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Abstract:
Tumor lysis syndrome (TLS) is an oncologic emergency resulting from rapid cancer cell destruction as a result of
spontaneous tumor necrosis or treatment-related cell lysis. Concomitant metabolic abnormalities characterizing this syndrome
include hyperkalemia, hyperphosphatemia, hyperuricemia, hypocalcemia and acute renal failure, which make this syndrome a
life-threatening condition. Therefore, awareness and aggressive management to prevent TLS is recommended in high-risk
cancer patients. This article updates the pathogenesis, diagnostic criteria, risk factors, prevention, and treatment of TLS.
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บทคัดย่อ:
Tumor lysis syndrome เป็นภาวะฉุกเฉินในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งจากการสลายตัวของเซลล์มะเร็ง ซึง่ ประกอบด้วยความ
ผิดปกติทางเมตาบอลิกหลายชนิด เช่น มีการเพิม่ ขึน้ ของโพแทสเซีย่ ม ฟอสเฟต และกรดยูรกิ และการลดลงของแคลเซีย่ มในเลือดร่วม
กับภาวะไตวายฉับพลันโดยอาการอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต การป้องกันและการเฝ้าระวังภาวะนี้ในระยะแรกสามารถลดความรุนแรงจาก
ผลแทรกซ้อนเหล่านีไ้ ด้ บทความนีไ้ ด้รวบรวมพยาธิกำเนิด เกณฑ์วนิ จิ ฉัย ปัจจัยเสีย่ ง การป้องกันและการรักษาภาวะ tumor lysis syndrome
ในปัจจุบนั
คำสำคัญ: tumor lysis syndrome, มะเร็ง, โพแทสเซีย่ มสูง, ฟอสเฟตสูง, กรดยูรกิ สูง, แคลเซีย่ มต่ำ, ไตวาย

บทนำ
Tumor lysis syndrome (TLS) เป็นภาวะฉุกเฉินในผูป้ ว่ ย
มะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิง่ มะเร็งทางโลหิตวิทยา ประกอบด้วยความ
ผิดปกติทางเมตาบอลิกหลายประการ เช่น โพแทสเซีย่ ม ฟอสเฟต
และกรดยูรกิ ในเลือดสูง และแคลเซีย่ มในเลือดต่ำ ร่วมกับมีอาการ
ไตวาย อาการอาจรุนแรงจนเสียชีวติ ได้ ความผิดปกติเหล่านีเ้ ป็น
ผลสืบเนือ่ งจากการสลายตัวของเซลล์มะเร็งซึง่ อาจเกิดขึน้ เอง หรือ
เป็นผลมาจากการรักษามะเร็งนั้นๆ การป้องกันและการเฝ้าระวัง
เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะนี้ในระยะแรกสามารถลดความรุนแรง
จากผลแทรกซ้อนเหล่านี้ได้ บทความนี้ได้รวบรวมพยาธิกำเนิด
เกณฑ์วินิจฉัย ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย การป้องกัน และการรักษา
ภาวะ TLS ในปัจจุบนั

พยาธิกำเนิด
TLS เกิดจากการสลายตัวอย่างมาก และรวดเร็วของเซลล์
มะเร็ง ทำให้เกลือแร่และเมตาบอไลต์ที่มีมากในเซลล์ออกมาอยู่
ในกระแสเลือด ได้แก่ โพแทสเซีย่ ม ฟอสเฟต และกรดยูรกิ ทำให้
สารเหล่านีใ้ นเลือดสูงขึน้ ระดับฟอสเฟตในเลือดทีส่ งู จะทำปฏิกริ ยิ า
กับแคลเซี่ยมก่อให้เกิดการตกผลึกของแคลเซี่ยมฟอสเฟต เป็น
เหตุให้ภาวะแคลเซีย่ มในเลือดต่ำลง
การสลายตัวของนิวเคลียสได้ผลผลิตเป็น hypoxanthine
และ xanthine ซึง่ ทำปฏิกริ ยิ ากับเอนไซม์ xanthine oxidase (รูปที่
1)1 ได้เป็นกรดยูรกิ ซึง่ ละลายน้ำได้ไม่ดี มากกว่าร้อยละ 99 ของ
กรดยูรกิ อยูใ่ นรูปอิออน (ionized form) ค่า pKa ของกรดยูรกิ อยู่
ระหว่าง 5.4-5.72 โดยปกติร่างกายจะขับกรดยูริกออกทาง
ปัสสาวะ ในภาวะทีร่ ะดับกรดยูรกิ ในเลือดสูงขึน้ จะเพิม่ ความเข้มข้น
ของกรดยูรกิ ในท่อไต ก่อให้เกิดการตกผลึกของกรดยูรกิ และการ
อุดกัน้ ในท่อไต นอกจากนีก้ ารตกผลึกแคลเซีย่ มฟอสเฟตในท่อไต
ร่วมกับภาวะขาดน้ำ ซึง่ พบได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยมะเร็งจากการรับประทาน
อาหารและดืม่ น้ำน้อย และการได้รบั สารทีเ่ ป็นพิษต่อไต เป็นสาเหตุ
ให้เกิดภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วย และภาวะไตวายยังทำให้
ร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซี่ยม ฟอสเฟต และกรดยูร ิก
ออกจากร่างกายได้ ทำให้สารเหล่านีค้ ง่ั อยูใ่ นร่างกายมากขึน้

รูปที่ 1 แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการเกิดกรดยูรกิ
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 1)

พบว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดมีเอนไซม์ urate
oxidase ที ่ ส ามารถเปลี ่ ย นกรดยู ร ิ ก ให้ เ ป็ น อะลานโตอิ น ที ่ ม ี
คุณสมบัตลิ ะลายน้ำได้ดมี าก สามารถขับออกทางปัสสาวะได้ แต่
ไม่พบเอนไซม์นใ้ี นคน3 สำหรับพยาธิสภาพทีไ่ ตจากภาวะ TLS นัน้
สามารถพบได้ทั้งที่ glomerulus โดยมีอัตราการกรองผ่านของ
สารลดลง, ที่ท่อไตโดยเกิดการตายของเซลล์ท่อไตจากการขาด
เลือด และทีท่ อ่ ไตส่วนปลายและ cortical collecting duct ทีอ่ าจมี
การตกตะกอนของสารเมตาบอลิกต่างๆ (รูปที่ 2)4

อาการและอาการแสดง
ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ภ าวะ TLS อาจมี อ าการและอาการแสดง
เนื่องจากความผิดปกติทางเมตาบอลิก อันเป็นผลจาก TLS ได้
ดังนี้
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รูปที่ 2 กลไกการเกิดไตวายทีพ่ บได้ในภาวะ Tumor lysis syndrome (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 4)
ก. ที่ตำแหน่งหน่วยไต: อัตราการกรองผ่านหน่วยไตลดลง เกิดจากภาวะพร่องสารน้ำในร่างกายหรือปริมาณเลือด
ไปเลีย้ งไตลดลงจากผลของ cytokines
ข. ทีต่ ำแหน่งท่อไต: เซลล์ทอ่ ไตตายจากการขาดเลือด ทำให้สญ
ู เสียประสิทธิภาพการขับตัวถูกละลาย (solute) เสียการ
ยึดเหนี่ยวระหว่างเซลล์และประจุเกิดการหลุดลอก และรวมตัวกันอุดกั้นในท่อไต
ค. ที่ตำแหน่งท่อส่วนปลายและท่อเก็บสารส่วนนอก (cortical collecting duct): เกิดการตกตะกอนของผลึกกรดยูริก
และผลึกกรดโมโนโซเดียมยูเรต เนื่องจากปัสสาวะมีความเข้มข้นและความเป็นกรดสูง ทำให้ท่อไตเกิดการอุดตัน
อย่างมาก

1. ระดับโพแทสเซี่ยมในเลือดสูง ผู้ป่วยอาจมีอาการได้
หลายรูปแบบ ตั้งแต่อาการไม่จำเพาะ เช่น อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
อาการชา เป็นตะคริว คลืน่ ไส้อาเจียน เบือ่ อาหาร เป็นต้น หรือ
อาจมีอาการทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
โดยอาการเหล่านีเ้ กิดได้ในช่วงเวลา 6-72 ชัว่ โมง หลังให้ยาเคมี
บำบัด5
2. ระดับฟอสเฟตในเลือดสูงและแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ
ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการตะคริว กล้ามเนือ้ เกร็ง ชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ไตวายจากการตกตะกอนของผลึกแคลเซี่ยมฟอสเฟต เกิดได้
ในช่วงเวลา 24-48 ชัว่ โมง หลังให้ยาเคมีบำบัด5
3. ระดับกรดยูริกในเลือดสูง ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการ
ปวดบั้นเอว ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะออกน้อยลง หรือไตวาย
จาก การตกตะกอนของผลึกยูรกิ ในผูป้ ว่ ยไตวายหากมีสดั ส่วนของ
กรดยูรกิ ต่อครีอาตินนิ ในปัสสาวะมากกว่า 1 จะช่วยยืนยันว่า สาเหตุ
ไตวายเกิดจากกรดยูริก แต่หากสัดส่วนนี้น้อยกว่า 0.6-0.75
ต้องหาสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดไตวาย6 ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง
สามารถเกิดได้ในช่วงเวลา 24-48 ชัว่ โมง หลังให้ยาเคมีบำบัด5

การวินจิ ฉัยภาวะ TLS
ในปัจจุบนั ยังไม่มเี กณฑ์วนิ จิ ฉัย TLS ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับอย่าง
กว้างขวาง จากรายงานในอดีต มีผพู้ ยายามสร้างเกณฑ์วนิ จิ ฉัย เช่น
Hande-Garrow ในปี พ.ศ. 25367 จำแนกผู้ป่วยมะเร็งต่อม
น้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin ทีม่ ผี ลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ผิดปกติภายใน 4 วันหลังจากให้ยาเคมีบำบัดออกเป็น laboratory
tumor lysis syndrome (LTLS) และ clinical tumor lysis syndrome
(CTLS) ผู้ป่วยในกลุ่ม LTLS ได้แก่ผู้ป่วยที่มีระดับของสารใน
เลือดผิดปกติ อย่างน้อย 2 ค่าจากทัง้ หมด 5 ค่าได้แก่ โพแทสเซีย่ ม
ฟอสเฟต กรดยูรกิ หรือยูเรียไนโตรเจนในเลือดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
ร้อยละ 25 หรือ ระดับแคลเซีย่ มในเลือดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25
ส่วน CTLS ได้แก่ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์วินิจฉัย LTLS และมีความ
ผิดปกติอย่างน้อย 1 อย่างต่อไปนี้ ครีอาตินิน มากกว่า 2.5
มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร โพแทสเซีย่ ม มากกว่า 6 มิลลิโมลต่อลิตร
แคลเซียมน้อยกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ หรือการเสียชีวติ ฉับพลัน (ตารางที่ 1) แต่
เกณฑ์วนิ จิ ฉัยของ Hande-Garrow นีไ้ ม่ได้รวมผูป้ ว่ ยทีอ่ าจมีภาวะ
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ตารางที่ 1 เกณฑ์วนิ จิ ฉัย TLS ของ Hande-Garrow
พ.ศ. 25367
LTLS มีความผิดปกติอย่างน้อย 2 อย่าง ต่อไปนี้ ภายใน 4 วัน
หลังจากได้ยาเคมีบำบัด
- ระดับฟอสเฟตในเลือดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 25
- ระดับโพแทสเซีย่ มในเลือดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 25
- ระดับกรดยูรกิ ในเลือดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 25
- ระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 25
- ระดับแคลเซีย่ มในเลือดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25
CTLS ได้แก่ มีภาวะ LTLS ร่วมกับความผิดปกติ
อย่างน้อย 1 อย่าง ต่อไปนี้
- ระดับครีอาตินนิ ในเลือดมากกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
- ระดับโพแทสเซีย่ มในเลือดมากกว่า 6 มิลลิโมลต่อลิตร
- ระดับแคลเซีย่ มในเลือดน้อยกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
- หัวใจเต้นผิดจังหวะทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ หรือเสียชีวติ ฉับพลัน
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TLS เกิดขึน้ ก่อนการรักษา ดังนัน้ จึงได้มกี ารดัดแปลงเกณฑ์วนิ จิ ฉัย
ใหม่ โดย Cairo-Bishop ในปี พ.ศ. 25471 ซึง่ ได้กำหนดค่าปกติ
ต่ำสุดและสูงสุดของระดับเมตาบอไลต์แต่ละชนิดและเพิ่มระยะ
เวลาของการวินจิ ฉัย TLS เป็นก่อนการรักษา 3 วัน จนถึง หลังการ
รักษา 7 วัน (ตารางที่ 2)

ปัจจัยเสีย่ ง
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ TLS ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัสสาวะ
ออกน้อย ภาวะไตวาย ภาวะขาดน้ำ ระดับกรดยูริกในเลือดสูง
อยูเ่ ดิม ปัสสาวะเป็นกรด และระดับ LDH ในเลือดสูงกว่า 1500
IU8-11 นอกจากนีป้ จั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคมะเร็ง ได้แก่ เซลล์มะเร็ง
ที่มีอัตราการเติบโตสูง มีขนาดหรือปริมาณของเซลล์มะเร็งมาก
และมีความไวต่อยาเคมีบำบัดมาก เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ
TLS เช่นกัน

สาเหตุ
TLS = tumor lysis syndrome, LTLS = laboratory tumor lysis
syndrome, CTLS = clinical tumor lysis syndrome

ตารางที่ 2 เกณฑ์วนิ จิ ฉัย TLS ของ Cairo-Bishop
พ.ศ. 25471
LTLS มีความผิดปกติอย่างน้อย 2 อย่างต่อไปนี้
โดยเกิดขึ้นภายใน 3 วันก่อน จนถึง 7 วันหลังจากได้ยาเคมีบำบัด
- ระดับฟอสเฟตในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 หรือ มีค่า
อย่างน้อย 2.1 มิลลิโมลต่อลิตร (สำหรับเด็ก), 1.45 มิลลิโมลต่อลิตร
(สำหรับผูใ้ หญ่)
- ระดับโพแทสเซีย่ มในเลือดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 25 หรือ มีคา่
อย่างน้อย 6 มิลลิโมลต่อลิตร
- ระดับกรดยูริกในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 หรือ มีค่า
อย่างน้อย 467 ไมโครโมลต่อลิตร
- ระดับแคลเซี่ยมในเลือดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 หรือ มีค่า
อย่างมาก 1.75 มิลลิโมลต่อลิตร
CTLS ได้แก่มีภาวะ LTLS ร่วมกับความผิดปกติอย่างน้อย 1 อย่าง
ต่อไปนี้
- ระดับครีอาตินินในเลือดมากกว่า 105.6 ไมโครโมลต่อลิตรใน
ผูห้ ญิง หรือมากกว่า 114.4 ไมโครโมลต่อลิตรในผูช้ าย หรือมีคา่
อย่างน้อย 1.5 เท่าของค่าปกติสงู สุด
- หัวใจเต้นผิดจังหวะทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ หรือเสียชีวติ ฉับพลัน
- ชัก

สาเหตุของ TLS ขึ้นกับโรคพื้นฐานของผู้ป่วย และการ
รักษาที่ได้รับ
1. โรคพื้นฐานของผู้ป่วย
TLS พบได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมะเร็งทีม่ ขี นาดใหญ่ โตเร็ว
และตอบสนองดีต่อการรักษา1 ทั้งมะเร็งทางโลหิตวิทยา และ
มะเร็งชนิด solid tumor
1.1 มะเร็งทางโลหิตวิทยาทีพ่ บว่าเกิดภาวะ TLS ได้บอ่ ย
ที่สุด ได้แก่ acute lymphoblastic leukemia และมะเร็งต่อม
น้ำเหลือง non-Hodgkin (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนิด high-grade เช่น
Burkitt’s lymphoma จะเกิดได้บอ่ ยกว่าชนิด low และ intermediategrade) มีรายงานว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลือง non-Hodgkin นีส้ ามารถ
เกิด TLS ได้เองแม้ไม่ได้รับการรักษา12 มะเร็งทางโลหิตวิทยา
อืน่ ทีเ่ กิด TLS ได้นอ้ ยกว่า ได้แก่ chronic lymphocytic leukemia
(CLL), acute myeloid leukemia (AML), plasma cell disorder
เช่น multiple myeloma และ isolated plasmacytoma, มะเร็ง
ต่อมน้ำเหลือง Hodgkin, chronic myeloid leukemia (CML) ทีม่ ี
blast crisis และ myeloproliferative disorder
1.2 มะเร็งชนิด solid tumor ที่ตอบสนองดีต่อยา
เคมีบำบัด เช่น มะเร็งอัณฑะ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอดชนิด
เซลล์เล็ก สามารถเกิด TLS ได้เช่นกัน1
2. การรักษาทีไ่ ด้รบั การรักษาทีเ่ ป็นสาเหตุ TLS ทีพ่ บ
จากรายงานมีดังนี้
2.1 ยาเคมีบำบัดทีม่ รี ายงานว่าทำให้เกิด TLS ได้แก่
cisplatin, etoposide, fludarabine, intrathecal methotrexate, และ
paclitaxel13-15
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2.2 ยาหรือวิธีการรักษาโรคมะเร็งอื่น ที่มีรายงานว่า
สามารถทำให้เกิด TLS ได้ ได้แก่ ionizing radiation16-18,
rituximab19, IFN α20, corticosteroid และ tamoxifen21-22

อุบตั กิ ารณ์
ในผูป้ ว่ ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin Hande
และคณะ7 ได้รายงานอุบตั กิ ารณ์โดยรวมของ TLS แบ่งเป็น
1. LTSL ร้อยละ 42
1.1 ในกลุม่ high-grade จะพบอุบตั กิ ารณ์ ร้อยละ 49
1.2 ในกลุ่ม intermediate-grade จะพบอุบัติการณ์
ร้อยละ 33
2. CTLS ร้อยละ 6
2.1 ในกลุม่ high-grade จะพบอุบตั กิ ารณ์ ร้อยละ 7
2.2 ในกลุ่ม intermediate-grade จะพบอุบัติการณ์
ร้อยละ 5 Wossman และคณะ23 รายงานผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็ง
ต่อมน้ำเหลืองชนิด non-Hodgkin พบ TLS ได้รอ้ ยละ 4.4 โดยพบ
มากทีส่ ดุ ในกลุม่ Burkitt และ B-ALL พบร้อยละ 8.4 อุบตั กิ ารณ์
จะสูงขึน้ เป็นร้อยละ 14.9 หาก LDH มากกว่า 500 ยูนติ ต่อลิตร
อุบตั กิ ารณ์ของ TLS ในกลุม่ T-cell lymphoblastic lymphoma
คิดเป็นร้อยละ 1.9 และไม่พบ TLS ในกลุม่ anaplastic large cell
lymphoma
สำหรับมะเร็งชนิด solid tumor นัน้ มีรายงานการเกิด TLS
ในมะเร็งชนิดที่มีอัตราการเติบโตเร็ว และมีการตอบสนองต่อ
ยาเคมีบำบัดดี เช่น มะเร็งอัณฑะ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด
ชนิดเซลล์เล็ก เป็นต้น

การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
การให้การรักษาเพือ่ ป้องกัน ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อการ
เกิด TLS มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในการเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนให้
ยาเคมีบำบัด รวมถึงการจัดการแก้ไขภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิก
ต่างๆ ดังนี้
1. การให้สารน้ำ การให้สารน้ำปริมาณมาก ประมาณ 3 ลิตร
ต่อหนึง่ ตารางเมตรของพืน้ ทีผ่ วิ ในหนึง่ วัน ช่วยเพิม่ ปริมาตรสารน้ำ
ในหลอดเลือด มีผลทำให้ลดความเข้มข้นของโพแทสเซีย่ ม ฟอสเฟต
และกรดยูรกิ ในเลือด15, 24 เพิม่ อัตรากรองผ่านหน่วยกรองของไต
และเพิ่มการขับกรดยูริกและฟอสเฟตทางปัสสาวะได้25-27 มี
คำแนะนำให้ให้สารน้ำปริมาณมากอย่างเต็มที่ในผู้ป่วยทุกรายที่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ TLS ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดปริมาณน้ำในร่างกายเกิน28
2. ภาวะโพแทสเซีย่ มในเลือดสูง เป็นภาวะฉุกเฉินทีอ่ าจ
เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็วจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
หลักการรักษาภาวะโพแทสเซีย่ มในเลือดสูง ประกอบด้วย การสร้าง
เสถียรภาพให้แก่เยือ่ บุเซลล์กล้ามเนือ้ หัวใจ การเพิม่ การเคลือ่ นย้าย

Tumor lysis syndrome
Angsuwatcharakon P, Sunpaweravong P.

โพแทสเซีย่ มเข้าสูเ่ ซลล์ และการขับโพแทสเซีย่ มออกจากร่างกาย
ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ริม่ เห็นการเปลีย่ นแปลงทางคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจจากภาวะ
โพแทสเซีย่ มในเลือดสูง มีความจำเป็นต้องให้แคลเซีย่ มกลูโคเนต
1 กรัม ทางหลอดเลือดดำ เพือ่ เพิม่ เสถียรภาพของเยือ่ บุกล้ามเนือ้
หัวใจ ป้องกันการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ 29
ในผู้ป่วยที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ สามารถให้การรักษาโดยการ
เคลื่อนย้ายโพแทสเซี่ยมเข้าเซลล์ เช่น การให้อินสุลินพร้อมกับ
น้ำตาลกลูโคสทางหลอดเลือดดำ การให้ยากระตุ้นอะดรีเนอร์จิก
ชนิดเบต้า หรือการให้สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต และการ
รักษาด้วยการขับโพแทสเซี่ยมออกจากร่างกายได้แก่ การให้ยา
ขับปัสสาวะ การให้เรซินเพื่อขับโพแทสเซี่ยมออกจากทางเดิน
อาหาร และการฟอกไต ซึง่ เป็นวิธที ก่ี ำจัดโพแทสเซีย่ มได้เร็วทีส่ ดุ
3. ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง การรักษาภาวะฟอสเฟตใน
เลือดสูง ขึ้นกับระดับความเข้มข้นของฟอสเฟตในเลือด และ
อาการจากภาวะนี้ ในผู้ป่วยที่ระดับฟอสเฟตสูงไม่มาก และไม่มี
อาการ อาจทำการรั ก ษาเพี ย งแค่ ห ลี ก เลี ่ ย งการเพิ ่ ม ปริ ม าณ
ฟอสเฟตจากภายนอก เช่น การให้รบั ประทานยาทีส่ ามารถจับกับ
ฟอสเฟต หรือการงดเว้นการให้สารละลายที่มีส่วนประกอบของ
ฟอสเฟต นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการให้สารละลายที่มีส่วน
ประกอบของแคลเซี่ยม ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจากภาวะ
ฟอสเฟตในเลือดสูงควรได้รบั การฟอกไต ทัง้ นีก้ ารทำ hemodialysis
สามารถขับฟอสเฟตได้ดีกว่าการทำ continuous venovenous
hemofiltration และการฟอกไตทางหน้าท้อง ตามลำดับ30-31
4. ภาวะแคลเซีย่ มในเลือดต่ำ ภาวะนีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ งจาก
ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการภาวะนี้จะดีขึ้น
หลังจากรักษา TLS ให้ดีขึ้น27 การให้สารละลายแคลเซี่ยมทาง
หลอดเลือดดำจะเพิม่ โอกาสเสีย่ งต่อการตกตะกอนของแคลเซีย่ ม
ฟอสเฟตในเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ทัว่ ร่างกาย จึงไม่แนะนำให้ทำการรักษา
ภาวะนีใ้ นผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการ สำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการมีความจำเป็น
ต้องให้สารละล ายแคลเซีย่ มกลูโคเนตทางหลอดเลือดดำในปริมาณ
50-100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อครัง้
5. ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง มีวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย
ดังนี้
5.1 การทำปัสสาวะให้เป็นด่าง เนื่องจากกรดยูริกจะ
ตกตะกอนในปัสสาวะทีเ่ ป็นกรด และพบว่าหากทำให้คา่ pH ของ
ปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 จะเพิม่ การขับ urate ทางปัสสาวะ
แต่ในขณะเดียวกันค่า pH ของปัสสาวะทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ 6.5
จะลดการละลายของ xanthine และ hypoxanthineในปัสสาวะ ทำให้
เพิ่มโอกาสตกตะกอนในไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังให้การรักษา
ด้วย allopurinol32 ภาวะเลือดเป็นด่างจะกระตุน้ ให้ภาวะแคลเซีย่ ม
ในเลือดต่ำแย่ลง นอกจากนี้ ภาวะปัสสาวะทีเ่ ป็นด่างมากขึน้ เพิม่
โอกาสเสี ่ ย งต่ อ การตกตะกอนของผลึ ก แคลเซี ่ ย มฟอสเฟต33
มีรายงานว่าการให้สารน้ำเพือ่ เพิม่ ปริมาณปัสสาวะสามารถลดโอกาส
เกิดไตวายจากกรดยูริกได้ดีเทียบเท่ากับการทำให้ปัสสาวะเป็น
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ด่าง34 ดังนัน้ จึงยังไม่มขี อ้ สรุปว่าควรทำให้ปสั สาวะเป็นด่างหรือไม่
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งต่อการเกิด TLS
5.2 ยาลดกรดยูรกิ ปัจจุบนั มียาลดกรดยูรกิ 2 ชนิด
ทีอ่ อกฤทธิต์ า่ งกันได้แก่ ยายับยัง้ การทำงานของเอนไซม์ xanthine
oxydase (xantine oxidase inhibitor) ซึง่ ลดการสร้างกรดยูรกิ และ
ยูเรทออกซิเดส (urate oxidase) ซึง่ เพิม่ การขับกรดยูรกิ
Allopurinol เป็นยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
xanthine oxydase โดยจะแย่งจับกับเอนไซม์ xanthine oxydase
จึงลดการเปลีย่ น hypoxanthine และ xanthine เป็นกรดยูรกิ และ
ลดการเปลี่ยน hypoxanthine เป็น xanthine32, 35 รูปแบบของ
ยามีทั้งยารับประทานและยาฉีด โดยยารับประทานให้ในขนาด
100 มิลลิกรัมต่อหนึง่ ตารางเมตรของพืน้ ทีผ่ วิ ต่อครัง้ วันละ 3 ครัง้
ขนาดยาสูงสุดไม่เกินวันละ 800 มิลลิกรัม และในรูปแบบยาฉีด
ให้ขนาด 200-400 มิลลิกรัมต่อหนึ่งตารางเมตรของพื้นที่ผิว
ต่อวัน โดยแบ่งให้ได้วนั ละ 1-3 ครัง้ ขนาดยาสูงสุดไม่เกินวันละ
600 มิลลิกรัม และควรลดยาลงครึง่ หนึง่ กรณีผปู้ ว่ ยมีภาวะไตวาย
ร่วมด้วย1 การให้ allopurinol สามารถลดระดับกรดยูรกิ ในเลือด
และลดอุบัติการณ์การเกิดไตวายจากกรดยูริกในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ
การเกิด TLS36 ข้อจำกัดของ allopurinol คือ การเพิม่ สารตัง้ ต้นของ
กรดยูรกิ ได้แก่ xanthine ซึง่ ละลายน้ำได้ไม่ดี มีโอกาสตกตะกอน
ในไตทำให้ท่อไต อุดตันและเกิดไตวายได้37 กรณีที่ผู้ป่วยได้รับ
allopurinol ร่วมกับ 6-mercaptopurine หรือ azathioprine ต้องลด
ยาเหล่านีล้ งร้อยละ 50-70
Rasburicase เป็นยากลุ่ม recombinant urate oxidase
ออกฤทธิโ์ ดยการเปลีย่ นกรดยูรกิ เป็น allantoin ซึง่ ละลายน้ำได้
ดีกว่ากรดยูรกิ ในอดีตได้มกี ารนำ non-recombinant form ของ
ั หาเรือ่ งอาการ
urate oxidase มาใช้ในกลุม่ ประเทศยุโรป แต่มปี ญ
แพ้รุนแรง ต่อมาปัญหาดังกล่าวลดลงได้เมื่อยาอยู่ในรูปแบบ
recombinant urate oxidase38-39 จากการศึกษาในผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ป็น
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีโอกาสเสี่ยงสูง
ต่อการเกิด TLS จำนวน 52 ราย พบว่าการให้ rasburicase ในขนาด
0.05-0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึง่ กิโลกรัม ทางหลอดเลือดดำ
ในเวลามากกว่า 30 นาที สามารถลดระดับกรดยูรกิ ในเลือดที่ 4
ชัว่ โมงหลังได้รบั ยา ลงได้รอ้ ยละ 82 ซึง่ ดีกว่า allopurinol ทีล่ ดได้
เพี ย งร้ อ ยละ 12 อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ โดยผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้
rasburicase ไม่เกิดภาวะไตวายทีต่ อ้ งการการฟอกเลือด และไม่พบ
การเกิดภูมิคุ้มกันต่อ rasburicase ที่ 14 วันหลังให้ยา36 ยา
rasburicase นี้ ไม่ควรใช้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะพร่องเอนไซม์ glucose6-phosphate dehydrogenase (G-6PD) เนือ่ งจาก rasburicase
จะกระตุน้ ให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง โดยเป็นผลสืบเนือ่ ง
จากการทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถกำจัด hydrogen peroxide ทีเ่ กิดระหว่าง
การสร้าง allantoin ได้40

6. ภาวะไตวายเฉียบพลัน ควรมีการควบคุมปริมาณ
สารน้ำทีเ่ ข้าและออกจากร่างกายให้อยูใ่ นภาวะสมดุล ควบคุมระดับ
กรดยูรกิ และฟอสเฟต เพือ่ ไม่ให้เกิดการตกผลึกของกรดยูรกิ และ
แคลเซีย่ มฟอสเฟตในท่อไต ปรับขนาดยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ตามค่าการ
ทำงานของไต และหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อไต แต่ในกรณีที่
การรักษาประคับประคองเต็มทีแ่ ล้ว ผูป้ ว่ ยยังมีการทำงานของไต
ทีแ่ ย่ลงกระทัง่ ไม่สามารถควบคุมความผิดปกติทางเมตาบอลิกได้
ได้แก่ โพแทสเซีย่ ม ฟอสฟอรัส และกรดยูรกิ ในเลือดสูง แคลเซีย่ ม
ในเลือดต่ำ สารน้ำเกินในร่างกาย ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ภาวะเลือดเป็นกรดหรือความผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนกลางจากการคั่งของของเสียในเลือด หากมีภาวะ
เหล่านี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไต

สรุป
TLS เป็ น ภาวะฉุ ก เฉิ น ในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด high-grade สามารถเกิด
ได้เอง แต่สว่ นใหญ่เป็นผลจากการรักษา นอกจากนีย้ งั สามารถ
เกิดได้ในมะเร็งทางโลหิตวิทยาอื่นๆ และมะเร็งชนิด solid
tumor ที่มีอัตราการแบ่งตัวเร็ว หรือตอบสนองดีต่อการรักษา
TLS ประกอบด้วยความผิดปกติทางเมตาบอลิกหลายประการ
อันเป็นผลจากการสลายตัวของเซลล์มะเร็งในอัตราที่รวดเร็ว
ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงาน
ผิดปกติ และทำให้เกิดภาวะไตวายอันจะทำให้ความผิดปกติ
ทางเมตาบอลิกเป็นมากขึ้น และมีผลให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบัน
ยังไม่มเี กณฑ์การวินจิ ฉัย TLS ทีแ่ น่นอนและเป็นทีย่ อมรับกัน
อย่างแพร่หลาย การให้การรักษาเพือ่ ป้องกันในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
เสีย่ ง ด้วยการให้สารน้ำในปริมาณทีม่ ากพอ การให้ยาลดระดับ
กรดยู ร ิ ก และการเฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขภาวะเมตาบอลิ ก ที ่
ผิดปกติอย่างทันท่วงที จะสามารถช่วยลดความพิการและ
อัตราตายในผู้ป่วยเหล่านี้ลงได้
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