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โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซีส (leptospirosis) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ
Leptospira spp. ซึ่งโรคนี้ถูกจัดวาเปนโรคที่กลับมาเปนปญหาใหม (re-emerging infectious
disease) ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่อยูในภูมิภาครอนและชื้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชา
กรกลุมเสี่ยง เชน ชาวนา เจาหนาที่โรงงานฆาสัตว สัตวแพทย หรือผูที่มีกิจกรรมที่ทําใหตองสัมผัส
กับสัตวพาหะ สัตวเปนโรค หรือ ดิน หรือ น้ํา ที่มีเชื้อสายพันธุกอโรค (pathogenic Leptospira spp.)
ปนเปอน เมื่อติดเชื้อ ผูติดเชื้อสวนหนึ่งอาจไมมีอาการปวยใดๆ หรือมีอาการเพียงเล็กนอย ในขณะที่
ผูติดเชื้ออีกจํานวนหนึ่งมีอาการปวยที่เฉียบพลัน (acute) และรุนแรง (severe) ซึ่งหากวินิจฉัยผิด
พลาด หรือ รักษาไมทันทวงทีและถูกตองก็จะเสียชีวิตไดในอัตราตายที่คอนขางสูง การรักษาโรค
leptospirosis ในระยะเฉียบพลันมักใชยาปฏิชีวนะและรักษาประคับประคองตามอาการ (supportive
treatment) ผูปวยบางรายอาจตองไดรับการรักษาในหนวยผูปวยวิกฤติเพราะอาจเกิดอวัยวะวาย เชน
ไตวาย ตับวาย เกิดสมองอักเสบ และ/หรือมีเลือดออกจากอวัยวะภายในตางๆ เชน ปอด รวมทั้งมี
อาการอื่นๆอีกดวย อยางไรก็ดีการรักษาดวยยาปฏิชีวนะในระยะ acute ที่ผูปวยมีเชื้อ Leptospira
spp. อยูในกระแสโลหิต (leptospiremia) และอวัยวะตางๆจํานวนมาก อาจมีผลขางเคียงที่เรียกวา
“ปฏิกริยาจาริช-เฮิกซัยเมอร (Jarisch-Herxheimer reaction; JHR)” ซึ่งเปนผลจากการที่ยาปฏิชีวนะ
ทําใหเชื้อ Leptospira spp. แตกและปลอยสารพิษตางๆออกมาในรางกายของผูปวยพรอมๆกันใน
ปริมาณมากซึ่งจะทําใหผูปวยที่มีอาการรุนแรงอยูแลวมีอาการปวยมากขึ้นจนอาจเสียชีวิต ยิ่งกวานั้น
การรักษาดวยยาปฏิชีวนะอาจไมไดผลหากการรักษาลาชาในระยะที่เลยจากระยะเฉียบพลันไปแลว
เพราะเชื้อ Leptospira spp. ไปหลบอยูตามอวัยวะตางๆที่ยาปฏิชีวนะเขาไปไมถึง เชน ที่ไต สมอง
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ลูกตา เปนตน นอกจากนี้ผูปวยสวนหนึ่งอาจแพยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะกลุมเพนิซิลลินซึ่งเปน drug
of choice และไมสามารถใชยาดังกลาวรักษาได เชื่อกันวาภูมิคุมกันโรค leptospirosis เกิดจาก
แอนติบอดีและเปนภูมิคุมกันที่มีความเฉพาะมาก กลาวคือผูติดเชื้อกลุมใดหรือซีโรวารใด เมื่อหาย
ปวยแลวก็จะมีภูมิคุมกันเฉพาะตอเชื้อกลุมนั้นหรือซีโรวารนั้นและอาจติดเชื้อกลุมอื่นหรือซีโรวาร
อื่นไดใหมอีก วัคซีนปองกันโรค leptospirosis ในปจจุบันมีเฉพาะสําหรับใชในสัตว เชน สุนัข วัวควาย แตปองกันไดเฉพาะเชื้อที่ตรงหรือใกลเคียงกับสายพันธุที่ใชเตรียมวัคซีนเทานั้น วัคซีน
สําหรับปองกันโรคฉี่หนูสําหรับคนและสัตวอื่นๆยังไมมี รวมทั้งวัคซีนที่มีก็มักกอใหเกิดอาการขาง
เคียงที่ไมพึงประสงคในสัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีนอีกดวย ณ ปจจุบันนี้ไดมกี ารศึกษา completely
sequenced ของ Genome ของเชื้อ Leptospira interrogans ซีโรวาร Lai และ Copenhageni กับ
Leptospira borgpetersenii ซีโรวาร Hardjo ซึ่งการศึกษาและการนํา whole-genome (in silico) มาใช
วิเคราะหและคนหาวัคซีนที่จะสามารถปองกันโรคฉี่หนูที่เกิดจากเชื้อกอโรคขามสายพันธุได อยาง
ไรก็ตามการใชวิธี reverse vaccinology อาจจะสะดวกและสามารถทําการศึกษาไดคราวละหลายตัว
แทน genes วัคซีน หรือ โปรตีนวัคซีนซึ่งภูมิคุมกันที่ไดจากการกระตุนดวยวัคซีนดังกลาวยังไมมาก
พอที่จะยอมรับได
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัถุประสงคที่จะพัฒนาวัคซีนตนแบบสําหรับปองกันโรค leptospirosis ที่
มีความสามารถในการปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อ Leptospira spp. ตางสายพันธุดวยการศึกษาหา
ความจําเพาะของเชื้อเลปโตสไปราโดยผูวิจัยไดผลิตเซลลไฮบริโดมาจากหนูไมซ
(murine
hybridomas) ซึ่งหลั่งโมโนโคลนาลแอนติบอดี (murine monoclonal antibody) เฉพาะตอเชื้อ
Leptospira spp. สายพันธุกอโรค ดวยเทคนิคไฮบริโดมา (hybridoma technology)
สวนการศึกษาหาปจจัยกอความรุนแรงของเชื้อ Leptospira ผูวิจัยไดใชเทคนิค two
dimensional electrophoresis (2DE)-based-proteomics และ 2DE-immunomics รวมกับ
bioinformatics เพื่อศึกษาหาโปรตีนของเชื้อ pathogenic Leptospira spp. (proteomes), immunomes,
โปรตีนที่มีเฉพาะใน pathogenic Leptospira spp. และ in vivo expressed Leptospira antigens และ
ไดคัดเลือก OmpL1 ที่เปน immunogenic proteins ของ pathogenic Leptospira spp. เพื่อใชเปน
candidate สําหรับเตรียม prototype leptospirosis vaccine คือ ompL1โดยได amplify ompL1 gene
จาก genomic DNA ของ Leptospira interrogans, serogroup Icterohaemorrhagiae, serovar
Copenhageni จากนั้นไดใช recombinant plasmid ที่ carry Leptospira spp. ompL1 genesในการ
immunize หนู hamsters โดยฉีดเขากลามเนื้อตัวละสามโดส เวนระยะเวลาระหวางแตละโดส 14 วัน
และใช empty plasmid และ phosphate buffered saline (PBS) เปนวัคซีนหลอก (placebos) จากนั้น
ได challenged หนู hamsters ดวย Leptospira interrogans, serogroup Pomona, serovar Pomona ซึ่ง
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เปน human clinical primary isolate (heterologous challenge) พบวา 33% ของหนู hamsters ที่ไดรับ
leptospirosis DNA vaccine ไมตายเมื่อไดรับเชื้อ Leptospira spp. จํานวนมากถึง 10 LD50 สวนหนู
hamsters ที่ไดรับ empty plasmid DNA และ PBS ตายทั้งหมดเมื่อไดรับเชื้อ Leptospira spp. ผลจาก
การวิจัยสามารถสรุปไดวา DNA vaccine ที่สรางจาก ompL1 genes สามารถปองกันโรคที่เกิดจาก
เชื้อ Leptospira spp. ตางสายพันธุได และมีศักยภาพที่ควรพัฒนาเพื่อนําไปใชปองกันโรค
leptospirosis ตอไป
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