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บทนำำ�

ยากลุ่่�มกรดโอบิิทิิโคลิิค Obeticholic acid; OCA เป็็นสารกึ่่�งสัังเคราะห์์ของ chenodeoxycholic
acid (CDCA) ถููกค้้นพบในปีี ค.ศ. 2002 ออกฤทธิ์์ก� ระตุ้้�น Farnesoid X receptor (Farnesoid X receptor;
FXR agonist) ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับเมแทบอลิิซึมึ ของกรดน้ำำ��ดีี การสร้้างน้ำำ��ตาลและ ไขมัันรวมถึึงการเกิิดพังั ผืืด
และการอัักเสบของตัับ
	ปััจจุุบัันมีีการศึึกษาผลของการใช้้ Obeticholic acid; OCA ในผู้้�ป่่วย Primary biliary cirrhosis
(PBC) และ ภาวะตัับคั่่ง� ไขมััน (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) ดัังจะกล่่าวถึึงต่่อไปในบทความนี้้�

การทำำ�งานของ Farnesoid X receptors (FXR)

FXR เป็็นตััวรัับที่่�อยู่่�ในนิิวเคลีียสของเซลล์์ตัับ (hepatocytes) และเซลล์์ของลำำ�ไส้้ (enterocytes)
มีีส่่วนในการควบคุุมเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ��ดีี โดยเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ��ดีีเริ่่�มจากการเปลี่่�ยน
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คอเลสเตอรอลเป็็น chenodeoxycholic acid (CDCA) ผ่่าน cholesterol 7- 𝛼-monooxygenase (CYP7A1) CDCA ซึ่่�งเป็็นกรดน้ำำ��ดีีหลัักในร่่างกายขนส่่งออกจากเซลล์์ตัับทางท่่อน้ำำ��ดีีขนาดเล็็กเข้้าสู่่�เซลล์์
ลำำ�ไส้้เล็็ก ที่่�เซลล์์ลำำ�ไส้้เล็็ก CDCA จัับกัับ FXR กระตุ้้�นการ transcription ของ Fibroblast growth factor
19 (FGF 19) ที่่�เซลล์์ตัับ FGF 19 จัับกัับ Fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) ส่่งสััญญาณ
ผ่่าน MAP kinase ยัับยั้้�งการทำำ�งานของ CYP7A1 เพื่่�อลดการสร้้างกรดน้ำำ�ดีี
� นอกจากนี้้� CDCA ที่่�กลัับ
สู่่�เซลล์์ตัับผ่่านทาง enterohepatic recirculation เมื่่�อจัับกัับ FXR ที่่�เซลล์์ตัับ ส่่งผลกระตุ้้�น transcription
ของ small heterodimer partner (SHP) ซึ่่�งลดการแสดงออกของ CYP7A1นำำ�ไปสู่่�การยัับยั้้�งการสร้้าง
กรดน้ำำ��ดีี (1) รููปที่่� 1

รููปที่่� 1. แสดงเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ�ดีี
� และการทำำ�งานของ FXR

FXR, Farnesoid X receptors; CYP7A, 1cholesterol 7- 𝛼-monooxygenase; CDCA, chenodeoxycholic acid;
FGF 19, Fibroblast growth factor 19; SHP, small heterodimer partner

นอกจาก FGF 19 จะมีีผลต่่อเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ�ดีี
� แล้้วยัังมีีผลต่่อการสร้้างน้ำำ�ต
� าล และ
ไขมััน โดย FGF 19 ยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการสร้้างไขมัันได้้แก่่ fatty acid synthase
(FAS) และ sterol regulatory element protein (SERBP)-1c ในตัับ นอกจากนี้้� FGF19 ยัังกระตุ้้�นการ
สร้้างไกลโคเจน และลดการทำำ�งานของเอนไซม์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่สร้
� า้ งน้ำำ�ต
� าล การกระตุ้้�น FXR จึึงส่่งผลให้้การ
สร้้างไขมัันไตรกลีีเซอไรด์์และการสร้้างน้ำำ�ต
� าล (gluconeogenesis) จากตัับลดลง ในขณะที่่�ปริิมาณ LDL
cholesterol เพิ่่�มขึ้้�นผ่่านการทำำ�งานของ FGF 19(2, 3, 4)
นอกจากนี้้�การศึึกษาในสััตว์์ยัังพบว่่า FXR เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิดพัังผืืดและการอัักเสบของตัับ
จากการศึึกษาของ Fiorucci(5) พบว่่า FXR และ SHP ทำำ�ให้้เกิิดการลดลงของ liver fibrosis โดยเมื่่�อนำำ�
หนููที่่ไ� ด้้รับั สารประกอบของเลืือดหมูู (porcine serum treated rats) เพื่่�อกระตุ้้�นการเกิิดพังั ผืืดในตัับมาให้้
6-ethyl chenodeoxycholic acid (6-ECDCA) ซึ่่�งเป็็นสารสัังเคราะห์์ที่่�จัับและกระตุ้้�น FXR ในปริิมาณ
1-10 มก./กก. นาน 12 สััปดาห์์ พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ 6-ECDCA สามารถป้้องกัันการเกิิดพัังผืืดในตัับได้้
และในการศึึกษาย่่อยที่่�สอง เมื่่�อนำำ�หนููที่่�ได้้รัับการผููกท่่อน้ำำ��ดีี (bile duct ligation) เพื่่�อกระตุ้้�นการเกิิด
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พัังผืืดในตัับมาให้้ 6-ECDCA ขนาด 3 มก./กก. พบว่่าพัังผืืดในตัับในหนููกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั 6-ECDCA ลดลง(5)
นอกจากนี้้�จากการศึึกษาของ Wang พบว่่าในหนููที่่�ถููกหยุุดการทำำ�งานของ FXR (FXR knock out mice)
พบการอัักเสบในตัับผ่่านการทำำ�งานของ nuclear 𝛋B (NF-𝛋B) และพบการเกิิดมะเร็็งตัับ(6)
โดยสรุุป FXR มีีหน้้าที่่�ควบคุุมเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ�ดีี
� การสร้้างน้ำำ��ตาล และ ไขมััน รวมถึึง
ยัังมีีบทบาทลดการเกิิดพัังผืืดและการอัักเสบในตัับ

Obeticholic acid คืืออะไร

OCA คืือ 6-ethyl chenodeoxycholic acid (6-ECDCA) เป็็นสารกึ่่�งสัังเคราะห์์ที่สร้
่� า้ งจากโครงสร้้าง
(1)
ของ ligand binding domain ของ FXR โดยมีีโครงสร้้างดัังแสดงในรููปที่่� 2

รููปที่่� 2. แสดงโครงสร้้างทางเคมีีของ Obeticholic acid
Obeticholic acid ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นตััวกระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR (FXR agonist) เมื่่�อได้้รับั ยา OCA
ยาจะจัับกัับ FXR ทั้้�งที่่�เซลล์์ตัับและลำำ�ไส้้เล็็กทำำ�ให้้การทำำ�งานของ CYP7A1 ลดลงผ่่านกลไกที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับ FGF 19 (FGF 19 dependence) และไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับ FGF 19 (FGF 19 independence) ดัังแสดงรููปที่่� 3

รููปที่่� 3. แสดงการทำำ�ของ FXR agonist

FXR, Farnesoid X receptors; CYP7A, 1cholesterol 7- 𝛼-monooxygenase; CDCA, chenodeoxycholic acid;
FGF 19, Fibroblast growth factor 19; SHP, small heterodimer partner
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	ผลการศึึกษาผลของการใช้้ Obeticholic acid; OCA ในผู้้�ป่่วย Primary biliary cirrhosis (PBC)
และ ภาวะตัับคั่่�งไขมััน (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) จะกล่่าวถึึงเป็็นสองส่่วนดัังนี้้�
A. Obeticholic acid สำำ�หรัับการรัักษา PBC
	ปััจจุุบัันตััวเลืือกแรกสำำ�หรัับการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC คืือ ursodeoxycholic acid (UDCA)
เป็็นกรดน้ำำ��ดีีปฐมภููมิิเมื่่�อนำำ�มาใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC พบว่่าสามารถป้้องกัันการบาดเจ็็บของ
เซลล์์ตัับและท่่อน้ำำ��ดีีในภาวะที่่�มีีการคั่่�งของน้ำำ��ดีีได้้ ขนาดที่่�เหมาะสมในการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC คืือ
13-15 มก.ต่่อวััน(7, 8) จากการศึึกษาการใช้้ UDCA ในผู้้�ป่่วย PBC พบว่่าทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยมีีชีีวิิตยาวนานขึ้้�น
และลดการดำำ�เนิินโรคเข้้าสู่่�ภาวะตัับแข็็งที่่�นำำ�ไปสู่่�การปลููกถ่่ายตัับ ผลข้้างเคีียงที่่�พบจากการรัักษาด้้วย
UDCA ได้้แก่่ น้ำำ��หนัักขึ้้�น ผมบาง ท้้องเสีีย และแน่่นท้้อง ซึ่่�งพบผลข้้างเคีียงเหล่่านี้้�ได้้น้้อย UDCA
จึึงเป็็นทางเลืือกแรกสำำ�หรัับการรัักษา PBC ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััย
ถึึงแม้้ UDCA จะมีีประสิิทธิิภาพดีีในการรัักษาผู้้�ป่ว่ ย PBC แต่่ผู้�ป่้ ว่ ยส่่วนหนึ่่�งก็็ไม่่ตอบสนองต่่อ
การรัักษาด้้วย UDCA ปััจจุุบัันมีีดััชนีีสำำ�หรัับประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษา ด้้วยยาในผู้้�ป่่วย PBC
ดัังแสดงในตารางที่่� 1 โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาติิดตามย้้อนหลัังขนาดเล็็ก โดยประเมิินการตอบสนอง
ต่่อการรัักษาหลัังได้้รัับ UDCA 6-12 เดืือน จากดััชนีีต่่างๆ พบว่่า total bilirubin (TB) และ alkaline
phosphatase (ALP) เป็็นดััชนีีที่สั่� ัมพัันธ์์กัับการอยู่่�รอดมากที่่�สุดุ (9) และเมื่่�อพิิจารณาการตอบสนองต่่อ
การรัักษา PBC ด้้วย UDCA ด้้วย GLOBE-PBC score พบว่่าร้้อยละ 40 ของผู้้�ป่่วยมีีอััตราการอยู่่�รอด
ที่่�ต่ำำ��กว่่าประชากรทั่่�วไป ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาอื่่�นในการรัักษาผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�(7)

22

Comprehensive Review in Internal Medicine
ตารางที่่� 1. สรุุปการประเมิินผลการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC ด้้วย UDCA
ดััชนีี

ระยะเวลาที่่�ประเมิิน
หลัังการรัักษาด้้วย
UDCA (เดืือน)

ผลเลืือดที่่บ่่� งการรัักษาล้้มเหลว

Rochester

6

ALP >2 x ULN หรืือ Mayo score > 4.5

Barcelona

12

ALP ลดลง < ร้้อยละ 40 และ ALP >1 x ULN

Paris-I

12

ALP >3 x ULN หรืือ AST > 2 x ULN หรืือ bilirubin > 1
มก./ดล.

Rotterdam

12

bilirubin >1 x ULN และ/หรืือ albumin <1 x ULN

Toronto

24

ALP >1.67 x ULN

Paris-II

12

ALP >1.5 x ULN หรืือ AST >1.5 x ULN หรืือ bilirubin > 1
มก./ดล.

Ehime

6

GGT ลดลง < ร้้อยละ 70 และ GGT >1 x ULN

ระยะเวลาที่่�ประเมิิน
คะแนนประเมิิน หลัังการรัักษาด้้วย
องค์์ประกอบของคะแนน
UDCA (เดืือน)
UK-PBC
12
Bilirubin, ALP และ AST (หรืือ ALT) ที่่� 12 เดืือน
Albumin และ จำำ�นวนเกล็็ดเลืือดก่่อนการรัักษา
GLOBE

12

Bilirubin, ALP, albumin และ จำำ�นวนเกล็็ดเลืือดที่่� 12 เดืือน,
อายุุก่่อนเริ่่�มการรัักษา

ALP, alkaline phosphatase; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase;
GGT, 𝜸– glutamyl transpeptidase; ULN, upper limit of normal

	จึึงได้้มีีการนำำ� OCA มาใช้้ในการรัักษา PBC โดยในการศึึกษาระยะที่่� 2 เปรีียบเทีียบการให้้ OCA
ขนาด 10, 25, 50 มก. ต่่อวัันเทีียบกัับการให้้ยาหลอกเป็็นเวลา 3 เดืือนในผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ไม่่ตอบสนอง
ต่่อการรัักษาด้้วย UDCA ผลลััพธ์์หลััก (primary endpoint) พบว่่ากลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั OCA มีีการลดลงของระดัับ
ALP มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ 21-25 เทีียบกัับ ร้้อยละ 3, p < 0.001)
นอกจากนี้้�กลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ยัังมีีผลลััพธ์์รอง (secondary endpoint) คืือการลดลงของ 𝜸– GGT
และ ALT ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก โดยผลตอบสนองต่่อการรัักษา
ดัังกล่่าวคงอยู่่�ที่่� 12 เดืือนหลัังการรัักษา(10)
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การศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมในระยะที่่� 3 ได้้แก่่ POISE study ศึึกษาเปรีียบเทีียบการ
ให้้ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน และกลุ่่�มที่่�ได้้ OCA 5 -10 มก.ต่่อวััน เทีียบกัับการให้้ยาหลอกในผู้้�ป่่วย
PBC ที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย UDCA เป็็นเวลา 12 เดืือน ผลลััพธ์์หลััก พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
มีีการลดลงของระดัับ ALP น้้อยกว่่า 1.67 เท่่าของ ULN มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(ร้้อยละ 47, ร้้อยละ 46 และร้้อยละ 10 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10, 5-10 มก.ต่่อวัันและยาหลอก
ตามลำำ�ดัับ, p < 0.001) โดยมีีการลดลงของ ALP 130, 113 และ 14 ยููนิิตต่่อลิิตรในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด 10, 5-10 มก.ต่่อวัันและยาหลอกตามลำำ�ดัับ และการลดลงของ TB 0.9, 0.3 และ 0.12 มก./ดล
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10, 5-10 มก.ต่่อวัันและยาหลอกตามลำำ�ดัับ แต่่การเปลี่่�ยนแปลงค่่าพัังผืืด
ในตัับโดย transient elastography และ enhanced liver fibrosis score ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA และยา
หลอกต่่างกัันแต่่ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (11) เมื่่�อติิดตามการรัักษา (open-label extension) พบว่่าผลเลืือด
ที่่�ดีีขึ้้�นทั้้�งค่่า ALP, GGT, ALT และ AST คงอยู่่�ถึึง 36 เดืือนหลัังการรัักษาด้้วย OCA(12)
	ผลข้้างเคีียงที่่�พบบ่่อยในการศึึกษา POISE study คืืออาการคัันซึ่่�งพบว่่าในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด 10 มก.ต่่อวััน พบร้้อยละ 68, ขนาด 5-10 มก.ต่่อวััน พบร้้อยละ 56 และยาหลอกพบร้้อยละ 38
ตามลำำ�ดับั โดยมีีผู้้�ป่ว่ ยที่่ห� ยุุดการรัักษาเนื่่�องจากอาการคัันร้้อยละ 6 ในกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั OCA ขนาด 10 มก.
ต่่อวัันและร้้อยละ 1 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 5-10 มก.ต่่อวััน(11)
การศึึกษาการใช้้ OCA เพีียงตััวเดีียวในการรัักษา PBC ศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุม เปรีียบเทีียบ
การให้้ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน และ OCA ขนาด 50 มก.ต่่อวัันเทีียบกัับการให้้ยาหลอก เป็็นเวลา
3 เดืือน โดยผู้้�ป่่วยจะไม่่ได้้รัับ UDCA ผลลััพธ์์หลัักพบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA มีีการลดลงของระดัับ ALP
ในเลืือดมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวัันลดลง
ร้้อยละ 53.9, กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 50 มก.ต่่อวัันลดลงร้้อยละ 37.2 และ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก
ลดลงร้้อยละ 0.8, p < 0.001) โดยผลการลดลงของระดัับ ALP ในเลืือดคงอยู่่�ใน 6 ปีีของการติิดตาม
ผู้้�ป่่วย นอกจากนี้้�กลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ยัังมีีผลลััพธ์์รอง คืือการลดลง GGT และ ALT ในกลุ่่�มที่่�ได้้
OCA มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก ส่่วนผลข้้างเคีียงที่่�พบบ่่อยในการศึึกษานี้้�คืืออาการคััน โดยมีีผู้้�ป่่วย
ที่่�หยุุดการรัักษาเนื่่�องจากอาการคัันร้้อยละ 15 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวัันและร้้อยละ 38
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 50 มก.ต่่อวััน(13)
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ตารางที่่� 2. สรุุปการศึึกษาการใช้้ OCA ในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน
การศึึกษา

Hirschfield GM, et al.

POISE Nevens F, et al.

Koedley, et al.

ระยะของ
การศึึกษา

2

3

2

กลุ่่�มประชากร ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�รัักษาด้้วย
ที่่�ศึึกษา
UDCA เป็็นระยะเวลา
6 เดืือนและมีีค่่า ALP
1.5-10 เท่่าของ ULN

ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�รัักษาด้้วย
ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ไม่่ได้้รัับ
UDCA เป็็นระยะเวลามากกว่่า UDCAมากกว่่า 3 เดืือน
หรืือเท่่ากัับ 3 เดืือน และมีี
หรืือไม่่เคยได้้รัับ UDCA
ALP > 1.67 เท่่าของ ULN
หรืือ total bilirubin < 2 เท่่า
ของ ULN

การรัักษา

OCA ขนาด 10, 25,
50 มก. ต่่อวัันเทีียบกัับ
การให้้ยาหลอกเป็็นเวลา
3 เดืือน

OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวัันและ
OCA ขนาด 5-10มก.ต่่อวััน
เทีียบกัับยาหลอกนาน 12
เดืือน

OCA ขนาด 10, 25,
50 มก. ต่่อวัันเทีียบกัับ
การให้้ยาหลอกเป็็นเวลา 3
เดืือน

ผลลััพธ์์หลััก

การลดลงของระดัับ ALP
(ร้้อยละ 21-25 เทีียบกัับ
ร้้อยละ 3,
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด และยาหลอกตาม
ลำำ�ดัับ p <0.001)

การลดลงของระดัับ ALP
< 1.67 เท่่าของ ULN
มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั (ร้้อยละ 47,
46 และ 10
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด
10, 5-10 มก.ต่่อวัันและ
ยาหลอกตามลำำ�ดัับ,
p <0.001)

การลดลงของระดัับ ALP
(ร้้อยละ 53.9, 37.2 และ
0.8 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด 10, 50 มก.ต่่อวััน
และยาหลอกตามลำำ�ดัับ,
p <0.001)

UDCA, ursodeoxycholic acid; ALP, alkaline phosphatase; ULN, upper limit of normal

จากข้้อมููลการศึึกษาในระยะที่่� 3 องค์์การอาหารและยาแห่่งสหรััฐอเมริิกา (FDA) อนุุมััติิให้้ใช้้
OCA ในผู้้�ป่่วย PBC ในเดืือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 โดยแนะนำำ� OCA ขนาด 5-10 มก.ต่่อวัันร่่วมกัับ
UDCA ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� การตอบสนองไม่่เพีียงพอต่่อ UDCA และให้้ OCA ตััวเดีียวในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่สามารถทน
ผลข้้างเคีียงของ UDCA ได้้โดยระมััดระวัังผลข้้างเคีียงต่่อตัับได้้แก่่ ตััวเหลืืองตาเหลืือง, น้ำำ��ในช่่องท้้อง
(ascites) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการกำำ�เริิบของ PBC (PBC flare) ทั้้�งนี้้�แนวทางเวชปฏิิบััติิ โดยสมาคมโรคตัับแห่่ง
ยุุโรปหรืือ EASL ค.ศ. 2017 แนะนำำ�ให้้เริ่่�ม OCA ในขนาด 5 มก. ต่่อวัันและเพิ่่�มขนาดเป็็น 10 มก.ต่่อ
วัันใน 6 เดืือนถ้้าผู้้�ป่่วยสามารถทนผลข้้างเคีียงคืืออาการคัันได้้(7) ตารางที่่� 3
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ในเดืือนกัันยายน ค.ศ. 2017 FDA ได้้ออกคำำ�เตืือน black box warnings ของการใช้้ OCA ใน
ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�มีีตัับแข็็งระยะท้้าย (decompensated cirrhosis) ที่่�มีี Child’s Pugh ระยะ B และ C
เนื่่�องจากพบรายงานเคสที่่�มีีการบาดเจ็็บของตัับและการเสีียชีีวิิต จึึงมีีคำำ�แนะนำำ�ให้้ลดขนาดเริ่่�มต้้นของ
OCA จาก 5 มก.ต่่อวัันเป็็น 5 มก.ต่่อสััปดาห์์ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� (14)
ตารางที่่� 3. สรุุปคำำ�แนะนำำ�การใช้้ OCA ในผู้้�ป่่วย PBC
ข้้อบ่่งชี้้�
- ให้้ร่่วมกัับ UDCA ในผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ตอบสนองไม่่เพีียงพอต่่อ UDCA
(นิิยามโดย ALP > 1.67 x ULN หรืือ total bilirubin >2 x ULN
- ให้้เพีียงตััวเดีียวในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถทนผลข้้างเคีียงของ UDCA ได้้
ระยะ

ขนาดที่่�แนะนำำ� 

ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีตัับแข็็ง หรืือตัับแข็็งระยะต้้น

ขนาดเริ่่�มต้้นที่่� 5 มก. ต่่อวัันและ
เพิ่่�มขนาดเป็็น 10 มก.ต่่อวัันใน 6 เดืือน

ตัับแข็็งระยะท้้าย ที่่�มีี Child’s Pugh B และ C

ขนาดเริ่่�มต้้นที่่� 5 มก. ต่่อสััปดาห์์

UDCA, ursodeoxycholic acid; ALP, alkaline phosphatase; ULN, upper limit of normal

B. Obeticholic acid สำำ�หรัับการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมััน (NASH/NAFLD)
ภาวะตัับคั่่�งไขมััน (NASH/NAFLD) เป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักของการเกิิดภาวะตัับอัักเสบเรื้้อ� รัังใน
ปััจจุุบันั อัันนำำ�ไปสู่่�การเกิิดตับั แข็็ง การเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากโรคตัับและการเกิิดมะเร็็งตัับ จาก Markov
model คาดว่่าอุุบััติิการณ์์ของ NASH ในสหรััฐอเมริิกา จะเพิ่่�มขึ้้�นจาก 16.52 ล้้านคนในปีี ค.ศ. 2015
เป็็น 27 ล้้านคนในปีี ค.ศ. 2030(15)
ยาที่่�ได้้รัับการศึึกษาเพื่่�อใช้้ในภาวะตัับคั่่�งไขมัันก่่อนหน้้านี้้�คืือการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�ม
ควบคุุม (Randomized controlled trial, RCT) ของ vitamin E, pioglitazone และยาหลอก ผลการศึึกษา
พบว่่าเมื่่�อแบ่่งผู้้�ป่่วย NASH ที่่�ไม่่เป็็นเบาหวาน 247 คน ออกเป็็นสามกลุ่่�ม กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ vitamin E 800
IU ต่่อวััน 96 สััปดาห์์ พบว่่ามีีผลพยาธิิวิทิ ยาดีีขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการได้้รับั ยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
(ร้้อยละ 43 เทีียบกัับ ร้้อยละ 19, p = 0.001) ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ pioglitazone 30 มก.ต่่อวััน
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั ยาหลอกพบว่่ามีีผลทางพยาธิิวิทิ ยาดีีขึ้้�นแต่่ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (ร้้อยละ 34
(16)
เทีียบกัับร้้อยละ 19, p= 0.04) หลัังจากการศึึกษาดัังกล่่าวจึึงมีีการศึึกษาใช้้ยาอื่่�นๆ ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะตัับคั่่�งไขมััน
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การศึึกษาใน phase 2 ได้้แก่่การศึึกษา NCT 00501592 ศึึกษาเปรีียบเทีียบการให้้ยา OCA
ขนาด 25 และ 50 มก.ต่่อวัันเป็็นเวลานาน 6 สััปดาห์์เทีียบกัับยาหลอกในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�เป็็น
เบาหวานชนิิดที่่� 2 (NAFLD with type 2 DM) จำำ�นวน 64 คน พบว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 25
และ 50 มก.ต่่อวัันมีีการลดลงของ ALT, GGT, LDL cholesterol, FGF19 และและตััวบ่่งชี้้�ของการเกิิด
พัังผืืดในตัับ enhanced liver fibrosis (ELF) score ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ นอกจากนี้้�จากการศึึกษานี้้�บ่่งว่่าการเพิ่่�มขนาดของ OCA เป็็น 50 มก.ต่่อวัันมีีผลไม่่แตกต่่างจาก
การให้้ยาขนาด 25 มก.ต่่อวััน(17)
การศึึกษาใน phase 2b ได้้แก่่ FLINT trial เปรีียบเทีียบการให้้ยา OCA ขนาด 25 มก.เป็็นเวลา
72 สััปดาห์์ต่่อวัันเทีียบกัับยาหลอกในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�ไม่่มีีตัับแข็็ง (Non-cirrhotic NASH) พบ
ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวััน มีี NAFLD activity score (NAS) (ดัังแสดงในตารางที่่� 4)
ลดลงอย่่างน้้อย 2 แต้้มมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ 45 เทีียบกัับร้้อยละ 21,
Relative risk (RR) 2.2, 95% CI 1.4-3.3, p = 0.0002) โดยในการศึึกษานี้้�พบผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญคืือใน
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA มีีอาการคััน (Pruritus) มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก (ร้้อยละ 23 เทีียบกัับร้้อยละ 6)
และในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA มีีระดัับ LDL cholesterol ในเลืือดที่่�สููงกว่่า(18)
	จึึงนำำ�มาสู่่�การศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมใน phase 3 คืือ REGENERATE trial เปรีียบเทีียบ
การให้้ยา OCA ขนาด 10 และ 25 มก.ต่่อวัันเป็็นเวลา 18 เดืือนเมื่่�อเทีียบกัับยาหลอกในภาวะตัับคั่่�งไข
มัันที่่�ไม่่มีีตัับแข็็ง ในการศึึกษา REGENERATE รวบรวมผู้้�ป่่วย 1,968 คน โดยได้้มีีการวิิเคราะห์์ขั้้�นแรก
ก่่อนการวิิจััยสิ้้�นสุุดลง (Interim analysis) เมื่่�อติิดตามผู้้�ป่่วยครบ 18 เดืือนจำำ�นวน 931 คน พบว่่าในกลุ่่�ม
ประชากรที่่�ศึึกษา ร้้อยละ 68-70 ของผู้้�ป่่วยในแต่่ละกลุ่่�มมีี NAS อย่่างน้้อย 6 และ ร้้อยละ 55-56 ของ
ผู้้�ป่่วยในแต่่ละกลุ่่�มพบเบาหวานชนิิดที่่� 2 ร่่วมด้้วย
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ตารางที่่� 4. NASH clinical research network histological scoring system
NAFLD activity score (NAS) แต้้ม
NASH fibrosis stage
1. Steatosis
Stage 0: no fibrosis
- <ร้้อยละ 5
0
Stage 1: zone 3 perisinusoidal fibrosis
-	ร้้อยละ 5 - 33
1
- Mild: 1a
-	ร้้อยละ 34 – 66
2
- Moderate: 1b
- >ร้้อยละ 66
3
- Portal/periportal: 1c
2. Lobular inflammation
Stage 2: perisinusoidal and portal/
- None
0
periportal fibrosis
- <2
1
Stage 3: bridging fibrosis
- 2-4
3
Stage 4: Cirrhosis
- >4
4
3. Balloon of hepatocyte
- None
0
- Few ballooned
1
- Many ballooned
2
	ผลการศึึกษาพบว่่าผลลััพธ์์หลััก คืือกลุ่่�มที่่�ผู้้�ป่่วยได้้ยา OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวัันมีีค่่าพัังผืืด
ในตัับ (NASH fibrosis stage, ดัังแสดงในตารางที่่� 4) ดีีขึ้้�นโดยไม่่มีีการแย่่ลงของภาวะตัับคั่่�งไขมัันจาก
ผลพยาธิิวิิทยาเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ 23 เทีียบกัับ
ร้้อยละ 12, RR 1.9, 95% CI 1.4-2.8, p = 0.0002) ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้ยา OCA ขนาด 10 มก.
ต่่อวัันมีีค่่าพัังผืืดในตัับดีีขึ้้�น โดยไม่่มีีการแย่่ลงของภาวะตัับคั่่�งไขมัันจากผลพยาธิิวิทิ ยาเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาหลอกเช่่นกััน (ร้้อยละ 18 เทีียบกัับร้้อยละ 12, RR 1.5, 95% CI 1.0-2.2, p = 0.045)
ในผลลััพธ์์รอง อื่่�นๆ พบว่่าในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา OCA ขนาด 25 มก. มีีแนวโน้้มของผลพยาธิิวิิทยา
ที่่�เป็็นองค์์ประกอบของ NAS เช่่น steatosis, lobular inflammation และ hepatocellular ballooning ที่่�
ดีีกว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาขนาด 10 มก.ต่่อวัันและกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาหลอกแต่่ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ(14)
ิ
นอกจากนี้้�จากการศึึกษา REGENERATE มีีอััตราการถอนตััวที่่�ร้้อยละ 23-25 ต่่อกลุ่่�มโดย
ร้้อยละ 31-54 เป็็นจากผลข้้างเคีียงที่่ไ� ด้้รับั แต่่อย่่างไรก็็ตามพบผู้้�ป่ว่ ยที่่ต้� อ้ งหยุุดการรัักษาจากอาการคััน
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวัันเพีียงร้้อยละ 5 และเมื่่�อพิิจารณาค่่าไขมัันในเลืือดในกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ทั้้�งกลุ่่�มที่่�ได้้รัับในขนาด 10 และ 25 มก.ต่่อวัันพบว่่าค่่า LDL cholesterol สููงขึ้้�นเพีียง
ชั่่�วคราวในเดืือนแรกของการรัักษา(14)
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ถึึงแม้้ยา OCA จะให้้ผลลััพธ์์หลัักในการลดค่่าพัังผืืดในตัับโดยไม่่มีีการแย่่ลงของภาวะตัับ
คั่่�งไขมัันจากผลพยาธิิวิิทยาจากการศึึกษา phase 3 แต่่จำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ดีีขึ้้�นหลัังได้้รัับยายัังมีีเพีียง
ร้้อยละ 23 และ ร้้อยละ 18 ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา OCA ขนาด 25 และ 10 มก.ต่่อวัันตามลำำ�ดัับ
นอกจากนี้้�ยังั ต้้องการการติิดตามในระยะยาวเพื่่�อศึึกษาผลลััพธ์์ทางคลิินิกิ ได้้แก่่การเกิิดตับั แข็็ง และอััตรา
การเสีียชีีวิิต (ตารางที่่� 5)
ขณะนี้้�มีีการศึึกษา REVERSE study เป็็นการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมใน phase 3
เพื่่�อศึึกษาผลของ OCA ในการรัักษาผู้้�ป่่วยตัับแข็็งจากภาวะตัับคั่่�งไขมััน (compensated cirrhosis due
to NASH) ให้้ติิดตามผลต่่อไป
ตารางที่่� 5. สรุุปการศึึกษาการใช้้ OCA ในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน
การศึึกษา

NCT 00501592

ระยะของการศึึกษา 2

FLINT
2b

REGENERATE
3 (Interim analysis)

กลุ่่�มประชากร
ที่่�ศึึกษา

ผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน
ผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน ผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�
ที่่�เป็็นเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่ไ� ม่่มีีตัับแข็็ง
ไม่่มีีตัับแข็็ง
(NAFLD with type 2 DM) (Non-cirrhotic NASH) (Non-cirrhotic NASH)
โดย
- NAS > 6 ร้้อยละ 68-70
- พบเบาหวานชนิิดที่่� 2
ร้้อยละ 55-56

การรัักษา

OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวััน OCA ขนาด 25 มก.ต่่อ
และ OCA ขนาด 50
วััน เทีียบกัับยาหลอก
มก.ต่่อวััน เทีียบกัับยา
นาน 72 สััปดาห์์
หลอกนาน 6 สััปดาห์์

OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน
และ OCA ขนาด 25 มก.
ต่่อวััน เทีียบกัับยาหลอก
นาน 18 สััปดาห์์

ผลลััพธ์์หลััก

การลดลงของ ALT, GGT, NAS ลดลงอย่่างน้้อย
LDL cholesterol, FGF19 2 แต้้ม*
และ ELF score*

ค่่าพัังผืืดในตัับดีีขึ้้�น
โดยไม่่มีีการแย่่ลงของ
ภาวะตัับคั่่�งไขมัันจาก
ผลพยาธิิวิิทยา*+

ผลข้้างเคีียง

- อาการคััน
- การเพิ่่�มขึ้้�นของคอเลสเตอรอลชนิิด LDL

AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; GGT, 𝜸– glutamyl transpeptidase;
NAS, NAFLD activity score
* มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
+
ผลในกลุ่่�ม OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวัันมากกว่่าในกลุ่่�ม OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน
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Obeticholic acid และความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็ง

V-Maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog G (MAFG) เป็็นโปรตีีน
ในกลุ่่�ม leucine zipper family เมื่่�อจัับกัับ nuclear factor-erythroid 2 related factor 2 จะกระตุ้้�นการ
ทำำ�งานของ antioxidant response element (ARE) ในยีีน เพื่่�อควบคุุมการทำำ�งานของสารต้้านอนุุมููล
อิิสระ นอกจากนี้้�ยัังพบการทำำ�งานของ MAFG ร่่วมกัับ methionine adenosyl transferase 𝛂1 (MAT
𝛂1/MAT1A), prohibitin 1 (PHB1) และ c-MYC จากการศึึกษาที่่ผ่� า่ นมา พบการทำำ�งานของ MAFG มาก
ขึ้้น� เมื่่�อมีีภาวะการบาดเจ็็บจากการคั่่�งของน้ำำ��ดีี และการเกิิดมะเร็็งท่่อน้ำำ��ดีีในหนูู โดย MAFG และ c-MYC
เป็็นยีีนที่่�กระตุ้้�นการเกิิดมะเร็็ง (oncogene) ในขณะที่่� MAT1A เป็็นยีีนที่่�ยัับยั้้�งการเกิิดมะเร็็ง (tumor
suppressor gene) ส่่วนในมะเร็็งตัับนั้้�นพบการเปลี่่�ยนแปลงการทำำ�งานจาก MAT1A เป็็น MAT2A ซึ่่�ง
ช่่วยในการเติิบโตของเซลล์์มะเร็็งตัับ(19)
	มีีการศึึกษาแสดงการกระตุ้้�น MAFG โดย FXR และความสััมพัันธ์์ของ OCA ต่่อมะเร็็งท่่อน้ำำ�ดีี
�
และมะเร็็งตัับในคน โดยพบว่่าเมื่่�อนำำ�เซลล์์มะเร็็งท่่อน้ำำ�ดีี
� และเซลล์์มะเร็็งตัับของมนุุษย์์มาให้้ OCA และ
วััดผลการแสดงออกของยีีนโดยวิิธีีอิิมมููโนพยาธิิวิิทยา (immunohistochemistry) พบว่่าการแสดงออก
ของ MAFG, MAT2A และ c-MYC เพิ่่�มขึ้้น� ในขณะที่่ก� ารแสดงออกของ MAT2A ลดลง นอกจากนี้้�การให้้
OCA ในหนููที่่ไ� ด้้รับั เซลล์์มะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีพบว่่าขนาดมะเร็็ง (xenograft tumor) ในหนููเหล่่านี้้�มีีขนาด
ใหญ่่กว่่าหนููที่่�ไม่่ได้้รัับ OCA จากการศึึกษานี้้�จึึงแสดงให้้เห็็นว่่า OCA มีีผลกระตุ้้�นการแสดงออกของ
MAFG และ การเจริิญเติิบโตของเซลล์์มะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีของมนุุษย์์ อย่่างไรก็็ตามปััจจุุบัันยัังไม่่พบ
การเกิิดมะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีในมนุุษย์์(19)

ยากระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR (FXR agonist) อื่่�น สำำ�หรัับการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมััน

นอกจาก Obeticholic acid ที่่�มีีการศึึกษาในการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมััน cilofexor เป็็นยาอีีกตััว
หนึ่่�งในกลุ่่�มยากระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR ที่่�ได้้รัับการศึึกษาในภาวะตัับคั่่�งไขมััน(20)
Cilofexor เป็็นยากระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR ที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ (nonsteroid) โดยออกฤทธิ์์�
เฉพาะเจาะจงกัับ FXR ที่่ลำ� �ำ ไส้้เล็็กและไม่่กลัับสู่่�เซลล์์ตับั ผ่่านทาง enterohepatic recirculation โดยเชื่่อ� ว่่า
cilofexor กระตุ้้�นการหลั่่�ง FGF19 ได้้ดีีกว่่า และเนื่่�องจากไม่่มีี enterohepatic recirculation จึึงคาดว่่าจะ
เกิิดผลข้้างเคีียงเช่่น ภาวะไขมัันในเลืือดสููง อาการคััน และพิิษต่่อตัับน้้อยกว่่า OCA(21)
การศึึกษาใน phase 2 ได้้แก่่การศึึกษา NCT02854605 ศึึกษาเปรีียบเทีียบการให้้ยา cilofexor
ขนาด 30 และ 100 มก.ต่่อวัันเป็็นเวลานาน 24 สััปดาห์์เทีียบกัับยาหลอกในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�
ไม่่มีีตับั แข็็งจำำ�นวน 140 คนพบว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีปริ
� มิ าณไขมัันในตัับจากการตรวจด้้วย magnetic resonance
imaging-proton density fat fraction (MRI-PDFF) ลดลงมากกว่่าร้้อยละ 30 ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั cilofexor
ขนาด 30, 100 มก.ต่่อวัันและกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกร้้อยละ 14 (p 0.87), 39 (p 0.011) และ 13 ตาม
ลำำ�ดัับที่่� 24 สััปดาห์์ นอกจากนี้้�ยัังพบการลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ GGT ในเลืือด, C4 และค่่ากรด
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น้ำำ��ดีีปฐมภููมิิ (primary bile acid) ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา cilofexor เทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก(22)
อย่่างไรก็็ตามจากการศึึกษานี้้�ไม่่พบการลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ของค่่าพัังผืืดในตัับในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�ได้้รัับยา cilofexor เทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก และพบผลข้้างเคีียงคืืออาการคัันในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้
รัับ cilofexor ขนาด 30 และ 100 มก.ต่่อวัันร้้อยละ 4 และ 14 ตามลำำ�ดัับ(22)
เนื่่�องจากการศึึกษานี้้�ติดต
ิ ามผู้้�ป่ว่ ยในระยะสั้้�นเพีียง 6 เดืือนเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการศึึกษาของ
OCA ที่่�ติิดตามผู้้�ป่่วยนาน 18 เดืือนและในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีการลดลงของไขมัันในตัับจากการตรวจด้้วย
MRI-PDFF มากกว่่าร้้อยละ 30 มีีน้ำำ��หนัักตััวที่่�ลดลงมากกว่่า(23) จึึงต้้องรอติิดตามผลการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
ถึึงผลของการใช้้ cilofexor ในการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมัันทั้้�งกรณีีเป็็นยาเดี่่�ยวและใช้้ร่่วมกัับยาอื่่�น เช่่น
semaglutide (glucagon-like peptide 1 analogue) และ firsocostat (acetyl Co-A carboxylase inhibitor) (20)

สรุุป

Obeticholic acid เป็็นยากลุ่่�ม FXR agonists มีีข้้อบ่่งชี้้�ในการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ตอบสนองไม่่
เพีียงพอต่่อการรัักษาด้้วย UDCA หรืือไม่่สามารถทนผลข้้างเคีียงของการรัักษาด้้วย UDCA ได้้ โดยพึึง
ระวัังการเกิิดการบาดเจ็็บของตัับในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งระยะท้้าย ที่่�มีี Child’s Pugh B และ C ส่่วนบทบาท
ของ obeticholic acid ในการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมัันนั้้�นมีีการศึึกษาถึึงผลในการลดค่่าพัังผืืดในตัับจาก
ผลพยาธิิวิทิ ยาและผลการอัักเสบที่่บ่� ง่ ถึึงภาวะตัับคั่่�งไขมัันดีีขึ้้�นในการศึึกษาระยะที่่� 3 ทั้้�งนี้้�ยังั ต้้องติิดตาม
การศึึกษาในระยะยาวที่่�แสดงถึึงผลลััพธ์์ทางคลิินิิก เช่่นการเกิิดตัับแข็็ง และอััตราการเสีียชีีวิิตต่่อไป
	ผลข้้างเคีียงที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของ obeticholic acid คืืออาการคััน ผลข้้างเคีียงอื่่�นๆ ที่่พ� บได้้เช่่น การเพิ่่�ม
ขึ้้�นของไขมััน LDL cholesterol ในส่่วนของความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีนั้้�นมีีการศึึกษา
ในห้้องทดลองแต่่ยัังไม่่พบการเกิิดมะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีในมนุุษย์์
นอกจาก obeticholic acid แล้้วยัังมีีการพััฒนายาตััวอื่่�นในกลุ่่�ม FXR agonists เช่่น cilofexor
ซึ่่�งต้้องรอการศึึกษาถึึงประสิิทธิิภาพและผลข้้างเคีียงในการศึึกษาระยะต่่อไป
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