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โรคติดเชื้ออีบีวี

บทนํา

 ไวรัสเอ็ปสไตนบาร (Epstein-Barr virus, EBV) 

หรือ human herpesvirus-4 (HHV-4) จัดอยูในไวรัสกลุม 

human herpesvirus ลักษณะรวมของไวรัสกลุมน�้คือ เมื่อ

ติดเชื้อแลว เชื้อจะหลบซอนอยูในรางการตลอดไป1 เชื้อ

อีบีวีสวนใหญจะหลบซอนอยูใน memory B cell โดยไม

แสดงอาการ แตในบางครั้งเชื้อจะถูกกระตุน (reactivated) 

ใหแบงตัวเพิ�มขึ้นโดยอาจแสดงอาการของโรคหรือไมก็ได 

ทําใหเกิดปญหาในการวินิจฉัยไดบอยครั้ง2

 เชื้ออีบีวีมีความเกี่ยวของกับโรค infectious 

mononucleosis (IM), lymphoproliferative disease 

มะเร็งตอมน้ําเหลือง มะเร็งหลังโพรงจมูก และยังมีความ

สัมพันธกับ lymphocytic interstitial pneumonitis (LIP) 

และ oral hairly leukoplakia (OHL) ในผูติดเชื้อเอดส

อีกดวย3

ระบาดวิทยา 

           ในประเทศกําลังพัฒนาการติดเชื้อจะเริ�มที่อายุ

นอยกวาประเทศที่พัฒนาแลว เชื่อวาเด็กไทยติดเชื้ออีบีวี

ตั้งแตอายุยังนอย ซึ�งโดยมากมักไมมีอาการหรือมีอาการ

เพียงเล็กนอย การศึกษาความชุกของการติดเชื้ออีบีวีใน

ประเทศไทยพบวา เด็กไทยอายุ 0-15 ปเคยติดเชื้ออีบีวี

มากอนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 68.4-72.74,5 และเด็กอายุ

ตัง้แต 4-6 ปขึน้ไปเคยตดิเชือ้อบีวีมีากอนเฉลีย่คดิเปนรอย

ละ 55.6-99.54-7 ซึ�งไมแตกตางจากการศึกษาในอดีตของ

พิไลพันธ พุธวัฒนะ และคณะ8 ซึ�งพบความชุกของการ

ติดเชื้ออีบีวีในเด็กกลุมอายุ 0-6 เดือน 6-12 เดือน 1-5 ป 

5-15 ป และ 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 48, 30, 83, 90 

และ 93 ตามลําดับ

พยาธิกําเนิด3

 หลังจากเชื้ออีบีวีเขาสูรางกายทางชองปากแลว 

จะแบงตัวในเซลลเยื่อบุ ทําใหผูปวยมีอาการเจ็บคอและ

มีการอักเสบบริเวณคอหอยและทอนซิล จากนั้นเชื้อจะ

คงอยูในน้ําลายซึ�งอยูไดนานหลายเดือนหรืออาจนานเปน

ป จากนั้นเชื้อจะกระจายเขาสูระบบน้ําเหลืองและกระแส

เลือดไปสูอวัยวะตางๆ ทําใหผูปวยมีตอมน้ําเหลืองโต ตับ

มามโต มพียาธสิภาพทีส่าํคญัคอื พบลกัษณะ hyperplasia 

ของตอมน้ําเหลืองทั�วรางกาย มีเซลล lymphocyte และ 

reticuloendothelium เพิ�มขึ้นในตอมน้ําเหลืองและอวัยวะ

ตางๆ โดยเฉพาะที่มามและบริเวณชองหลังโพรงจมูก การ

ตรวจไขกระดกูจะพบลกัษณะ hyperplasia บางครัง้อาจพบ

ลักษณะ granuloma ได

 การติดเชื้ออีบีวี สามารถถายทอดจากบุคคลหนึ�ง

ไปสูบุคคลอื่นโดยการสัมผัสน้ําลายและละอองเสมหะของ

ผูที่มีเชื้อ (droplet transmission) นอกจากน�้อาจติดตอกัน

ทางเลือดได 

อาการทางคลินิกและโรคที่เกี่ยวของกับไวรัส EBV

 1. การติดเชื้ออีบีวีแบบเฉ�ยบพลันชนิดปฐมภูมิ

 (acute primary EBV infection) 

 การติดเชื้อแบบน�้เปนสาเหตุที่สําคัญของโรค 

infectious mononucleosis (IM) ผูที่รับเชื้อในวัยเด็กสวน
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ใหญไมมีอาการ ประมาณรอยละ 40 ของเด็กโต วัยรุน

และผูใหญ จะมีอาการและอาการแสดงของ IM ไดแก ไข 

เจบ็คอ มแีผนสขีาวทีต่อมทอนซลิและคอหอย มเีปลอืกตา

บวมและมสีคีล้าํ (Hoagland’s sign) ตอมน้าํเหลอืงทีค่อโต

สองขาง ตบัมามโต บางรายอาจมอีาการทางระบบประสาท 

เชน สมองอักเสบ การตรวจทางหองปฏิบัติการ พบเม็ด

เลือดขาวชนิด lymphocyte และมี atypical lymphocyte 

เพิ�มขึ้น จํานวน atypical lymphocyte ในผูปวยบางราย

อาจไมพบเลย บางรายอาจพบสูงมาก ถาจํานวน atypical 

lymphocyte มากกวารอยละ 10 จะมีสวนชวยสนับสนุน

การวินิจฉัย IM นอกจากน�้จะพบระดับเอนไซมตับเพิ�มขึ้น

ไดมากกวารอยละ 80 ของผูปวย โรคน�ม้ภีาวะแทรกซอนที่

สําคัญ เชน ทางเดินหายใจสวนบนอุดตัน ปอดอักเสบ ตับ

และตับออนอักเสบ กลามเน�้อหัวใจและเยื่อบุหัวใจอักเสบ 

ชกั เยือ่หุมสมองและสมองอกัเสบ ซดีจากการทีม่เีมด็เลอืด

แดงแตก และภาวะ aplastic anemia เปนตน3,9

 2. X-linked lymphoproliferative disease (XLP)

 เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม 

ถายทอดบนโครโมโซมเอ็กซ ทําใหผูปวยไมสามารถสราง

โปรตีน signaling lymphocyte activation molecule 

(SLAM)-associated protein10 ซึ�งอยูบนผิวของ T cell ที่

ทําหนาที่ติดตอกับ T, B และ natural killer cell ผูปวยเกิน

ครึ�งจะเสียชีวิตจาก IM ที่รุนแรง รอยละ 30 เกิด acquired 

hypogammaglobulinemia รอยละ 25 กลายเปน malig-

nant lymphoma11

 3. Chronic active EBV infection (CAEBV)

 ผูปวยจะมีการดําเนินโรคนานกวา 6 เดือน พบ

ไดทุกอายุ จะมีอาการไขเรื้อรัง ตับมามโต ตอมน้ําเหลือง

โต ซีด เกร็ดเลือดต่ํา อาการทางระบบประสาท บางราย

มีหินปูนเกาะที่ basal ganglia12 เซลลที่ติดเชื้อในโรคน�้

ไดแก T cell (CD4 เปนสวนใหญ) และ NK cell13 ซึ�งยังไม

ทราบกลไกการติดเชื้อที่ชัดเจนแตสามารถตรวจพบ EBV 

monoclonality ไดประมาณรอยละ 80 ของผูปวย บางราย

อาจเกิด malignant lymphoma ได12

 4. Viral associated hemophagocytic syndrome 

(VAHS) 

 มักเกิดตอเน��องหลังจากการติดเชื้ออีบีวีแบบ

เฉ�ยบพลัน ผูปวยจะมีไขตอเน��องนานเปนสัปดาห ตอมน้ํา

เหลืองและตับมามโต การตรวจทางหองปฏิบัติการจะพบ 

pancytopenia, coagulopathy และ histiocytic erythro-

phagocytosis ในไขกระดูก13 

 5. Fatal infectious mononucleosis  

 เปนผูปวยติดเชื้ออีบีวีแบบเฉ�ยบพลันที่มีอาการ

รุนแรง มักจะมีการทํางานของตับผิดปกติอยางรุนแรง 

และจะเสียชีวิตจากภาวะตับวาย บางรายอาจมีอาการและ

อาการแสดงของกลุมอาการ hemophagocytic ได14

 6. Fulminant EBV+ T-cell lymphoproliferative 

disorder 

 อาจเกิดตามหลังการติดเชื้ออีบีวีชนิดเฉ�ยบพลัน

หรอืหลงัการตดิเชือ้ chronic active EBV มาเปนเวลานาน15 

ผูปวยจะมอีาการไข ตบัมามโต และม ีpancytopenia กลุม

เซลลที่ติดเชื้อในโรคน�้จะเปน monoclonal proliferation 

ของ activated cytotoxic T cell (TIA-1+) ทีเ่ปน CD4 หรอื 

CD8 phenotype15 ซึ�งตางจาก fatal IM ทีเ่ปน uncontrolled 

polyclonal B cell proliferation

 7. EBV-associated malignancies16 

 มะเร็งที่เกี่ยวของกับอีบีวี ไดแก

 7.1 Burkitt’s lymphoma ถาเปน African type 

มักเปนบริเวณ submandibular area ซึ�งจะเกี่ยวของกับ

เชื้ออีบีวีเกือบทั้งหมด ในขณะที่ American type มักเปน

ที่ abdominal lymphoma ซึ�งจะมีเพียงรอยละ 20 เทานั้น

ที่ตรวจพบ EBV genome

 7.2 Posttransplant lymphoproliferative 

disease ในผูปวยหลังปลูกถายอวัยวะ AIDS-related 

lymphoma ถาเปน primary CNS lymphoma เกือบ

ทั้งหมดจะตรวจพบอีบีวีในชิ้นเน�้อ แตถาเปน peripheral 

non-Hodgkin lymphoma จะตรวจพบ EBV genome ใน

ชิ้นเน�้อเพียงรอยละ 30-50 เทานั้น นอกจากโรคมะเร็ง

ในผูปวยเอดสแลว เชื้ออีบีวียังมีความเกี่ยวของกับ oral 
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hairy leukoplakia และ lymphoid interstitial pneumonitis 

อีกดวย

 7.3Hodgkin’s disease ตรวจพบ EBV DNA 

ไดใน Hodgkin’s และ Reedsternberg cell ของเน�้องอก

ไดรอยละ 40-60 ของผูปวย และ viral genome เปนแบบ 

monoclonal ซึ�งบงบอกวาเซลลมะเร็งน�าจะติดเชื้อไวรัส

ตั้งแตยังเปนเซลลเดี่ยวเซลลแรกกอนแบงตัวมากกวาที่จะ

มาติดเชื้อหลังจากเน�้องอกเจริญเติบโตแลว

 7.4 Nasopharyngeal carcinoma เปน epithelial 

malignancy ที่มีขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธกับเชื้ออีบีวี

มากที่สุดที่แสดงวา เชื้ออีบีวีน�าจะเปนสาเหตุหรือสาเหตุ

รวมที่กอใหเกิดโรคน�้มากกวาที่จะเปนการพบโดยบังเอิญ

 7.5 มะเรง็อืน่ๆ เชน มะเรง็กระเพาะอาหาร มะเรง็

เตานม มะเร็งกลามเน�้อเรียบ บางรายมีการตรวจพบ EBV 

genome ในเน�อ้เยือ่ของมะเรง็ ซึ�งยงัไมทราบความสมัพนัธ

ที่แทจริงวามีความเกี่ยวของกันหรือไม 

การวินิจฉัย

         การวินิจฉัยผูปวยติดเชื้ออีบีวี แบบเฉ�ยบพลันชนิด

ปฐมภูมิ สวนใหญวินิจฉัยจากอาการทางคลินิกเปนสําคัญ

ดังที่กลาวไปแลวขางตน สําหรับการตรวจทางหองปฏิบัติ

การที่ชวยในการวินิจฉัยการติดเชื้ออีบีวี ไดแก การตรวจ

ทางน้ําเหลือง ในอดีตการตรวจทางน้ําเหลืองที่จําเพาะมัก

ทําไมไดในหองปฏิบัติการทั�วไป จึงมีการตรวจทางออม 

เชน heterophile antibody, monospot, monocheck 

เปนตน ผูปวย EBV-associated mononucleosis จะตรวจ 

heterophile antibody ใหผลบวกเพียงรอยละ 20-30 หาก

ตรวจในสัปดาหที่สอง แตจะตรวจพบสูงขึ้นเปนรอยละ 80

ถาตรวจในสัปดาหที่ 4 แตการตรวจดังกลาวมักใหผลเปน

ลบในเด็กเล็กที่ปวยเปนโรคน�้17 นอกจากน�้ heterophile 

antibody ที่ตรวจพบในผูปวยที่ติดเชื้ออีบีวี จะมีลักษณะ

จําเพาะคือ ถูกดูดซับดวยเซลลเม็ดเลือดแดงของวัว แต

จะไมถูกดูดซับดวย guinea pig kidney cell และผูปวย 

mononucleosis จากสาเหตุอื่น เชน CMV, toxoplasmo-

sis, HHV-6 และการตดิเชือ้เอชไอวชีนดิปฐมภมู ิการตรวจ 

heterophile antibody จะใหผลลบ18

 การตรวจยืนยันที่จําเพาะอาศัยการตรวจทางน้ํา

เหลืองเพื่อหาแอนติบอดีตอ EBV antigens19,20 ไดแก 

แอนติบอดีชนิดเอ็มและจีตอ viral capsid antigen (anti-

VCA IgM และ IgG) แอนติบอดีตอ early antigen (EA) 

แอนติบอดีตอ Epstein-Barr nuclear antigen (EBNA) 

การแปลผลชนิดของการติดเชื้อดังแสดงในตารางที่ 1

 การตรวจยืนยันดวยวิธีอื่น เชน การเพาะเลี้ยง

ไวรัส การตรวจวินิจฉัยทางชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก วิธี 

polymerase chain reaction (PCR), EBV-encoded RNA 

in situ hybridization, Immunohistochemistry และการวดั 

viral load ในซีรั�ม พลาสมา หรือ PBMC เปนตน วิธีการ

ตรวจเหลาน�้มักใชในงานวิจัยและสามารถทําไดเฉพาะใน

โรงพยาบาลใหญๆ บางแหงเทานั้น1 

การรักษา

         สําหรับผูปวยติดเชื้ออีบีวีแบบเฉ�ยบพลันชนิด

ปฐมภูมิ (IM) ไมมีการรักษาจําเพาะ สวนใหญตองการ

เพียงการรักษาแบบประคับประคองและรักษาตามอาการ

ตารางที่ 1 การแปลผลแอนติบอดีในโรคติดเชื้ออีบีวี

ไมมีการติดเชื้อมากอน - - - -

การติดเชื้อเฉ�ยบพลัน + + +/- -

การติดเชื้อกึ�งเฉ�ยบพลัน + +/- +/- +/-

การติดเชื้อในอดีต + - +/- +

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 20)

 ชนิดการติดเชื้อ VCA IgG VCA IgM EA (D) EBNA
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เทานั้น สเตียรอยดมีขอบงชี้สําหรับการรักษาในบางกรณ� 

เชน ผูปวยมีภาวะทางเดินหายใจสวนบนอุดตันเน��องจาก

ตอมทอน ซิลมีขนาดโตมาก มีภาวะซีดเฉ�ยบพลันชนิด

ที่มีเม็ดเลือดแดงแตก กลามเน�้อหัวใจอักเสบ มามโตมาก 

หรือมีภาวะ hemophagocytic lymphohistiocytosis โดย

ให prednisolone ขนาด 1 มก./กก./วัน (สูงสุดไมเกิน 20 

มก./วัน) เปนเวลา 7 วันแลวคอยๆลดขนาดลง20

 แมวายา acyclovir จะมีฤทธิ์ตอเชื้ออีบีวีในหลอด

ทดลอง แตนํามาใชรักษาโรค IM หรือ EBV lymphopro-

liferative syndromes ไมคอยไดผลที่ดีนัก20

 การรักษา EBV lymphoproliferative disease 

สวนใหญทาํการศกึษาในผูปวยหลงัปลกูถายอวยัวะที่ไดรบั

ยากดภูมิคุมกัน ในผูปวยปลูกถายไขกระดูก สวนใหญแลว

โรคเกิดจากเชื้ออีบีวี ของผูบริจาค การฉ�ด EBV-specific 

cytotoxic T lymphocyte ที่เตรียมจากผูบริจาคไขกระดูก

ใหกับผูปวยหลังจากไดรับไขกระดูก พบวาลดโอกาสเกิด

โรคน�้ไดเปนอยางดี ในขณะที่ผูปวยปลูกถายอวัยวะตางๆ 

(solid organ transplant) โรคน�้มักเกิดจากเชื้ออีบีวีของ

ตนเอง การรกัษาใหเริ�มดวยการลดปรมิาณยากดภมูคิุมกนั

หากเปนไปได บางรายอาจหายไดเมื่อลดยากดภูมิคุมกัน

ลง การผาตัดหรือการใหรังสีรักษาไดผลในผูปวยบางราย 

การใหยา acyclovir มักไมคอยไดผล เน��องจากยาไมมี

ประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาไวรัสที่หลบซอนตัวอยู (la-

tency)16,20 การรักษาดวยวิธีอื่นๆ เชน การให interferon 

alpha, monoclonal antibody ตอ CD21 และ CD24 รวม

กัน การให rituximab ซึ�งเปน monoclonal antibody ตอ 

CD20 และเปน B cell antigen และวิธี adoptive transfer 

ของ autologous EBV-specific cytotoxic T lymphocyte 

เปนตน การรักษาดวยวิธีตางๆเหลาน�้ใหผลการรักษาแตก

ตางกันไปในผูปวยแตละราย11

         เชื้ออีบีวีเปนสาเหตุของโรค IM และยังเปนสาเหตุ

หรือมีความเกี่ยวของกับโรคมะเร็งหลายชนิด มีหลายโรค

ที่เกี่ยวของกับเชื้ออีบีวี และมีความรุนแรง ซึ�งมักเกิดจาก

เชือ้อบีวีทีีห่ลบซอนตวัอยูในระยะแฝงถกูกระตุน (reactiva-

tion) เซลลในรางกายที่ติดเชื้ออีบีวี ไดแก oropharyngeal 

epithelium และ B cell เซลล oropharyngeal epithelium 

เปนเซลลที่ยอมใหไวรัสเจริญเพิ�มเขาสู lytic cycle แลว

สามารถปลอยไวรสัออกจากเซลลเพือ่กอใหเกดิการตดิเชือ้

ของเซลลขางเคยีงตอไป เชือ้อบีวีเีขาสูเซลลโดยขบวนการ 

cell fusion หรือจับกับ receptor ซึ�งเปน glycoprotein บน

ผิวเซลลเรียกวา CR2 (complement receptor) B lym-

phocyte ในระยะที่มี CR2 บนผิวเทานั้นที่ยอมใหไวรัสซึ�ง

มี glycoprotein gp350 เกาะไดและสามารถเขาสูเซลลได

ในที่สุด21

 ปกตเิมือ่ B lymphocyte ตดิเชือ้อบีวี ีจะกลายเปน 

immortalized หรือ continuous B-lymphoblastoid cell 

line (LCL) ที่ไมสรางอนุภาคไวรัส แตบางครั้งพบวาเซลล

สวนหนึ�งสามารถผลิตอนุภาคไวรัสหรือเขาสู lytic cycle 

ไดเอง

 ปจจบุนัมหีลกัฐานวา การตอบสนองทางภมูคิุมกนั

ของ cytotoxic T cells (CTL) ทั้ง CD4 และ CD8 T cell 

กอใหเกิดความสมดุลระหวางการปลดปลอยของไวรัสใน

รางกายกับไวรัสที่หลบซอนอยูใน B cell ในระยะแฝง ถา

สมดุลน�้ถูกทําลาย เชน จากยากดภูมิคุมกันในผูปวยที่

ปลูกถายอวัยวะ จะทําใหเพิ�มโอกาสเสี่ยงตอการเกิด post-

transplant lymphoproliferative disease (PTLD) มากขึ้น

 EBV gene expression ในแตละโรคที่เกี่ยวของ

กับการติดเชื้ออีบีวี (EBV-associated diseases) จะมีการ

แสดงออกของโปรตนีทีแ่ตกตางกนั (lytic cycle และ latent 

proteins) จะสะดวกมากขึน้ถาใชโปรตนีดงักลาวชวยในการ

จําแนกโรคที่เกี่ยวของกับการติดเชื้ออีบีวี 

 B lymphocyte ที่ติดเชื้ออีบีวีในระยะแฝง จะพบ

ยีโนมของไวรัสในลักษณะ episome และ/หรือ integrate 

และมักจะมีอยูหลายชุดในหนึ�งเซลล สวนลักษณะ pheno-

type ของ EBV latency มี 3 รูปแบบ21 ดังน�้

 1. Latency I (lytic) เปนรูปแบบที่พบในเซลล

มะเร็ง Burkitt’s lymphoma (BL) ยีนของ EBV แสดงออก

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออีบีวี
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นอย พบเพียงโปรตีน EBNA1

 2. Latency II เปนลักษณะที่พบในเซลลมะเร็ง 

nasopharyngeal carcinoma (NPC) และ Hodgkin’s 

lymphoma (HL) เซลลเหลาน�้นอกจากจะพบโปรตีน 

EBNA1 แลวยังพบ latent membrane proteins (LMP) 

1 และ 2 ดวย

 3. Latency III พบในโรค IM, PTLD และ XLP 

เซลลเหลาน�้มีการแสดงออกของยีนของไวรัสได latent-

infection protein ไดแก EBNA1, 2, 3A, 3B, 3C และ LMP 

1 และ 2

 ภูมิคุมกันชนิดพึ�งเซลล (cell-mediated immu-

nity) น�าจะมีบทบาทสําคัญในการตอบสนองตอเชื้ออีบีวี 

ความแรงในการตอบสนองของ CTL ตอ EBV proteins ที่

แตกตางกันพบวา CTL ตอบสนองตอโปรตีน lytic cycle 

มากที่สุด รองลงมาไดแก EBNA3A, 3B, 3C ขณะที่ตอบ

สนองตอ epitopes ภายในโปรตีน LMP 1 และ LMP2 ได

นอยกวา นอกจากน�้ยังพบวา CD4 T cell ที่จําเพาะตอ

โปรตนี EBNA1 สามารถจดจาํและฆาเซลลทีต่ดิเชือ้อบีวีทีี่

อยูในระยะแฝงได แตกลไกในการนําเสนอโปรตีน EBNA1 

โดย HLA class II ตอ CD4 T cell ยงัไมเปนทีท่ราบแน�ชดั21 

 ในมุมมองทั้งในดานวิทยาศาสตรและในเชิงธุรกิจ

เห็นตรงกันวา ควรมีการพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันอาการ

ของ IM จากการติดเชื้อปฐมภูมิ (Vaccines associated 

with primary EBV infection) นอกจากน�้ยังขยายการ

ปองกันไปยังกลุมผูปวยปลูกถายอวัยวะที่ผูรับมี EBV se-

ronegative และเสีย่งตอการเกดิภาวะ PTLD และในผูปวย 

XLP ทีม่คีวามเสีย่งตอการตดิเชือ้และม ีEBV seronegative

 นอกจากโรคทีก่ลาวไปขางตน การพฒันาวคัซนียงั

มุงหวงัทีจ่ะใหการปองกนัหรอืใชรกัษาโรคมะเรง็ทีเ่กีย่วของ

กับการติดเชื้ออีบีวีอีกดวย ไดแก มะเร็ง NPC และ HL 

เปนตน21

 การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออีบีวีมีความ

ยากลําบาก เน��องจากธรรมชาติของการติดเชื้อซึ�งมีหลาย

ชนดิและหลายระยะ โดยเฉพาะการตดิเชือ้ในระยะแฝง โรค

มะเร็งที่เกี่ยวของกับการติดเชื้ออีบีวีแมวาถูกจัดอยูในกลุม 

latency เดียวกัน แตก็มีการแสดงออกของโปรตีนจากยีน

ของไวรสัทีเ่ดนตางกนั การตอบสนองของ CTL ตอโปรตนี

เหลานั้นก็มีความแตกตางกัน นอกจากน�้การศึกษาวัคซีน

ดังกลาว ยังขาดสัตวทดลองที่เหมาะสมที่จะเปนตัวแทน

การติดเชื้ออีบีวีในเซลลของมนุษย

 วคัซนีปองกนัโรคตดิเชือ้อบีวีทีีม่กีารศกึษาพฒันา 

มีดังน�้

1. A whole virus vaccine

 เปนวัคซีนที่มีการพัฒนาในชวงเริ�มตน โดยใช

ไวรัสเชื้อเปนออนฤทธิ์มาทําวัคซีน เลียนแบบวัคซีน

ปองกันโรคอีสุกอีใส อยางไรก็ตามสําหรับโรคติดเชื้ออีบีวี

ซึ�งมีความแตกตางจากโรคอีสุกอีใส เน��องจากเกรงวาจะ

มีปญหาดานความปลอดภัย เพราะ DNA ของไวรัสอีบีวี

อาจจะกอโรคมะเร็งในผูที่ฉ�ดวัคซีนได สําหรับวัคซีนชนิด

เชื้อตาย (whole-killed virus vaccine) อาจใชไมไดผล

เน��องจากภูมิคุมกันที่ตอบสนองตอเชื้ออีบีวีเปนภูมิคุมกัน

ชนิดพึ�งเซลลเปนหลัก ซึ�งมีความจําเปนอยางยิ�งตอการ

จดจาํและกาํจดัเชือ้ในเซลล จงึไมสามารถกระตุนภมูคิุมกนั

อยางไดผล16

2. Synthetic peptide vaccines

 โดยทั�วไปวัคซีนชนิดน�้กระตุนการสรางภูมิคุมกัน

ไมคอยดี ตองอาศัย lipid carriers ที่เรียกวา ISCOMS 

(immunostimulating complexes) และระบบนําสง (de-

livery systems) เชน miscles, liposomes, solid matrix-

antibody antigen (SMAA) ชวยเสรมิในการกระตุนใหมกีาร

ตอบสนองของ CTL ไดดีขึ้น แอนติเจนที่เปนเปาหมายใน

การพฒันาวคัซนีชนดิน�ค้อื membrane antigen (MA) ของ

ไวรัสอีบีวี แอนติบอดีตอ MA ที่เกิดขึ้นเปน neutralizing 

antibodies ซึ�งสามารถ neutralize ไวรัสได แอนติเจนที่

อยูบน plasma membrane ของไวรัสและเปนที่สนใจใช

สําหรับพัฒนาวัคซีนโดยเฉพาะมี 3 ชนิด ไดแก glycopro-

teins ที่มีน้ําหนักโมเลกุล 350,000, 220,000 และ 85,000 

ดาลตัน (gp350, gp220 และ gp85) โดยเฉพาะแอนติเจน 
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2 ชนิดแรก เชื่อวาน�าจะเปนตัวแทนของแอนติเจนที่ดี

สําหรับการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออีบีวี22

 เริ�มแรกมีการศึกษาโดยการฉ�ด lytic protein 

gp350 เขาไปในชองทองของลิง ซึ�งทราบดีวามันสามารถ

ปองกันลิง cotton-top tamarins ที่มี high titred EBV 

จากการเปนมะเร็งของตอมน้ํา เหลืองได

 ตอมามีการศึกษา phase I ของ subunit vaccine 

gp350/220 with a single adjuvanted surface 

glycoprotein แบบ randomized, double-blind ในอาสา

สมัครผูใหญ 67 ราย พบวาวัคซีนมีความปลอดภัยและมี

การตอบสนองทางภูมิคุมกัน23

 มีการศึกษาใน phase II แบบ randomized, 

double-blind ของวัคซีนชนิด recombinant EBV subu-

nit glycoprotein 350/aluminum hydroxide and 3-O-

desacyl-4’-monophosphoryl lipid A (ASO4) ในอาสา

สมัครผูใหญ 181 รายที่มีสุขภาพแข็งแรงและมี EBV 

seronegative จํานวน 3 โดส เทียบกับยาหลอก พบวา

วคัซนีมปีระสทิธภิาพในการปองกนัการเกดิ IM จากการตดิ

เชื้ออีบีวีเฉลี่ยรอยละ 78 แตไมสามารถปองกันการติดเชื้อ

อีบีวีได ภายหลังไดรับวัคซีนโดสสุดทายที่ 1 เดือน อาสา

สมัครมีอัตรา seroconversion ตอ gp350 คิดเปนรอยละ 

98.7 และมีอยูนานมากกวา 18 เดือน24 

 นอกจากน�้การพัฒนาวัคซีนยังมุงศึกษาไปที่

แอนติเจน EBNA3 ที่สามารถกระตุนใหมีการตอบสนอง

ของ CTL ทีจ่าํเพาะตอไวรสัอบีวี ีโดยมวีตัถปุระสงคทีจ่ะลด

อาการของ IM มากกวาทีจ่ะปองกนัการตดิเชือ้ปฐมภมู ิการ

ศึกษาวัคซีนชนิดน�้ในประเทศออสเตรเลีย phase I ศึกษา

ความปลอดภัยและ immunogenicity ของวัคซีน HLA 

B*0801-restricted peptide epitope FLRGRAYGL and 

tetanus toxoid formulated in a water-in-oil adjuvant, 

Montanide ISA 720 พบวาอาสาสมัครผูใหญที่มี HLA B8 

ที่แข็งแรงและมี  EBV seronegative พบวาวัคซีนมีความ

ปลอดภัย พบเพียงปฏิกิริยาเฉพาะที่บริเวณที่ฉ�ดวัคซีน23 

ผลจากการศึกษาของสถาบันเดียวกัน เมื่อติดตามไปเปน

เวลา 2-12 ป พบวา 1 ใน 2 รายของผูที่ไดยาหลอกที่มี 

EBV seroconversion (acquired EBV) แสดงอาการของ 

IM ขณะที่ 4 ใน 4 รายของกลุมที่ไดรับวัคซีนที่มี EBV 

seroconversion ไมพบอาการของ IM25

3. Recombinant vector vaccines

 วัคซีนชนิดน�้มีการศึกษาโดยใช poxviruses re-

combinant expressing EBV antigen ในสัตวทดลอง พบ

วาวัคซีนสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีในสัตวทดลอง แต

กระตุนภูมิคุมกันไดนอยในคน

 การศึกษาวัคซีนในมนุษยถึงประสิทธิภาพของ 

recombinant vaccinia virus expressing major EBV 

membrane antigen BNLF-1 MA (gp350/220) ทีป่ระเทศ

จีนพบวา เด็กทารกที่ไดรับวัคซีนทั้ง 9 คน มีแอนติบอดี

ตอ membrane antigen ของเชื้ออีบีวี แอนติบอดีดังกลาว

สามารถ neutralize ไวรัสไดในหลอดทดลอง 3 ใน 9 คน 

ตดิเชือ้อบีวีจีากการตดิตามธรรมชาตภิายหลงัฉ�ดวคัซนีไป

แลวมากกวา 16 เดอืน เทยีบกบัเดก็ 10 คนในกลุมควบคมุ

ที่ไมไดฉ�ดวัคซีนพบวาติดเชื้ออีบีวีทั้งหมด26
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