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โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะหลอดเลือดแข็งตัวกับธาตุเหล็ก
ปิยรัตน์ สุรพฤกษ์*
วัยรุ่นในไทย เนื่องจากการรับประทานอาหารมากเกิน
และการมีชีวิตแบบนั่งโต๊ะมากเกินไป คาดว่าการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เร็วขึน้ ในวัยเด็ก จะทำให้มแี นวโน้ม
ของโรคหลอดเลือดขนาดใหญ่และขนาดเล็กเร็วขึน้ ตามมา4
ปัญหาโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีเ่ พิม่ ขึน้ รวดเร็ว
ไม่เพียงเป็นปัญหาในประเทศที่กำลังพัฒนา แต่เป็น
ปัญหาในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาด้วย5 คาดการณ์วา่ ในทศวรรษ
หน้าจะมีความชุกของผู้ป่วยเบาหวานสูงมากและภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานทีพ่ บบ่อยคือโรคหลอดเลือด
ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตลดลงและมีการสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจจำนวนมาก

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคซับซ้อนทีเ่ กิดจาก
ภาวะพร่องอินซูลิน (insulin) หรือ ภาวะดื้ออินซูลิน
(insulin resistance) หรืออาจเกิดจากทัง้ สองภาวะร่วมกัน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังทีม่ กั มีภาวะแทรกซ้อนตามมา
ได้หลายอย่าง และเป็นภาวะแทรกซ้อนทีท่ ำให้เกิดความ
เจ็บป่วยเรื้อรังและอาจต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็น
เวลานาน ทำให้ ส ู ญ เสี ย ทรั พ ยากรและงบประมาณ
จำนวนมาก1
จากรายงานของ King H และคณะ 2 คาดว่ า
ประชากรโลกจำนวน 6500 ล้านคนจะมีผปู้ ว่ ยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในปี 1995 จำนวน 114 ล้านคน ในปี 2000
มีจำนวน 146 ล้านคน และในปี 2010 มีจำนวน 215
ล้านคน สำหรับในอาเซียมีประชากรจำนวน 3400 ล้านคน
จะมีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในปี 1995 จำนวน 61
ล้านคน ในปี 2000 มีจำนวน 82 ล้านคน และในปี 2010
มีจำนวน 130 ล้านคน ประเทศในอาเซียที่มีจำนวน
ผูป้ ว่ ยเบาหวานมาก ได้แก่ อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวันและ
ฮ่องกง เชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากการใช้ชวี ติ แบบคนเมืองหรือการใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัย
ขาดการออกกำลั ง กาย การเปลี ่ ย นพฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารเป็นอาหารทีม่ พี ลังงานและเนือ้ สัตว์สงู
ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือโรคอ้วน2
รายงานของ ชนิกา ตูจ้ นิ ดา พบว่าอัตราการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากโรคอ้วนในเด็กกำลัง
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ของเด็กเบาหวานทั้งหมด 3 และ
รายงานของ พัฒ มหาโชคเลิศวัฒนา แสดงให้เห็นว่ามี
อุบัติการณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นในเด็กและ

ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 กับภาวะหลอดแข็งตัว
ภาวะแทรกซ้อนที่มักพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที ่ 2 มั ก พบว่ า เกี ่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะแทรกซ้ อ นของ
หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) ทั้งในหลอดเลือด
ขนาดเล็กและหลอดเลือดขนาดใหญ่ หรือภาวะแทรกซ้อน
ของปลายประสาท ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อย
อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคแทรกซ้อนทางตา โรค
แทรกซ้อนทางไต แผลเรื้อรังที่เท้า6 ซึ่งโรคแทรกซ้อน
เหล่านีเ้ ป็นโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษา
จำนวนมาก Seiby และคณะพบว่ า ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ คน
สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นเบาหวาน
สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เป็นเบาหวานถึง 2.4 เท่า7
ปัจจัยเสี่ยงที่นำมาซึ่งการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับการมีภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในผู้ป่วย
เบาหวานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ โรคอ้ ว น โดยเฉพาะ

*ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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catalytic iron ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเร่ง (catalyse) ใน
ปฏิกริ ยิ า Fenton reaction จากปฏิกริ ยิ านี้ จะได้ผลิตผล
ของ free radical ในกลุ ่ ม hydroxyl radical ที ่ ม ี
ประสิทธิภาพในการทำลายสูง 13

โรคอ้วนแบบ central obesity คือมี waist to hip ratio
สูงกว่าปกติ แสดงว่ามีการสะสมของไขมันบริเวณช่องท้อง
เชือ่ ว่าการเพิม่ ขึน้ ของ portal free fatty acid ซึง่ ส่งเสริม
การสร้าง Lipoprotein ในตับมีการหลัง่ ของ triglyceride
rich VLDL เข้ากระแสเลือดเพิม่ ขึน้ ส่งผลทำให้เกิดภาวะ
insulin resistance ซึง่ มีผลยับยัง้ activity ของ lipoprotein lipase ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ metabolism ของ triglyceride rich VLDL และ chylomicron ผลคือทำให้ระดับ
triglyceride VLDL และ LDL เพิ่มขึ้นและ HDL ลดลง
การมีโรคอ้วนแบบมีไขมันบริเวณช่องท้องจะส่งเสริมการ
เกิด insulin resistance หรือ metabolic syndrome ซึง่ เป็น
ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเป็น
ปั จ จั ย เสี ่ ย งของการเกิ ด พยาธิ ส ภาพของหลอดเลื อ ด
หัวใจตามมา8-11

H2O2 + Fe ++

Fe+++ + OH + OH-

จากการศึกษาของ Biemand P และคณะได้
แสดงให้เห็นว่า superoxide สามารถปลดปล่อย catalytic
iron ออกจาก ferritin14 Lapenna D และคณะแสดง
ให้เห็นว่าบุหรี่สามารถปลดปล่อย catalytic iron จาก
ferritin และไปกระตุน้ lipid peroxidation ซึง่ เกีย่ วข้องใน
กระบวนการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว 15 จากรายงาน
ของ Pang และคณะพบมี ferritin มากในบริเวณกล้ามเนือ้
เรียบตรงรอยแผลของหลอดเลือด เชือ่ ว่า ferritin เหล่านี้
จะเกี่ยวข้องกับ catalytic iron ในกระบวนการเกิดการ
แข็งตัวของหลอดเลือด16 ดังนัน้ เชือ่ ว่าธาตุเหล็กทีถ่ กู ปล่อย
ออกจาก ferritin เป็นตัวกระตุ้น lipid peroxidation
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว

ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวกับธาตุเหล็ก
กระบวนการของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยร่วม
หลายอย่าง ตัง้ แต่ความผิดปกติพน้ื ฐานของโรคเบาหวาน
คือภาวะ hyperglycemia หรือ hyperinsulinemia ทำให้
เกิดภาวะ oxidative stress ได้ผลิตผลของ free radical
อาทิ super oxide, hydroxyl radical ซึง่ ส่งเสริมให้เกิดการ
อั ก เสบแบบเรื ้ อ รั ง และเกิ ด การเปลี ่ ย นแปลงของผนั ง
หลอดเลือดโดยเกล็ดเลือดมาเกาะติดและเกาะกลุม่ มีการ
กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวมาสู่บริเวณหลอดเลือดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสาร cytokine
ทำให้เกิดการกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบ ให้มีการแบ่งตัว
เพิม่ จำนวน นอกจากนีภ้ ายใต้การภาวะ oxidative stress
จะทำให้มเี กิด oxidized LDL ซึง่ ถูกเก็บโดย macrophage สะสมเป็น foam cell อยูต่ รงผนังหลอดเลือด oxidized
LDL ทีเ่ กิดขึน้ จะช่วยเร่งกระบวนการ oxidation ภายใต้
ภาวะทีม่ ไี ขมันสูง เกิด foam cell สะสมเพิม่ ขึน้ ตามลำดับ
และการเคลื่อนตัวของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบร่วมกับการ
สะสมของ foam cell บริเวณผนังหลอดเลือดทำให้เกิดเป็น
fatty streak ซึง่ จะพัฒนาไปเป็น artheromas ในทีส่ ดุ 12
ในกระบวนการเกิด free radical ซึ่งเป็นสารที่
ไม่คงตัว มีการปล่อย electron ทำให้ธาตุเหล็กซึ่งเป็น
โลหะตัวหนึ่งที่สามารถรับ free electron และเกิดเป็น

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับธาตุเหล็ก
จากการศึกษาในชาวฟินแลนด์ พบว่า มีความ
สัมพันธ์ของการมีธาตุเหล็กสะสมในรูป serum ferritin กับ
การเพิ่มของ glucose homeostasis index ในผู้ชาย17
Ford ES และคณะ พบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับ serum
ferritin สัมพันธ์กบั ความเข้มข้นของ insulin glucose และ
glycosylated hemoglobin ที่เพิ่มขึ้นทั้งในผู้หญิงและ
ผู้ชายในประชากรของคนสหรัฐอเมริกา18 และมีรายงาน
ต่อมาแสดงให้เห็นว่าการมีภาวะเหล็กเกินในร่างกาย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ภาวะ metabolic syndrome19-20
ซึง่ เป็นกลไกอันหนึง่ ของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 221
Rajpathak S และคณะแสดงให้เห็นว่าสตรีทไ่ี ด้รบั
heme iron สูงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อธิบายว่าเป็นผลจาก heme
iron ถูกดูดซึมได้ดกี ว่า non heme iron การรับประทาน
อาหารที่มี heme iron สูงเป็นเวลานานย่อมจะทำให้มี
เหล็กสะสมมากขึ้นในร่างกาย อย่างไรก็ตามในรายงาน
ไม่พบความสัมพันธ์การได้รับ non heme iron กับการ
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