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ภาวะไขมันในเลือดสูงมีหลายรูปแบบไดแก 
ภาวะระดับคอเลสเทอรอล (total cholesterol : TC) 
ในเลือดสูง ภาวะระดับไทรกลีเซอไรด (triglyceride 
: TG) ในเลือดสูง ภาวะระดับ low density 
lipoprotein cholesterol (LDL-C) ในเลือดสูง 
นอกจากนี้ระดับ high density lipoprotein 
cholesterol (HDL-C) ในเลือดต่ํายังเปนภาวะระดับ
ไขมันในเลือดผิดปกติอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงภาวะระดับ
ไขมันผิดปกติอาจเปนแบบใดแบบหนึ่งหรือรวมกัน
ตั้งแต 2 อยางข้ึนไป พบวาระดับคอเลสเทอรอลใน
เลือดของมนุษยถูกควบคุมโดยหลายยีน แตยีนท่ีมี
ความสําคัญและเปนตัวหลักคือยีน LDL receptor 
และยีน apolipoprotein B-100 (apo B-100) ซ่ึงถามี
ความผิดปกติของยีนดังกลาวจะทําใหระดับไขมันใน
เลือดผิดปกติ และเปนภาวะระดับไขมันในเลือด
ผิดปกติท่ีมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม โรคท่ีพบบอย
คือ familial hypercholesterolemia (FH) และ 

familail defective apolipoprotein B-100 (FDB) ซ่ึง 
FH จะพบไดมากกวา (http://ittm.dtam.moph.go.th/ 
data_articles/2548) ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะ FH 
เพราะเกิดจากความผิดปกติของยีน LDL receptor  
 

Familial hypercholesterolemia (FH) 
เปนชนิดท่ีพบไดบอยสาเหตุหลักเกิดจาก

การสรางยีน LDL receptor ในตับและเน้ือเยื่อนอก
ตับ (extrahepatic tissue) ผิดปกติ ทําใหเกิดภาวะ
คอเลสเทอรอลในเลือดสูงตลอดเวลา ซ่ึง LDL-C ท่ี
ค่ังอยูในเลือดสามารถเกาะหลอดเลือดหัวใจทําให
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (Goldstein et al., 
1989) นอกจากนี้ยังเกิดพยาธิสภาพคือคอเลสเทอ-
รอลไปสะสมที่ เ อ็น  ขอ  และผิวหนัง  เ รียกว า 
xanthomas  คอเลสเทอรอลไปสะสมท่ีผนังหลอด
เลือดเรียก atheromas และคอเลสเทอรอลไปสะสมที่
ตาเรียก arcus cornealis (Lind et al., 1998) ดังนั้น

บทความวิชาการ
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แบบท่ี 1 เรียกวา heterozygous FH เกิดจาก 
LDL receptor มีการกลายพันธุของยีนเพียงขางเดียว 
ทําใหบุคคลนั้นมีระดับคอเลสเทอรอลสูงกวาคน
ปกติ 2 เทา ประมาณ 350-500 mg/dl และมีโอกาส
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  เ ม่ืออายุ เฉล่ีย
ประมาณ 30-40 ป โดยท่ัวไปพบผูปวย heterozygous 
FH ประมาณ 1 คน ใน 500 คน  

แบบท่ี 2 เรียกวา homozygous FH เกิดจาก 
LDL receptor มีการกลายพันธุของยีนท้ังสองขาง ทํา
ใหบุคคลนั้นมีระดับคอเลสเทอรอลสูงกวาคนปกติ 4 
เทา ประมาณ 600-1,200 mg/dl และมีโอกาสเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจอุดตันตั้งแตอายุยังนอย โดยท่ัวไป
พบผูปวย homozygous FH ประมาณ 1 คน ใน 
1,000,000 คน  

จากขอมูลขางตนพบวาท้ัง  heterozygous 
FH และ homozygous FH จะเกี่ยวของกับการเกิด 

premature coronary heart disease แตผูปวย 
homozygous FH จะมีระดับคอเลสเทอรอลในเลือด
สูงมากและมีความรุนแรงของโรคมากกวา พบวา
มักจะเสียชีวิตดวยโรคหัวใจกอนอายุครบ 20 ป 
(Leitersdorf et al., 1990; Helen et al., 1992; Hoeg et 
al., 1993; Jensen et al., 1996) 
 

โครงสรางของ LDL 
ลิโพโปรตีนชนิด LDL สังเคราะหข้ึนใน

กระแสเลือดจาก very low density lipoprotein 
(VLDL) และ intermediate density lipoprotein 
(IDL) อนุภาคมี apo B-100 และลิพิดประกอบไป
ดวยคอเลสเทอรอลทั้งท่ีอยูในรูปของคอเลสเทอรอล
อิสระและคอเลสเทอริลเอสเทอร  ซ่ึงพบเปน
องคประกอบมากท่ีสุด มีไทรกลีเซอไรดลดลง (ภาพ
ท่ี 1) โดย LDL จะมีปริมาณคอเลสเทอรอลเปน 2 ใน 
3 ของปริมาณคอเลสเทอรอลท้ังหมดในกระแสเลือด 
ดังนั้น LDL จึงมีบทบาทสําคัญในการขนสง      
คอเลสเทอรอลไปยังเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย 

 

    
 

                                                                 ภาพท่ี 1. โครงสรางของ LDL  
                                                                 ท่ีมา : (Grundy, 1990) 
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การสังเคราะหและเมแทบอลิซึมของ 
LDL 
 เม่ือตับสังเคราะหคอเลสเทอรอลและไทร-
กลีเซอไรดแลวจะสงออกในรูปของ nascent VLDL 
โดยมารวมกับโปรตีนท่ีสังเคราะหจาก rough 
endoplasmic reticulum ท่ีบริเวณ golgi apparatus 
และสงออกในลักษณะ  exocytosis โดยมี 
apolipoprotein B-100 เปนองคประกอบหลักและมี 
apolipoprotein E และ apolipoprotein C อยูบาง จะ
เห็นไดวา VLDL ทําหนาท่ีขนสงลิพิดท่ีสังเคราะห
ข้ึนมาภายในรางกาย (endogenous lipid) ไปยัง
เนื้อเยื่อตางๆ 
 เม่ือ nascent VLDL ลองลอยเขาสูกระแส
เลือดจะรับเอา apolipoprotein E และ apolipoprotein 
C จาก HDL กลายเปน VLDL และเม่ือไปถึงเซลล
เปาหมาย apolipoprotein C จะกระตุนใหเอนไซม 
lipoprotein lipase ท่ีบริเวณผนังหลอดเลือดทํางาน
ยอยสลายไทรกลีเซอไรดภายใน VLDL จนไดกรด
ไขมัน (fatty acid) ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที และ
สง apolipoprotein C กลับไปสู HDL ในขณะท่ีมีการ
แลกเปล่ียนลิพิดท่ีเปนองคประกอบใน VLDL ท่ี
เหลือกับ HDL โดย HDL สงคอเลสเทอริลเอสเทอร 
(cholesteryl ester) ไปให VLDL ในขณะที่ VLDL 
สงไทรกลีเซอไรดท่ีเหลืออยูและฟอสโฟลิพิดไปให 
HDL ทําใหโมเลกุลของ VLDL มีขนาดเล็กลงและมี

ความหนาแนนมากข้ึนอยูในรูป VLDL remnant  ซ่ึง
จะเดินทางตอกลับไปยังตับ โดยในกระแสเลือดพบ  
VLDL remnant เปน 2 กลุมใหญๆ ตามขนาดอนุภาค 
คือกลุมท่ีมีขนาดใหญและกลุมท่ีมีขนาดเล็ก กลุมท่ีมี
ขนาดเล็กอาจเรียกอีกอยางวาลิโพโปรตีนท่ีมีความ
หนาแนนปานกลาง (intermediate density 
lipoprotein) หรือ IDL และ IDLจะถูกเอนไซม 
hepatic lipase ยอยไทรกลีเซอไรดและฟอสโฟลิพิด
ท่ีเหลือจากการแลกเปล่ียนกับคอเลสเทอริลเอสเทอร
จาก HDL ทําใหไดเปน LDL ซ่ึงยังลองลอยอยูใน
กระแสเลือดไปยังเนื้อเยื่อตางๆ หรือกลับไปยังตับ
อีกคร้ังก็ได ในขณะท่ีกลุมของ VLDL remnant ท่ีมี
ขนาดใหญ (ยังคงมี apolipoprotein E อยู ท่ีผิวเปน
จํานวนมาก) จะจับกับ receptor จําเพาะท่ีตับและเขา
สูตับโดยวิธี endocytosis แลวไปรวมกับไลโซโซม 
(lysosome) จากนั้นจะถูกยอยสลายเอาสวนของ 
คอเลสเทอรอล  คอเลสเทอริลเอสเทอร  กรดไขมัน 
และอ่ืนๆ (ภาพท่ี 2 และ 3)  ดังนั้นลิโพโปรตีนท่ียัง
ลองลอยอยูในกระแสเลือดคือ LDL เนื่องจาก VLDL 
และ VLDL remnant ถูกสลายไปภายในเวลาไมเกิน
ช่ัวโมง ในขณะท่ี LDL จะอยูในเลือดโดยเฉล่ียนาน
ถึง 3 วัน  LDL จึงเปนตัวขนสงคอเลสเทอรอลจาก
ตับไปใหเนื้อเยื่อตางๆ (วิชัย เอ้ือสิยาพันธุ, 2545; 
ปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย, 2546) 
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                                                ภาพท่ี 2. การสังเคราะหและเมแทบอลิซึมของ LDL 
                                                ท่ีมา : (Murray et al., 2000) 

 

 
 

                                                               ภาพท่ี 3. วิถีของ VLDL remnant 
                                                               ท่ีมา :  (Grundy, 1990) 
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การขนสงและการใชคอเลสเทอรอล 
LDL มีคอเลสเทอรอลทั้งท่ีอยูในรูปของ

คอเลสเทอรอลอิสระและคอเลสเทอริลเอสเทอร ซ่ึง        
คอเลสเทอริลเอสเทอรเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาเอสเทอร (esterification) ระหวางคอเลส-   
เทอรอลกับกรดไขมัน โดยกรดไขมันสวนใหญเปน
กรดไขมันไมอ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) 
ปฏิกิริยาเอสเทอรดังกลาวเกิดข้ึนในกระแสเลือดและ
อาศัยเอนไซม lecithin:cholesterol acyltransferase 
(LCAT) ท่ีหล่ังมาจากตับเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยมี

ฟอสฟาทิดิลโคลีน (phosphatidylcholine) หรือท่ี
รูจักในช่ือ lecithin เปนตัวใหกรดไขมันหรือหมู     
เอซิล (acyl group) กับคอเลสเทอรอล โดยคอเลส-  
เทอริลเอสเทอร ท่ีได มี คุณสมบัติไมละลายน้ํ า 
มากกวาคอเลสเทอรอลอิสระ (ภาพที่ 4) นอกจากนี้
คอเลสเทอริลเอสเทอรยังสามารถสังเคราะหไดท่ีตับ
โดยอาศัยเอนไซม acyl-CoA : cholesterol 
acyltransferase (ACAT) เปนตัวเรงปฏิกิริยา และ 
fatty acyl-CoA เปนตัวใหหมูเอซิลหรือกรดไขมัน

  
 

 
 

                   ภาพท่ี  4. ปฏิกิริยาเอสเทอรสําหรับการสังเคราะหคอเลสเทอริลเอสเทอรในกระแสเลือด 
                   ท่ีมา : (Nelson et al., 2000) 
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LDL จะเขาสูเซลลของเนื้อเยื่อตางๆ ได
โดยจับกับ LDL receptor ท่ีเยื่อหุมเซลล ซ่ึง LDL 
receptor สังเคราะหท่ีบริเวณ rough endoplasmic 
reticulum (RER) มีคุณสมบัติเปนไกลโคโปรตีน 
(glycoprotein) มีมวลโมเลกุล 120 KDa หลังจากนั้น
สงผานไปยัง golgi apparatus และเกิดกระบวนการ 
post translational modification ภายในโมเลกุล ทํา
ใหเกิดเปน LDL receptor ท่ีสมบูรณ โดยภายใน
โครงสรางประกอบดวย 2 สายของ asparagines-
linked (N-linked) oligosaccharide และประมาณ   
18 สายของ serine/threonine-linked (O-linked) 
oligosaccharide ทําใหมีมวลโมเลกุลเปน 160 KDa  
(http://nobelprize.org/medicine/laureates/1985/bro
wn-goldstein-lecture.pdf; http://www.umd.necker. 
fr/ldlr/gene.htm.) ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังจากการ
สังเคราะห LDL receptor ท่ีสมบูรณจะพบ LDL 
receptor ท่ีเยื่อหุมเซลล (Kreisberg et al., 1992) 
บริเวณ LDL receptor ประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีมี

แขนงขางเปนกรดและมีประจุลบ (negative-charge 
acidic amino acids) ไดแกกรดอะมิโนกลูตามิก 
(glutamic acid) และแอสพารทิก (aspartic acid) ทํา
ใหสามารถจับจําเพาะกับกรดอะมิโนท่ีมีแขนงขาง
เปนเบสและมีประจุบวก (positive-charge basic 
amino acids) ไดแกกรดอะมิโนไลซีน (lysine)     
อารจินีน (arginine) และฮีสติดีน (histidine) ของ 
apolipoprotein B-100 ของ LDL และ apolipoprotein 
E ของ IDL ได  (Kreisberg et al., 1992; Poledne et 
al., 1993) แลวนําเอา LDL เขาสูเซลลโดยอาศัย
วิธีการท่ีเรียกวา receptor-mediated endocytosis 
(ภาพท่ี 5) โดย receptor จะรวมกลุมกันท่ีเยื่อหุม
เซลลบริเวณโครงสรางลักษณะเปนหลุมท่ีเรียกวา 
coated pit โดยบริเวณนี้มีโปรตีนช่ือคลาธริน 
(clathrin) เปนจํานวนมากซ่ึงสามารถจัดเรียงตัวกัน
เปนโครงสรางคลายกรงตาขาย (cagelike structure) 
(ภาพท่ี 6) 

  

 
       

         ภาพท่ี 5. การนํา LDL เขาสูเซลลดวยวิธี receptor-mediated endocytosis โดย LDL receptor จับอยาง 
                        จําเพาะกับ apo B-100 ของ LDL  

ท่ีมา : (http://www.chanteclair.com.au/scientific/_data/page/49/Lipo_Fig_06_Sequential_steps.gif) 
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ภาพท่ี 6. โครงสรางคลายกรงตาขาย (cagelike structure) ซ่ึงเกิดจากการจัดเรียงตัวของโปรตีน clathrin 
                        ท่ีบริเวณ coated pit  
        ท่ีมา : (http://www.blc.arizona.edu/INTERACTIVE/LDL3.95/life.html) 

 

LDL จะถูกนําเขาไปในเซลลท้ังโมเลกุล
โดยมีเยื่อหุมเซลลท่ีมีโปรตีนคลาธรินเปนจํานวน
มากลอมรอบเปนถุงเ ล็กๆ  เ รียกวา  endocytotic 
vesicle โดยถุงเล็กๆ เหลานี้จะหลอมรวมกันเกิดเปน 
endosome ข้ึน ซ่ึงจะเปนการกระตุนใหโปรตอน
ปมพท่ีอาศัยพลังงาน (ATP-driven proton pump) 
ทํางาน ทําใหภายใน endosome มี pH ลดลงเปน 6.5 
ภายใตสภาวะนี้ ทําให   LDL แยกออกจาก  LDL 
receptor และ LDL receptor สามารถนํากลับไปใช
ใหมสําหรับจับกับ LDL ตัวใหมไดหลายรอยคร้ัง
กอนจะสลายไป และในแตละรอบใชเวลาประมาณ 
10 นาที จากน้ัน endosome จะไปหลอมรวมกับ 
lysosome ซ่ึงมีเอนไซมท่ีสามารถยอยโปรตีนและ
ลิพิด โดย apolipoprotein B-100 จะถูกยอยจนได
กรดอะมิโน และคอเลสเทอริลเอสเทอรจะถูกยอยจน
ไดคอเลสเทอรอลอิสระและกรดไขมัน (Brown et 
al., 1986; Health et al., 2001) สําหรับคอเลสเทอ-
รอลอิสระจะเคลื่อนท่ีไปยัง endoplasmic reticulum 
ซ่ึงปกติจะใชคอเลสเทอรอลไปในการสังเคราะหเยื่อ

หุมชนิดตางๆ (Goldstein et al., 1989; Marks et al., 
1996; Montgomery et al., 1996; http://www.. 
ipekrabi.ac.th/Elearning/sumon/lipid.doc) นอกจาก 
นี้ปริมาณคอเลสเทอรอลท่ีเพิ่มข้ึนในเซลลจะมีผลตอ
ระบบตางๆ ภายในเซลลดังนี้  

1. มีผลยับยั้งการสังเคราะหคอเลสเทอ
รอลในเซลล โดยคอเลสเทอรอลท่ีเพิ่มข้ึนจะไป
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม HMG-CoA reductase 
ซ่ึงเปนเอนไซมในวิถีการสังเคราะหคอเลสเทอรอล 
นอกจากนี้คอเลสเทอรอลยังไปกดการแสดงออก
ของยีนท่ีสรางเอนไซม HMG-CoA reductase 
รวมท้ังไปกระตุนใหมีการทําลายเอนไซมชนิดนี้
เพิ่มข้ึนดวย  

2. มีผลกระตุนเอนไซม acyl-CoA: 
cholesterol acyltransferase (ACAT) เพื่อเรงใหมีการ
สะสมคอเลสเทอรอลสวนเกินในรูปของคอเลสเทอ-
ริลเอสเทอร 

3. มีผลควบคุมการสังเคราะห LDL 
receptor โดยไปลดปริมาณ mRNA ท่ีใชสําหรับ
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เปนท่ีทราบกันดีว าคอเลสเทอรอลมี
ความสัมพันธกับการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว 
(atherosclerosis) ซ่ึงมักจะเปนสาเหตุของการเกิด
อาการหัวใจวาย (heart attack) โดยปกติ LDL 
คอนข า งจะ ถูกออกซิไดซ ได ง า ย  ซ่ึ งการ เ กิด
ออกซิเดชันของ LDL จะหมายถึงการเกิด 
peroxidation ของกรดไขมันไมอ่ิมตัว การเกิด 
hydroxylation ของคอเลสเทอรอล และการเกิด
ออกซิเดชันของกรดอะมิโนใน apolipoprotein ท่ี
เปนองคประกอบของ LDL ทําใหมี LDL อยูในรูปท่ี
ถูกออกซิไดซ (oxidized LDL) ในกระแสเลือด  

เซลลของเนื้อเยื่อตางๆ จะนําเอา LDL เขา
สูเซลลในปริมาณจํากัดเทาท่ีเซลลตองการเทานั้น 
ดังนั้นถามี LDL สูงในกระแสเลือดจะทําใหมี LDL 
สวนเกินสะสมอยู ในกระแสเลือดมากข้ึน  จึงมี
โอกาสเกิด oxidized LDL เพิ่มมากข้ึน ซ่ึง oxidized 
LDL นี้จะถูกจับกินโดยเซลลเม็ดเลือดขาวขนาด
ใหญ (macrophage) ซ่ึงจะนําเอา oxidized LDL เขาสู

เซลลโดยอาศัยตัวรับท่ีเรียกวา scavenger receptor  
ซ่ึง scavenger receptor สามารถนําเอา oxidized LDL 
เขาสูเซลลไดโดยไมจํากัดปริมาณ ทําใหสามารถพบ
เม็ดเลือดขาวท่ีกิน oxidized LDL เขาไปมากๆ ได 
ซ่ึงเซลลเม็ดเลือดขาวท่ีกิน oxidized LDL เขาไป
มากๆ จะมีคอเลสเทอรอลมากมายในเซลล จึงเห็น
เซลลมีลักษณะเหมือนมีฟองเต็มเซลล เรียกเซลลท่ีมี
ลักษณะดังกลาววา foam cell ซ่ึงเซลลเหลานี้มักจะ
ไปเกาะท่ีผนังเสนเลือดฝอยและสะสมเกิดเปนแผน
คราบ (plaque) เกาะท่ีผนังเสนเลือดฝอย ทําใหเกิด 
atherosclerosis และถาสะสมมากจนอุดตันเสนเลือด
ฝอยท่ีไปเล้ียงกลามเนื้อหัวใจจะทําใหเกิดอาการ
หัวใจวายได 
  

ยีนของ LDL receptor 
 ยีนของ LDL receptor ในมนุษยอยูบนปลาย
แขนส้ันของโครโมโซมคูท่ี 19 (p13.1-p13.3) มี
ความยาว 45 kb ประกอบดวย 18 exon กับ 17 intron 
และ mRNA มีความยาว 5.3 kb ประกอบดวย      
กรดอะมิโน 860 ตัว (ภาพท่ี 7) (Vuorio et al., 1995) 

 

 

 
                                                      

                                                        ภาพท่ี 7. โครงสรางยีนของ LDL receptor 
                                                        ท่ีมา : (http://www.ucl.ac.uk/fh/mutab.html.) 
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Exon 1 ประกอบดวยบริเวณ 5′ 
untranslated และกรดอะมิโนท่ีเปน signal peptide 
ซ่ึงมีคุณสมบัติไฮโดรโฟบิก (hydrophobic) จํานวน 
21 ตัว โดย signal peptide นี้จะถูกตัดออกจาก
โมเลกุลในระหวางท่ี LDL receptor เคล่ือนไปยัง 
rough endoplasmic reticulum ทําให LDL receptor 
ท่ีสมบูรณประกอบดวยกรดอะมิโน 839 ตัว (Soutar 
et al., 1989) จากโครงสรางของ LDL receptor 
protein (ภาพท่ี 8 ก และ ข) พบวาประกอบดวย 5 
domain  ดังนี้  

Domain ท่ี 1 คือ exon 2–exon 6 อยูบริเวณ 
NH2-terminal เปนสวน ligand-binding domain 
ประกอบดวยกรดอะมิโน 292 ตัว มี 7 หนวยซํ้าคือ 
exon 2 (หนวยซํ้าท่ี 1) exon 3 (หนวยซํ้าท่ี 2) exon 4 
(หนวยซํ้าท่ี 3,4 และ 5) exon 5 (หนวยซํ้าท่ี 6) และ 
exon 6 (หนวยซํ้าท่ี 7) แตละหนวยประกอบดวย
กรดอะมิโน 40 ตัว และมี 6 cysteine residue ซ่ึงจะ
เกิดพันธะไดซัลไฟด  3 พันธะภายในโมเลกุลท่ี
บริเวณ carboxyl-terminal ของแตละหนวยซํ้า
ประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีมีแขนงขางเปนกรดและ
มีประจุลบ Asp-X-Ser-Asp-Glu (DXSDE) ซ่ึงมี
ความสําคัญในการจับกับกรดอะมิโนท่ีมีแขนงขาง
เปนเบสและมีประจุบวกของ apolipoprotein B-100 
และ apolipoprotein E (Soutar et al., 1998; Loubser 
et al., 1999; http://www.ucl.ac.uk/fh/mutab.html.) 

Domain ท่ี 2 คือ exon 7–exon 14 ประกอบ 
ดวยกรดอะมิโน 400 ตัว มีลักษณะเหมือนยีนของ 
epidermal growth factor (EGF) precursor ท่ีพบใน
มนุษย 33 เปอรเซ็นตจึงเรียกวา epidermal growth 
factor (EGF) precursor homology domain การ
เปล่ียนแปลงใน EGF precursor homology domain 
มีผลทําใหการขนสง LDL receptor ไปท่ีเยื่อหุมเซลล
ลดลงหรือ LDL receptor ไมสามารถจับกับ ligand 
หรือไมสามารถนํากลับมาใชใหมได domain นี้

ประกอบดวย 3 growth factor แตละ growth factor 
ประกอบดวยกรดอะมิโน 40 ตัว และมี cysteine 
residue เปนองคประกอบจํานวนมาก แตจะแตกตาง
จาก cysteine residue ท่ีพบท่ีบริเวณ ligand binding 
domain โดย 2 growth factor แรกติดกันเรียกวา A 
(exon 7) และ B (exon 8) แยกออกจากสวน C (exon 
14) โดยกรดอะมิโน 280 ตัว ซ่ึงประกอบดวย 5 ชุด
ของ motif ท่ีอนุรักษไวคือ Try-Trp-Thr-Asp 
(YWTD) แตละชุดประกอบดวยกรดอะมิโน 40-60 
ตัว (Soutar et al., 1989)  domain นี้มีความสําคัญใน
การแยก LDL จาก LDL receptor ภายใน endosome 
ภายใต pH เปน 6.5 รวมท้ังทําให LDL receptor ไม
สลายตัวเร็ว สามารถนํากลับไปใชใหมสําหรับจับ
กับ  LDL ตัวใหมได  และทําหนา ท่ี เปน  ligand- 
binding domain สําหรับจับกับ LDL บนเยื่อหุมเซลล 
พบวาถาเกิดการกลายพันธุบริเวณ domain นี้ LDL 
receptor จะไมสามารถปลอย ligand และไมเกิดการ
นํา LDL receptor กลับไปใชใหม ดังนั้น LDL 
receptor จะสลายไปและสงผลใหคอเลสเทอรอล  
ในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึน (Davis et al., 1987; Cearro 
et al., 1996) 

Domain ท่ี 3 คือ exon 15 ประกอบดวย
กรดอะมิโน 58 ตัว และมีกรดอะมิโนเซรีน (serine) 
และทรีโอนีน (threonine) เปนองคประกอบจํานวน
มาก บริเวณนี้เปนตําแหนงท่ีจับของสาย O-linked 
sugar (http://www.ucl.ac.uk/fh/mutab.html.) 

Domain ท่ี 4 คือ exon 16 และบริเวณปลาย 
5′ ของ exon 17 ประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีมี
คุณสมบัติไฮโดรโฟบิกจํานวน 22 ตัว เช่ือมติดกับ 
residue ท่ีมีประจุ ซ่ึงประกอบเปนmembrane-
spanning domian ทําหนาท่ียึด LDL receptor ไวท่ี
เยื่อหุมเซลล (Soutar et al., 1989; http://www. 
ucl.ac.uk/fh/mutab.html.) 
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Domain ท่ี 5 และ cytoplasmic domain ของ 
LDL receptor คือ carboxyl-terminal cytoplasmic 
tail ประกอบดวยกรดอะมิโน 50 ตัว domain นี้คือ
สวนท่ีเหลือของ exon 17 และบริเวณปลาย 5′ ของ 
exon 18 (Soutar et al., 1989) มีความสําคัญในการ
เคล่ือนที่ของ LDL receptor  ในกระบวนการ 
endocytosis (coated pits) บนเยื่อหุมเซลล (Lehrman 

et al., 1985) พบวาการขาดหายไปหรือการแทนท่ี
ของกรดอะมิโนท่ีบริเวณ cytoplasmic tail มีผลทํา
ให LDL receptor ไมเคล่ือนท่ีใน clathrin-coated 
pits และไมเกิดกระบวนการ internalization สวนท่ี
เหลือของ exon 18 เปนบริเวณ 3′ untranslated มี
ความยาว 2.6 kb (Athanikar et al., 1998) 
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กระบวนการควบคุมการสังเคราะห LDL 
receptor 
 การสังเคราะห LDL receptor ภายในเซลล
ข้ึนอยูกับปริมาณของคอเลสเทอรอลในเซลล ถา
ปริมาณคอเลสเทอรอลในเซลลลดลง  จะมีการ
กระตุนยีนของ LDL receptor เพื่อใหมีการ
สังเคราะห LDL receptor เพ่ิมข้ึน สําหรับจับกับ 
LDL และทําใหปริมาณคอเลสเทอรอลในเซลล
เพิ่มข้ึน (Edwards et al., 2000) 

LDL receptor ถูกควบคุมโดยทางลําดับ 
promoter ของยีนใน LDL receptor และ SREBP 
เปน transcription factor (Goldstein et al., 1989) 
promoter เปนลําดับท่ีสําคัญในการควบคุมกระบวน 
การถอดรหัสของยีนใน LDL receptor ลําดับนี้จะอยู
ท่ีตําแหนง 250 คูเบสทาง upstream ของรหัสเร่ิมตน
คือ  AUG ซ่ึง  promoter ประกอบดวย  2  สวนคือ 
TATA box และ Sterol Regulatory Element (SRE) 
โดย TATA box เปนตําแหนงของการจับกับเอนไซม 

RNA polymerase สําหรับการเร่ิมตนของกระบวน 
การถอดรหัสของยีน สวน SRE ประกอบดวย 3 
หนวยซํ้าเรียกวา repeat 1, repeat 2 และ repeat 3 แต
ละหนวยซํ้าประกอบดวย 16 นิวคลีโอไทด  โดย 
repeat 1 และ repeat 3 ทําอันตรกิริยากับ 
transcription factor Sp1 เพ่ือท่ีจะเกิดการถอดรหัส
ของยีนใน LDL receptor สวน repeat 2 ประกอบ 
ดวย SRE-1  ซ่ึงมีความยาว 10 คูเบส (ภาพท่ี 9)  

SREBPs (Sterol Regulatory Element 
Binding Proteins)  precursor เร่ิมสังเคราะหท่ี rough 
endoplasmic reticulum มีมวลโมเลกุลเปน 125 KDa 
หลังจากน้ันสงผานไปยัง golgi apparatus โดย
โปรตีนท่ีช่ือ chaperone ถาความเขมขนของ sterol 
ในเซลลลดลง เอนไซม protease จะยอย SREBP 
precursor โดยการควบคุมของ  SREBP cleavage-
activating protein (SCAP) ซ่ึงจะเกิดสารประกอบ
กับ SREBPs ในเย่ือหุมของ rough endoplasmic 
reticulum  

 

 

 
 

                                                 ภาพท่ี 9. ลําดับ promoter ของยีนใน LDL receptor 
                                                 ท่ีมา : (Makar et al., 1998) 
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SCAP จะขนสง SREBP precursor ไปท่ี 
golgi apparatus ซ่ึงมีเอนไซม protease S1P  และ 
protease S2P  ยอย  SREBP เพื่อ ท่ีจะปลอย  NH2-
terminal ของ SREBP ออกมา  หลังจากยอย SREBP 
เสร็จ SREBP จะถูกปลอยออกจาก RER ดังนั้น 
NH2-terminal ขอ ง  SREBP จ ะ เ ค ล่ื อน ตั ว ไ ป ท่ี
นิวเคลียส ซ่ึงจะมีผลไปกระตุนกระบวนการถอด 
รหัสของยีนใน LDL receptor โดยการจับไปท่ี 
repeat 2 ของ SRE ภายในยีนนี้  เม่ือระดับคอเลส-  
เทอรอลภายในเซลลมากเกินไป  SCAP ไมทํางาน 

และ SREBP จะอยูท่ีเยื่อหุมของ RER (ภาพท่ี 10) ถา
ไมมี sterol ภายในเซลลกระบวนการถอดรหัสของ
ยีนใน LDL receptor เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีถามีคอเลส- 
เทอรอล กระบวนการถอดรหัสของยีนใน LDL 
receptor ลด ลง (Goldstein et al., 1989; Makar et al., 
1998; Edwards et al., 2000) ดังนั้นเม่ือระดับคอเลส-         
เทอรอลภายในเซลลเพิ่มข้ึนการสราง LDL receptor 
ภายใน เซลล ลดลง  ในทางก ลับกันถ า ระ ดับ         
คอเลสเทอรอลภายในเซลลลดลงการสราง LDL 
receptor ภายในเซลลเพิ่มข้ึน 

 

 

 
                                                                 ภาพท่ี 10. วิถีของ SREBP 
                                                                 ท่ีมา : (Goldstein et al., 1989) 
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การแบงประเภทของการกลายพันธุในยีน
ของ LDL receptor    

ลักษณะปรากฏ (phenotype) อันเนื่องมา 
จากมีความผิดปกติของยีนในการสังเคราะห LDL 
receptor แบงได 5 ประเภท (ภาพท่ี 11) (Brown et 
al., 1986; Goldstein et al., 1989; Soutar et al., 1998) 

 1. Class ที่ 1 เรียกวา null allele สาเหตุ

สวนใหญเกิดจากการกลายพันธุแบบ nonsense หรือ 
frameshif  พบวากระจายแบบ random ระหวาง exon 
ของยีน แลวทําใหไมสามารถสังเคราะห receptor ท่ี 
rough endoplasmic reticulum ได  การท่ีไมมี 
truncated protein อาจบอกถึงความไมมีเสถียรภาพ
และการสลายตัวอยางรวดเร็วของ mRNA ท่ีกลาย
พันธุหรือเกิดการสังเคราะหโปรตีนท่ีผิดปกติ การ
กลายพันธุของ class ท่ี 1 ถาพบอยูในบริเวณ 
promoter จะไมเกิดการสังเคราะห mRNA หรือ
โปรตีน 

 2. Class 

 3. Class ที่ 3 เรียกวา binding 
defective allele มีผลทําใหการจับกันระหวาง 

LDL receptor และ LDL ผิดปกติแตการสังเคราะห
และการขนสง LDL receptor เปนปกติ สาเหตุเกิด
จากการกลายพันธุแบบ insertion หรือ deletion ใน
บริเวณ ligand binding domain หรือ EGF precursor 
homology domain การขาดหายไปของหนวยซํ้า 
cysteine residue สงผลทําใหความสามารถในการจับ
กันระหวาง LDL receptor และ LDL ลดลง 

 4. Class ที่ 4 เรียกวา internalization 
defective allele พบวา LDL receptor เคล่ือนท่ีไป

ยังเยื่อหุมเซลลและจับ LDL ไดปกติแตไมสามารถ
รวมกลุมกันท่ี เยื่อหุมเซลลในรูปแบบ  clathrin-
coated pit ได ดังนั้นจึงไมเกิดกระบวนการ 
internalization 

 5. Class ที่ 5 เรียกวา recycling 
defective allele พบวา LDL receptor  สามารถ

รวมกลุมกันท่ี เยื่อหุมเซลลในรูปแบบ  clathrin-
coated pit และเกิดกระบวนการ internalization ได 
แต LDL receptor จะไมสามารถปลอย ligand ใน 
endosome ดังนั้นจึงไมเกิดการนํา LDL receptor 
กลับไปใชใหม การกลายพันธุใน class ท่ี 5 พบ
ประมาณ 20 เปอรเซ็นต ในบริเวณ EGF precursor 
homology domain  ถา ligand ไมสามารถแยกจาก 
LDL receptor ได สารประกอบของ receptor-ligand 
จะเกิดการสลายตัวทําใหไมเกิดการนํา LDL receptor 
กลับไปใชใหม 

ที่ 2 เรียกวา transport 
defective allele แบงไดเปน 2 ชนิดคือ Class 2A 

(completely) สังเคราะหโปรตีนซ่ึงไมสามารถขนสง
ออกจาก rough endoplasmic reticulum ได ดังนั้นจึง
ไมพบ LDL receptor ท่ีสมบูรณ ท่ีมีมวลโมเลกุลเปน 
160 KDa และ Class 2B (partially) สังเคราะห
โปรตีนซ่ึงสามารถขนสงจาก rough endoplasmic 
reticulum ไปยัง golgi apparatus ในจํานวนท่ีลดลง 
Class ท่ี 2 พบท่ีบริเวณ EGF precursor homology 
domain  
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                                 ภาพท่ี 11. การแบงประเภทของการกลายพันธุในยนีของ LDL receptor  
       ท่ีมา : (Makar et al., 1998) 
   

ปจจุบันพบการกลายพันธุของยีนในการ
สังเคราะห LDL receptor มีมากกวา 920  การกลาย
พันธุ สวนใหญเปนแบบ point mutation  แบงไดเปน 
substitution 610 ตําแหนง small deletion 121 
ตําแหนง  small insertion หรือ duplication 53 
ตําแหนง (Villeges et al., 2002) การกลายพันธุสวน
ใหญพบบริเวณ ligand-binding domain (42 
เปอรเซ็นต) พบมากท่ี exon 4 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยซํ้าท่ี 5 ซ่ึงพบวาเกี่ยวของกับลักษณะปรากฏท่ี
รุนแรงของผูปวย FH และ EGF precursor homology 
domain  (47 เปอรเซ็นต) (Health et al., 2001) 
บริเวณ cytoplasmic tail พบการกลายพันธุ 3.4 
เปอรเซ็นต (พบใน exon ท่ี 17 เปน 3.2 เปอรเซ็นต 
และ exon ท่ี 18 เปน 0.2 เปอรเซ็นต) บริเวณ 
membrane spanning domain และ promoter พบการ

กลายพันธุ  1.7 เปอร เ ซ็นต  และ  O-linked sugar 
domain พบการกลายพันธุ 1.4 เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 
12) สวนการเกิดแบบ rearrangement พบบอยใน 
intron ท่ี 1 ถึง intron ท่ี 8 และ intron ท่ี 12 ถึงบริเวณ 
3′ untranslated ซ่ึงจะพบลําดับท่ีซํ้าเปน Alu บอย 
จากการวิ เคราะหการกลายพันธุบริเวณ  ligand-
binding domain พบวาเกิดท่ีบริเวณกรดอะมิโนท่ี
อนุรักษ 74 เปอรเซ็นต และจะอยูบริเวณ carboxyl-
terminal ของแตละหนวยซํ้า ในขณะท่ีการกลาย
พันธุบริเวณ EGF precursor homology domain 
พบวาเกิดท่ีบริเวณกรดอะมิโนท่ีไมไดอนุรักษ 64 
เปอรเซ็นต และจะอยูบริเวณ NH2-terminal ของแต
ละหนวยซํ้า (Goldstein et al., 1989; Health et al., 
2001)
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                              ภาพท่ี 12. point mutation และ small deletions/insertions ใน LDL receptor 
                              ท่ีมา : (Goldstein et al., 1989) 

 

สรุป จากการศึกษาพบวาโอกาสเกิด FH มีความ
แตกตางกันในแตละเช้ือชาติเรียกวา founder’s effect 
เปนปรากฎการณท่ีพบในประชากรที่แยกตัวออกมา
เปนเวลานานซ่ึงข้ึนอยูกับภูมิประเทศ ศาสนา เช้ือ
ชาติ การเมือง พบใน French Canadians, Christian 
Lebanese, Finns และ Afrikaners เปนตน เชนใน
ประชากร Afrikaners  จะพบผูปวย FH  บอยมาก 
โดยพบผูปวย heterozygous FH ประมาณ 1 คน ใน 
100 คนและ ผูปวย homozygous FH ประมาณ 1 คน 
ใน 30,000 คน  และพบการกลายพันธุ 3 ตําแหนงท่ี
พบบอยมากกวา 95 เปอรเซ็นต ในผูปวย FH ของ
ประชากร Afrikaners โดยพบ point mutation 2 
ตําแหนง ใน exon ท่ี 4 และ point mutation 1 
ตําแหนง ใน exon ท่ี 9 ของยีนใน LDL receptor 
(Leitersdorf et al., 1989)  

 
 

 

Familial hypercholesterolemia (FH) สาเหตุ
หลักเกิดจากการสรางยีน LDL receptor ในตับและ
เนื้อเยื่อนอกตับ (extrahepatic tissue) ผิดปกติ ซ่ึงเปน
ถายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant 
ผูปวยจะมีความผิดปกติในระดับยีน โดยยีนเกิดการ
กลายพันธุและสงผลใหไมมีการสังเคราะห หรือ
สังเคราะห LDL receptor ท่ีมีความผิดปกติ ทําให
การกําจัด LDL-C ในกระแสเลือดลดลง LDL-C ค่ัง
อยูในกระแสเลือดและกอใหเกิดภาวะคอเลสเทอ-
รอลในเลือดสูงตลอดเวลาจนสามารถเกาะหลอด
เลือดหัวใจทําใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได 
ลักษณะปรากฏ (phenotypes) อันเนื่องมาจากมีความ
ผิดปกติของยีนท่ีพบในผูปวย FH แบงไดเปน 5 
ประเภทไดแก Class ท่ี 1 มีการสังเคราะห LDL 
receptor ลดลง เนื่องจากการกลายพันธุแบบ 
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