หนวยที่ 9 ความตานทานและภูมิตานทาน
(RESISTANCE AND IMMUNITY)
เมื่อสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย รางกายจะมีการปรับตัวเพื่อตอตานสิ่งแปลกปลอม
นั้น ๆ โดยการสรางความตานทานและภูมิตานทานขึ้นปองกัน เพื่อไมใหรางกายเปนอันตราย แต
การปองกันของรางกายจะดีหรือไมขึ้นอยูกับสภาพตาง ๆ ของรางกายดวย เชน สภาวะความไม
ออนแอตอโรค (nonsusceptibility) ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสามารถในการปองกันของภูมิ
ตานทาน ความตานที่รางกายสรางขึ้นดวย
ความตานทาน (resistance) หมายถึง ความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่จะปองกันไมใหเกิด
สภาพการติดเชื้อ (infection) ความตานทานนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (naturalresistance) สามารถ
ถายทอดทางพันธุกรรมได และจะตานทานเชื้อที่ทําใหเกิดโรคไดหลายชนิด
ภูมิตานทาน (immunity) หมายถึง ความตานทานที่เรียกวา antibody ซึ่งรางกายสราง
เมื่อไดรับ immunogen และจะตานทานตอ immunogen เฉพาะอยางขึ้น
Immunogen หมายถึง สิ่งแปลกปลอมที่นําเขาสูรางกายสัตวดวยวิธีการที่เหมาะสม
แลวกระตุนใหรางกายสราง antibody เพื่อทําปฏิกิริยาหรือรวมกับสิ่งแปลกปลอมนั้น และปฏิกิริยา
นี้เปนแบบเฉพาะระหวาง immunogen กับ antiobody นี้จะมีปฏิกิริยาเฉพาะกับ homologous
immunogon เทานั้น
Antibody หมายถึง serum globulin หรือ gamma globulin หรือ immunoglobulin ที่ถูก
กระตุนใหสรางขึ้นเมื่อรางกายไดรับ immunogen และ antibody นี้จะมีปฏิกิริยาเฉพาะกับ
homologous immunogon เทานั้น
ความไมออนแอตอโรค หมายถึง การตอตานหรือปองกันโรคบางชนิด ซึ่งเกี่ยวของ
กับสปซีของสิ่งมีชีวิต
การติดเชื้อ หมายถึง การที่จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคบุกรุกเขาไปในเนื้อเยื่อของรางกาย
และมีการทวีจํานวนเต็มเพิ่มขึ้นจนทําใหรางกายอยูในสภาพที่เกิดโรค

ความตานทาน (RESISTANCE)
ความต า นทานตามธรรมชาติ ใ นสิ่ ง ที่ มี ชีวิ ต แต ล ะชนิ ด จะแตกต า งกั น ไปขึ้ น อยู กั บ
องคประกอบหลายอยาง ดังนี้
ก. พันธุกรรม

1. species resistance ความตานทานโรคของสิ่งมีชีวิตจะแตกตางกันไปในแตละ
ชนิด (species) เชน โรค anthrax ที่เปนกับวัว ควาย ซึ่งเปนพวกกินพืช (herbiverous) จะไมทําให
สุนัขซึ่งเปนพวกกินเนื้อ (carnivorous) เปนโรคนี้ หรือสัตวเลื้อยคลานซึ่งเปนสัตวเลือดเย็นจะทนตอ
โรค anthrax ซึ่งเกิดกับสัตวเลือดอุน แตถานําไปเลี้ยงในที่อุณหภูมิ 37°C จะทําใหเปนโรคนี้ได การ
ที่สัตวแตละชนิดมีความตานทานโรคไดแตกตางกันขึ้นอยูกับเมตาบอลิซึม สรีรวิทยาและโครงราง
ที่แตกตางกันไป
2. racial resistance ความตานของสิ่งมีชีวิตจะแตกตางกันไปตามเชื้อชาติ เชน วัว
พันธุ Brahman ซึ่งมีความตานทานตอพาราไซตของโปรโตซัวไดดีวาวัวพันธุ Texus Longhorn เมื่อ
นําวัวสองพันธุนี้มาผสมกัน ลูกที่ไดมีความตานทานไดดีดวย
ในโรคที่เกิดกับมนุษย พบวาชาวอเมริกันอินเดียนมีความตานตอวัณโรคนอยกวาชาว
อเมริกันที่มาจากยุโรป เนื่องจากชาวยุโรปเคยเปนโรคนี้มากอนหรือพวกนิโกรมีความตานทานตอ
โรคไขเหลืองไดดีกวาชาวยุโรปและชาวจีนทีความตานทานโรคซิฟลิสไดดีกวาชนชาติอื่น ๆ
3. individual resistance ความตานของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดขึ้นกับสภาวะตาง ๆ คือ
3.1 อาหาร การกินดีอยูดีทําใหมีความตานทานไดดีกวาการกินอยูอยางไม
สมบูรณ เชน การขาดวิตามินเอ ทําใหความตองทานตอการติดเชื้อลดลง โดยเฉพาะการติดเชื้อที่เขา
สูปอด หรือประชากรที่บริโภคโปรตีนจากสัตวจะตานการติดเชื้อโรคในระบบหายใจ เชน วัณโรค
ไดดีกวาประชากรกินโปรตีนจากพืช สําหรับโรคที่เกิดจากไวรัสนั้น การกินดีอยูดีจะทําใหติดเชื้อ
ไวรัสไดงาย ทั้งนี้เพราะไวรัสเจริญไดดีในเซลที่สมบูรณ
สภาวะโภชนาการของแตละบุคคล มีความกับความในการดานทานตอโรคตาง ๆ
โดยผูที่เปนโรคขาดสารอาหารจะมีความสามารถในการติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย และโรคที่เปนแลว
รักษาไดยากหรือหายชากวาดวย ที่เปนเชนนี้กวาดวย ที่เปเชนนี้เพราะวาเชื้อโรคสามารถที่จะแทรก
ซึมหรือบุกรุกเขาไปยังเนื้อเยื่อสวนอื่นไดอยางรวดเร็ว ทําใหอัตราการตายสูงกวาประชากรที่มีการ
อยูดีกินดี นอกจากนี้เชื้อจุลินทรียบางชนิดที่มีอยูในรางกาย ซึ่งปกติแลวไมทําอันตรายตอรางกาย
แตถารางกายอยูในในสภาวะขาดอาหารนาน ๆ เชื้อเหลานี้อาจเปนอันตรายตอรางกายได
โดยทั่วไปแลว เชื้อโรคที่จะเขาสูรางกายทางผิวหนังไดก็ตอเมื่อสวนผิวหนังถูก
ทําลายใหเกิดบาดแผลขึ้น เมื่อเชื้อโรคเขาสูรางกาย รางกายจะปองกันไมใหเชื้อโรคแพรกระจายไป
ยังสวนอื่น ๆ โดยการทํางานเชื้อโรคในขบวนการ phagocytosis ซึ่งขณะเดียวกันรางกายก็จะสราง
antibody ขึ้นตอตานดวย แตในผูปวยเปนโรคขาดสารอาหารพบวาความตานทานของรางกาย และ
ความสามารถในการสราง antibody จะลดต่ํากวาปกติ เชน ในผูปวยที่ขาดวิตามินเอ ผิวหนังและเยื่อ
บุตาง ๆ จะแตกหรือฉีกขาดไดงาย อยางไรก็ตาม ความตานทานเหลานี้ก็ยังสามารถตานทานเชื้อโรค
ไดอยู แตสําหรับความสามารถในการสราง antibody จะมีผลเสียมาก เพราะ antibody เปนภูมิ

ตานทานโรคลําดับสุดทายของรางกาย กอนที่จะทําใหเกิดอาการตาง ๆ ดังนั้นจึงทําใหเปนไดวาการ
ฉีดวัคซีน หรือ toxoid ใหผูปวยที่เปนโรคขาดสารอาหารจึงไมไดผลเทาที่ควร
จากการศึกษากับผูปวยที่เปนโรคขาดสารอาหาร พบวา ความเปลี่ยนแปลงของรางกาย
ที่เปนผลใหความตานทานโรคต่ํามีดังนี้
1. การอักเสบของเนื้อเยื้อ ในผูปวยเปนโรคขาดสารอาหาร การอักเสบของเนื้อเยื่อจะ
ไมดีเทาที่ควร ทําให phagocytic cell ซึ่งนอกจากจะสามารถแทรกซึมเขาไปยังบริเวณที่เกิดอักเสบ
ไดชา และมีจํานวนนอยแลวยังมีประสิทธิภาพในการทําลายไดต่ําดวย เปนผลใหเชื้อโรคสามารถ
แทรกซึมไปยังสวนอื่น ๆ ของรางกาย และจะเปนอันตรายมาดถาเชื้อโรคเขาสูกระแสเลือดได โดย
จะทําใหเกิดโลหิตเปนพิษ ดวยเหตุนี้ผูปวยที่เปนโรคขาดสารอาหารจึงมีอาการโลหิตเปนพิษไดมาก
2. การสราง antibody และ complement ลดนอยกวาปกติ ทําใหความสามารถในการ
ตานทานโรคลดนอยลง
ความผิ ด ปกติ ใ นการสร า งความต า นทานต อ ต า นเชื้ อ โรคของผู ป ว ยเป น โรคขาด
สารอาหาร จะลดนอยลงเมื่อไดรับอาหารที่มีคุณภาพดีในปริมาณที่พอเหมาะกับรางกายตองการ
แตจะใชเวลานานเทาไรนั้นขึ้นอยูกับชวงระยะเวลาที่เปนโรคขาดสารอาหารกลาวคือ ถาเปนโรค
ขาดสารอาหารในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากไดรับอาหารคุณภาพดีในปริมาณพอเหมาะสมแลว
ระยะเวลาที่รางกายจะมีความตานทานตอเชื้อโรคไดดีขึ้นจะสั้นกวาผูปวยโรคขาดสารอาหารนาน
กวา
3.2 การออนเพลีย การออนเพลียของรางกายทําใหอยูในสภาวะติดเชื้อไดงาย เนื่องจาก
รางกายออนแอตอโรค
3.3 สภาวะการเปลี่ ย นแปลงของร า งกาย ความต า นทานของร า งกายขึ้ น อยู ดั บ
ความสามารถในการตอบสนองของร างกาย ได มีการทดลองพบวา กระต า ย ซึ่งมี อุณ หภู มิข อง
รางกายกลับสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็ว หลังจากทําใหหนาวสั่น จะมีความตานทานตอการติดเชื้อ
ไดดีกวากระตายตัวที่ใชเวลานานกวาในการปรับปรุงสภาพอุณหภูมิและยังพบอีกวาความผิดปกติ
ของอุณหภูมิและความชื้นอยางรวดเร็วทําใหสภาพของเยื่อจมูกเปลี่ยนไป เปนผลใหเชื้อโรคผานเขา
สูทางเดินลมหายใจไดงาย
ข. Physiological
1. อายุและสุขภาพ สุขภาพและอายุมีความสัมพันธกับความตานทานโรคโดยทีก่ าร
มีสุขภาพไมดีและอายุมากจะมีผลทําใหความตานทานโรคลดลงดวย
2. mechanical barriers หมายถึงสารที่รางกายสรางขึ้นเพื่อตอตานเชื้อโรค
2.1 ผิ ว หนั ง ผิ ว หนั ง ที่ ไ ม มี แ ผลป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ได เ ป น อย า งดี เพราะ
ประกอบดวยเซลหลายชั้น นอกจากนี้มีตอมเหงื่อผลิตเหงื่อและกรดอะเซติดทําหลายเชื้อโรคได

2.2 เซลเยื่อบุ เซลเยื่อบุในเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน เยื่อบุทางเดิน
อาหาร และลมหายใจ เซลเยื่อบุจะขับสารเมือกมาจับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ นอกจากนี้
เซลเยื่อบุยังมีขนสําหรับโบกพัดสิ่งแปลกปลอมไมใหเขาสูอวัยวะตาง ๆ ได
2.3 ขนจมูกและน้ํามูก ขนในจมูกทําหนาที่กรองฝุนละอองและจุลินทรียตาง ๆ
ส ว นน้ํ า มู ก นอกจากมี น้ํ า เมื อ กสํ า หรั บ จั บ สิ่ ง แปลกปลอมแล ว ยั ง มี lysozyme ทํ า ลายเชื้ อ
Staphylococcus และแบคทีเรียอื่น ๆ ได
2.4 ขนในหูและขี้หู ขนในหูมีสําหรับกรองฝุนละอองและจุลินทรียตาง ๆ สวน
ขี้หูใชสําหรับจับสิ่งแปลกปลอมที่ผานจากกรองของขนในหู
2.5 น้ํ า ตาและน้ํ า ลาย จากการศึ ก ษาของอเล็ ก ซานเดอร เฟลมมิ ง พบว า
ในน้ํ า ตา น้ํ า ลายและน้ํ า มู ก มี lysozyme ทํ า ลายเชื้ อ แบคที เ รี ย ได ดี นอกจากนี้ ใ นน้ํ า ลายยั ง
มี immunoglobulin A ซึ่งเปน antibody ชนิดหนึ่งสําหรับปองกันการติดเชื้อของรางกายดวย
3. chemical barriers ไดแก ความเปนกรดเบสในรางกาย โดยที่ความเปนกรดเบส
นี้สามารถทําลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียได ในกระเพาะอาหารมีกรดไฮโดรคลอริค ซึ่งมี
pH ต่ํ าถึ ง 2 สามารถฆ าจุ ลิน ทรี ยที่ ติด มากั บ อาหารและน้ํ า ได ห ลายชนิ ด เมื่ อ จุลิ น ทรีย ผา นจาก
กระเพาะอาหารไปแลวจะพบกับน้ําดีในลําไสเล็ก ซึ่งเปนเบสอยางแรงทําใหจํานวนจุลินทรียลด
นอยลงมาก
4. phagocytosis หมายถึง ขบวนการ engulfing ของ phagocytic cell ตอจุลินทรีย
หรือสิ่งแปลกปลอม
เมื่อเชื้อโรคหรือจุลินทรียตาง ๆ เขาสูรางกายจะถูกทําลายโดยพวก phagocytic cell ซึ่ง
เซลเหลานี้ สามารถกิน จุลินทรียหรื อสิ่งแปลกปลอมได ในบางครั้งจุลินทรียบางชนิดอาจสราง
สารพิษมาทําลาย phagocytic cell ได ทําใหกลายเปนหนอง (ภาพที่ 9.1-9.3)
จากการศึกษาพบวาในขณะที่รางกายไดรับเชื้อโรคนั้นจํานวน phagocytic cell จะ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ phagocytic cell สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากเสนเลือดไปยังบริเวณที่มี
เชื้อโรคไดซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เรียกวา diapedesis
ในป ค.ศ. 1884 Metchnikoff ได ศึ ก ษาพบขบวนการ phagocytosis ในร า งกายโดย
พบวา เนื้อเยื้อของรางกายเมื่อไดรับบาดแผลจะเกิดอาการบวมขึ้น เนื่องจากรางกายพยายามทําลาย
สิ่งแปลกปลอมตาง ๆ เปนผลใหเลือดซึ่งมี phagocytic cell อยูดวยมารวมกันอยูบริเวณนี้มาก และ
phagocytic cell นี้กินแปลกปลอมเหมือนอมีบา

ภาพที่ 9.1-9.3 แสดงขบวนการฟาโกไซโตซิสเพื่อทําลายเชื้อโรค

ภูมิตานทาน หรือภูมิคุมกัน (immunity)
ภูมิคุมกันแบบจําเพาะเจาะจง (Acquired specific immunity)
การปองกันโรคติดเชื้อนั้น มีกลไก 3 ขั้นตอนดวยกัน ขั้นตอนแรก คือ การปองกัน
ภายนอกโดยมีสิ่งกีดขวาง เชน ผิวหนัง เยื่อเมือก ขน และซีเลีย ขั้นตอนที่สองเปนกลไกการปองกัน
ภายในที่ไมจําเพาะดังกลาวแลว และขั้นตอนสุดทายเปนการสรางภูมิคุมกันที่จําเพาะตอโดยสราง
แอนติบอดีออกมาทําลายเชื้อโรค และ/หรือตอบสนองโดยผานเซลล
ชนิดของภูมิคุมกันที่เกิดภายในรางกาย
ภูมิคุมกันที่เกิดภายในรางกายแบงเปน 2 ประเภท
1. ภูมิคุมกันทางดานฮิวเมอรัล (humoral immune response, HIR)
ภูมิคุมกันทางดานฮิวเมอรัลเปนภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นโดยรางกายสรางแอนติบอดีจําเพาะ
ที่ ห มุ น เวี ย นอยู ใ นกระแสเลื อ ด หรื อ ของเหลวในร า งกายที่ เ รี ย กว า อิ ม มิ ว โนกลอบิ ว ลิ น
(immunoglobulin) ในบางครั้ ง จะทํ า งานร ว มกั บ คอมพลี เ มนต ด ว ย เพื่ อ ทํ า ลายแอนติ เ จนที่
แปลกปลอมและทําใหเชื้อจุลินทรียตายได แอนติบอดีชนิดนี้สรางโดยพลาสมาเซลล (plasma cell)
ที่เปลี่นแปลงมาจากบีลิมโฟโซต (B lymphocyte) (ภาพที่ 9.4) ในการจับกับแอนติเจนที่เปนเซลล
อาจตองการออพโซนิน เพื่อชวยใหกระบวนการฟาโกไซโทซิสเกิดไดดีขึ้น
อิมมิวโนกลอบิวลินมี 5 ชนิด คือ lgG, lgA, lgM, lgD และ lgE แตละชนิดมีหนาที่
เฉพาะ และภูมิคุมกันชนิดนี้ถายทอดทางซีรัมไปใหบุคคลอื่นได
2. ภูมิคุมกันทางดานเซลล (Cell-mediated immune response, CMIR)
ภูมิคุมกันทางดานเซลลเปนภูมิคุมกันที่อาศัยเซลลพวกทีลีมโฟไซต (T lymphocyte)
(ลิมโฟไซตที่เปลี่ยนแปลงผานทางตอมไทมัส) เปนภูมิคุมกันตอเชื้อวัณโรค โรคเรื้อน ไวรัส รา
และปรสิตอื่นที่ติดเชื้อในเซลล การตอตานการปลูกถานเนื้อเยื่อ และตานทานตอมะเร็งบางชนิด
และปฏิกิริยาการแพชนิดลา (delayed type of hypersensitivity) ภูมิคุมกันชนิดนี้จะอาศัยทีลิมโฟ
ไซตที่มีอยูในเนื้อเยื่อน้ําเหลือง และไหลเวียนผานระบบน้ําเหลืองเขาสูเลือดทางหลอดเลือดฝอยเขา
สูเนื้อเยื่อตาง ๆ แลวไหลเวียนกลับไปทอน้ําเหลืองอีก เมื่อพบกับแอนติเจนที่แปลกปลอมจะจับกับ
แอนติเจนนั้น ซึ่งบนผิวทีลิมโฟไซต มีรีเซพเตอรจําเพาะกับแอนติเจน ทําใหลิมโฟไซตถูกกระตุน
(sensitized) และเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนโฟบลาสต (lymphoblast) ซึ่งจะแบงเซลลมากมายเพื่อ
ทําลายจุลินทรียนั้น และปลอยสารลิมโฟไดนไปกระตุนเซลลของโฮสต ภูมิคุมกันแบบนี้ไมสามารถ
ถายทอดทางซีรัมจากบุคคลหนึ่งไปใหผูอื่นได จะถายทอดโดยใชลิมโฟไซตจากคนที่ถูกกระตุน
แลว เปรียบเทียบภูมิคุมกันแบบสรางแอนติบอดีและแบบอาศัยเซลลในภาพที่ 9.5

การตอบสนองทางภูมิคุมกัน (Immune response)
การตอบสนองทางภูมิคุมกันเปนกระบวนการที่สัตวจะสรางโปรตีนที่ไปทําปฏิกิริยา
จําเพาะ (ซึ่งก็คือแอนติบดี) และเซลล เพื่อไปตอบสนองตอสารอินทรียแปลกปลอมและสารอื่น ๆ
ลักษณะของการตอบสนองทางภูมิคุมกันมี 4 ประการ คือ
1. สามารถแยกความแตกตางของตัวเอง (self) และสิ่งที่ไมใชตัวเอง (non self) ได และ
ตอบสนองกับสิ่งแวดลอมที่แปลกปลอมของโฮสตได
2. การตอบสนองนั้นมีความจําเพาะสูงมาก (specificity) ตอแอนติเจน หรือสารที่
กระตุนใหสรางแอนติบอดี
3. มีความจํา (memory) หรือมีการตอบสนองครั้งที่สอง (anamnestic response) ไดดี
สามารถสรางการตอบสนองที่จําเพาะไดมากและไดเร็ว เมื่อไดรับการกระตุนจากแอนติเจนเดิมเปน
ครั้งที่สอง
4. ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังรุนหนึ่ง โดยอาศัยลิมโฟไซต หรืออิมมูนซีรัม (immune
serum)
สรุปเซลลที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันและหนาที่ของเซลลเหลานั้นในตารางที่ 9.1

ภาพที่ 9.4 แสดงจุดกําเนิดและหนาที่ของทีลิมโฟไซตและบีลิมโฟไซต

ภาพที่ 9.5 เปรียบเทียบภูมิคมุ กันแบบสรางแอนติบอดีและแบบอาศัยเซลล
เมื่ อ ไวรั ส บุ ก รุ ก ร า งกาย ระบบภู มิ คุ ม กั น จะตอบสนองได 2 ทาง คื อ บี เ ซลล ที่
ตอบสนองตอแอนติเจนของไวรัสจะถูกกระตุนใหเพิ่มจํานวนขึ้น และเปลี่ยนแปลงเปนพลาสมา
เซลลที่สรางแอนติบอดี ซึ่งถูกลําเลี้ยงไปยังบริเวณที่ติดเชื้อ และจับกับแอนติเจนที่ไวรัส สวนที
เซลลที่ตอบสนองตอแอนติเจนจําเพาะก็ถูกกระตุนดวย ทําใหไดกลุมที่เซลลจํานวนมาก บางสวน
เปลี่ยนแปลงไปเปน Cytotoxic T cell และออกจากตอมน้ําเหลืองไปยังเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อไปจับกับ

แอนติเจนที่เซลลที่ติดเชื้อ สวนที่เซลลจะปลอยโปรตีนออกมาทําลายเซลลที่ติดเชื้อนั้น
9.6)

(ภาพที่

ภาพที่ 9.6 แสดงการสรางภูมิคุมกันแบบฮิวเมอรัลและแบบอาศัยเซลล
ตารางที่ 9.1 เซลลที่เกี่ยวของกันระบบภูมคิ ุมกัน และหนาของเซลลเหลานั้น
ชนิดของเซลล
โปรตีนที่สราง
นิวโทรฟล
ไลโซไซม
อินเตอรเฟยรอน
โมโนไซต
ไลโซไซม
แมโครเฟจ
คอมพลีเมนตคอมโพเนนท
(C4, C2)
เจนเนติกคัลลี-รีเลตเตด

หนาที่ของโปรตีน
ยอยเซลลและยอยสลายสารโมเลกุลใหญ
ยับยั้งการจําลองตัวเองของไวรัส
ยอยเซลลและยอยสลายสารโมเลกุลใหญ
ทําใหเกิดรูที่เยือ่ หุมเซลล (กระตุนการปลอยฮีสทามีน)
กระตุนทีลิมโฟไซต (TH) ใหหลั่งโปรตีนตอบสนอง

แมโครเฟจแฟกเตอร
(Genetically-related
macrophage factor, GRF)
แฟกเตอร (Lymphocyte &
activation factor, LAF)
พลาสมาเซลล อิมมิวโนกลอบิวลิน
(บีมลิมโฟไซต) (แอนติบอดี) : lgM, lgD,
lgG, lgA, lgE
ทีลิมโฟไซต
อินเตอรเฟยรอนเคโมแทก
ติกแฟกเตอร (chemotactic
factors)
ไมเกรชันอินฮิบิทอรีแฟก
เตอร (Migration inhibitory
factors)
แมโครเฟจแอคติเวชั่น
แฟกเตอร (Macrophage
activation factor)
Tc & Tk
คิลลิงแฟกเตอร (Helper
factor)
TH
ซับเพรสเซอรแฟกเตอร
(Suppressor factor)
ไฟโบรบลาสต อินเตอรเฟยรอน
เยื่อบุผิวที่มวิ โค คอมพลีเมนตคอมโพเนนท
ชาของ
กระเพาะ
และลําไส
เซลลตับ
คอมพลีเมนตคอมโพเมนท

ภูมิคุมกัน
กระตุนทีลิมโฟไซต (TH) ใหหลั่งโปรตีนตอบสนอง
ภูมิคุมกัน
จับกลุมกับสิ่งแปลกปลอม ทําใหไวรัสและทอกซินเปน
กลาง ชวยเพิ่มฟาโกไซโทซิล
ยับยั้งการจําลองตัวเองของไวรัสดึงดูดแมโครเฟจและ
เซลลอื่น ๆ
ยังยั้งแมโครเฟจไมใหเคลื่อนที่หนีไป

กระตุนแมโครเฟจใหเชื่อมไลโซโซมกับแวคิวโอลอาหาร

ฆาเซลลแปลกปลอม เซลลมะเร็ง และเซลลที่บุกรุก
ยับยั้งพัฒนาการของลิมโฟไซต และการตอบสนอง
ภูมิคุมกัน
ยับยั้งการจําลองตัวเองของไวรัส
ยอยสลายเยื่อหุมเซลล ฆาจุลินทรีย

ยอยสลายเยื่อหุมเซลล ฆาจุลินทรีย

การสรางอิมมิวโนกลอบิวลินเพื่อตอบสนองตอการกระตุนของแอนติเจน
การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการกระตุนของแอนติเจน อาจวัดไดจากระดับของ
แอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกวา “ไตเตอร” (titer) ของแอนติบอดีในซีรัม เมื่อใหแอนติเจนในครั้ง

แรก บีเซลลจะใชเวลา 2-3 วัน ในการเปลี่ยนแปลงเปนพลาสมาเซลลที่จะสรางแอนติบอดี (ภาพที่
9.7) และแลวระดับไตเตอรของแอนติบอดีจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นเล็กนอย แลวจึงคอย ๆ ลดลง หลังจาก
ระดับภูมิคุมกันลดลงบีลิมโฟไซตที่เหลืออยูจะกลับคืนสูระยะพักและแอนติบอดีซึ่งสวนใหญเปน
lgG จะคอย ๆ หายไป ซึ่งมีครึ่งชีวิตประมาณ 25 วัน การสรางภูมิคุมกันตอบสนองตอแอนติเจนใน
ครั้งแรกนี้เรียกวา การตอบสนองปฐมภูมิ (primary response) เมื่อแอนติบอดีในซีรัมลดลง พลาสมา
เซลลจะเปลี่ยนเปน เมมมอรีเซลล (memory cell) ซึ่งมีอายุยืนยาวกวา และจะเปลี่ยนกลับไปเปน
พลาสมาเซลลเ มื่ อถูกกระตุน ด วยแอนติเจนตั ว เดิมอีก เปนครั้งที่สอง ทํา ใหสร างแอนติบอดีไ ด
ปริมาณมากกวาและเร็วกวาการตอบสนองในครั้งแรก เนื่องจากการตอบสนองของเมมมอรีเซลล
นั่ น เอง การสร า งแอนติ บ อดี เ พิ่ ม ขึ้ น ในครั้ ง หลั ง นี้ เ รี ย กว า การตอบสนองทุ ติ ย ภู มิ (secondary
response หรือ anamnestic response) ซึ่งภูมิคุมกันนี้จะอยูในรางกายไดนานกวา และมีจํานวน
มากกวา อิมมิวในกลอบิวลินที่สรางขึ้นสวนใหญเปน lgG (ภาพที่ 9.8)
การตอบสนองทุติยภูมิของโฮสตตอแอนติเจนจําเพาะนี้ใชเปนหลักในการสรางเสริม
ภูมิคุมกันใหรางกาย โดยใหรางกายไดรับแอนติเจนครั้งแรกในปริมาณเล็กนอย เพื่อไปกระตุน
ระบบภู มิ คุ ม กั น ให ส ร า งแอนติ บ อดี ต อ มาจึ ง ให แ อนติ เ จนตั ว เติ ม นั้ น อี ก เพื่ อ ให ร า งกายสร า ง
ภูมิคุมกันในปริมาณมากและเร็วขึ้น ซึ่งเปนหลักการของการฉีดวัคซีนปองกันโรคในปจจุบัน

ภาพที่ 9.7 การสรางแอนติบอดีโดยพลาสมาเซลล เมื่อบีเซลลถูกกระตุนดวยแอนติเจน จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยแบงตัวแบไมโทซิสหลายครั้งใหไดเมมมรีเซลล และพลาสมาเซลล โดยพลาสมา
เซลลที่สรางแอนติบอดีแลวจึงหลั่งเขาสูระบบเลือดและน้ํา เหลือง

ภาพที่ 9.8 แสดงการตอบสนองทางภูมคิ ุมกันตอการกระคุนของแอนติเจน
การตอบสนองปฐมภูมิตอแอนติเจนจะเกิดในระยะสั้นเพียง 1-3 สัปดาห โดยที่ lgM เปนแอนติบอดี
ตัวแรกที่ถูกสรางขึ้น สวนการตอบสนองทุติยภูมจิ ะเกิดไดเร็วกวาและมีไตเตอรของแอนติบอดี
สูงกวา ซึ่งแอนติบอดีสวนใหญเปน lgG

ชนิดของภูมิคุมกันแบงตามลักษณะการสราง
ชนิดของภูมิคุมกันยังแบงตามลักษณะการสรางเปนสองชนิด คือ ภูมิคุมกันสรางเอง
และภูมิคุมกันที่รับมา
1. ภูมิคุมกันสรางเอง (active immunity)
ภูมิคุมกันสรางเอง หมายถึง ภูมิคุมกันที่รางกายสรางขึ้นเมื่อไดรับเชื้อโรค ภูมิคุมกัน
ชนิดนี้จะอยูในรางกายเปนเวลานาน แตการสรางจะเกิดชา ยังแบงเปน
ก. ภูมิคุมกันสรางเองเกิดตามธรรมชาติ (Natural active immunity) เปนภูมิคุมกันที่
เกิดขึ้นเมื่อรางกายไดรับเชื้อโรคหรือสารพิษจากเชื้อโรค รางกายจะสรางแอนติบอดีออกมาตอตาน
เชื้อโรคนั้น ๆ แอนติบอดีจะอยูในรางกายไดนาน อาจตลอดชีวิต ไดแก ภูมิคุมกันตอโรคหัด คางทูม
คอตีบ ไอกรน
ข. ภูมิคุมกันสรางเองที่ทําขึ้น (Artificial active immunity) เปนภูมิคุมกันที่เกิดจากการ
นําแอนติเจนเขาไปกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี เชน การฉีดวัคซีน หรือทอกซอยดที่เราจงใจ
ทําให ภูมิคุมกันจะอยูในรางกายไดนานเทาใดขึ้นอยูกับชนิดของแอนติเจนที่เขาไปกระตุน เชน
วัคซีนที่เตรียมจากเชื้อตายแลวจะมีภูมิคุมกันจํากัดเพียง 6 เดือน ถึง 2 ป ไดแก วัคซีนไทฟอยด
อหิวาตกโรค ไอกรน โรคพิษสุนัขบา ไขหวัดใหญ สวนวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อเปนหรือเชื้อที่ออน
กําลังลง ไดแก วัคซีนโปลิโอกชนิดกิน หัด หัดเยอรมันคางทูม ใหผลคุมกันในระยะนาน นอกจากนี้
ยั ง ให ท อดซอยด เ ป น วั ค ซี น ได ด ว ย ทอกซอยด ทํ า จากเอกโซทอกซิ น ที่ ห มดพิ ษ แล ว แต ยั ง มี
ความสามารถในการกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันได เชน ทอกซอยดของโรคคอตีบ และบาดทะยัก

2. ภูมิคุมกันที่รับมา (Passive immunity)
ภูมิคุมกันที่รับมาเปนภูมิคุมกันที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิตอื่น เชน มา กระตาย หรือคนอื่น
โดยคนที่รับไมไดสรางภูมิคุมกันเอง ภูมิคุมกันแบบนี้ใหผลคุมกันทันที แตอยูในรางกายไมนาน
แบงเปน
ก. ภูมิคุมกันรับมาตามธรรมชาติ (Natural passive immunity) เปนภูมิคุมกันที่ถายทอด
ตามธรรมชาติจากแมไปยังทารก โดยผานทางรกและน้ํานมเหลือง (colostrum) ภูมิคุมกันแบบนี้
ใหผลคุมกันทารกเปนเวลาประมาณ 6 เดือน
ข. ภูมิคุมกันรับมาที่ทําขึ้น (Artificial passive immunity) เปนภูมิคุมกันที่ไดรับโดยการ
ฉีดซีรัมจากสัตวหรือคนที่มีภูมิคุมกันอยูแลว ภูมิคุมกันจะเกิดทันที แตอยูไมนานนัก เชน การฉีด
ซีรัมแกพิษงู การฉีดแอนติทอกซินตอโรคบาดทะยัก คอตีบ

แอนติเจน (Antigen)
แอนติเจน หมายถึง สิ่งแปลกปลอมตอเนื้อเยื่อรางกาย เมื่อเขาสูรางกายแลวจะกระตุน
รางกายใหสรางแอนติบอดี และแอนติเจนนั้นตองทําปฏิกิริยาจําเพาะกับแอนติบอดีหรืออาจกลาววา
แอนติเจนเปนสารใด ๆ ที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันอยางจําเพาะเจาะจง แหลงของ
แอนติเจน ไดแก องคประกอบของจุลินทรีย เชน สารพิษ ผนังเซลล แฟลกเจลลา แคปซูล โปรตีน
รวมทั้งอนุภาคไวรัส แอนติเจนมักเปนสารประกอบพอลิเพปไทด พอลิแซ็กคาไรด ลิโพพอลิแซ็กคา
ไรด และไกลโคโปรตีน สวนประกอบของแอนติเจนที่สามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันเรียกวา แอนติเจนนิกดีเทอรมิแนนท (antigenic determinant) ซึ่งอาจเปนกลุมของกรด
อะมิโน หรือน้ําตาล หรือสารขนาดเล็กอื่น ๆ สวนแฮปเทนส (haptens) คือ สารที่สามารถกระตุนให
เกิดการตอบสนองทางภูมิคุนกันตอเมื่อไดรวมตัวกับสารโมเลกุลใหญที่เรียกพาหนะ (carrier) จึงจะ
กลายเปนอิมมิวโนเจน (immunogen) ที่กระตุนใหรางกายสรางแอนติบดี

แอนติบดี (Antibody)
แอนติ บ อดี เป น สารที่ ส ร า งขึ้ น ในร า งกายคนหรื อ สั ต ว ห ลั ง จากได รั บ แอนติ เ จน
แอนติบอดีเปนสารไกลโคโปรตีนที่สามารถนําปฏิกิริยาจําเพาะกับแอนติเจนที่กระตุนใหสรางมัน
ขึ้นมาจะพบแอนติบอดีในซีริมของเลือด โดยเฉพาะในซีรัมสวนแกมมากลอบิวลิน (gamma
globulin) ซึ่งเรียกกลอบิวลินที่เกี่ยวของกับการตอบสนองทางภูมิคุมกันนี้วา อิมมิวโนกลอบิวลิน
(immunoglobulin)
อิมมิวโนกลอบิวลินประกอบดวยพอลิเพบไทด 4 สาย เชื่อมกันดวยพันธะไดซัลไฟด
พอลิเพปไทดทั้ง 4 สาย ประกอบดวยสายยาว 2 สายที่เหมือนกัน หรือเรียกวา สายหนัก (Heavy

chain หรือ H chain) มีกรดอะมิโนสายละประมาณ 440 ตัว และสายสั้น 2 สายหนักเหมือนกัน หรือ
เรียกวา สายเบา (Light chain หรือ L chain) มีกรดอะมิโนสายละประมาณ 220 ตัวสายหนัก แตละ
สายเชื่อมกับสายเบาดวยพันธะโควาเลนทชนิดพันธะไดซัลไฟด
ทั้งสายหนักและสายเบาประมาณดวย 2 บริเวณ คือ บริเวณที่เปลี่ยนแปลงได (variable
region หรือ V region) กับบริเวณที่คงที่ (constant หรือ V region) บริเวณที่คงที่ของสายหนักและ
สานเบาประกอบดวยกรดอะมิโน 320 และ 105 ตัว ตามลําดับ และไมคอยแตกตางกันมากในอิมมิว
โนกลอบิวลินแตละชนิด สวนกรดอะมิโนที่อยูบริเวณที่เปลี่ยนแปลงไดของทั้งสายหนักและสายเบา
มีลําดับของกรดอะมิโนแตกตางกัน ซึ่งจะจําเพาะกับแอนติบอดีแตละชนิด
สวนของอิวมิวโนกลอบิวลินที่จับกับแอนติเจน เรียกวา Fab (antigen-binding site) อยู
ทางดานที่มีปลายหมูอะมิโน ประกอบดวยบริเวณที่เปลี่ยนแปลงไดของเพปไทดทั้งสายหนักและ
สายเบา สวนบริเวณ Fc (crystallization fragment) อยูทางดานที่มีปลายหมูคารบอกซิลสวน Fc นี้มี
ความสําคัญในการจับรีเซพเตอรของเซลลชนิดตาง ๆ หรือกระตุนการทํางานของคอมพลีเมนต การ
จั บ กั น ระหว า งอิ ม มิ ว โนกลอบิ ลิ น กั บ แอนติ เ จนอาศั น พั น ธะไฮโดรเจนแรงอิ เ ล็ ก โดรสแตติ ก
(electrostatic force) และแรงดึงดูดแวนเดอวาลล (Van der Waals forcel) เนื่องจากอิมมิวโนกลอบิ
วลิน 1 โมเลกุล มีบริเวณที่จะจับกับแอนติเจนได 2 บริเวณ การเรียงตัวเชนนี้เรียกวา ไบวาเลนท
(bivalent) แสดงโครงสรางพื้นฐานของอิมมิวโนกลอบิวลินในภาพที่ 9.9

ภาพที่ 9.9 แสดงโครงสรางพื้นฐานของอิมโนลองบิวลิน
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