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หัวขอบรรยาย
ลักษณะทัว่ ไปของระบบภูมคิ มุ กัน
 สารสือ
่ เคมี และเซลลทเ่ี กีย่ วของในระบบภูมคิ มุ กัน
 การตอบสนองในระบบภูมค
ิ มุ กัน
 การตอบสนองทีผ
่ ดิ ปกติของระบบภูมคิ มุ กัน
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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)”

Downloaded from: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (on 2 June 2009 11:29 AM)
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Antigen – presenting cell (APC)
หมายถึง macrophage , B lymphocyte , dendritic cells ,
Langerhan cell และ endothelial cell


ทําหนาทีน่ าํ เสนอ processed peptide antigen ให T cell



บางครัง้ antigen ก็สามารถสงใหกบั T cell ไดโดยไมอาศัย
antigen presenting cell ในกรณีทเ่ี ซลลนน้ั แสดง antigen ที่
แปลกปลอมบนผิวเซลลทม่ี ี histocompatibility molecule อยูแ ลว
เชน เซลลทต่ี ดิ เชือ้ ไวรัส เปนตน

Monocyte and macrophage
Monocyte และ macrophage ก็เหมือนกับgranulocyte ที่พัฒนามา
จากเซลลตน กําเนิดในไขกระดูก (myeloid lineage) monocyte
เปน macrophage ทีโ่ ตไมเต็มทีแ่ ละอยูใ นกระแสเลือดประมาณ 3
วัน กอนทีจ่ ะเขาสูเ นือ้ เยือ่ และกลายเปน macrophage
 monocyte ทีพ
่ บในกระแสเลือดมีประมาณ 5 % ของเม็ดเลือด
ขาวทัง้ หมด
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การ phagocytosis ของ macrophage นัน้ คลายกับ neutrophil
ตางกันเพียง neutrophil นัน้ มีอายุสน้ั กวาและมักตายในระหวาง
ตอสูก บั การติดเชือ้ สวน macrophage นัน้ มีอายุอยูน านเปนเดือน
หรือหลายปและสามารถเคลือ่ นยายเขาออกจากเนือ้ เยือ่ ได ทําให
macrophage มีความสามารถในการยอย microorganism ได
มากกวา neutrophil ประมาณ 10 เทา,



Chronic inflammatory cells



macrophage มีหนาทีห่ ลัง่ สาร Cytokine ตาง ๆ หลายชนิด เชน
 IL-1, IL-6, IL-12
 tumor necrosis factor  (TNF-)
cytokine เหลานีท้ าํ ใหเกิดการอักเสบขึน้ และกระตุน การทํางาน
ของเม็ดเลือดขาวตัวอืน่ เชน neutrophil และ lymphocyte
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บนผิวเซลลของ macrophagesนัน้ มี receptor protein อยูห ลาย
ชนิด ดังรูป
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Macrophage กระตุน ใหเกิดการตอบสนองแบบ cell-mediated
โดยเฉพาะ delayed-type hypersensitivity reaction (type IV)



โดยเมือ่ จับกินและยอย antigen และจะสงใหกบั T cell โดยผาน
ทาง MHC class II จากนัน้ T – cell จะตอบสนองโดยการเพิม่
จํานวน จากสารที่ macrophage หลัง่ ออกมา (macrophage –
derived monokines) ยกตัวอยางเชน IL-1 ทีห่ ลัง่ จาก macrophage
ชวยเพิม่ IL-2 receptor ของ T cell ทําใหมกี ารเพิม่ จํานวน 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%20WITH%20LABEL%2096%20DPI.JPG

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

Foreign body type & Langhans type
http://granuloma.homestead.com/giant_cell_S64-3294-01.jpg

http://granuloma.homestead.com/giant_cell_S98-40211-03.jpg
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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.
Downloaded from: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (on 2 June 2009 11:29 AM)
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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

Downloaded from: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (on 2 June 2009 11:29 AM)
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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


เรียกชือ่ ตามชนิดของเซลลทส่ี ราง
 Lymphokine เมือ
่ สรางจาก lymphocytes
 Monokine เมือ
่ สรางจาก monocyte
 Interleukin เมือ
่ สรางขึน้ เพือ่ สือ่ สารกันระหวางเม็ดเลือดขาว
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คุณสมบัตทิ ว่ั ไปของ cytokine
1. Cytokine ชนิดเดียวกัน อาจสรางจากเซลลหลายชนิด เชน IL-1 สราง
จากเซลลเม็ดเลือดขาว เซลลเยือ่ บุหลอดเลือดและ fibroblast
2. Cytokine มีการทํางานแบบ Pleiotropic คือ cytokine ชนิดหนึ่ง อาจ
ออกฤทธิไ์ ดหลายอยางในเซลลทต่ี า งกัน เชน IL-2 มีฤทธิใ์ ห T cell
เจริญเติบโตและยังออกฤทธิต์ อ B cell ใหเติบโตและเปลีย่ นแปลง
นอกจากนีพ้ บวา cytokine ตางชนิดกันสามารถออกฤทธิ์
เหมือนกัน หรือคาบเกีย่ วกันได เรียกคุณสมบัตนิ ว้ี า Redundant

3. Cytokines ออกฤทธิไ์ ด 3 แบบ คือ
 Autocrine effect : IL-2 ทีส
่ รางจาก T cell สามารถกระตุน การ
เจริญเติบโตของตัวเองได
 Paracrine effect : IL-7 ทีส
่ รางจากไขกระดูก และเซลลค้ําจุน
ในตอม thymus มีฤทธิท์ าํ ใหเซลลตน กําเนิดของ B cell ใน
ไขกระดูกและเซลลตน กําเนิดของ T cell ในตอม thymus
เจริญเติบโตไดตามลําดับ
 Endocrine effect: IL-1 และ TNF ทีอ
่ อกฤทธิใ์ หเกิดไขในระยะการ
อักเสบเฉียบพลัน
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4. Cytokine ออกฤทธิต์ อ เซลลเปาหมายก็ตอ เมือ่ มี receptor ที่
จําเพาะเทานั้น
- IL-2 จะกระตุน การทํางานของ T cell ไดกต็ อ เมือ่ จับกับ IL-2
receptor เทานัน้ ดังนัน้ antibody ที่จําเพาะตอ IL-2 receptor
สามารถปดกัน้ IL-2 receptor และปองกันการทํางานทีไ่ มพงึ
ประสงคของ T-cell ได

Major Histocompatibility Complex (MHC)



เปนระบบของ membrane protein ทีม่ คี วามหลากหลายมากในหมู
ประชากรและมีบทบาทสําคัญในการปลูกถายอวัยวะ MHC
สําหรับในมนุษยอาจเรียกวา human leukocytes antigens (HLA)
ซึง่ เปน 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 จะแสดงอยูบ นผิวเซลลทม่ี นี วิ เคลียสทุก
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
แบงไดอกี เปน 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).
Downloaded from: StudentConsult (on 2 December 2009 11:50 PM)
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ภาวะภูมไิ วเกิน (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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Type II Hypersensitivity


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

e.g. Transfusion reactions, autoimmune hemolytic anemia

Downloaded from: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (on 7 June 2009 02:37 AM)
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e.g. Transfusion reactions, autoimmune hemolytic anemia

Blood group compatibility
Blood
Antigen
group
Antibody
A
Antigen A
Anti-B
B
Antigen B
Anti-A
AB Antigen A, B
None
O
None
Anti-A, Anti-B

Blood gr.
received
A, O
B, AB

Compatibility

A, B, AB, O

Yes
No
Yes
No
Yes

O
A, B, AB

Yes
No

B, O
A, AB
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e.g. Glomerulonephritis, Vasculitis, Goodpasture syndrome

Downloaded from: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (on 7 June 2009 02:37 AM)
© 2007 Elsevier

Grave’s disease

Myasthenia gravis
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Type III Hypersensitivity


Mediated by the deposition of antigenantibody (immune) complexes, followed by
complement activation and accumulation of
polymorphonuclear leukocytes



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



Localized: Arthus reaction
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Type IV Hypersensitivity


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

e.g. Tuberculin reaction, contact dermatitis, granulomatous inflammation
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e.g. Intracellular infection (virus), tumor immunity, graft rejection
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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
บาดเจ็บของเนือ้ เยือ่ เมือ่ antigen เขาสูกระแสเลือด จะเกิดการกระตุน
ระบบภูมิคุมกันได ตัวอยางเชน antibodies ตอเชือ้ อสุจ,ิ lens tissue และ
myelin ซึ่งแมวาจะมีการสราง autoantibodies ตอ sequestered antigen
แตพบวาทําใหเกิดโรคไดนอ ย
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2. Abnormal T–cell function
พบวา T–cell อาจมีความเกีย่ วของกับ antibodies ทีต่ อ ตาน
สิง่ แปลกปลอม แตมปี ฏิกริ ยิ ากับ antigen ของอวัยวะในรางกาย
ตัวเองได ยกตัวอยางเชน โรคหัวใจ rheumatic มี antibodies ตอ
เชื้อ streptococcus sp. ทําปฏิกริ ยิ าขาม (cross reaction) มาที่
antigen ของกลามเนือ้ หัวใจ โดยขบวนการทีเ่ รียกวา biologic
mimicry

3. Polyclonal B–cell Activation
กลไกนีอ้ ธิบายไดดว ย B – lymphocyte ถูกกระตุน โดยตรง
จากโมเลกุลใหญทม่ี หี ลาย ๆ antigen เชน ผนังเซลลแบคทีเรีย
และไวรัส มีหลักฐานบางอยางทีบ่ อกวาการเกิด autoantibodies
เกีย่ วของกับการกระตุน B–cell ใหสราง antibodies ที่
หลากหลายชนิด เชน พบในผูป ว ย rheumatoid arthritis ทีม่ กี าร
สราง rheumatoid factor และผูป ว ย SLE ทีส่ ราง anti–DNA
antibodies มีประวัตกิ ารติดเชือ้ แบคทีเรีย
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โรค Systemic lupus erythematosus (SLE)
เปนตัวอยางของโรค autoimmune เปนโรคเรือ้ รังทีเ่ กีย่ วของกับ
หลายอวัยวะ เชน ไต, ขอ และผิวหนัง โดย autoantibodies ที่
เกิดขึน้ เกีย่ วของกับ 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 ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการวินจิ ฉัยโรคนี้ คือ
antibody ตอ double–stranded DNA และ Sm antigen ซึง่
antinuclear antibodies เหลานีไ้ มไดทาํ อันตรายตอเซลลโดยตรง
แตเกิดจาก antigen – antibody complex ทีเ่ กิดในกระแสเลือด
และยึดเกาะทีเ่ นือ้ เยือ่ 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 นัน้ ยังไมเห็นชัดเจน 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 ทีเ่ กิดจากการตอตานตัวเอง โดยเฉพาะตอ DNA

Figure 5-20 Model for the pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). The importance of apoptotic cells as the source of selfantigens 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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พยาธิสภาพและอาการทางคลินกิ
เนือ่ งจาก immune complex ในกระแสเลือดยึดเกาะไดในเกือบ
ทุกอวัยวะ แตทท่ี าํ ใหมอี าการมากทีส่ ดุ ในโรค SLE ไดแก
1. ผิวหนัง : โดยมีอาการผืน่ แดงบริเวณทีถ่ กู แสงแดด และผื่น
รูปผีเสือ้ ทีใ่ บหนาเปนลักษณะเดนทีส่ ดุ ของโรคนี้ จากกลอง
จุลทรรศนจะพบลักษณะของหลอดเลือดทีม่ ี lymphocyte มา
ลอมรอบ และเกิด liquefactive degeneration ของ basal cell
2. ขอ : พบวาผูป ว ย SLE มากกวา 90% มีอาการ polyarthralgias
3. ไต : พบวา 75% ของผูป ว ย SLE เมือ่ ชันสูตรศพพบวามีโรค
ไตรวมดวย โดยเฉพาะกรวยไตอักเสบ (glomerulonephritis)

Butterfly rash or
Malar rash
http://www.susheewa.com/blog/uploads/butterfly_rash.jpg

http://www.johnallsopp.co.uk/belgravia/Lupus_facial_rash.jpg
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4. Serous membranes : มากกวา 30% ของผูป ว ยมีอาการของเยือ่
หุม ปอดอักเสบ (Pleuritis) และเยือ่ หุม หัวใจอักเสบ (Pericarditis)
และเยือ่ บุชอ งทองอักเสบ (Peritonitis) ก็พบไดบา ง
5. หัวใจ : การอักเสบของหัวใจสามารถพบไดทง้ั pericarditis ,
myocarditis และ endocarditis แตอาการทางคลินกิ ของ
endocarditis ไมคอ ยมีความสําคัญ เนือ่ งจากมีลกั ษณะเปนกอน
ขนาดเล็กที่ valve และไมเกีย่ วกับการติดเชือ้ แบคทีเรียซึง่ เรียกวา
Libman – Sacks endocarditis
6. สมอง : เปนภาวะแทรกซอนทีท่ าํ ใหเสียชีวติ ได 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 โดยกอนทีจ่ ะมีการใชยาสเตียรอยด และยากดภูมคิ มุ กัน
พบวาผูป ว ยโรคนีเ้ สียชีวติ เร็วมาก แตเมือ่ มีการใชยาเหลานีพ้ บวา
มีอตั ราการรอดชีวติ 10 ป ประมาณ 70% และกรณีทผ่ี ปู ว ยเกิด
โรคไตและมีอาการทางสมอง จะมีการพยากรณโรคทีแ่ ยทส่ี ดุ

หัวขอบรรยาย
ลักษณะทัว่ ไปของระบบภูมคิ มุ กัน
 สารสือ
่ เคมี และเซลลทเ่ี กีย่ วของในระบบภูมคิ มุ กัน
 การตอบสนองในระบบภูมค
ิ มุ กัน
 การตอบสนองทีผ
่ ดิ ปกติของระบบภูมคิ มุ กัน







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 โรคนีพ้ บในเด็กชายอายุ 5-6
เดือน ซึง่ เปนเวลาเดียวกันกับ antibody ทีไ่ ดรบั จากแมลดลง
อาการทีพ่ บคือมีการติดเชือ้ แบคทีเรียบอยๆ มีระดับ IgG ในเลือด
ต่ํามากและไมพบ mature B cell ในเลือด แตพบเซลลตวั ออนได
ดังนัน้ โรคนีจ้ งึ เปนความผิดปกติในการเจริญของ B cell
เนือ่ งจากมี mutation ของยีนทีเ่ กีย่ วกับ B-cell tyrosine kinase
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2. Deficiencies of Cell-mediated (T-Cell) Immunity


DiGeorge syndrome เปนหนึง่ ในโรคทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ของโรค
ในกลุมความผิดปกติของ T-cell อาการแสดงคือพบในเด็กแรก
เกิดทีม่ คี วามผิดปกติของหัวใจแตกาํ เนิดรวมกับภาวะแคลเซียม
ในเลือดต่าํ (จากภาวะ hypoparathyroidism) ซึง่ ตรวจพบในเวลา
ไมนานหลังคลอด และในเด็กทีร่ อดชีวติ จะมีการติดเชือ้ ไวรัส
แบคทีเรีย เชือ้ ราและโปรโตซัวไดบอ ยๆ



โรคนีเ้ กิดจากความผิดปกติของการเจริญในระยะตัวออน ของ
pharyngeal pouches ที่ 3 และ 4 ทีจ่ ะเจริญตอไปเปน thymus
และ parathyroid gland เมื่อไมมี thymus การเจริญของ T cell ก็
จะหยุดอยูท ร่ี ะยะ pre-T cell ผูป ว ยสวนใหญมคี วามผิดปกติ
แบบ point deletion ที่ long arm ของโครโมโซมคูท ่ี 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 โดยพบวาผูป ว ยไมมี T-cell และปริมาณ
IgG ต่าํ ทําใหตดิ เชือ้ ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้ ราและโปรโตซัวได
บอย

โรคภูมคิ มุ กันบกพรองทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง


Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
เปนโรคเรือ้ รังทีม่ คี วามรุนแรงถึงตายได สาเหตุเกิดจาก human
immunodeficiency virus (HIV) 1 และ 2 โดยอาการของโรคคือ
ความบกพรองทางภูมคิ มุ กันโดยเฉพาะ cellular immunity ผูป ว ย
สวนใหญตดิ เชือ้ HIV-1 ซึง่ ในระยะตอมาจะพบการติดเชือ้ ฉวย
โอกาส ลักษณะเดน ของโรคคือเชือ้ HIV เขาไปใน CD4+
(helper) T lymphocyte ทําใหเซลลถกู ทําลายและมีจาํ นวนลดลง
จนเกิดความบกพรองของภูมคิ มุ กัน เปนผลทําใหผปู ว ยเสียชีวติ
จากการติดเชือ้ ฉวยโอกาส นอกจากนีโ้ รคเอดสยงั มีความ
เกีย่ วของกับมะเร็งตอมน้าํ เหลืองและ Kaposi sarcoma
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การติดตอของโรคเอดส
โรคเอดสมกี ารติดตอทางเพศสัมพันธ ทัง้ เพศเดียวกันและ
ตางเพศ ทางเลือด และการใชเข็มฉีดยารวมกัน เชื้อ HIV
สามารถตรวจพบในน้าํ อสุจิ สารคัดหลัง่ จากชองคลอด น้ํานม
และน้ําไขสันหลัง

ในกลุม ชายรักรวมเพศพบวาคนทีเ่ ปนผูร บั ทางทวารหนักมี
โอกาสเสีย่ งตอการติดเชือ้ HIV มากกวา โดยไวรัสจะผานจาก
น้าํ อสุจเิ ขาสูบ าดแผลทีท่ วารหนัก และมีการติดเชื้อใน dendritic
cell ซึง่ จะเปนตัวนําเชือ้ เขาสูต อ มน้าํ เหลืองทีม่ ี CD4+ Tcell อยู
มากมาย


พยาธิกําเนิดของโรคเอดส

เชือ้ โรคทีเ่ ปนสาเหตุของโรคเอดสคอื HIV-1 ซึง่ เปน
enveloped RNA retrovirus ทีม่ ี reverse transcriptase อยูภ ายใน
สวนของ RNA core ถูกคลุมดวย phospholipid สองชัน้ ทีม่ ี
glycoprotein อยูภ ายในโดยเฉพาะ gp120 และ gp41 แมวา HIV1 จะสามารถติดเชื้อในเซลลตางๆ เชน B lymphocyte
macrophage glial cell และเซลลเยื่อบุผนังลําไสไดก็ตาม แต
เซลลเปาหมายคือ CD4+ T lymphocyte ซึง่ มีผลทําใหจาํ นวน
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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วงจรชีวติ
1. Binding and fusion : เชือ้ HIV เริม่ ตนวงจรชีวติ ดวยการยึด
เกาะกับ CD4 recepter และ co-receptors บนผิวของ CD4+ T
lymphocyte จากนัน้ เชือ้ ไวรัสจะแทรกเขาสูเ ซลล และปลอยสาร
พันธุกรรม RNA ของเชือ้ เขาไปในเซลลเปาหมาย
2. Reverse transcription : เชือ้ HIV ใชเอนไซม reverse
transcriptase เพือ่ เปลีย่ น HIV RNA สายเดีย่ วใหเปน HIV DNA
สายคู

วงจรชีวิต
3. Integration : HIV DNA สายคูท ถ่ี กู สรางขึน้ ใหมเขาสูน วิ เคลียส
ของเซลลเปาหมายทีซ่ ง่ึ เชือ้ HIV ใชเอนไซม integrase แทรก
HIV DNA เขาไปใน DNA ของเซลลเปาหมายรวมเรียกวา
provirus ซึง่ provirus เหลานีจ้ ะคงอยูโ ดยไมมกี ารสรางเชือ้ HIV
เพิม่ เปนเวลาหลายป
4. Transcription : เมือ่ เซลลเปาหมายไดรบั สัญญาณใหทาํ งาน
provirus จะใชเอนไซมของเซลลเปาหมายทีช่ อ่ื วา RNA
polymerase เพือ่ สรางสารพันธุกรรมของ HIV และ messenger
RNA (mRNA) ซึง่ mRNA เหลานีใ้ ชเปนตนแบบในการสราง
โปรตีนสายยาวของเชือ้ HIV
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วงจรชีวิต

5. Assembly : เชือ้ HIV มีเอนไซม protease ใชในการตัดโปรตีน
สายยาวของเชือ้ HIV ใหสน้ั ลง จากนัน้ โปรตีนสายสัน้ เหลานีจ้ ะ
มารวมตัวกันอีกครัง้ เพือ่ สรางสารพันธุกรรม HIV RNA และเกิด
เปนเชือ้ HIV ตัวใหมขึ้นมา
6. Budding : เชือ้ ไวรัสตัวใหมทเ่ี กิดขึน้ จะถูกดันออกมานอก
เซลลเปาหมาย โดยมีสารไกลโคโปรตีนเปน outer envelop ของ
เชือ้ ซึง่ สารไกลโคโปรตีนนีจ้ าํ เปนในการใชยดึ เกาะกับ CD4
และ co-receptor ของเซลลเปาหมายเซลลใหมตอ ไป

 โรคเอดสกบ
ั ระบบภูมคิ มุ กัน

การทําลาย CD4+ T cell โดย HIV-1 นัน้ มีผลตอทัง้ ระบบ
ภูมคิ มุ กันเนือ่ งจาก lymphocyte ทํางานเกีย่ วของทัง้ cellular และ
humoral immunity ดังนี้
1. ผลกระทบตอ T cell
เมือ่ จํานวน CD4+ lymphocyte นอยกวา 500 เซลล/uL หรือ
สัดสวนของ lymphocyte ชนิด helper : suppressor ลดลงจาก
ปกติ 2.0 เหลือ 0.5 ก็จะทําให cytotoxic T cell ไมสามารถทีจ่ ะ
กําจัดไวรัสหรือเชือ้ โรคตัวอืน่ ได
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2. ผลกระทบตอ B cell
ผูป ว ยทีต่ ดิ เชือ้ HIV พบวามีปริมาณ antibody ลดลงเนื่องจาก เมื่อ
CD4+ lymphocyte ลดลงก็ไมพอที่จะกําจัด B cell ทีต่ ดิ เชือ้ EpsteinBarr virus ทําให B cell ลดลงดวย และมีความเสี่ยงตอการเกิด
lymphoma ตามมาในผูปวยเอดส
3. ผลกระทบตอ NK cell
พบวาผูปวยเอดสมีการทํางานของ NK cell ลดลงอยางมาก ซึ่งมีผลทํา
ใหการฆาเซลลที่ติดเชื้อไวรัสและเซลลมะเร็งลดลงตามไปดวย
4. ผลกระทบตอ Monocyte / Macrophage
เมือ่ macrophage ติดเชือ้ HIV เซลลจะไมถูกฆา แตจะทําหนาที่เปนแหลง
กักเก็บเชื้ออยูภายใน และมีผลทําใหการจับกินเชื้อโรคลดลงดวย

พยาธิสภาพและอาการทางคลินกิ
เมือ่ รางกายติดเชือ้ HIV จะมีอาการดังนี้
1. Acute HIV infection
เปนชวง 2-3 สัปดาหหลังการรับเชือ้ และกอนทีจ่ ะสราง
antibody ตอเชือ้ ผูป ว ยจะมีอาการไขคลายกับโรค infectious
mononucleosis และอาการมักหายไปใน 2-3 สัปดาห
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2. Persistent generalized lymphadenopathy
ผูป ว ยมีตอ มน้าํ เหลืองโตนานกวาสามเดือนและเกิดขึน้
มากกวาสองตําแหนง เชน รักแร ขาหนีบ และดานหลังคอ
3. Progression to AIDS
ผูป วยทีต่ ดิ เชือ้ HIV สวนใหญจะตรวจพบ viral antigen
และ antibodies ภายใน 6 เดือน ชวงเวลาทีผ่ ปู ว ยไมมอี าการหรือ
มีจาํ นวนเชือ้ ไวรัสนอยอาจกินเวลาเปนสิบป และเมื่อไวรัสมี
จํานวนมากขึน้ จน CD 4+ lymphocyte ลดลงเหลือนอยกวา 500
เซลล/uL ผูป ว ยจะเริม่ มีอาการ
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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 นอกจากนีอ้ าจพบการติดเชือ้ ไวรัส
เริม (Herpes encephalitis) ไดเชนกัน

 ระบบทางเดินอาหาร

อาการในระบบทางเดินอาหารของผูปวยเอดส ที่พบบอยที่สุด คือ
อุจจาระรวง (ประมาณมากกวา 70%) โดยสาเหตุสว นใหญมาจากเชือ้
โปรโตซัว เชน Cryptosporidium , Isospora belli และ Giardia สวน
แบคทีเรียทีเ่ ปนสาเหตุ เชน Mycobacterium avium - intracellulare และ
Salmonella sp.
 ผิวหนัง
ในผูปวยเอดสพบวามีการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากเชื้อ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus ทําใหเกิดโรค bullous impetigo ,
ecthyma และ folliculitis สวนการติดเชือ้ ไวรัสเรือ้ รังของ 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 McGraw2005
Elsevier 2009 12:14 AM)
Hill Companies.)
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หัวขอบรรยาย
ลักษณะทัว่ ไปของระบบภูมคิ มุ กัน
 สารสือ
่ เคมี และเซลลทเ่ี กีย่ วของในระบบภูมคิ มุ กัน
 การตอบสนองในระบบภูมค
ิ มุ กัน
 การตอบสนองทีผ
่ ดิ ปกติของระบบภูมคิ มุ กัน







ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)
ภาวะภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune)
ภาวะพรองทางภูมิคุมกัน (Immunodeficiency)
ภาวะการสลัดกราฟท (Graft rejection)
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ปฏิกิริยาภูมิคุมกันตออวัยวะปลูกถาย
Histocompatibility antigen เปนโมเลกุลสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดการ
ปฏิเสธอวัยวะทีป่ ลูกถาย (Rejection of Transplants) โดยกลไก
ผานทางระบบทัง้ Humoral และ Cell mediated immunity
Host-Versus-Graft Reaction
ลักษณะทางพยาธิของ graft rejection เห็นไดชดั เจนในกรณีของ
การเปลีย่ นถายไต ชนิดของ rejection แบงตามระยะเวลาไดเปน
3 ชนิดดังตอไปนี้

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
การเปลีย่ นถายไขกระดูกไปยังผูป ว ยทีม่ ไี ขกระดูกบกพรอง
หรือภูมคิ มุ กันต่าํ อาจทําใหเกิดภาวะ graft versus host disease
(GVD) ได กรณีนเ้ี กิดจาก lymphocyte ทีต่ ดิ ไปกับไขกระดูกเปน
ตัวทําอันตรายตอเนือ้ เยือ่ ของผูร บั อวัยวะ
สวนกรณีของผูป ว ยทีภ่ มู คิ มุ กันบกพรองเกิดขึน้ ไดจากการ
รับเลือดทีม่ ี lymphocyte ทีม่ ี HLA ทีเ่ ขากันไมไดกบั ผูป ว ย
รักษาโดยการใหยากดภูมคิ มุ กัน
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