = ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ, ≥ = สูงกว่าหรือเท่ากับ, < = ต�่ำกว่า, > = สูงกว่า
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ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ Hcy ในเลือดและสาเหตุของ
การเกิดภาวะ Hyperhomocysteinemia
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ขนส่งวิตามินบี ๑๒ (transcobalamine) ซึ่งเกี่ยวข้องใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมของ Hcy, โภชนาการ (nutrition),
โรค (diseases), ยา (drugs) และปัจจัยอื่นๆ (other factors)
ซึง่ ปัจจัยทีก่ ล่าวมาล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ hyperhomocysteinemia ในระดับต่างๆ๒, ๗, ๙, ๑๐ ดังแสดงในตารางที่ ๓

ระดับ Hcy ในเลือดทีแ่ ตกต่างกันเกิดจากปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ ความบกพร่องทางพันธุกรรม (genetic defects) ของ
ยีนที่สร้างเอนไซม์ (MTHFR และ CBS) หรือยีนที่สร้างโปรตีน

ตารางที่ ๓  สาเหตุของการเกิดภาวะ Hyperhomocysteinemia ในระดับต่างๆ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง ๒, ๗)
สาเหตุ

ระดับ Moderate

ภาวะ Hyperhomocysteinemia
ระดับ Intermediate

Homozygous mutation
(C677T) of MTHFR
ความบกพร่องทางพันธุกรรม Heterozygous mutation
(Genetic defects)
(I278T and G307S) of CBS
Mutation of (TC776C→G)
transcobalamine
การขาดวิตามินบี ๖ บี ๑๒,
โภชนาการ (Nutrition)
โฟเลท, cholin, serin
การบริโภคอาหารที่มี
methionine มากเกิน
ภาวะการท�ำงานของไตบกพร่อง
ภาวะโลหิตจางแบบ pernicious
โรค (Diseases)
ภาวะการท�ำงานของไทรอยด์
ฮอร์โมนน้อยเกิน
โรคมะเร็งต่างๆ
โรคสะเก็ดเงินระดับรุนแรง
โรคเบาหวาน
ยา (Drugs)
Folate antagonists*
Vitamin B6 antagonists**
ยาสูบ (tobacco)
แอลกอฮอล์ (alcohol),
กาแฟ (coffee)
ปัจจัยอื่นๆ (Other factors) ภาวะหมดประจ�ำเดือน
(menopause)
เพศชาย (male sex)
สูงอายุ (old age)

Homozygous mutation
(C677T) of MTHFR
Mutation leading to
vitamin B12 deficiency
การขาดวิตามินบี ๖ บี ๑๒,
โฟเลท, cholin, serin

Folate antagonists*
ภาวะติดแอลกอฮอล์
(alcohol abuse)

CBS = Cystathionine beta-synthase, MTHFR = methylenetetrahydrofolate reductase
* Folate antagonists ได้แก่ methotrexate, phenytoin, carbamazepine
** Vitamin B6 antagonists ได้แก่ theophylline, estrogen-containing oral contraceptives

ระดับ Severe
Homozygous mutation
(I278T and G307S) of CBS

การขาดวิตามินบี ๖ บี ๑๒,
โฟเลท, cholin, serin
ระดับรุนแรง
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กลไกการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากภาวะ
Hyperhomocysteinemia
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจ�ำนวนมากปัจจุบันเชื่อว่า
ภาวะ hyperhomocysteinemia มีกลไกกระตุน้ การเกิดภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) น�ำไปสูก่ ารเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด๒, ๔, ๙, ๑๕, ๑๘, ๒๑ - ๒๙ ดังนี้
• ยั บ ยั้ ง การท�ำงานของเอนไซม์ glutathione
peroxidase มีผลท�ำให้กระตุ้น lipid peroxidation น�ำไปสู่
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)
• กระตุน้ leukocyte recruitment โดย upregulating monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) และ
interleukin-8 expression and secretion
• กระตุน้ การเกิด oxidant injury ทีเ่ ยือ่ บุหลอดเลือด
เพิม่ การสร้างสารอนุมลู อิสระต่าง ๆ (free radicals and reactive oxygen species, ROS)
• ลดการคลายตัวของหลอดเลือด และเพิ่มความ
ต้านทานของหลอดเลือด
• เปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับแข็งตัว
ของเลือด (coagulating factors)
• กระตุน้ การรวมตัวของเกล็ดเลือดทีเ่ ยือ่ บุหลอดเลือด
เพิ่มระดับ prothrombotic factors กระตุ้นการเกิดลิ่มเลือด
และลดการสลายลิ่มเลือด
• เพิ่มการสร้างคอลลาเจน (collagen) และกระตุ้น
การเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดง
• เพิ่ ม การเจริ ญ ของเซลล์ ก ล้ า มเนื้ อ เรี ย บของ
หลอดเลือด (smooth muscle proliferation) มีผลท�ำให้
หลอดเลือดตีบแคบลง
• เพิม่ การท�ำงานของเอนไซม์ 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMG CoA reductase)
มีผลเพิ่มการสร้าง cholesterol
ล่าสุด McCarty MF และคณะ๓๐ ได้เสนอสมมุติฐาน
เกี่ ย วกั บ กลไกการเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดที่สัมพันธ์กับการเพิ่มระดับ Hcy ว่าน่าจะเกิดจาก
การที่ interleukin-1 beta (IL-1β) กระตุ้น hepatocytes
มีผลท�ำให้ยับยั้งการ expression ของเอนไซม์ methionine
adenosyltransferase ส่ ง ผลให้ ก ารท�ำงานของเอนไซม์
cystathionine beta-synthase (CBS) ลดลง จึงน�ำไปสู่การ
เพิ่มของระดับ Hcy ในเลือด

Hcy ในการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ การศึกษา  CUDAS (Pearth
Carotid Ultrasound Disease Assessment Study)๓๑
รายงานความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Hcy ในเลือดกับความหนา
ของอินทิมา  มีเดียของหลอดเลือดคาโรติด (carotid intima
media thickness, CIMT) ในประชากรที่ไม่แสดงอาการของ
โรคหัวใจและหลอดเลือด หลังจากปรับปัจจัยอายุ เพศ และ
ปัจจัยเสี่ยงดั้งเดิม (conventional risk factors) แล้วพบว่า 
ค่า odds ratio (OR) ต่อการเพิ่ม CIMT และ carotid artery
plaque ของกลุ่มประชากรที่มีระดับ Hcy ในช่วง highest
quartile เทียบกับกลุม่ ประชากรทีม่ รี ะดับ Hcy ในช่วง lowest
quartile มีค่าเท่ากับ ๒.๖ และ ๑.๗๖ ตามล�ำดับ
Boushey และคณะ๓๒ ได้รวบรวมงานวิจัยต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ Hcy และโรคหลอดเลื อ ด พบว่ า  ทุ ก ๆ
๕ ไมโครโมลต่อลิตรของระดับ Hcy ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มอัตราเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (coronary artery
disease, CAD) ขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ OR เท่ากับ
๑.๖ (95% CI ๑.๔ - ๑.๗) และ ๑.๘ (95% CI ๑.๓ - ๑.๙) ใน
ผู้ชายและผู้หญิง ตามล�ำดับ ซึ่งคล้ายคลึงกับทุกๆ ๒๐ มิลลิโมล
ต่อลิตรของระดับ cholesterol ที่เพิ่มขึ้น
ในท�ำนองเดียวกัน การศึกษาแบบ meta-analysis โดย
Wald DS และคณะ๓๓ ซึง่ ท�ำการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Hcy และโรคหัวใจและหลอดเลือด
สรุปว่าทุกๆ ๓ ไมโครโมลต่อลิตรของระดับ Hcy ที่ลดลงมี
ผลลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด (ischemic
heart disease) ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดด�ำ  (deep
vein thrombosis, DVT) และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
ร้อยละ ๑๖, ๒๕ และ ๒๔ ตามล�ำดับ
ปัจจุบันมีรายงานความสัมพันธ์ของระดับ Hcy ใน
เลือดสูงกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งอัตราเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด ภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด (myocardial
infarction, MI) และโรคหลอดเลือด (vascular diseases) จะ
เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่าหากความเข้มข้นของ Hcy ในเลือดสูงกว่า 
๑๒ ไมโครโมลต่อลิตร๑, ๓๔ - ๓๗
ส�ำหรับระดับ Hcy ในการประเมินความเสี่ยงโรค
หัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ (elderly) จากการศึกษา
โดย Gravina-Taddei CF และคณะ๓๘ พบว่า  ค่าเฉลี่ยของ
ระดับ Hcy ในผู้สูงอายุ CAD (๘๔ ราย) และ non CAD
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(๘๘ ราย) มีค่าเท่ากับ ๑๔.๓๓ ± ๔.๕๙ และ ๑๑.๙๙ ± ๔.๕๙
ไมโครโมลต่อลิตร ตามล�ำดับ (p = ๐.๐๑๕) และสรุปว่า ภาวะ
hyperhomocysteinemia เป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระต่อการเกิด
CAD ในผู้สูงอายุ (risk rate (RR) = ๒.๐๓, 95% CI ๑.๐๒ ๔.๐๓, p = ๐.๐๔๓๕) Zhang S และคณะ๒๒ ประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างระดับ Hcy ในเลือดกับภาวะหลอดเลือดแดงตึง
(arterial stiffness) ที่ประเมินจาก carotid femoral pulse
wave velocity (PWV) และ carotid radial PWV ในผู้สูงอายุ
(๗๘๐ ราย) พบว่า  ระดับ Hcy ในเลือดมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติกับ carotid femoral PWV แม้ว่าจะปรับ
ปัจจัยเสีย่ งดัง้ เดิมของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดออกแล้ว
แต่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ carotid
radial PWV ขณะที่ Forti P และคณะ๓๙ ศึกษาระดับ Hcy
ในการเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด acute ischemic stroke
ในผู้สูงอายุ (๖๔๔ ราย) พบว่า  ระดับ Hcy ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตราตาย (mortality) จาก acute ischemic stroke แต่
มีความสัมพันธ์กับ poor functional status ของผู้รอดชีวิต
ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวพบเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับ
Hcy ≥ ๓๐ ไมโครโมลต่อลิตร

การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับ Hcy ในประชากรไทย
ที่ผ่านมามีการศึกษาทางคลินิกถึงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของ Hcy, ระดับ Hcy และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและ
หลอดเลือดในประชากรไทย สรุปได้ดังนี้
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของ
ยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ Hcy (MTHFR
และ CBS) กับระดับ Hcy และวิตามิน ในคนไทยที่มีน�้ำหนัก
เกินและอ้วน พบว่า  ระดับ Hcy เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มที่มีน�้ำหนัก
เกินและอ้วนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และพบว่าระดับซีรัม
โฟลิกเป็นตัวบ่งชี้ระดับ Hcy ในเลือดได้ดีที่สุด แต่ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติของความถี่ของความหลาก
หลายทางพันธุกรรมของยีน MTHFR และ CBS ระหว่างคนที่
มีน�้ำหนักเกินและอ้วนกับคนปกติ และไม่พบความสัมพันธ์ใน
การเปลี่ยนแปลงระดับ Hcy นอกจากนี้ยังพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนต่างๆ กับระดับ
วิตามินที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีความสัมพันธ์กันในการก�ำหนดระดับ
Hcy อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีน�้ำหนักเกินและอ้วนที่มี variant
genotype ของยีน MTHFR (ทีต่ �ำแหน่ง C677T) แบบ hetero-
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zygous (CT) หรือ homozygous (TT) มีระดับ Hcy เพิ่มสูง
ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ ระดับกรดโฟลิกในซีรมั ลดลง๔๐
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Hcy โฟเลท
และวิตามินบี ๑๒ กับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (coronary atery
disease, CAD) ในผูป้ ว่ ยไทย ได้รายงานค่าเฉลีย่ ของระดับ Hcy
ในผู้ป่วย CAD (๑๙๕ ราย) และผู้ป่วย non CAD (๑๐๖ ราย)
มีค่าเท่ากับ ๑๑.๔ ± ๖.๒ และ ๑๐.๒ ± ๔.๒ ไมโครโมลต่อลิตร
ตามล�ำดับ (p = ๐.๐๖) และพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติระหว่างระดับ Hcy และ CAD (odds ratio (OR) =
๑.๐๘, 95% CI ๑.๐๑ - ๑.๑๖, p = ๐.๐๓ หลังจากปรับปัจจัย
อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบ
บุหรี่ ประวัติของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ และระดับโฟเลท
และวิตามินบี ๑๒) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตขิ องระดับ Hcy กับจ�ำนวนหลอดเลือดหัวใจตีบ (number of
coronary vessel stenosis) อายุ ดัชนีมวลกาย โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ และประวัตขิ องภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ การศึกษานี้สรุปว่า ภาวะ hyperhomocysteinemia
อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระ (independent risk factor) ต่อ
การเกิด CAD ในผู้ป่วยไทย๔๑
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Hcy กับความหนา
ของอินทิมา  มีเดียของหลอดเลือดคาโรติด (carotid intima
media thickness, CIMT) ในประชากรไทยทัว่ ไป อายุระหว่าง
๑๘ - ๘๐ ปี จ�ำนวน ๒๘๙ ราย ในกลุ่มประชากรทั่วไปไม่พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างระดับ Hcy กับ
CIMT (r = ๐.๐๗๐, p = ๐.๒๓๔) แต่ในกลุม่ ทีส่ บู บุหรีพ่ บความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างระดับ Hcy กับ CIMT
(r = ๐.๑๙๒, p = ๐.๐๓๐)๔๒
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของยีน MTHFR กับระดับ Hcy ในผู้ป่วยไทย
โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ (CAD) (๒๐๖ ราย) เที ย บกั บ
กลุ่มควบคุม (๑๔๖ ราย) พบว่า  genotype และ allele
frequency ของ MTHFR (ที่ต�ำแหน่ง C677T และ A1298C)
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม
ผู้ป่วย CAD กับกลุ่มควบคุม และสรุปว่าความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของยีน MTHFR ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การเกิด CAD แต่อาจมีผลต่อกระบวนการเกิดโรคเนื่องจากใน
กระบวนการเกิดโรคมีปจั จัยเสีย่ งร่วมกันหลายปัจจัย และภาวะ
hyperhomocysteinemia มีบทบาทท�ำให้เกิด oxidative
stress และ endothelial dysfunction ซึ่งเป็นกระบวนการ
ในระยะแรกของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)๔๓
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การตรวจคัดกรองและวิธีการวัดระดับ Hcy
แม้วา่ ข้อมูลจากหลายการศึกษาวิจยั ให้การสนับสนุนว่า 
ระดับ Hcy ในเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (independent CVD risk factor)๙, ๒๑, ๓๒
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีการแนะน�ำให้ตรวจคัดกรอง
(screening) ระดับ Hcy ในเลือดในผู้ที่มีสุขภาพปรกติ เพื่อ
การป้องกันแบบปฐมภูมิ (primary prevention) และประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด๓
ส�ำหรับการวัดระดับ Hcy ในเลือดนั้นก่อนเจาะเลือด
ควรงดอาหารเป็นเวลา  ๑๒ ชั่วโมง (overnight fasting)
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระดับ Hcy ในเลือดจากอาหารที่
รับประทาน ซึ่งระดับ Hcy ในเลือดสามารถวัดโดยใช้เทคนิค
ต่างๆ ได้แก่ High Performance Liquid Chromatography
(HPLC), Gas Chromatography (GC), Mass Spectrometry
(MS), Enzymatic assays, Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA), Chemiluminescence Immunoassay
และ Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
เทคนิคที่นิยมมาก คือ ELISA และ HPLC๒, ๑๐, ๑๕

การลดระดับ Hcy และความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลจากหลายการศึกษาวิจัยที่พบความสัมพันธ์
ระหว่างระดับ Hcy ในเลือดที่เพิ่มขึ้นกับความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด๓๔ - ๓๗ น�ำไปสู่การศึกษาวิจัยที่
หาแนวทางการรักษาเพื่อลดระดับ Hcy ในเลือดและประเมิน
ประโยชน์ ใ นการลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart
disease) ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตาย (MI) และโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke)๔๔ - ๕๘
การเสริมวิตามินบี (B vitamin supplementation)
ได้แก่ วิตามินบี ๖ บี ๑๒ และกรดโฟลิก เป็นแนวทางการรักษา
ที่มีผลต่อระดับ Hcy ที่มีการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยขนาดใหญ่
รวมถึงผลการศึกษาแบบอภิวิเคราะห์ (meta-analysis) ที่
ประเมินประโยชน์ของการเสริมวิตามินในการลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งแต่ละการศึกษามีประเด็น
ที่ส�ำคัญ ดังแสดงในตารางที่ ๔ และ ๕๔๔ - ๖๘

ตารางที่ ๔   การศึกษาทางคลินิกของการลดระดับ Hcy และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
กลุ่มประชากร

แผนการรักษา	

ผลการศึกษา

การศึกษา CHAOS-2 (Second Cambridge Heart Anti-Oxidant Study)๔๔ - ๔๕
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจโคโรนารี จ�ำนวน
๑,๘๘๒ ราย

สุ่มผู้ป่วยให้ได้รับกรดโฟลิก ๕ มิลลิกรัมต่อวัน
เทียบกับยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๑.๗ ปี

			
การศึกษา HOPE-2 (Heart Outcome Prevention Evaluation-2 Study)๔๖
ผู้ป่วยที่มีประวัติ
โรคหลอดเลือดหรือ
เบาหวาน จ�ำนวน
๕,๕๒๒ ราย

สุ่มผู้ป่วยให้ได้รับกรดโฟลิก วิตามินบี ๖ และ
บี ๑๒ ขนาด ๒.๕, ๕๐ และ ๑ มิลลิกรัม ตาม
ล�ำดับ หรือยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๕ ปี

กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั กรดโฟลิกมีระดับ Hcy ลดลงจาก
๑๑.๒ ± ๖.๙ เป็น ๙.๗ ± ๕.๓ ไมโครโมลต่อลิตร
แต่ไม่พบการลดลงของการเกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจ
ตายทีไ่ ม่เสียชีวติ (non-fatal MI) การตายทีม่ สี าเหตุ
จากหัวใจและหลอดเลือด (CV death) หรือการได้รบั
หัตถการเปิดหลอดเลือดหัวใจเพือ่ ซ่อมแซมหลอดเลือด
โดยไม่ได้วางแผน (unplanned revascularization)
(Relative risk (RR) = ๐.๙๗, 95% CI ๐.๗๒ - ๑.๒๙)
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั กรดโฟลิก วิตามินบี ๖ และบี ๑๒ ระดับ
Hcy ลดลงร้อยละ ๒๐ (๒.๔ ไมโครโมลต่อลิตร)
ส่วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอกระดับ Hcy เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๖
(๐.๘๐ ไมโครโมลต่อลิตร) การเสริมวิตามินไม่มผี ลลด
อัตราการตายที่มีสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด
(cardiovascular mortality) (RR = ๐.๙๖, 95%
CI ๐.๘๑ - ๑.๑๓) และอัตราการเกิดภาวะกล้ามเนือ้
หัวใจตาย (RR = ๐.๙๘, 95% CI ๐.๘๕ - ๑.๑๔)
ขณะที่อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลง
ร้อยละ ๒๕ (RR = ๐.๗๕, 95% CI ๐.๕๙ - ๐.๙๗)
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ตารางที่ ๔   การศึกษาทางคลินิกของการลดระดับ Hcy และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (ต่อ)
กลุ่มประชากร

แผนการรักษา	

ผลการศึกษา

การศึกษา SU.FOL.OM3 (Supplementation with Folate, Vitamin B6 and B12 and/or Omega-3 Fatty Acids Randomized Trial)๕๐, ๕๙
ผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด
สุ่มผู้ป่วยให้ได้รับโฟเลท วิตามินบี ๖ บี ๑๒
กล้ามเนื้อหัวใจตาย (MI),
ขนาด ๕๖๐, ๓ และ ๒๐ มิลลิกรัมต่อวันตาม
ภาวะเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่
ล�ำดับ หรือยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๕๖ เดือน
(unstable angina) หรือ
ภาวะหลอดเลือดสมองตีบ
(ischemic stroke) จ�ำนวน
๒,๕๐๑ ราย
การศึกษา NORVIT (Norwegian Vitamin Trial)๔๗
ผู้ป่วยที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายภายใน ๗ วัน
(acute MI) จ�ำนวน ๓,๗๔๙
ราย
		
		

สุ่มผู้ป่วยเข้า ๔ กลุ่มการรักษา คือ ๑) กรดโฟลิก
วิตามินบี ๖ และบี ๑๒ ขนาด ๐.๘, ๔๐ และ
๐.๔ มิลลิกรัมต่อวัน ตามล�ำดับ ๒) กรดโฟลิก
และวิตามินบี ๑๒ ขนาด ๐.๘ และ ๐.๔ มิลลิกรัม
ต่อวัน ๓) วิตามินบี ๖ ขนาด ๔๐ มิลลิกรัมต่อวัน
หรือ ๔) ยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๔๐ เดือน

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย (MI) จ�ำนวน ๑๒,๐๖๔
ราย

สุ่มผู้ป่วยให้ได้รับยา simvastatin ๒๐ (ขนาดต�่ำ)
หรือ ๘๐ (ขนาดสูง) มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อลด
ระดับ LDL และสุ่มผู้ป่วยให้ได้รับกรดโฟลิกและ
วิตามินบี ๑๒ ขนาด ๒ และ ๑ มิลลิกรัมต่อวัน
หรือยาหลอก เพื่อลดระดับ Hcy เป็นระยะเวลา
เฉลี่ย ๘๐ เดือน

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญของเหตุการณ์
ทางหลอดเลือด (harzard ratio (HR) = ๐.๙๐,  
95% CI ๐.๖๖ - ๑.๒๓)

กลุม่ ทีไ่ ด้รบั กรดโฟลิก วิตามินบี ๖ และบี ๑๒ ระดับ
Hcy ลดลงได้ถงึ ร้อยละ ๒๗ (๓.๖ ไมโครโมลต่อลิตร)
กลุ่มที่ได้รับกรดโฟลิกและบี ๑๒ ระดับ Hcy ลดลง
ได้ถึงร้อยละ ๒๔ (๓.๑ ไมโครโมลต่อลิตร) ขณะที่
กลุ่มที่ได้รับเฉพาะวิตามินบี ๖ และกลุ่มที่ได้รับ
ยาหลอกไม่พบการเปลีย่ นแปลงของระดับ Hcy และ
พบว่ากลุ่มที่ได้รับกรดโฟลิกและวิตามินบี ๑๒ ไม่มี
ผลลด primary endpoint (fatal and non-fatal MI,
fatal and non-fatal stroke, and sudden CHD
death) (RR = ๑.๐๘, 95% CI ๐.๙๓ - ๑.๒๕,
p = ๐.๓๑) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับกรดโฟลิก
และวิตามินบี ๑๒ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มที่ได้รับ
กรดโฟลิก วิตามินบี ๖ และบี ๑๒ มีแนวโน้มในการเพิม่
primary endpoint ร้อยละ ๒๒ (RR = ๑.๒๒,
95% CI ๑.๐๐ - ๑.๕๐, p = ๐.๐๕) และการเกิด
ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายทีไ่ ม่เสียชีวติ (non-fatal MI)
ร้อยละ ๓๐ (RR = ๑.๓๐, 95% CI ๑.๐๐ - ๑.๖๘,
p = ๐.๐๕) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
การศึกษา SEARCH (Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine)๔๘ - ๔๙

		

กลุ่มที่ได้รับยา  simvastatin ขนาดสูงสามารถลด
ระดับ LDL ได้มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา simvastatin
ขนาดต�่ำ และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ของเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด (coronary
death, MI, coronary revacularization, fatal or
non-fatal stroke, non-coronary revascularization)
ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วิตามินและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก
และสรุปว่าการลดระดับ Hcy ไม่มผี ลต่อความเสีย่ ง
ต่อเหตุการณ์ทางหลอดเลือด (risk of vascular
events) และไม่มปี ระโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
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ตารางที่ ๔   การศึกษาทางคลินิกของการลดระดับ Hcy และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (ต่อ)
กลุ่มประชากร

แผนการรักษา	

ผลการศึกษา

การศึกษา VISP (The Vitamin Intervention for Stroke Prevention)๕๑
ผู้ป่วยที่เพิ่งเกิดภาวะสมองขาด
เลือดที่ไม่พิการ (nondisabling
cerebral infarction) จ�ำนวน
๓,๖๘๐ ราย เพื่อเปรียบเทียบ
การเสริมวิตามินขนาดสูงและ
ขนาดต�่ำ
		

สุ่มผู้ป่วยให้ได้รับกรดโฟลิก วิตามินบี ๖ และ
บี ๑๒ ขนาด ๒.๕, ๒๕ และ ๐.๔ มิลลิกรัมต่อวัน
ตามล�ำดับ (ขนาดสูง) เทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับ
กรดโฟลิกและวิตามินบี ๖ ขนาด ๐.๐๒ และ
๐.๒ มิลลิกรัมต่อวัน (ขนาดต�่ำ) และได้รับกรดโฟลิก
และวิตามินบี ๑๒ ขนาด ๐.๐๒ และ ๐.๐๖
มิลลิกรัมต่อวัน (ขนาดต�่ำ) เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๒ ปี

การศึกษา VITATOPS (Vitamins to Prevention Stroke)๕๒ - ๕๔

กลุม่ ทีไ่ ด้รบั วิตามินขนาดสูงระดับ Hcy ลดลงร้อยละ ๑๗
(๒.๓ ไมโครโมลต่อลิตร) และพบว่าการลดระดับ
Hcy ในเลือดไม่มผี ลลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) (RR = ๑.๐, 95% CI ๐.๘ - ๑.๓) และ
ไม่มผี ลลดการเกิดเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด
(recurrent stroke, coronary events, or death)
(RR = ๑.๐, 95% CI ๐.๘ - ๑.๑) แม้ว่าการได้รับ
วิตามินสามารถลดระดับ Hcy ได้ถงึ ระดับปานกลาง
ก็ตาม

ผู้ป่วยที่เพิ่งเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สุ่มผู้ป่วยให้ได้รับกรดโฟลิก วิตามินบี ๖ บี ๑๒ ไม่พบความแตกต่างของการเกิดเหตุการณ์ทางหัวใจ
(stroke) หรือโรคหลอดเลือดสมอง ขนาด ๒, ๒๕ และ ๐.๔ มิลลิกรัมต่อวัน ตามล�ำดับ
และหลอดเลือด (stroke, MI or vascular death)
ตีบชั่วคราว (transient ischemic หรือยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๔๑ เดือน
ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วิตามินและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก
attack, TIA) ภายใน ๗ เดือน		
(RR = ๐.๙๑, 95% CI ๐.๘๒ - ๑.๐๐)
จ�ำนวน ๘,๑๖๔ ราย
การศึกษา WAFACS (Women’s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study)๕๕ - ๕๖
ผู้ป่วยหญิงที่มีประวัติโรคหัวใจ
สุ่มผู้ป่วยให้ได้รับกรดโฟลิก วิตามินบี ๖ และบี ๑๒
และหลอดเลือด หรือมีความ
ขนาด ๒.๕, ๕๐ และ ๑ มิลลิกรัมต่อวัน ตามล�ำดับ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
เทียบกับยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๗.๓ ปี
หลอดเลือดมากกว่า ๓ ปัจจัย
จ�ำนวน ๕,๔๔๒ ราย
การศึกษา WENBIT (Western Norway B Vitamin Intervention Trial)๕๗ - ๕๘
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโคโรนารีที่
เข้ารับการใส่สายสวนหลอดเลือด
(coronary angiography)
จ�ำนวน ๓,๐๙๖ ราย
		
		

สุ่มผู้ป่วยเข้า ๔ กลุ่มการรักษา คือ ๑) กรดโฟลิก
วิตามินบี ๖ และบี ๑๒ ขนาด ๐.๘, ๔๐ และ
๐.๔ มิลลิกรัมต่อวัน ตามล�ำดับ ๒) กรดโฟลิก
และวิตามินบี ๑๒ ขนาด ๐.๘ และ ๐.๔ มิลลิกรัม
ต่อวัน ๓) วิตามินบี ๖ ขนาด ๔๐ มิลลิกรัมต่อวัน
หรือ ๔) ยาหลอก เป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๓๘ เดือน

ไม่พบความแตกต่างของการเกิดเหตุการณ์ทางหัวใจ
และหลอดเลือด (MI, stroke, coronary revascularization,
or coronary mortality) ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วิตามิน
และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แม้ว่าลดระดับ Hcy ได้
ร้อยละ ๑๘.๕ ก็ตาม
ระดับ Hcy ลดลงร้อยละ ๓๐ ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั วิตามิน
แต่ไม่พบประโยชน์ของการเสริมวิตามินต่อการลด
อัตราการตายรวม (total mortality) หรือเหตุการณ์
ทางหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular events)
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ตารางที่ ๕  การศึกษาแบบอภิวเิ คราะห์ (meta-analysis) ของการลดระดับ Hcy และความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
วัตถุประสงค์
การศึกษาโดย Dawson S และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๖๖๐
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเสริม Omega-3 fatty
acid เดี่ยวและการให้ร่วมกับกรดโฟลิกและวิตามินบี
ต่อการลดระดับ Hcy โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาแบบ RCT
จ�ำนวน ๑๙ การศึกษา รวมทั้งหมด ๓,๒๖๗ ราย

การศึกษาโดย Zhang C และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๔๖๑
เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมวิตามินบี และ
ความเสี่ยงต่อการเกิด cardiovascular outcomes
โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาแบบ RCT จ�ำนวน ๒๔ การศึกษา
รวมทั้งหมด ๕๗,๙๕๒ ราย

การศึกษาโดย Ji Y และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๓๖๒

ผลการศึกษา
การเสริม Omega-3 fatty acid (๐.๒-๖ กรัมต่อวัน) มีผลลดระดับ Hcy
เฉลีย่ -๑.๑๘ ไมโครโมลต่อลิตร (95% CI -๑.๘๙, -๐.๔๘) การใช้ Omega-3
fatty acid ร่วมกับกรดโฟลิก (๑๕๐ - ๒,๕๐๐ ไมโครกรัมต่อวัน) และวิตามินบี ๖
และ ๑๒ มีประสิทธิภาพต่อลดระดับ Hcy มากกว่าการใช้ Omega-3 fatty
acid เดีย่ ว (-๑.๓๗ ไมโครโมลต่อลิตร, 95% CI -๒.๓๘, -๐.๓๖ และ -๑.๐๙
ไมโครโมลต่อลิตร, 95% CI -๒.๐๔, -๐.๑๓ ตามล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาไม่ได้วเิ คราะห์ผลต่อการลดความเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CV risk)
การเสริมวิตามินบี ไม่มีผลลด major adverse cardiovascular events
(MACE) (RR = ๐.๙๘, 95% CI ๐.๙๓ - ๑.๐๓), อัตราตายรวม (total mortality)
(RR = ๑.๐๑, 95% CI ๐.๙๗ - ๑.๐๕), ภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death)
(RR = ๐.๙๖, 95% CI ๐.๙๐ - ๑.๐๒), ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตาย (myocardial
infarction) (RR = ๐.๙๙, 95% CI ๐.๙๓ - ๑.๐๖) และโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) (RR = ๐.๙๔, 95% CI ๐.๘๕ - ๑.๐๓) และการเสริมวิตามินบี
เพือ่ การป้องกันแบบปฐมภูมหิ รือทุตยิ ภูมิ (primary or secondary prevention)
ไม่สัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการเกิด cardiovascular outcomes

เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมวิตามินบี และ
การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากผลการศึกษาแบบ randomized control trial (RCT)
จ�ำนวน ๑๔ การศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษารวมทั้งหมด
๕๔,๙๑๓ ราย
การศึกษาโดย Jardine MJ และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๒๖๓

การเสริมวิตามินบี มีผลลด overall stroke events อย่างมีนัยส�ำคัญ
(RR = ๐.๙๓, 95% CI ๐.๘๖ - ๑.๐๐; p = ๐.๐๔)

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกรดโฟลิกในการลดระดับ
Hcy ต่อการลดเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด (CV
events) ในผู้ป่วยโรคไต โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาแบบ
RCT จ�ำนวน ๑๑ การศึกษา รวมทั้งหมด ๑๐,๙๕๑ ราย
การศึกษาโดย Qin X และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๑๖๔

กรดโฟลิกไม่มผี ลลดเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด (CV events) ในผูป้ ว่ ย
โรคไต (RR = ๐.๙๗, 95% CI ๐.๙๒ - ๑.๐๓) และแนะน�ำว่าไม่ควรใช้กรด
โฟลิกส�ำหรับป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบปฐมภูมิ (primary
prevention) ในผู้ป่วยโรคไต

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกรดโฟลิกต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ในผู้ป่วย end stage renal disease (ERSD)
หรือ advanced chronic kidney disease (ACKD)
โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาแบบ RCT จ�ำนวน ๗ การศึกษา
รวมทั้งหมด ๓,๘๘๖ ราย

การเสริมกรดโฟลิกมีผลลดความเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD risk)
ในผูป้ ว่ ย ERSD หรือ ACKD ได้รอ้ ยละ ๑๕ (RR = ๐.๘๕, 95% CI ๐.๗๖ - ๐.๙๖)
และ greater benefit effect พบในกรณีทไี่ ด้รบั การรักษามากกว่า ๒๔ เดือน
(RR = ๐.๘๔, 95% CI ๐.๗๒ - ๐.๙๘), ลดระดับ Hcy ได้มากกว่าร้อยละ ๒๐
(RR = ๐.๘๓, 95% CI ๐.๗๓ - ๐.๙๕) และการไม่ได้หรือได้ folic acid
fortification บางส่วนมาก่อน (RR = ๐.๘๐, 95% CI ๐.๖๕ - ๐.๙๙)
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ตารางที่ ๕  การศึกษาแบบอภิวเิ คราะห์ (meta-analysis) ของการลดระดับ Hcy และความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การศึกษาโดย Mei W และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐๖๕
เพื่อประเมินผลของการลดระดับ Hcy ต่อเหตุการณ์ทาง
หัวใจและหลอดเลือดสมอง โดยวิเคราะห์ผลการศึกษา
จ�ำนวน ๑๗ การศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษามีประวัติ
cardiocerebrovascular disease หรือโรคไต รวม
ทั้งหมด ๓๙,๑๐๗ ราย
การศึกษาโดย Clarke R และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐๖๖
เพื่อประเมินผลของการลดระดับ Hcy ด้วยวิตามินบี
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยวิเคราะห์ผลการศึกษา
จ�ำนวน ๘ การศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษามีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งหมด ๓๗,๔๘๕ ราย
การศึกษาโดย Lee M และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐๖๗
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการลดระดับ Hcy โดย
กรดโฟลิกในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (stroke
prevention) โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาแบบ RCT
จ�ำนวน ๑๓ การศึกษา รวมทั้งหมด ๓๙,๐๐๕ ราย
การศึกษาโดย Wang X และคณะ ปี ค.ศ. ๒๐๐๗๖๘
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเสริมกรดโฟลิกต่อการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแบบปฐมภูมิ (primary
prevention) โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาแบบ RCT
จ�ำนวน ๘ การศึกษา รวมทั้งหมด ๑๖,๘๔๑ ราย

ผลการศึกษา
การเสริมวิตามินบี ไม่มผี ลลดเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด (CV events)
(RR = ๑.๐๑, 95% CI ๐.๙๗ - ๑.๐๕), โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (CHD)
(RR = ๑.๐๑, 95% CI ๐.๙๔ - ๑.๐๗), โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
(RR = ๐.๙๔, 95% CI ๐.๘๕ - ๑.๐๔) และอัตราการตายรวม (overall
mortality) (RR = ๑.๐๐, 95% CI ๐.๙๕ - ๑.๐๕) และไม่แนะน�ำการเสริม
กรดโฟลิกในการป้องกันแบบทุติยภูมิ (secondary prevention) ต่อการ
เกิด cardiocerebrovascular diseases
การเสริมกรดโฟลิกเป็นระยะเวลาเฉลี่ย ๕ ปี มีผลลดระดับ Hcy ได้ร้อยละ
๒๕ แต่ไม่มีผลลด vascular outcomes ต่างๆ ได้แก่ major vascular
events (RR = ๑.๐๑, 95% CI ๐.๙๗ - ๑.๐๕), major coronary events
(RR = ๑.๐๓, 95% CI ๐.๙๗ - ๑.๑๐) และ stroke (RR = ๐.๙๖, 95% CI
๐.๘๗ - ๑.๐๖)
การเสริมกรดโฟลิกไม่มผี ลลดความเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดสมอง (stroke risk)
(RR = ๐.๙๓, 95% CI ๐.๘๕ - ๑.๐๓) และ potential mild benefit
effect ส�ำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแบบปฐมภูมิ พบในกรณีทไี่ ด้
รับกรดโฟลิกร่วมกับวิตามินบี ๖ และ บี ๑๒ (RR = ๐.๘๓, 95% CI ๐.๗๑
- ๐.๙๗) และในผู้ป่วยชาย (RR = ๐.๘๔, 95% CI ๐.๗๔ - ๐.๙๔)
การเสริมกรดโฟลิกมีผลลดความเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดสมอง (stroke risk)
ได้รอ้ ยละ ๑๘ (RR = ๐.๘๒, 95% CI ๐.๖๘ - ๑.๐๐) และ greater benefit
effect พบในกรณีที่ได้รับการรักษามากกว่า ๓๖ เดือน (RR = ๐.๗๑, 95%  
CI ๐.๕๗ - ๐.๘๗), ลดระดับ Hcy ได้มากกว่าร้อยละ ๒๐ (RR = ๐.๗๗,
95% CI ๐.๖๓ - ๐.๙๔), การไม่ได้หรือได้ folic acid fortification
บางส่วนมาก่อน (RR = ๐.๗๕, 95% CI ๐.๖๒ - ๐.๙๑) และไม่มีประวัติ
โรคหลอดเลือดสมอง (RR = ๐.๗๕, 95% CI ๐.๖๒ - ๐.๙๐)
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ปัจจุบนั 2017 American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) Guidelines๖๙ ส�ำหรับการรักษาภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติและการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ระบุว่า  ระดับ Hcy สูงกว่า  ๑๕ ไมโครโมลต่อลิตร สัมพันธ์
กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อ atherosclerotic cardiovascular
disease (ASCVD) แต่ไม่แนะน�ำให้ตรวจคัดกรองระดับ Hcy
ในเลือดเพื่อประเมิน cardiovascular risk อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ระดับ Hcy ถูกน�ำมาประเมินร่วมกับ Framingham risk score
จะท�ำให้อ�ำนาจในการประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วย ASCVD
มากขึ้น แม้ว่าการเสริมวิตามินบี ๖ บี ๑๒ และกรดโฟลิก
มีผลลดระดับ Hcy แต่จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ยัง
ไม่เพียงพอที่จะแนะน�ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด ASCVD
นอกจากนี้ 2016 American Heart Association (AHA)/
American College of Cardiology (ACC) Lower Extremity
Peripheral Artery Disease (PAD) Guideline: Executive
Summary๗๐ ไม่แนะน�ำการเสริมวิตามินบี เพื่อลดระดับ Hcy
ส�ำหรั บ การป้ อ งกั น เหตุ ก ารณ์ ท างหั ว ใจและหลอดเลื อ ดใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วยปลายตีบ (PAD) อย่างไรก็ตาม
2014 American Heart Association (AHA)/American
Stroke Association (ASA) Guideline๗๑ มีการแนะน�ำให้เสริม
วิตามินบี ๖ บี ๑๒ และกรดโฟลิก ในกลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่งเกิด
โรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ หรื อ หลอดเลื อ ดสมองตี บ ชั่ ว คราว
(transient ischemic attack, TIA) ทีม่ ภี าวะ mild to moderate
hyperhomocysteinemia เพือ่ ลดระดับ Hcy ในเลือด แต่ไม่มี
ผลต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Hcy ในเลือดที่
เพิม่ ขึน้ กับความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน�ำไปสู่
การศึกษาวิจยั ทีห่ าแนวทางการรักษาเพือ่ ลดระดับ Hcy ในเลือด
และประเมินประโยชน์ในการลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด การเสริมวิตามินบี ๖ บี ๑๒ และกรดโฟลิก
เป็นแนวทางการรักษาที่มีผลลดระดับ Hcy มีการแนะน�ำการ
เสริมวิตามินบี เพือ่ ลดระดับ Hcy ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบที่มีระดับ Hcy สูง อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยทางคลินิก
ส่วนใหญ่ยังไม่พบประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มี
อยู่ยังไม่เพียงพอที่จะแนะน�ำการเสริมวิตามินบี ๖ บี ๑๒ และ
กรดโฟลิก เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

เอกสารอ้างอิง
๑.

๒.
๓.

สรุป
Hcy เป็ น เมแทบอไลต์ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการ
demethylation ของ methionine ระดับ Hcy ในเลือดทีเ่ พิม่
ขึ้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
และมี ส าเหตุ จ ากปั จ จั ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความบกพร่ อ งทาง
พันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
Hcy โภชนาการ โรค ยา และอื่นๆ
การศึกษาวิจัยพบว่า ระดับ Hcy ในเลือดสูง (hyperhomocysteinemia) มีกลไกกระตุ้นการเกิดภาวะหลอดเลือด
แดงแข็งน�ำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้ว่าระดับ
Hcy ในเลือดจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการแนะน�ำให้ตรวจคัดกรอง
(routine screening) ระดับ Hcy ในเลือดในผูท้ มี่ สี ขุ ภาพปรกติ
เพือ่ การป้องกันแบบปฐมภูมแิ ละประเมินความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
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Abstract

Department of Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University

Homocysteine (Hcy), a sulfur-containing amino acid, is an intermediate product in the metabolism of
methionine. In many studies, Hcy has been identified as an independent cardiovascular risk factor. High blood
level of Hcy is called hyperhomocysteinemia indicates altered Hcy metabolism. This condition can be caused
by many factors including genetic defects in Hcy metabolism, nutrition, diseases, drugs and others.
In this review article, Hcy metabolism, factors influencing Hcy level, causes of hyperhomocysteinemia,
mechanisms for cardiovascular disease (CVD) in hyperhomocysteinemia, Hcy as CVD risk assessment, clinical Hcy
studies in Thais as well as effects of Hcy lowering therapy and CVD risk have been proposed.  Although the major
studies have reported vitamin B supplementation significantly decreases Hcy levels, such therapy to lower Hcy
level for prevention of cardiovascular events is not recommended.
Key words: Homocysteine, Hyperhomocysteinemia, Cardiovascular diseases, Vitamin B supplementation

