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หน่วยเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ
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ก

บทคัดย่อ

ารป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียจากคนสู่ยุงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญในการกำ�จัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไป ระยะ
แกมมีโตไซต์ของเชื้อมาลาเรียซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการแพร่กระจายของโรคนั้น สามารถตรวจวินิจฉัยในตัวอย่างเลือดผู้ป่วย
โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ยาไพรมาควินมีฤทธิ์ในการทำ�ลายระยะแกมมีโตไซต์ของเชื้อมาลาเรีย
ทุกสายพันธุ์ แต่ ไม่สามารถใช้รักษาในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD รุนแรงได้ เพราะจะทำ�ให้เม็ดเลือดแดงแตก
การดื้อยารักษามาลาเรียหลายๆ ชนิดเป็นปัญหาที่สำ�คัญในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย โดยเฉพาะในเขตชายแดนตะวันตก
และตะวันออกของประเทศไทย การแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียดื้อยาอาจเป็นผลมาจากการนำ�พาไปโดยเชื้อมาลาเรียระยะ
แกมมีโตไซต์ที่ดื้อยา ดังนั้นการค้นคว้ายาใหม่ที่ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่างเร่งด่วน
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การทีป่ ระเทศไทยจะปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี พ.ศ.
2567 นัน้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้พฒั นาแผน
ยุทธศาสตร์ ในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย(malaria elimination)
โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เร่งรัดกําจัดการแพร่เชื้อมาลาเรีย
ในประเทศไทย, 2) พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม มาตรการและ
รูปแบบที่เหมาะสม ในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย, 3) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพือ่
ขับเคลือ่ นงานกําจัดโรคไข้มาลาเรีย, และ 4) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย นอกจากนี้การ
กําจัดโรคไข้มาลาเรียยังเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals - SDGs) ตามแนวทาง
ขององค์การสหประชาชาติ และประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วย(1) ซึ่งการก�ำจัดเชื้อมาลาเรียระยะ
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อาศัยเพศหรือแกมมีโตไซต์ (gametocyte) ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ ในการเร่งรัดกําจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียด้วย เพราะ
เป็นระยะที่สามารถติดต่อจากคนสู่ยุงพาหะน�ำโรคได้ ซึ่งระยะ
เวลาการแพร่เชื้อของผู้ป่วยโดยทั่วไปสามารถวัดได้จากระยะ
เวลาที่ผู้ป่วยมีเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ในกระแสเลือด
ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงยาไพรมาควิน (primaquine) เท่านั้นที่มี
ฤทธิ์ท�ำลายเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ที่เจริญเติบโตเต็มวัย
(mature gametocyte) ในปัจจุบนั องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ใช้
ยา primaquine ร่วมกับยาต้านมาลาเรียพืน้ ฐาน เช่น ยาอาทีซเู นต
(artesunate) และ ยาเมฟโฟรควิน (mefloquine) ในผู้ป่วย
มาลาเรียเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค โดยเฉพาะพื้นที่ที่
มีอัตราการเกิดโรคต�่ำ(2)
มาลาเรียเป็นโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ โปรโตซัวสายพันธุ์ Plasmodium
ในปั จ จุ บั น มี 6 สายพั น ธุ์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ สู่ ค นได้ คื อ
P. falciparum, P. vivax, P. ovale curtisi, P. ovale
wallikeri, P. malariae, P. knowlesi โดยเชื้อมาลาเรียที่
ก่อให้เกิดโรคชนิดรุนแรงได้แก่ชนิด P. falciparum(3, 4)  อาการ
โดยทั่วไปของผู้ป่วยเป็นโรคมาลาเรียคือ มี ไข้หนาวสั่น เหงื่อ
ออก ปวดหัว เมื่อยตัว คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ป่วยบางรายอาจเป็น
โรคมาลาเรียชนิดรุนแรง เช่น มาลาเรียขึ้นสมอง โลหิตจาง
รุนแรง และไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้
เชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte เป็นเซลล์ต้นกำ�เนิดของเซลล์
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สืบพันธุแ์ กมมีต (gamete) มีทงั้ เพศผู้ (male gametocyte) และ
เพศเมีย (female gametocyte) เมือ่ ยุงก้นปล่องมากัดคนทีต่ ดิ เชือ้
มาลาเรียก็จะได้รบั เม็ดเลือดแดงทีม่ เี ชือ้ ระยะ gametocyte ซึง่ เป็น
ระยะติดต่อ (infective stage) เข้าไปในทางเดินอาหารส่วนกลาง
(midgut หรือ stomach) gametocyte เพศผู้จะเจริญและแบ่ง
ตัวได้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (male gamete) 8 เซลล์ เซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้หนึ่งเซลล์จะไชเข้าไปในเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งพัฒนามา
จาก gametocyte เพศเมีย และเกิดการปฏิสนธิ ได้เป็นไซโกต
(zygote) จากนั้น zygoteจะเจริญและเปลี่ยนรูปร่างจากกลม
เป็นยาวรีเรียกว่าระยะโอโอไคนีต (ookinete) ซึ่งจะไชทะลุผนัง
ของกระเพาะยุง และสร้างผนังมาหุ้มเป็นก้อนกลมแล้วเจริญ
เป็นโอโอซีสต์ (oocyst) เกาะอยู่ที่ผิวด้านนอกของกระเพาะยุง
ต่อมาจะเกิดการแบ่งตัวได้เชื้อระยะติดต่อเรียกว่าสปอโรซอยต์
(sporozoite) ซึ่งมีจำ�นวนนับพัน เมี่อ oocyst เจริญเติบโตเต็มที่
จะเกิดรูเปิดแล้วปล่อย sporozoite ออกมา ซึ่งsporozoite เหล่า
นี้จะเคลื่อนตัวไปด้านหัวของยุงและไชเข้าสู่ต่อมน้ำ�ลายโดยปะปน
อยู่กบั น้ำ�ลายยุง และเมื่อยุงกัดคนใหม่จะปล่อยระยะ sporozoite
ซึ่งเป็นระยะติดต่อเข้าสู่คนและเจริญเติบโตตามวัฏจักรต่อไป
การเจริญเติบโตตัง้ แต่ยงุ ได้รบั เชือ้ จากคนจนเป็นระยะ sporozoite
ในต่อมน้ำ�ลายยุง ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยติดเชื้อ
P. malariae ที่ได้รับการรักษาไม่เพียงพออาจจะสามารถเป็น
แหล่งแพร่เชื้อได้ 1-2 ปี หรือยาวนานถึง 3 ปี แต่ในผู้ป่วยติดเชื้อ
P. falciparum  และ P. vivax จะไม่เกิน 1 ปี(5)

รูปร่างลักษณะของเชื้อมาลาเรียระยะแกมมีโตไซต์

แกมมีโตไซต์ (gametocyte) เป็นเชื้อมาลาเรียระยะอาศัย
เพศ ที่มีการเจริญพัฒนามาจากระยะ merozoite บางส่วนใน
เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนสภาพเป็นเชื้อระยะอาศัยเพศ มีทั้งเพศผู้
และเพศเมีย ปัจจัยที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีหลาย
ประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ระยะการเจริญแบบไม่อาศัยเพศ
ในเม็ดเลือดแดงได้รับแรงกดดัน เช่น การได้รับยาต้านมาลาเรีย
การสร้างแอนติบอดีของโฮสต์ ตลอดจนสารจากตัวเชื้อเอง เชื้อ

P. falciparum มีการสร้าง gametocyte ในปริมาณสูงสุด (peak
gametocyte production) มักเกิดขึ้นหลังจากเชื้อมาลาเรียระยะ
ไม่อาศัยเพศในเม็ดเลือดแดงมีปริมาณสูงสุดเช่นกัน มีระยะเวลา
ห่างกันประมาณ 9 ถึง 12 วัน เชือ้ P. vivax และเชือ้ มาลาเรียชนิด
อื่นพบว่าระดับเชื้อมาลาเรียชนิดอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ(6-8)
สูงสุดพร้อมๆ กัน ตัวที่เข้าสู่เม็ดเลือดแดงใหม่จะถูกกำ�หนด
ให้เจริญไปเป็น gametocyte หรือยังคงระยะแบบไม่อาศัยเพศ
เช่นเดิม
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเชื้อ P. falciparum ระยะ
gametocyte ใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 12 วัน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ระยะ(9) เริ่มจาก gametocyte ระยะที่ 1 ซึ่งจะ
มีรูปร่างคล้ายเชื้อระยะ trophozoite แต่ภายในมีการสร้าง
microtubular microskeleton ระยะนี้ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน
ส่วนระยะที่ 2 มีรูปร่างคล้ายตัวอักษร D ใช้เวลา 4 วัน ระยะนี้
microtubular microskeleton จะเคลื่อนไปอยู่ด้านใดด้าน
หนึ่ง ระยะที่ 3 gametocyte มีรูปร่างยาวขึ้นทำ�ให้เม็ดเลือด
แดงเริ่มยืดยาวออก ระยะที่ 4 จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 6 ถึง
10 ซึ่งในระยะนี้จะลดการตอบสนองต่อยาลงตามลำ�ดับยกเว้น
ยา primaquine  ในระยะที่ 4 นี้ gametocyte จะมีรูปร่าง
คล้ายกระสวยและมีปลายแหลมที่ปลายทั้งสองข้าง เนื่องจาก
microtubular microskeleton ได้ครอบคลุมทั้งเซลล์ ระยะที่
5 จะเกิดขึน้ ประมาณวันที่ 9 ถึง 23 จะมีรปู ร่างคล้ายพระจันทร์เสีย้ ว
(crescent shape) ปลายทั้งสองข้างมน ระยะนี้จะเริ่มเข้าสู่
หลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral blood vessels) สามารถ
พบได้ ทั่ ว ไปจากการตรวจเลื อ ดผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ มาลาเรี ย (6-9)
(รูปที่ 1) ทั้งนี้ gametocyte ระยะที่ 1 ถึง 3 ยังคงตอบ
สนองต่อยาต้านมาลาเรียได้ดีเหมือนกับระยะไม่อาศัยเพศใน
เม็ดเลือดแดง
ในระยะ gametocyte ของ P. falciparum รูปร่าง
gametocyte เพศผู้และเพศเมียจะมีรูปร่างแตกต่างกัน กล่าวคือ
เพศผู้จะมีลักษณะอ้วนและสั้นกว่าเพศเมีย แต่มี nucleus ใหญ่
กว่าเพศเมีย ไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ของ gametocyte
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เพศผูจ้ ะติดสีออ่ นกว่าเพศเมีย ตำ�แหน่งของนิวเคลียส (nucleus)
จะอยู่ตรงบริเวณส่วนกลางเซลล์ โดย nucleus ของเพศผู้จะ
อยู่แบบกระจายตัวอย่างหลวมๆ (disperse) จะติดสีชมพูหรือ
แดงอ่อน ส่วนเพศเมียจะติดสีแดงเข้มและอยู่แบบอัดกันแน่น
(compact)(10) (รูปที่ 2)
ระยะ gametocyte ของ P. vivax จะพบได้หลังจากเริ่ม
ป่วยประมาณ 5 วัน gametocyte เพศผู้และเพศเมียจะมีรูป
ร่างไม่แตกต่างกันคือ มีรูปร่างเป็นทรงกลมรี แต่ gametocyte

เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียและ gametocyte เพศเมียจะติดสี
เข้มกว่า gametocyte เพศผู(11)
้ (รูปที่ 3)
ระยะ gametocyte ของ P. malariae จะพบได้หลังจาก
เริม่ ป่วยประมาณ 5 – 23 วัน gametocyte เพศผูแ้ ละเพศเมียจะ
มีรปู ร่างไม่แตกต่างกันคือ มีรปู ร่างเป็นทรงกลมหรือค่อนข้างกลม
คล้ายกับเชื้อ P. vivax แต่มีขนาดเล็กกว่า และ gametocyte
เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียและ gametocyte เพศเมียจะ
ติดสีเข้มกว่า gametocyte เพศผู้ (11) (รูปที่ 4)

รูปที่ 2 ลักษณะรูปร่างและการติดสีระยะ gametocyte ของ P. falciparum ในฟิล์มบางย้อมโดยใช้สี Field’s
รูป ก. คือเพศเมีย (macrogametocyte) และ รูป ข. คือเพศผู้ (microgametocyte)
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รูปที่ 3 ลักษณะรูปร่างและการติดสีระยะ gametocyte ของ Plasmodium vivax ในฟิลม์ บางย้อมโดยใช้สี Giemsa
รูป ก. คือเพศเมีย (macrogametocyte) และ รูป ข. คือเพศผู้ (microgametocyte)
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รูปที่ 4 ลักษณะรูปร่างและการติดสีระยะ gametocyte ของ Plasmodium malariae ในฟิลม์ บางย้อมโดยใช้สี Giemsa
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ระยะ gametocyte ของ P. ovale จะพบได้หลังจากเริ่ม
ป่วยประมาณ 5 – 23 วัน gametocyte เพศผู้และเพศเมียจะมี
รูปร่างไม่แตกต่างกันคือ มีรูปร่างเป็นทรงกลมรีหรือค่อนข้างกลม
คล้ายกับเชื้อ P. vivax และ P. malariae ซึ่ง gametocyte
เพศผูจ้ ะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียและ gametocyte เพศเมียจะติด
สีเข้มกว่า gametocyte เพศผู้ (11) (รูปที่ 5)
ระยะ gametocyte ของ P. knowlesi เพศเมีย มักจะมี
รูปร่างเป็นทรงกลมอยูต่ รงกลางของเซลล์เม็ดเลือดแดง มีนวิ เคลียส
สีแดง เม็ดแกรนูลติดสีด�ำเข้ม ไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ติดสี
ไม่สม�ำ่ เสมอส่วนใหญ่เพศผูจ้ ะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมียแต่ก็ไม่เสมอ
ไป(12)  ลักษณะ gametocyte ของ P. knowlesi  จะแตกต่างจาก
gametocyte ของ P. falciparum ชัดเจนซึ่งเป็นรูปกล้วยหอม
หรือพระจันทร์เสีย้ ว แต่จะมีลกั ษณะรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกับ
gametocyte ของ P. malariae  (รูปที่ 6)
โดยทัว่ ไปเมือ่ gametocyte เจริญถึงระยะที่ 5 จึงจะเริม่ ออก
มาในกระแสโลหิต ระยะเวลาตัง้ แต่ตรวจพบมาลาเรียระยะไม่อาศัย
เพศในเลือดจนถึงระยะเวลาทีต่ รวจพบ gametocyte ในเลือดนัน้
ใช้เวลาแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของเชื้อ โดย P. falciparum ใช้
เวลาประมาณ 8 ถึง 15 วัน, P. vivax และ P. ovale  ใช้เวลา
ประมาณ 5 วัน  และ P. malariae  ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 23
วัน เมื่อ gametocyte เติบโตเต็มที่ ก็จะหยุดการเจริญในวัฏจักร

เซลล์ที่ระยะ G0 และสามารถมีชีวิตอยู่ ในกระแสเลือดได้นานถึง
22 วัน ดังนัน้ โอกาสที่ gametocyte จะถูกส่งผ่านไปสูย่ งุ่ พาหะเพือ่
เจริญต่อไปจึงมีมาก(11)  เพราะฉะนัน้ ถ้าเราสามารถตัดวงจรของเชือ้
ระยะ gametocyte ได้ก็จะช่วยลดปริมาณการติดเชื้อมาลาเรียใน
ผู้ป่วยลงได้เช่นกัน

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte

การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte มีความ
สำ�คัญมากสำ�หรับการวางแผนการลดปริมาณการแพร่กระจายของ
เชื้อมาลาเรียจากคนสู่ยุงพาหะ เช่น การให้ยา การให้วัคซีน หรือ
การแจกมุง้ การตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ มาลาเรียระยะ gametocyte ด้วย
กล้องจุลทรรศน์นั้นไม่สามารถตรวจเชื้อได้ในกรณีที่มีการติดเชื้อ
ต่�ำ ๆ(12)  จึงต้องใช้เทคนิคระดับโมเลกุล (molecular techniques)
ในการตรวจ เช่น reverse transcriptase polymerase chain
reaction (RT-PCR), quantitative polymerase chain
reaction (qPCR) และ reverse transcriptase quantitative
(RT-qPCR)(13-17)  เป็นต้น โดยใช้ primer ในการจำ�แนกการ
แสดงออกของยีนส์ในวงจรชีวติ ของเชือ้ มาลาเรียสำ�หรับ วิธี qPCR
ดังตารางที่ 1(16) และสำ�หรับวิธี RT-qPCR ในการจำ�แนก P.
falciparum เพศเมีย (Pfs25) และ เพศผู้ (Pfs230p) ของเชื้อ
มาลาเรียระยะ gametocyte สามารถใช้ primer ดังตารางที่ 2(17)

รูปที่ 5 ลักษณะรูปร่างและการติดสีระยะ gametocyte ของ Plasmodium ovale ในฟิลม์ บางย้อมโดยใช้สี Giemsa

รูปที่ 6 ลักษณะรูปร่างและการติดสีระยะ gametocyte ของ Plasmodium knowlesi ในฟิล์มบางย้อมโดยใช้
สี Giemsa
ที่มา: หน่วยเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางที่ 1
Gene IDa
Housekeeping
gene
18S rRNA
Young
gametocytes
PFD0310w

PF14_0748
PF13_0011
PF14_0744
PFL0795c
PF10_0164
Mature
gametocytes
PFF1035w
PFL2405c
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PF10_0303

24

PFL2510w
PF10_0302
MAL8.P1.16

Primer สำ�หรับวิธี qPCR ในการจำ�แนกการแสดงออกของยีนส์ในวงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย
Plasmodium falciparum ระยะ gametocyte(16)
Description

Primersb

18SribosomalRNA
PF3D7_0112300)

AATAACAATGCAAGGCCAATTTCTGCAACAATTTTAATATACGC

Sexual stage-specific protein
precursor (Pfs16)

AGTTCTTCAGGTGCCTCTCTTCA

Exported protein (PHISTa),
unknown function (Pfg14-748)
Gamete antigen 27/25 (Pf 27\25)
Exported protein, unknown
function (Pfg14-744)
Male development gene 1
(Pfmdv-1/peg3)
Early transcribed membrane
protein 10.3 (ETRAMP10.3)

(Pf77)
Female specific gametocytespecific (Pfg377)
25 kDa ookinete surface antigen
precursor (Pfs25)
Chitinase (pfcht1)
28 kDa ookinete surface protein
(Pfs28)
Rhomboid protease ROM3
(ROM3)

AGCTAGCTGAGTTTCTAAAGGCA
CTTATGTGCTGAATTTTGTGTTATGGT TGTAAACTCTGATTTGGCCACACT
CATGAAACACATGCCCCTCTCT GCTACAGGCATGAAACTCAATATCC
TTATGTATAATGGCTCTGTTGACGG GGCTTCTCGACTTCCTCGAA
TTTGAGACATTTGAACAAGCTTTACA GCATTTCCGGATTTGTTATTTTC
TGCTGCTGTTGCTTTGGCTA CCTCAGAGTCGGATCCATCATT

GGAAGACAAAAAACACTGCACATTA
TTCAAACCATCGTCCTCTTTTTC
TGTTCTTTTTCATATCGTCTATCTTCCT
TTGCTTTCCTTAAGATGTTTAATGATG
GACTGTAAATAAACCATGTGGAGA CATTTACCGTTACCACAAGTTA
TCGAGCACGACCAGGTGAA
CCTTTCCCACTCTCTTTAAATGTTTT
AGAAAATGAAGTGTGTACATTAGAAGGAA
GATGTATCAGCCTGGTCCACAGT
AAACTTGAGCACACCAAATGTTCAT
CGGTAGCACAAGTCTCCAATATTG

การใช้เทคนิคระดับโมเลกุลในการตรวจเชื้อมาลาเรียระยะ
gametocyte สามารถแยกเพศผู้ เพศเมีย และช่วงอายุของ
เชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ได้ถูกต้องและแม่นยำ�กว่าการ
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์(16-17) อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคระดับ
โมเลกุลเหมาะสำ�หรับงานทางด้านการวิจัยมากกว่าการให้บริการ
ทางห้องปฏิบัติการทั่วไปเนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
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ยาฆ่าเชื้อมาลาเรียระยะอาศัยเพศ (gametocytocidal
drug)
ยารักษามาลาเรียอาจจำ�แนกตามฤทธิก์ ารทำ�ลายเชือ้ มาลาเรีย
ระยะต่างๆ ดังนี้
1. ทำ � ลายเชื้ อ ระยะไม่ อ าศั ย เพศในเม็ ด เลื อ ดแดง
(erythrocytic stage) ยากลุ่มนี้มีความสำ�คัญที่สุดเนื่องจาก
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ตารางที่ 2

Primer สำ�หรับวิธี RT-qPCR ในการจำ�แนก Plasmodium falciparum ระยะ gametocyte
เพศผู้ (male) และ เพศเมีย (female)(17)

Name

Sequence

Location

Pfs25-FW:
Pfs25-RV:
Pfs25-P1:
Pfs230p-FW3:
Pfs230p-RV4:

CCATGTGGAGATTTTTCCAAATGTA
catttaccgttaccacaagttaCATTC
6FAM-ccgtttcatacgcttgtaa-MGB
CCCAACTAATCGAAGGGATGAA
AGTACGTTTAGGAGCATTTTTTGGTAA

1253852–1253828
1253710–1253736
1253809–1253791
363440–363461
363635–363609

ยา Primaquine

ยา primaquine เป็นยาในกลุม่ 8-aminoquinoline กลไก
การออกฤทธิ์ของยาในกลุ่ม 8 -aminoquinoline คาดว่าอาจมี
ความสัมพันธ์กับกลไกการออกฤทธิ์ของยา atovaquone ซึ่งเป็น
ยากลุม่ naphthoquinone โดยออกฤทธิย์ บั ยัง้ Cytochrome bc1
complex ในขบวนการขนถ่ายอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียของ
เชื้อมาลาเรีย โดยจะมีผลต่อเชื้อมาลาเรียระยะที่เจริญในเซลล์ตับ
และ gametocyte ของเชื้อมาลาเรียทุกชนิด แต่ไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อ
ระยะทีเ่ จริญแบบไม่อาศัยเพศในเลือด ยกเว้นในขนาดยาทีส่ งู มาก
เป็นพิเศษ(24) ยา primaquine มีระยะเวลาออกฤทธ์ในร่างกายสัน้

คือประมาณ 3 วัน หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยา ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยได้
รับยาจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของยาในการกำ�จัด
gametocyte ในกระแสเลือด เพราะฉะนั้นยาจะได้ผลดีถ้าผู้ป่วย
ได้รับยาในช่วงเวลาที่เชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte ออกมา
ในกระแสเลือดพอดี โดยส่วนใหญ่จะพบเชื้อระยะ gametocyte
ในกระเลือดของผู้ป่วยประมาณ 7 วัน หลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการ
ไข้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อมาลาเรีย ดังนั้นถ้าผู้ป่วยได้รับยา
primaquine เร็วเกินไปอาจทำ�ให้การกำ�จัดเชื้อมาลาเรียระยะ
gametocyte ไม่ได้ผลเท่าที่ควร(25)

ยาไอเวอร์เมคติน (Ivermectin)

ยา ivermectin เป็นยารักษาโรคพยาธิที่มีความปลอดภัย
และสามารถนำ�มาใช้ในระดับกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นยารักษาที่มี
ประสิทธิภาพมากแม้จะใช้เพียงลำ�พังก็สามารถช่วยชีวิตของผู้คน
นับล้านที่ทุกข์ทรมานจากพยาธิ Onchocerca ตั้งแต่เริ่มใช้ใน
ปี 1987(26)   โดยในปี ค.ศ. 2016 องค์การอนามัยโลกได้รายงาน
ถึงข้อสรุปเกี่ยวกับยา ivermectin ในการควบคุมการติดต่อของ
เชื้อมาลาเรียว่า ยา ivermectin สามารถใช้ในการควบคุมพาหะ
ของเชื้อมาลาเรีย (vector control) ได้เพราะมีฤทธิ์ในการฆ่า
ยุงพาหะ(27) จึงทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายท่านได้ให้
ความสนใจในศึกษายา ivermectin ในการยั้บยั้งเชื้อมาลาเรียใน
ระยะต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียในกลุ่ม
เสี่ยง ซึ่งมีการศึกษาผลของยา ivermectin ในการต้านเชื้อ P.
falciparum(28,29)  
องค์การอนามัยโลกมีมติให้ ivermectin เป็นยาจำ�เป็นขั้น
พื้นฐานของแหล่งชุมชน คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้
บรรจุยานี้อยู่ ในบัญชียาหลักแห่งชาติในหมวดยาอันตราย การใช้
ยาจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ประชาชนทั่วไปไม่สมควร
ซื้อยามารับประทานเอง(29)

ยาเคเออี 609 (KAE 609)

ยา KAE 609 อยู่ในกลุม่ สไปโรอินโดโลน (spiroindolone)
เป็นยากลุ่มทดลองที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการรักษา
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เชื้อมาลาเรียระยะไม่อาศัยเพศในเม็ดเลือดแดงเป็นสาเหตุของ
อาการป่วย และพยาธิสภาพของโรคมาลาเรียจึงจัดเป็นยาหลัก
ในการรักษาโรคมาลาเรีย ได้แก่ ควินิน (quinine) โคลโรควิน
(chloroquine) เมฟโฟลควิน(mefloquine) อาร์ทีมิซินิน
(artemisinin) ฮาโลแฟนทริน (halofantrine)
2. ทำ � ลายเชื้ อ ระยะพั ก ในตั บ (hypnozoite)
ใช้ ป้ อ งกั น ภาวะไข้ ก ลั บ (relapse) ของเชื้ อ มาลาเรี ย ชนิ ด
P. vivax และ P. ovale ปั จ จุ บั น มี พี ย งยาไพรมาควิ น
(primaquine) เท่านั้น
3. ทำ�ลายเชื้อระยะไม่อาศัยเพศในตับ (pre erythrocytic
stage) ใช้ปอ้ งกันมาลาเรีย เช่น ไพริเมทามีน (pyrimethamine)
และ primaquine สามารถฆ่าเชื้อในตับได้ทุกชนิด
4. ทำ�ลายเชื้อระยะ gametocyte ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ก่อให้
เกิดโรค แต่ ในกรณีที่ผู้ป่วยกลับไปแหล่งมาลาเรียอีก อาจใช้ยา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากคนสู่ยุง ได้แก่ primaquine ซึ่ง
ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาลาเรียทุกชนิด
5. ทำ�ลายหรือป้องกันการเจริญเติบโตของ sporozoite ใน
ยุง ได้แก่ pyrimethamine และ primaquine
6. ทำ�ลายเชื้อระยะ sporozoite ในคนเนื่องจากเป็นเชื้อ
ระยะแรกที่เข้าสู่กระแสเลือดในคนเมื่อโดนยุงกัดซึ่งยากลุ่มนี้น่า
จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันมาลาเรียแต่ก็ยังไม่มียาชนิดใดที่
มีคุณสมบัติดังกล่าว(18-23)

25

แกมมีโตไซต์กับการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรีย

โรคมาลาเรีย มีความสามารถในการยับยั้งโปรตีน ATP4 ของเชื้อ
มาลาเรีย
โดยงานวิจัยของ Van Pelt-Koops et al. (2012) ได้
มี ก ารนำ � ยา KAE 609 มาทดสอบกั บ เชื้ อ มาลาเรี ย ระยะ
gametocyte ซึ่งพบว่ายา KAE 609 มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อ P. falciparum ระยะ gametocyte ทั้งระยะเริ่มต้น (early
stage) และระยะปลาย (late stage) ในหลอดทดลอง และยัง
พบว่าลดการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียระยะ gametocyte สู่
ยุงด้วย (30)

สรุป

การพัฒนาของเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ระยะ gametocyte มี
ความสำ�คัญต่อการแพร่กระจายของโรค ยาฆ่าเชื้อมาลาเรียระยะ
gametocyte มีผลป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยเฉพาะใน
ท้องที่ระบาดของโรคมาลาเรีย การเลือกใช้ยาต้านมาลาเรียและ
การบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำ�คัญในการป้องกัน
และชะลอการดื้อยาต้านมาลาเรีย ทั้งนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ
มาลาเรียระยะ gametocyte จึงมีความสำ�คัญในการประยุกต์หา
แนวทางทำ�ลายเชือ้ ระยะ gametocyte เพราะการทำ�ลายเชือ้ ระยะ
gametocyte เป็นประเด็นสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการควบคุม
โรคมาลาเรีย เนื่องจากเป็นการตัดวงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย
ลง ถ้ามีการควบคุมการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อัตราการเกิดโรคมาลาเรียในผู้ป่วยก็
จะลดลงและหมดไปในที่สุด
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Gametocyte and malaria transmission
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Abstract

P

revention of malaria transmission from human to mosquitoes is one of the crucial factors
required for malaria elimination. Gametocytes representing the sexual erythrocytic stage of
human malaria parasites play an important role in malaria transmission. Gametocytes could be
detected in patient blood by microscopic examination and polymerase chain reaction. Primaquine
has gametocidal activities to all human malaria species. However, it cannot be used in patients with
severe G6PD deficiency due to the risk of red blood cell hemolysis. In addition, multi-drugs resistance
is a major problem in the malaria endemic area, particularly at the western and eastern border of
Thailand. The spread of antimalarial drug resistance is the result of drug resistant gametocyte carriage.
Therefore, transmission blocking drug discovery is needed urgently.
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