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การพัฒนาวัคซ�นที่เป�น
gene-based vectors

 

 จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและความรู

ดานชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรทางการแพทย ไดนําไป

สูการพัฒนาทั้งดานการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการ

ปองกันโรคไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนา

วคัซนีเพือ่การสรางภมูคิุมกนัโรค การศกึษาวจิยัเพือ่พฒันา

วคัซนีทีเ่ปน gene-based vectors หรอืดเีอน็เอวคัซนี (DNA 

vaccine) ไดแพรหลายมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนํามาใช

ในการปองกนัการตดิเชือ้บางชนดิ และครอบคลมุไปถงึการ

รกัษามะเรง็ ภาวะภมูแิพ และภมูติานทานตนเอง การศกึษา

ดีเอนเอวัคซีนในสัตวทดลองกอนนําไปศึกษาในทางคลินิก

(preclinical disease models) และการนาํมาใชในการกระตุน

ภูมิคุมกันในสัตวบางชนิดไดผลเปนที่น�าพอใจ อยางไร

ก็ตาม การทดลองดีเอ็นเอวัคซีนในคนที่ผานมายังไม

สามารถกระตุนภูมิคุมกันใหไดในระดับที่เพียงพอที่จะนํา

มาใชในทางคลินิกสําหรับการปองกันหรือการรักษาโรค

ได ถึงแมการนํามาประยุกตใชในคนยังเปนสิ�งที่ทาทาย

เน��องจากคุณลักษณะและศักยภาพของดีเอ็นเอวัคซีน 

รวมกับการศึกษาอยางตอเน��องถึงกลไกการกระตุนภูมิ

คุมกันของดีเอ็นเอวัคซีน และการพัฒนาเทคโนโลยีดาน 

gene-based vectors ทําใหการนําดีเอ็นเอวัคซีนมาใชใน

คนอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีความเปนไปไดสูง

ในอนาคต

 

 การพฒันาดเีอน็เอวคัซนีเริ�มตัง้แตการทีพ่บวาการ

ฉ�ดสารพนัธกุรรมดเีอน็เอเขากลามเน�อ้1 สามารถทีจ่ะทาํให

เกดิการแสดงออกของยนีได ดเีอน็เอวคัซนีประกอบดวยยนี

ทีต่องการซึ�งสามารถสรางโปรตนีหรอืแอนตเิจนที่ไดรบัการ

ดัดแปลงอยางเหมาะสมภายใตการควบคุมของสวนที่เปน 

regulatory sequences โปรตนีทีส่รางจากดเีอน็เอวคัซนีจะ

อยูในลกัษณะ native conformation ซึ�งแตกตางจากวคัซนี

ที่สรางจากสวนของ inactivated virus หรือ recombinant 

protein ที่สรางในแบคทีเรีย ยีสต หรือเซลลของสัตวเลี้ยง

ลกูดวยนม และจากการสรางโปรตนีของดเีอน็เอวคัซนีเกดิ

ขึ้นในเซลลรางกาย ทําใหไดโปรตีนที่ผานขบวนการตาม

ปกติของเซลลและไดแอนติเจนที่สามารถกระตุนการ

ตอบสนองของเซลลลิมโฟไซตชนิด CD4 และ CD8 

ได นอกจากน�้สารพันธุกรรมดีเอ็นเอถูกทําลายไดอยาง

รวดเร็วในรางกาย ดีเอ็นเอวัคซีนจึงมีความปลอดภัยเมื่อ

เทียบกับวัคซีนชนิด live-attenuated viruses

 จากการพัฒนาเทคโนโลยีดานดีเอนเอวัคซีน

จนถึงปจจุบัน ดีเอ็นเอวัคซีน 3 ชนิดไดรับอนุญาตใหใช

ในสัตวเลี้ยง เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของดีเอ็นเอวัคซีน

พบวา ดีเอ็นเอวัคซีนมีขอดีในสวนของการกระตุนภูมิ

คุมกัน การผลิต ความเขาถึง และราคาเมื่อเทียบกับ

วัคซีนประเภทอื่นๆ อยางไรก็ตาม ยังไมมีดีเอ็นเอวัคซีนที่

ไดรับอนุญาตใหใชในคน เน��องจากศักยภาพของดีเอ็นเอ

วัคซีนในการนํามาใชทั้งในดานการปองกันและการรักษา 

การพัฒนาดีเอ็นเอวัคซีนอยางตอเน��องเพื่อใหสามารถ

นํามาใชในการปองกันโรคหรือการรักษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัยในมนุษยยังมีความจําเปน 

ลักษณะและคุณสมบัติของดีเอ็นเอวัคซีนไดสรุปไวใน

ตารางที่ 12

บทนํา

ดีเอ็นเอวัคซีน (DNA vaccine)
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ประวัติและความเปนมา

 จากการศึกษาวิจัยอยางตอเน��องของแพทยและ

นักวิทยาศาสตรทําใหเกิดความเขาใจที่เพิ�มขึ้นเกี่ยวกับ

กลไกการกระตุนภูมิคุมกันของดีเอ็นเอวัคซีน โดยขบวน

การสรางแอนติเจน (antigen processing) ซึ�งกระตุนการ

ตอบสนองชนิด Cytolytic T lymphocytes (CTLs) โดย

อาศัย major histocompatibility complex (MHC) class I

รวมทัง้บทบาทของภมูคิุมกนัชนดิเซลล (cellular immunity)

ในการควบคุมการติดเชื้อจากไวรัส ปรสิต รวมทั้งการโต

ของกอนเน�้องอก ซึ�งสามารถนําไปสูการพัฒนาวิธีการ

สรางวัคซีนหรือหาวัคซีนชนิดใหมเพื่อปองกันหรือรักษา

โรคไดครอบคลุมมากขึ้น ประโยชนของการพัฒนาวัคซีน

ที่กระตุนการตอบสนองชนิด CTLs นอกจากสามารถที่จะ

ทาํลายเซลลทีต่ดิเชือ้ รวมทัง้เชือ้ไวรสัและแบคทเีรยี CTLs 

ยงัสามารถจดัการกบัแอนตเิจนทีแ่อนตบิอดไีมสามารถเขา

ถึงได การกระตุน CTLs จึงเพิ�มประสิทธิภาพการทํางาน

ของวัคซีน 

 ขอจํากัดของวัคซีนบางชนิดที่ใชอยูในปจจุบัน

คือ การที่สวนของเชื้อกอโรคที่นํามาใชในการกระตุน

การสรางแอนติบอดีมีการกลายพันธุ  ซึ�งเปนปจจัย

ที่ทําใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญซึ�งสรางมาจาก

สายพันธุที่ระบาดในปนั้นๆ สามารถปองกันไดเฉพาะ

สายพันธุดังกลาว ดังนั้น การสรางวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญตองทําใหมทุกป3 เชนเดียวกัน โปรตีนชนิด 

envelope (Env) ของเชื้อเอชไอวี มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วเพื่อที่จะทําใหรอดพนจากการถูกทําลายโดย

แอนติบอดีในรางกายของผูที่ติดเชื้อ ดังนั้น การสราง

วัคซีนหรือการรักษาโดยอิมมูนบําบัดใหมีประสิทธิภาพ

บริเวณที่เปนเปาหมายควรจะมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ

ที่นอย เพื่อที่จะสามารถปองกันจากการติดเชื้อไวรัสหรือ

แบคทเีรยีไดหลายชนดิ หรอืรกัษามะเรง็ทีเ่กดิขึน้ในบคุคลที่

แตกตางกนั4 นอกจากน� ้การพฒันาวคัซนีใหมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้นจําเปนตองไดวัคซีนที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันทั้ง

ชนิดสารน้ํา (humoral response) และชนิดเซลล (cellular

response) จากขอจํากัดของวัคซีนที่ใชอยูปจจุบัน นําไป

สูการพัฒนาดีเอ็นเอวัคซีนซึ�งมีจุดประสงคหลักเพื่อที่

สามารถกระตุนภูมิคุมกันชนิดเซลล โดยผานทาง MHC 

class I เพือ่เหน��ยวนาํใหเกดิ CTLs โดยยงัคงความสามารถ

ในการกระตุน helper T cells (Th) และแอนติบอดี5

คุณลักษณะของดีเอ็นเอวัคซีน 

 ดีเอ็นเอวัคซีนประกอบดวยสวนของยีนที่สราง

• สามารถกระตุนภูมิคุมกันชนิดดั้งเดิม (innate immunity)

• สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดทั้งชนิด helper T cells, cytolytic T lymphocytes 

 (CTLs)

• สามารถสรางไดโดยตรงจากยนีหรอืสายเบสนวิคลโิอไทด ทาํใหสามารถหลกีเลีย่ง

 การใชเชื้อกอโรคที่เปนอันตราย 

• สามารถหลีกเลี่ยงการใชเวกเตอรชนิดไวรัส (viral vectors) บางชนิด และ 

 attenuated viruses

• มีความเปนไปไดที่จะใหดีเอ็นเอวัคซีนโดยผานทางเยื่อบุ (mucosal delivery)

• คุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาเปนวัคซีน ไดแก ความรวดเร็วในการสรางและ

 ผลิต การผลิตไดในปริมาณมาก และความเสถียรที่อุณหภูมิหอง 

• การนาํไปใชใหมปีระสทิธภิาพอาจจะตองอาศยัเทคโนโลยอีืน่ๆ ชวย เชน เครือ่งมอื

 ในการนําเขาสูรางกาย การเพิ�มความแรงหรือความสามารถในการกระตุนภูมิ

 คุมกันของวัคซีนโดยใชวิธีการเสริมอื่นๆ (prime-boost)

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)

ตารางที่ 1 แสดงถึงลักษณะและคุณสมบัติของดีเอ็นเอวัคซีน
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ความแรงในการกระตุนภูมิคุมกันในคน

ความจาํเปนในการใช packaging cell lines ทีเ่หมาะสม

สําหรับวัคซีนที่ใช viral vectors

การเหน��ยวนาํใหเกดิภมูคิุมกนัตอ vectors หลงัจากการ

ฉ�ดวัคซีนที่ใช viral vectors เขาไปในรางกาย 

ขอมูลดานความปลอดภัยในระยะยาวยังมีนอย

ความซับซอนในการใช vectors มากกวาหนึ�งชนิด

ในกรณ�ที่ใชวิธี prime-boost

ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการผลิตใหได

ดีเอ็นเอวัคซีนในปริมาณมาก

ตารางที่ 2 ขอดีและขอจํากัดของวัคซีนที่เปนลักษณะ gene-based vectors หรือดีเอ็นเอวัคซีน

ขอดี ขอจํากัด

ความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันชนิด cellular 

และ humoral

ความงายในการสราง vectors ทั้งชนิดที่มาจากสวน

ของไวรัสและไมใชไวรัส

ความงายในการวิเคราะหและคัดกรองในหองทดลอง

ความปลอดภัยในการนํามาใช

ความแรงในการกระตุนภูมิคุมกันเพื่อปองกันการ

ติดเชื้อในสัตวบางชนิด

การนาํมาใชรวมกบัวธิกีารอืน่ๆ เพือ่เสรมิภมูคิุมกนัใหมี

ประสิทธิภาพ (prime-boost)

โปรตีนที่ทําหนาที่เปนแอนติเจนได คุณลักษณะที่สําคัญ

ของดีเอ็นเอวัคซีนที่จะเกิดประโยชนสูงสุดประกอบดวย

ความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันทั้งแบบจําเพาะ

(adaptive immunity) ไดแก CTLs, helper T cells และ

แอนติบอดี และแบบไมจําเพาะ (innate immunity)

ดวยคุณสมบัติดังกลาว การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและ

การประยุกตใชดีเอ็นเอวัคซีนมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

ในสวนของระยะกอนนําไปใชในทางคลินิก (preclinical

study) เชน การใชในโรคติดเชื้อ มะเร็ง ภาวะภูมิแพ และ

ภาวะภูมิตานทานตนเอง นอกจากน�้ เทคโนโลยีการสราง 

DNA plasmids มคีวามกาวหนาอยางตอเน��อง การที ่DNA 

plasmids มีความงายในการนํามาดัดแปลงและสรางได

อยางรวดเรว็ มคีวามเสถยีรในอณุภมูหิองทาํใหงายตอการ

เกบ็และการนาํไปใชในทีต่างๆ ไดทั�วโลก ประกอบกบัความ

สามารถในการดดัแปลงสารพนัธกุรรมดเีอน็เอทีก่าํจดัสวน

ที่ทําใหเกิดการสรางโปรตีนที่เปนอันตราย ทําใหวัคซีนมี

ความปลอดภัยมากขึ้น คุณสมบัติเหลาน�้ทําใหความหวัง

ในการพัฒนาดีเอ็นเอวัคซีนมาใชในคนเปนไปไดมากขึ้น 

 อยางไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีดีเอ็นเอวัคซีน

มาใชในคนยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะในสวนของความแรง

(potency) ในการกระตุนภูมิคุมกัน การศึกษาถึงการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันที่เกิดจากการกระตุนโดย

ดีเอ็นเอวัคซีนในคนเปรียบเทียบกับในหนูทดลอง พบวา

มีความแรงที่นอยกวา สาเหตุสวนหนึ�งอาจจะเน��องมาจาก

ปริมาณของดีเอ็นเอตอน้ําหนักตัวหรือพื้นที่ผิวกายที่

นอย การทําใหมีการสรางโปรตีนเพิ�มขึ้นโดยการปรับปรุง 

expression vectors และการพฒันาในสวนของสารประกอบ

หรือโมเลกุลที่ชวยใหแอนติเจนในวัคซีนกระตุนระบบ

ภูมิคุมกันไดดีขึ้น (adjuvants) อาจจะชวยทําใหเพิ�มความ

แรงในการกระตุนการตอบสนองตอดีเอ็นเอวัคซีนได เชน 

การพัฒนาในสวนของบริเวณ enhancer/promoter ทําให

เกิดการแสดงออกของยีนที่ประกอบอยูในดีเอ็นเอวัคซีน

มากขึ้น6 และดีเอ็นเอวัคซีนที่ไดรับการพัฒนาเหลาน�้ได

ถูกนํามาเขาสูการศึกษาทางคลินิกในคน ตารางที่ 2 สรุป

ขอดีและขอจํากัดของวัคซีนที่เปนลักษณะ gene-based 

vectors หรือดีเอ็นเอวัคซีน

การศึกษาวิจัยในระยะกอนคลินิกในสัตวทดลอง

 การศึกษาในสัตวทดลอง พบวาดีเอ็นเอวัคซีน

สามารถกระตุนภูมิคุมกันเพื่อปองกันและรักษาโรคได

หลายชนิด เริ�มจากการนํามาใชในการกระตุนภูมิคุมกัน

ตอเชื้อกอโรค และขยายไปโรคหรือภาวะอื่น สําหรับการ

ใชในมะเร็งบางชนิด เน��องจากดีเอ็นเอวัคซีนสามารถที่จะ

กระตุนการตอบสนองชนิด CTLs ซึ�งมีประโยชนในการ

ประยุกตใชรักษามะเร็ง ประกอบกับความรวดเร็วในการ

ประกอบเปนวัคซีนจากลําดับเบสที่ไดจากสารพันธุกรรม
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ของชิ้นเน�้อเหลาน�้ นําไปสูการพัฒนาวัคซีนเพื่อรักษา

มะเร็งโดยวิธีอิมมูนบําบัด เชน มะเร็งตอมน้ําเหลือง

(lymphoma) นอกจากน�้ จากการที่พบวาดีเอ็นเอวัคซีน

สามารถกระตุนการตอบสนองของ T-helper cells ไดนํา

ไปสูการคนควาและวิจัยในสัตวทดลองเพื่อพัฒนาดีเอ็นเอ

วัคซีนในการรักษาภาวะภูมิตานทานตนเอง และภาวะ

ภูมิแพ ซึ�งไดผลในระดับหนึ�ง แสดงถึงความเปนไปไดใน

การนาํมาพฒันาและใชใหเกดิประโยชนตอไป7 ตวัอยางเชือ้

หรือภาวะที่การใชดีเอ็นเอวัคซีนสามารถกระตุนภูมิคุมกัน

เพื่อประโยชนในดานการปองกันหรือรักษาในสัตวทดลอง 

ดังแสดงในตารางที่ 32 

การนําดีเอ็นเอวัคซีนเขาสูรางกาย (Delivery of DNA 

vaccine)

 สิ�งที่ตองคํานึงถึงในการนําดีเอ็นเอวัคซีนใน

รูปของ plasmids เขาสูรางกายของสิ�งมีชีวิต ไดแก

รูปแบบ (formulations) ของดีเอ็นเอวัคซีน เทคโนโลยี

ดาน transfection เวกเตอร ไวรัส (viral vectors)

หรือแบคทีเรีย (bacterial vectors) เปนตน การเขาสู

เซลลของดีเอ็นเอมีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา จําเปน

ตองอาศัยวิธีการอื่น จุดประสงคของการทําให DNA 

plasmids อยูในรูปแบบที่เหมาะสม ก็เพื่อที่จะสามารถ

ปกปอง plasmids จากการถูกทําลาย และเพิ�มความ

สามารถของ plasmids ในการเขาเซลลหลังจากที่

เขาสูรางกายโดยการฉ�ดหรอืโดยผานทางเยือ่บหุรอืผวิหนงั 

ตัวอยางของ formulation เชน รูปแบบที่ใชสาร Vaxfectin 

มคีณุสมบตัิในการเปน adjuvant สงผลใหมกีารกระตุนการ

สรางแอนติบอดีเพิ�มขึ้น และกระตุนการตอบสนองชนิด 

Th1 ของ T helper cells8 นอกจากน� ้การใส DNA plasmids 

บน microparticles ซึ�งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-10 

ไมครอน เพื่อที่จะให antigen-presenting cells (APCs) 

สามารถนํา DNA plasmids เขาสูเซลลเพื่อเขาขบวนการ

กระตุนการสรางภูมิคุมกันตอไปได9 

 นอกจากน� ้ไดมกีารศกึษาทดลองนาํดเีอน็เอวคัซนี

เขาสูรางกายทางปากโดยใชเวกเตอรชนิดแบคทีเรีย เชน 

จากเชื้อ Salmonella และ Shigella10,11 การที่สามารถ

ใหดีเอ็นเอวัคซีนผานทางเยื่อบุหรือผิวหนังได มีประโยชน

อยางมากตอการนําไปใช ทั้งในสวนของความสะดวก 

การที่วัคซีนสามารถเขาไปอยูในสิ�งแวดลอมที่มี APCs

อยูเปนจํานวนมาก และสามารถกระตุนภูมิคุมกันตรง

ตารางที่ 3 ตัวอยางเชื้อกอโรคหรือภาวะที่การใชดีเอ็นเอวัคซีนสามารถกระตุนภูมิคุมกันเพื่อประโยชน
ในดานการปองกันหรือรักษาในสัตวทดลอง 

Viruses

Parasites

Allergy

Bacteria

Cancer

Autoimmune diseases

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)

HIV

Rabies

Ebola

Malaria

Leishmania

Schistosoma

House dust mite

Peanut

Influenza

Hepatitis B, C

Herpes simplex

B. Burgdorferi

C. Tetani

S. Typhi

Breast (Her2/neu)

Colon

Prostate

Diabetes

Myeloma

Lymphoma

Fibrosarcoma
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บริเวณที่เปนตําแหน�งหลักที่มีการติดเชื้อ ไดมีการนํา

วัคซีนเขาสูรางกายโดยผานทางเยื่อบุชองปาก12 และเยื่อบุ

จมกู13 และผานทางผวิหนงัโดยการศกึษาประสทิธภิาพของ

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ14 และ SIV/HIV ในสัตว

ทดลอง15 

 การนําดีเอ็นเอวัคซีนเขาสูรางกายโดยการฉ�ด

สามารถกระทําไดโดยวิธีที่เรียกวา “gene gun” ซึ�งเปนวิธี

ที่ทําให gold beads ที่เคลือบดวย DNA plasmids

เขาไปในผิวหนังได วิธีน�้ ไดรับการพัฒนาและนําไป

ใชในการกระตุนภมูคิุมกนัทัง้ชนดิ CTLs, Th cells และการ

สรางแอนติบอดีในคนหลังจากที่ไดรับ DNA plasmids ที่

สามารถสราง hepatitis B surface antigen (HBsAg) โดย

การฉ�ดได16 แนวทางน�้ไดนําไปทดลองทางคลินิกในคน

ที่ไมมีภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบบีหลังจากไดรับวัคซีน

ชนิด recombinant HBsAg หลังจากที่ไดรับ hepatitis 

DNA vaccine โดยวิธี gene gun รางกายสามารถสราง

แอนติบอดีตอแอนติเจนน�้ได17 อยางไรก็ตาม วิธีน�้ก็มีขอ

จํากัดบางประการ เชน การเคลือบดีเอ็นเอบน gold beads 

สามารถใสดเีอน็เอไดในปรมิาณทีน่อย ทาํใหตองทาํการฉ�ด

หลายครัง้ในหลายตาํแหน�ง และความไมเสถยีรของดเีอน็เอ

บน gold beads ในเวลาตอมา ไดมีการพัฒนาเครื่องมือที่

เรียกวา Biojector ซึ�งสามารถนํา plasmids เขาสูผิวหนัง

หรือกลามเน�้อ และเขาสู APCs ไดโดยตรง18

การประยุกตใชดีเอ็นเอวัคซีน

 การศึกษาที่ผานมาพบวา ดี เอ็นเอวัคซีนมี

ประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อไวรัสไดหลายชนิด 

เชน เชื้อ Rabies virus, Filovirus, Flavivirus, Togavirus,

Bunyavirus และการติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรง เชน 

anthrax เปนตน สําหรับการพัฒนาดีเอ็นเอวัคซีนเพื่อ

ปองกันการติดเชื้อไขหวัดใหญไดผลในระดับหนึ�งในสัตว

ทดลอง เชน การศกึษาโดยใชดเีอน็เอวคัซนีทีป่ระกอบดวย

สวนที่สามารถสราง nucleoprotein ของเชื้อไขหวัดใหญ

ซึ�งเปนตัวหลัก (prime) รวมกับ recombinant adenovirus 

เปนตวัเสรมิ (boost) สามารถกระตุนภมูคิุมกนัและปองกนั

การติดเชื้อในหนูทดลองได19 

 ดีเอ็นเอวัคซีนที่สรางจากสารพันธุกรรมของเชื้อ 

Mycobacterium tuberculosis มีประสิทธิภาพในการ

ปองกนัการตดิเชือ้ในสตัวทดลอง นอกจากน� ้การใหดเีอน็เอ

วัคซีนสําหรับเชื้อน�้เขาไปกอนและตามดวยวัคซีน Bacil-

lus of Calmette and Gúerin (BCG) ที่ใชในปจจุบันเปน

ตัวเสริม สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีกวาการใช BCG 

อยางเดยีว20 อยางไรกต็าม เน��องจากวคัซนี BCG เริ�มใหใน

ทารกแรกเกดิ การใหดเีอน็เอวคัซนีกอนการให BCG อาจจะ

ทําไมไดในทางปฏิบัติ ดังนั้น การศึกษาวิจัยที่ผานมา

จึงทําการทดสอบประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนชนิด 

polyvalent ที่ใชเปน booster ในสัตวทดลองที่ไดรับ BCG 

มากอน สูตรการใหวัคซีนน�้สามารถเสริมการกระตุน

ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ mycobacteria ในปอดซึ�งไดรับ

ดีเอ็นเอวัคซีน 15 ถึง 18 เดือนหลังจากได BCG21 การ

ศึกษาน�้แสดงถึงความเปนไปไดในการนําดีเอ็นเอวัคซีนมา

ใชเปนตวัเสรมิ (booster) ในทารกที่ไดรบัวคัซนี BCG เพือ่

เพิ�มประสิทธภาพของวัคซีนในการปองกันการติดเชื้อ

 ในปจจุบัน ดีเอ็นเอวัคซีน 3 ชนิดไดรับอนุญาต

ใหใชในสัตวเลี้ยง ประกอบดวย วัคซีนปองกันการติดเชื้อ 

infectious hematopoietic necrosis virus (IHNV) ใน

ปลาแซลมอน22 เชื้อ West Nile virus ในมา23 และวัคซีน

สําหรับการรักษามะเร็งในสุนัข ดังแสดงในตารางที่ 4 การ

ทีด่เีอน็เอวคัซนีมปีระสทิธภิาพในการกระตุนภมูคิุมกนัและ

ไดรบัอนญุาตใหนาํมาใชไดในสตัวเลีย้ง ไดจดุประกายความ

หวงัในการพฒันาดเีอน็เอวคัซนีใหสามารถนาํมาใชในคนได

ในอนาคต 

การทดลองดีเอ็นเอวัคซีนในทางคลินิก 

 ดเีอน็เอวคัซนีไดเขาสูการทดลองทางคลนิกิในคน

หลงัจากทีก่ารศกึษาในสตัวทดลองไดผลเปนทีน่�าพอใจ สิ�ง

ที่สําคัญที่สุดอยางหนึ�งของการใชดีเอ็นเอวัคซีนในคนคือ

ความปลอดภัยของการใชดีเอ็นเอวัคซีน การศึกษาที่ผาน

มาพบวา ดีเอ็นเอที่เปนสวนหนึ�งของวัคซีนไมไดถูกรวม

เขาไปในจีโนมของคน (host genome) และไมพบความ
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เสี่ยงของการเกิด tolerance ตอแอนติเจนหรือการเกิด

ภูมิตานตนเอง24 อยางไรก็ตาม การตอบสนองทางดาน

ภมูคิุมกนัตอการกระตุนโดยการใชดเีอน็เอวคัซนีอยางเดยีว

คอนขางต่ํา ทําใหตองมีการคนหาและพัฒนาใหได

แนวทางหรือวิธีที่ทําใหเพิ�มความแรงของดีเอ็นเอวัคซีน

ในการกระตุนภูมิคุมกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาวิธีการ

นําดีเอ็นเอเขาสูรางกาย สูตรหรือรูปแบบที่ใช และการใช

วิธี prime-boost

 การทดลองทางคลินิกโดยเริ�มจากการใหสาร

พันธุกรรมดีเอ็นเอกอนและตามดวยการเพิ�มความแรง

ในการกระตุนโดยใช viral vectors เปนแนวทางที่ไดถูก

นํามาศึกษามากขึ้น ไดเริ�มมีการศึกษาเพื่อการปองกัน

การตดิเชือ้ HIV โดยการใช adenovectors25 หรอืใช modified

vaccinia Ankara (MVA) เปนตวัเสรมิ26 สาํหรบัการปองกนั

การตดิเชือ้มาลาเรยี ไดมกีารทดลองทางคลนิกิโดยเริ�มจาก

การใหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอกอนและตามดวยการเพิ�ม

ความแรงในการกระตุนโดยใช MVA27 

 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยแีละความรูดาน

ชวีโมเลกลุและพนัธศุาสตรทางการแพทย นอกจากจะชวย

ในดานการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการปองกันโรคได

มีประสิทธิภาพมากขึ้น28 ยังสงผลไปถึงการพัฒนาวัคซีน

ที่เปน gene-based vectors เพื่อการสรางภูมิคุมกันโรค 

การพฒันาอยางตอเน��องของเทคโนโลยดีานดเีอน็เอวคัซนี 

นาํไปสูการประยกุตใชดเีอน็เอวคัซนีเพือ่ปองกนัหรอืรกัษา

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)

ตารางที่ 4 แสดงดีเอ็นเอวัคซีนที่ไดรับอนุญาตใชในสัตวเลี้ยง 

ชื่อวัคซีน ปที่ไดรับอนุญาตประเภทของสัตวเลี้ยงขอบงชี้

West Nile-Innovator®

Apex-IHN®

Oncept™

West Nile virus

Infectious

haematopoietic

necrosis virus

Melanoma

มา

ปลาแซลมอน

สุนัข

       2005

       

       2005

       2010

โรคติดเชื้อและมะเร็งบางชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในสัตวเลี้ยง ถึงแมวาผลการศึกษาทดลองดีเอ็นเอวัคซีน

ในคนในระยะแรก พบวามีการกระตุนภูมิคุมกันในระดับ

ที่ต่ําซึ�งไมเพียงพอที่จะปองกันหรือรักษาโรคได อยางไร

ก็ตาม การศึกษาวิจัยที่ผานมาก็ไดทําใหเกิดความรูความ

เขาใจที่เพิ�มมากขึ้นเกี่ยวกับกลไกการกระตุนภูมิคุมกัน

โดยดีเอ็นเอวัคซีน ทําใหเริ�มมีการคนหาแนวทางและวิธี

การใหมๆ ในการเพิ�มประสิทธิภาพของดีเอ็นเอวัคซีนที่จะ

นํามาใชในคน นอกจากน�้ การทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับ

การใชดเีอน็เอวคัซนีเพือ่ปองกนัหรอืรกัษาโรคไดครอบคลมุ

จํานวนโรคมากขึ้นและกาวหนาไปอยางตอเน��อง สิ�งที่พบ

จากการศึกษาที่ผานมา ไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ

เทคโนโลยีดานดีเอ็นเอวัคซีนและความหลากหลายในการ

ประยกุตใช ซึ�งเปนทีค่าดหวงัวา ดเีอน็เอวคัซนีสามารถถกู

นาํไปใชใหเกดิประโยชนสงูสดุในการปองกนัและรกัษาโรคที่

มีผลกระทบอยางสําคัญตอมนุษยไดในอนาคต
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