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 ไวรัสอีโบลาพบเปนปญหาสําคัญในทวีปแอฟริกา

กอใหเกิดโรคไขเลือดออกอีโบลา (Ebola hemorrhagic 

fever) ชื่อไวรัสอีโบลาเรียกตามแหลงที่พบครั้งแรกคือที่

ลุมแมน้ําอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในตอน

กลางของทวปีแอฟรกิา การระบาดของไวรสัอโีบลาพบเปน

ครั้งคราวในประชาชนที่อาศัยในเขตชนบทที่ติดกับปารอน

ชืน้ในทวปีแอฟรกิา การระบาดครัง้แรกพบในป พ.ศ. 2519 

และลาสดุในป พ.ศ. 2551 เน��องจากโรคน�ม้อีตัราตายสงูถงึ

รอยละ 25-90 องคการอนามยัโลกจงึจดัใหไวรสัอโีบลาเปน

เชื้อโรคอันตราย การตรวจเชื้อไวรัสอีโบลาตองทําในหอง

ปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยในระดับสูงสุดคือ biosafety 

level 4 ในทศวรรษที่ผานมามีการระบาดของไวรัสอีโบลา

ในทวีปแอฟริกาหลายครั้ง ทําใหมีความกังวลเรื่องการนํา

เชือ้ไวรสัอโีบลามาทาํเปนอาวธุชวีภาพ1 ปจจบุนัไดมคีวาม

พยายามพัฒนาวัคซีนปองกันไวรัสอีโบลาและยาปองกัน

กอนและหลงัสมัผสัโรคแตการศกึษาสวนใหญยงัอยูในสตัว

ทดลอง

 ประเทศไทยยงัไมพบผูปวยตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา แต

ในประเทศฟลิปปนสพบเชื้อไวรัสอีโบลาในลิง2 และในหมู3 

เน��องจากการเดนิทางทีส่ะดวกขึน้อาจเปนปจจยัเสีย่งทาํให

คนหรือสัตวที่มีเชื้อมาอยูในประเทศไทย บทความน�้จะนํา

เสนอเรือ่งโรคไขเลอืดออกอโีบลา การศกึษาเรือ่งวคัซนีและ

ยาที่ใชปองกันที่อาจนํามาใชกับมนุษยไดในอนาคต

เชื้อกอโรค

 ไวรัสอีโบลาอยูใน family Filoviridae คําวา Filo 

ในภาษาละตินแปลวา ลักษณะยาวเหมือนเสนดาย ไวรัส

อีโบลาและไวรัส Marburg อยูใน family Filoviridae 

เหมอืนกนั มอีาการแสดงของโรคคลายกนั และเชือ้ไวรสัทัง้

สองมีรูปรางคลายกันคือเปนทอขดตางกันหลายแบบ เชน 

คลายตัว “U” เลข “6” เปนตน แตเน��องจากรหัสพันธุกรรม

ของไวรสัทัง้สองตางกนัมาก ไวรสัอโีบลาจงึถกูจดัแยกออก

มาจากไวรัส Marburg4

 ไวรัสอีโบลาเปน RNA สายลบและเปนสายเดี่ยว 

(non-segmented, negative-sense single stand RNA) 

มีความยาว 19 กิโลเบส ไวรัสอีโบลาประกอบดวยยีนสวน

โครงสรางทัง้หมด 7 ชนดิ ตามลาํดบัดงัน�ค้อื nucleoprotein 

(NP), virion protein (VP) 24, VP30, glycoprotein (GP), 

VP35, VP40และ RNA-dependent RNA polymerase4

 ไวรัสอีโบลามี 5 สายพันธุ แตละสายพันธุมี

รหัสพันธุกรรม (amino acid sequence) ที่ตางกันคอน

ขางมาก ไดแก สายพันธุ Ebola-Zaire, Ebola-Sudan, 

Ebola-Reston, Ebola-Côte d’Ivoire และEbola-Bun-

dibugyo เฉพาะสายพันธุ Ebola-Zaire, Ebola-Sudan 

และ Ebola-Bundibugyo เทานั้นที่กอใหเกิดการระบาดใน

คน ผูที่ติดเชื้อสายพันธุ Ebola-Zaire จะมีอัตราตายสูงสุด

คือ รอยละ 60-90 รองลงมาคือสายพันธุ Ebola-Sudan 

และ Ebola-Bundibugyo มีอัตราตายรอยละ 40-60 และ 

25 ตามลําดับ5-7สายพันธุ Ebola-Côte d’Ivoire กอให

เกิดโรคในคนไดแตมีรายงานผูติดเชื้อเพียง 1 คนเทานั้น8
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สายพันธุ Ebola-Reston พบในประเทศฟลิปปนส ทําให

เกดิโรครนุแรงในลงิ แตคนที่ไดรบัเชือ้จะไมแสดงอาการ2, 7

ระบาดวิทยา5

 ไวรัสอีโบลามักจะระบาดในชุมชนเล็กๆ ในเขต

ชนบทใกลปาฝนหรือปารอนชื้นในทวีปแอฟริกาตอนกลาง

ทําใหมีผูติดเชื้อในแตและครั้งจํานวนไมมาก (หลักสิบถึง

หลักรอย) แตมีอัตราตายสูง นับตั้งแตพ.ศ. 2519 ที่ไวรัส

อีโบลาไดถูกคนพบครั้งแรกจนถึง พ.ศ. 2551 มีรายงาน

ผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาแลวมากกวา 2,100 ราย และ

เสียชีวิตมากกวา 1,500 ราย ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ

ระบาดแตละครั้งเกิดจากการสัมผัสใกลชิดกับผูปวยราย

แรกๆ ที่ไมทราบวาติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทําใหมีบุคคลากร

ทางการแพทยที่ดูแลรักษาผูปวยไดรับเชื้อจากการสัมผัส

ใกลชิดเน��องจากขาดมาตรการปองกันที่ดี ตอมาเชื้อได

แพรกระจายจากโรงพยาบาลเขาสูชุมชน การระบาดครั้ง

แรกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พบวาเกิดจากการ

ใชเขม็ฉ�ดยาทีป่นเปอนเชือ้รวมกนัและการสมัผสัใกลชดิกบั

ผูปวย5

 ไวรัสอีโบลาถูกคนพบครั้งแรกในป พ.ศ. 2519 ที่

ประเทศซูดานและประเทศซาอีร (ปจจุบันคือสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยคองโก) ในประเทศซดูานพบผูตดิเชือ้จาํนวน 

284 ราย เสียชีวิต 151 ราย (อัตราปวยตายรอยละ 53) 

ตอมาในชวงปลายปเดียวกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก มผีูตดิเชือ้ไวรสัอโีบลาจาํนวน 318 รายเสยีชวีติ 280 

ราย (อัตราปวยตายรอยละ 88) การระบาดในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโกมีอัตราปวยตายมากกวาการระบาด

ในประเทศซูดานซึ�งอาจอธิบายไดจากไวรัสที่พบในทั้งสอง

ประเทศมีรหัสพันธุกรรมที่ตางกันจึงตั้งชื่อสายพันธุตาม

ประเทศทีม่กีารระบาดคอื Ebola-Sudan และ Ebola-Zaire 

จากนั้นใน พ.ศ. 2522 พบการระบาดในพื้นที่เดิมของ

ประเทศซูดาน มีรายงานผูปวย 34 ราย เสียชีวิต 22 ราย5

 พ.ศ. 2532-2533 พบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ

ใหมคือ Ebola-Reston ในลิงจากประเทศฟลิปปนสใน

สถานกักกันของหองปฏิบัติการที่เมือง Reston ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีลิงตายจํานวนมากและมีคนติดเชื้อ 4 ราย 

แตไมมีใครแสดงอาการเจ็บปวยจากเชื้อน�้2

 พ.ศ. 2537 พบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุใหมคือ 

Ebola-Cote d’Ivoire ที่ประเทศ Cote d’Ivoire มีลิงปวย

หลายตัว และมีผูปวย 1 รายติดเชื้อจากการชําแหละลิง 

ผูปวยรายน�้มีอาการแสดงของโรคแตไมเสียชีวิต8

 พ.ศ. 2538 เกิดการระบาดของ Ebola-Zaire ครั้ง

ใหญในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผูปวย 315 ราย 

และอัตราปวยตายรอยละ 819 คาดวาคางคาวกินผลไมและ

คางคาวกินแมลงเปนแหลงรังโรค10พ.ศ. 2537-2540 

มีการระบาดของ Ebola-Zaire 3 ครั้งในประเทศ Gabon 

การระบาดแตละครั้งมีผูปวย 30-60 รายอัตราปวยตาย

รอยละ 60-70

 พ.ศ. 2543-2544 เกดิการระบาดครัง้แรกในประเทศ

Uganda โดย Ebola-Sudan มผีูปวย 425 ราย และอตัราปวย

ตายรอยละ 53

 พ.ศ. 2544-2546 เกดิการระบาดหลายระลอกของ 

Ebola-Zaire ในสาธารณรัฐคองโกและในประเทศ Gabon 

มีรายงานผูปวยรวม 302 รายอัตราปวยตายเฉลี่ยรอยละ 

84

 พ.ศ. 2547 เกิดการระบาดของ Ebola-Sudan ใน

ประเทศซดูาน การระบาดแตละครัง้มรีายงานผูปวย 17 และ

 20 ราย และมีอัตราปวยตายรอยละ 41และ 25 ตามลําดับ

 พ.ศ. 2550 มีการคนพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ

ใหมคือ Bundibugyo ซึ�งระบาดที่ตําบล Bundibugyo ที่

ประเทศ Uganda มผีูปวยจาํนวน 149 ราย และมอีตัราปวย

ตายรอยละ 256

 พ.ศ.  2550-2551 เกดิการระบาดของ  Ebola-Zaire 

ทีส่าธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก 2 ระลอก มรีายงานผูปวย

ในการระบาดแตละครัง้ 187 และ 32 ราย และมอีตัราปวยตาย

รอยละ 88 และ 47 ตามลําดับ

 แหลงรงัโรค แหลงรงัโรคยงัไมทราบแน�ชดั แตเชือ่

วาไวรสัอโีบลาแพรจากสตัวมาสูคน (zoonotic virus) คางคาว

กินผลไมแอฟริกาบางสายพันธุอาจเปนแหลงรังโรค 

เน��องจากคางคาวติดเชื้อแลวไมตายทําใหเกิดสมมติฐาน



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  653บทที่ 50 วัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้ออีโบลาวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

วาคางคาวประเภทน�้อาจเปนแหลงรังโรค อยางไรก็ตาม

ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอจากคางคาวมาสูคน/ลิง และ

แหลงรังโรคอื่นๆยังไมทราบแน�ชัด มนุษยและลิงไมน�าจะ

เปนแหลงรังโรคเน��องจากทั้งมนุษยและลิงที่ติดเชื้อไวรัส

อีโบลามีอัตราตายสูงมาก5,10

 การติดตอ พบการติดตอจากคนสูคน และจากลิง

สูคน การติดตอจากคนสูคนมักเกิดจากการสัมผัสสิ�ง

คดัหลั�ง เลอืด และอวยัวะภายใน การตดิตอทางเพศสมัพนัธ

อาจเกิดขึ้นไดเน��องจากสามารถตรวจพบเชื้อในอสุจิของ

ผูปวยนานถึง 91 วันหลังจากปวย11 นอกจากน�้ยังพบ

การติดเชื้อจากการจับตองซากลิงชิมแพนซีในการระบาด

ที่ Cote d’Ivoire และ Gabon5, 8

ระยะแพรเชื้อ

 ตั้งแตเริ�มมีไข และตลอดระยะที่มีอาการ

การควบคุมการระบาด1,5

 1. ตองแยกรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัสอีโบลาออก

จากผูปวยรายอืน่โดยมอีางลางมอืหนาหองผูปวยทีเ่สยีชวีติ

ควรเผาหรอืฝงทนัทเีน��องจากเชือ้ไวรสัสามารถกอใหการตดิ

เชื้อไดหลายวัน แตจะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 60o ซ. ในเวลา 

30 นาที

 2. บุคลากรทางการแพทยที่ตองดูแลผูปวยควร

ไดรับความรูเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลา การติดตอ และมี

การเตรียมพรอมเพื่อรับสถานการณเมื่อมีการระบาด โดย

ใชมาตรการปองกันการติดเชื้อแบบ universal precaution 

และ contact precaution เชน สวมชุดกาวนยาวกันน้ําได 

ใชผาปดจมูก สวมแวนตาหมวก ถุงมือยาว ผากันเปอน 

รองเทาบูทยาว ควรใชอุปกรณแบบครั้งเดียวทิ้ง แตถาจะ

นําอุปกรณที่ใชแลวกลับมาใชใหมอุปกรณดังกลาวตอง

ผานการฆาเชื้อแลว

 3. บุคลากรที่สงสัยวาติดเชื้อและผูสัมผัสโรคตอง

อยูภายใตการเฝาระวังอยางใกลชิดนาน 3 สัปดาหโดยการ

วัดอุณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั้ง ถามีไขสูงกวา 38.3o ซ. 

ตองแยกเพื่อใหการวินิจฉัยและรักษาทันที

 จะถอืวาสิน้สดุการระบาดเมือ่ไมพบผูปวยรายใหม

อยางนอย 42 วัน (สองเทาของระยะฟกตัว)หลังจากพบผู

ปวยรายสุดทาย

พยาธิกําเนิด

 ความรูเกี่ยวกับพยาธิกําเนิดของเชื้อไวรัสอีโบลา

สวนใหญมาจากการศึกษาในลิง พบวาเซลลที่ติดเชื้อ

ไวรัสอีโบลาจะถูกทําลาย ระบบภูมิคุมกันจะถูกกระตุนให

สราง proinflammatory cytokine จาํนวนมาก ไวรสัอโีบลา

กระตุนการใช coagulation factors และทําใหเกิด dis-

seminated intravascular coagulopathy (DIC) ทําใหมี

เลือดออกงาย และกดการทํางานของระบบภูมิคุมกัน7,12

ดังน�้คือ

 1. ทําลายเซลล

 เมื่อรางกายไดรับเชื้อไวรัสอีโบลา เชื้อจะเขาสู

เซลล macrophage และ dendritic cells จากนั้นเชื้อจะ

แบงตัวทําใหเซลลดังกลาวตายและปลอยเชื้อไวรัสจํานวน

มากเขาสูอวัยวะตางๆ เชน ตับ มาม ไธมัสตอมหมวกไต

และตอมน้ําเหลือง ทําใหอวัยวะที่ติดเชื้อถูกทําลาย12

 2. Systemic inflammatory response

 ไวรัสอีโบลากระตุนการสราง cytokine, che-

mokine และ proinflammatory cytokine หลายชนิด เชน 

tumor necrosis factor (TNF)-alpha, interleukin (IL)-

1beta, IL-6, macrophage chemotactic protein และ nitric 

oxide13 เน��องจากระบบภูมิคุมกันถูกกระตุนใหหลั�งสาร

ตางๆ ดังกลาวจํานวนมาก ทําใหผูปวยมีไขสูง เสนเลือด

ขยายตัว vascular permeability เพิ�มขึ้น และเกิดภาวะ

ช็อก14

 3. การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (Coagulation 

defect)

 การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกตอิาจอธบิายจาก ma-

crophage ที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสราง tissue factor (TF)15 

ซึ�งกระตุน extrinsic coagulation pathway ทําใหมีการใช 

coagulation factor จํานวนมาก นอกจากน�้ proinflam-

matory cytokines ขางตนยังเหน��ยวนําให macrophage 
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สราง TF ดังนั้นผูปวยที่ติดไวรัสอีโบลาจึงมีเลือดออกผิด

ปกติไดเร็วและเกิดรุนแรง พบวาลิงที่ติดไวรัสอีโบลาจะ

ตรวจพบ D-dimer ภายใน 24 ชั�วโมง นอกจากน�้ในภาวะ

ตับอักเสบจะทําให coagulation factor บางตัวลดลง สง

ผลใหผูปวยมีภาวะเลือดออกผิดปกติมากขึ้น15,16

 4. กดการทํางานของ adaptive immunity

 ไวรัสอีโบลาจะกดการทํางานของเซลล dendritic 

และเซลล lymphocyte ทาํใหเซลลดงักลาวตายจาํนวนมาก 

(apoptosis) นอกจากน�้ไวรสัอโีบลายงัทาํใหเซลล dendritic 

ไมสามารถเจริญตอ (maturation) และไมสามารถเสนอ

แอนติเจนเพื่อกระตุน lymphocyte ได มีการศึกษาพบวา

ผูที่เสียชีวิตจาก ไวรัสอีโบลาจะตรวจไมพบแอนติบอดีตอ

เชื้อเลย17 นอกจากน�้ยังพบวาไวรัสอีโบลาสวน VP24 และ 

VP35 สามารถยับยั้งการตอบสนองของ interferon ได 

ทําใหเชื้อแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว18,19

อาการทางคลินิก7

 ระยะฟกตวั ประมาณ 2-21 วนัโดยเฉลีย่ 4-10 วนั

 อาการและอาการแสดงผูปวยจะมีอาการเหมือน

ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง (septic shock) โดยจะมีไข

สูงเฉ�ยบพลัน หนาวสั�น ปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส 

อาเจยีน ถายเหลว ปวดทอง ไอแหงๆ เจบ็คอ ซึ�งไมจาํเพาะ

กับโรคใด ทําใหในชวงแรกผูปวยอาจถูกวินิจฉัยวาเปนไข

ทัยฟอยด ไขหวัดใหญ ไขมาลาเรีย หรือโรคอื่นๆ การแพร

ระบาดในโรงพยาบาลและชมุชนจะเกดิในชวงน�เ้พราะผูปวย

มีอาการไมจําเพาะทําใหไมมีการปองกัน หลังจากนั้น 2-3 

วัน ผูปวยบางรายจะมีอาการรุนแรง เชน ซึม ความดัน

เลือดต่ํา และเลือดออกผิดปกติ ผูปวยที่มีอาการรุนแรงจะ

มเีลอืดออกมาก โดยเฉพาะในระบบทางเดนิอาหาร สาเหตุ

การตายมกัเกดิจากภาวะชอ็ก และมกีารลมเหลวของหลาย

อวัยวะ (multiple organ failure) อยางไรก็ตามภาวะเลือด

ออกในผูปวยที่เสียชีวิตพบรวมนอยกวารอยละ 50 ตั้งแต

เริ�มปวยจนเสียชีวิตอาจใชเวลาเพียง 6-16 วันเทานั้น7,20

ผูปวยที่เสียชีวิตสวนใหญจะยังคงตรวจพบเชื้อในกระแส

เลือด หรือพบเชื้อเพิ�มขึ้นในสัปดาหที่ 2 หลังจากเริ�มปวย 

ในผูที่รอดชีวิตอาการจะดีขึ้นใน 6-11 วัน จะตรวจไมพบ

เชื้อในกระแสเลือดและตรวจพบแอนติบอดี21,22 ในระยะ

ฟนตวัผูปวยกวาครึ�งจะยงัคงมอีาการปวดขอแตไมมอีาการ

ขออักเสบ และกวา 1 ใน 5 จะมีอาการปวดกลามเน�้อ 

อาการดังกลาวมักไมรุนแรงและหายไดเอง11

ภาวะแทรกซอน7

 ไวรัสอีโบลาเมื่อเขาสูอวัยวะตางๆ เชน ตับ มาม 

ไธมัส ตอมหมวกไตและตอมน้ําเหลือง ทําใหอวัยวะที่ติด

เชื้อถูกทําลาย ดังนั้นภาวะแทรกซอนอาจเกิดจากไวรัส

อโีบลาโดยตรง หรอืเกดิจากอาการขางเคยีงเน��องจากภาวะ

ช็อก เปนตน

 1. ภาวะช็อก สวนใหญเกิดจาก hypovolemic 

shock นอกจากน�้อาจเกิดจาก adrenal insufficiency4

 2. ระบบประสาท ผูปวยอาจมคีวามรูสกึตวัลดลง ใน

รายที่อาการรุนแรงอาจมีอาการชัก และโคมา

 3. เลือดออกผิดปกติ เกิดจากหลายปจจัยรวมกัน

ดังกลาวขางตน

 4. ตอมหมวกไตทาํงานลดลง ทาํใหเกดิการสญูเสยี

น้าํและเกลอืแร และอาจเกดิภาวะชอ็กตามมาผูปวยทีส่งสยั

วาจะมีภาวะน�้ควรไดสเตียรอยดทดแทน

 5. ตับอักเสบ ไวรัสอีโบลาทําลายเซลลตับทําให

เกิด hepatocellular necrosis แตภาวะตับอักเสบมักไม

รุนแรงจนทําใหเสียชีวิต

การวินิจฉัย

 การตรวจทางหองปฏิบัติการทั�วไป4

 1. Complete blood count (CBC) มักพบเม็ด

เลือดขาวต่ํา อาจต่ํานอยกวา 1,000 ตัว/ลบ.มม. พบเม็ด

เลือดขาวตัวออนเพิ�มขึ้นและเกร็ดเลือดต่ํา โดยเกร็ดเลือด

มักพบต่ําที่สุดประมาณวันที่ 6-8 ของการปวย21

 2. การทํางานของตับ เน��องจากไวรัสอีโบลาทําให

เซลลตับตายได (multifocal hepatic necrosis) ดังนั้น

จะตรวจพบการเพิ�มขึ้นของเอนไซมตับ คือ aspartate 

(AST) และ alanine (ALT) aminotransferase โดยพบวา 
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AST จะสงูกวา ALT และตรวจพบอลับมูนิต่าํลงจากทีม่กีาร

รั�วของพลาสมาออกนอกหลอดเลือด23

 3. การแขง็ตวัของเลอืด (coagulogram) ผูปวยมกั

มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติจากภาวะ DIC ทําใหตรวจ

พบการเพิ�มขึ้นของ prothrombin time, partial thrombo-

plastin times และ D-dimer 

 การตรวจทางหองปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัการวนิจิฉยั

 การตรวจเชือ้ไวรสัอโีบลาตองทาํในหองปฏบิตักิาร

ที่มีความปลอดภัยในระดับสูงสุดคือ biosafety level 4 

 1. การตรวจหาไวรัสแอนติเจนหรือ nucleic acid 

จากตวัอยางสงตรวจโดยตรงเปนการวนิจิฉยัทีน่ยิมทาํมาก

ที่สุด7,11 เชน

 - การตรวจหาแอนตเิจนของไวรสัโดยใชแอนตบิอดี

จําเพาะ เชน enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA)

 - การตรวจหายีนของไวรัสโดยวิธี reverse tran-

scription-polymerase chain reaction (RT-PCR)

 - การตรวจหาไวรัสโดยใชกลองจุลทรรศนอิเลค-

ตรอน แตจะไมสามารถแยกไวรสัอโีบลาจากไวรสั Marburg 

ไดเน��องจากมีรูปรางเหมือนกัน

 2. การแยกเชื้อไวรัสจากเลือดของผูปวยในระยะ

ไข โดยเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสในเซลล และยอมหาเชื้อโดยวิธี

อิมมูนเรืองแสง

 3. การตรวจหาแอนติบอดี

 IgM อาจตรวจพบไดตั้งแต 2 วันหลังปวย และจะ

ตรวจไมพบหลังจากนั้น 30-168 วัน

 IgG จะตรวจพบประมาณ 6-18 วันหลังปวย และ

จะตรวจพบหลังจากนั้นอีกหลายป 11

 การตรวจพบ IgM และการเพิ�มขึน้ของ IgG (four-

fold) บงบอกวาผูปวยพึ�งไดรับเชื้อ

การรักษา 

 ปจจบุนัยงัไมมยีาทีส่ามารถรกัษาไวรสัอโีบลา และ

ไมมียาที่ใชปองกันโรคกอนและหลังสัมผัสไวรัสอีโบลาได 

ดังนั้นการรักษาในปจจุบันจึงรักษาตามอาการ เชน ใหสาร

น้ํา ใหเลือดในผูปวยที่มีเลือดออกมาก เปนตน

 ยาและวคัซนีที่ใชปองกนักอนและหลงัสมัผสัโรคที่

อยูในระหวางการพัฒนา เชน

 1. Antisense oligonucleotides หรือ RNA 

interference เชน positively charged phosphorodi-

amidatemorpholino oligomer (PMO plus) จะยับยั้งการ 

translation ของ VP24 ในไวรัสอีโบลา การศึกษาในลิงที่

ไดรบั PMO plus ภายใน 30-60 นาท ีหลงัจากฉ�ดเชือ้ไวรสั

อีโบลา พบวาอัตราตายลดลงรอยละ 60 ดังนั้น PMO 

plus น�าจะมีประโยชนในแงการปองกันหลังไดรับเชื้อ24

 2. Anticoagulation เชน 

     2.1 Recombinant nematode anticoagulant 

protein c2 (rNAPc2) ใชรกัษาการแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิ

โดย rNAPc2 จะยบัยัง้ tissue factor ไมใหกระตุน coagula-

tion pathway การศึกษาในลิงที่ติดเชื้อ Ebola-Zaire แลว

ให rNAPc2 ภายใน 10 นาที และ 24 ชั�วโมง พบวากลุม

ที่ได rNAPc2 ตายรอยละ 33 แตกลุมควบคุมตายเกือบ

ทั้งหมด25

   2.2 Recombinant human activated protein 

c(rhAPC) เปน anticoagulant ที่สําคัญ การศึกษาในลิงที่

ตดิเชือ้ Ebola-Zaire แลวให rhAPC พบวาลดอตัราตายได

คลายกับการให rNAPc226

 3. การใหวัคซีนหลังสัมผัสโรค เชน recombinant 

vesicular stomatitis virus (rVSV) expressing 

 Multivalent Ebola vaccine คอืการนาํสวนของไวรสั

อีโบลา 3 สายพันธุ (Ebola-Zaire, Ebola-Sudan และ 

Ebola-Côte d’Ivoire) มาใสใน rVSV การศึกษาในลิง

พบวาวัคซีนชนิดน�้สามารถปองกันไวรัสอีโบลาไดทั้ง 3 

สายพนัธุ27 การศกึษาประสทิธภิาพของวคัซนีในการปองกนั

หลังสัมผัสโรคในลิงพบวา ถาใหวัคซีนภายใน 30 นาที 

สามารถปองกนัการตายจาก Ebola-Sudan ไดรอยละ 100 

แตปองกนัการตายจาก Ebola-Zaire ไดเพยีงรอยละ 5028,29
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 มีการศึกษาที่สนับสนุนและคัดคานผลของ pas-

sive immunization ในการปองกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

การศึกษาที่สนับสนุนการให passive immunization วา

สามารถปองกันไวรัสอีโบลาได เชน การศึกษาเมื่อ พ.ศ. 

2519 มีนักวิทยาศาสตรเกิดอุบัติเหตุไดรับไวรัสอีโบลา

จากการทดลองในสัตว นักวิทยาศาสตรคนน�้ไดรับ inter-

feron หลังมีไขได 1 วัน วันที่ 2 ผูปวยอาการแยลงจึงได

เซรุมของผูปวยที่หายจาก Ebola-Zaire (convalescent 

serum) จํานวน 450 มล. วันที่ 6 ผูปวยอาการแยลงอีกจึง

ไดเซรุมของผูปวยที่หายจาก Ebola-Sudan จํานวน 330 

มล. จากนั้นอาการคอยๆ ดีขึ้นตามลําดับใน 10 สัปดาห30

ในป พ.ศ. 2538 มีการระบาดของ Ebola-Zaire ที่

สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก ไดมกีารศกึษาใหเซรุมของ

ผูปวยทีห่ายจากไวรสัอโีบลาแกผูปวย 8 ราย ทีเ่ริ�มมอีาการ

ของไขเลือดออกอีโบลา พบวา 7 รายรอดชีวิต (อัตราตาย

รอยละ 12.5) ในขณะที่อัตราตายเฉลี่ยในผูติดเชื้อขณะนั้น

พบรอยละ 80 อยางไรก็ตามผูปวยที่ไดรับเซรุมจะไดรับ

การดูแลรักษาอยางดี ซึ�งอาจดีกวาผูปวยทั�วไป ทําใหบอก

ไมไดวาอัตราตายที่นอยกวาเกิดจากการดูแลรักษาที่ดีกวา

หรือผลจากการใหเซรุม31เน��องจากผูปวยไดรับเซรุมเฉลี่ย 

10 วนัหลงัจากปวย ทาํใหแปลผลยากวาผูปวยรอดชวีติจาก

การไดรบัเซรุมหรอืเพราะอาการไมรนุแรงเมือ่เทยีบกบักลุม

ทีเ่สียชวีติซึ�งมกัจะเสียชวีติเรว็ภายใน 10 วนัหลงัเริ�มแสดง

อาการ32การศึกษาในสัตวฟนแทะพบวาการให passive 

immunization สามารถปองกนัการตดิเชือ้ไวรสัอโีบลาได33 

แตการศึกษาในลิงไมพบเชนนั้น เน��องจากลิงมีการติดเชื้อ

ไวรัสอีโบลาที่ใกลเคียงกับมนุษยมากกวา และไวรัสอีโบลา

ที่กอโรคในมนุษยสามารถกอโรคในลิงไดเชนกันโดยมี

ลักษณะทางคลินิกที่เหมือนกับในมนุษย การศึกษาให 

passive monoclonal immunization ขนาดสูงในลิงเพื่อ

ปองกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา พบวาไมสามารถปองกัน

การติดเชื้อไวรัสและไมลดการแบงตัวของเชื้อ34 จากขอมูล

ที่ขัดแยงดังกลาวทําใหไมมั�นใจวา passive immunization 

จะไดประโยชนจริงหรือไม เน��องจากไวรัสอีโบลามีความ

รุนแรงมาก ลิงที่ไดรับเชื้อปริมาณเล็กนอยเพียง 1 plaque 

forming unit (PFU) ก็ตายได ดังนั้นการให passive im-

munization ตองสามารถ neutralized เชือ้ไวรสัไดทัง้หมด

จึงจะสามารถปองกันการติดเชื้อได34 ดังนั้นการที่ passive 

immunization ใชไมไดผลอาจอธบิายไดจากแอนตบิอดไีม

สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสอีโบลาเขาสูเซลลไดทั้งหมด ไวรัส

อีโบลาที่ไมถูก neutralized จะเขาสูเซลลและแบงตัวอยาง

รวดเรว็ทาํใหระบบภมูคิุมกนัตอบสนองเพือ่กาํจดัเชือ้ไมทนั

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน

 การผลิตวัคซีนแบบดั้งเดิม (conventional vac-

cine) เชน การนาํไวรสัอโีบลามาทาํใหตายโดยวธิตีางๆ เชน 

ความรอน ฟอรมาลิน ฉายรังสีแกมมา พบวาไมสามารถ

กระตุนการสรางภูมิคุมกันตอไวรัสอีโบลาได และการใช

วัคซีนชนิด live attenuated vaccine อาจกอใหเกิดโรคใน

คนภมูคิุมกนัต่าํได และมคีวามกงัวลเรือ่งเชือ้จะกลายพนัธุ 

จึงทําใหไมมีการผลิตวัคซีนชนิดน�้ ในปจจุบันไดมีความ

พยายามในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออีโบลา แต

สวนใหญยงัอยูในขัน้การศกึษาในสตัวทดลอง วคัซนีปองกนั

โรคติดเชื้ออีโบลาที่กําลังศึกษาในสัตวทดลองมีหลายกลุม 

เชน

1. Conventional vaccines

 เชน replication-deficiency Ebola virus lacking 

VP30 คือ การเอายีน VP30 ของไวรัสอีโบลาออกทําให

ไวรสัแบงตวัไมได (replication-deficient) การศกึษาในสตัว

ฟนแทะพบวาสามารถปองกันไวรัสอีโบลาไดดี35

2. Vector-Based vaccines

 คือการนําไวรัสพาหะ (vector) มาตัดตอยีนให

Passive immunization

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออีโบลา

วัคซีนในอนาคต
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แบงตัวไดไมดี (replication competent/defective) แลว

นาํแอนตเิจนของไวรสัอโีบลามาใสในไวรสัพาหะ ไวรสัพาหะ

ทีม่กีารศกึษาและพบวาสามารถกระตุนการสรางภมูคิุมกนั

ตอไวรัสอีโบลาไดดี เชน 

 2.1 Adenovirus 

 ขอดีของการใช adenovirus เปนพาหะ คือ

สามารถกระตุนการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันทั้ง 

innate และ adaptive ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมไดดีและมีผล

ขางเคยีงต่าํ adenovirus ทีน่ยิมใชมากทีส่ดุคอื adenovirus 

ซีโรทัยพ 5 (Ad5) โดยเอา E1 ของ adenovirus ออกทําให 

Ad5 ไมสามารถแบงตัวได (replication-defective adeno-

virus) นอกจากน�้สวน E3 และ E4 มักถูกตัดออกเพื่อให

สามารถใสยีนหรือแอนติเจนของไวรัสตัวอื่นไดและลดการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอ Ad5 ลง36 การศึกษาใน

ลิงโดยใช recombinant (r) Ad 5expressing Ebola-Zaire 

glycoprotein (GP) พบวาสามารถปองกันลิงจากการติด

เชื้อไวรัส Ebola-Zaire ไดหลังจากฉ�ดวัคซีนเขากลาม

เพียง 1 เข็ม37 

 เน��องจากมคีวามกงัวลวาอาจมกีารนาํไวรสัอโีบลา

มาใชเปนอาวุธชีวภาพ ซึ�งคาดวาเชื้อจะเขาสูคนทางการ

หายใจ มีการศึกษาพบวาวัคซีน rAd5 expressing Ebola-

Zaire, Ebola-Sudan [multivalent vaccine (EBO7)] 

สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้ง 2 สายพันธุที่

เขาสูรางกายทางการฉ�ดและทางระบบหายใจไดดี38

 อยางไรก็ตามมีความกังวลวา rAd5-based vac-

cine จะใชไมไดผล เน��องจากผูที่ไดรับวัคซีนมีแอนติบอดี

ตอ Ad5 พบวาประชากรบางกลุมในทวีปแอฟริกาซึ�งเปน

แหลงระบาดของโรคมีแอนติบอดีตอ Ad5 ถึงรอยละ 60-

8539,40

 2.2 Human parainfluenza virus 3 (HPIV-3) 

 การศึกษาให rHPIV-3 expressing Ebola-Zaire 

GP + NP ทางจมูกในสัตวฟนแทะและลิงพบวาสามารถ

ปองกัน Ebola-Zaire ไดดีมาก41,42อยางไรก็ตามมีความ

กังวลวา rHPIV-3-based vaccine จะใชไมไดผลเชนเดียว

กับ rAd5-based vaccine เน��องจากผูที่ไดรับวัคซีนอาจมี

แอนติบอดีตอ HPIV-343

 2.3 Vesicular stomatitis virus (VSV)

 เน��องจากการติดเชื้อ VSV ตามธรรมชาติพบ

นอย ดังนั้นการมีแอนติบอดีตอ VSV ที่อาจรบกวนการ

สรางภูมิคุมกันจึงน�าจะนอยกวา adenovirus และ Human 

parainfluenza virus การศึกษาในลิงพบวา rVSV มีความ

ปลอดภัยสูง เน��องจาก rVSV ไมแบงตัวในสัตวทดลองและ

ไมกระจายเชื้อไปยังลิงที่อยูใกลชิด44 การศึกษาในลิงพบ

วาการฉ�ด rVSV expressing Ebola-Zaire GP จํานวน 1 

เข็ม เขากลาม สามารถปองกันการติดเชื้อ Ebola-Zaire 

ไดดี45และวัคซีนชนิดน�้ใชปองกันหลังสัมผัสโรคได27

3. DNA-based vaccines

 DNA-based vaccines คือ การนํายีนของไวรัส

อีโบลามาใสเขา DNA พลาสมิด ขอดีของ DNA วัคซีนมี

หลายประการ เชน สามารถกระตุนการสรางแอนติบอดี

และ cytotoxic T-cells ไดดี46 ผลิตไดงาย ราคาถูก การจัด

เกบ็และขนสงทาํไดงายโดยใชอณุหภมูปิกต ิอยางไรกต็าม 

DNA-based vaccines ยงัเปนวคัซนีทีค่อนขางใหม ผลขาง

เคียงตางๆ เชนการเกิด autoimmune disease หรือการ 

integration เขากับ host genome ตองอาศัยการศึกษาตอ

ไป การศึกษา DNA-based vaccines ปองกันไวรัสอีโบลา

ในลิงไดผลไมดีนัก ปจจุบันมีการศึกษาในลิงโดยนํา DNA-

based vaccines มาฉ�ดกอนและกระตุนดวย vector-based 

vaccines เชน

 3.1 DNA prime/ rAd5 Ebola-Zaire GP

 การให DNA-prime หมายถึง การฉ�ด DNA vac-

cine ที่มีสวนของ GP จาก Ebola-Zaire, Ebola-Sudan, 

Ebola-Côte d’Ivoire และ NP ของ Ebola-Zaire กอน จาก

นั้นอีก 3 เดือนตอมากระตุนดวย rAd5 expressing Ebola-

Zaire GP การศึกษาในลิงพบวาวัคซีน DNA prime/ rAd5 

Ebola-ZaireGP สามารถปองกันการติดเชื้อ Ebola-Zaire 

ไดดี47

 3.2 DNA prime/rAd5 expressing Ebola-Zaire, 

Ebola-Sudan GP
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 การศึกษาที่ผานมาพบวาวัคซีนจะปองกันได

เฉพาะไวรัสอีโบลาสายพันธุที่มีอยูในวัคซีนเทานั้น ดังนั้น

ถามีการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุใหมวัคซีนที่มีอยู

จะใชไมไดผล วัคซีนในปจจุบันใช GP จากไวรัสอีโบลา

สายพันธุ Ebola-Sudan และ Ebola-Zaire ซึ�ง GP จาก

ทั้งสองสายพันธุมีสารพันธุกรรมที่ตางจาก Ebola-Bun-

dibugyo ที่ระบาดใน พ.ศ. 2551 ถึงรอยละ 406 ไดมีการ

ศึกษาโดยให DNA prime/rAd5 expressing Ebola-Zaire, 

Ebola-Sudan GP ในลิงพบวาสามารถปองกันสายพันธุ

ตางชนดิกนัได (cross protective heterogenus species)48 

ดงันัน้วคัซนีชนดิน�น้�าจะมปีระโยชนถามกีารระบาดของสาย

พันธุใหม

4. Virus-like particles (VLPs) vaccine

 คือการนําไวรัสอีโบลามาตัดยีนกอโรคออกเหลือ

แต VP40, NP และ GP ทําใหเชื้อไมกอโรคแตสามารถ

กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันตอไวรัสอีโบลาไดดี ขอดี

ของวัคซีน VLPs คือ ไมตองกังวลเรื่องการมีแอนติบอดี

ตอไวรัสพาหะ ไมตองกังวลเรื่องการกลายพันธุของไวรัส

อีโบลา และการกอโรคในคนภูมิคุมกันต่ําอยางใน live 

attenuated vaccine

 การศึกษาวัคซีน Ebola-ZaireVLPs ในลิงโดย

ฉ�ดวัคซีนเขากลาม 3 เข็ม หางกัน 6 สัปดาห แลวฉ�ด

ไวรัส Ebola-Zaire 1000 PFU เขากลาม หลังจากให

วัคซีนเข็มสุดทาย 4 สัปดาห พบวาไมมีลิงปวยตายจาก 

Ebola-Zaire อยางไรก็ตาม VLPs วัคซีน มีขอเสียคือตอง

ฉ�ดวคัซนี 3 เขม็ ถงึจะปองกนัไวรสัอโีบลาได ดงันัน้ในขณะ

ที่มีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู วัคซีนน�้อาจไมสามารถ

กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันไดทัน49

วิธีใช50

 1. ฉ�ดเขากลาม

 การศึกษาในสัตวทดลองสวนใหญเปนการฉ�ด

วัคซีนเขากลาม พบวาการฉ�ดวัคซีนเขากลาม สามารถ

กระตุนภูมิคุมกันไดดีมากกวาการใหทางจมูก แตมีขอเสีย

ในแงการบริหารจัดการ และการฝกเจาหนาที่ในการฉ�ดยา 

ถามีการระบาดจริง

 2. การใหทางจมูก 

 สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดทั้งระบบทางเดิน

หายใจ และในรางกาย ไมตองใชเข็ม และสะดวกในการ

ใช มีหลายการศึกษาที่พบวาการใหวัคซีนทางจมูกหรือปาก 

สามารถปองกันไวรัสอีโบลาได

ขอบงชี้

 ควรใหวคัซนีเฉพาะผูทีม่คีวามเสีย่งตอการตดิเชือ้

เชน

 1. ผูที่อยูในพื้นที่มีการระบาดของไวรัสอีโบลา

 2. บคุลากรทางการแพทยและสมาชกิในครอบครวั

ที่ตองดูแลผูปวย

 3. เจาหนาที่ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ เชน เจาหนาที่

ที่ตองเขาพื้นที่เพื่อควบคุมโรค เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

 4. หน�วยงานทหาร หรือเจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติ

หนาที่ในกรณ�ที่สงสัยวามีการใชไวรัสอีโบลาเปนอาวุธ

ชีวภาพ

เอกสารอางอิง

 1. Center for Disease Control and Prevention 

[Internet]. Bioterrorism agents/diseases. [cited 2011

March 1]. Available from: http://www.bt.cdc.gov/agent/

agentlist-category.asp#a 

 2. Jahrling PB, Geisbert TW, Dalgard DW, 

Johnson ED, Ksiazek TG, Hall WC, et al. Preliminary 

report: isolation of Ebola virus from monkeys imported 

to USA. Lancet.1990; 335:502-5.

 3. Barrette RW, Metwally SA, Rowland JM, 

Xu L, Zaki SR, Nichol ST, et al. Discovery of swine 

as a host for the Reston ebolavirus. Science.2009; 

325:204-6.



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  659บทที่ 50 วัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้ออีโบลาวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

 4. Sanchez A, Geisbert TW, Feldmann 

H.Filoviridae: Marburg and Ebola Viruses. In Knipe 

DM, Howley PM,eds: Fields virology. Philadelphia: 

Lippincott Williams& Wilkins, 2006: 1409-48.

 5. Center for Disease Control and Prevention 

[Internet]. Ebola hemorrhagic fever/epidemiology [cited 

2011March 1]. Available from: http://www.cdc.gov/nci-

dod/dvrd/spb/mnpages/dispages/ebola/ebolamap.htm

 6. Towner JS, Sealy TK, Khristova ML, Alba-

rino CG, Conlan S, Reeder SA, et al. Newly discovered 

ebola virus associated with hemorrhagic fever outbreak 

in Uganda. PLoSPathog. 2008; 4:e1000212.

 7. Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemo-

rrhagic fever.Lancet. 2011; 377:849-62.

 8. Le Guenno B, Formenty P, Wyers M, 

Gounon P, Walker F, Boesch C. Isolation and partial 

characterisation of a new strain of Ebola virus. Lan-

cet.1995; 345:1271-4.

 9. Khan AS, Tshioko FK, Heymann DL, Le 

Guenno B, Nabeth P, Kerstiens B, et al. The reemer-

gence of Ebola hemorrhagic fever, Democratic Repub-

lic of the Congo, 1995.Commission de Luttecontre les 

EpidemiesaKikwit. J Infect Dis. 1999;179:S76-86.

 10. Georges-Courbot MC, Lu CY, Lansoud-

Soukate J, Leroy E, Baize S. Isolation and partial 

molecular characterisation of a strain of Ebola virus 

during a recent epidemic of viral haemorrhagic fever 

in Gabon. Lancet.1997 ;349:181.

 11. Rowe AK, Bertolli J, Khan AS, Mukunu 

R, Muyembe-Tamfum JJ, Bressler D, et al. Clinical, 

virologic, and immunologic follow-up of convalescent 

Ebola hemorrhagic fever patients and their household 

contacts, Kikwit, Democratic Republic of the Congo. 

Commission de Luttecontre les Epidemies a Kikwit. J 

Infect Dis. 1999;179:S28-35.

 12. Mahanty S, Bray M. Pathogenesis of 

filoviralhaemorrhagic fevers. Lancet Infect Dis. 

2004;4:-98.

 13. Hensley LE, Young HA, Jahrling PB, 

Geisbert TW. Proinflammatory response during Ebola 

virus infection of primate models: possible involvement 

of the tumor necrosis factor receptor superfamily. 

ImmunolLett. 2002;80:169-79.

 14. Bray M, Mahanty S. Ebola hemorrhagic 

fever and septic shock. J Infect Dis. 2003;188:1613-7.

 15. Geisbert TW, Young HA, Jahrling PB, 

Davis KJ, Kagan E, Hensley LE. Mechanisms 

underlying coagulation abnormalities in ebola 

hemorrhagic fever: overexpression of tissue factor 

in primate monocytes/macrophages is a key event. 

J Infect Dis. 2003;188:1618-29.

 16. Geisbert TW, Young HA, Jahrling PB, 

Davis KJ, Larsen T, Kagan E, et al. Pathogenesis 

of Ebola hemorrhagic fever in primate models: 

evidence that hemorrhage is not a direct effect of virus-

induced cytolysis of endothelial cells. Am J Pathol. 

2003;163:2371-82.

 17. Bray M. Pathogenesis of viral hemorrhagic 

fever. CurrOpinImmunol. 2005;17:399-403.

 18. Basler CF, Mikulasova A, Martinez-Sobrido 

L, Paragas J, Muhlberger E, Bray M, et al. The Ebola 

virus VP35 protein inhibits activation of interferon 

regulatory factor 3. J Virol. 2003 ;77:7945-56.

 19. Reid SP, Leung LW, Hartman AL, Martinez 

O, Shaw ML, Carbonnelle C, et al. Ebola virus VP24 

binds karyopherin alpha1 and blocks STAT1 nuclear 

accumulation. J Virol. 2006; 80:5156-67.

 20. Bwaka MA, Bonnet MJ, Calain P, Cole-

bunders R, De Roo A, Guimard Y, et al. Ebola he-

morrhagic fever in Kikwit, Democratic Republic of the 



วัคซีน660 วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย บทที่ 50 วัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้ออีโบลาวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

Congo: clinical observations in 103 patients. J Infect 

Dis. 1999;179:S1-7.

 21. Sanchez A, Lukwiya M, Bausch D, Ma-

hanty S, Sanchez AJ, Wagoner KD, et al. Analysis 

of human peripheral blood samples from fatal and 

nonfatal cases of Ebola (Sudan) hemorrhagic fever: 

cellular responses, virus load, and nitric oxide levels. 

J Virol. 2004;78:10370-7.

 22. Ksiazek TG, Rollin PE, Williams AJ, 

Bressler DS, Martin ML, Swanepoel R, et al. Clinical 

virology of Ebola hemorrhagic fever (EHF): virus, virus 

antigen, and IgG and IgM antibody findings among EHF 

patients in Kikwit, Democratic Republic of the Congo, 

1995. J Infect Dis. 1999; 179:S177-87.

 23. Rollin PE, Bausch DG, Sanchez A. Blood 

chemistry measurements and D-Dimer levels 

associated with fatal and nonfatal outcomes in 

humans infected with Sudan Ebola virus. J Infect Dis. 

2007;196:S364-71.

 24. Warren TK, Warfield KL, Wells J, Swenson 

DL, Donner KS, Van Tongeren SA, et al. Advanced 

antisense therapies for postexposure protection 

against lethal filovirus infections. Nat Med. 2010;

16:991-4.

 25. Geisbert TW, Hensley LE, Jahrling PB, 

Larsen T, Geisbert JB, Paragas J, et al. Treatment of 

Ebola virus infection with a recombinant inhibitor of 

factor VIIa/tissue factor: a study in rhesus monkeys. 

Lancet.2003;362:1953-8.

 26. Hensley LE, Stevens EL, Yan SB, Geisbert 

JB, Macias WL, Larsen T, et al. Recombinant human 

activated protein C for the postexposure treatment 

of Ebola hemorrhagic fever. J Infect Dis. 2007;196 

(Suppl 2):S390-9.

 27. Geisbert TW, Geisbert JB, Leung A, 

Daddario-DiCaprio KM, Hensley LE, Grolla A, et al. 

Single-injection vaccine protects nonhuman primates 

against infection with Marburg virus and three species 

of Ebola virus. J Virol. 2009;83:7296-304.

 28. Feldmann H, Jones SM, Daddario-

DiCaprio KM, Geisbert JB, Stroher U, Grolla A, et al. 

Effective post-exposure treatment of Ebola infection. 

PLoSPathog. 2007;3:e2.

 29. Geisbert TW, Daddario-DiCaprio 

KM, Williams KJ, Geisbert JB, Leung A, Feld-

mann F, et al. Recombinant vesicular stomatitis 

virus vector mediates postexposure protection 

against Sudan Ebola hemorrhagic fever in 

nonhuman primates. J Virol. 2008;82:5664-8.

 30. Emond RT, Evans B, Bowen ET, Lloyd G. 

A case of Ebola virus infection.Br Med J. 1977;2:541-4.

 31. Mupapa K, Massamba M, Kibadi K, Kuvula 

K, Bwaka A, Kipasa M, et al. Treatment of Ebola 

hemorrhagic fever with blood transfusions from 

convalescent patients. International Scientific and 

Technical Committee. J Infect Dis. 1999;179(Suppl 1):

S18-23.

 32. Sadek RF, Khan AS, Stevens G, Peters 

CJ, Ksiazek TG. Ebola hemorrhagic fever, Democratic 

Republic of the Congo, 1995: determinants of survival. 

J Infect Dis. 1999;179(Suppl 1):S24-7.

 33. Parren PW, Geisbert TW, Maruyama 

T, Jahrling PB, Burton DR. Pre- and postexposure 

prophylaxis of Ebola virus infection in an animal model 

by passive transfer of a neutralizing human antibody. 

J Virol. 2002;76:6408-12.

 34. Oswald WB, Geisbert TW, Davis KJ, 

Geisbert JB, Sullivan NJ, Jahrling PB, et al. Neu-

tralizing antibody fails to impact the course of Ebola 

virus infection in monkeys. PLoSPathog. 2007;3:e9.



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  661บทที่ 50 วัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้ออีโบลาวัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

 35. Halfmann P, Ebihara H, Marzi A, Hatta Y, 

Watanabe S, Suresh M, et al. Replication-deficient 

ebolavirus as a vaccine candidate. J Virol. 2009;83:

3810-5.

 36. Hitt MM, Gauldie J. Gene vectors for 

cytokine expression in vivo. Curr Pharm Des. 2000;

6:613-32.

 37. Sullivan NJ, Geisbert TW, Geisbert JB, 

Xu L, Yang ZY, Roederer M, et al. Accelerated vaccina-

tion for Ebola virus haemorrhagic fever in non-human 

primates. Nature.2003 ;424:681-4.

 38. Pratt WD, Wang D, Nichols DK, Luo M, 

Woraratanadharm J, Dye JM, et al. Protection of non-

human primates against two species of Ebola virus 

infection with a single complex adenovirus vector. Clin 

Vaccine Immunol. 2010;17:572-81.

 39. Piedra PA, Poveda GA, Ramsey B, McCoy 

K, Hiatt PW. Incidence and prevalence of neutralizing 

antibodies to the common adenoviruses in children 

with cystic fibrosis: implication for gene therapy with 

adenovirus vectors. Pediatrics. 1998;101:1013-9.

 40. Schulick AH, Vassalli G, Dunn PF, Dong 

G, Rade JJ, Zamarron C, et al. Established immunity 

precludes adenovirus-mediated gene transfer in rat 

carotid arteries. Potential for immunosuppression and 

vector engineering to overcome barriers of immunity. 

J Clin Invest. 1997;99:209-19.

 41. Bukreyev A, Yang L, Zaki SR, Shieh 

WJ, Rollin PE, Murphy BR, et al. A single intranasal 

inoculation with a paramyxovirus-vectored vaccine 

protects guinea pigs against a lethal-dose Ebola virus 

challenge. J Virol. 2006;80:2267-79.

 42. Bukreyev A, Rollin PE, Tate MK, Yang L, Zaki 

SR, Shieh WJ, et al. Successful topical respiratory tract 

immunization of primates against Ebola virus. J Virol. 

2007;81:6379-88.

 43. Yang L, Sanchez A, Ward JM, Murphy BR, 

Collins PL, Bukreyev A. A paramyxovirus-vectored 

intranasal vaccine against Ebola virus is immunogenic 

in vector-immune animals. Virology. 2008;377:255-64.

 44. Geisbert TW, Bausch DG, Feldmann H, 

editors. Prospects for immunisation against Marburg 

and Ebola viruses.Rev Med Virol. 2010;20:344-57.

 45. Jones SM, Feldmann H, Stroher U, Geisbert 

JB, Fernando L, Grolla A, et al. Live attenuated recombinant 

vaccine protects nonhuman primates against Ebola 

and Marburg viruses. Nat Med. 2005;11:786-90.

 46. Vanderzanden L, Bray M, Fuller D, Roberts 

T, Custer D, Spik K, et al. DNA vaccines expressing either 

the GP or NP genes of Ebola virus protect mice from lethal 

challenge. Virology.1998;246:134-44.

 47. Sullivan NJ, Sanchez A, Rollin PE, Yang 

ZY, Nabel GJ. Development of a preventive vaccine for 

Ebola virus infection in primates.Nature. 2000;408:

605-9.

 48. Hensley LE, Mulangu S, Asiedu C, Johnson 

J, Honko AN, Stanley D, et al. Demonstration of cross-

protective vaccine immunity against an emerging 

pathogenic Ebolavirus Species. PLoSPathog. 2010;

6:e1000904.

 49. Warfield KL, Swenson DL, Olinger GG, Kalina 

WV, Aman MJ, Bavari S. Ebola virus-like particle-based 

vaccine protects nonhuman primates against lethal 

Ebola virus challenge. J Infect Dis. 2007;196(Suppl 2)

:S430-7.

 50. Richardson JS, Dekker JD, Croyle MA, 

Kobinger GP. Recent advances inEbolavirus vaccine 

development. Hum Vaccin. 2010;6:439-49.



วัคซีน76 ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�นความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซ�น

อุตสาหกรรมผลิตวัคซ�น




