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  โรคตดิเชือ้จากรา Penicillium marneffei หรอืโรค Penicilliosis marneffei เป็นโรคชนิดฉวย

โอกาสทีส่าํคญัโรคหน่ึงในผูป้ว่ยตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่อาจใชบ่้งชีช่้วยในการวนิิจฉยัโรคเอดสโ์ดยเฉพาะ

สาํหรบัผูท้ีอ่าศยัในแหล่งของเชือ้ พบโรคน้ีม ีendemic ในหลายประเทศของ เขตเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ ทางตอนใตข้องจนี  ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ  ทีอ่ยูน่อกเขต endemic ไดแ้ก่ เนเธอรแ์ลนด์ 

ออสเตรเลยี อติาล ีเบลเยยีม ฝรัง่เศส สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนี ญีปุ่น่ เป็นตน้  พบวา่ผูป้ว่ย

เหลา่น้ีมปีระวตัเิคยเดนิทางไปในเขต endemic ของโรคน้ีมาก่อน อาการของผูป้ว่ยโรค  penicilliosis 

มคีวามรนุแรงมากน้อยแตกต่างกนั ขึ้ นกบัความตา้นทานของรา่งกายหรอื ขึน้กบัทางทีเ่ชือ้เข้ าสู่

รา่งกาย ปรมิาณ และความรุนแรงในการก่อ โรคของเชือ้  Penicilliosis ในผูป้ว่ยโรคเอดสม์อีาการ

รว่มทีส่าํคญัคอื  เป็น แบบแพรก่ระจาย มไีข ้ไอ น้ําหนกัลด พบการตดิเชือ้ทีต่่อมน้ําเหลอืง ไข

กระดกู ตบัและมา้ มโต ซดี เมด็เลอืดขาวเพิม่จาํนวน มี แผลเป็นตุ่มทีผ่วิหนงัแบบแพรก่ระจาย
  

มี

หลายรายทีม่ลีกัษณะตุ่มแบบบุ๋มตรง กลาง (umbilicated papules) เป็นแผล เน้ือตาย  (central 

necrosis) โรคทีผ่วิหนงัพบรอ้ยละ 70 ของผูป้ว่ย พบทีบ่รเิวณหน้า แขน ขา และลาํตวั นอกจากน้ี

อาจพบรอยโรคไดท้ี ่ไต กระดกู ขอ้ เยือ่หุม้หวัใจ  อวยัวะเพศ  โรค มกัรนุแรงถงึตายถา้ไมไ่ดร้บัการ

รกัษา  

 P. marneffei เป็นเชือ้ชนิดเดยีวในตระกลู Penicillium ทีม่คีณุสมบตัเิป็นราสองรปู  คอืมรีปู

เป็นราสาย (mycelial form) ในธรรมชาต ิหรอืทีอุ่ณหภมู ิ 25-28°C และมรีปูเป็นยสีต ์ (yeast form) 

ขณะก่อโรค หรอืเมือ่เจรญิ ทีอุ่ณหภมู ิ37°C   พบ P. marneffei ครัง้แรกในประเทศเวยีตนาม โดย

ทาํใหเ้กิดโรคในสตัวแ์ทะคอือน้ หรอื bamboo rat (Rhizomys sinensis) การตดิเชือ้ในคนครัง้แรก

เป็นแบบไดร้บัเชือ้จากอุบตัเิหตุ ในหอ้งปฎบิตักิารทีท่าํการแยกเชื้ อ การตดิเชือ้ทีพ่บต่อมาภายหลงั

เป็นการตดิเชือ้จากธรรมชาติ  การตดิเชือ้จากธรรมชาตหิรอืจากสตัวม์าสูค่นเกดิไดอ้ยา่งไรยั งไม่

ทราบแน่ชดั เน่ืองจากผูป้ว่ยสว่นใหญ่มรีอยโรคทีป่อดรว่มดว้ย คาดว่าผูป้่วยน่าจะไดร้บั เชือ้ทางการ

หายใจ ภมูคิุม้กนัแบบไมจ่าํเพาะ ของรา่งกาย (phagocytic cells) เป็นดา่นแรกที่มบีทบาทสาํคัญใน

การกาํจดัเชือ้  นอกจากน้ี CD4+ T cells จะเป็นตวัทีม่บีทบาทสาํคญัในการกาํจดัเชือ้น้ี 

 องคค์วามรูต่้างๆ ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัของกลุ่มโดยยอ่มดีงัน้ี 

 

การศึกษาแหล่งของเช้ือ และระบาดวิทยา 

          ตรวจพบเชือ้ P. marneffei จากอวยัวะภายในของอน้หรอื bamboo rat ชนิด Rhizomys 

sumatrensis และจากอน้ขนาดเลก็ หรอื bay bamboo rat (Cannomys badius) และพบเชือ้ในดนิที่

เกบ็จากรอูน้ 1 ตวัอยา่ง เมือ่เทยีบกบัการศกึษาในอน้ทีป่ระเทศอื่นเป็นตามตารางที ่1  
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การศกึษาถงึความหลากหลายของเชือ้โดยวธิ ี restriction fragment length polymorphism 

(RFLP) และวธิ ี multilocus microsatellite typing (MLMT) ในเชือ้ทีแ่ยกจากผูป้ว่ยและจาก

สิง่แวดลอ้ม สามารถจดัเชือ้เป็นกลุ่ม “eastern” ไดแ้ก่เชือ้จากประเทศจนี ฮ่องกง อนิโดนีเซยี และ

เวยีตนาม สาํหรบักลุ่ม “western” ไดแ้ก่เชือ้จากอนิเดยี และไทย  การศกึษาเชือ้จากอน้ทีอ่าศยัใน

เขตเดยีวกนัจะมคีวามคลา้ยกนั แต่ต่างจากเชือ้ในอน้ทีม่าจากต่างแหลง่  เป็นขอ้มลูทาง population 

genetics เบือ้งตน้ของเชือ้ P. marneffei มผีลจากการทาํ MLMT น้ีแสดงใหเ้หน็ถงึ P. marneffei  

isolates จากอน้และจากผูป้ว่ยวา่เป็นชนิดเดยีวกนั บ่งถงึความเป็นไปไดข้องการตดิเชือ้จากอน้มาสู่

คน   

 

การศึกษาแอนติเจน 

การศกึษาแอนตเิจนของเชือ้ P. marneffei ไดผ้ลสรปุดงัน้ี การตรวจแอนตบิอดชีนิด Ig G 

ในซรีัม่ผูป้ว่ยโรคเอดสท์ีต่ดิเชือ้ P. marneffei ดว้ยวธิ ีWestern blot พบวา่แอนตเิจนจาก P. 

marneffei รปูยสีตท์ีอ่ยูใ่นน้ําเลีย้งเชือ้และทีส่กดัจากตวัเชือ้ ทีม่คีวามจาํเพาะต่อ P. marneffei คอื

แอนตเิจนขนาด 50, 54, และ 61 กโิลดลัตนั แอนตเิจนขนาด 50, 54 กโิลดลัตนั มขีอ้มลูเบือ้งตน้

แสดงวา่น่าจะมปีระโยชน์นําไปใชต้รวจวนิิจฉยัโรคในระยะตน้ๆได ้

 

การตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา  

ไดพ้ฒันาวธิ ีPCR/hybridization, nested PCR โดยออกแบบprimers มาจากสว่นหน่ึงของ 

internal transcribed spacer และ 5.8 S rRNA (ITS1 – 5.8S – ITS2) และ 18 S rRNA ของ P. 

marneffei และมกีารนําไปใชต้รวจดเีอนเอของเชือ้จากซรีมัผูป้ว่ยไดร้วดเรว็ 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อโรคของ P. marneffei 

ได้ทาํการศกึษาโปรตนีแอนตเิจนในเชือ้ Penicillium marneffei ในระดบัโมเลกุล โดยสรา้ง

ธนาคาร complementaty DNA ขึน้ ตรวจคดักรองดว้ยแอนตบิอดจีากผูป้ว่ยโรคเอดสท์ีต่ดิเชื้ อราน้ี 

สามารถแยกยนีได้ หลายยนี ซึง่ยนีทีแ่ยกได ้มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการตอบสนองต่อภาวะ

เครยีดและการปรบัตวัของเชือ้ หากไดท้าํการศกึษาเพิม่เตมิดา้นบทบาทของโปรตนีเหลา่น้ีในเชือ้ P. 

marneffei กอ็าจใชเ้ชือ่มโยงในการอธบิายกลไกการก่อโรคของเชือ้น้ีได ้นอกจากน้ี โปรตนีเหลา่น้ี

น่าจะสามารถใชใ้นการตรวจวนิิจฉยัการตดิเชือ้ การพฒันาวคัซนี รวมไปถงึการศกึษาดา้นระบาด

วทิยาของเชือ้ได้ดว้ย ยนีทีไ่ดร้ายงานแลว้คอื ยนีกาํหนด catalase-peroxidase (cpeA), heat shock 

protein 30, heat shock protein 70, เป็นตน้  นอกจากน้ียงัไดศ้กึษายนีทีน่่าสนใจโดยวธิอีอกแบบ 

degenerate primers สามารถแยกยนีกาํหนดการสรา้ง superoxide dismutase (sodA) ซึง่เป็น 

enzyme ทีเ่ปลีย่น superoxide radicals ใหเ้ป็น H2O2 และ O2  มบีทบาทช่วยการอยูร่อดของเชือ้
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ชนิดทีเ่จรญิก่อโรคอยูภ่ายในเซลล ์และไดท้าํการแยก gpdA gene ของเชือ้ P. marneffei และศกึษา

การแสดงออกเปรยีบเทยีบกบั isocitrate lyase gene (acuD) ซึง่เกีย่วขอ้งกบั glyoxylate cycle ใน

การใช ้C2 compounds (เช่น สารทีไ่ดจ้ากการสลายกรดไขมนั ) เป็นแหลง่ของคารบ์อนในขบวนการ 

gluconeogenesis จากผลการทดลองพบว่า ขณะทีเ่ชือ้ P. marneffei ตดิเชือ้ภายในเซลล ์

macrophage มกีารแสดงออกอยา่งมากของ acuD และม ีdownregulation ของ glycolytic gpdA 

gene ซึง่บ่งถงึภาวะทีข่าด glucose ภายในเซลล ์macrophage และมกีารเปลีย่นไปใช ้ glyoxylate 

pathway แทน เป็นการปรบัตวัของเชือ้ราใหส้ามารถมชีวีติรอดอยูไ่ดภ้ายในเซลล ์

เมลานินเป็นสารประกอบโมเลกุลชงิซอ้นทีม่ขีนาดใหญ่ สามารถพบในเชือ้ราไดม้ากมาย

หลายชนิด รวมทัง้เชือ้ราทีก่่อโรคในคนดว้ย จากการศกึษาทีผ่า่นมาไดเ้ตรี ยม Anti-melanin 

Monoclonal Antibodies (MAbs) โดยในการทดลองน้ีจะทาํการสกดั melanin จากเชือ้ 

Aspergillus fumigatus  โดยใชว้ธิ ีBiophysics สามารถนํามาเตรยีม anti-melanin MAbs ทีม่ ี

ความสามารถในการทาํปฏกิริยิากบัเมลานินไดห้ลากหลายชนิด ไดแ้ก่เมลานิน  ทีส่กดัจากเชือ้ รา 

Cryptococcus neoformans, Aspergillus niger, Sporothrix schenckii, และ Penicillium 

marneffei  รวมทัง้ melanin ทีส่กดัจากหมกึดาํของปลาหมกึ และ melanin ทีส่งัเคราะหโ์ดยวธิี

ทางเคม ี (synthetic melanin) ผลการทดลองชีใ้หเ้หน็วา่ Anti-melanin MAbs สามารถทาํ

ปฏกิริิยาไดท้ัง้ DOPA melanins และ DHN melanins ซึง่เป็นการบ่งบอกวา่ เมลานินทีม่ ี

หลากหลายชนิดน้ี มคีวามเหมอืนกนัของ antigenic determinant หรอื epitope ซึง่สามารถตรวจ

ยนืยนัไดด้ว้ย MAbs น้ี นอกจากน้ียงันํา MAbs ทีเ่ตรยีมไดม้าใช้ศกึษาการสรา้งเมลานินของเชือ้ 

P. marneffei พบวา่ P. marneffei สรา้งเมลานินไดท้ัง้ขณะทีอ่ยูใ่นธรรมชาตแิละขณะทีก่่อโรคใน

คน และตรวจพบเอนไซม ์laccases ของเชือ้ P. marneffei ทัง้ในรปูราสายและ รปูยสีต ์ เอน็ไซม ์

laccases อาจมบีทบาทสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการก่อโรคของเชือ้รา P. marneffei  

ซึง่จะไดท้าํการศกึษาต่อไป  

  นอกจากน้ีองคค์วามรูท้ีไ่ด ้สามารถนําไปศกึษาการสรา้งเมลานินจากเชือ้ 

Paracoccidioides brasiliensis), Histoplasma capsulatum และ Sporothrix schenckii ซึง่ราทัง้ 

3 ชนิดน้ีจดัเป็นราสองรปู จากผลการศกึษาพบวา่เชือ้ราทัง้ 2 ชนิดน้ีสามารถสรา้งเมลานิน ไดท้ัง้

ในรปูราสาย และ รปูสา่ (yeast form) ทีอุ่ณหภมู ิ25°C และ 37°C ตามลาํดบั รวมทัง้เชือ้ 

Scytalidium dimidiatum ทีพ่บการสรา้งเมลานินดว้ยเช่นกนั  

จากการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่เมลานินมบีทบาททีส่าํคญั  ทีช่่วยปกป้องเชือ้ราไมใ่หถ้กู

กําจดัดว้ยเซลลเ์มด็เลอืดขา วขณะทีอ่ยูใ่นรา่งกายของคน โดยพบวา่เมลานินสามารถยบัยัง้การ

หลัง่ pro-inflammatory cytokines โดยเฉพาะ Tumor necrosis factor (TNF) -∝ จากเซลล ์

macrophage ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ในการศกึษาบทบาทของเมลานิน  ต่อภมูคิุม้กนั (immune 
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response) ก่อใหเ้กดิแนวความคดิทีจ่ะศกึ ษาบทบาทความสาํคญัของเมลานินต่อกลไกการเกดิ

โรคตดิเชือ้  P. marneffei  มากยิง่ขึน้ ซึง่ยงัไมเ่คยมกีารศกึษามาก่อนหน้าน้ี  

สรปุงานวจิยัในกลุม่ไดเ้ริม่ตัง้แต่ความพยายามในการศกึษาถงึแหลง่อาศยัในธรรมชาต ิ

การศกึษาดา้นความหลากหลายของเชือ้  และระบาดวทิยา การศกึษาการตรว จวนิิจฉยัที่

เหมาะสม รวดเรว็ การศกึษาถงึแอนตเิจนของเชือ้โดยเน้นชนิดทีส่ามารถกระตุน้การตอบสนอง

ของรา่งกาย และศกึษาชนิดของยนีทีก่าํหนดการสรา้งแอนตเิจนหรอื factors ชนิดทีม่แีนวโน้มว่า

เป็นปจัจยัสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงในการก่อโรค หรอืมปีระโยชน์ดา้นการตรวจวิ นิจฉยั 

โดยไดม้กีารพฒันา มกีารนําเทคนิคทาง molecular biology มาใช ้และยงัผลติบณัฑติทัง้ระดบั

ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หลายคน นอกจากน้ียงัสง่เสรมิใหอ้าจารยร์ุน่ใหมไ่ดม้กีารทาํวจิยั อยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


