หนวยที่ 8 การทําใหเกิดโรคของจุลินทรีย
เชื้อจุลินทรียทพี่ บอยูบนหรือในอวัยวะตางๆในรางกายของมนุษยนั้น สวนใหญเปนเชื้อจุลินทรียประจํา
ถิ่น (Normal flora) ซึ่งมักจะเปนประโยชนตอคนในภาวะปกติ การอยูรว มกันนี้อาจเปนแบบตางคนตางอยู หรือ
อาศัยประโยชนซึ่งกันและกัน แตในบางกรณีที่รางกายมีความตานทานลดลง เชื้อจุลินทรียประจําถิน่ ก็อาจฉวย
โอกาสทําใหเกิดโรคได (opportunistic infection) แตถามีเชื้อจุลินทรียท ี่มีความสามารถในการกอโรค ซึ่งเรียกวา
pathogen คือเชื้อโรคที่เขามาอาศัยคนเปนโฮสต แบงตัวเพิ่มจํานวน และกออันตรายแกคน ความสัมพันธแบบนี้
จะจัดเปนแบบ parasitism ผลลัพธของความสัมพันธแบบนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการกอโรคของเชื้อโรคที่
เรียกวา pathogenicity ซึ่งวัดออกมาเปนระดับความรุนแรงในการกอโรคหรือเรียกวา virulence ( = degree of
pathogenicity) และยังขึ้นอยูก ับความตานทานของโฮสต, และจํานวนเชื้อโรคที่โฮสตไดรับเขาไป ซึ่งอาจแสดง
ความสัมพันธไดดังนี้
D = n V/ R
โดยที่ D = disease
V = ความรุนแรงในการกอโรค (virulence)
R = ความตานทานของรางกาย
n = จํานวนเชือ้ โรค
ซึ่งหมายความวาในกรณีที่โฮสตไดรับเชื้อที่มี virulence สูงเขาไปเพียงจํานวนนอย ก็อาจเกิดโรคได
หรือในกรณีทคี่ วามตานทานของรางกายลดต่ําลง เชื้อโรคที่มี virulence ต่ําในปริมาณมากพอสมควรก็อาจกอ
โรคไดเชนเดียวกัน
โรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดตางๆนี้เรียกวา โรคติดเชื้อ (infectious disease) คําวา infection หรือภาวะการ
ติดเชื้อ หมายถึง ภาวะที่มกี ารเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนของเชื้อจุลินทรียใ นโฮสต ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
โฮสตหรือไมก็ได สวนภาวะที่เกิดโรค (disease) ขึ้นจากการติดเชื้อ แสดงวาเชื้อโรคกอใหเกิดอันตรายหรือการ
บาดเจ็บ (injury) ขึ้นในโฮสต
โรคติดเชื้อทุกชนิดจะเริ่มเกิดขึ้นที่ผิวพืน้ สวนใดสวนหนึง่ ของรางกายโฮสตกอน ไมวาจะเปนที่ผิวหนัง
สวนนอก เยื่อบุตา หรือผิวดานในที่เยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ลําไส ระบบขับถายปสสาวะและระบบ
อวัยวะสืบพันธุ โดยที่เชื้อโรคแตละชนิดจะเลือกเกาะกับผิวโฮสตในบริเวณเฉพาะแหงตางกัน เพื่อที่จะบุกรุก
ผานเขาสูอวัยวะภายในของรางกายตอไป ในบางกรณีของการติดเชื้อจะจํากัดอยูใ นบริเวณใกลๆกับทางเขาของ
เชื้อโรค เรียกวา localized infection นอกจากนี้เชื้อโรคอาจจะแพรกระจายไปสูอวัยวะอื่นๆทั่วรางกาย ซึ่งเรียก
การติดเชื้อแบบนี้วา generalized infection เชื้อโรคบางชนิดสามารถเจริญเติบโตในเซลลชนิดตางๆ, สามารถ
ทําลายระบบการทํางานของหลายอวัยวะ บางชนิดเจริญเติบโตอยูนอกเซลล แตกย็ ังสรางสารพิษ (toxin) ออกมา
ทําอันตรายโฮสตได
ถาคนหายจากโรคติดเชื้อ ยอมแสดงวารางกายสามารถกําจัดเชื้อโรคใหหมดไปได อยางไรก็ดเี ชื้อโรคก็
มีอาวุธประจําตัวซึ่งเรียกวา virulence factors ที่ใชตอสูกับระบบภูมิตานทานของโฮสต โดยที่เชื้อโรคแตละชนิด
ก็มี virulence factors ตางกัน ดังนั้นการเกิดโรคติดเชื้อก็เปรียบเสมือนการทําสงครามกันระหวางระบบภูมิคุมกัน
ของโฮสตกับ virulence factors ของเชื้อโรคนั่นเอง โรคติดเชื้อบางชนิดทําใหเกิดอาการรุนแรงถึงตายไดรวดเร็ว

ซึ่งเรียกวา acute infection แตสําหรับเชื้อโรคแลว การติดเชื้อแบบที่ไมถึงกับทําใหโฮสตตายไปเลย ซึ่งเรียกวา
การติดเชื้อแบบเรื้อรัง (chronic infection) นาจะมีประโยชนสําหรับเชื้อโรคมากกวา เพราะจะทําใหเชื้อโรค
สามารถมีชีวิตรอดอยูในธรรมชาติตอไปไดดวย
ในการที่เชื้อโรคจะกอใหเกิดโรคติดเชื้อไดนนั้ เชื้อโรคตองมีความสามารถในการ
1. เขาไปในโฮสต
2. แบงตัวเพิ่มจํานวนและมีเมตาโบลิซึมในหรือบนเนื้อเยื่อของโฮสต
3. ตอตานระบบภูมติ านทานของโฮสต
4. ทําความเสียหายใหแกโฮสต ในโรคติดเชื้อบางโรค
เชื้อโรคกอความเสียหายเพียงเล็กนอยแกโฮสตจนโฮสตหรือคนไมมีอาการเจ็บปวยที่สังเกตุเห็นไดชดั
ออกมา เรียกการติดเชื้อแบบนี้วา subclinical infection นอกจากนีย้ ังมีคาํ ศัพทอีกหลายคําที่แสดงถึงภาวะการติด
เชื้อดังแสดงในตารางขางลางนี้
คําที่ใชในเรื่องโรคติดเชื้อ ความหมายและตัวอยาง
1. Acute infection โรคติดเชื้อที่มีระยะเวลาเปนโรคสั้นและคอนขางรุนแรง เชน อาการ เจ็บคอจากเชื้อ
S. pyogenes
2. Chronic infection โรคติดเชื้อเรื้อรังใชระยะเวลานาน เชน วัณโรค
3. Fulminating infection โรคติดเชื้อที่มีอาการเฉียบพลันรุนแรง เชน เยื่อหุม สมองอักเสบจาก N.
meningitidis
4. Localized infection โรคติดเชื้อที่เกิดเฉพาะบริเวณ เชน การติดเชื้อ E. coli ในระบบทางเดินปสสาวะ
5. Generalized infection โรคติดเชื้อที่มีการกระจายไปทัว่ รางกาย เชน การติดเชื้อ S. typhi ในกระแส
เลือด
6. Mixed or polymicrobial infection โรคติดเชื้อที่มีเชื้อสาเหตุมากกวาหนึ่งชนิด เชน แผลกดทับ (Gas
Gangrene) จากเชื้อ Clostridium
7. Primary infection โรคติดเชื้อเฉพาะบริเวณครั้งแรกซึ่งทําใหรางกายออนแอเกิดการติด เชื้อซ้ําเติมได
งาย เชน ไขหวัดใหญ
8. Secondary infection โรคติดเชื้อซ้ําที่เกิดตามหลัง Primary infection เชน โรคปอดบวมจากเชื้อ
แบคทีเรียหลังเปนไขหวัดใหญ
ขั้นตอนในการติดเชื้อ
1. ขั้นตอนแรกทีเ่ ริ่มมีการติดเชื้อโรคจะตองเริ่มดวยการเกาะ (adherance หรือ attachment) ของเชื้อโรค
กับผิวเซลลของโฮสต ซึ่งเชื้อโรคตองแขงขันกับเชื้อจุลินทรียประจําถิ่นในการเกาะนี้ เชื้อโรคสามารถเกาะได
กับเนื้อเยื่อบางชนิดเทานัน้ ตัวอยางเชนเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae ซึ่งเปนสาเหตุของโรคหนองใน จะ
มี Pili ที่เกาะไดเฉพาะ Epithelial cell ของปากมดลูก,ทอปสสาวะ และเยื่อบุตาเชื้อ E. coli มี pili ที่เกาะไดกับ
เซลล mucosal lining ของลําไสเล็กหมู, เชื้อ Vibrio cholera เกาะไดกับ Epithelial cell ของลําไสเล็กคน, เชื้อ S.
pyogenes มีสวนผิวทีใ่ ชในการเกาะกับเซลลในลําคอ เปนโปรตีนที่อยูบ นผนังเซลลแบคทีเรียชื่อวา M-Protein

สําหรับไวรัส เชน ไวรัสไขหวัดใหญ มีผิวทีใ่ ชเกาะเซลลเปน ปุมยื่นออก มาเรียกวา Hemagglutinin และยังมี
Neuraminidase เปนปุมเอ็นซัยมที่ผิวไวรัสชวยยอยเยื่อเมือก ทําใหไวรัสเขาเกาะบนผิวเซลลไดงายขึ้น
อีกตัวอยางหนึง่ คือ ไวรัสโปลิโอมีโปรตีนบนผิวสามารถใชเกาะกับตัวรับ (receptor) ซึ่งเปนไขมันและ
glycoprotein บนผิวเซลลของโฮสตที่อยูในลําไสและในระบบประสาทสวนกลาง โรคนี้มีการทําลายเซลลใน
สมองทําใหเกิดอาการอัมพาตตามมา วัคซีนปองกันโรคโปลิโอที่ใชกันอยูทุกวันนี้เปนเชื้อไวรัสทีอ่ อนฤทธิ์
(attenuated virus) สามารถเกาะไดเฉพาะเซลลที่อยูในระบบทางเดินอาหารเทานั้น ไมสามารถเกาะกับเซลลใน
ระบบประสาทสวนกลางไดจึงไมทําใหเกิดโรคและอาการอัมพาตขึ้น
2. การบุกรุกผานชั้น epithelial cell เชื้อโรคบางชนิดจะ penetrate เขาสูในโฮสตเพื่อที่จะกอใหเกิดโรค
แตมีหลายชนิดที่เจริญ บนผิวเซลลเยื่อบุอวัยะ เชน ที่ลําไสแลวสรางสารพิษ (toxin) ปลอยออกมาทําใหเซลล
บริเวณ นั้นผิดปรกติไปเชนเชื้อ V. cholera ทําใหเกิดการเสียน้ําออกนอกเซลลและทําใหเซลลตายในที่สุด การ
บุกรุกผานเขาสูในรางกายของเชื้อโรคนั้นอาจเปนไดโดยการเขาตามรอยบาดแผล, ไฟไหม เปนการเขาสูรางกาย
แบบที่เรียกวา passive penetration โดยไมตอ งอาศัยคุณสมบัติใดๆของเชื้อโรคในการ adherance และ
penetration ตัวอยางเชน ทหารที่ถูกสะเก็ดระเบิดมีบาดแผลเกิดขึ้นเชื้อ C. perfringens ที่มีอยูทั่วไปในดินและ
อุจจาระอาจปะปนเขาในบาดแผลก็จะเกิดการติดเชื้อขึ้นได หรือคนที่ถูกไฟลวกจะติดเชื้อ Ps. aeruginosa ซึ่งมีอยู
ทั่วไปในอากาศและสิ่งแวดลอม หรืออีกตัวอยางหนึ่งเชนในโรค relapsing fever เชื้อ Borrelia ซึ่งเห็บนํามาถากัด
คนเชื้อก็เขาทางบาดแผลเกิดโรคได เชื้อโรคบิดคือ Shigella spp. สามารถบุกรุกเขาสู epithelium cells ของผนัง
ลําไสใหญแลวลุกลามไปเรือ่ ยๆ เกิดเปนแผล (ulcers) เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดการตายของเนื้อเยื่อในบริเวณนั้น
อีกตัวอยางหนึ่งคือการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ (influenza virus) ไวรัสจะ penetrate เซลลที่บุผิวของ
nasopharynx, หลอดลมและหลอดลมฝอยและเขาไปเพิ่มจํานวนในเซลลเหลานี้ ความรุนแรงของโรคขึ้นกับวา
จะมีการทําลายเซลลเหลานี้ไดมากเพียงใด
3. เมื่อเชื้อโรคผานทะลุชั้น epithelial cells ของโฮสตแลวก็จะเขาทําลายเนื้อเยื่อขางลาง เชน ในกรณีการ
ติดเชื้อ S. aureus ทําใหเกิดฝ (abscess) คือโพรงในเนื้อเยื่อที่เต็มไปดวยเชื้อโรค, เม็ดเลือดขาวและเซลลเนื้อเยื่อที่
ตายจากการที่เชื้อโรคปลอยสารพิษออกมา การติดเชื้อพวก anaerobe คือ เชื้อ Clostridium perfringens ทําใหเกิด
แผลกดทับ (gas gangrene) ซึ่งเริ่มแรกเมื่อมีบาดแผลซ้ํา ซึ่งอาจมีกอนเลือดขางในเกิดเปนสภาวะทีไ่ รออกซิเจน
ขึ้นในขณะที่ไดรับเชื้อนี้เขาไปดวย เชื้อ C. perfringens สามารถสราง toxin ออกมาทําลายเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ
ทําใหเซลลตายและมีภาวะไรออกซิเจน ยิ่งทําใหเชื้อยิ่งเจริญเพิ่มจํานวนมากขึ้นและเพิม่ การสราง toxin มากขึ้น
ทําลายเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบกวางออกไปทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อ นอกจากนี้เชื้อยังสรางแกซ
ไฮโดรเจนทําใหเกิดความกดดันทําใหเนื้อเยื่อ และกลามเนื้อบริเวณนั้นแยกตัวออกจากกัน เกิดเปนโพรงชองวาง
ซึ่งจะมีของเหลวที่เต็มไปดวยเชื้อเขาแทนที่อยางรวดเร็ว โดยวิธีการนี้เชื้อ C. perfringens สามารถทําลาย
กลามเนื้อในบริเวณนั้นทั้งหมดไดอยางรวดเร็ว ทําใหมวี ธิ ีเดียวทีจ่ ะรักษาคือ การตัดอวัยะตรงบริเวณนั้นทิ้งไป
จึงจะหยุดยั้งการแพรกระจายของเชื้อได
4. การติดเชื้อในระบบน้ําเหลือง (Infection of the lymphatic system)
ในรางกายคนมีระบบไหลเวียนของเลือดซึง่ ไปสิ้นสุดที่เสนเลือดฝอย ซึ่งจายออกซิเจนและอาหารแกเซลลใน
เนื้อเยื่อ พรอมทั้งนําของเสียบริเวณเนื้อเยื่อไปกําจัด บางสวนของเหลวในเลือดจะมีการรั่วซึมออกสูเนื้อเยื่อทําให

เกิดการบวมได จึงมีระบบน้าํ เหลืองในการเก็บของเหลวเหลานี้กลับคืนสูระบบไหลเวียนของเลือดอีกทีหนึ่ง
ของเหลวดังกลาวเรียกวาน้ําเหลือง (lymph) ซึ่งจะมีทอน้าํ เหลืองเล็ก ๆ นําน้ําเหลืองผานเขาสูตอมน้าํ เหลือง
(lymph nodes) ซึ่งมีรูปรางเปนรูปไข มีขนาดตั้งแตหนึ่งถึงหลายมิลลิเมตรมีอยูกระจายทั่วรางกาย จากตอม
น้ําเหลืองก็มีทอ นําน้ําเหลืองไปรวบรวมเปนทอที่ใหญขนึ้ เรื่อย ๆ จนไปไหลเทกลับคืนเขาเสนเลือดดํากลับเขาสู
ระบบไหลเวียนของเลือด เมือ่ มีการติดเชื้อในเนื้อเยื่อ เชื้ออาจจะหลุดเขาไปในระบบน้ําเหลือง เกิดการอักเสบ
ลุกลามไปตามเนื้อเยื่อตางๆได เชน การติดเชื้อ Streptococcus pyogenes ทําใหเกิดโรคไฟลามทุง (erysipelas)
เชื้อโรคอาจแพรกับน้ําเหลืองเขาไปที่ตอมน้ําเหลือง ซึ่งที่ผิวของตอมน้ําเหลืองจะมีเซลลพวก macrophage คอย
ดักจับกินและทําลายเชื้อโรคที่ผานเขามาทั้งหมด ดังนั้นถามีเชื้อโรคปริมาณมาก ตอมน้ําเหลืองอาจเกิดการ
อักเสบและบวมแดงใหญขึ้น อาจจะคลําเห็นไดชัดเรียกวา bubo เชนในโรคกาฬโรคชนิด bubonic plaque มีการ
อักเสบของตอมน้ําเหลืองอยางเห็นไดชัด และสามารถพบเชื้อกาฬโรค (Yersinia pestis) เปนจํานวนมากจากตอม
น้ําเหลืองนั้น
5. การติดเชื้อในกระแสเลือด (Infection of The Blood)
เชื้อโรคอาจเขาสูกระแสเลือด ทางเสนเลือดฝอย หรือเสนเลือดดํา เกิดมีแบคทีเรียขึ้นในกระแสเลือดเรียกวา
bacteremia ซึ่งเชื้อสามารถกระจายไปไดทกุ สวนของรางกายทําใหเกิดการติดเชื้อในอวัยวะตาง ไดอีก
ตัวอยางเชนเชือ้ Neisseria meningitidis ที่บริเวณหลังจมูก (nasopharynx) สามารถหลุดเขาสูกระแสเลือดกระจาย
ไปกอการติดเชื้อที่เยื่อหุมสมอง ทําใหเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบขึ้นได หรือเชื้อLeptosira ซึ่งมีรูปรางคลาย
เกลียวสวาน ซึ่งเขาทางบาดแผลอาจหลุดไปกับกระแสเลือดไปกอโรคที่ไต ทําใหการทํางานของไตลมเหลวได
ในกรณีอื่นเชือ้ อาจเริ่มตนติดที่ระบบน้ําเหลืองกอน แลวจึงเขาสูกระแสเลือด เชนกรณีไขไทฟอยดซึ่งเกิดจากเชื้อ
Salmonella typhi แรกเริ่มจะเกาะกับ epithelium cell ในผนังลําไสเล็กแลวบุกรุกสูชั้น lamina propria mucosae
เขาสูทอน้ําเหลือง และตอมน้ําเหลืองที่บริเวณทอง (mesenteric lymphnodes) เชื้อถูกทําลายโดยเซลล
macrophage ไดไมหมด ทําใหหลุดรอดเขาสูกระแสเลือดไปเจริญแพรจาํ นวนในหลายอวัยะโดยเฉพาะในตับ
และมาม ในการติดเชื้อโรคบางชนิด เชื้อแบคทีเรียมีการแบงตัวมากมายในเลือด และมีการสรางพิษ (toxin) ดวย
ทําใหเกิดอาการทางคลินิค ที่มีอวัยวะหลายอวัยวะทํางานผิดปรกติในเวลาเดียวกัน เรียกวา ภาวะเสพติศิเมีย
(septicemae) ซึ่งมีทั้งแบบที่มีอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ตัวอยางคือโรคแอนแทรกซ (anthrax) ซึ่งเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus anthracis อาจพบวามีจํานวนเชื้อแบคทีเรียในรางกาย มากกวาจํานวนเม็ดเลือดแดงเสียอีก
การเกิดภาวะเสพติศิเมีย(septiceamia)นี้ อาจเกิดจากมีการติดเชื้อในบริเวณเฉพาะอื่น ๆ กอนที่จะมีเชื้อเขาสู
กระแสเลือด เชน การเจ็บคอจากเชื้อ S. pyogenes, การเปนฝจากเชื้อ S. aureus, Bubonic Plaque จากเชื้อ
Yersinia pestis
ปจจัยกอความรุนแรงของเชือ้ โรค (Microbial Virulence Factors)
ความรุนแรงในการกอโรคของเชื้อจุลินทรีย โดยเฉพาะแบคทีเรียเกิดจากปจจัยหลายอยางคือ :
I. การมีแคพซูล (capsule) แคพซูลซึ่งเปนสารพวก polysaccharide ที่ผิวนอกของเชื้อแบคทีเรียสามารถ
ปองกันการถูกจับกินโดย phagocyte ของคน มีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่มีแคพซูลและมีความรุนแรงในการกอ
โรค เชน เชื้อ Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, Klebsiella pneomoniae, Neisseria
meningitidis และ B. anthracis เปนตน แคพซูลของเชื้อ B. anthracis แปลกกวาของเชื้ออื่นคือเปน polypeptide

มากกวาเปน polysaccharide คนที่สรางแอนติบอดียตอแคพซูลได ก็จะมีความตานทานตอเชื้อเหลานี้ได
นอกจากนี้ยังมีสารอื่นที่ไมใชแคพซูล แตกส็ ามารถปองกันการถูกจับกินไดเชนกันคือ M-Protein ในเชื้อ S.
pyogenes

ภาพที่ 8.1 แสดงองคประกอบของ Streptococcus pneumoniae cell ที่มีลักษณะเปน capsule
ที่มา : http://www.nature.com/nrmicro/journal/v6/n4/fig_tab/nrmicro1871_F2.html
II. การสรางสารพิษ
Exotoxins
Exotoxins มีเชื้อจุลินทรียหลายชนิดที่สรางสารพิษขับออกมานอกเซลลเรียกวา Exotoxin ซึ่งมีความ
รุนแรงสูงในการทําอันตราย เชน
1. Botulinum toxin สรางจากเชื้อ C. botulinum มีความรุนแรงกวาสตริคนิน (Strychnine) ซึ่งเปนยาเบื่อ
ถึง 1 ลานเทา
2. Tetanus toxin สรางจากเชื้อบาดทะยัก (C. tetani) Exotoxin ทั้งสองชนิดมีความรุนแรงมากเพราะออก
ฤทธิ์ตอระบบประสาทของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สวน Exotoxin อื่น ๆ สวนมากออกฤทธิ์ตอเนื้อเยือ่ ชนิดอื่นและมี
ความรุนแรงนอยกวาเชน Diptheria toxin จากเชื้อ Corynebacterium diptheria, Cholera toxin จากเชือ้ V. cholera
การวัดความรุนแรงหรือฤทธิ์ (potency) ของ toxin สามารถทําไดหลายวิธี วิธีที่แมนยําที่สุดคือการหาเปน LD50
dose ซึ่งหมายถึงปริมาณของ toxin ที่ฆาสัตวทดลองได 50% แตวิธีที่หาคาเปน MLD (Minimum Lethal Dose
หรือ LD100) คือปริมาณ toxin ที่นอยที่สุดที่ฆาสัตวทดลองไดทุกตัวก็ใชกันมาก นอกจาก exotoxin แลวยังมี
toxin อีกพวกหนึ่งซึ่งเรียกวา endotoxin ซึ่งมีลักษณะตางจาก exotoxin ดังในตาราง

การแบงประเภทของ exotoxin
แบงออกไดเปนหลายชนิด ตามบริเวณของเนือ้ เยื่อ หรือชนิดเซลลที่ toxin ออกฤทธิ์ทําอันตราย เชน
- Neurotoxin คือ toxin ที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท เชน botulinum toxin และ tetanus toxin
- Enterotoxin คือ toxin ที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหารและลําไส ทําใหเกิดอาการทองเสีย เชน
cholera toxin
- Cytotoxin คือ toxin ที่ทําลายเซลลหลายชนิด ถาทําลายเม็ดเลือดขาวเรียกวา leukocidins ถาทําใหเม็ด
เลือดแดงแตกเรียกวา hemolysins
Toxoids คือ exotoxin ที่เปนโปรตีนซึ่งเมื่อถูกสาร formaldehyde จะสูญเสียความเปนพิษไป แตยังสามารถ
กระตุนรางกายใหสรางแอนติบอดีย ซึ่งเรียกแอนติบอดียน ี้วา anti-toxins สามารถทํา ปฏิกิริยาลบลางพิษ
(neutralize) ได toxoids ที่ใชกันอยูใ นปจจุบันคือ tetanus toxoid ใชฉีดปองกันโรคบาดทะยัก และ diphtheria
toxoid ใชฉีดปองกันโรคคอตีบ
ตารางแสดงลักษณะของ exotoxin และ endotoxin
ลักษณะ

Exotoxins

Endotoxins

Bacterial source

สรางและขับจากเซลลที่มีชีวิตอยู

ปลอยจากผนังเซลลของแบคทีเรียที่แตก
สลายแลว

สวนประกอบทางเคมี

เปนโปรตีน

เปน Lipopolysaccharide

ความทนทานตอความรอน

ไมทนความรอน

ทนทานไดดีแมกระทั่งการ autoclave

ปริมาณที่ทําใหตาย (Lethal
Dose )

ปริมาณนอยก็ทําใหตายได

ใชปริมาณมากกวามาก

การกระตุนภูมคิ ุมกัน

ทําเปน toxoid ไดและกระตุน
ภูมิคุมกันไดดี

ทําเปน toxoids ไมไดและกระตุนภูมิคุมกัน
ไดไมดี

มีการออกฤทธิ์เฉพาะตัวตางกัน

มีการออกฤทธิ์คลายกันคือมีไขมีการ
เปลี่ยนแปลง
ในเลือดและอาจมีอาการช็อค

ลักษณะทางเภสัชวิทยา

ภาพที่ 8.2 แสดงกลไกการทํางานของ antibody ที่มีตอ exotoxin
ที่มา : http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit5/intro/th1th2/u3fg22.html
บทบาทของ bacteriophages และ plasmids
ความสามารถของแบคทีเรียในการสราง exotoxin เรียกวา toxigenicity อาจถูกควบคุมโดยยีนสที่อยูบน
โครโมโซมของแบคทีเรีย แตพบวาในหลายกรณี คุณสมบัติในการสราง exotoxin นี้ถูกควบคุมโดย ยีนสของ
bacteriophage ซึ่งเปนไวรัสของ แบคทีเรียชนิดนั้น แบคทีเรียซึ่งมี bacteriophage ติดเชื้อและนํายีนสที่เปน
plasmid มาให ทําใหสามารถสราง toxin ไดเรียกวาเกิด lysogenic conversion ตัวอยางเชนเชื้อ E. coli และ S.
aureus บางสายพันธุจะทําใหเกิดทองเสียตอเมื่อไดรับ plasmid ที่มีรหัสในการสราง enterotoxin ซึ่ง
bacteriophage นํามาติดให กลไกในการออกฤทธิ์ของ toxin การออกฤทธิ์ของ toxin จะเริ่มตนที่การเกาะติดของ
exotoxin บนเนื้อเยื่อโดยใชบริเวณบาง subunit ของ toxin เอง จากนัน้ subunit อื่นของ toxin ซึ่งอาจมีฤทธิ์เปน
เอ็นซัยมจึงออกฤทธิ์ทําอันตรายตอเนื้อเยื่อ toxin บางชนิดรูกลไกการทํางานแลวแตบางชนิดก็ยังไมรูจักหมด
การทํางานของ diptheria toxin
diptheria toxin มีลักษณะเปน polypeptide สายเดียวประกอบดวยหนวยยอย 2 part คือ part A และ part
B part B ใชเกาะกับผิวเซลล เมื่อเกาะแลว part A จะถูกตัดออกจาก part B แลวเขาไปในเซลล part A มี
คุณสมบัติเปนเอ็นซัยมเรงปฏิกิริยา ซึ่งหามการ ทํางานของ Elongation Factor-2 (EF-2) ซึ่งจําเปนในการสราง
สาย โปรตีนโดยไรโบโซม ทําใหเซลลไมสามารถสรางโปรตีนได และตายไปในที่สดุ แอนติบอดียต อ toxin ที่
เรียกวา antitoxin ซึ่งสามารถหามการทํางานของ toxin ได จะลบลางฤทธิ์ของ toxin part B ทําให toxin เกาะกับ
เซลลไมไดจึงออกฤทธิ์ไมได
การทํางานของ Botulinum toxin
ในการทํางานของกลามเนื้อ กระแสประสาทจะสงผานตาม axon ของ motor nerve มาที่กลามเนื้อ โดย
เมื่อกระแสประสาทมาถึงรอยตอระหวางเสนประสาทกับกลามเนื้อ (neuromuscular junction) จะกระตุนใหมี
การหลั่ง acetylcholine ทําใหกลามเนื้อหดตัว ถาคนไดรับพิษ botulinum toxin เขาไป มันจะไปจับกับ axon ใกล
กับบริเวณ neuromuscular junction และปองกันการหลั่ง acetylcholine ทําใหกลามเนือ้ ไมหดตัว ถาเหตุการณนี้
เกิดขึ้นในบริเวณกลามเนื้อหนาอกและกระบังลม จะทําใหตายจากระบบการหายใจลมเหลว

การทํางานของ Tetanus toxin
มีฤทธิ์หามการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System, CNS) ทําใหกลามเนื้อที่
อยูตรงกันขามกันทํางานแบบไมประสานงานกัน เกิดการเกร็งกระตุก (tetanic spasm) ของกลามเนือ้ อยางแรง ซึ่ง
อาจแรงพอที่จะทําใหกระดูกและกลามเนื้อในบริเวณนัน้ เสียหายได ผูเปนบาดทะยักมักจะตายเนื้อจากระบบการ
หายใจลมเหลว ไมสามารถควบคุมกลามเนื้อหนาอกและกระบังลม ซึง่ ทําหนาที่ในการชวยหายใจได
การทํางานของ cholera toxin
cholera toxin จากเชือ้ อหิวาห (V. cholera) ประกอบดวย subunit A 1 หนวย และ subunit B จํานวน 5
หนวย subunit B ทําหนาที่เกาะกับผิวของ epithelial cell ของผนังลําไสเล็ก จากนัน้ subunit A จะผานเยื่อหุม
เซลลเขาไปพรอมทั้งถูกยอยเปน subunit A1 ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ทําหนาที่ควบคุมการ
ทํางาน (regulatory protein) ของเอ็นซัยม adenylate cyclase ในเซลล ทําให adenylate cyclase มีการทํางาน
ตลอดเวลา เปลี่ยน ATP ไดเปน cyclic AMP (cAMP) ในระดับสูง ดังปฏิกิริยา
ATP----------------> 3', 5'- cAMP + Pyrophosphate
ระดับ cAMP ที่สูงขึ้นนี้จะทําใหเกิดการสูญเสียน้ําและอิเลคโตรไลทจากเซลล เยื่อบุลําไสออกสู lumen
นั่นก็คือเกิดอาการทองเสียอยางรุนแรงขึ้น ผูเปนอหิวาหตกโรคอาจถายเปนน้ําถึงวันละ 10-12 ลิตรก็ได ทําให
สูญเสียไบคารบอเนตอิออนออกไปจากเลือดมาก ทําให pH ของเลือดลดลง เกิดภาวะเปนกรด (acidosis) ขึ้น
นอกจากนี้เมื่อมีอาการทองเสียมากขึ้นจะทําใหเม็ดเลือดแดงในโปรตีนในเลือดขนขึ้นเรียกวาเกิด
hemoconcentration อาจเกิดอาการชอคแบบที่เรียกวา hypovolemic shock โดยมีระบบไหลเวียนเลือดลมเหลว
ดังนั้นการรักษาอหิวาหตกโรคก็ทําไดโดยการใหน้ําเกลือและ electrolyte แทนที่น้ําและเกลือแรที่สญ
ู เสียไปแก
ผูปวยนัน่ เอง
Streptolysin O และ streptolysin S
เปน exotoxin ที่สรางจากเชื้อ S. pyogenes Streptolysin O ถูกทําลายดวยออกซิเจน มีฤทธิ์ในการ
ทําลาย cell membrane เชนเปน hemolysin ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกสลายโดยสมบูรณใน blood agar ในภาวะที่
ไมมีออกซิเจน เรียกวาเกิด beta-hemolysis ฤทธิ์ของ Streptolysin O ที่สําคัญในการติดเชื้อคือเปน leukocidin คือ
สามารถซึมผานผิวเซลลเม็ดเลือดขาว เขาไปทําลาย membrane ของ lysosomes ภายในเม็ดเลือดขาว ทําให
hydrolytic enzymes ในเซลลถูกปลอยออกมาใน cytoplasm และฆาเซลลในที่สุด นอกจากนี้เมื่อฉีด streptolysin
O เขาเสนเลือดดําของกระตาย จะออกฤทธิ์เปน cardiotoxin ทําลายการสูบฉีดโลหิตของกระตายไดภายในไมกี่
วินาที แตฤทธิ์อันนี้ยังไมทราบแนนอนในมนุษย พิษ streptolysin S ไมถูกทําลายโดยออกซิเจน ทําใหเกิด betahemolysis ใน blood agar ในภาวะที่มีออกซิเจน streptolysin S พบอยูที่ผิวของแบคทีเรียและจะฆาเม็ดเลือดขาว
ที่กินแบคทีเรียเขาไป

ตารางแสดง exotoxin ชนิดอื่น ๆ และกลไกการทํางาน
Toxin และเชื้อที่สราง

มีฤทธิ์เปน

กลไกการทํางาน

1. Clostridial Alpha-toxin จากเชื้อ
hemolysin, cytotoxin
C. perfringens

เปนเอ็นซัยม Phospholipase
จะhydrolyse lecithin
ทําลายผนังเซลลเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ

2. Staphylococcal alpha-toxin จาก hemolysin, leukocidin,
cytotoxin
เชื้อ S. aureus

ไมทราบแนนอน อาจทํางาน
โดยการทําลาย hydrophobic region
ของ cellmembrane หรือเปลี่ยนเปน protease

3.Staphylococcal enterotoxin จาก
enterotoxin
เชื้อ S. aureus

ไมทราบแนนอน

4. Panton-Valentine factor จากเชื้อ
leukocidin
S. aureus

ทําใหเกิด Degranulation ของเม็ดเลือดขาว

5. LT-toxin จากเชื้อ E. coli

enterotoxin

กลไกคลาย cholera toxin

6. Exotoxin A จากเชื้อ Ps.
aeruginosa

neurotoxin

กลไกคลาย diptheria toxin

7. Anthrax toxin จากเชื้อ B.
anthrasis

cytotoxin

ไมทราบแน อาจออกฤทธิ์ตอ CNS
ทําใหการทํางานระบบหายใจลมเหลว

8. Pertussis toxin (Pertussigen) จาก
cytotoxin
เชื้อ B. pertussis

ไมทราบแนทาํ ใหเพิ่มความไวตอฮิสตามีน,
เพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือด
ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง

9. Erythrogenic toxin จากเชือ้ S.
pyogenes

ทําลายเสนเลือดฝอยโดยกลไกที่ยังไมทราบแน
ฆาmacrophageทําใหเกิดผื่นแดงใน
โรค scarlet fever เกิดไข,
เพิ่มความไวตอ endotoxic shock

cytotoxin

Endotoxins
Endotoxins เปนสารพวก lipopolysaccharides ที่อยูบน outer membrane ของเซลลแบคทีเรียพวกที่ติดสี
กรัมลบหลายชนิด และยังสามารถตรวจพบ endotoxin ในน้ําเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรัมลบในระยะหลังๆ ของการ
เพาะเลี้ยง ซึ่งมีการแตกตัวของเซลลแบคทีเรียแลว ความแตกตางของ endotoxin กับ exotoxin ไดแสดงไวแลวใน
ตารางขางตน ปริมาณของ endotoxin ที่สามารถฆาสัตวทดลองไดนั้นตองใชปริมาณสูงกวา exotoxin มาก

สวนใหญ endotoxin มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคลายๆ กันคือ
1. ทําใหเกิดอาการไข (pyrogenicity) endotoxin ไปกระตุน เซลลเม็ดเลือดขาวใหหลั่งสารทีท่ ําให
อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น โดยมีผลตอสมองสวน hypothalamus ซึ่งควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
2. ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของเลือด (blood changes) ทําใหจํานวนเม็ดเลือดลดลงชั่วขณะแลวก็มี
จํานวนสูงขึ้น endotoxins สามารถทําลายเกล็ดเลือด (platelets) ทําใหเกล็ดเลือดปลอยสารที่ทําใหเกิดการแข็งตัว
ของเลือดภายในเสนเลือดฝอย เกิดการบวมน้ําและทําใหเลือดออกได นอกจากนีย้ ังทําใหมีการเปลีย่ นแปลงการ
ไหลเวียนความดันโลหิตดวย
3. ทําใหเกิดอาการชอค (Shock) ถาผูปวยมีแบคทีเรียพวกกรัมลบในกระแสเลือดเปนจํานวนมาก จะมี
endotoxin อยูในกระแสเลือดดวย ทําใหเกิดอาการชอคโดยมีความดันโลหิตลดต่ําลง, ออนเพลีย, ชีพจรเตนเร็ว
การหายใจชาลงและอาจหมดสติ ถามี endotoxin ปริมาณมาก ก็อาจทําใหระบบการไหลเวียนของเลือดลมเหลว
ลงและตายได

ภาพที่ 8.3 แสดงการเกิดพิษ ชนิด endotoxins ในผูปวยดวยโรคตับแข็ง
ที่มา : http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh27-4/300-306.htm
Virulence factor อื่น ๆ
นอกจาก exotoxins และ endotoxins แลว ยังมี virulence factor อื่น ๆ ที่ทําใหเกิดความรุนแรงของโรค
เชน ชวยในการแพรกระจายของเชื้อโรค, สงเสริมการเกิดฝโดยการทําลายเนื้อเยื่อ หรือชวยใหเชื้อโรคแกงแยง
สารอาหารจากโฮสตได เชน
1. Hyaluronidase เปนเอ็นซัยมสรางโดย C. perfringens มีฤทธิ์ชวยยอย hyaluronic acid ที่เชื่อมตอ
ระหวางเซลลในเนื้อเยื่อ
2. Streptokinase สรางโดย beta-streptococcus group A,C และ G จะทํางานโดยเปลี่ยน plasminogen ใน

เลือดใหเปน plasmin ซึ่งเปนเอ็นซัยมพวก protease ที่ละลายไฟบรินในกอนเลือดทีแ่ ข็งตัว (clot) streptokinase
อาจชวยใหเชือ้ แพรกระจายไปในเนื้อเยื่อโดยการละลายไฟบรินที่เขามาลอมรอบบริเวณที่มกี ารติดเชื้อ
3. Deoxyribonuclease (DNase) สรางโดย S. pyogenes, S. aureus, C. perfringens และเชื้ออื่นๆ DNase
จะยอยสาย DNA ที่ปลอยจากเซลลที่ตายแลว มันไมสามารถซึมผานผิวเซลลเขาไปยอย DNA ในเซลลได
4. Coagulase เชื้อ S. aureus สราง coagulase ที่กระตุนสารที่ทําใหพลาสมาแข็งตัว (clotting) ไดโดย
เปลี่ยน fibrinogen ใหเปนไฟบริน (fibrin) ซึ่งละลายไมได ไฟบรินจะไปหุมเซลลแบคทีเรีย ปองกัน
phagocytosis ได และ coagulase ยังมีสวนชวยทําใหเกิดผนังรอบฝที่เกิดจากเชื้อนี้
5. Protein A เปนโปรตีนบนผนังเซลลของเชื้อ S. aureus มีคุณสมบัติเกาะกับสวน Fc ของโมเลกุล
แอนติบอดีย ทําใหแอนติบอดียทํางานไมได และทําใหเกิดการกระตุน ระบบคอมพลีเมนท (complement system)
ซึ่งกอใหเกิดการอักเสบตามมา
6. Hydrogen peroxide และ ammonia แบคทีเรียใน genus mycoplasma และ ureaplasma ซึ่งเกาะอยาง
แนนหนา บนเซลลบุทางเดินหายใจ หรือทางเดินปสสาวะ แลวขับสารพิษที่เกิดจาก เมตาโบลิซึมของมันคือ
hydrogen peroxide และ ammonia ซึ่งสามารถทําลาย epithelial cells ได
7. Microbial Iron Chelators เชื้อโรคตองการเหล็กไปใชในการสรางเอ็นซัยมบางตัวที่มีเหล็กเปน
องคประกอบ เชน เอ็นซัยม cytochromes และ catalase เหล็กที่เชื้อโรคพวก aerobes นําไปใชไดจะอยูในรูป
oxidized ferric ซึ่งละลายไดยากมาก (เชื้อพวก anaerobe ใชเหล็กงายกวาเพราะอยูในรูป ferrous forms) ดังนั้น
เชื้อโรคพวก aerobes จึงมีวิวฒ
ั นาการของมันเองในการทีล่ ะลายสารที่มีเหล็กเพื่อนํา ferric iron มาใช สารที่เชื้อ
สรางขึ้นมีหนาที่แกงแยงเหล็กมาจากโฮสตเรียกรวมวา siderophores ที่รูจักกันดีคือ enterochelin จากเชื้อ E. coli
enterochelin จะออกมาละลาย polymerric ferric iron เกิดเปน complex แลวสงเขาสูเซลลแบคทีเรีย แลวจึงถูก
สลายเปน ferrous form ตอไป ในสัตวทดลองพบวาเชื้อโรคที่แยงเหล็กจากโฮสต (ซึ่งมี lactoferrin และ
transferin ทําหนาที่จับเหล็ก) ไดนอยโดยไมหลั่ง siderophore มีความรุนแรงในการกอโรคลดนอยลงมาก
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