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การศึกษาความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัม
ต่อยาต้านมาลาเรียในหลอดทดลอง
วรรณา ชัยเจริญกุล
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บทคัดย่อ

ารศึกษาความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัมในหลอดทดลองเป็นแนวทางสำ�คัญในการประเมินเชือ้ มาลาเรียดือ้ ยา การศึกษาความ
ไวมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธมี ขี อ้ ดีและข้อเสียแตกต่างกันไป การศึกษาความไวด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นวิธที งี่ า่ ย แต่มคี วามลำ�บาก
และเสียเวลามาก ไม่เหมาะในการศึกษาเชื้อจำ�นวนมาก ส่วนการศึกษาความไวด้วยสารรังสี การใช้ monoclonal antibody และการ
ใช้สารเรืองแสงฟลูโอเรสเซ้นท์นั้น เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และลดแรงงาน แต่สารที่ใช้ในการวิเคราะห์มีราคาแพง และจำ�เป็นต้องมี
อุปกรณ์ทจี่ �ำ เพาะในการวัดผล ห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ๆ ไปไม่สามารถทำ�ได้ แต่วธิ กี ารศึกษาความไวทีพ่ ฒั นาขึน้ มาใหม่นนั้ มีจดุ เด่นทีส่ �ำ คัญ
คือ มีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการนำ�มาใช้ในการศึกษาวิจัยในโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้

มาลาเรียและสถานการณ์โรคมาลาเรีย
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เชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัมซึง่ ดือ้ ต่อยาต้านมาลาเรียหลาย
ชนิด (Multidrug Resistance)
ถึ ง แม้ ว่ า อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของประชากรไทยจากโรค
ไข้มาลาเรียจะลดลง แต่ปัญหาสำ�คัญในการควบคุมโรคมาลาเรีย
คือ ปัญหาเชื้อมาลาเรียฟัลซิพารัมซึ่งดื้อต่อยาต้านมาลาเรียหลาย
ชนิด (multidrug resistance) โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน
ของประเทศไทยที่พบเชื้อดื้อยาสูงมาก  (Na-Bangchang and
Congpuong 2007; Na-Bangchang et al., 2013) ยาในกลุ่ม
ควิโนลีน เช่น คลอโรควิน เมฟโฟลควิน และ ควินิน เป็นยา
กลุ่มสำ�คัญที่ใช้ในการรักษาและป้องกันมาลาเรียตลอดมา แต่พบ
ปัญหาการดือ้ ยา จึงต้องระงับการใช้ยาเหล่านี้ (Harinasuta et al.,
1962; Nosten et al., 1991; Karbwang et al., 1994)
ในปัจจุบัน ยาที่มีประสิทธิภาพในการต้านมาลาเรียได้ดีท่สี ุด
คือ ยากลุม่ อาร์ตมิ ซิ นิ นิ (artemisinin) และอนุพนั ธ์ (อาร์ตซิ เู นต,
ยาอาร์ ติ มี เ ตอร์ อาร์ ติ อี เ ตอร์ , และยาไดไฮโดรอาร์ ติ มิ ซิ นิ น
เป็นต้น) ซึ่งสกัดได้จากสมุนไพรจีน Artemisia annua L.
(Quinghao) (Na-Bangchang and Congpuong, 2007) เป็น
ยาที่มีประสิทธิภาพในการต้านมาลาเรียที่ดื้อยา ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้ และปลอดภัยสูงมาก
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้ยาอาร์ติมิซินินร่วมกับยา
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มาลาเรี ย เป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ทางสาธารณสุ ข ในประเทศ
เขตร้อนโดยเฉพาะในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามี
ประชากรจำ�นวน 214 ล้านคนติดเชื้อมาลาเรีย และมีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 438,000 ราย (WHO, 2015)   ปัญหามาลาเรียใน
ประเทศไทยนั้นยังคงมีความรุนแรงโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัด
ชายแดนไทยพม่าและชายแดนไทยกัมพูชา เชื้อมาลาเรียเกิดจาก
ปรสิตพลาสโมเดียม (Plasmodium) ซึง่ ในประเทศไทยมักจะพบ
การติดเชื้อชนิดฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) และ
ไวแวกซ์ (Plasmodium vivax) เป็นหลัก โดยพบมาลาเรีย
ฟัลซิพารัมในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 35 และร้อยละ 60 เป็น
มาลาเรียไวแวกซ์ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข 10 จังหวัดที่
พบผูป้ ว่ ยมาลาเรียมากได้แก่  ตาก กาญจนบุรี ระนอง แม่ฮอ่ งสอน  
สงขลา สุราษฎร์ธานี ศรีสะเกษ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และ
ยะลา ตามลำ�ดับ และจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี
2559 (ตั้งแต่ มกราคม - กันยายน 2559)  พบว่าผู้ป่วยมาลาเรีย
ชาวไทย  8,404 ราย (ลดลงร้อยละ 12.10 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว) และผู้ป่วยมาลาเรียชาวต่างชาติ 4,204 ราย (ลดลง
ร้อยละ 49.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) (สำ�นักงาน
โรคติดต่อนำ�โดยแมลง, 2545)   ถึงแม้ว่าจะมีการดำ�เนินงาน

ควบคุมโรคนี้จนประสบความสำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่
โรคนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วน
ในการติดตาม เนื่องจากการระบาดของโรคมาลาเรียบริเวณ
แนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
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ต้านมาลาเรียอื่น (artemisinin-based combination therapy:
ACT) โดยนำ�ยาอาร์ตซิ เู นตมาใช้รว่ มกับยาเมฟโฟลควินเป็นยาหลัก
(first-line drug) (สำ�นักงานโรคติดต่อนำ�โดยแมลง, 2545)  
แต่จากการศึกษาประสิทธิภาพของยาผสมระหว่างอาร์ตซิ เู นตและ
เมฟโฟลควินในการรักษาพบว่าอัตรารักษาหายขาดในการรักษา
มาลาเรียฟัลซิพารัมในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า และไทยกัมพูชา มากกว่าร้อยละ 95 (Rojanawatsirivet et al, 2004)
แต่ ในปี 2546 พบว่าในพื้นที่จังหวัดตราดอัตรารักษาหายขาด
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 78 (Vijaykadga et al, 2006)  ซึง่ ข้อมูล
นี้สอดคล้องกับการศึกษาในพื้นที่เมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา
ในปี พ.ศ. 2546 (Denis et al., 2006) และการศึกษาในพื้นที่
แม่สอด จังหวัดตาก (Na-Bangchang et al., 2010) ทั้งนี้จาก
การศึกษาของ Dondorp และคณะ พบว่าเชื้อที่มีแนวโน้มจะดื้อ
ต่อยากลุ่มอาร์ติมิซินินนั้นเวลาที่เชื้อหมดไปจากกระแสเลือดจะ
นานขึ้น (Dondorp et al., 2009) การศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็น
สัญญาณการเตือนภัยว่าเชื้อมาลาเรียฟัลซิพารัมเริ่มดื้อต่อยา
อาร์ติมิซินินและอนุพันธ์ และจากการศึกษาอณูชีววิทยาค้นพบ
ยีนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาอาร์ติซูเนต คือ K13-propeller
(Ariey et al., 2014)
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การประเมิ น เชื้ อ มาลาเรี ย ดื้ อ ต่ อ ยาต้ า นมาลาเรี ย
(Monitoring of drug resistance)

2

การพิสูจน์ว่าเชื้อมาลาเรียดื้อยาหรือไม่นั้น ประกอบไปด้วย
หลายปัจจัย เช่น ปัจจัยทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics)
ผลการตอบสนองของผู้ป่วย (in vivo response) การประเมิน
ความไวของเชื้อต่อยาในหลอดทดลอง (in vitro sensitivity
test) และปัจจัยทางอณูชีววิทยาระดับพันธุกรรมของเชื้อ (drug
resistance genes) การวิ เ คราะห์ ผ ลการดื้ อ ยาจะต้ อ งรวม
องค์ประกอบเหล่านี้ ในการพิสูจน์ว่าเชื้อดื้อต่อยาอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตามการศึกษาให้ครบทุกองค์ประกอบเป็นไปได้ยาก
เพราะต้องการกำ�ลังคน กำ�ลังเงิน และเทคโนโลยีระดับสูง ดังนั้น
โดยทั่วไปจึงมีการศึกษาปัจจัยเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่นิยมศึกษา
มักจะเป็นการประเมินความไวของเชือ้ ต่อยาในหลอดทดลอง และ
ปัจจัยทางอณูชีววิทยาระดับพันธุกรรมของเชื้อ ในบทความนี้จะ
เน้นการประเมินความไวของเชื้อมาลาเรียในหลอดทดลอง

ผลของปริมาณเชื้อเริ่มต้นต่อการศึกษาความไวใน
หลอดทดลอง (Inoculum effect)

การศึกษาความไวในหลอดทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ จะใช้
เชื้อมาลาเรียเริ่มต้นที่ร้อยละ 0.5-1 ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่นิยม
ใช้กัน แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ระบาดของมาลาเรียนั้น ปริมาณ
เชื้อเริ่มต้นจากคนไข้นั้นจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่ง
จากการศึกษาของ Duraisingh และคณะ พบว่า ปริมาณเชื้อ
เริม่ ต้นทีร่ อ้ ยละ 0.5 -2.5 นัน้ ระดับการดือ้ ยาจะแตกต่างกันไป โดย
เมื่อเพิ่มปริมาณเชื้อเริ่มต้น ระดับการดื้อยาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้นจำ�เป็นต้องมีการควบคุมปริมาณเชื้อเริ่มต้นในการศึกษา
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ความไวเพื่อให้ผลการศึกษามีความถูกต้อง (Duraisingh et al.,
1999)

การประเมิ น ความไวของเชื้ อ มาลาเรี ย ต่ อ ยาต้ า น
มาลาเรียในหลอดทดลอง (in vitro testing)

การศึกษาความไวของเชื้อมาลาเรียในหลอดทดลอง เป็น
วิธีมาตรฐานอย่างหนึ่งที่ ใช้ติดตามการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย
เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว และสามารถทำ�ซ้ำ�ได้ โดยทั่วไป
นิยมศึกษาเฉพาะเชื้อมาลาเรียฟัลซิพารัมเท่านั้น เพราะเชื้อชนิด
นี้สามารถเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองได้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการ
พัฒนาวิธีทดสอบความไวของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ แต่
ยังไม่เป็นที่นิยมเพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีปัญหาเรื่องการ
เพาะเลีย้ งเชือ้ การประเมินความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัมใน
หลอดทดลองมีหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้

1. การประเมินความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัม
ด้วยวิธี Schizont maturation inhibition

การประเมินความไวของเชื้อด้วยวิธีนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
WHO Mark III micro-test assay เป็นวิธดี งั้ เดิมทีอ่ าศัยหลักการ
ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ไปสูร่ ะยะไชซอนต์ (schizont maturation
inhibition) (Rieckmann et al., 1978) โดยจะมีการเตรียมยา
มาตรฐานใส่เพลทไว้ แล้วนำ�เชื้อมาลาเรียมาเติมในเพลท จากนั้น
นำ�ไปเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้วนำ�เชื้อ
มาเตรียมฟิล์มเลือดหนา (Thick smear) ดังแสดงในรูปที่ 1 แล้ว
จึงนับปริมาณไชซอนต์เทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้รบั ยา วิธนี คี้ อ่ นข้าง
สะดวกและง่าย เพราะไม่ได้ใช้อปุ กรณ์และสารเคมีราคาแพง และ
สามารถประเมินความไวในพืน้ ทีร่ ะบาด และแม้แต่ในกรณีทมี เี ชือ้
ระดับต่�ำ ๆ ถึงแม้วธิ กี ารทำ�จะง่าย แต่การอ่านผลและวิเคราะห์กลับ
มีความยุง่ ยากมาก เพราะต้องอาศัยความชำ�นาญของผูว้ จิ ยั ในการดู
ลักษณะรูปร่างของเชื้อผ่านกล้องจุลทรรศน์ และเสียเวลามาก ซึ่ง
ความแปรปรวนของผลจะขึน้ อยูก่ บั ความเชีย่ วชาญในการดูรปู ร่าง
ของเชือ้ มาลาเรีย ดังนัน้ วิธกี ารนีจ้ งึ ไม่นยิ มนำ�มาใช้ในการศึกษาทีม่ ี
ตัวอย่างจำ�นวนมาก และยังมีจุดอ่อนที่สำ�คัญคือระยะเวลาในการ
เพาะเชือ้ ทีส่ น้ั ทำ�ให้ประเมินความไวของยาบางชนิดทีอ่ อกฤทธิช์ า้
เช่น ยาไพริเมทธามีน (pyrimethamine) คลาดเคลื่อนได้ และ
จากประสบการณ์ ในการวิจัยพบว่าในบางครั้งเชื้อมาลาเรียจะ
พัฒนาไปสู่ระยะไชซอนต์ ได้แตกต่างกัน ทำ�ให้ในบางครั้งแม้จะ
ครบเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อก็ยังไม่เข้าสู่ระยะไชซอนต์ และบางครั้ง
เชื้อเข้าสู่ระยะไชซอนต์ ไวเกินทำ�ให้วิเคราะห์ผลไม่ ได้ เพราะเชื้อ
มาลาเรียแตกออกจากเม็ดเลือดแดงไปแล้ว

2. การประเมินความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัม
ด้วยวิธี Hypoxanthine assay

เนื่องจากปัญหาในการศึกษาความไวด้วยวิธี Schizont
maturation inhibition ทำ�ให้ตอ่ มาในปี ค.ศ. 1979  Desjardins
และคณะ พัฒนาวิธีใหม่เพื่อประเมินความไวของเชื้อมาลาเรียได้
เร็วขึ้น โดยอาศัยหลักการติดสารรังสีที่ดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อวัด
การเจริญของเชื้อมาลาเรีย สารรังสีที่ใช้คือสารรังสีไฮโปแซนทีน
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Histidine rich protein 2 (HRP2) เป็นแอนติเจนสำ�คัญ
ที่ใช้พิสูจน์เชื้อมาลาเรีย การทดสอบความไวด้วยวิธีนี้จะต้องเพาะ
เลี้ยงเชื้อเป็นระยะเวลาที่นานประมาณ 72 ชั่วโมง ซึ่งจะแตกต่าง
จากวิธีอื่นๆ ที่เพาะเลี้ยงเชื้อประมาณ 24 หรือ 48 ชั่วโมง
ข้อดีของวิธีวัดความไวนี้คือ สะดวกและเชื่อถือได้ แต่จุดอ่อนที่
สำ�คัญคือเรื่องของการสังเคราะห์สาร monoclonal antibody ซึ่ง
ค่อนข้างราคาแพง ถึงแม้ว่าจะมีสามารถหาซื้อได้ง่ายก็ตาม

4. การประเมินความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัม
ด้วยวิธี Immunoenzymatic capture technique
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วิธกี ารนีจ้ ะคล้ายกับการวัดความไวด้วยวิธอี ีไลซ่า (Enzyme
linked immunosorbent assays; ELISA) แต่แตกต่างกันคือ
รูปที่ 1 เพลทยาและการเตรียมฟิลม์ เลือดหนาสำ�หรับ เป็นการวัดปฏิกริยาของเอนไซม์ lactate dehydrogenase protein
ประเมินความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัม (pLDH) (Makler et al., 1993) ของเชื้อมาลาเรีย  
ด้วยวิธี Schizont maturation inhibition
pLDH เป็นเอนไซม์สำ�คัญในกระบวนการ Embden–
Meyerhof หรือไกลโคไลซิส (glycolysis) ของเชื้อมาลาเรีย ซึ่ง
(Hypoxanthine) สารนีจ้ ะเข้าสูเ่ ซลล์ทมี่ ชี วี ติ และเข้าไปร่วมในการ เอนไซม์นี้ในเชื้อมาลาเรียจะมีรูปแบบ (isoform) ที่แตกต่างจาก
สร้างสายดีเอ็นเอเมื่อเชื้อเจริญเติบโต ซึ่งทำ�ให้ติดตามเชื้อที่ยังมี ของมนุษย์ และเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิดก็มีรูปแบบของเอนไซม์ที่
ชีวติ อยูต่ ามระดับค่ารังสีทวี่ ดั ได้ ดังนัน้ ถ้ายาสามารถยับยัง้ การเจริญ แตกต่างกันด้วย ดังนัน้ จึงนิยมใช้ในการตรวจหาเชือ้ มาลาเรียด้วย
ของเชื้อได้ ระดับค่ารังสีก็จะลดลง จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้ไม่ต้องใช้ วิธี rapid immunochromatographic หรือชุดตรวจสำ�เร็จรูป  
ผู้เชี่ยวชาญดูลักษณะรูปร่างของเชื้อมาลาเรีย จึงสามารถศึกษา
การประเมินความไวด้วยวิธีนี้ อาศัยแอนติบอดีที่จำ�เพาะ
ความไวของเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง แต่วิธี กับ pLDH (monoclonal antibody) ติดไว้ในเพลท แล้วนำ�
การนีต้ อ้ งใช้สารรังสีซงึ่ เป็นอันตรายต่อผูว้ จิ ยั สารรังสีไฮโปแซนทีน เชื้อมาลาเรียที่ผ่านการสัมผัสยามาใส่ จากนั้นเติมสาร nitroblue
และอุปกรณ์ที่วัดปริมาณรังสีมีราคาแพง   อีกทั้งต้องมีการตรวจ tetrazolium (NBT) และ diaphorase เพื่อให้เอนไซม์ pLDH
รับรองห้องปฏิบัติการเพื่อขออนุญาตใช้สารรังสีอีกด้วย จึงเป็น ทำ�งานโดยเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็น formazan salt ที่มีสีฟ้า
ข้อจำ�กัดทีส่ �ำ คัญทำ�ให้วธิ กี ารประเมินนี้ไม่แพร่หลายในประเทศทีม่ ี ถึงน้ำ�เงินเข้ม และสามารวัดได้ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมีทรี
การระบาดของมาลาเรีย (ประเทศทีเ่ ป็นแหล่งระบาดของมาลาเรีย (spectrophotometry) ซึง่ ปฏิกริยานีจ้ ะเกิดขึน้ แปรผันตรงกับเชือ้
ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศทีอ่ ยู่ในกลุม่ กำ�ลังพัฒนาและด้อยพัฒนา)   ทีม่ ชี วี ติ อยู่ การเปลีย่ นสีนจี้ ำ�เป็นต้องใช้เชือ้ ในปริมาณสูงประมาณ
นอกจากนีป้ ริมาณเชือ้ มาลาเรียตัง้ ต้นก็ควรอยู่ในระดับทีส่ งู พอควร ร้อยละ 1-2 ซึ่งไม่เหมาะสมหากนำ�ไปประเมินความไวในพื้นที่
ด้วย (ควรมากกว่าร้อยละ 0.5) ผูว้ จิ ยั ที่ใช้วธิ นี ี้ในการประเมินความ ระบาดของมาลาเรีย (Basco et al., 1995)  ต่อมามีการพัฒนา
ไวจำ�เป็นต้องผ่านการบอบรมการใช้สารรังสี และต้องตรวจสุขภาพ วิธีการวัดเอนไซม์ pLDH จากเชื้อมาลาเรียโดยใช้ double-site
และตรวจวัดปริมาณสารรังสีที่ร่างกายได้รับเป็นประจำ�ทุกปี
enzyme-linked LDH immunodetection (DELI) ซึ่งเพิ่ม
3. การประเมินความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัม ประสิทธิภาพในการวัดระดับ pLDH โดยอาศัย monoclonal
ด้วยวิธี ELISA
antibody เข้ามาช่วย (Druilhe et al., 2001)
ความยุ่งยากของการใช้สารรังสีที่กล่าวมาในข้างต้น ทำ�ให้
ในปัจจุบนั นีม้ กี ารพัฒนาวิธกี ารวัดความไวในรูปแบบอืน่ ขึน้ มาเพือ่
ทดแทนการใช้สารรังสี เช่นการวัดความไวด้วยวิธอี ีไลซ่า (Enzyme
linked immunosorbent assays; ELISA) เป็นการวัดระดับสาร
histidine rich protein 2 (HRP2) (Noedl et al., 2003; Noedl
et al., 2004) วิธีนี้เป็นตรวจหาสาร HRP2 ที่เชื้อมาลาเรียหลั่ง
ออกมาภายนอกเม็ดเลือดแดงหรือในอาหารเลีย้ งเชือ้ วิธกี ารวัดจะ
ใช้หลักการ Sandwich ELISA ซึ่งอาศัยแอนติบอดีที่จำ�เพาะกับ
สารที่ต้องการวัด (monoclonal antibody) ติดไว้ในเพลท แล้ว
นำ�ไปทำ�ปฏิกริยากับอาหารเลี้ยงเชื้อที่มาจากการทดสอบยา สาร
HRP2 (antigen) จะจับกับแอนติบอดี จากนั้นนำ�แอนติบอดี
อีกตัวที่มีการติดสารที่ผลิตสี เข้าไปจับอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนำ�ไป
วัดสีที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2
รูปที่ 2 Sandwich ELISA
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5. การประเมินความไวของเชือ้ มาลาเรียฟัลซิพารัม
ด้วยวิธีสารเรืองแสงฟลูโอเรสเซ้นท์

วิธีนี้จะอาศัยหลักการคล้ายกับวิธีการใช้สารรังสี ทั้งนี้สาร
เรืองแสงฟลูโอเรสเซ้นท์เช่น SYBR นั้น สามารถเข้าไปจับกับ
ดีเอ็นเอของเชื้อมาลาเรียได้ ปริมาณการเรืองแสงจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณดีเอ็นเอของเชือ้ ซึง่ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเจริญเติบโต
(Smilkstein et al., 2004; Bennett et al., 2004; Johnson et
al., 2007) การวัดสารเรืองแสงเป็นวิธที มี่ คี วามไวสูง แต่ตอ้ งระวัง
เรื่องของสัญญาณรบกวนด้วย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ
Bennett และคณะ พบว่าสารเรืองแสง SYBR Green I นั้นจะ
จำ�เพาะกับเชื้อมาลาเรียเท่านั้น ทั้งนี้เพราะในเม็ดเลือดแดงไม่มี
ดีเอ็นเอ
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การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารวั ด ความไวของเชื้ อ
มาลาเรีย

4

ในปัจจุบันการศึกษาความไวของเชื้อมาลาเรียนั้นต้องมี
ความรวดเร็ว มีความแม่นยำ�  และเชื่อถือได้ ซึ่งทำ�ให้การใช้
กล้องจุลทรรศน์ ในการประเมินความไวไม่เป็นที่นิยม ผู้วิจัย
ส่วนใหญ่นยิ มใช้วธิ กี ารอืน่ ๆ ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และเปลืองแรงงาน
น้อยทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ความไวของเชือ้ มาลาเรีย
จะมีความหลากหลายขึน้ อยูก่ บั ห้องปฏิบตั กิ ารและวิธที ี่ใช้ ดังนัน้ จึง
มีความพยายามทีจ่ ะศึกษาเปรียบเทียบความไวแต่ละวิธี โดยเฉพาะ
การใช้ monoclonal antibody (HRP2) และการใช้สารเรืองแสง
ฟลูโอเรสเซนท์ ทัง้ สองวิธนี เี้ ป็นวิธที กี่ �ำ ลังแพร่หลาย เป็นทีน่ ยิ มใน
การศึกษาความไวของนักวิจัยหลายๆ กลุ่มที่เฝ้าติดตามการดื้อยา
ของเชื้อมาลาเรีย
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวิ ธี HRP2 และ การใช้
กล้องจุลทรรศน์ พบว่าค่าความเข้มข้นของยาที่ยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเชื้อที่ร้อยละ 50 (Inhibition concentration at 50%;
IC50) ทั้งสองวิธีนี้มีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าวิธี
การวัดระดับ HRP2 นั้นจะใช้ทดแทนการศึกษาความไวด้วยสาร
รังสีได้ (Noedl et al., 2003) และจากการศึกษาในพื้นที่ระบาด
พบว่า ค่า IC50 ของวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์จะต่ำ�กว่าวิธี HRP2 แต่
ค่าไปในทางเดียวกัน (R2 = 0.96) และมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (Sharma et al., 2016)
การศึกษาเปรียบเทียบวิธกี ารใช้สารเรืองแสงฟลูโอเรสเซ้นท์
(SYBR Green I) และสารรังสี ในการประเมินความไวของเชื้อ
มาลาเรียในพื้นที่ระบาดจ�ำนวน 138 ราย พบว่าการวัดด้วยสาร
SYBR Green I ให้ผลความไวที่เหมือนกับวิธีการวัดด้วยสารรังสี
โดยค่า IC50 ของทั้งสองวิธีมีความใกล้เคียงกันมาก (R2 = 0.93)
ทั้งนี้การศึกษานี้จะใช้ปริมาณเชื้อมาลาเรียเริ่มต้นที่ร้อยละ 0.250.5 และจะต้องปราศจากเม็ดเลือดขาว (Rason et al., 2008)
ผลการศึกษาบ่งชีว้ า่ การศึกษาความไวด้วยสารเรืองแสงฟลูโอเรสเซ้นท์
สามารถน�ำมาใช้วัดกับเชื้อมาลาเรียที่เก็บจากพื้นที่ระบาดได้
การศึกษาเปรียบเทียบวิธี HRP2 และ SYBR Green I โดย
ใช้เชื้อมาตรฐานในห้องปฏิบัติการพบว่าค่า IC50 ของยามาตรฐาน
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คลอโรควิน (chloroquine) เมฟโฟลควิน (mefloquine) และ
ควินีน (quinine) ของทั้งสองวิธีนั้นใกล้เคียงกัน ทั้งนี้การศึกษา
นี้ใช้เชื้อมาลาเรียเริ่มต้นที่ร้อยละ 0.75 และใช้เวลาในการเพาะ
เลี้ยงเชื้อมาลาเรียนาน 72 ชั่วโมงภายหลังการได้รับยา นอกจากนี้
ยังพบว่าเวลาในการเพาะเชื้อจะมีผลต่อค่า IC50 อีกด้วย (Bacon
et al., 2007) การศึกษาต่อมาของ Vossen และคณะ ซึ่ง
เปรียบเทียบวิธี HRP2 และ SYBR Green I เช่นเดียวกัน แต่ท�ำ การ
เจือจางปริมาณเชื้อมาลาเรียเริ่มต้นและเติมเม็ดเลือดขาวลงไปใน
การทดสอบยา ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ถ้าในตัวอย่างมีเม็ดเลือดขาว
ปนจะทำ�ให้มีสัญญาณรบกวนในการวัดด้วยวิธี SYBR Green I
แต่ ไม่รบกวนการวัดด้วยวิธี HRP2 และค่าเชื้อมาลาเรียเริ่มต้น
ที่ต่ำ�สุดที่เหมาะสมในการใช้วิธี SYBR Green I คือ ร้อยละ 0.2  
ส่วนวิธี HRP2 คือร้อยละ 0.013 ซึ่งผลการศึกษาบ่งชี้ว่าในการ
ศึกษาความไวของเชื้อมาลาเรียในห้องปฏิบัติการทั้งสองวิธีมีผล
ทีค่ ล้ายคลึงกัน แต่การใช้ SYBR Green I ไม่เหมาะทีจ่ ะใช้ในพืน้ ที่
ระบาดที่มีเชื้อมาลาเรียต่ำ�  หรือมีการปนเปื้อนของเม็ดเลือดขาว
(Vossen et al., 2010) ซึ่งจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
ปริมาณเชื้อเริ่มต้น (inoculums effect) มีผลต่อการศึกษา
ความไวในหลอดทดลอง
นอกจากนี้มีผู้วิจัยศึกษาเปรียบเทียบความไวของยาต้าน
มาลาเรียชนิดต่างๆ และเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
เชื้อเมื่อเติมยาต้านมาลาเรีย โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ยาต้านมาลาเรียทีอ่ อกฤทธิช์ า้ ถ้าเวลาทีเ่ พาะเลีย้ งเชือ้ สัน้ เกินไปจะ
ทำ�ให้ ได้คา่ IC50 ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง และเมือ่ เปรียบเทียบ
ความไวด้วยวิธีต่างๆ พบว่า ยาต้านมาลาเรียทุกชนิดเมื่อวัด
ความไวด้วยสารรังสีให้ผลที่น่าเชื่อถือ ไม่มีความแตกต่างของค่า
ความไว ไม่วา่ จะเพาะเชือ้ นานเท่าใดก็ตาม แต่การวัดความไวด้วยสาร
SYBR Green I และ HRP2 นั้น ค่าความไวของยาที่ออกฤทธิ์
ช้าเช่น ยากลุ่ม antibiotics และยาที่ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน
ของเชื้อมาลาเรีย จะมีความแปรปรวนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการ
เพาะเลีย้ ง ส่วนการศึกษาความไวด้วยวิธี pLDH นัน้ พบว่ามีความ
น่าเชื่อถือต่ำ�กว่าวิธีอื่นๆ (Wein et al., 2010)
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของวิธี
การวัดความไวของเชื้อฟัลซิพารัมมาลาเรียในหลอดทดลองทั้ง 5
วิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยอาจสรุป ได้ว่า การศึกษาความไวของเชื้อ
มาลาเรียฟัลซิพารัมมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยที่
แตกต่างกันไป ผลความไวของแต่ละวิธีนั้นมีแนวโน้มที่ไปในทาง
เดียวกัน แต่ค่า IC50 จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะเวลาและ
ชนิดของยาที่ใช้ทดสอบ
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ตารางที่ 1

การเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของวิธีการวัดความไวของเชื้อฟัลซิพารัมมาลาเรียในหลอดทดลอง
Schizont
maturation
inhibition

หลักการ

Hypoxanthine
assay

ศึกษาการยับยั้งการ สารรังสีเข้าไปร่วม
เจริญเติบโตของเชื้อ กับสายดีเอ็นเอ
ไปสู่ระยะไชซอนท์

ระยะเวลาในเพาะเชือ้ 24 ชม.
อุปกรณ์ ในการวัด
กล้องจุลทรรศน์
สารเคมีจ�ำ เป็นทีต่ อ้ งใช้

สีย้อม

42-72 ชม.
เครื่องวัดปริมาณ
รังสี
สารรังสี

ต้นทุน
การสิ้นเปลือง
แรงงาน

น้อย
มาก

สูง
น้อย
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ชีวเวชศาสตร์ (Center of Excellence in Research of
Biomedical Sciences), ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านเภสัชวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคมาลาเรียและ
มะเร็งท่อน้ำ�ดี (Center of Excellence in Pharmacology and
Molecular Biology of Malaria and Cholangiocarcinoma),
สภาวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand)
และมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ส นั บ สนุ น การวิ จั ย ทางด้ า น
มาลาเรียมาโดยตลอด
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T

Abstract

he in vitro antimalarial drug susceptibility is an important approach to evaluate the efficacy of
drug resistance. There are several methods to perform the susceptibility test; the microscopic
method is easy but not suitable for field study due to many limitations such as being laborious and time
consuming. Other methods such as radioisotope assays, monoclonal antibody assay and fluorescent
assay had been developed and offered high-through put susceptibility performance. But the major
limitations of these methods are that they required expensive reagents and equipment even though
they are more convenient and time saving which are suitable for researchers in globalization era.
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