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หัวขอบรรยาย

 ลักษณะท่ัวไปของระบบภูมิคุมกัน

 สารส่ือเคมี และเซลลท่ีเก่ียวของในระบบภูมิคุมกัน

 การตอบสนองในระบบภูมิคุมกัน

 การตอบสนองท่ีผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน
 ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)

 ภาวะภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune)

 ภาวะพรองทางภูมิคุมกัน (Immunodeficiency)

 ภาวะการสลัดกราฟท (Graft rejection)
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Innate and Adaptive Immunity

 Innate Immunity (natural- , native- )

 First line of defense

 Always ready to prevent and eradicate infection

 Non-specific

 Adaptive Immunity (acquired- , specific- )

 Develops later after exposure to microbes

 More powerful in combating infections

 Specific

Figure 6-1 Innate and adaptive immunity. The principal mechanisms of innate 
immunity and adaptive immunity are shown.
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Innate Immunity

 Phagocytes: Neutrophil, Macrophage

 Microbes are internalized and destroyed by reactive 
oxygen, hydrolytic enzyme,resulting in inflammation.

 Complement proteins: most important plasma 
proteins of the innate immunity

 Lung surfactant, epithelial, mucus, cilia, cough 
reflex, HCl

Adaptive Immunity

 Mainly consists of lymphocytes and their 
products, including antibodies

 Cell-mediated (cellular) immunity (T cell)
 Defense against intracellular microbes

 Humoral immunity (Antibody)
 Defense against extracellular microbes and their 

toxins
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Cells and Tissues of the 
Immune System

 T Lymphocytes

 B Lymphocytes

 Macrophages

 Dendritic Cells

 Natural Killer Cells

T Lymphocytes

 Thymus-derived, or “T” cells

 Constitute 60-70% of the lymphocytes in circulating 
blood, also in lymphoid organs

 Recognized a unique processed peptide fragment by 
T-cell receptor (TCR)

 TCR (>95%) is a protein heterodimer of disulfide-link 
alpha- and beta- chains
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 CD4+ T cells
 “helper” T cells (TH1 & TH2)

 Bind to class II MHC molecules on selected APCs

 Secrete several cytokines (IL-2, IFN-alpha)

 Proliferation and activation of macrophages, NK cells, cytotoxic 
T cells)

 CD8+ T cells
 “cytotoxic” T cells (TC1 & TC2)

 Bind to class I MHC molecules

 Directly killing virus-infected or tumor cells
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B Lymphocytes

 Bone marrow – derived, or “B” cells

 10-20% in circulating blood, bone marrow, lymph nodes, spleen, 
tonsils, GI tract

 After stimulation, B cells form “plasma cells” that secrete 
immunoglobulins (antibody)

 5 basic Immnuglobulins isotypes: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD

 Recognize antigen via monomeric surface IgM, “B-cell receptor 
(BCR)”
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Antigen – presenting cell (APC)

หมายถึง macrophage ,  B lymphocyte , dendritic cells ,   
Langerhan cell และ endothelial cell 

 ทําหนาท่ีนําเสนอ processed peptide antigen ให T cell

 บางคร้ัง antigen ก็สามารถสงใหกับ T cell ไดโดยไมอาศัย 
antigen presenting cell ในกรณีท่ีเซลลน้ันแสดง antigen ท่ี
แปลกปลอมบนผิวเซลลท่ีมี histocompatibility molecule อยูแลว
เชน เซลลท่ีติดเช้ือไวรัส เปนตน 

Monocyte and macrophage

 Monocyte และ macrophage ก็เหมือนกับgranulocyte ที่พัฒนามา
จากเซลลตนกําเนิดในไขกระดูก (myeloid lineage)  monocyte 
เปน macrophage ท่ีโตไมเต็มท่ีและอยูในกระแสเลือดประมาณ 3 
วัน กอนท่ีจะเขาสูเน้ือเย่ือและกลายเปน macrophage 

  monocyte ท่ีพบในกระแสเลือดมีประมาณ 5 % ของเม็ดเลือด
ขาวท้ังหมด
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 การ phagocytosis ของ macrophage น้ันคลายกับ neutrophil 
ตางกันเพียง neutrophil น้ันมีอายุส้ันกวาและมักตายในระหวาง
ตอสูกับการติดเช้ือ สวน macrophage น้ันมีอายุอยูนานเปนเดือน
หรือหลายปและสามารถเคล่ือนยายเขาออกจากเน้ือเย่ือได ทําให 
macrophage มีความสามารถในการยอย microorganism ได
มากกวา neutrophil ประมาณ 10 เทา, 

 Chronic inflammatory cells

 macrophage มีหนาท่ีหล่ังสาร Cytokine ตาง ๆ หลายชนิด เชน

 IL-1, IL-6, IL-12 

 tumor necrosis factor  (TNF-) 

 cytokine เหลาน้ีทําใหเกิดการอักเสบข้ึน และกระตุนการทํางาน
ของเม็ดเลือดขาวตัวอ่ืน เชน neutrophil และ lymphocyte
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 บนผิวเซลลของ macrophagesน้ันมี receptor protein อยูหลาย
ชนิด ดังรูป
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 Macrophage กระตุนใหเกิดการตอบสนองแบบ cell-mediated  
โดยเฉพาะ delayed-type hypersensitivity reaction (type IV)

 โดยเม่ือจับกินและยอย antigen และจะสงใหกับ T cell โดยผาน
ทาง MHC class II จากน้ัน T – cell จะตอบสนองโดยการเพ่ิม
จํานวน จากสารท่ี macrophage หล่ังออกมา (macrophage –
derived monokines) ยกตัวอยางเชน IL-1 ท่ีหล่ังจาก macrophage 
ชวยเพ่ิม IL-2 receptor ของ T cell ทําใหมีการเพ่ิมจํานวน ของ 
T – cell มากขึ้น 

Macrophage

http://www.aplastic-anaemia-myelodysplasia-glossary.co.uk/i/c/1_monocyte.jpg

http://education.vetmed.vt.edu/curriculum/VM8054/Labs/Lab5/IMAGES/MACROPHAGE%20IN%20SITU%20copy.JPG

http://education.vetmed.vt.edu/curriculum/VM8054/Labs/Lab5/
IMAGES/Macrophage%20WITH%20LABEL%2096%20DPI.JPG
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Multinucleated Giant Cells

http://granuloma.homestead.com/giant_cell_S64-3294-01.jpg http://granuloma.homestead.com/giant_cell_S98-40211-03.jpg

Foreign body type   &   Langhans type
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Dendritic Cells

 Cells with dendritic morphology                
(fine dendritic cytoplasmic processes)

 Function as as Antigen Presenting Cell 
(APC), express MHC class II molecules

 Facilitate and maintenance of immunologic 
memory, called “Follicular dendritic cells”,
localized in the spleen and lymph nodes

Figure 6-6 The morphology and functions of dendritic cells (DC). A, The morphology of cultured 
dendritic cells. (Courtesy of Dr. Y-J. Liu, M. D. Anderson Cancer Center, Houston.) B, The location 

of dendritic cells (Langerhans cells) in the epidermis. (Courtesy of Dr. Y-J. Liu, M. D. Anderson 
Cancer Center, Houston.) C, The role of dendritic cells in capturing microbial antigens from 

epithelia and transporting them to regional lymph nodes.
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Natural Killer Cells (NK cells)

 10-15% of peripheral blood lymphocytes

 Contain abundant granules and able to lyse a 
variety of tumor cells, virally infected cells, 
and some normal cells without previous 
sensitization (innate immunity)

 Recognize self class I MHC molecules, inhibit 
lysis of normal nucleated cells
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Cytokines

 Are low molecular weight polypeptides        
(10-40 kD)

 Secreted by lymphocytes, effector cells 
(macrophage, NK cell), APCs

 Mediate their effects by binding to specific, 
high-affinity receptors on their target cells

Cytokines

 เรียกช่ือตามชนิดของเซลลท่ีสราง

  Lymphokine เม่ือสรางจาก lymphocytes  

  Monokine  เม่ือสรางจาก monocyte

  Interleukin เม่ือสรางข้ึนเพ่ือส่ือสารกันระหวางเม็ดเลือดขาว



7/9/2012

17

คุณสมบัติท่ัวไปของ cytokine
1. Cytokine ชนิดเดียวกัน อาจสรางจากเซลลหลายชนิด เชน IL-1 สราง

จากเซลลเม็ดเลือดขาว เซลลเย่ือบุหลอดเลือดและ fibroblast

2. Cytokine มีการทํางานแบบ Pleiotropic คือ cytokine ชนิดหนึ่ง อาจ
ออกฤทธ์ิไดหลายอยางในเซลลท่ีตางกัน เชน IL-2 มีฤทธ์ิให T cell 
เจริญเติบโตและยังออกฤทธ์ิตอ B cell ใหเติบโตและเปล่ียนแปลง   
นอกจากน้ีพบวา cytokine ตางชนิดกันสามารถออกฤทธ์ิ
เหมือนกัน หรือคาบเก่ียวกันได เรียกคุณสมบัติน้ีวา Redundant

3. Cytokines ออกฤทธ์ิได 3 แบบ คือ 

 Autocrine effect :  IL-2 ท่ีสรางจาก T cell สามารถกระตุนการ
เจริญเติบโตของตัวเองได 

 Paracrine effect : IL-7 ท่ีสรางจากไขกระดูก และเซลลค้ําจุน

     ในตอม thymus มีฤทธ์ิทําใหเซลลตนกําเนิดของ B cell ใน          
ไขกระดูกและเซลลตนกําเนิดของ T cell ในตอม thymus 
เจริญเติบโตไดตามลําดับ

 Endocrine effect: IL-1 และ TNF ท่ีออกฤทธ์ิใหเกิดไขในระยะการ
อักเสบเฉียบพลัน



7/9/2012

18

4. Cytokine  ออกฤทธ์ิตอเซลลเปาหมายก็ตอเม่ือมี receptor ท่ี
จําเพาะเทานั้น 

 -  IL-2 จะกระตุนการทํางานของ T cell ไดก็ตอเม่ือจับกับ IL-2 
receptor เทาน้ัน ดังน้ัน antibody ที่จําเพาะตอ IL-2 receptor 
สามารถปดก้ัน IL-2 receptor และปองกันการทํางานท่ีไมพึง
ประสงคของ T-cell ได

Major Histocompatibility Complex (MHC)

 เปนระบบของ membrane protein ท่ีมีความหลากหลายมากในหมู
ประชากรและมีบทบาทสําคัญในการปลูกถายอวัยวะ  MHC  
สําหรับในมนุษยอาจเรียกวา  human leukocytes antigens (HLA)
ซ่ึงเปน antigen ที่จําเพาะสําหรับแตละคน
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Histocompatibility Molecules

 Human Leukocyte Antigen (HLA) complex

 To bind peptide fragments of foreign proteins for 
presentation to appropriate antigen specific T cells

 Most important MHC genes clustered on chromosome 
6, highly polymorphic

 MHC gene products fall into 3 categories:

Class I MHC, Class II MHC, and Class III proteins 
(complement, TNF, lymphotoxin)
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 โมเลกุล MHC class I จะแสดงอยูบนผิวเซลลท่ีมีนิวเคลียสทุก
เซลลและเกล็ดเลือด ควบคุมดวยยีน locus A, B และ C เพื่อ
กําหนดการสราง HLA-A, HLA-B และ HLA-C ตามลําดับ 

 โมเลกุล MHC class II จะแสดงอยูเฉพาะบนผิว APC คือ 
macrophage, dendritic cell และ B cell ควบคุมดวย locus D ซึ่ง
แบงไดอีกเปน 3 บริเวณยอย คือ DP, DQ และ DR เพื่อ
กําหนดการสราง HLA-DP, HLA-DQ และ HLA-DR ตามลําดับ 

Class I MHC molecules

 Encoded by HLA-A, -B, -C gene loci

 Are expressed on all nucleated cells and platelets

 MHC I molecules bind to peptide derived from proteins 
synthesized within the cells (viral antigens)

 CD8+ cytotoxic T cells can recognize viral peptide only if 
presented with MHC I molecule,                        

        “Class I MHC restricted”
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Class II MHC molecules

 Encoded by HLA-DP, -DQ, -DR gene loci

 Cells normally expressing MHC II are APCs (monocyte, 
macrophage, dendritic cell), and B cells

 Bind to peptides derived from proteins synthesized 
outside the cell (extracellular microbes, soluble proteins)

 CD4+ helper T cells can recognize peptide only if 
presented with MHC II molecule,                        

         “Class II MHC restricted”
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Figure 5-5 Adaptive immune responses consist of sequential phases: recognition of antigen by specific 
lymphocytes, activation of lymphocytes (consisting of their proliferation and differentiation into effector cells), and 

the effector phase (elimination of antigen). The response declines as antigen is eliminated, and most of the 
antigen-stimulated lymphocytes die by apoptosis. The antigen-specific cells that survive are responsible for 

memory. The duration of each phase may vary in different immune responses. The y-axis represents an arbitrary 
measure of the magnitude of the response. These principles apply to humoral immunity (mediated by B 

lymphocytes) and cell-mediated immunity (mediated by T lymphocytes).
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ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)

 Hypersensitivity Reactions (4 types)

 Type I : Allergy and Anaphylaxis 

(IgE – mast cell/basophil)

 Type II : Antibody Dependent 

  (IgG/IgM – membrane/tissue antigen)

 Type III : Immune Complex – Mediated

   (antigen – antibody complex) 

 Type IV : Cell – Mediated 

    (T lymphocytes – APCs)
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Type I Hypersensitivity
 IgE antibodies adsorbed on mast cells or 

basophils

 Occurs rapidly (within minutes)

 Systemic reaction: anaphylaxis

 Local reaction: urticaria, food allergy, hay fever
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 Antibodies (IgG, IgM) directed against target 
antigens on the surface of cells 

 Effects: Phagocytosis of target cell, or lysis 
by complement, Inflammation and tissue 
injury, cellular dysfunction

 Transfusion reactions, Autoimmune hemolytic 
anemia, glomerulonepritis, MG

Type II Hypersensitivity

Downloaded from: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (on 7 June 2009 02:37 AM)

© 2007 Elsevier 

e.g. Transfusion reactions, autoimmune hemolytic anemia 



7/9/2012

28

e.g. Transfusion reactions, autoimmune hemolytic anemia 

Blood group compatibility

Blood
group

Antigen
Antibody

Blood gr.
received

Compatibility

A Antigen A
Anti-B

A, O
B, AB

Yes
No

B Antigen B
Anti-A

B, O
A, AB

Yes
No

AB Antigen A, B
None

A, B, AB, O Yes

O None
Anti-A, Anti-B

O
A, B, AB

Yes
No
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e.g. Glomerulonephritis, Vasculitis, Goodpasture syndrome
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 Mediated by the deposition of antigen-
antibody (immune) complexes, followed by 
complement activation and accumulation of 
polymorphonuclear leukocytes

 Systemic: Acute serum sickness (vasculitis, 
glomerulonephritis, arthritis)

 Localized: Arthus reaction

Type III Hypersensitivity
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 Mediated by specifically sensitized T cell

 Delayed-type hypersensitivity
 Initiated by CD4+ T cells and macrophage recruitment as 

major effector cells

 Tuberculin reaction, contact dermatitis, granulomatous 
inflammation

 Direct cell cytotoxicity
 Mediated by CD8+ T cells

 Intracellular infection (virus), tumor immunity, graft rejection

Type IV Hypersensitivity
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Diseases of Immunity

 Autoimmune Diseases
 Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

 Rheumatoid arthritis (RA)

 Sjögren Syndrome

 Scleroderma

 Polymyositis / Dermatomyositis

 โรค Autoimmune
หมายถึง ภาวะภูมิคุมกันตอตานเซลลตัวเอง เกิดจากความบกพรองใน
การควบคุมจํานวนของ autoantibodies หรือ ความผิดปกติของ cell–cell 
recognition 

ทฤษฎีการเกิดโรค autoimmune

1.  Sequestered Antigen

Tissue antigen ที่พบอยูในเซลล และจะแสดงออกมาก็ตอเมื่อมีการ
บาดเจ็บของเน้ือเย่ือเม่ือ antigen เขาสูกระแสเลือด จะเกิดการกระตุน
ระบบภูมิคุมกันได ตัวอยางเชน antibodies ตอเช้ืออสุจิ, lens tissue และ 
myelin ซึ่งแมวาจะมีการสราง autoantibodies ตอ sequestered antigen 
แตพบวาทําใหเกิดโรคไดนอย
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2.  Abnormal T–cell function 

พบวา T–cell อาจมีความเก่ียวของกับ antibodies ท่ีตอตาน
ส่ิงแปลกปลอม แตมีปฏิกิริยากับ antigen ของอวัยวะในรางกาย
ตัวเองได ยกตัวอยางเชน โรคหัวใจ rheumatic มี antibodies ตอ
เชื้อ streptococcus sp. ทําปฏิกิริยาขาม (cross reaction) มาท่ี 
antigen ของกลามเน้ือหัวใจ โดยขบวนการท่ีเรียกวา biologic 
mimicry

3.  Polyclonal B–cell Activation 

กลไกน้ีอธิบายไดดวย B – lymphocyte ถูกกระตุนโดยตรง
จากโมเลกุลใหญท่ีมีหลาย ๆ antigen เชน ผนังเซลลแบคทีเรีย 
และไวรัส มีหลักฐานบางอยางท่ีบอกวาการเกิด autoantibodies 
เก่ียวของกับการกระตุน B–cell ใหสราง antibodies ท่ี
หลากหลายชนิด เชน พบในผูปวย rheumatoid arthritis ท่ีมีการ
สราง rheumatoid factor และผูปวย SLE ท่ีสราง anti–DNA 
antibodies  มีประวัติการติดเช้ือแบคทีเรีย 
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โรค Systemic lupus erythematosus (SLE)
เปนตัวอยางของโรค autoimmune เปนโรคเร้ือรังท่ีเก่ียวของกับ
หลายอวัยวะ เชน ไต, ขอ และผิวหนัง โดย autoantibodies ท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวของกับ self – antigen หลายอยาง เชน 

1. โปรตีนในพลาสมา (complement component และ clotting 
factors) 

2. antigen บนผิวเซลลของ lymphocyte  neutrophil เกร็ดเลือด และ
เม็ดเลือดแดง 

3. ไซโตพลาสซึม เชน microfilament , microtubule , lysosome , 
ribosome และ RNA

4. nuclear DNA , ribonucleoprotein และ histones 

 สําหรับ autoantibudies ท่ีสําคัญท่ีสุดในการวินิจฉัยโรคน้ี คือ 
antibody ตอ double–stranded DNA และ Sm antigen ซ่ึง 
antinuclear antibodies เหลาน้ีไมไดทําอันตรายตอเซลลโดยตรง 
แตเกิดจาก antigen – antibody complex ท่ีเกิดในกระแสเลือด 
และยึดเกาะท่ีเน้ือเย่ือ แลวทําใหเกิดการบาดเจ็บในลักษณะ          
ตาง ๆ เชน vasculitis , synovitis และ glomerulonephritis  (กรวย
ไตอักเสบ) จากเหตุผลดังกลาว โรค SLE จึงจัดเปนตัวอยางของ 
type III hypersensitivity reaction 
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พยาธิกําเนิด

สาเหตุของ SLE น้ันยังไมเห็นชัดเจน ลักษณะเดนของโรคคือ มี 
autoantibodies  จํานวนมาก โดยเฉพาะ antinuclear antibodies ซึ่งมีผลทํา
ใหกลไกปกติของระบบภูมิคุมกันเสียไป และเกี่ยวของกับหลายปจจัย เชน

  1.  Hormonal factor พบวา 90% พบในหญิงอายุ 12 – 40 ป และพบวาโรค 
autoimmune ทุกโรคพบในหญิงมากกวาชายอยางชัดเจน

2.  Genetic factor พบวาผูปวย autoimmune มีความเกี่ยวของกับระบบ 
MHC เชน ในกรณีของโรค SLE เกี่ยวของกับ DR2 และ DR3

    3.  Type III hypersensitivity

มีสาเหตุที่เชื่อไดวาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อในผูปวย lupus เกิดจาก 
immune complex ท่ีเกิดจากการตอตานตัวเอง โดยเฉพาะตอ DNA

Figure 5-20 Model for the pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). The importance of apoptotic cells as the source of self-
antigens is speculative. How susceptibility genes promote activation of self-reactive lymphocytes is unknown. (Modified from Kotzin BL: 

Systemic lupus erythematosus. Cell 65:303, copyright 1996, with permission from Elsevier.)

Downloaded from: StudentConsult (on 3 December 2009 12:14 AM)

© 2005 Elsevier 
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พยาธิสภาพและอาการทางคลินิก

เน่ืองจาก immune complex ในกระแสเลือดยึดเกาะไดในเกือบ
ทุกอวัยวะ แตท่ีทําใหมีอาการมากท่ีสุดในโรค SLE ไดแก

  1.  ผิวหนัง : โดยมีอาการผ่ืนแดงบริเวณท่ีถูกแสงแดด และผื่น
รูปผีเส้ือท่ีใบหนาเปนลักษณะเดนท่ีสุดของโรคน้ี จากกลอง
จุลทรรศนจะพบลักษณะของหลอดเลือดท่ีมี lymphocyte มา
ลอมรอบ และเกิด liquefactive degeneration ของ basal cell

  2.  ขอ : พบวาผูปวย SLE มากกวา 90% มีอาการ polyarthralgias

  3.  ไต : พบวา 75% ของผูปวย SLE เม่ือชันสูตรศพพบวามีโรค
ไตรวมดวย โดยเฉพาะกรวยไตอักเสบ (glomerulonephritis)

http://www.susheewa.com/blog/uploads/butterfly_rash.jpg http://www.johnallsopp.co.uk/belgravia/Lupus_facial_rash.jpg

Butterfly rash or
Malar rash
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4.  Serous membranes : มากกวา 30% ของผูปวยมีอาการของเย่ือ
หุมปอดอักเสบ (Pleuritis) และเย่ือหุมหัวใจอักเสบ (Pericarditis) 
และเย่ือบุชองทองอักเสบ (Peritonitis) ก็พบไดบาง

 5.  หัวใจ : การอักเสบของหัวใจสามารถพบไดท้ัง pericarditis , 
myocarditis และ endocarditis แตอาการทางคลินิกของ 
endocarditis ไมคอยมีความสําคัญ เน่ืองจากมีลักษณะเปนกอน
ขนาดเล็กท่ี valve และไมเก่ียวกับการติดเช้ือแบคทีเรียซ่ึงเรียกวา 
Libman – Sacks endocarditis

6.  สมอง :  เปนภาวะแทรกซอนท่ีทําใหเสียชีวิตได เชน เสนเลือด
ในสมองอักเสบ  เลือดออกในสมอง และสมองบาดเจ็บ เปนตน

http://img.tfd.com/GEM/gem_0003_0004_0_img0616.jpg
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การดําเนินโรคและพยากรณโรค

การดําเนินโรคของ SLE มีความหลากหลายมาก และมักเปนๆ 
หายๆ โดยกอนท่ีจะมีการใชยาสเตียรอยด และยากดภูมิคุมกัน 
พบวาผูปวยโรคน้ีเสียชีวิตเร็วมาก แตเม่ือมีการใชยาเหลาน้ีพบวา
มีอัตราการรอดชีวิต 10 ป ประมาณ 70% และกรณีท่ีผูปวยเกิด
โรคไตและมีอาการทางสมอง จะมีการพยากรณโรคท่ีแยท่ีสุด

หัวขอบรรยาย

 ลักษณะท่ัวไปของระบบภูมิคุมกัน

 สารส่ือเคมี และเซลลท่ีเก่ียวของในระบบภูมิคุมกัน

 การตอบสนองในระบบภูมิคุมกัน

 การตอบสนองท่ีผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน
 ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)

 ภาวะภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune)

 ภาวะพรองทางภูมิคุมกัน (Immunodeficiency)

 ภาวะการสลัดกราฟท (Graft rejection)
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Immunodeficiency Diseases

 Primary immunodeficiencies

 X-Linked Agammaglobulinemia: Bruton Disease

(without mature B lymphocytes and plasma cells)

 DiGeorge syndrome

(Cell-mediated, T cells abnormality, abnormal thymus)

 Severe Combined Immunodeficiency (SCID), AR

(Both T and B lymphocytes are affected, Bubble boy)

 Secondary immunodeficiencies

 Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS),     
CD4+ T-cell affected

โรคภูมิคุมกันบกพรองแตกําเนิด
1. Deficiencies of antibody-producing cells (B cells)

 Congenital X-linked infantile hypogammaglobulinemia   หรือ
เรียกอีกอยางวา Bruton disease โรคน้ีพบในเด็กชายอายุ 5-6 
เดือน ซ่ึงเปนเวลาเดียวกันกับ antibody ท่ีไดรับจากแมลดลง 
อาการท่ีพบคือมีการติดเช้ือแบคทีเรียบอยๆ มีระดับ IgG ในเลือด
ต่ํามากและไมพบ mature B cell  ในเลือด แตพบเซลลตัวออนได 
ดังน้ันโรคน้ีจึงเปนความผิดปกติในการเจริญของ B cell 
เน่ืองจากมี mutation ของยีนท่ีเก่ียวกับ B-cell tyrosine kinase
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2. Deficiencies of Cell-mediated (T-Cell) Immunity

 DiGeorge syndrome เปนหน่ึงในโรคท่ีรุนแรงท่ีสุดของโรค
ในกลุมความผิดปกติของ  T-cell   อาการแสดงคือพบในเด็กแรก
เกิดท่ีมีความผิดปกติของหัวใจแตกําเนิดรวมกับภาวะแคลเซียม
ในเลือดตํ่า(จากภาวะ hypoparathyroidism) ซ่ึงตรวจพบในเวลา
ไมนานหลังคลอด และในเด็กท่ีรอดชีวิตจะมีการติดเช้ือไวรัส 
แบคทีเรีย เช้ือราและโปรโตซัวไดบอยๆ

 โรคน้ีเกิดจากความผิดปกติของการเจริญในระยะตัวออน ของ 
pharyngeal pouches ท่ี 3 และ 4 ท่ีจะเจริญตอไปเปน thymus 
และ parathyroid gland เมื่อไมมี thymus การเจริญของ T cell ก็
จะหยุดอยูท่ีระยะ pre-T cell  ผูปวยสวนใหญมีความผิดปกติ
แบบ point deletion ท่ี long arm ของโครโมโซมคูท่ี 22
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3. Combined T-Cell and B-Cell Deficiencies

 Severe Combined Immunodeficiency   เปนโรคทาง
พันธุกรรมแบบ X-linked และ autosomal recessive พบในเด็ก
อายุประมาณ 6 เดือน โดยพบวาผูปวยไมมี T-cell และปริมาณ 
IgG ตํ่า ทําใหติดเช้ือไวรัส แบคทีเรีย เช้ือราและโปรโตซัวได
บอย

โรคภูมิคุมกันบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายหลัง

 Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)

เปนโรคเร้ือรังท่ีมีความรุนแรงถึงตายได สาเหตุเกิดจาก human 
immunodeficiency virus (HIV) 1 และ 2 โดยอาการของโรคคือ 
ความบกพรองทางภูมิคุมกันโดยเฉพาะ cellular immunity ผูปวย
สวนใหญติดเช้ือ HIV-1 ซ่ึงในระยะตอมาจะพบการติดเช้ือฉวย
โอกาส ลักษณะเดน ของโรคคือเช้ือ HIV เขาไปใน CD4+ 
(helper) T lymphocyte ทําใหเซลลถูกทําลายและมีจํานวนลดลง
จนเกิดความบกพรองของภูมิคุมกัน เปนผลทําใหผูปวยเสียชีวิต
จากการติดเช้ือฉวยโอกาส นอกจากน้ีโรคเอดสยังมีความ
เก่ียวของกับมะเร็งตอมนํ้าเหลืองและ Kaposi sarcoma
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การติดตอของโรคเอดส

 โรคเอดสมีการติดตอทางเพศสัมพันธ ท้ังเพศเดียวกันและ
ตางเพศ  ทางเลือด และการใชเข็มฉีดยารวมกัน เชื้อ HIV 
สามารถตรวจพบในนํ้าอสุจิ สารคัดหล่ังจากชองคลอด น้ํานม 
และน้ําไขสันหลัง

 ในกลุมชายรักรวมเพศพบวาคนท่ีเปนผูรับทางทวารหนักมี
โอกาสเส่ียงตอการติดเช้ือ HIV มากกวา โดยไวรัสจะผานจาก   
นํ้าอสุจิเขาสูบาดแผลท่ีทวารหนัก และมีการติดเชื้อใน dendritic 
cell ซ่ึงจะเปนตัวนําเช้ือเขาสูตอมนํ้าเหลืองท่ีมี CD4+ Tcell อยู
มากมาย 

พยาธิกําเนิดของโรคเอดส 
เช้ือโรคท่ีเปนสาเหตุของโรคเอดสคือ  HIV-1 ซ่ึงเปน 

enveloped RNA retrovirus ท่ีมี reverse transcriptase อยูภายใน 
สวนของ RNA core ถูกคลุมดวย phospholipid สองช้ันท่ีมี 
glycoprotein อยูภายในโดยเฉพาะ gp120 และ gp41 แมวา HIV-
1 จะสามารถติดเชื้อในเซลลตางๆ  เชน  B lymphocyte   
macrophage glial cell และเซลลเยื่อบุผนังลําไสไดก็ตาม แต
เซลลเปาหมายคือ CD4+ T lymphocyte ซ่ึงมีผลทําใหจํานวน 
CD4+ lymphocyte ลดลงเปนอยางมาก
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http://www.crsd.org/5033092714043/lib/5033092714043/HIV.gif http://www.eleventh-avenue-south.com/HIV1.jpg

หรือ
http://www.youtube.com/watch?v=e7ydwpOah3I
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วงจรชีวิต
    1.  Binding and fusion : เช้ือ HIV เร่ิมตนวงจรชีวิตดวยการยึด

เกาะกับ CD4 recepter และ co-receptors บนผิวของ CD4+ T 

lymphocyte จากน้ันเช้ือไวรัสจะแทรกเขาสูเซลล และปลอยสาร
พันธุกรรม RNA ของเช้ือเขาไปในเซลลเปาหมาย

2.  Reverse transcription : เช้ือ HIV ใชเอนไซม reverse 
transcriptase เพ่ือเปล่ียน HIV RNA สายเด่ียวใหเปน HIV DNA 
สายคู

วงจรชีวิต
3.  Integration : HIV DNA สายคูท่ีถูกสรางข้ึนใหมเขาสูนิวเคลียส

ของเซลลเปาหมายท่ีซ่ึงเช้ือ HIV ใชเอนไซม integrase แทรก
HIV DNA เขาไปใน DNA ของเซลลเปาหมายรวมเรียกวา 
provirus ซ่ึง provirus เหลาน้ีจะคงอยูโดยไมมีการสรางเช้ือ HIV 
เพ่ิมเปนเวลาหลายป

4.  Transcription : เม่ือเซลลเปาหมายไดรับสัญญาณใหทํางาน
provirus จะใชเอนไซมของเซลลเปาหมายท่ีช่ือวา RNA 
polymerase เพ่ือสรางสารพันธุกรรมของ HIV และ messenger 
RNA (mRNA) ซ่ึง mRNA เหลาน้ีใชเปนตนแบบในการสราง
โปรตีนสายยาวของเช้ือ HIV
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วงจรชีวิต
5.  Assembly : เช้ือ HIV มีเอนไซม protease ใชในการตัดโปรตีน

สายยาวของเช้ือ HIV ใหส้ันลง จากน้ันโปรตีนสายส้ันเหลาน้ีจะ
มารวมตัวกันอีกคร้ังเพ่ือสรางสารพันธุกรรม HIV RNA และเกิด
เปนเช้ือ HIV ตัวใหมขึ้นมา

  6.  Budding : เช้ือไวรัสตัวใหมท่ีเกิดข้ึนจะถูกดันออกมานอก
เซลลเปาหมาย โดยมีสารไกลโคโปรตีนเปน outer envelop ของ
เช้ือ ซ่ึงสารไกลโคโปรตีนน้ีจําเปนในการใชยึดเกาะกับ CD4 
และ co-receptor ของเซลลเปาหมายเซลลใหมตอไป

 โรคเอดสกับระบบภูมิคุมกัน

การทําลาย CD4+ T cell โดย HIV-1 น้ันมีผลตอท้ังระบบ
ภูมิคุมกันเน่ืองจาก lymphocyte ทํางานเก่ียวของท้ัง cellular และ 
humoral immunity ดังน้ี

1. ผลกระทบตอ T cell 

เม่ือจํานวน CD4+ lymphocyte นอยกวา 500  เซลล/uL หรือ 
สัดสวนของ lymphocyte ชนิด helper : suppressor ลดลงจาก
ปกติ 2.0 เหลือ 0.5 ก็จะทําให cytotoxic T cell ไมสามารถท่ีจะ
กําจัดไวรัสหรือเช้ือโรคตัวอ่ืนได
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2. ผลกระทบตอ B cell

ผูปวยท่ีติดเช้ือ HIV พบวามีปริมาณ antibody ลดลงเนื่องจาก เมื่อ   
CD4+ lymphocyte  ลดลงก็ไมพอที่จะกําจัด B cell ท่ีติดเช้ือ Epstein-
Barr virus ทําให B cell ลดลงดวย และมีความเสี่ยงตอการเกิด 
lymphoma ตามมาในผูปวยเอดส

3. ผลกระทบตอ NK cell

พบวาผูปวยเอดสมีการทํางานของ NK cell ลดลงอยางมาก ซึ่งมีผลทํา
ใหการฆาเซลลที่ติดเชื้อไวรัสและเซลลมะเร็งลดลงตามไปดวย

4. ผลกระทบตอ Monocyte / Macrophage  

เม่ือ macrophage ติดเช้ือ HIV เซลลจะไมถูกฆา แตจะทําหนาที่เปนแหลง
กักเก็บเชื้ออยูภายใน และมีผลทําใหการจับกินเชื้อโรคลดลงดวย

พยาธิสภาพและอาการทางคลินิก

เม่ือรางกายติดเช้ือ HIV จะมีอาการดังน้ี

1. Acute HIV infection

เปนชวง 2-3 สัปดาหหลังการรับเช้ือและกอนท่ีจะสราง 
antibody ตอเช้ือ ผูปวยจะมีอาการไขคลายกับโรค infectious 
mononucleosis และอาการมักหายไปใน 2-3 สัปดาห
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http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Symptoms_of_acute_HIV_infection.png/300px-Symptoms_of_acute_HIV_infection.png

2. Persistent generalized lymphadenopathy   

ผูปวยมีตอมนํ้าเหลืองโตนานกวาสามเดือนและเกิดข้ึน 
มากกวาสองตําแหนง เชน รักแร ขาหนีบ และดานหลังคอ 

3. Progression to AIDS  

 ผูปวยท่ีติดเช้ือ HIV สวนใหญจะตรวจพบ viral antigen 
และ antibodies ภายใน 6 เดือน ชวงเวลาท่ีผูปวยไมมีอาการหรือ
มีจํานวนเช้ือไวรัสนอยอาจกินเวลาเปนสิบป และเมื่อไวรัสมี
จํานวนมากข้ึนจน CD 4+ lymphocyte ลดลงเหลือนอยกวา 500 
เซลล/uL ผูปวยจะเร่ิมมีอาการ
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4. Opportunistic infection   พบวาในผูปวยเอดสมีการติดเชื้อในหลาย
อวัยวะ ดังตอไปนี้

  ปอด 

      พบวาปอดอักเสบจาก Pneumocystis carinii  มีมากกวาสองในสามของ
ผูปวยเอดส สวนการติดเชื้อ cytomegalovirus  และ Mycobacterium 
avium-intracellulare ก็พบไดบอย

  ระบบประสาท

พบวาโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อ Cryptococcus sp. เปน
ภาวะแทรกซอนที่ทําใหผูปวยโรคเอดสถึงแกความตายประมาณ 5 – 8 % 
ของการติดเชื้อฉวยโอกาสทั้งหมด สวนโรค Toxoplasmosis เปนการติด
เชื้อภายในเนื้อสมองที่พบบอยที่สุด นอกจากน้ีอาจพบการติดเช้ือไวรัส
เริม (Herpes encephalitis) ไดเชนกัน

  ระบบทางเดินอาหาร

อาการในระบบทางเดินอาหารของผูปวยเอดส ที่พบบอยที่สุด คือ 
อุจจาระรวง (ประมาณมากกวา 70%) โดยสาเหตุสวนใหญมาจากเช้ือ 
โปรโตซัว เชน Cryptosporidium , Isospora belli และ Giardia สวน
แบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุ เชน Mycobacterium avium - intracellulare และ 
Salmonella sp.

  ผิวหนัง

ในผูปวยเอดสพบวามีการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากเชื้อ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus  ทําใหเกิดโรค bullous impetigo , 
ecthyma และ folliculitis สวนการติดเช้ือไวรัสเร้ือรังของ Herpes 
simplex ก็สามารถใชเปนเกณฑในการวินิจฉัยโรคเอดสได
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Figure 5-34 Clinical course of HIV infection. During the early period after primary infection, there is widespread dissemination of virus and 
a sharp decrease in the number of CD4+ T cells in peripheral blood. An immune response to HIV ensues, with a decrease in viremia 

followed by a prolonged period of clinical latency. During this period, viral replication continues. The CD4+ T-cell count gradually 
decreases during the subsequent years, until it reaches a critical level below which there is a substantial risk of opportunistic diseases. 

(Redrawn from Fauci AS, Lane I-IC: Human immunodeficiency virus disease: AIDS and related conditions. In Fauci AS, et al (eds): 
Harrison's Principles of Internal Medicine, 14th ed. New York, McGraw-Hill, 1997, p 1791. Reproduced with permission of The McGraw-

Hill Companies.) Downloaded from: StudentConsult (on 3 December 2009 12:14 AM)© 2005 Elsevier 

หัวขอบรรยาย

 ลักษณะท่ัวไปของระบบภูมิคุมกัน

 สารส่ือเคมี และเซลลท่ีเก่ียวของในระบบภูมิคุมกัน

 การตอบสนองในระบบภูมิคุมกัน

 การตอบสนองท่ีผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน
 ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)

 ภาวะภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune)

 ภาวะพรองทางภูมิคุมกัน (Immunodeficiency)

 ภาวะการสลัดกราฟท (Graft rejection)
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ปฏิกิริยาภูมิคุมกันตออวัยวะปลูกถาย

Histocompatibility antigen เปนโมเลกุลสําคัญท่ีทําใหเกิดการ
ปฏิเสธอวัยวะท่ีปลูกถาย (Rejection of Transplants) โดยกลไก
ผานทางระบบท้ัง Humoral และ Cell mediated immunity

Host-Versus-Graft Reaction

ลักษณะทางพยาธิของ graft rejection เห็นไดชัดเจนในกรณีของ
การเปล่ียนถายไต  ชนิดของ rejection แบงตามระยะเวลาไดเปน 
3 ชนิดดังตอไปน้ี

1. Hyperacute Rejection
เปนการเกิดปฏิกิริยาภายในไมกี่นาทีถึงหลายชั่วโมงหลังการเปลี่ยน

ถายอวัยวะ ลักษณะทางคลินิกคือปสสาวะนอยลงอยางกระทันหัน
พรอมๆกับมีไขและปวดบริเวณไต ซึ่งในกรณีนี้ตองรีบผาตัดเอาไตนั้น
ออกอยางรวดเร็ว (เกิดจาก antibody ที่มีอยูแลวในกระแสเลือดทํา
ปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ปลูกถาย)

2. Acute Rejection

เกิดขึ้นภายในไมกี่สัปดาหหรือเดือนหลังการเปลี่ยนอวัยวะ 
ลักษณะทางคลินิกคือ พบ azotemia และปสสาวะนอยลงอยางเฉียบพลัน
ซึ่งอาจมีไขหรือปวดที่ไตรวมดวย (ทั้ง Humoral  และ Cell-mediated 
immunity มีบทบาทในการเกิดโรค)
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3. Chronic Rejection

เกิดขึ้นไดหลังการเปลี่ยนไตเปนเวลาหลายเดือนหรือหลายป  ลักษณะ
ทางคลินิกคือ คอยๆมีการเพิ่มของ azotemia ความดันโลหิต และน้ําหนัก

         ตัว และมีปสสาวะออกนอยลงเรื่อยๆ

Graft-Versus-Host Reaction

การเปล่ียนถายไขกระดูกไปยังผูปวยท่ีมีไขกระดูกบกพรอง
หรือภูมิคุมกันตํ่าอาจทําใหเกิดภาวะ graft versus host disease
(GVD) ได กรณีน้ีเกิดจาก lymphocyte ท่ีติดไปกับไขกระดูกเปน
ตัวทําอันตรายตอเน้ือเย่ือของผูรับอวัยวะ  

สวนกรณีของผูปวยท่ีภูมิคุมกันบกพรองเกิดข้ึนไดจากการ
รับเลือดท่ีมี lymphocyte ท่ีมี HLA ท่ีเขากันไมไดกับผูปวย

รักษาโดยการใหยากดภูมิคุมกัน



7/9/2012

54

References

 สุภรณ พงศะบุตร, บรรณาธิการ, “ตําราพยาธิวิทยาทั่วไป.”, ภาควิชา
พยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร, โกลบอลพร้ินท, 2551, หนา 383 – 415.

 Kumar V., Abbas A. K., Fausto N., “Robbins and Cotran Pathologic 
Basis of Disease, 7th edition.”, Elsevier Saunders, 2005, p.3-46,    
p.193-268.

 Kumar V., Cotran R.S., Robbins S.L., “Robbins Basic Pathology, 7th

edition.” Saunders, 2003, p.3-31, 103-164.




