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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาความชุกของ hemoglobin (Hb) E / β thalassemia ที่ได้ รับการวินิจฉัยผิด
เป็ น Hb E homozygote เนื่ อ งจากปริ ม าณ Hb F ที่ ต่ า จากการวิ เ คราะห์ ช นิ ด และสั ด ส่ ว นของ Hb ด้ ว ยวิ ธี highperformance liquid chromatography (HPLC) การศึกษาได้ ดาเนินการภายใต้ โครงการตรวจวินิจฉัยเพื่อกาหนดคู่เสี่ยง
ของ -thalassemia ในหญิงตั้งครรภ์และสามี ในเขตภาคเหนือตอนล่ าง ระหว่ างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 2557มีนาคม
คู่สามีภรรยาที่ได้ รั บการวินิจฉั ย 2560Hb E homozygote ในคนใดคนหนึ่ง และอีกคนหนึ่งได้ รับการวินิจฉั ย Hb E
heterozygote หรือ Hb E homozygote โดยวิธี HPLC จะถูกคัดเลือกเข้ าสู่การศึกษา Hb E homozygote ทุกคนจะได้ รับ
การตรวจยืนยันการวินิจฉัย β mutation โดยเทคนิคการตรวจ DNA พร้ อมกับตรวจหา α0-thalassemia ชนิด(Southeast
Asian และ Thai deletion+α และ )-thalassemia (ชนิ ด -3.7 และ -4.2 kb deletion) จากคู่ ส ามีภ รรยา 6,023 คู่ ท่ี
ได้ รับการตรวจด้ วยวิธี HPLC พบคู่สามีภรรยาที่เข้ าเกณฑ์การคัดเลือก 464 คู่ ในจานวนนี้มี 25 คู่ ที่ท้งั สามีและภรรยา
ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย Hb E homozygote ในจ านวนผู้ ท่ีไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย Hb E homozygote 489 คน พบ Hb E / 
thalassemia จานวน คน 5(1.0%) ทั้ง คน ตรวจพบ 50-thalassemia หรือ +-thalassemia ร่วมด้ วย และจากผลการ
ตรวจดังกล่าวจึงพบคู่เสี่ยงของ Hb E /  thalassemia เพิ่มขึ้นอีก คู่ จากการศึกษาสรุปได้ ว่าความชุกของ 5Hb E / 
thalassemia ในกลุ่ม Hb E homozygote ที่ได้ รับการวินิจฉัยจาก HPLC เท่ากับร้ อยละ 1. โดย 0-thalassemia อาจเป็ น
ปัจจัยสาคัญในการทาให้ ระดับ Hb F ต่าลงใน Hb E /  thalassemia
คาสาคัญ: Hemoglobin E / -thalassemia, Hemoglobin E homozygote, High-performance liquid
chromatography, Hemoglobin F
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Abstract
To find out the prevalence of hemoglobin (Hb) E / -thalassemia disease with a phenotypic misdiagnosis
of Hb E homozygote due to a very low Hb F fraction determined by high-performance liquid chromatography
(HPLC), the study was conducted prospectively in prenatal control program of -thalassemia in the lower north
of Thailand, between February 2014 and March 2017. All couples with phenotypic diagnoses of homozygous Hb
E by HPLC in one person, and heterozygous or homozygous Hb E in the other one were consecutively recruited.
DNA methods to confirm their genotype of Hb E homozygote and to detect other -thalassemia mutations, together
with 0-thalassemia (Southeast Asian and Thai deletions) and +-thalassemia (3.7- and 4.2-kb deletions)
determinants were performed in all samples with Hb E homozygote phenotype. Among 6,023 couples determined
by HPLC, 464 couples were met our requirement, 25 with double diagnoses of Hb E homozygote. After performing
genotypic diagnosis in 4 8 9 phenotypic Hb E homozygote, 5 (1.0%) Hb E / -thalassemia subjects were
identified. All 5 samples co-inherited with either 0-thalassemia or +-thalassemia allele. Considering with these
5 Hb E / -thalassemia detected, there were 5 more at-risk couples for Hb E / -thalassemia identified.
Prevalence of Hb E / -thalassemia among Hb E homozygote phenotype, determined by HPLC, was 1.0%. An
-thalassemia coinheritance may be a major Hb F lowering cause in Hb E / -thalassemia.
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