
วัคซีน  673วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

ความยากลําบากในการผลิตวัคซีนปองกัน
โรคเอดสที่มีประสิทธิภาพ

 เปนที่ทราบดีวาเอดสเกิดจากการติดเชื้อไวรัส

เอชไอวี ซึ�งเปนไวรัสที่รางกายไมสามารถกําจัดใหหมด

ไปได นอกจากน�้ไวรัสที่คงอยูในรางกายจะคอยๆทําลาย

ภูมิคุมกันจนไมสามารถปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสหรือ

กาํจดัเซลลทีผ่ดิปกต ิผูตดิเชือ้น�ม้กัเสยีชวีติจากโรคตดิเชือ้

ฉวยโอกาสหรือมะเร็งได เอชไอวี/เอดสจึงเปนปญหาใหญ

ของโลก ตั้งแต พ.ศ. 2524 จนถึงปจจุบันพบมีผูเสียชีวิต

จากการติดเชื้อน�้แลวกวา 25 ลานคนและมีผูติดเชื้อสะสม

กวา 60 ลานคน การควบคุมการแพรระบาดจึงเปนเรื่อง

ทาทายและมีความสําคัญเปนอยางยิ�ง แมทราบดีวาการมี

เพศสัมพันธที่ปลอดภัยสามารถปองกันการติดเชื้อ

เอชไอวีได แตทําไดลําบากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะใน

ประเทศทีส่ตรยีงัไมมสีทิธิม์เีสยีงดานเพศ นอกจากน�แ้มจะ

มีการรักษาดวยยาตานไวรัสที่มีประสิทธิภาพในผูที่ติดเชื้อ

แลว แตยงัไมสามารถรกัษาใหหายขาดและยงัไมครอบคลมุ

ถงึผูตดิเชือ้ทีย่งัไมทราบการวนิจิฉยั ดงันัน้การปองกนัการ

ติดเชื้อรายใหมจึงมีความจําเปนเรงดวน 

 ในอดตีการควบคมุการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสตางๆที่ไดผลคือ การผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

เชน วัคซีนปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม โปลิโอ

ไขเหลือง ตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี ไขสมองอักเสบ

เจอีและไขหวัดใหญ เปนตน การผลิตวัคซีนปองกัน

โรคเอดสจึงเปนความหวังของคนทั�วโลก ซึ�งแมจะมี

การวิจัยเรื่องเอดสวัคซีนมากกวา 20 ปแลว แตปจจุบัน

ยังไมมีวัคซีนปองกันโรคเอดสที่มีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการติดเชื้อน�้ อยางไรก็ตามพบผูติดเชื้อบางราย

ภพ โกศลารักษ

มีภูมิคุมกันเปนปกติและไมมีอาการหลังการติดเชื้อ

หลายสิบป จึงมีความเปนไปไดที่จะพัฒนาวัคซีนที่มี

ประสิทธิภาพ ถาสามารถรูวาภูมิคุมกันของผูติดเชื้อ

เหลาน�้สามารถควบคุมเอชไอวีในรางกายไดอยางไร 

ดงันัน้การคนควาวคัซนีปองกนัโรคเอดส นอกจากการวจิยั

หาวัคซีนปองกันการติดเชื้อ (prophylactic vaccine) แลว 

ยังมีความสนใจที่จะคนหาวัคซีนที่สามารถกระตุนให

รางกายสรางภมูคิุมกนัมาควบคมุการตดิเชือ้  (therapeutic 

vaccine) เพื่อชะลอการดําเนินโรคดวย

 หลังจากทราบวาเอชไอวีเปนสาเหตุของเอดสใน

ป พ.ศ. 2527 มีการคาดการณวาจะสามารถผลิตวัคซีน

ปองกนัโรคน�้ไดในสองปตอมา แตพบวาหลกัและขบวนการ

ผลิตวัคซีนปองกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสในอดีต เชน 

การใชสวนเปลือกนอกของไวรัส (envelope) เพื่อกระตุน

ภูมิคุมกัน ที่เคยผลิตวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ

อยางไดผล กลับไมสามารถกระตุนใหรางกายสราง

ภูมิคุมกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกัน

การติดเชื้อเอชไอวี

 อุปสรรคและความทาทายในการพัฒนาวัคซีน

เพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากคุณลักษณะของ

วัคซ�นป�องกันโรคเอดส� 52

บทนํา

 ปจจัยดานไวรัสและภูมิคุมกันของรางกาย 
 (virologic and immunologic challenges)
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ไวรัสและการตอบสนองของภูมิคุมกันของรางกายที่มี

ลักษณะแตกตางจากไวรัสทั�วไป คือเอชไอวีที่พบทั�วโลกมี

ความหลากหลายมาก ซึ�งถือเปนอุปสรรคในการพัฒนา

วัคซีนมากที่สุด1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมน�้เกิด

จาก reverse transcriptase ซึ�งทําหนาที่ระหวางการสราง

ดีเอ็นเอ ทํางานผิดพลาดไดบอย นอกจากน�้เอชไอวียัง

สามารถแลกเปลี่ยนชิ้นสวนของสารพันธุกรรมกันไดงาย 

ทําใหไวรัสที่สรางขึ้นมีความหลากหลายมาก เชน HIV-1 

กรุป M สามารถแบงยอยจากความแตกตางทางพนัธุกรรม

เปน 9 clades และมี circulating recombinant forms 

อีกหลายชนิด พบวากรดอะมิโนในสวนเปลือก (envelope, 

Env) ของเอชไอวีใน clade เดียวกันมีความแตกตางกัน

ไดถึงรอยละ 20 สวน envelop ของเอชไอวีใน clade 

ตางกัน จะมีความแตกตางไดกวารอยละ 351,2 ดังนั้น

การเลือกแอนติเจนมาใชในการผลิตวัคซีนจะตองเอาชนะ

ความหลากหลายน�้ และจะตองกระตุนภูมิคุมกันใหกวาง

ขวางพอทีจ่ะครอบคลมุเอชไอวทีีม่คีวามหลากหลายน�ด้วย 

 ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ�งคือการที่ยังไม

พบความสัมพันธระหวางภูมิคุมกันกับการปองกันโรค

ในมนุษย เน��องจากรางกายคนที่ติดเชื้อไมสามารถ

กําจัดเอชไอวีใหหมดไปได ขอมูลที่พอจะมีวาภูมิคุมกัน

ที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวของกับการปองกันหรือควบคุมโรค

ไดจากการศึกษาใน nonhuman primate และจาก

ผูติดเชื้อเอชไอวีบางรายที่สามารถควบคุมไวรัสใหอยูใน

ระดับต่ําๆได อยางไรก็ตามการศึกษาดานความสัมพันธ

ระหวางภูมิคุมกันกับการปองกันโรคที่แทจริงตองไดจาก

การศึกษาในมนุษยเทานั้น

 HIV-1 specific humoral immunity ปจจุบันการ

ตรวจวัดระดับภูมิคุมกันที่ตอบสนองหลังไดรับวัคซีน ใช

วิธีการตรวจวัด virus-specific neutralizing antibody 

(NAb) titers โดยการศึกษาแรกๆจะมุงไปยัง HIV-1 Env 

subunit immunogens เมือ่มคีวามเขาใจเกีย่วกบัโครงสราง

และหนาที่ของสวน Env มากขึ้น จึงเริ�มเขาใจเหตุผล

ความยากลําบากในการกระตุนใหเกิด broadly reactive 

NAbs ซึ�งเกิดเน��องจาก HIV-1 Env glycoprotein ซึ�งเปน 

trimer อยูบนผิวเซลลของไวรัสมี N-linked glycosylation 

จํานวนมากมาบดบัง conserved epitope ที่แอนติบอดีจะ

มาจับ นอกจากน�้ไวรัสยังมี highly immunogenic variable 

loop ทําใหภูมิคุมกันมารับรูและสรางแอนติบอดีตอสวน

นั้นแทน ขอสําคัญอีกประการคือสวน conserved region 

ที่สําคัญคือ chemokine receptor binding site ซึ�งสวน

น�้จะโผลออกมาหลังจากสวนเปลือกของไวรัสจับกับ CD4 

receptor และมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางมาก3 การ

กลายพันธุในสวน N-linked glycans มีสวนสําคัญที่ทําให

ไวรัสหลบหลีกการทํางานของ NAb ไดอยางรวดเร็ว

 อยางไรก็ตามสามารถตรวจพบ broadly reactive

NAb activity ในผูติดเชื้อเอชไอวีบางราย ซึ�งเปนแอนติ

บอดีตอ conserve region ของ Env glycoprotein

เชน CD4 binding site4 ทําใหคาดวาตําแหน�งน�้น�าจะ

มีความสําคัญในการปองกันการติดเชื้อได อยางไรก็

ตามพบวาตําแหน�งน�้มักฝงอยูบนผิวเซลล ทําให NAb 

สามารถจับไดเพียงบางสวนเทานั้น สวนอีก conserved 

region คอื membrane proximal external region (MPER) ของ

gp41 แต epitope ในตําแหน�งน�้อาจถูกดึงเขาไปใน lipid 

membrane หรือโผลสวนน�้ขึ้นมาระยะสั้นๆชวง viral entry

เปนตน

 ในดานการพัฒนาแอนติเจนที่กระตุนใหเกิดภูมิ

คุมกันตอเอชไอวี (immunogen) ที่สําคัญที่สุดและถูก

จัดความสําคัญไวตนๆสําหรับการคนหาเอดสวัคซีนคือ 

การผลิต immunogen ที่สามารถกระตุนใหเกิด broadly 

reactive NAbs ซึ�งพบวาการให broadly reactive 

monoclonal antibodies สามารถปองกันการติดเชื้อ 

ใน nonhuman primate ได อยางไรก็ตามปจจุบันยัง

ไมสามารถผลิตวัคซีนที่สามารถกระตุนใหเกิด broadly 

reactive NAbs ขึ้นมาได ขบวนการผลิต immunogen 

เหลาน�้ในอนาคตน�าจะตองอาศัยการสังเคราะหแอนติเจน

ที่เหมาะสมขึ้นมา (engineered antigens) เชน การผลิต 

Env trimers ที่คงตัวหรือ Env immunogen รูปรางตางๆ

หรือการนําแอนติเจนไปไวบนโปรตีนอื่นๆ เปนตน รวมถึง

การผลติ immunogen ทีก่ระตุนใหรางกายสรางแอนตบิอดี
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จําเพาะตอ CD4 binding site, MPER และ structurally 

conserved element ของ V3 loop เปนตน นอกจากน�้

การกระตุน non-neutralizing antibodies ที่มีผลตอเซลล

โดยตรง เชน antibody-dependent cell-mediated virus 

inhibition, complement activation และ phagocytosis 

กําลังอยูในขบวนการวิจัย

 HIV-1 specific cellular immunity เชื่อวาการ

ตอบสนองอยางจําเพาะของ T lymphocyte มีบทบาท

สําคัญในการควบคุมการเพิ�มจํานวนของเอชไอวี การ

ศึกษาในอดีตพบวาหลังการติดเชื้อระยะแรกจะมีการตอบ

สนองของ virus-specific CD8+T lymphocyte (CTL)

ซึ�งตรงกับระยะที่รางกายเริ�มควบคุมปริมาณเอชไอวี

ในเลือดได5 และพบมีการตอบสนองทางภูมิคุมกันน�้สูง

ในกลุม long-term nonprogressors6 นอกจากน�้ยังพบ

วาบาง specific HLA alleles และความกวางของ Gag-

specific T-lymphocye response มีความสัมพันธกับการ

ควบคุมการเพิ�มจํานวนของไวรัสในผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ�ง

ขอมูลเหลาน�้สนับสนุนวา cellular immune response 

มีสวนสําคัญในการควบคุมเอชไอวี 

 สวนขอจํากัดของ CTL เกิดจากการกลายพันธุ

ในสวน epitopes ของเอชไอวีที่ T lymphocyte จะมา

รับรู การพัฒนาให epitope สามารถถูกรับรูหรือจับกับ 

T lymphocyte ไดหลายตําแหน�ง (breadth) นอกจากจะ

ทําใหภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นสามารถยับยั้งเอชไอวีไดหลาก

หลายแลว ยังทําใหเอชไอวีหลบหลีกจากการรับรูของ 

T lymphocyte ไดลดลงดวย อยางไรก็ตามขอจํากัดของ

วัคซีนที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองของภูมิคุมกันชนิด

พึ�งเซลลคือการตอบสนองตอการติดเชื้อเอชไอวีเกิดชา 

อาจไมสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่กระจายไป

สวนตางๆและคงอยูในบางเซลลไดนานหลงัรบัเชือ้เอชไอวี

ไปเพียงไมกี่วัน

 นอกจากปจจยัดานไวรสัและภมูคิุมกนัของรางกาย

แลว การคนหาสัตวทดลองที่เลียนแบบการติดเชื้อเอชไอวี

ในมนษุย (animal model) ยงัมคีวามสาํคญัมาก สตัวทดลอง

ทีน่าํมาใชในการวจิยัและพฒันาเอดสวคัซนีคอืลงิ และที่ใช

กันมากที่สุดคือ ลิง macaque โดยพบวาสามารถทําให

ลิงติดเชื้อ Simian immunodeficiency virus (SIV) 

หรือ chimeric SHIV ได แตยังไมมีวิธีการกระตุนใหเกิด

neutralizing antibody ที่สามารถปองกันสัตวทดลอง

จากการติดเชื้อเอชไอวีหลากหลายสายพันธุได7 วัคซีน

บางชนิดสามารถปองกันชิมแพนซี หรือ macaque จาก

การติดเชื้อเอชไอวีสายพันธุเดียวกับวัคซีน (homologous

virus challenge)8แตเมื่อทําการทดลองทางคลินิก

พบวาวัคซีนนั้นไมสามารถปองกันอาสาสมัครจากการ

ติดเชื้อเอชไอวีหลากหลายสายพันธุ ในธรรมชาติได 9

นอกจากน�้ทั้ง SIV และเอชไอวียังมีคุณสมบัติบางประการ

แตกตางกนั จงึเปนสิ�งทาทายทีจ่ะตองพฒันาหาสตัวทดลอง

ที่เหมาะสมในการพัฒนาวัคซีนตอไป 

 วิธีการผลิตวัคซีนวัคซีนปองกันโรคเอดสสามารถ

แบงไดเปน 2 แนวทาง10 คือ

 1. Traditional strategies เปนแนวทางการผลิต

วัคซีนในอดีต โดยใช live attenuated virus, whole killed 

virus หรือ protein subunits ในการกระตุนภูมิคุมกัน ซึ�ง

แมจะประสบความสาํเรจ็อยางมากในการปองกนัโรคตดิเชือ้

จากไวรัสหลายชนิด แตแนวทางน�้มีขอจํากัดหลายอยาง

สําหรับวัคซีนปองกันโรคเอดส เชน ดานความปลอดภัย

ในการใช live attenuated virus11,12 สวนดานการกระตุนให

เกดิภมูคิุมกนั การศกึษาทีผ่านมาพบวาการใช whole killed 

virus13  และ protein subunits14 ยังไมสามารถกระตุนใน

เกิด neutralizing antibodies ที่มีประสิทธิภาพ และไม

สามารถกระตุนใหเกิด CD8+ T lymphocyte response 

ไดดี อยางไรก็ตามมีขอมูลใหมๆพบวาการใช Toll-like 

receptor adjuvants อาจจะชวยให protein subunit กระตุน

ภูมิคุมกันใหดีขึ้นได15 

 2. Novel strategies การใชเทคโนโลยีใหมๆ เชน 

plasmid DNA vaccine และ lived recombinant vector 

ที่ถูกตัดตอพันธุกรรมใหสราง HIV-1 antigen ที่ตองการ

ออกมา 

 2.1 DNA vaccine มีขอดีในเรื่องการผลิตที่ไม

ยุงยากและปรับใชงาย แตตองการการฉ�ดหลายครั้ง ใน
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ปริมาณมาก ซึ�งทําใหรางกายสรางแอนติบอดีตอดีเอ็นเอ

เหลาน�้16 สงผลใหการฉ�ดวคัซนีอาจไมไดผลเทาทีค่วร จงึมี

การพยายามผลิตสารกระตุนภูมิคุมกัน (adjuvant) สําหรับ 

DNA vaccine และพฒันาการนาํสงดเีอน็เอเหลาน�เ้ขาเซลล

โดยวิธี in vivo electroporation 

 2.2 recombinant vectors ซึ�งรวมถึง attenuated 

หรอื replication-incompetent viruses ซึ�งสวนใหญเปนกลุม 

Adenoviruses และ poxviruses ซึ�งวัคซีนแบบ virus 

vectors อาจใหเดีย่วๆหรอืแบบ heterologous DNA prime, 

vector boost ซึ�งเปนวัคซีนที่มีการพัฒนาไปสูการศึกษา

ทางคลินิกของวัคซีนปองกันโรคเอดสในปจจุบัน สวน 

virus vectors อื่นๆที่กําลังอยูระหวางการประเมินและ

พฒันามหีลายชนดิ เชน vesicular stomatitis virus (VSV), 

adeno-associated virus (AAV), Venezuelan equine 

encephalitis (VEE) virus, cytomegalovirus (CMV), 

herpes simplex virus (HSV) และ measles virus สวน 

bacterial vectors ทีก่าํลังอยูในการศกึษา คอื Samonella, 

Listeria และ BCG ปจจัยตางๆที่ทําใหการคนหาวัคซีน

ปองกันโรคเอดสมีความยากแตกตางจากวัคซีนอื่นๆคือ17 

 1. หลกัการผลติวคัซนีในอดตีมกัเลยีนแบบการตดิ

เชื้อในธรรมชาติ ซึ�งเมื่อเกิดการติดเชื้อแลวมักมีภูมิคุมกัน

เกิดขึ้นจนสามารถปองกันการติดเชื้อครั้งตอไปหรือ

สามารถควบคุมเชื้อไมใหกอโรคได แตการติดเชื้อเอชไอวี

ในธรรมชาต ิรางกายยงัไมสามารถสรางภมูคิุมกนัมากาํจดั

เชือ้หรอืควบคมุการเพิ�มจาํนวนของไวรสัได จงึมคีวามยาก

ลําบากที่จะหาสิ�งมากระตุนภูมิคุมกันที่มีประสิทธิภาพกวา

การเลียนแบบการติดเชื้อในธรรมชาติ

 2. วัคซีนหลายชนิดไมไดปองกันการติดเชื้อแต

สามารถควบคุมไมใหเกิดโรค แตผูติดเชื้อเอชไอวีมัก

ไมมีอาการอยูหลายปกอนเปนเอดส ซึ�งแสดงวาภูมิคุมกัน

ที่เกิดขึ้นหลังการติดเชื้อไมสามารถควบคุมการดําเนิน

โรคได

 3. วัคซีนอื่นๆในอดีตที่ไดผลสวนใหญผลิตจาก

เชื้อตาย (whole-killed) หรือจากเชื้อที่ทําใหออนฤทธิ์ลง 

(attenuated) แตพบวาเอชไอวทีีท่าํใหหมดฤทธิ์ไมสามารถ

กระตุนภมูคิุมกนัอยางไดผล สวนเชือ้ทีท่าํใหออนฤทธิล์งยงั

มีปญหาดานความปลอดภัย

 4. วัคซีนที่ใชปองกันโรคติดเชื้ออื่นๆ มักปองกัน

โรคทีม่กีารสมัผสัเชือ้ไมบอย แตสาํหรบัการตดิเชือ้เอชไอว ี

โดยเฉพาะในประชากรกลุมเสีย่ง มกัมกีารสมัผสัโรคไดบอย 

จึงจําเปนตองมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคสูงมาก

 5. วัคซีนในอดีตมักปองกันการติดเชื้อที่ผานเยื่อ

บุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหาร แตการติดเชื้อ

เอชไอวีสวนใหญติดเชื้อผานทางระบบอวัยวะสืบพันธุ

 การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคเอดสในการศึกษา

แรกทางคลินิกในระยะที่ 1 ใน พ.ศ. 2530 ถูกออกแบบให

มากระตุนรางกายใหเกิด NAbs โดยการใช recombinant 

soluble monomeric gp120 หรือ gp16019 แตผลการ

ศึกษาพบวาไมสามารถกระตุนใหเกิด broad NAbs ใน

ระดับสูงได จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางมาใช DNA และ 

viral vector เพื่อกระตุน CD8+ CTL ซึ�งผลการศึกษาทาง

คลินิกของ STEP study20 ซึ�งใช rAd5 ซึ�งเปน vector ที่

สามารถกระตุนใหมีการตอบสนองของ CTL ในระดับ

สูง (จากการวัดปริมาณ IFNγ ที่ตอบสนองตอการกระตุน

ดวยเอชไอวีแอนติเจน) พบวาไมสามารถปองกันการ

ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งไมสามารถทําใหภูมิคุมกันของ

รางกายควบคุมเอชไอวีหลังการติดเชื้อไดดีขึ้น ปจจุบัน

การออกแบบการศกึษาทางคลนิกิสวนใหญจงึมุงไปทีว่คัซนี

ที่สามารถกระตุนใหเกิดไดทั้ง broadly neutralizing 

humoral immunity และ broadly reactive และ effective  cell-

mediated immunity แมผลการศึกษา RV144 ที่พบวา

วัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อบาง แมไม

พบคุณสมบัติทั้งสองขางตนน�้

 ปจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกของวัคซีนปองกัน

โรคเอดสกวา 160 การศึกษา ทั้งที่กําลังศึกษาและที่

เสร็จสิ้นแลว (www.iavireport.org/trials) แตมีเพียง 4 

 ขอมลูการศกึษาประสทิธภิาพของวคัซนีปองกนั
 โรคเอดสจนถึงปจจุบัน18 



วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย วัคซีน  677บทที่ 52 วัคซ�นป�องกันโรคเอดส�วัคซ�นที่อยู�ระหว�างการว�จัย

วัคซีนที่ไดทําการศึกษาทางคลินิกถึงระยะ2b หรือ 3 คือ 

AIDSVAX B/E (VAX003) ที่จบการศึกษาทางคลินิกระยะ

ที่ 3 ใน พ.ศ. 2546 ในประเทศไทย14 และ AIDSVAX B/B 

(VAX004) และที่จบการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ใน

สหรัฐอเมริกาและเนเธอรแลนด21โดยวัคซีนที่ใชในทั้ง

สองการศึกษาถูกออกแบบใหกระตุนการสรางแอนติบอดี

ตอ gp120 ของทั้ง clade B หรือ E โดย AIDSVAX B/E ได

ทําการทดสอบในกลุมผูฉ�ดยาเสพติดเขาหลอดเลือด และ

AIDSVAX B/B ถูกทําการทดสอบในกลุมชายรักชายและ

ผูหญิงกลุมเสี่ยง ซึ�งผลการศึกษาพบวาวัคซีนทั้งสองน�้

ไมสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและไมสามารถ

ชะลอการดําเนินโรค แมจะตรวจพบแอนติบอดีตอสวน

เปลือกนอกของเอชไอวี ทั้งที่วัคซีนน�้สามารถปองกัน

การติดเชื้อในชิมแพนซีกอนนํามาทดลองในมนุษย22

นอกจากน�้ยังพบวาวัคซีนน�้กระตุนใหเกิด NAbs ใน

ระดับต่ําและไมสามารถยับยั้งเอชไอวีอื่นๆได

 การศึกษาทางวัคซีนปองกันโรคเอดสทางคลินิก

ในระยะ 2b อีกสองการศึกษาคือ STEP (HVTN 502) ซึ�ง

ทําการศึกษาในประเทศทางอเมริกาเหน�อ อเมริกาใต แค

ริเบียนและออสเตรเลีย และ Phambili (HVTN 503) ซึ�ง

ทําการศึกษาในอเมริกาใต โดยใชวัคซีนที่สามารถกระตุน 

CTL ไดดีคือ วัคซีน MRKAd5 gag/pol/nef ที่ฉ�ดใหแบบ 

homologous prime-boost regimen (STEP study) ซึ�ง

ตองตองยุติลงกอนกําหนดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

เมื่อคณะกรรมการที่ดูแลผลการทดลองเบื้องตนพบวา

วคัซนีไมมปีระสทิธภิาพในการปองกนัการตดิเชือ้ และทาํให 

Phambili study ที่ใชวัคซีนเดียวกันตองยุติลงดวย

 ผลการศึกษาทางภูมิคุมกันพบวาวัคซีนใน STEP 

study สามารถกระตุน T lymphocyte โดยการวัด IFNγ 
โดยวธิ ีenzyme-linked immunosorbent spot (ELISPOT) 

ไดถึงรอยละ 77 ของอาสาสมัครที่ไดรับวัคซีน23 ซึ�ง

ผลการตอบสนองดานภูมิคุมกันในการศึกษาน�้ไมแตก

ตางกับการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 1 และ 2 แตพบ

วาวัคซีนน�้ไมสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือ

ลดระดับเอชไอวีในเลือดในรายที่ติดเชื้อได นอกจากน�้

ยังพบวากลุมอาสาสมัครที่ไดรับวัคซีนที่เปนเพศชายที่

ไมไดขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศและมีแอนติบอดีตอ 

adenovirus serotype 5 (Ad5) สูง จะมีการติดเชื้อสูง

กวากลุมอาสาสมัครที่ไมไดรับวัคซีนถึง 4 เทา20 แตความ

แตกตางน�้จะลดลงและหายไปหลังไดรับวัคซีนไปนานกวา 

18 เดือน และยังพบวาแอนติบอดีที่เกิดขึ้นไมกวางพอที่

จะจับกับหลายๆ epitopes ของเอชไอวีที่ติดเชื้อมาดวย 

โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ NAbs ที่พบในกลุม long-term 

nonprogressor และในกลุม elite controller

 ความลมเหลวของวัคซีนใน STEP study สง

ผลกระทบตอการพัฒนา T-cell-based vaccine โดยพบ

วาวัคซีนที่ไดรับการยอมรับวาสามารถกระตุน CTL ไดดี 

โดยดูจากระดับ IFNγ ที่ตอบสนองตอ HIV antigen ไม

สามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได การวัดการสราง 

IFNγ จงึไมมคีวามสมัพนัธกบัความสามารถในการปองกนั

การติดเชื้อ วิธีการอื่น เชน in vitro HIV inhibition assay24 

น�าจะเหมาะสมกวาในการประเมินผลการยับยั้งเอชไอวี

นอกจากน�้ยังสะทอนไปถึงการประเมินความน�าเชื่อถือใน

การใช macaque และ nonhuman primate (NHP) ในการ

ทดสอบความสามารถในการปองกันการติดเชื้อของวัคซีน

ปองกันโรคเอดส กอนที่จะนํามาทําการศึกษาทางคลินิก 

อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมสามารถพัฒนาทางเลือกอื่นๆ

ทีด่กีวาเดมิได ทัง้ดานการวดัการตอบสนองดานภมูคิุมกนั

ในหลอดทดลองและการปองกันการติดเชื้อในสัตวทดลอง  

 ผลกระทบทางออมของการศึกษาน�้คือการทําให

วัคซีนที่ออกแบบโดยใช Ad5 vectors เปนตัวกระตุน

ภูมิคุมกัน ตองหยุดหรือชะลอการศึกษาทางคลินิกไวกอน 

จนถึงปจจุบันมีเพียงการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 การ

ศึกษาเดียวที่พบวาวัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกัน

การติดเชื้อเอชไอวีไดบาง คือ RV144 vaccine study25 

ซึ�งการศึกษาน�้พบวาสามารถลดการติดเชื้อเอชไอวีใน

กลุมที่ไดรับวัคซีนลงรอยละ 31.2 โดยเปนการศึกษาแบบ 

community-based, randomized, mult icenter, 

double-blind, placebo controlled efficacy study 

ที่ทําการศึกษาในประเทศไทย โดยหลักการ prime-boost 
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strategy โดยให recombinant canarypox vector 

vaccine, ALVAC-HIV (vCP1521) จาํนวน 4 เขม็ ตามดวย

การฉ�ดกระตุนดวย recombinant g lycoprote in 

120 subunit vaccine (AIDSVAX B/E) กระตุนอีก 2 เข็ม 

ซึ�งเปนการศึกษาทางคลินิกของเอดสวัคซีนที่ใหญที่สุดใน

อาสาสมัครจํานวน 16,402 ราย โดยประเมินการปองกัน

การติดเชื้อเอชไอวีและระดับเอชไอวีในเลือดหลังการติด

เชื้อในชวงแรก เมื่อแบงประชากรตามความเสี่ยงในการ

ตดิเชือ้ พบวาวคัซนีมปีระสทิธภิาพในการลดการตดิเชือ้ลง

รอยละ 40.4 และ 47.6 ในอาสาสมคัรกลุมทีม่คีวามเสีย่งใน

การติดเชื้อต่ําและปานกลาง ตามลําดับ แตสามาถลดการ

ตดิเชือ้ไดเพยีงรอยละ 3.7 ในอาสาสมคัรกลุมทีม่คีวามเสีย่ง

ในการตดิเชือ้สงู อยางไรกต็ามพบวาวคัซนีไมมผีลตอระดบั

ไวรัสในเลือดหรือตอการลดลงของ CD4+ T cells หลังการ

ติดเชื้อเอชไอวี

 แมเปาหมายในการศึกษาน�้ตองการกระตุนให

อาสาสมัครที่ไดรับวัคซีนเกิด NAb แตพบวาวัคซีนน�้

สามารถกระตุนใหเกิด NAbไดในระดับต่ําๆและไมสามารถ

ยับยั้งเอชไอวีสายพันธุอื่นๆ (heterogenous strains) 

ที่นํามาทดสอบได ดังนั้นจึงยังไมทราบกลไกที่ทําให

วัคซีนน�้สามารถกระตุนใหเกิดการปองกันการติดเชื้อใน

กลุมอาสาสมัครที่ไดรับวัคซีนได กลไกอื่นเชน antibody-

dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) อาจมี

ความสําคัญและกําลังศึกษาอยู การศึกษาน�้จึงสรางความ

หวังแกนักวิจัยดานเอดสวัคซีนขึ้นบาง

 แมเราสามารถผลิต monoclonal antibody มา

ตั้งแตกอนการคนพบเอชไอวี แตเพิ�งมีการคนพบ NAbs 

ที่มีประสิทธิภาพในสองปที่ผาน26,27 จากการคัดกรอง

จํานวนมากในคนที่ติดเชื้อ ซึ�งนอกจากจะพบไดนอยมาก

แลว ยังพบวา NAbs เหลาน�้มีลักษณะเฉพาะตัวและไม

คอยไดพบจากการตอบสนองของภูมิคุมกันโดยธรรมชาติ 

คณุสมบตัขิอง NAbs ทีค่นพบมกีารกลายพนัธุ (mutation) 

สรุป

หลายตําแหน�งมากกวาปกติของ somatic hypermutation 

ในธรรมชาติถึง 3-4 เทา ดังนั้นการกระตุนใหเกิด NAbs น�้

โดยการใหวคัซนีทั�วไปน�าจะเปนไปไดยากมาก จงึเปนเรือ่ง

ทาทายที่จะออกแบบ immunogen ที่สามารถเลียนแบบ

การกระตุนใหเกดิ NAbs แบบน� ้ปจจบุนัมแีนวโนมวาความ

รูทางดานน�้จะคอยๆเพิ�มขึ้นตามลําดับอยางชาๆเปนขั้น

ตอน ถายังไมเกิดการพลิกผันดานความรูความเขาใจของ 

HIV-1 immunobiology 

 ดงันัน้การพฒันาวคัซนีปองกนัโรคเอดสใหประสบ

ผลสําเร็จไดจะตองเอาชนะอุปสรรคหลายอยางเชน 1) 

สามารถหารปูแบบการทดลองในสตัวทีส่ามารถเทยีบเคยีง

ไดกบัการตอบสนองในมนษุย 2) ม ีvector ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในการกระตุนภูมิคุมกันที่ดีขึ้น ผลิตไดงายและ 3) ตองมี

ความเขาใจในเรื่องการตอบสนองของรางกายตอวัคซีน

ทีม่าศกึษา ซึ�งความกาวหนาทางเทคโนโลยทีีท่าํใหสามารถ

คนหา T-cell-receptor ที่มีความจําเพาะและ cytokine 

ตางๆ ตลอดจน immunogen ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึ�งจะทาํให

การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคเอดสมีความกาวหนาอยาง

รวดเรว็และมวีคัซนีทีม่ปีระสทิธภิาพด ีทีเ่ปนความหวงัของ
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