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บทนำ�สู่วิทยาภูมิคุ้มกัน
(Introduction to Immunology)

บทที่ 1
บทนําสูวิทยาภูมิคุมกัน
(Introduction to Immunology)

วัตถุถุปประสงค
ระสงค์

1. เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของวิทยาภูมิคุมกัน
2. เพือ่ ใหผูอานไดรูจักเซลล และอวัยวะในรางกายที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน
3. เพือ่ ใหผูอานเขาใจบทบาทหนาที่ และชนิดของภูมิคุมกันของรางกาย

หัวขข้ออ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของวิทยาภูมิคุมกัน
สวนประกอบของระบบภูมิคุมกัน
บทบาท และหนาที่ของระบบภูมิคมุ กัน
ชนิดของระบบภูมิคุมกัน
ความแตกตางของระบบภูมิคุมกันโดยกําเนิด และภูมิคุมกันแบบจําเพาะ
ประโยชนของภูมิคุมกัน

1

บทที่

1

บทนำ�สู่วิทยาภูมิคุ้มกัน
(Introduction to Immunology)

2

ความหมายของวิ
ทยาภู
ความหมายของวิ
ทยาภู
มิคุมมกัิคนุ้มกัน
ภู มิ คุ ม กั น (Immunity) คื อ กระบวนการป อ งกั น รางกายจากสิ่ ง แปลกปลอมหรื อแอนติ เ จน
ที่เขามาสัมผัสหรือเขามาในรางกาย เชน เชื้อโรคชนิดตาง ๆ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต โดยเป น
การทํางานรวมกันของเซลล และอวัยวะในรางกายซึ่งมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน
วิ ท ยาภู มิ คุ ม กั น (Immunology) คื อ วิ ช าที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบภู มิ คุ ม กั นของร างกาย และ
การตอบสนองทางภูมิคุมกัน
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นประกอบของระบบภู
สส่ววนประกอบของระบบภู
มิคุมมกัิคนุ้มกัน
รางกายมีกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอมที่เขามา โดยเปนกระบวนการ
ทํางานร วมกั นของเซลล และอวัย วะต าง ๆ เพื่ อกํ าจั ด สิ่ง แปลกปลอม และเซลล ที่ ตายแล ว เพื่ อคุ ม ครอง
ให ร างกายปลอดภั ย จากการคุ ก คามของเชื้ อโรค ทั้ ง นี้ ก ารตอบสนองทางภู มิ คุ ม กั น ขึ้ น กั บ หลายป จจั ย
เชน พันธุกรรม อายุ สิ่งแวดลอม โครงสรางทางสรีระของรางกาย เชื้อจุลชีพประจําถิ่น (normal flora)
เซลล และอวัยวะ ที่ เปนสวนประกอบสํ าคั ญ ในระบบภูมิ คุม กันซึ่ งทํางานรวมกันเพื่ อตอบสนอง
ต อเชื้ อโรค และสิ่ งแปลกปลอมที่ เ ข ามาในร างกาย ได แ ก เซลล ต นกํ าเนิ ด ซึ่ งทํ าหน าที่ ส ร างเซลล ต าง ๆ
ในรางกายรวมทั้งสรางเม็ดเลือดที่มีความสําคัญในระบบภูมิคุมกันของรางกาย เชน ลิมโฟไซต (lymphocyte)
นิวโทรฟ ล (neutrophil) โมโนไซต (monocyte) แมคโครฟาจ (macrophage) เม็ ด เลือดขาวแตล ะชนิ ด
ที่ พ บในร า งกายมี ห น าที่ และปริ ม าณที่ แ ตกต างกั น ซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในระบบภู มิ คุ ม กั น ของร างกาย
(รู ป ที่ 1.1) อวั ย วะที่ สํ าคั ญ ได แ ก ไขกระดู ก ไทมั ส (thymus) ต อมน้ํ าเหลื อง ม าม mucosa lymphoid
tissue (MALT) ซึ่งเปนแหลงสราง และเจริญเติบโตของเซลลภูมิคุมกันเหลานี้

2

บทที่

ตวั
อย
า่ ง

2

ภูมิคุ้มกันโดยกำ�เนิด
(Innate Immunity)

บทที่ 2
ภูมิคุมกันโดยกําเนิด
(Innate Immunity)

วัตถุถุปประสงค
ระสงค์

1. เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของภูมิคุมกันโดยกําเนิด
2. เพือ่ ใหผูอานเขาใจกลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยกําเนิด
3. เพือ่ ใหผูอานเขาใจบทบาทของเซลล และหนาทีใ่ นระบบภูมิคุมกันโดยกําเนิด

หัวขข้ออ

1. ความหมายของภูมิคุมกันโดยกําเนิด
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยกําเนิด
3. เซลล และหนาที่ในภูมิคุมกันโดยกําเนิด
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บทที่

2

ภูมิคุ้มกันโดยกำ�เนิด
(Innate Immunity)

12

ตวั
อย
า่ ง

ความหมายของภู
กันโดยกำ
ความหมายของภู
มิคมุมิคกันุ้มโดยกํ
าเนิด�เนิด
รางกายมีกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอมที่เขามา โดยเปนกระบวนการ
ทํางานรวมกันของเซลลตาง ๆ เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากรางกายเพื่อใหรางกายปลอดภัยจากการ
คุ กคามของเชื้ อโรค ระบบภู มิ คุ ม กั นของร างกายมี ส องแบบ คื อ ภู มิ คุ ม กั นแบบธรรมชาติ ห รื อภู มิ คุ ม กั น
โดยกําเนิด (innate immunity) เกิดขึ้นไดในขั้นตอนแรกเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเขามาในรางกาย
ภูมิคุมกันชนิดนี้มีลักษณะการทําลายอยางไมจําเพาะนัก เปนปราการดานแรกที่ปองกันการเขามาของเชื้อโรค
ซึ่งไดแ ก สรีระของร างกาย เชน ผิ วหนัง น้ํ าตา เยื่ อเมือกในบริ เวณทางเดิ นหายใจ และในทางเดิ นอาหาร
นอกจากนี้ ยั งมี เซลล จําพวกเม็ ด เลื อดขาวที่ ส ามารถเข ามากํา จัด และทํ าลายเชื้ อโรคได อยางรวดเร็ วด วย
กระบวนการฟาโกไซโตซิ ส (phagocytosis) จากนั้ น จะพั ฒ นาสู ขั้ น ตอนการตอบสนองทางภู มิ คุ ม กั น
แบบจําเพาะ (adaptive immunity) ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาตอมาหลังจากเกิดการทําลายเชื้อโรคดวยเม็ ด
เลือดขาว ลั กษณะที่ สําคัญ ของภูมิคุ มกันแบบจําเพาะคือ มีการตอบสนองตอเชื้อโรคอยางจํ าเพาะเจาะจง
มีป ระสิท ธิ ภ าพ และมี ความสามารถจดจําสิ่ง แปลกปลอมหรือเชื้ อโรคที่ เคยเข ามาในรางกายแล ว ดั ง นั้ น
จึงสามารถตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอมที่เคยรูจักมากอนอยางรวดเร็ว และรุนแรงกวาครั้งแรก ตัวอยางเชน
การสรางแอนติบอดี
ภูมิคุมกันโดยกํ าเนิดเปนภู มิคุมกันชนิดแรกที่เกิดขึ้นมาเปนดานแรกในการปองกัน และทํ าลาย
เชื้ อโรคที่ เข ามาในรางกายซึ่ งสามารถควบคุ ม เชื้อโรคได ในระยะแรก และกระตุ นภู มิ คุ ม กันแบบจํ าเพาะ
ให สามารถทํ าลายเชื้อโรคไดอย างมี ประสิท ธิภาพตอไป หากเกิด ความเสียหายของภู มิ คุมกันโดยกําเนิดจะ
ทํ าให รางกายติ ด เชื้ อ โรคได ง าย และอาจกลายเป น โรคที่ รุ น แรงได องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ ของภู มิ คุ ม กั น
โดยกําเนิด คือ สรีระของรางกายซึ่งเปนปราการแรกที่ทําหนาที่ปองกันการเขามาของเชื้อโรค ไดแก ผิวหนัง
เยื่อบุทางเดินอาหาร และเยื่อบุทางเดินหายใจ ซึ่งบริเวณเหลานี้มีเซลลเยื่อบุ (epithelial cell) ปกคลุมยาว
ตอเนื่องเพื่อปองกันไมใหเชื้อโรคเขามาในรางกายได นอกจากนี้ยังมีสารที่ชวยปองกันการรุกรานของเชื้อโรค
เชน เหงื่อ เอนไซมในน้ําตา และน้ําลาย ขนจมูก เมือก (mucus) รวมทั้งเชื้อจุลชีพประจําถิ่น (normal flora)
ที่พบไดทั่วไปในรางกาย และสารสําคัญที่สรางจากเซลลเยื่อบุผิว บริเวณทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร
ไดแก defesins และ cathelicin มีฤทธิ์สามารถทําลายเชื้อจุลชีพจําพวก แบคทีเรีย รา และไวรัส นอกจากนี้
มี เ ซลล เ ม็ ด เลื อ ดขาวที่ เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ของภู มิ คุ ม กั น โดยมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการจั บ ทํ า ลายเชื้ อ โรค
ที่ผานเขามาในรางกายโดยกระบวนการตาง ๆ การฆาภายในเซลล (intracellular killing) และการปลอย
สารออกมาทําลายเชื้อโรคเหลานั้นไดโดยตรง (รูปที่ 2.1)

12

บทที่

แอนติเจน และแอนติบอดี

3

ตวั
อย
า่ ง

(Antigen and Antibody)

บทที่ 3
แอนติเจน และแอนติบอดี
(Antigen and Antibody)

วัตถุถุปประสงค
ระสงค์

1. เพื่อใหผูอานเรียนรู และเขาใจความหมายของแอนติเจน และแอนติบอดี
2. เพื่อใหผูอานเรียนรูโครงสรางของแอนติเจน และแอนติบอดี
3. เพื่อใหผูอานเรียนรูบทบาทหนาทีข่ องแอนติเจน และแอนติบอดี

หัววขข้ออ

1.
2.
3.
4.

แอนติเจน
แอนติบอดี
โครงสรางของแอนติบอดี
ชนิดของแอนติบอดี
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บทที่

3

แอนติเจน และแอนติบอดี
(Antigen and Antibody)

26

ตวั
อย
า่ ง

แอนติเจน
เจน
แอนติ
แอนติ เจน (antigen, Ag) หรื อสิ่ ง แปลกปลอม มี ค วามสามารถทํ าปฏิ กิ ริย ากั บ ภู มิ คุ ม กั นของ
ร างกายได เช น สามารถทํ าปฏิ กิริ ย าได กั บ แอนติ บ อดี นอกจากนี้ ยั ง สามารถทํ าปฏิ กิริ ย าได กับ T cell
receptor (TCR) เรี ย กคุ ณ สมบั ติ นี้วา antigenicity โดยทั่ วไปแอนติ เจนที่ เข าสู ร างกายแล วมี คุ ณ สมบั ติ
กระตุนภูมิคุ มกันของรางกายใหต อบสนองได เรียกวา อิมมู โนเจน (immunogen) เชน กระตุ นใหรางกาย
มีการตอบสนองแบบ cell mediated immunity ที่ ส ามารถทํ าให เกิ ดกระบวนการสร างแอนติบ อดี และ
สามารถกระตุนเซลลในระบบภูมิคุมกันใหมีการตอบสนอง เรียกคุณสมบัตินี้วา immunogenicity ตัวอยาง
ของแอนติเจน เชน เชื้อแบคทีเรีย สารพิษที่เชื้อโรคสรางขึ้นมา ในขณะเดียวกันสารอิมมูโนเจนจะทําปฏิกิริยา
ได กั บ ผลผลิ ต ของภู มิ คุ ม กั น เช น แอนติ บ อดี จึงเรี ย กว ามี antigenicity ซึ่ ง อิ ม มู โนเจนมั กเป น แอนติ เจน
แตขณะที่แอนติเจนบางชนิดไมมีคุณสมบัติเปนอิมมูโนเจน
คุณสมบัติของสารที่สามารถกระตุนภูมิคุมกั นของรางกายหรือเปนอิ มมูโนเจนที่ดีควรมีลักษณะ
ดังนี้
1. เปนสิ่งแปลกปลอม คือ เปนสิ่งที่ภู มิคุมกันของรางกายไมรูจัก ไมมีลักษณะเหมือนเซลลของ
รางกายหรือเรียกวาเปน non-self จึงจะสามารถกระตุนภูมิคุมกันของรางกายใหเกิดการตอบสนองได
2. ขนาดโมเลกุล ควรเปนสารที่มีโมเลกุลใหญจึงจะมี immunogenicity สูง เชน มีขนาดโมเลกุล
ใหญตั้งแต 10,000 ดาลตัน หากมีโมเลกุลที่เล็กลง ความเปนอิมมูโนเจนจะลดลงดวย
3. โครงสรางของโมเลกุลที่สลับซับซอนมากจะยิ่งมี immunogenicity มาก เชน โปรตีน มีความ
ซับซอนของโมเลกุล ซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนที่เชื่อมตอกันดวยพันธะเปปไทดเกิดเปนสายโพลีเปปไทด
มวนทับกันไปมา นอกจากนี้ยังพบวาสารประกอบอื่น เชน โพลีแซคคาไรด ไลโปโพลีแซคคาไรด ไกลโคโปรตีนฯ
มีความสามารถเปนอิมมูโนเจนได
4. เป น สารที่ ส ามารถย อ ยให มี ข นาดเล็ ก ลงได เนื่ องจาก antigen presenting cell (APC)
สามารถยอยสารโมเลกุลใหญใหเล็กลง แลวนําเสนอชิ้นสวนยอยเหลานี้ให T lymphocyte
เพื่อใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย จะตองคํานึงคุณสมบัติของสารที่ใชกระตุ น
คือ ต องมี คุ ณ สมบั ติเป นอิ ม มู โนเจนที่ ดี นอกจากนี้ แล วยั งต องคํ านึ ง ถึ งพั นธุ กรรม เนื่ องจากสารบางชนิ ด
สามารถกระตุนให เกิ ดการตอบสนองในสั ต วแ ตล ะชนิ ดได ไม เหมื อนกั น เพราะระบบภู มิ คุม กั นเป นระบบ
ที่ควบคุมดวยสารพันธุกรรม เชน กลุมยีน major histocompatibility complex (MHC) ปริมาณสาร และ
วิธีการที่ ให สารเข าไปในร างกาย (route) เป นสิ่ งสํ าคัญ ในการกระตุนให เกิ ด การตอบสนองของภู มิคุ ม กั น
เนื่องจากการใหสารในปริมาณที่มากหรือนอยเกินไปอาจทําใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันที่แตกตางกัน
หรื ออาจไม เกิด การตอบสนองทางภู มิ คุม กัน เลย จึง จําเป นตองให สารในปริ มาณที่ เหมาะสม เช นเดี ย วกั บ
เสนทางหรือวิ ธี การที่ ให ส ารเข าสู รางกาย ซึ่ งมี ห ลายชนิ ด เช น การให ท างผิ วหนั ง (intradermal route)
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บทที่

ระบบคอมพลีเมนท์

4

ตวั
อย
า่ ง

(Complement System)

บทที่ 4
ระบบคอมพลีเมนท
(Complement System)

ตถุประสงค
วัตถุปวัระสงค์
1.
2.
3.

หัวข้อหัวขอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อใหผูอานเรียนรู และเขาใจความหมายของระบบคอมพลีเมนท
เพื่อใหผูอานเรียนรูลักษณะ ความสําคัญ และหนาที่การทํางานของคอมพลีเมนท
เพื่อใหผูอานจําแนกระบบ และชนิดของคอมพลีเมนท

ความหมายของคอมพลีเมนท
Classical Pathway
Alternative Pathway
Mannose-binding Lectin Pathway
Complement Receptor
การควบคุมการทํางานของคอมพลีเมนท
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บทที่

4

ระบบคอมพลีเมนท์
(Complement System)
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ตวั
อย
า่ ง

ความหมายของคอมพลี
เมนท์
ความหมายของคอมพลี
เมนท
คอมพลีเมนท (complement, C) เปนโปรตีนที่พ บในรางกายมีมากกวา 30 ชนิด โดยมีคุณสมบั ติ
เป น proenzyme เมื่ อ ได รั บ การกระตุ น จะเกิ ด เป น active enzyme เป น โปรตี น ที่ ไ ม ท นความร อ น
โดยสามารถถู กทํ าลายด วยความรอนที่ 56 องศาเซลเซีย ส เป นเวลาตั้ ง แต 30 นาที ขึ้นไป คอมพลี เมนท
เป น ส วนสํ า คั ญ ของภู มิ คุ ม กั น โดยกํ าเนิ ด (innate immunity) สามารถตอบสนองต อ เชื้ อ โรคที่ เ ข ามา
ในรางกายโดยทันที และมีสวนชวยทําหนาที่ ในภูมิคุมกันแบบจําเพาะ (adaptive immunity) จึงทําใหเกิด
การทําลายเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากคอมพลีเมนทมีอยูหลายชนิดดังนั้นจึงใชสัญลักษณแทน โดยใชอักษรภาษาอังกฤษพิมพ
ใหญ “C” แทนคอมพลีเมนท และตามดวยตัวเลขอารบิก ไดแก C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 และ C9
องค ประกอบที่ สําคัญในระบบคอมพลีเมนทเขียนแทนดวยภาษาอังกฤษเชน factor B, factor D, factor I
เป นต น หากมี การกระตุ นเกิ ด เป น active enzyme อาจเขี ย นแทนด วยเครื่องหมายขีด ไวด านบน (bar)
เมื่อคอมพลีเมนทถูกยอยใหเปนชิ้นสวนเล็กลง จะใชตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กแทนชิ้นสวนยอยเหลานั้น
เชน C3a, C3b เปนตน
ระบบคอมพลี เ มนท ใ นร า งกายมี 3 ระบบ ประกอบด ว ย classical pathway, alternative
pathway และ mannose-binding lectin pathway การทํางานในระบบคอมพลีเมนทแบงเปน 3 ขั้นตอน
หลักดังนี้
1. Initiation phase เป น ขั้ น ตอนแรกของการเริ่ ม กระตุ น คอมพลี เ มนท ใ นแต ล ะระบบ
ซึ่งมีตัวกระตุนที่ตางกัน แตไดผลผลิตเปน C3 convertase เหมือนกันทั้ง 3 ระบบ
2. Amplification phase เป น ขั้ น ตอนการเพิ่ ม จํ านวนของ C3b ที่ เ กิ ด จากการทํ า งานของ
C3 convertase
3. Terminal phase เป นขั้นตอนสุดทายที่ทําใหเกิดการแตกของเซลลเป าหมายโดยทําใหเกิ ด
membrane attack complex (MAC) ซึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันทั้ง 3 ระบบ
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5

ไซโตไคน์
บทที่ 5
บทที่ 5
ไซโตไคน
ไซโตไคน
(Cytokines)
(Cytokines)

ตถุประสงค
วัตถุปวัวัระสงค์
ตถุประสงค
1.
1.
2.
2.

เพื่อใหผูอานเรียนรู และเขาใจความหมายของไซโตไคน
เพื่อใหผูอานเรียนรู และเขาใจความหมายของไซโตไคน
เพื่อใหผูอานเรียนรูคุณสมบัติ และบทบาทที่สําคัญของไซโตไคน
เพื่อใหผูอานเรียนรูคุณสมบัติ และบทบาทที่สําคัญของไซโตไคน

หัวข้อหัวขอ

หัวขอ
1.
1.
2.
2.
3.
3.

ความหมายของไซโตไคน
ความหมายของไซโตไคน
ชนิด และหนาที่ของไซโตไคน
ชนิด และหนาที่ของไซโตไคน
Cytokine Receptor
Cytokine Receptor
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(Cytokines)
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ความหมายของไซโตไคน์
ความหมายของไซโตไคน
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ไซโตไคน เป นสารในระบบภูมิคุ มกันที่ ใช ในการสื่อสารระหวางเซลลให ทํางานรวมกั น ไซโตไคน
แต ละชนิ ดมี คุณสมบั ติ ที่แ ตกต างกัน ไซโตไคน เป นโปรตี นหรือไกลโคโปรตี นมี ขนาดของโมเลกุล เล็ก และ
มีชื่อเรียกตามเซลลที่สราง เชน สรางมาจาก lymphocyte เรียกวา lymphokine ขณะที่สรางจากโมโนไซต
เรียกวา monokine สรางจากเม็ดเลือดขาวเรียกวา interleukin ขณะที่ไซโตไคนซึ่งทําหนาที่กระตุนใหเกิด
การเคลื่ อนที่ ข องเซลล อื่น เรีย กวา chemokine การทํ างานของไซโตไคน จําเป นต องมี ตั วรั บ (cytokine
receptor) ที่ จํ า เพาะเหมาะสมจึ ง จะสามารถออกฤทธิ์ ส ง สั ญ ญาณเข า สู นิ วเคลี ย สของเซลล ทํ าให เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลง และมีการแสดงออกของยีน และโปรตีนในรูปแบบตาง ๆ ลักษณะการทํางานของไซโตไคน
มี 3 แบบ คื อ หลั่ง ออกจากเซลลช นิ ดเดี ยวกันกับ เซลล ที่ ไซโตไคน ออกฤทธิ์ เรี ยกวา autocrine หลั่ งจาก
เซลลห นึ่ งแล วออกฤทธิ์กับ เซลล ข างเคี ย ง เรีย กวา paracrine และหลั่ งจากเซลล ห นึ่ งแลวไปออกฤทธิ์ กั บ
เซลลที่อยูไกลออกไป เรียกวา endocrine นอกจากนี้พบวาไซโตไคนมีลักษณะของการทํางานหลายรูปแบบ
(รูปที่ 5.1) ดังนี้
1. Pleiotrophy เป น คุ ณ สมบั ติ ข องไซโตไคน ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพมากกว า 1 อย า ง เช น
interleukin (IL)-4 ที่ ส ร างมาจาก CD4+ มี ห น าที่ ก ระตุ น ให เกิ ด IgE class switching ของ B cell และ
มีฤทธิ์ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลเปน TH2
2. Redundancy เปนคุณสมบัติของไซโตไคนตางชนิด กันแตมีฤทธิ์ทางชีวภาพเหมือนกัน เช น
IL-2 และ IL-4 มีฤทธิ์ทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนของ B cell
3. Synergy เป น คุ ณ สมบั ติ ข องไซโตไคน ต างชนิ ด กั นแต มี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพส ง เสริ ม กั น เช น
interferon (IFN)-γ และ tumor necrotic factor (TNF) กระตุนใหมีการแสดงออก MHC class I ในเซลล
ตต่างๆ
งๆ
4. Antagonism เป น คุ ณ สมบั ติ ข องไซโตไคน ต า งชนิ ด กั น ที่ มี ฤ ทธิ์ ต รงกั น ข า ม เช น IFN-γ
และ IL-4 ซึ่ ง IFN-γ ทํ าหนาที่ กระตุนการทํ างานของแมคโครฟาจแต IL-4 จะทํ าหนาที่ ลดการทํ างานของ
แมคโครฟาจ
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6

ภูมิคุ้มกันแบบจำ�เพาะ

บทที่ 6
ภูมิคุมกันแบบจําเพาะ
(Adaptive Immunity)

วัตตถุถุปประสงค
ระสงค์

1. เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของการตอบสนองทางภูมิคุมกันแบบจําเพาะ
2. เพื่อใหผูอานเขาใจกลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันแบบจําเพาะ
3. เพื่อใหผูอานเขาใจบทบาทของเซลล และหนาที่ในระบบภูมิคุมกันแบบจําเพาะ

หัหัววขข้ออ

1.
2.
3.
4.
5.

ความหมายของภูมิคุมกันแบบจําเพาะ
ขั้นตอนการตอบสนองทางภูมิคุมกันแบบจําเพาะ
Humoral Immune Response
Cell-mediated Immune Response
กลไกการกระตุน T cell
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(Adaptive Immunity)
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ความหมายของภู
กันแบบจำ
ความหมายของภู
มิคมุ ิคกันุ้มแบบจํ
าเพาะ�เพาะ
รางกายมีกระบวนการตอบสนองทางภู มิคุม กันต อสิ่งแปลกปลอมที่เขามา ซึ่งเปนกระบวนการ
ทํางานรวมกันของเซลลตาง ๆ เพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมใหห มดไปเพื่อใหรางกายปลอดภัยจากการคุกคาม
ของเชื้ อโรค ระบบภูมิ คุม กันของรางกายประกอบด วยสองชนิด คือ ภูมิ คุม กันแบบธรรมชาติ ห รือเรีย กว า
ภูมิคุมกันโดยกําเนิด (innate immunity) เกิดขึ้นไดในขั้นตอนแรกของการตอบสนองอยางไมจําเพาะ และ
ตอมาพัฒนาเปนการตอบสนองทางภูมิคุมกันแบบจําเพาะ (adaptive immunity) เพื่อทําลายสิ่งแปลกปลอม
ได อยางมีประสิทธิภ าพ และมี ความสามารถจดจําแอนติเจน ดังนั้ นจึงตอบสนองตอเชื้อโรคหรื อแอนติ เจน
ที่เคยรูจักมากอนแลวอย างรวดเร็ว และรุ นแรงมี ประสิ ทธิภ าพ โดยกระบวนการตอบสนองทางภูมิ คุ มกั น
แบบจําเพาะนี้แบงออกเปน สองชนิด คือ การตอบสนองทางสารน้ํา (humoral immune response, HIR)
และการตอบสนองด านเซลล (cell-mediated immune response, CMIR) ซึ่ งเซลล ที่ มี ความสํ าคั ญ ของ
ภูมิคุมกันแบบจําเพาะคือ เซลลจําพวกลิมโฟไซต

มิคุมมกัิคนุ้มแบบจํ
าเพาะ�เพาะ
ขั้นตอนการตอบสนองทางภู
ตอนการตอบสนองทางภู
กันแบบจำ

1. Recognition phase คือ ขั้นตอนแรกของการกระตุน ซึ่ง มีการจับ กันระหวางแอนติเจนกั บ
receptor ที่ จําเพาะบนผิ วเซลล ทั้ ง B และ T cells แอนติ เจนที่ กระตุ น B cell โดยตรงผ าน surface
immunoglobulin (sIg) จะเป น ไขมั น polysaccharide และสารโมเลกุ ล ใหญ ที่ มี ลั กษณะซ้ํ า ซ อนกั น
เรียกแอนติเจนนี้วา T-independent antigen ซึ่งจะกระตุน B cell ไดโดยไมผานการยอย และนําเสนอดวย
antigen presenting cell (APC) และการชวยเหลือจาก T cell ขณะที่ แอนติ เจนอี กชนิด หนึ่งที่ สามารถ
กระตุ น T cell จะมี T cell receptor (TCR) ทํ า หน าที่ รั บ รู และตอบสนองแอนติ เ จนที่ เ ป น เปปไทด
สายสั้ น ๆ บน major histocompatibility complex (MHC) ซึ่งตองผานการยอย และนําเสนอดวย APC
เรียกแอนติเจนนี้วา T-dependent antigen (รูปที่ 6.1)
2. Activation phase คือ ขั้นตอนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลลหลังจากเซลล
รับรูแอนติเจนแลวทําใหมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนของเซลล (proliferation) และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ
เซลล (differentiation) ใหเปนเซลลที่จําเพาะตอแอนติเจนสามารถทําหนาที่ตอบสนองได (effector cell)
และพัฒนาเปนเซลลที่สามารถจดจําสิ่งแปลกปลอม (memory cell) เชน B cell จะแบงตัวเพิ่มจํานวน และ
เปลี่ ย นแปลงเป น plasma cell ทํ า หน า ที่ ส ร า ง และหลั่ ง แอนติ บ อดี อ อกมากํ า จั ด แอนติ เ จนหรื อ
สิ่ ง แปลกปลอม ซึ่ ง เซลล บ างส วนจะเปลี่ ย นแปลงเป น memory B cell ที่ จํ าเพาะต อแอนติ เ จน และ
ตอบสนองอี กครั้งเมื่ อมี แ อนติเจนชนิด เดิ มเขามาในร างกาย เรีย กว า secondary response เช นเดีย วกั บ
T cell ถ าเป น CD4+ T cell จะเปลี่ ย นเป น activated CD4+ T lymphocyte ที่ ส ามารถหลั่ ง ไซโตไคน
ไปกระตุ นเซลล อื่นได ขณะที่ CD8+ T cell เมื่ อรั บรู แอนติเจนจะเปลี่ ยนเป น cytotoxic T lymphocyte
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7

การควบคุมการตอบสนอง
และการไม่ตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

(Immunoregulation and Immunological Tolerance)
71

บทที่ 7
บทที่ 7 ตอบสนองของภูมิคุมกัน
การควบคุมการตอบสนอง และการไม
การควบคุ
มการตอบสนองand
และการไม
ตอบสนองของภู
มิคุมกัน
(Immunoregulation
Immunological
Tolerance)
(Immunoregulation and Immunological Tolerance)

71

วัตถุประสงค
ระสงค์
วัวัตตถุถุปประสงค
1. เพื่ อให ผู อานทราบเกี่ ย วกั บ เซลล ต าง ๆ ในร างกายที่ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การตอบสนอง
ทางภูมิคุมกั1.น เพื่ อให ผู อานทราบเกี่ ย วกั บ เซลล ต าง ๆ ในร างกายที่ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การตอบสนอง
ทางภูมิคุมกัน2. เพื่อใหผูอานสามารถอธิบายการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
2.3. เพื่อใหผูอานสามารถอธิบายการควบคุ
การตอบสนองทางภู
มิคุมกัน
ายประโยชนมของการควบคุ
มการตอบสนองทางภู
มิคุมกัน
3. เพื่อใหผูอานสามารถอธิบายประโยชนของการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
หัหัววขข้ออ
หัวขอ 1. ความหมายของการควบคุมการตอบสนอง และการไมตอบสนองของภูมิคุมกัน
1.2. ความหมายของการควบคุ
Central Tolerance มการตอบสนอง และการไมตอบสนองของภูมิคุมกัน
2.3. Central
Tolerance
Peripheral
Tolerance
3. Peripheral Tolerance

บทที่

7

การควบคุมการตอบสนอง และการไม่ตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
(Immunoregulation and Immunological Tolerance)
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ความหมายของการควบคุ
มการตอบสนอง
และการไม่
ตอบสนองของภู
ความหมายของการควบคุ
มการตอบสนอง
และการไม
ตอบสนองของภู
มิคุมกัน มิคุ้มกัน
การทํ างานของระบบภู มิ คุ ม กั น ของร างกายซึ่ ง มี ห น าที่ ต อบสนองการกระตุ น จากแอนติ เจน
เพื่อคุมครองใหรางกายปลอดภัยจากการคุกคามของเชื้อโรค นอกจากนี้ระบบภูมิคุมกันของรางกายยังมีหนาที่
ควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันไมใหเกิดโทษตอรางกาย เปนการรักษาสมดุลการทํางานของระบบ
ภูมิคุ มกันใหเหมาะสมซึ่งเปนประโยชนตอรางกาย เรียกวา immunoregulation นอกจากนี้ร างกายจะไม
ตอบสนองทางภูมิคุมกันตอแอนติ เจนบางชนิด ซึ่งเมื่ อรางกายได รับแอนติเจนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ม าจาก
ภายนอกบางอย างเข ามา แทนที่ จะเกิ ด การกระตุ นให มี การตอบสนองของระบบภู มิ คุ ม กันต อแอนติ เจน
แตกลับไมมีการตอบสนองทางภูมิ คุมกัน เรียกแอนติเจนนี้ วา tolerogen ในขณะที่ใหแอนติเจนอื่นเขาไป
ในรางกาย ระบบภู มิ คุ มกั นยั งคงมี การตอบสนองได ป กติ เรีย กกระบวนการไม ต อบสนองต อแอนติ เจนนี้
ว า immunologic tolerance ซึ่ งลั กษณ ะการไม ต อบ ส น องต อแ อนติ เจนที่ เข ามาใน ร า งกาย นี้
เกิ ด ได เ ช น เดี ย วกั บ การไม ต อบสนองทางภู มิ คุ ม กั น ต อ เซลล ข องร า งกายตั ว เอง (self tolerance)
หากกระบวนการนี้สู ญ เสี ยไปอาจทํ าให เกิ ดพยาธิสภาพในรางกายได เ นื่องมาจากภู มิคุ มกันทํ าลายเนื้ อเยื่ อ
ของตั ว เอง เรี ย กโรคกลุ ม นี้ วา โรคภู มิ ต านทานเนื้ อ เยื่ อ ตั ว เอง (autoimmune disease) กระบวนการ
ที่ภูมิคุมกันของรางกายไมตอบสนองตอเซลลของรางกายตัวเอง (self-antigen) ประกอบดวยสองขั้นตอน คือ
central tolerance และ peripheral tolerance (รูปที่ 7.1)

CentralTolerance
Tolerance
Central
เป น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในบริ เ วณอวั ย วะต น กํ า เนิ ด ของเซลล ภู มิ คุ ม กั น (central
lymphoid organ) ไดแ ก ต อมไทมัส และไขกระดู ก เป น กระบวนที่ สํ าคั ญ ของระบบภู มิคุ ม กั นเพื่ อกําจั ด
ลิ ม โฟ ไซต (lymphocyte) ตั ว อ อ นของ T และ B lymphocyte ที่ ทํ า ป ฏิ กิ ริ ย าต อ เนื้ อเยื่ อ ตั ว เอง
โดย lymphocyte ที่ ทํ าลายเซลล ร างกายตั วเองจะถู กกํ าจั ด ไป (clonal selection) ด วยกระบวนการ
apoptosis หรื ออาจมี การปรับ ตั วรั บ (receptor) ให เหมาะสมเพื่อไม ให ทํ าปฏิ กิริ ยากับ เซลล ข องรางกาย
ตัวเอง โดยกระบวนการนี้แยกออกเปน central T cell tolerance และ central B cell tolerance
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บทที่

(Hypersensitivity)

ตวั
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า่ ง

8

ภาวะภูมิไวเกิน
บทที่ 8
บททีมิไ่ วเกิ
8 น
ภาวะภู
ภาวะภูมิไวเกิน
(Hypersensitivity)
(Hypersensitivity)

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูอานเขาใจกลไกการเกิดภาวะภูมิไวเกิน
วัตถุถุปประสงค
ระสงค์
1.
าใจกลไกการเกิดของภาวะภู
ดภาวะภูมิไมวเกิ
นน
2. เพื่อใหผูอานเข
นสามารถแยกชนิ
ิไวเกิ
2. เพื่อใหผูอานรู
นสามารถแยกชนิ
มิไวเกิ
น น
3.
จักโรคตาง ๆ ทีด่เของภาวะภู
กิดจากภาวะภู
มิไวเกิ
3. เพื่อใหผูอานเรี
นรูจยักนรู
โรคต
ง ๆ ที่เกิดนจากภาวะภู
น
4.
วิธีกาารตรวจวิ
ิจฉัยโรคที่เกิมดิไวเกิ
จากภาวะภู
มิไวเกิน
4. เพื่อใหผูอานเรียนรูวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากภาวะภูมิไวเกิน
หัวขข้ออ
หัวขอ 1. ความหมายของภาวะภูมิไวเกิน
1.
2. ความหมายของภาวะภู
ชนิดของภาวะภูมิไวเกินมิไวเกิน
2.
ดของภาวะภู
วเกินบัติการ
3. ชนิ
การวิ
นิจฉัยทางหมอิไงปฏิ
3. การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
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บทที่

8

ภาวะภูมิไวเกิน
(Hypersensitivity)

82

ตวั
อย
า่ ง

ความหมายของภาวะภู
มิไนวเกิน
ความหมายของภาวะภู
มิไวเกิ
ภาวะภู มิ ไวเกิน (hypersensitivity) คือ ภาวะที่ร างกายตอบสนองทางภู มิ คุม กั นอยางจําเพาะ
ตอสิ่งเราหรือแอนติเจนที่เขามาในรางกายซึ่ งสงผลเสียตอเนื้อเยื่อของตนเองทําใหเกิดโรค และพยาธิสภาพ
ตามมา จัดเปนการตอบสนองทางภูมิคุมกันอยางจําเพาะ (specific immune response) ตอสิ่งแปลกปลอม
หรือแอนติเจน หรือ allergen ซึ่งเขามากระตุนรางกายไดหลายวิธี เชนการสูดดม การกิน การสัมผัส การฉีด
ซึ่งการตอบสนองของรางกายอยางจําเพาะนี้สามารถเปนไดทั้งแบบการสรางแอนติบอดี (humoral mediate
immune response) และการตอบสนองโดยอาศั ย เซลล (cell-mediated immune response)
โดยจําแนกตัวกระตุนที่ทําใหเกิดการตอบสนองแบบภูมิไวเกินนี้ออกเปน
1. Exogenous antigen คือ แอนติเจนที่มาจากภายนอก เชน ฝุนละออง เกสรดอกไม ยา
2. Allogeneic antigen คื อ แอนติ เจนที่ รับ มาจากผู อื่น เช น การปลูกถ ายอวั ยวะ ไขกระดู ก
การรับเลือด
3. Endogenous antigen คือ แอนติเจนที่เปนของตนเองตั้งแตเกิด แตมีภาวะผิดปกติที่เกิดจาก
ระบบภูมิคุมกันของรางกายทําหนาที่ตอบสนองตอแอนติเจนตนเองเปนสาเหตุของโรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อ
ตนเอง (autoimmune disease)
ชนิดดของภาวะภู
ของภาวะภู
ิไวเกิ
ชนิ
มิไมวเกิ
น น
ปฏิ
มิไวเกิมินแบ่
งออกเป็
สี่ชนิด ดังนนีสี้ ภู่ ชมนิิไวเกิ
(typeนชนิ
I hypersensitivity,
ป ฏิกิรกิิยริาของภาวะภู
ย าของภ าวะภู
ไวเกิ
นแบนงออกเป
ด นดัชนิ
งนีด้ ทีภู่ มิ1 ไวเกิ
ด ที่ 1 (type I
hypersensitivity,
immediate
นชนิดII ทีhypersensitivity,
่ 2 (type II hypersensitivity,
antibody-mediate
immediate type),
ภูมิไวเกินtype),
ชนิดทีภู่ 2มิไวเกิ
(type
antibody-mediate
type),
type),
มิ ไว
ช นิ ดIIIที่ hypersensitivity,
3 (type III hypersensitivity,
immune complex-mediate
ภูมิไวเกิภูนชนิ
ดทีเกิ่ 3น(type
immune complex-mediate
type) และภูมิไtype)
วเกินชนิแดทีล่ ะ4
ภู(type
มิไวเกิIVนชนิ
ดที่ 4 (type IV hypersensitivity,
hypersensitivity,
delayed type) delayed type)

TypeI IHypersensitivity
Hypersensitivity
Type
ภูมิไวเกินชนิด ที่ 1 หรือ immediate hypersensitivity หรือ anaphylactic hypersensitivity
หรื อ IgE-mediated type คื อ ภาวะภู มิ ไ วเกิ น ที่ มี ตั วกระตุ น เป น แอนติ เ จนอาจเรี ย กว า สารก อ ภู มิ แ พ
(allergen) ซึ่ ง จะทํ า ให ร า งกายตอบสนองเป น แบบ humoral mediate immune response (HMIR)
โดยร า งกายจะสร างแอนติ บ อดี ช นิ ด IgE ตอบสนองอย างจํ าเพาะต อ allergen ตั ว อย างสารก อภู มิ แ พ
เช
ยาปฏิชชีวี วนะ
นะ กุกุ้งง พิพิษษของแมลง
ของแมลงเช
เช่น ขนแมว เกสรดอกไม
เกสรดอกไม้ ยาปฏิ
ได้แนก่ผึ้ผึง ้งต อต่อแตน
แตนฯลฯ
ฯลฯโดยปฏิ
โดยปฏิกกิ ริรยิยาตอบสนอง
าตอบสนอง
จะเกิดขึ้นทันทีในเวลาระดับนาทีถึงชั่วโมง และมีความรุนแรงอาจเสียชีวิต
กลไกการตอบสนองทางภู มิ คุ ม กั นของภาวะภู มิ ไวเกิ นชนิ ด ที่ 1 (รู ป ที่ 8.1) เกิ ด ขึ้ นได โ ดยเมื่ อ
allergen เข าสู ร างกายจะไปกระตุ นระบบของภู มิ กันแบบ HMIR เริ่ ม ต นจาก antigen presenting cell
(APC) เขาไปจับ allergen แลวนําสูกระบวนการยอย และนําเสนอใหกับ CD4+ T cell (TH2) ซึ่งจะปลอย
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บทที่

(Autoimmune Disease)

ตวั
อย
า่ ง

9

โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง
บทที่ 9
โรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง
(Autoimmune Disease)

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค์

1. เพื่อใหผูอานเรียนรู และเขาใจการเกิดโรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง
2. เพื่อใหผูอานเขาใจ และรูจักโรคในกลุมโรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง
3. เพื่อใหผูอานรูวิธีการทางหองปฏิบัตกิ ารเพื่อการวินิจฉัยโรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง

หัวขข้ออ

1.
2.
3.
4.

ความหมายของภูมิตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง
กลไกการเกิดโรคภูมิตานเนื้อเยื่อตัวเอง
กลุมของโรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง
การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ

บทที่

9

โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเอง
(Autoimmune Disease)

98

ตวั
อย
า่ ง

ความหมายของภู
ิต้านทานเนื
่อตัวเอง
ความหมายของภู
มิตมานทานเนื
้อเยื่อ้อตัเยื
วเอง
ภูมิ ตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง (autoimmunity) คือ ภาวะการตอบสนองของระบบภู มิ คุม กันต อ
แอนติ เจนของตั วเอง หรือการต านเนื้ อเยื่ อตั วเองซึ่ งเกิ ด จากภาวะที่ ระบบภู มิ คุ ม กั นของร างกายมี ค วาม
บกพรองในความสามารถจดจําแยกแยะ และไม ตอบสนองตอเซลลของตั วเอง (self-tolerance) โดยเซลล
ในระบบภูมิคุมกันที่สรางขึ้นมาจะทําหนาที่ทําลายเซลลของรางกายตัวเอง โดยเซลลเหลานี้ คือ เซลลจําพวก
ลิ ม โฟไซต นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามสามารถกระตุ น ให เ กิ ด การสร า งแอนติ บ อดี และการทํ าลายเซลล อื่ น
ได ด วยตั วเอง ผลลั พ ธ คื อ ทํ าให เกิ ด พยาธิ ส ภาพทํ าลายเนื้ อ เยื่ อของตั วเอง และเกิ ด การอั ก เสบเรื้ อรั ง
จึงเรียกวา โรคภูมิตานเนื้อเยื่อตัวเอง ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นนี้ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมโรคที่เกิดภูมิตานทาน
เฉพาะอวัยวะ (organ-specific autoimmune disease) และกลุม โรคที่ เกิ ดภู มิต านทานต อเนื้อเยื่ อ และ
อวัยวะหลายระบบของรางกาย (systemic autoimmune disease)
กอนจะกลาวถึงโรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อตนเอง จะทบทวนความรูเรื่องระบบภูมิคุมกันที่ไมทําลาย
แอนติเจนของรางกายตัวเอง (self-tolerance) ซึ่งเปนกลไกสําคัญของระบบภูมิคุมกันตั้งแตกําเนิดที่มีระบบ
การคัดเลือกเซลลของภูมิคุมกันที่ไมทําลายเซลลตนเองใหอยูรอด และสามารถพัฒ นาไปเปนเซลลภูมิคุมกัน
ที่มีคุณภาพเพื่อทําหนาที่คุมกัน และทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เขามาในรางกาย ในขณะเดียวกันเซลลในระบบ
ภูมิ คุม กันที่ทํ าลายเซลล ตัวเองจะถูกกําจั ดไปตั้งแตเป นเซลล ตัวอ อน เพื่อควบคุ มไม ใหเกิ ดการพั ฒ นาแล ว
ทําลายเซลลของรางกายตัวเองตอไป โดยกระบวนการนีเ้ กิดกับเซลลตัวออน และเซลลที่พัฒนาเปนตัวเต็มวัย
ของลิมโฟไซต มีสองขั้นตอน เรียกวา central tolerance และ peripheral tolerance (รูปที่ 9.1)
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(Tumor Immunology)

ตวั
อย
า่ ง

10

ภูมิต้านทานมะเร็ง
บทที่ 10
่ 10 ง
ภูมิตาบทที
นทานมะเร็
ภูมิตานทานมะเร็
ง
(Tumor
Immunology)
(Tumor Immunology)

วัตถุประสงค
วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค์
1. เพื่อใหผูอานเรียนรู และเขาใจสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง
1.
าใจสาเหตุการเกิดมโรคมะเร็
2. เพื่อใหผูอานเรียนรูกและเข
ลไกการตอบสนองของภู
ิคุมกันตงอเซลลมะเร็ง
2.
นรูกลไกการตอบสนองของภู
3. เพื่อใหผูอานเรี
นเขยาใจการหลบหลี
กของเซลลมะเร็มิคงตุมอกัภูนมติคอุมเซลล
กัน มะเร็ง
3.
มะเร็งทางห
งตอภูอมงปฏิ
ิคุมกับนัติการ
4. เพื่อใหผูอานเข
นเรียาใจการหลบหลี
นรูการตรวจวินกิจของเซลล
ฉัยโรคมะเร็
4. เพื่อใหผูอานเรียนรูการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งทางหองปฏิบัติการ
หัหัววขข้ออ
หัวขอ 1. ความหมายของมะเร็ง
1.
2. ความหมายของมะเร็
สาเหตุการเกิดมะเร็งง
2.
ารเกิดมะเร็งง
3. สาเหตุ
แอนติเกจนของมะเร็
3.
เจนของมะเร็ง มิคุมกันตอเซลลมะเร็ง
4. แอนติ
กลไกการตอบสนองทางภู
4.
มิคุมกันมตะเร็
อเซลล
5. กลไกการตอบสนองทางภู
การหลบหลีกภูมิคุมกันของเซลล
ง มะเร็ง
5.
กภูมิคุมกันของเซลลมะเร็ง
6. การหลบหลี
Immunotherapy
6.
7. Immunotherapy
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการดวยการตรวจ tumor marker
7. การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการดวยการตรวจ tumor marker
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ภูมิต้านทานมะเร็ง
(Tumor Immunology)
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ตวั
อย
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มะเร็งเกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลลในรางกาย เซลลมะเร็งมีตนกําเนิดจากเนื้อเยื่อ
หรื อเซลล ในรางกายซึ่ งมี ความคลายคลึง กับ เซลล ป กติ แต เซลล ม ะเร็ง จะมีการแบ งตั วเพิ่ ม จํานวนเปลี่ ย น
รู ป ร างที่ ผิ ด ปกติ ไ ปจากเดิ ม จนทํ าให มี ลั ก ษณะเป น กลุ ม ก อ น สามารถแทรกตั วเข า ไปในเนื้ อ เยื่ อปกติ
ของร างกาย อี กทั้ ง สามารถแพร กระจายไปยั ง บริ เวณอื่ น ซึ่ ง ทํ าให เกิ ด พยาธิ ส ภาพในรางกายโดยทั่ วไป
การตรวจพบก อนเนื้ อในรางกาย ซึ่ งอาจเป นก อนเนื้ อที่ ไม ใช มะเร็ ง (benign tumor) มี ลั กษณะเป นก อน
ที่ไมแพรกระจายไปยังสวนอื่นของรางกาย และยังสามารถขยายขนาดใหญขึ้นไดทําใหไปรบกวนการทํางาน
หรือกดทับอวัยวะขางเคียง กอนเนื้อนี้ตอบสนองต อการรักษา และสามารถกําจัดใหห มดไปได เชน ผาตั ด
แตหากก อนเนื้อนั้นเป นกอนเนื้ อมะเร็ง (malignant tumor) จะเจริญ เติบโตไดรวดเร็ว และรักษายากกว า
ก อ นเนื้ อ ที่ ไม ใ ช ม ะเร็ ง หากไม ไ ด รั บ การรั ก ษาที่ ถู ก ต อ งจะทํ าให เ ซลล ม ะเร็ ง แพร ก ระจายไปยั งส วนอื่ น
ของรางกาย และเกิดพยาธิสภาพรุนแรงจนควบคุมไมได

สาเหตุ
ารเกิดมะเร็
ดมะเร็
สาเหตุกการเกิ
งง

โดยทั่วไปมะเร็ งมักเกิด จากความผิ ดปกติ ข องสารพั นธุกรรมในรางกายที่เปลี่ ยนแปลงไป และ
สามารถถ ายทอดไปยั ง บุ ค คลในครอบครั ว ในร างกายของมนุ ษ ย จะมี ค วามสมดุ ล ของยี นกลุ ม protooncogenes และ tumor suppressor genes โดยยีนกลุม proto-oncogenes ทําหนาที่เกี่ยวกับการสราง
โปรตี น ที่ สํ า คั ญ ด า นการเจริ ญ เติ บ โตซึ่ ง เป น ส ว นประกอบสํ าคั ญ ของร างกาย เช น protein kinase,
transcription factors, growth factors, signal transduction แ ละ membrane receptors ข ณ ะ ที่
tumor suppressor genes เปนกลุมยี นที่ ทําหนาที่ ควบคุ มการทํางานของ oncogenes เชน p53 ซึ่งถามี
การกลายพันธุของยีนทีเ่ กี่ยวของในกลุมดังกลาวหรือมียีนของไวรัสเขามาแทรก และทําหนาที่เปนโปรโมเตอร
แทนจะทําให oncogenes และ tumor suppressor genes สร างโปรตีนที่ผิ ดปกติขึ้ นมาซึ่ง สงผลใหเกิ ด
การเสียสมดุล และเสียการควบคุมการสรางโปรตีนจึงทําใหเซลลพัฒนาเปนมะเร็งไดในที่สุด
นอกจากนี้ ม ะเร็ ง ยั ง มี ส าเหตุ จากสิ่ ง แวดล อม ได แ ก ก ารได รั บ การกระตุ น จากสารก อ มะเร็ ง
(carcinogen) หรื อสารเคมี บ างชนิ ด เช น รั ง สี อุล ตร าไวโอเลต การสู บ บุ ห รี่ การติ ด เชื้ อ ไวรั ส บางชนิ ด
เช น Epstein-Barr virus (EBV) หรื อการมี ภ าวะเครี ย ดสะสม ซึ่ ง สิ่ ง เหล านี้ จะเป น สาเหตุ สํ าคั ญ ให เซลล
เกิดการแบงตัว และทําใหเกิดมะเร็งได
ระบบภูมิคุมกันของรางกายมีบทบาทในการปองกัน และเฝาระวังการเกิดมะเร็ง ซึ่งเซลลมะเร็ง
คือ สิ่งแปลกปลอมของรางกาย หนาที่สําคัญของระบบภูมิคุมกันของรางกาย คือ การทําลายเซลลมะเร็ง และ
กําจัดใหห มดไปแตในความเปนจริงบางครั้งภูมิคุ มกันไม สามารถทําหน าที่ดั งกลาวไดสมบูรณ เนื่ องมาจาก
สาเหตุสําคัญ ไดแก ระบบภูมิคุมกันไมสามารถแยกเซลลมะเร็งออกจากเซลลปกติของรางกายได เนื่องจาก
เซลลมะเร็งมีตนกําเนิดมาจากเซลลของรางกายตัวเองจึงมีลักษณะความเปนแอนติเจนเหมือนแอนติเจนของ
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11

การสร้างโมโนโคลนาลแอนติบอดี

บทที่ 11
การสรางโมโนโคลนาลแอนติบอดี
(Generation of Monoclonal Antibody)

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค์

หัววขข้ออ

1.
2.
3.

เพื่อใหผูอานเรียนรู และเขาใจความหมายของโมโนโคลนาลแอนติบอดี
เพื่อใหผูอานสามารถอธิบายวิธีการสรางโมโนโคลนาลแอนติบอดี
เพื่อใหผูอานอธิบายประโยชน และการนําไปใชของโมโนโคลนาลแอนติบอดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความหมายของโมโนโคลนาลแอนติบอดี
Hybridoma Technique
การฉีดกระตุนหนูทดลองดวยแอนติเจน
การเชื่อมตอเซลล
การคัดเลือกเซลลลูกผสม
วิวัฒนาการของแอนติบอดี
ประโยชน และการนําโมโนโคลนาลแอนติบอดีไปใช
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(Generation of Monoclonal Antibody)
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ความหมายของโมโนโคลนาลแอนติบอดี บอดี

ตวั
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โมโนโคลนาลแอนติ บ อดี (monoclonal antibody, MAb) คื อ แอนติ บ อดี ที่ ส ร า งขึ้ น
จาก B lymphocyte ที่มาจากต นกําเนิดเพียงเซลลเดียว (clone) และมีค วามจําเพาะกับ epitope เดีย ว
ของแอนติ เ จน จึ ง ทํ าให แ อนติ บ อดี ทุ ก โมเลกุ ล ที่ ส ร า งออกมาจากเซลล เ ดี ย วนี้ มี คุ ณ สมบั ติ เหมื อ นกั น
โดยมี ความแตกตางจากโพลีโคลนาลแอนติ บอดี (polyclonal antibody) ซึ่ งสรางมาจาก B lymphocyte
หลายเซลล และแอนติบอดีมีความแตกตางกันสามารถทําปฏิกิริยาไดกับแอนติเจนหลาย epitope การสราง
โพลีโคลนาลแอนติบอดีสามารถทําไดงาย และใชเวลาไมนานดวยการฉีดแอนติเจนเขาไปในสัตวทดลอง เชน
หนู กระตาย แพะ แกะ มา เปนต น เมื่อแอนติเจนเข าสู รางกายสั ตวจะไปกระตุน B lymphocytes หลาย
เซลล ให เปลี่ ย นแปลงเป น เซลล พ ลาสมาที่ ส ามารถสรางแอนติ บ อดี ออกมาได และจํ าเพาะกั บ epitope
ที่ห ลากหลายบนโมเลกุ ลของแอนติ เจนจากนั้ นจึ งเจาะเลือดแลวป นแยกซี รัม เพื่อนํ าแอนติ บ อดี ที่ ตองการ
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนโพลีโคลนาลไปใชงานหรืออาจเรียกวา antiserum
การสรางโมโนโคลนาลแอนติบอดีมีความยุงยากกวาการสรางโพลีโคลนาล ในปจจุบันมีการพัฒนา
และทําไดงายขึ้น โดยผูสรางโมโนโคลนาลแอนติบอดีกลุมแรก คือ Kohler และ Milstein ในป ค.ศ. 1975
โดยใชเทคนิ ค ที่ เรี ยกวา “hybridoma technique” ซึ่ งใช B lymphocyte สามารถผลิต แอนติบ อดีได ม า
เชื่อมต อกับเซลลมะเร็งจึงได เซลลลู กผสมที่มี ความสามารถในการสรางแอนติบ อดีเหมือน B lymphocyte
และยังสามารถแบงตัวไดเหมือนเซลลมะเร็ง

Hybridoma
Technique
Hybridoma Technique

การสรางโมโนโคลนาลแอนติบอดีดวย hybridoma technique ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1. การฉี ด กระตุ น หนู ท ดลองด ว ยแอนติ เ จน (immunization) ที่ ต อ งการ เพื่ อ กระตุ น ให
B-lymphocyte ของหนูสรางแอนติบอดีตอแอนติเจน
2. การนํา B lymphocyte ของหนูมารวมกับเซลลมะเร็ง เพื่อใหไดเซลลลูกผสม (hybridoma
cell) ที่สามารถสรางโมโนโคลนาลแอนติบอดีได
3. การคัดเลือกเซลลลูกผสมที่สามารถผลิตโมโนโคลนาลแอนติบอดีที่ตองการ (รูปที่ 11.1)

การฉี
กระตุนหนู
้นหนู
ทดลองด้
วยแอนติ
การฉีดดกระตุ
ทดลองด
วยแอนติ
เจน เจน

ควรเจาะเลื อดของหนู ไ ว ก อ นการฉี ด กระตุ น หนู ในครั้ ง แรกเพื่ อใช เป น ซี รั ม ควบคุ ม จากนั้ น
จึงฉีดแอนติเจน เพื่อกระตุนระบบภูมิคุมกันของหนูดวยสารแอนติเจนที่ตองการ เพื่อใหได B lymphocyte
ที่สามารถสรางแอนติบอดีจําเพาะตอแอนติเจน โดยฉีดกระตุนแอนติเจนจากนั้น 1– 2 สัปดาห จึงเจาะเลือด
มาตรวจหาระดั บ แอนติ บ อดี จําเพาะต อ แอนติ เจนที่ ห นู ส ร างขึ้ น มา หากระดั บ แอนติ บ อดี ยั ง ไม ม ากพอ
จะตองกระตุนดวยการฉีดแอนติเจนเขาไปอีก และเจาะเลือดเพื่อวัดระดับแอนติบอดี หากไดระดับที่สูงแลว
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12

การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
บทที่ 12
การกระตุนภูมิคุมกัน
(Immunomodulation)

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค์

1. เพื่อใหผูอานเขาใจ และทราบวิธีการกระตุนภูมิคุมกันของรางกาย
2. เพือ่ ใหผูอา นเขาใจ และเรียนรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันแบบตาง ๆ
3. เพือ่ ใหผูอานเขาใจ และเรียนรูเกี่ยวกับการใชสัตวทดลองเบื้องตน

หัววขข้ออ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของการกระตุนภูมิคุมกัน
Active Immunization
Passive Immunization
การกระตุนเพื่อใหเกิดการสรางภูมิคุมกันในสัตวทดลอง
Adjuvants
Route of Immunization
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ความหมายของการกระตุ
ความหมายของการกระตุ
นภูม้นิคภูุมมกัิคนุ้มกัน
Immunomodulation หมายถึงกระบวนการกระตุนรางกายใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
ด ว ยการนํ า สารหรื อ สิ่ ง กระตุ น ให เ ข า ไปในร า งกาย เช น ยา สารเคมี บ างอย า ง เรี ย กสารเหล า นั้ น
วา “immunomodulator” ซึ่งประกอบดวย
1. Immuno suppression เปนสาร หรือยา ที่ใหเขาไปในรางกายแลวทําใหลดการทํางานของ
ระบบภูมิคุมกัน โดยใหรางกายสรางภูมิคุมกันลดลงหรือกดระบบภูมิคุมกันไว เชน ในกรณีปองกันการปฏิเสธ
อวัยวะใหมเมื่อมีการปลูกถายอวัยวะบางอยางของผูบริจาคเขาไปในรางกายผูปวย การรักษาโรคภูมิตานทาน
เนื้อเยื่อตัวเอง (autoimmune disease) เชน rheumatoid arthritis, SLE
2. Immuno stimulation คือ การกระตุนภู มิคุมกันในรางกายดวยการใสส ารบางอยางเขาไป
ได แ ก การฉี ด วั ค ซี น เช น BCG ซึ่ ง จะทํ าให รางกายสามารถสร างภู มิ คุ ม กั นเพื่ อการตอบสนองสิ่ ง กระตุ น
หรือเชื้อโรคที่เขามาในรางกาย ภูมิคุมกันที่ตอบสนองอาจเปนไดทั้งการสรางแอนติบอดีหรือการทํางานของ
เซลลในระบบภู มิ คุมกั นอื่ น ๆ เชน T cell เรีย กการกระตุนใหเกิด ภูมิ คุม กันในรางกายว า immunization
ซึ่งภูมิ คุมกันเป นประโยชน สามารถปองกั น และทําลายเชื้ อโรคที่เขามาในรางกาย การทําให เกิ ดภูมิ คุมกั น
สามารถทําได โดยการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุนใหเกิดการตอบสนองโดยการสรางภูมิคุมกันที่จําเพาะตอเชื้อโรค
เชน การสรางแอนติบอดี นอกจากนี้ภูมิคุ มกันสามารถเกิดไดเองโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิด ไดจากการสัมผัสเชื้ อ
อาจเกิดหลังจากการติดเชื้อ การสงผานภูมิคุมกันจากแมสูลูกทางรก และน้ํานม
เป าหมายของการกระตุน ภู มิ คุม กันของร างกายคือ การกระตุนให รางกายมี การตอบสนองต อ
แอนติ เ จนที่ ฉี ด เข าไปโดยเซลล ที่ สํ า คั ญ ต องการให เกิ ด การตอบสนอง คื อ T และ B lymphocytes
ซึ่งมีบทบาทสําคัญของเซลลในระบบภูมิคุมกันของรางกาย ซึ่งการกระตุนใหเกิดภูมิคุมกัน (immunization)
ตองใชสารที่เปนตัวกระตุนระบบภูมิคุมกันใหมีการตอบสนองเรียกวาอิมมูโนเจน (immunogen) ซึ่งอาจเปน
สิ่ ง แปลกปลอมหรื อ เชื้ อโรคที่ ร างกายไม รู จัก มาก อ น (non-self) เมื่ อ เข า สู ร างกายจะกระตุ น ให มี ก าร
ตอบสนองของเซลล ในระบบภู มิ คุ ม กั น โดยเริ่ ม จากการที่ เซลล จําพวกฟาโกไซต เ ข ามาจั บ ทํ าลาย และ
ยอยแอนติ เจนใหเป นเปปไทดส ายสั้น ๆ และนํ าเสนอให กับ T cell ซึ่งจะหลั่งไซโตไคน ไปกระตุน B cell
ให สรางแอนติบ อดี ขณะที่เซลลอื่น ๆ ในระบบภูมิคุ มกันจะถู กกระตุนใหทํ างานมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้
B และ T cell สามารถพั ฒ นาเป น memory B cell และ memory T cell เพื่ อจดจํ า และตอบสนอง
เมื่อสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเดิมเขามาในรางกายอีก ซึ่งกระบวนการเหลานี้มักทําไดในรูปแบบของการฉีด
วัคซีนเพื่อกระตุนภูมิคุมกันของรางกายใหสรางขึ้นมาตอบสนองตอเชื้อโรค โดยปจจุบันนี้วัคซีนมีหลายชนิด
ดวยกัน และมีประสิทธิภาพที่แตกตางกันขึ้นกับวัตถุประสงคที่ตองการ
กระบวนการสร างภู มิ คุ ม กั นให รางกายมี สองแบบ คื อ active immunization และ passive
immunization
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ภูมมิคิคุมุ้มกักันนตต่อจุอลจุชีลพชีพ
ร่ราางกายมี
มิคมุ้มิคกัุ มนกัต่นอตเชือ้อเชืโรคชนิ
ดต่าดงต าๆง ทีๆ่เข้ทีา่เมา
เช่นเชแบคที
เรียเรีราย
งกายมีกกระบวนการตอบสนองทางภู
ระบวนการตอบสนองทางภู
้อโรคชนิ
ขามา
น แบคที
ไวรั
ต ซึ่งตเป็ซึน่ งกระบวนการท�ำงานร่
นของเซลล์
ในระบบภูใมนระบบภู
ิคุ้มกันโดยก�ำเนิ
รา สไวรัปรสิ
ส ปรสิ
เป น กระบวนการทํวามกั
งานร
วมกั น ของเซลล
มิ คุ ม กัดน (innate
โดยกํ า เนิimmunity)
ด (innate
และภู
มิคุ้มกันและภู
แบบจ�ำเพาะ
immunity)
ซึ่งประกอบด้
immune
response
และ
immunity)
มิ คุ ม กั น(adaptive
แบบจํ าเพาะ
(adaptive
immunity)วย ซึhumoral
่ ง ประกอบด
วย humoral
immune
response แ ล ะ cell-mediated
immuneเพื่ อresponse
่ อทํ าลา งมี
ายปเชืระสิ
้ อโรท ธิคภอย
างมี ป ระย วกั
สิ ทนธิจุภลาพ
cell-mediated
immune response
ท�ำลายเชื้ อเพืโรคอย่
าพขณะเดี
ชี พ
ขณะเดี
ลชีพแตละชนิดมีความสามารถในการบุ
รุกนรเพื
างกายแตกต
งกันเพื่อหลบหลีกมกลไกของระบบ
แต่
ละชนิยวกั
ดมีนคจุวามสามารถในการบุ
กรุกร่างกายแตกต่ากงกั
่อหลบหลีกากลไกของระบบภู
ิคุ้มกันดังกล่าว
ิคุมกันสดัามารถอยู
งกลาว จึ่รงอด
ทําให
สามารถอยู
และอาจก
อันตรายใหกับรางกายของคน
จึภูงมท�ำให้
และอาจก่
ออันรอด
ตรายให้
กับร่าองกายของคน
เมื่ อจุ ล ชีพ เข ามาในร างกายจะมี กลไกของภู มิ คุ ม กันโดยกํ าเนิ ด เป นด านแรกในการตอบสนอง
เพื่ อป องกัน และทําลายจากนั้นจึงกระตุนภูมิ คุมกั นแบบจําเพาะใหทํ าลายเชื้ อโรคได อยางมี ประสิท ธิภาพ
ตอไป หากเกิดความเสียหายของภูมิคุมกันโดยกําเนิดจะทําใหรางกายอาจติดเชื้อไดงาย และสามารถพัฒนา
เปนโรคที่ รุนแรงได องคป ระกอบที่สํ าคั ญของภูมิ คุมกันโดยกําเนิดไดแกผิวหนัง เยื่อบุท างเดินอาหาร และ
เยื่อบุทางเดินหายใจ ซึ่งบริเวณเหลานี้มีเซลลเนื้อเยื่อที่บุตามอวัยวะ (epithelial cell) ปกคลุมยาวตอเนื่อง
เพื่อปองกันไมใหเชื้อโรคเขามาในรางกายได และมีเซลลจําพวกฟาโกไซตที่เขามาจับกินยอยทําลาย จากนั้น
จึงนํ าเสนอเปปไทด ของเชื้อให กับ เซลลในระบบภู มคุ มกั นแบบจําเพาะได แ ก T และ B cells ซึ่ง เป นการ
ตอบสนองที่ จําเพาะตอจุลชีพ เชน การสรางแอนติบอดี การทําลายเซลลโดย cytotoxic T lymphocytes
(CTL) การหลั่งไซโตไคนหลายชนิดไปกระตุ นใหเซลลในระบบภูมิคุ มกันทํ างานอยางมีประสิ ทธิภาพ ถึงแม
กระนั้ นยังมี จุลชี พบางชนิด ที่ส ามารถบุกรุ ก และอยูรอดในรางกาย เชน แบคที เรี ยที่มี แคปซูล หอหุ มเซลล
จึงหลบหลี กการจั บกินจากฟาโกไซต มี pili และ adhesion molecule ชวยยึดเกาะเซลล สามารถสราง
เอนไซม ย อยแอนติ บ อดี และคอมพลี เมนท แบคที เรี ย และไวรั ส บางชนิ ด สามารถอาศั ย อยู ภ ายในเซลล
เชน แมคโครฟาจ DC, CD4+ T cell

อแบคที
ภูมมิคิคุมุ้มกักันนตต่อแบคที
เรียเรีย
Extracellular bacteria คื อ แบคที เรีย ที่เพิ่ ม จํา นวนภายนอกเซลล เช น หลอดเลือด เนื้อเยื่ อ
ชองวางของอวัย วะในระบบทางเดิ นหายใจ และทางเดินอาหาร แบคที เรีย พวกนี้ จะทําลายเนื้ อเยื่ อ และ
อวัยวะที่ บุกรุกเขาไปทํ าใหเกิดการบาดเจ็ บ อักเสบ อี กทั้งแบคที เรียบางชนิดสามารถสรางสารพิ ษออกมา
ทําลายเนื้ อเยื่อไดแก diphtheria toxin ทําลาย และยับยั้ งการสรางโปรตีน cholera toxin ทําลายสมดุ ล
ของเกลือแร และน้ํา tetanus toxin ยับยั้งการทํางานของกลามเนื้อเซลลประสาท anthrax toxin ทําลาย
การสง สัญ ญาณของเซลลเนื้ อเยื่ อ staphylococcus toxin เป น superantigen กระตุ นการหลั่ง ไซโตไคน
ทําใหเกิด toxic shock syndrome
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หนังสือเลมนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะของเซลล
ที ่ ท ำงานร ว มกั น ในระบบภู ม ิ ค ุ  ม กั น กลไกการทำงานของเซลล ใ นร า งกาย
ที ่ ป ระกอบด ว ยระบบภู ม ิ ค ุ  ม กั น โดยกำเนิ ด และภู ม ิ ค ุ  ม กั น แบบจำเพาะ
ซึ่งตอบสนองและปองกันสิ่งแปลกปลอมที่เขามาทำลายรางกายและปองกัน
การเกิดโรค โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะและโครงสรางของแอนติเจน
แอนติบอดี การสรางโมโนโคลนาลแอนติบอดี การกระตุนภูมิคุมกัน นอกจากนี้
ยั ง กล า วถึ ง โรคที ่ เ กี ่ ย วข อ ง กั บ ระบบภู ม ิ ค ุ  ม กั น ของร า งกาย เช น มะเร็ ง
ภู ม ิ ต  า นทานเนื ้ อ เยื ่ อ ตั ว เอง ภาวะภู ม ิ ไ วเกิ น ภู ม ิ ค ุ  ม กั น ต อ จุ ล ชี พ ----------ดั ง นั ้ น จึ ง เหมาะสมสำหรั บ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา อาจารย และผู  ท ี ่ ส นใจ
ทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย ผูอานสามารถนำความรู
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