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บทคัดย่ อ
Hemolytic uremic syndrome (HUS) เป็ นกลุม่ อาการที่มีลกั ษณะของภาวะซีดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตก การอุด
ตันของหลอดเลือดที่ไต และการเกิ ดไตวายเฉี ยบพลัน ซึ่งสาเหตุหนึ่ง เกิ ดจากการติดเชือ้ แบคทีเรี ยสายพันธุ์ที่มีการสร้ าง
Shiga toxin ได้ แก่ Shigella spp. และที่ พ บเป็ นสาเหตุ ม ากที่ สุ ด คื อ Escherichia coli ที่ ส ร้ าง Shiga toxin ได้ หรื อ
enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) โดยมีปัจจัยในการก่อโรคที่สาคัญได้ แก่ Shiga toxin (Stx) หลังจากที่ได้ รับ
เชื ้อ EHEC เข้ าไปในร่ างกายโดยการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อเข้ าไปจะทาให้ เกิดการติดเชื ้อในระบบทางเดิน
อาหาร และประมาณ 10% ของผู้ติดเชือ้ สามารถเกิ ดภาวะแทรกซ้ อน HUS ได้ โดยส่วนมากพบในผู้ติดเชือ้ ที่เป็ นเด็กหรื อ
ผู้สงู อายุ การศึกษาถึงกลไกในการเกิด HUS นี ้ เป็ นที่น่าสนใจและมีความสาคัญอย่างมากในการทาให้ เข้ าใจถึงกระบวนการ
เกิดโรค ในบทความนีไ้ ด้ อธิ บายถึงลักษณะทั่วไปของ Stx บทบาทของ Stx และกลไกในการเกิด HUS ที่มีสาเหตุจาก Stx
ทังกระบวนการที
้
่เกิดจาก Stx โดยตรงและกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับระบบคอมพลีเมนท์
คาสาคัญ : Shiga toxin, Typical Hemolytic Uremic Syndrome, Enterohemorrhagic E. coli (EHEC),
Shiga toxin-producing E. coli (STEC), ระบบคอมพลีเมนท์
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Abstract
Hemolytic uremic syndrome (HUS) is characterized by microangiopathic hemolytic anemia, glomerular
thrombotic microangiopathy and acute renal failure. It is most common caused by infection with Shiga
toxin producing bacteria such as Shigella spp. and especially Shiga toxin-producing Escherichia coli or
enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). Shiga toxin (Stx) is the most important virulent factor of EHEC.
After ingestion contaminated foods, Stx initially causes gastrointestinal infection and approximately 10% of cases
progress to HUS, especially in children and elderly. Study of HUS pathogenesis is interesting and important for
a better understanding of the pathogenesis. In this review, characterization of Stx, role of Stx and mechanisms of
Stx leading to HUS were described. Furthermore, the pathogenesis associated with the complement system
was elucidated.
Keywords : Shiga toxin, Typical Hemolytic Uremic Syndrome, Enterohemorrhagic E. Coli (EHEC), Shiga toxinproducing E. coli (STEC), The complement system

บทนา
Shiga toxin (Stx) เป็ นสารพิษ มีชื่อเรี ยกตามเชื ้อ Shigella dysentery ซึง่ เป็ นแบคทีเรี ยชนิดแรกที่พบว่าสามารถผลิต
สารพิษนี ้ได้ และมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า Verotoxin เนื่องจากสามารถทาลาย Vero cells ได้ (Gyles, 1992) ต่อมาพบว่าเชื อ้
Escherichia coli สายพันธุ์ enterohemorrhagic E. coli (EHEC) ผลิต สารพิ ษ นี ไ้ ด้ เ ช่ นกัน จึง เรี ยก E. coli สายพันธุ์ นี ว้ ่า
Shiga toxin-producing E. coli (STEC) หรื อ verotoxin-producing E. coli (VTEC)
แบคทีเรี ยสายพันธุ์ที่สามารถสร้ าง Stx ได้ และมีความรุนแรงมากที่สดุ ได้ แก่ E. coli O157:H7 เนื่องจากทาให้ เกิดการ
ระบาดที่รุนแรง และเมื่อไม่นานมานี ้มีการระบาดครัง้ ใหญ่ในประเทศเยอรมันนี ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2554 จากสายพันธุ์
E. coli O104:H4 ซึง่ เป็ น Enteroaggregative E. coli (EAEC) แต่สามารถผลิต Stx ได้ หรื ออาจเรี ยกเป็ น enteroaggregative
hemorrhagic E. coli (EAHEC) O104:H4 ซึง่ ทาให้ มีผ้ ตู ิดเชื ้อจานวนมาก (Beutin & Martin, 2012, Loos et al., 2012)
EHEC หรื อ STEC สามารถพบได้ ในทางเดินอาหารของสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู และสัตว์ใหญ่ที่กินพืชหรื อหญ้ าเป็ น
หลัก เชื ้อสามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ เป็ นระยะเวลานานในสภาพแวดล้ อมที่มี pH ต่าๆ และสามารถเจริ ญเติบโตและพบการปนเปื อ้ น
ได้ ในพืชผัก อาหาร นม และเครื่ องดื่มต่างๆ เช่น น ้าแอปเปิ ล้ น ้าส้ ม เป็ นต้ น
การติดเชื อ้ EHEC หรื อ STEC ทาให้ เกิ ด โรคในระบบทางเดินอาหารและอาจเกิ ดกลุ่มอาการ Hemolytic uremic
syndrome (HUS) ได้ ซงึ่ เป็ นลักษณะอาการที่เกิดจากการมีเม็ดเลือดแดงแตก ภาวะซีด ไตวายเฉียบพลัน เป็ นต้ น การติดเชื ้อ
ส่วนใหญ่ แ ล้ ว เกิ ดจากการรั บประทานอาหารที่ มีการปนเปื ้อนของเชื อ้ เข้ าไป (Caprioli et al., 2005) ปริ ม าณเชื อ้ ที่ท าให้
เกิดโรคได้ นนั ้ ต่ากว่า 100 เซลล์ และเมื่อได้ รับเชื ้อเข้ าไปแล้ ว ภายใน 2 – 5 วัน จะเกิดท้ องเสียแบบเป็ นน ้า (watery diarrhea)
และมักมีเลือดหรื อมูกเลือดปนด้ วย (bloody diarrhea) เนื่องจากเชือ้ ทาให้ เกิ ดมีเลือดออกในทางเดินลาไส้ (hemorrhagic
colitis) ในบางราย มีอาการปวดท้ องรุนแรง (abdominal cramping) อาเจียน มักไม่พบอาการไข้ ส่วนใหญ่จะสามารถหายได้
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เองภายใน 5 - 10 วัน ประมาณ 5 - 10% ของผู้ที่ติดเชื ้อ สามารถเกิดกลุม่ อาการ HUS ตามมาได้ ซึง่ ส่วนมากจะเกิดในเด็กที่มี
อายุต่ากว่า 5 ปี และในผู้สงู อายุ (Palermo et al., 2009) ขันตอนและระยะเวลาในการเกิ
้
ดโรค ดังภาพที่ 1

การรับประทานอาหารที่มีการปนเปื ้ อนของ EHEC
2 – 5 วัน

ท้ องเสียแบบเป็ นนา้ (watery diarrhea)
ปวดท้ องรุ นแรง (abdominal cramping)
อาจมีไข้ และอาเจียน
1 – 2 วัน

ท้ องเสียแบบมีเลือดปน (bloody diarrhea)
5 – 7 วัน

90 – 95% ของผู้ท่ตี ดิ เชือ้
หายได้ เอง

5 – 10% ของผู้ท่ตี ิดเชือ้ เกิด
Hemolytic uremic syndrome (HUS)

ภาพที่ 1 อาการและระยะเวลาในการเกิดโรคจากการติดเชื ้อ EHEC

ปั จจัยในการก่ อโรคของ EHEC
EHEC มีปัจจัยในการก่อโรคหลายชนิด โดยทัว่ ไปปั จจัยสาคัญในขันตอนแรกคื
้
อ การเกาะติด (adhesion) กับเซลล์
ของร่ างกายมนุษย์ (โฮสต์เซลล์ ; host cells) โดยโปรตีนที่มีบทบาทสาคัญในการเกาะติดนี ้ ได้ แก่ adhesin ซึ่งจะไปจับบนผิว
ของโฮสต์เซลล์บริ เวณที่มี receptor หรื อบริ เวณที่จะก่อโรคเพื่อที่จะเริ่ มกระบวนการก่อโรคต่อไป นอกจากนี ้แล้ ว pili, outer
membrane proteins เช่น invasin-intimin family of proteins, surface carbohydrates ก็ยงั มีคณ
ุ สมบัติในการเป็ น adhesin
ได้ อีกด้ วย ปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้ แก่ Lipopolysaccharide (LPS) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบสาคัญในผนังเซลล์ชนั ้ นอก
(outer membrane) ของแบคทีเรี ยแกรมลบทัว่ ไป มีสว่ นประกอบทางเคมีและทางชีวภาพที่แตกต่างกันในแต่ละสปี ชีร์ LPS
มี บ ทบาทในการกระตุ้ นให้ เกิ ด innate immune response ผ่ า นทาง Toll-like receptor (TLR) 4 ท าให้ มี ก ารหลั่ง proinflammatory mediators ต่างๆ แคปซูลก็เป็ นปั จจัยในการก่อโรคที่สาคัญโดยมีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันแบคทีเรี ยจากการถูก
จับกินโดยเม็ดเลือดขาว (anti-phagocytosis) กลไกหนึ่งเนื่องจากการที่มีแคปซูลอยูร่ อบเซลล์ของแบคทีเรี ยทาให้ C3b ที่เกาะ
อยู่บ นผิว ของแบคทีเ รี ย ไม่สามารถจับกับ C3b receptor บนเม็ดเลือ ดขาวหรื อ phagocytes ได้ จึ งไม่ถูก จับกิ น และยัง มี
บทบาทสาคัญในการอยูร่ อดของแบคทีเรี ยด้ วย Endotoxins จะกระตุ้นให้ เกิดการสร้ าง pro-inflammatory cytokines ซึง่ ทาให้
เกิดอาการไข้ ช็อค โลหิตเป็ นพิษ และการติดเชื ้อที่อวัยวะต่างๆ ทัว่ ร่ ายกายได้ Exotoxins มีบทบาทสาคัญในการทาให้ เกิด
อาการท้ องเสียและภาวะแทรกซ้ อนอื่นๆ สาหรับเชื ้อ EHEC ปั จจัยก่อโรคที่มีความรุ นแรงมากที่สดุ ได้ แก่ exotoxin ซึ่งมีชื่อว่า
Shiga toxin (Karch, 2001)
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Shiga toxin (Stx)
Shiga toxin มีชื่อมาจาก toxin ของShigella dysenteriae serotype 1 (O'Brien et al., 1982) ซึ่งมีโครงสร้ างและ
คุณสมบัติเหมือนกันกับที่พบในเชื ้อ EHEC
โครงสร้ างของ Stx
Stx ถูกถอดรหัสสารพันธุกรรมมาจากยีนใน pathogenicity islands (PAI) ซึ่งมาจาก bacteriophages มีขนาด 70
kDa มีโครงสร้ างเป็ นแบบ AB5 holotoxin ซึ่งประกอบด้ วย A subunit ที่มีขนาด 30 kDa (A1 และ A2 fragments ที่มีขนาด
27.5 kDa และ 7.5 kDa ตามลาดับ) และ B subunits ซึ่งประกอบไปด้ วย 5 subunits ที่เหมือนกัน โดยมีขนาด subunit ละ
7.5 kDa (O'Brien & Holmes, 1987, Obrig, 1997) (ภาพที่ 2) B subunits เป็ นส่ว นที่ ใ ช้ ใ นการจับ กับ receptors ของ Stx
ซึ่ง ได้ แ ก่ globotriaosylceramide (Gb3) และจ าพวก glycolipid receptors โดยที่ A subunit ท าหน้ า ที่ สลาย (hydrolyze)
adenine residues ของ 60S ribosomal subunit ของเซลล์สตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม (mammalian cells) (Lingwood, 1996)
ชนิดของ Stx
สามารถแบ่ง Stx ได้ เป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ Stx1 และ Stx2 โดย A subunit ของ Stx ทัง้ สองชนิดมีลาดับนิวคลีโอไทด์
ที่เหมือนกัน 57% และใน B subunits มีลาดับนิวคลีโอไทด์ที่เหมือนกัน 60% (Muthing et al., 2009) Stx1 เป็ นชนิดเดียวกับ
ที่พบใน S. dysenteriae serotype 1 (Takao et al., 1988) Stx2 มีบทบาทคล้ ายกับ Stx1 แต่มีความรุนแรงในการก่อโรคและ
มีความเกี่ยวข้ องกับการทาให้ เกิด HUS มากกว่า (Jenkins et al., 2003) เชื ้อ EHEC อาจผลิต Stx1 หรื อ Stx2 ชนิดใดชนิดหนึง่
หรื ออาจพบผลิตได้ ทงสองชนิ
ั้
ดก็ได้ (O'Brien et al., 1992, Nakao & Takeda, 2000)

ภาพที่ 2 โครงสร้ างของ Shiga toxin ดัดแปลงจาก (Johannes & Romer, 2010)
(a) แสดงรูปร่างของ Shiga toxin ซึง่ ประกอบไปด้ วย A subunit (A1 และ A2 fragments) และ B subunits
(pentameric B subunits)
(b) แสดงโครงสร้ างสายเปบไทด์ของ Shiga toxin และบริ เวณส่วนที่ใช้ จบั กับ globotriaosylceramide (Gb3)
ซึง่ อยูใ่ นส่วน B subunits
(c) แสดงบริ เวณของ A subunit ทีจ่ ะถูกย่อยโดยเอนไซม์ furin และบริ เวณ disulphide bond ที่เชื่อมระหว่าง A1
และ A2 fragments
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บทบาทของ Stx
Stx มี คุณ สมบัติ เ ป็ น cytotoxin คื อ เป็ นพิ ษ ต่อ เซลล์ ห รื อ ท าลายเซลล์ Stx จะจับ กับ receptor ของมัน ซึ่ ง ได้ แ ก่
globotriaosylceramide (Gb3) ผ่ า นทาง B subunits และจะเข้ า ไปในเซลล์ โ ดยกระบวนการ endocytosis โดยจะอยู่ใ น
vesicle หรื อ เรี ย กว่ า endosome และเคลื่ อ น (retrograde transport) ผ่ า น Golgi apparatus และไปยั ง endoplasmic
reticulum จากนัน้ ส่วนของ A subunit จะถูกย่อยโดย furin-like protease ให้ แยกตัวออกมาจากนัน้ A1 fragment จะย่อย
เบสอะดีนีน (adenine residues) ใน 28S ribosomal RNA ของ 60S ribosomal subunit โดยมีผลกับการ folding ของโปรตีน
จึงทาให้ เกิดการยับยังการสั
้
งเคราะห์โปรตีนและทาให้ เกิด apoptosis หรื อการตายของเซลล์ในที่สดุ (Johannes & Romer,
2010, Lee et al., 2010) (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของ Shiga toxin ภายในโฮสต์เซลล์
B subunits ของ Shiga toxin จับกับ Gb3 ซึ่งเป็ น receptor บนผิวของเซลล์จากนันถู
้ ก endocytosis เข้ ามาอยู่ใน
endosome และการเคลื่อ นที่ (retrograde transport) ภายในเซลล์ ไปยัง Golgi apparatus และ endoplasmic reticulum
จากนัน้ A subunit (fragment A) จะถูกย่อยและไปยัง ribosome ทาให้ เกิดการ ยับยัง้ การสังเคราะห์โปรตีนซึ่งทาให้ เซลล์
ตายในที่สดุ
Hemolytic uremic syndrome (HUS)
HUS มีลกั ษณะอาการที่สาคัญ ได้ แก่ ซีดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (microangiopathic hemolytic anemia) ภาวะ
เกล็ดเลือดต่า (thrombocytopenia) และไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure) ในทางพยาธิ สภาพ HUS เป็ นลักษณะของ
การอุดตันของหลอดเลือดที่ไต (glomerular thrombotic microangiopathy) เนื่องจาก endothelial cells ถูกทาลาย โดยที่
เซลล์จะเริ่ มมีการบวมและหลุดออกจาก basement membrane จากนันจะเกิ
้
ดการกระตุ้นของระบบการแข็งตัวของเลือด
(coagulation) มีการแสดงออกของ von Willebrand factor (vWF) ซึ่งทาให้ มีการดึงดูดเกล็ดเลือด (platelet) และเกิดการ
รวมตัวของ fibrin ทาให้ เกิด microthrombi เกิ ดการอุดตันในหลอดเลือดและทาให้ เม็ดเลื อดแดงถูกทาลาย (Ruggenenti
et al., 2001)
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โดยทัว่ ไปแล้ ว สาเหตุของการเกิด HUS สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ชนิด ตามสาเหตุที่แตกต่างกัน ได้ แก่
1) Typical HUS หรื อ diarrhea-associated HUS (D+HUS) หรื อ EHEC-associated HUS (eHUS) มี ส าเหตุเ กิ ด
จากการติดเชื อ้ EHEC หรื อ STEC พบว่า 90% ของผู้ที่มีอาการ HUS เป็ นชนิด D+HUS ผู้ที่ติดเชื อ้ EHEC แล้ วพบว่าจะมี
ประมาณ 10% ของผู้ที่ติดเชื ้อเกิด HUS ตามมา โดยส่วนใหญ่จะพบในเด็กเล็กอายุต่ากว่า 5 ปี และในผู้สงู อายุ
2) Atypical HUS (aHUS) หรื อ non-diarrhea hemolytic uremic syndrome (D-HUS) พบ HUS ชนิดนี ้ไม่มากนัก
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อหายแล้ วสามารถเกิดอาการซ ้ากลับมาอีกได้ (recurrence) aHUS ไม่ได้ เกิดจากการติดเชือ้ EHEC แต่
อย่างไรก็ตามสามารถพบอาการท้ องเสียได้ ในผู้ป่วยบางราย (Rosales et al., 2012) สาเหตุของการเกิด aHUS คือ เกิดจาก
ความบกพร่ อง การกลายพันธุ์ (mutations) หรื อเกิ ด polymorphisms ของโปรตีนที่เป็ นตัวควบคุมการทางาน (regulatory
proteins) ของระบบคอมพลีเมนท์ (complement system) ซึง่ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับ alternative pathway ได้ แก่ complement
factor H (CFH), complement factor H-related proteins 1,3, 4 (CFHR-1, CFHR-3, CFHR-4), membrane co-factor
protein (MCP หรื อ CD46), factor I (FI), complement activators factor B (FB), complement component 3 (C3)เป็ นต้ น
(Zipfel et al., 2007, Jozsi et al., 2008, Dragon-Durey et al., 2009, Moore et al., 2010) ความบกพร่องของโปรตีนดังกล่าว
ทาให้ ไม่สามารถควบคุมการทางานของระบบคอมพลีเมนท์ได้ เกิดการกระตุ้นคอมพลีเมนท์มากเกินไป จึงทาให้ เกิดความ
เสียหายกับเซลล์ร่างกาย นอกจากนี ้ยังพบ aHUS ในผู้ป่วยที่มี FH autoantibodies ซึ่งเกิดจากความบกพร่ องของ CFHR-1
และทาให้ สามารถจัดเป็ น HUS อีกกลุม่ หนึ่งได้ ว่า DEAP-HUS (Deficiency of CFHR plasma proteins and Autoantibody
Positive form of Hemolytic Uremic Syndrome) (Zipfel et al., 2010)
กลไกการเกิด Typical HUS
ดังที่กล่า วข้ างต้ น typical HUS เกิ ดจากการติดเชื อ้ EHEC หรื อ E. coli ที่มีการผลิต Stx ได้ ทาให้ มีการติดเชื อ้ ที่
ทางเดินอาหารมีอาการท้ องเสีย แบบมีเลือดปน ซึง่ บทบาทของ Stx ในการทาให้ เกิดการท้ องเสียนันคล้
้ ายกับ exotoxin ชนิดอื่น
โดยทาให้ เกิ ดการติดเชื อ้ ที่บริ เวณลาไส้ ใหญ่ Stx จะไปทาลาย brush border microvilliในลาไส้ ใหญ่ Stx สามารถทาลาย
microvascular endothelial cells ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด เลื อ ดออกในล าไส้ ใ หญ่ (hemorrhagic colitis) จึ ง พบอุจ จาระมี เ ลื อ ดปน
(Jacewicz et al., 1999)
สาหรับกลไกในการเกิด HUS นัน้ หลังจากที่ Stx เข้ าไปในทางเดินอาหารและอยู่ภายใน intestinal epithelial cells
แล้ ว Stx จะสามารถผ่านออกไปยังกระแสเลือดได้ กระบวนการดังกล่าวนี ้ยังไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั แต่อาจเกี่ยวข้ องกับการจับกับ
Gb4 (globotriosylceramide) receptors บน epithelial cells (Zumbrun et al., 2010) เซลล์เป้าหมายของ Stx คือ glomerular
endothelial cells ที่ไต และคาดว่า Stx จะเคลื่อนที่ภายในกระแสเลือดไปยังไตโดยอาศัยการจับกับเซลล์ ต่างๆ ที่อยู่ในกระแส
เลือด มีงานวิจัย พบว่า Stx สามารถจับได้ กับ P blood group antigens บนเม็ดเลือดแดง, ลิมโฟไซต์ชนิด B (Cohen et al.,
1990), โมโนไซต์ , กรานูโลไซต์ (te Loo et al., 2000), เกล็ดเลือดและกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เกาะกับเม็ดเลือดขาว (plateletleukocyte aggregates; PLAs) (Cohen et al., 1990, Bitzan et al., 1994, Lingwood, 1999, te Loo et al., 2000, Stahl
et al., 2009) โดยที่พบว่านิวโตรฟิ ลน่าจะเป็ นเซลล์ที่สาคัญที่สดุ ในการนา Stx ไปยังไต (te Loo et al., 2000) และมีงานวิจยั ให้
เหตุผลสนับสนุนว่า Stx จับกับ receptor บนนิวโตรฟิ ลได้ อย่างหลวมๆ (low affinity) ดังนันเมื
้ ่อ Stx เจอกับ Gb3 ก็จะหลุดออก
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จาก receptor บนนิวโตรฟิ ลและไปจับกับเซลล์ที่มี Gb3 แทน (Griener et al., 2007) Brigotti และคณะยังพบอีกว่า receptor
ที่อยูบ่ นนิวโตรฟิ ลที่ทาหน้ าที่จบั กับ Stx ได้ แก่ Toll-like receptor (TLR) 4 (Brigotti et al., 2013)
Gb3 พบได้ บน endothelial cells ที่ไต สมอง ตับ ตับอ่อน หัวใจ และ hematopoietic cells (Ergonul et al., 2003,
Griener et al., 2007) สามารถถูกกระตุ้นให้ แสดงออกได้ โดย proinflammatory cytokines อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานแน่
ชัดที่อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงไปเกิดโรคที่ไต แต่ก็อาจเป็ นไปได้ ว่า Gb3 มีการแสดงออกที่ไตมากที่สดุ นอกจากนี ้แล้ วยังมี
รายงานพบว่า podocytes และ renal tubules ก็มีการแสดงออกของ Gb3 เช่นกัน (Hughes et al., 1998, De Petris et al.,
2006, Morigi et al., 2006, Locatelli et al., 2014) Stxใช้ B subunits จับ กับ Gb3 จากนัน้ จะถูก น าเข้ า ไปในเซลล์ โ ดย
กระบวนการ endocytosis และอยู่ภายใน endosome จากนันเคลื
้ ่อน (retrograde transport) ผ่าน Golgi apparatus และ
endoplasmic reticulum ส่ ว น A subunit จะถู ก ย่ อ ยและ A1 fragment จะย่ อ ยอะดี นี น (adenine residues) ใน 28S
ribosomal RNA มีผลให้ เกิ ดการยับยัง้ การสังเคราะห์ โปรตีน และท าให้ เกิ ด apoptosis ของเซลล์ และยังมี รายงานพบว่า
Stx สามารถทาลาย nuclear DNA ของเซลล์ซงึ่ ชักนาให้ เกิดการ apoptosis ได้ (Brigotti et al., 2002)
นอกจากนี ้แล้ ว มีงานวิจยั พบว่า Stx จะทาหน้ าที่เสมือนเป็ น NF-κβ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ glomerular endothelial
cells หลัง่ cytokines เช่น interleukin-8 (IL-8) และยังกระตุ้นให้ มีการแสดงออกของ P-selectin ซึ่งเป็ นโมเลกุลที่ทาหน้ าที่
จับกับเม็ดเลือดขาวบนผิวของ glomerular endothelial cells ด้ วยจึงทาให้ มีการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวมาที่ไตมากขึน้
(Zoja et al., 2002)
การจับกับของ Stx กับเซลล์เม็ดเลือดยังไปกระตุ้น macrophage ให้ มีการหลัง่ cytokines, tumor necrosis factoralpha (TNF-alpha), interleukin-1 beta (IL-1 beta), IL-6 และ IL-8 ซึ่งสนับสนุนให้ เกิด glomerular endothelial และ renal
tubular ถู ก ท าลาย (van Setten et al., 1996, Nakao & Takeda, 2000) การตายของ microvascular endothelial cells
ยังกระตุ้นให้ เกิดการทางานของเกล็ดเลือด (platelet activation) และการสร้ าง fibrin ซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิดภาวะอุดตัน
ของหลอดเลื อ ด (thrombosis) และเกิ ด thrombocytopenia นอกจากนี แ้ ล้ ว von Willebrand factor (vWF), platelet
aggregating factor และ plasminogen activator inhibitor-1 ซึ่งถูกหลัง่ มาจาก activated endothelial cells ก็ยงั ทาให้ เกิด
platelet adhesion และmicrothrombi formation บน endothelial cells
การศึกษาความสัมพันธ์ ของ Stx กับ vWF ซึง่ เป็ น multimeric plasma glycoprotein มีบทบาททาให้ เกิดการรวมตัว
ของเกล็ดเลือดพบว่า Stx สามารถจับกับ vWF ได้ และยังสามารถยับยังการท
้
างานของ ADAMTS13 ซึง่ เป็ นเอนไซม์ที่ทาหน้ าที่
ย่อย vWF (Nolasco et al., 2005, Lo et al., 2013) ดังนันจึ
้ งทาให้ เกิ ดการรวมตัวกันของเกล็ดเลือดที่มากเกินไปและเป็ น
สาเหตุหนึง่ ทาให้ เกิดการอุดตันของหลอดเลือด กลไกการเกิด HUS จากเชื ้อ EHEC แสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงกลไกการเกิด hemolytic uremic syndrome (HUS) โดย Shiga toxin
(a) หลังจากที่ได้ รับเชื ้อ STEC หรื อ EHEC เข้ าไปในระบบทางเดินอาหาร
(b) เชื ้อหลัง่ Stx ซึง่ จับกับ Gb3 receptor ซึง่ ทาให้ เกิดการยับยังการสั
้
งเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ ทาให้ เกิด
apoptosis รวมถึงมีการหลัง่ pro-inflammatory cytokines และ chemokines ต่างๆ
(c) Stx จับกับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์อื่นๆ เพื่อเคลือ่ นไปยังไต
(d) glomerular endothelial cells ถูกกระตุ้นให้ มีการแสดงออกของ receptor ต่างๆ การทางานของ coagulation
factors และ adhesion molecules ซึง่ ยังส่งผลให้ เกิดการรวมตัวของเม็ดเลือดขาวจานวนมาก เกิดการอักเสบ
(inflammation) เกิดการอุดตันของเลือด (thrombosis) และทาให้ เกิดการทางานของไตผิดปกติในที่สดุ
(Heyderman et al., 2001)
อย่างไรก็ตาม กลไกในการเกิด HUS จากการติดเชื ้อ EHEC ก็ยงั ไม่สามารถอธิบายได้ ทงหมด
ั้
และปั จจุบนั การศึกษา
ในหนูทดลองก็ ยัง ไม่ประสบความสาเร็ จ มากนัก เนื่ องจากในหนูไม่มี การแสดงออกของ Gb3 ซึ่ง เป็ น receptor ของ Stx
นอกจากกลไกการเกิดโรคที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ เมื่อไม่นานมานี ้ พบว่านอกจากที่ Stx จะมีผลทาลายเซลล์โดยตรงแล้ ว ระบบ
คอมพลีเมนท์ก็มีความเกี่ยวข้ องกับกลไกการเกิด HUS โดยพบว่า Stx สามารถกระตุ้นให้ เกิดการทางานของระบบคอมพลีเมนท์
ที่มากขึ ้น (Orth et al., 2009) ซึง่ สามารถส่งผลทาให้ เซลล์ถกู ทาลายได้ เช่นกัน
กลไกการเกิด Typical HUS กับระบบคอมพลีเมนท์
ระบบคอมพลีเมนท์เป็ นระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายชนิด innate immune response ประกอบไปด้ วยโปรตีนประมาณ
30 - 40 ชนิด ทังที
้ ่อยู่อิสระใน plasma และที่อยู่บนผิวของเซลล์ มีบทบาทในการทาลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ ามาสู่ร่างกาย
กาจัด เซลล์ ที่ ตายแล้ ว และเกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาให้ เ กิ ด adaptive immunity เป็ นต้ น การกระตุ้น ระบบคอมพลีเ มนท์
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แบ่งออกได้ เป็ น 3 กลไก (pathways)ได้ แก่ classical pathway, lectin pathway และ alternative pathway โดยมีการกระตุ้นที่
ต่างกันคือ classical pathway และ lectin pathway เกิ ดจาก antigen-antibody complex หรื อการจับ กับ จุลินทรี ย์ สาหรั บ
alternative pathway สามารถเกิดได้ โดยไม่ต้องอาศัยแอนติบอดีเป็ นตัว กระตุ้น แต่สามารถถูกกระตุ้นได้ โดยสารหลายชนิด
เช่น โพลีแซคคาไรด์ที่ผนังเซลล์ ของแบคทีเรี ย เป็ นต้ น ท้ ายสุดของการกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์จะทาให้ เกิด membrane
attack complex (MAC) เกิดเป็ นช่องที่ผิวเซลล์และทาให้ เซลล์ตาย การเกิดการทางานของระบบคอมพลีเมนท์ที่มากเกินไป
สามารถทาให้ เซลล์ที่บริ เวณนันเกิ
้ ดความเสียหายได้ อย่างไรก็ตามในระบบคอมพลีเมนท์ก็มีโปรตีนที่ทาหน้ าที่ควบคุมการ
ทางานของระบบคอมพลีเมนท์ไม่ให้ ถกู กระตุ้นมากเกินไป เช่น factor H, factor I, CD46 หรื อ membrane cofactor protein
เป็ นต้ น (ภาพที่ 5)
เป็ นที่ทราบกันว่าความบกพร่ องของการทางานในระบบคอมพลีเมนท์ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ เกิ ด atypical HUS
แต่ ส าหรั บ typical HUS มี ส าเหตุม าจากการติ ด เชื อ้ EHEC อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ไม่ น านมานี ม้ ี ง านวิ จัย ค้ น พบว่ า ระบบ
คอมพลีเมนท์ก็มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการเกิด typical HUS ได้ เช่นกัน

ภาพที่ 5 ระบบคอมพลีเมนท์ การกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์ประกอบด้ วย 3 pathways ได้ แก่ classical pathway,
lectin pathway และ alternative pathway โดยสุดท้ ายแล้ วทัง้ 3 pathways ทาให้ เกิด terminal
membrane attack complex เหมือนกัน (Oksjoki et al., 2007)
มีการศึกษาพบว่า Stx สามารถกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์ ผ่านทาง alternative pathway ได้ (Orth et al., 2009)
และยัง พบการเกิ ด C3 deposition บน platelet-leukocyte complex ของผู้ป่ วย typical HUS ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกิ ด การ
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กระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์ขึ ้นบนผิวของเซลล์ (Stahl et al., 2011) การศึกษาปริ มาณโปรตีนในระบบคอมพลีเมนท์ใน serum
ของผู้ ป่ วยที่ เ ป็ น acute typical HUS พบว่ า มี ป ริ ม าณ factor B (Bb) และ soluble terminal complement complex หรื อ
sC5b-9 มากกว่าในคนปกติและในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ าย ซึ่งชีใ้ ห้ เห็นว่าระบบคอมพลีเมนท์มีการถูกกระตุ้นในช่วงเวลา
เริ่ มต้ นที่เป็ น HUS (Thurman et al., 2009, Ferraris et al., 2015) Stx ทาให้ เกิดการกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์ และ C3a
ที่เกิดมีผลกับการแสดงออกของ P-selectin ทาให้ เกิด microvascular thrombosis นอกจากนี ้แล้ วการทดลองในหนูที่มี factor
B บกพร่ อง (factor B-deficient mice) ซึง่ factor B เป็ นตัวสาคัญในการกระตุ้นคอมพลีเมนท์ พบว่าไม่เกิดความผิดปกติของ
glomerular cells หรื อการทางานของไตผิดปกติ ชี ้ให้ เห็นว่าคอมพลีเมนท์มีบทบาทสาคัญในการทาให้ เกิดโรค อย่างไรก็ตาม
การทดลองในหนูทดลอง บางครัง้ อาจจะไม่ประสบความสาเร็ จมากนัก เนื่องจากหนูทดลองอาจจะไม่เกิดภาวะ glomerular
thrombotic microangiopathy เลยก็ ไ ด้ เ นื่ อ งจากปกติ แ ล้ ว หนูไม่ มี Gb3 ซึ่ ง เป็ น receptor ของ Stx (Morigi et al., 2011)
Rvidsson และคณะ พบว่ า Stx สามารถกระตุ้ นให้ เม็ ด เลื อ ดแดงแตก (complement-mediated hemolysis) และเกิ ด
complement-coated red blood cell microvesicles ซึ่ ง เป็ นสาเหตุใ ห้ เ กิ ด ภาวะหลอดเลือ ดอุด ตัน ได้ (Arvidsson et al.,
2015)
โปรตี น ที่ท าหน้ าที่ ค วบคุมการท างานของระบบคอมพลีเมนท์ มีบ ทบาทสาคัญ มากในการควบคุม การท างาน
ไม่ให้ มากเกินไป มีหลายงานวิจัย อธิ บายกลไกของ Stx ในการจับกับโปรตีนดังกล่าวซึ่งจะมีผลทาให้ เกิดการกระตุ้นระบบ
คอมพลีเมนท์ที่มากเกินไปและทาให้ เซลล์ถกู ทาลายได้ ในที่สดุ Orth และคณะ พบว่า Stx สามารถจับกับ factor H และทาให้
การทางานของ factor H บนผิวของ epithelial-like cells ช้ าลง (Orth et al., 2009) นอกจากนี ้ Stx ยังสามารถจับได้ กบั โปรตีน
ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ FH ตัวอย่างเช่น factor H-like protein 1 (FHL-1) และ factor H-related protein1(FHR-1) ซึ่งเป็ น
โปรตีนที่มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับการควบคุมการทางานระบบคอมพลีเมนท์เช่นกัน (Poolpol et al., 2014) Stx ลดการแสดงออก
ของ CD59 บน renal tubular epithelial และ glomerular endothelial cells (Ehrlenbach et al., 2013) นอกจากนี ้แล้ ว ยังมี
รายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วย typical HUS ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับ mutation ของ CD46 ซึง่ ทาให้ การทาหน้ าที่ในการควบคุม
ระบบคอมพลี เ มนท์ ลดลง (Fang et al., 2008) และมี ร ายงานพบ mutation ของ FH gene ในผู้ป่ วยที่ เ ป็ น typical HUS
(Caillaud et al., 2016)
การรักษา typical HUS ปั จจุบนั ใช้ การรักษาตามอาการ อาจเป็ นการฟอกไตการเปลีย่ นถ่ายพลาสมา หรื ออาจต้ องมี
การปลูกถ่ายไต (Keir et al., 2012) เมื่อไม่นานมานี ้ การรักษาด้ วยยาชนิดเดียวกับ aHUS ได้ ถกู นามาใช้ เป็ นครัง้ แรกในผู้ป่วย
อายุ 3 ปี จานวน 3 คน ในช่วงที่มีการระบาดในประเทศเยอรมัน นี โดยการให้ eculizimab ซึ่งเป็ น monoclonal antibody
ต่อโปรตีน C5 ของระบบคอมพลีเมนท์ โดย eculizimab จะไปจับกับ C5 ทาให้ ยบั ยังการท
้
างานของระบบคอมพลีเมนท์ ดังนัน้
จึงช่วยป้องกันไม่ให้ เซลล์ถกู ทาลายได้ (Lapeyraque et al., 2011) ผลของการรักษาด้ วย eculizimabในผู้ป่วย typical HUS
พบว่าให้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ
ดังนัน้ จากงานวิจัยที่ได้ กล่าวมา น่าจะสามารถยืนยันได้ ว่าระบบคอมพลีเมนท์เป็ นอีกกลไกหนึ่งในการทาให้ เกิด
typical HUS กล่าวคือ Stx ทาให้ เกิดการกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์โดยที่อาจไปยับยังการท
้
างานของโปรตีนที่เป็ นตัวควบคุม
ระบบคอมพลีเมนท์ และผลจากการกระตุ้นคอมพลีเมนท์ก็ทาให้ เกิดกลไกต่างๆ ที่สง่ ผลทาให้ เกิด HUS ในที่สดุ
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บทสรุ ป
การติดเชื ้อ EHEC หรื อ STEC ทาให้ เกิดการติดเชื ้อในระบบทางเดินอาหารและสามารถเกิด HUS ซึง่ เป็ นอาการแทรก
ซ้ อนที่รุนแรงได้ Stx เป็ นปั จจัยก่อโรคที่สาคัญ และกลไกในการทาให้ เกิ ด HUS เกิ ดจากการที่ Stxไปทาลายเซลล์โดยตรง
นอกจากนี ้ระบบคอมพลีเมนท์ก็ยงั มีความเกี่ยวข้ องในการทาให้ เกิด HUS ได้ อีกด้ วย การศึกษาถึงกลไกในการเกิดโรค HUS มี
ความสาคัญมาก และในปั จจุบนั ก็ยงั มีนกั วิจยั หลายท่านที่พยายามศึกษาเพื่อให้ ทราบถึงกระบวนการเกิดโรคอย่างละเอียด
และโดยเฉพาะกลไกที่จะทาให้ อธิ บายได้ ว่า เพราะเหตุใดจึงเกิ ด HUS ในผู้ป่ วยบางกลุ่ม ทัง้ นีน้ อกจากจะทาให้ เข้ าใจถึ ง
กระบวนการเกิดโรคแล้ วยังมีประโยชน์อย่างมากในด้ านของการค้ นหาวิธีป้องกันและรักษาทีม่ ีประสิทธิภาพอีกด้ วย
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