โรคติดเชื้อขณะตั้งครรภ

ได้รับอนุญาต
จาก ศ.น.พ.

(Infectious Diseases During Pregnancy)
ตอนที่ 2

การติดเชื้อ Toxoplasmosis ในหญิงตั้งครรภ
นพ.กนกกร สุนทรขจิต วท.บ., พ.บ.
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วัตถุประสงค์การศึกษา
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1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการติดเชื้อในมารดาและทารก
2. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับความผิดปกติของทารกที่ติดเชื้อ Toxoplasma ในครรภ์
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยในมารดาและทารกในครรภ์
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการรักษา
5. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับชีววิทยาเชื้อ Toxoplasma gondii และวิทยาการระบาดโรคขี้แมว
6. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับเชื้อ T. gondii ระยะต่าง ๆ
7. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเชื้อ
8. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการติดต่อสู่คน
9. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับภูมิต้านทาน (Immunity) ต่อเชื้อโรคขี้แมว
10. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับโรคขี้แมวในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
11. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคขี้แมวทางตา
12. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับโรคขี้แมวแต่ก�าาเนิ
เนิด
13. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับโรคขี้แมวในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Toxoplasmosis เป็น การติ ดเชื้อ ที่เ กิ ดจากปรสิ ต คื อ
Toxoplasma gondii ซึง่ เป็นโปรโตซัวชนิดอาศัยในเซลล์ โดยติดเชื้อ
ได้ทั้งในคนและสัตว์ มีพาหะหลักคือ แมว ส่วนพาหะชั่วคราว
คือ หนู กระต่าย แกะ รวมทั้งคน วงจรชีวิตของเชื้อมี 3 แบบคือ
Tachyzoite, Tissue cyst และ Oocyst การติดต่อเกิดขึ้นได้โดย
การรับประทานผักหรือผลไม้ที่ปนเปื้อนดินที่มี Oocyte ของเชื้อ
ซึง่ ขับออกมาปนกับอุจจาระแมว หรือจากการรับประทานเนือ้ สัตว์
ที่ติดเชื้อปรุงไม่สุก โดยทั่วไปการติดเชื้อนี้มักหายได้เองหรือไม่มี
อาการ ยกเว้นในกลุ่มคนที่มีความบกพร่องของภูมิต้านทาน
รวมทัง้ การติดเชือ้ ของทารกในครรภ์ และเด็กแรกเกิดซึง่ ภูมติ า้ นทาน

ยังไม่สมบูรณ์ หรืออาจท�าให้เกิดโรคทาง retina ในผู้ใหญ่อีกด้วย
โดยทั่วไปการติดเชื้อในคนมักไม่มีอาการ แต่การติดเชื้อในทารก
ในครรภ์อาจก่อให้เกิดความพิการรุนแรงได้ อุบตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้
ในหญิงตั้งครรภ์พบได้ประมาณ 1 ใน 1,000-10 ใน 1,000 ของ
การตั้งครรภ์
การติดเชื้อในมารดาและทารก
การติดเชือ้ ในหญิงตัง้ ครรภ์ทสี่ ขุ ภาพแข็งแรงพบว่า 90%
มีอาการแสดงน้อยจนถึงไม่มีอาการแสดงใด ๆ และสามารถหาย
ได้เอง อาการแสดงที่พบ ได้แก่ อ่อนเพลีย มีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
ประจ�าเดือนตุลาคม 2559
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ทารกโตช้าในครรภ์ ตับ-ม้ามโต เกล็ดเลือดต�่า ต่อมน�้าเหลืองโต
ตัวเหลือง รวมทัง้ ความผิดปกติของสมอง เช่น ชัก กล้ามเนือ้ อ่อนแรง
ศีรษะเล็ก มีหินปูนจับในเนื้อสมอง อย่างไรก็ตาม พบว่า 90%
ของทารกที่ติดเชื้อจะไม่มีอาการแสดงใด ๆ เมื่อแรกคลอด และ
อาการแสดงที่จะเกิดตามมาภายหลังได้ เช่น ภาวะปัญญาอ่อน
ชัก การสูญเสียระบบประสาทเกี่ยวกับการได้ยินและการมองเห็น
เป็นต้น
การตรวจวินิจฉัยในมารดาและทารกในครรภ์
การตรวจยื น ยั น การติ ด เชื้ อ ในมารดาท� า ได้ โ ดยการ
ตรวจหา IgG และ IgM specific antibodies ซึง่ สามารถท�าได้หลาย
วิธี เช่น Sabin-Feldman dye test, Indirect fluorescent antibody
assay (IFA) หรือ Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
โดยสามารถตรวจพบ IgG antibodies ได้หลังจากมีการติดเชื้อ
1-2 สสัปั ดาห์ จะขึน้ สูงสุดที่ 1-2 เดือน และคงอยูต่ ลอดชีวติ ส�าหรับ
IgM antibody จะสามารถตรวจพบได้ก่อน IgG antibodies แต่จะ
ลดระดับได้เร็วกว่าเช่นกัน โดยทั่วไปการตรวจพบ IgM antibody
สามารถบ่งถึงการติดเชื้อปัจจุบันได้ แต่เนนื่องจากบางครั้งพบว่า
สามารถบ่
IgM antibody จะย
จะยัังคงอยู่หลังการติดเชื้อได้นานเป็นปีเช่นเดียว
กับ IgG antibody จึงมีการตรวจเพื่อหา IgA antibody และ IgE
antibody ซึงึ่ มีรายงานว่าการตรวจหา IgA antibody มีความไวกว่า
IgM antibody และการคงอยู
และการคงอยข่ อง antibodies ทัง้ 2 ชนิด ระยะเวลา
สั้นกว่า IgM antibody
ส�าาหรั
หรับการตรวจยืนยันการติดเชื้อทารกในครรภ์ ขึ้นอยู่
กับว่าตรวจพบหลักฐานการติดเชื้อในมารดาหรือไม่ การตรวจ
คลืน่ เสียงความถีส่ งู ของทารกในครรภ์ ความผิดปกติทพี่ บบ่อยคือ
Ventricular dilatation นอกจากนีย้ งั มีลกั ษณะอืน่ ๆ ทีพ่ บได้ ได้แก่
Microcephaly, Hydrocephalus, Intracranial calcification, Ascites,
Hepatosplenomegaly และ Placental thickness หากมีลักษณะ
ดังกล่าวควรเจาะเลือดหรือเจาะน�า้ คร�า่ ทารกในครรภ์เพือ่ ตรวจหา
Toxoplasmosis-specific IgM antibodies หรือ Direct culture
หรื อ ท� า PCR จากน�้ า คร�่ า โดยการตรวจทั้ ง 2 วิ ธี ร ่ ว มกั น นี้
สามารถให้การวินิจฉัยภาวะ Fetal toxoplasmosis ได้ถึง 92%
โดยมี False negative เพียง 1 ราย ใน 209 ราย ในทางปฏิบัติ
เมื่อมารดามีภาวะติดเชื้อหรือสงสัยการติดเชื้อ Toxoplasma
ควรได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจ IgG และ IgM antibodies
ร่วมกับการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ดูความผิดปกติของทารก
ในครรภ์ ซึ่ ง การมี ค วามผิ ด ปกติ ข องทารกในครรภ์ บ ่ ง บอกถึ ง
พยากรณ์โรคที่ไม่ดี มารดาควรได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการยุติ
การตัง้ ครรภ์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากตรวจหาการติดเชือ้ ในมารดา
ให้ผลบวก แต่ไม่มลี กั ษณะความผิดปกติของทารกในครรภ์จากการ
ตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู มารดาควรได้รบั ค�าแนะน�าในการตัง้ ครรภ์ตอ่
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ปวดเมื่อยตามตัว ตับ-ม้ามโต รวมทั้งต่อมน�้าเหลืองโต กดไม่เจ็บ
โดยเฉพาะต่อมน�้าเหลืองกลุ่ม Posterior cervical, Submaxillary,
Occipital และ Axillary groups
ส�าหรับการติดเชือ้ จากมารดาสูท่ ารกเกิดขึน้ โดยผ่านทาง
รก พบได้ประมาณ 30-40% ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ ขณะที่มารดา
เกิดการติดเชื้อ การติดเชื้อสู่ทารกในครรภ์จะมีโอกาสท�าให้เกิด
ความผิดปกติในทารกแรกเกิดได้สูงที่สุดหากมีการติดเชื้อในช่วง
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปโอกาสการติดเชื้อจะ
เพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น โดยพบได้ 15%, 30% และ 60%
ในไตรมาสแรก 2 และ 3 ตามล� า ดั บ แต่ ค วามรุ น แรงของ
ความผิดปกติของทารกในครรภ์จะแปรผกผันกับอายุครรภ์ กล่าวคือ
หากติดเชื้อเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น โอกาสติดเชื้อในทารกสูง แต่จะ
พบความผิดปกติของทารกได้น้อย การติดเชื้อสามารถติดเชื้อทุก
ระยะ ทั้ง Oocyst, Bradyzoite และ Tachyzoite แต่การติดเชื้อ
แต่กา� เนิดจะติดต่อในระยะ Tachyzoites ติดต่อผ่านรกหลังมารดา
ติดเชื้อครั้งแรก การติดต่อขึ้นกับอายุครรภ์ที่ติดเชื้อ สิ่งที่มีผลต่อ
ความรุนแรงของโรค ได้แก่ อายุครรภ์ที่ติดเชื้อ ภูมิต้านทานของ
ผูต้ ดิ เชือ้ และชนิดของเชือ้ ทารกเกือื บทัง้ หมดทีม่ กี ารติดเชือ้ ตัง้ แต่
ระยะแรกของการตัง้ ครรภ์มกั เสียชีวติ ในครรภ์ หรือื ระยะหลังคลอด
หรือเกิดความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบการมองเห็น
อย่างรุนแรง หากมีการติดเชือ้ ในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 โดยส่วนใหญ่
จะมีอาการไม่รุนแรง หรืออาจไม่มีอาการเมื่อคลอดได้
oxoplasmosis มีีอาการได้
การติดเชื้อแต่ก�าเนิดของ Toxoplasmosis
ค่อนข้างกว้างและไม่จ�าเพาะ แต่มีลักษณะที่ส�าคัญ 3 อย่าง
(Classic triad) ได้แก่ Chorioretinitis, Hydrocephalus และ
บลักษณะ CClassic
lassic triad
riad
Intracranial calcifications อย่างไรก็ตาม พบลั
ได้เพียง 10% เท่านั้น ทารกส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเมื่อแรกเกิดกลับ
ไม่แสดงอาการ
ความผิดปกติของทารกที่ติดเชื้อ Toxoplasma ในครรภ์
พบได้ 4 รูปแบบ คือ
1. ทารกไม่แสดงอาการ (Subclinical infection) พบ 70-90%
2. ทารกที่มีอาการแต่ก�าเนิด (Severe disease in the
neonatal period)
3. ทารกที่มีอาการในช่วงเดือนแรก ๆ หลังคลอด อาจ
เล็กน้อย หรืออาจมีอาการรุนแรง (Mild or Severe disease in the
first few months of life)
4. ทารกทีไ่ ม่มอี าการในช่วงแรกคลอด แต่มผี ลแทรกซ้อน
ตามมาภายหลังในช่วงขวบปีแรก หรือวัยเด็ก หรือวัยรุน่ โดยส่วนใหญ่
เป็นความผิดปกติของระบบการมองเห็น (Sequelae/relapse in
infancy)
ลักษณะความพิการโดยก�าเนิดทีพ่ บได้บอ่ ย ได้แก่ ภาวะ
2
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และพบว่าพยากรณ์โรคของทารกค่อนข้างดีหลังจากมารดาได้รับ
การรักษา
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การรักษา
การให้การรักษาในมารดาที่มีการติดเชื้อปัจจุบันพบว่า
ช่วยลดอุบัติการณ์ของการแท้ง ทารกเสียชีวิตในครรภ์ รวมทั้ง
ลดความพิการโดยก�าเนิดของทารกได้ โดยยาหลักที่เลือกใช้คือ
Spiramycin ซึ่งเป็น Macrolide สามารถส่งผ่านรก และให้ความ
เข้มข้นของยาได้สูง โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อมารดาและทารก โดย
ให้ 3 กรัมต่อวัน ตัง้ แต่เริม่ วินจิ ฉัยจนคลอด ส่วนการใช้ Spiramycin
ร่วมกับยาตัวอื่น เช่น Pyrimethamine และ Sulfonamides จะช่วย
ลดการตรวจพบเชื้อจากการตัดชิ้นเนื้อรกจาก 50% เป็น 25%
อย่างไรก็ตาม การใช้ยาร่วมกันจะจ�ากัดไว้กรณีตดิ เชือ้ รุนแรง หรือ
ทารกในครรภ์ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อแล้วควรได้รับยา
แบบรวมกัน และควรหลีกเลี่ยงการให้ในช่วงไตรมาสแรก

cytoplasm และมีอวัยวะต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพอยู่ใน
cytoplasm กล่าวคือ mitochondria, ribosome, endoplasmic
reticulum, Golgi complex และ lysosome เซลล์พวกนี้เป็นเซลล์
ที่มีขนาดเล็ก ในกรณีของพยาธิโปรโตซัวถือว่าสามารถด�ารงชีวิต
อยู่ได้ด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว
เชื้อกลุ่ม Apicomplexan นี้เกิดมานานเมื่อประมาณ
2,000 ล้านปี เกิดก่อนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ดังนั้น เชื้อกลุ่มนี้
จึงเป็นปรสิตของโฮสต์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก่อน ต่อมาจึงมีการ
เปลีย่ นแปลงตามวิวฒ
ั นาการไปเป็นปรสิตของสัตว์ทมี่ กี ระดูกสันหลัง
(Kopecna et al., 2006) เชื้อ T. gondii สามารถติดต่อสู่สัตว์ที่มี
กระดูกสันหลังประมาณ 200 ชนิด ทัง้ นีร้ วมทัง้ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
สัตว์ปีก สัตว์แทะ แต่มีเพียงแมวและสัตว์ตระกูลแมว (Felids)
เท่านั้นที่เป็นโฮสต์จ�าเพาะ (Levine, 1977)
อนุกรมวิธานพยาธิ T. gondii แสดงได้ ดังนี้
Kingdom
Protista
Subkingdom
Protozoa
Phylum
Apicomplexa
Class
Sporozoasida
Order
Eucoccidiorida
Family
Sarcocystidae
Genus
Toxoplasma
Species
gondii
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ชีววิทยาเชื้อ Toxoplasma gondii และวิทยาการระบาด
โรคขี้แมว
เชือ้ โรคขีแ้ มว หรือเชือ้ T. gondii เป็นพยาธิสิ ตั ว์เซลล์เดียว
เชื้อนี้ก่อโรค
ชนิดหนึ่งที่พบมานานกว่าร้อยปี เมื่อปี ค.ศ. 1908 เชื
ในคนและสั ต ว์ ห ลายชนิ ด ทั่ ว โลก นัั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ากหลาย
จะรวู้ า่ เชือ้ นี้
ประเทศและหลายกลุม่ ต้องใช้เวลานานเกือบ 70 ปี กว่าจะรู
งไ และรู้ว่า
มีวงจรชีวิตอย่างไร จะติดต่อมาสู่คนและสัตว์ได้อย่างไร
แมวและสัตว์ตระกูลแมว (Felids) เท่านั้นที่เป็นโฮสต์จ�าาเพาะของ
เพาะของ
เชื้อ T. gondii และเป็นสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นที่ผลิต Oocysts ซึ่ง
เป็นพยาธิระยะติดต่อของเชือ้ นีป้ นออกมากับมูลแมว มีมผี เู้ รียกเชือ้
“โรคขี้แมว” ส�สสาาาหร
หรบั
T. gondii ว่า “เชื้อโรคขี้แมว” และใช้ค�าว่า “โรคขี
หรั
ใช้เรียกโรค Toxoplasmosis
เชือ้ โรคขีแ้ มวเป็นพยาธิทมี่ คี วามพิเศษมากชนิดหนึง่ แม้
จะเป็นพยาธิเซลล์เดียว แต่สามารถด�ารงชีวิตและก่อโรคได้อย่าง
แพร่หลายทัง้ ในคนและสัตว์ทวั่ โลกมานานกว่าร้อยปี เชืชือ้ T. gondii
สามารถติดต่อสู่คนได้มากถึงประมาณ 1 ใน 3 ของพลโลก
ชีววิทยาเชื้อโรคขี้แมว
เชื้อโรคขี้แมว หรือเชื้อ T. gondii เป็นพยาธิโปรโตซัว
ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Apicomplexan ซึ่งพยาธิทุกชนิดที่อยู่ในกลุ่มนี้
อาทิ เชือ้ Plasmodium, Cryptosporidium, เชือ้ ในกลุม่ Microspora
จะมีลกั ษณะ 2 อย่างทีค่ ล้ายกัน คือ 1. เชือ้ จะต้องอยูภ่ ายในเซลล์
เสมอ และ 2. เชื้อต้องมี Apical complex organelles ที่จ�าเป็น
ในการไชเข้าเซลล์ปรากฏในระยะใดระยะหนึ่งของพยาธิเสมอ
เชือ้ T. gondii และพยาธิโปรโตซัวทุกชนิดเป็นเซลล์ชนิด
Eukaryotic ที่มี nuclear membrane แบ่งนิวเคลียสออกจาก

เชื้อ T. gondii ระยะต่าง ๆ
เชื้อโรคขี้แมวมีหลายระยะ แต่ละระยะจะมีรูปร่างและ
ลักษณะทางชีววิทยาแตกต่างกัน ดังนี้
• Tachyzoite: เป็นระยะที่ Nicole และ Manceaux พบใน
ตับของสัตว์แทะ เมื่อแรกพบเชื้อตัวนี้ (Dubey, 2007) เมื่อก่อน
เรียกว่า Trophozoites แต่เพื่อให้แยกกันได้ชัดเจนจากเชื้อที่มี
รูปร่างเหมือนกัน แต่การแบ่งตัวและหน้าทีต่ า่ งกัน Frankel (1973)
จึงเสนอชือ่ ใหม่ 2 ชือ่ คือ Tachyzoite ส�าหรับเชือ้ ทีแ่ บ่งตัวเร็ว และ
Bradyzoite ส�าหรับเชือ้ ทีแ่ บ่งตัวช้า ซึง่ ค�าว่า Tachyzoite เป็นค�า
มาจากภาษากรีก (Tachos แปลว่า speed หรือเร็ว) รูปร่าง
Tachyzoite คล้ายเสีย้ ววงพระจันทร์ขนาดประมาณ 2x6 ไมโครเมตร
นิ ว เคลี ย สจะอยู ่ ต รงกลางหรื อ ค่ อ นไปทางด้ า นซ้ า ยของเซลล์
นอกจาก Tachyzoite เป็นเชื้อระยะที่แบ่งตัวเร็ว ยังเป็นเซลล์ที่
ท�าหน้าที่ย่อยอาหารและแบ่งตัวเพื่อขยายพันธ์ุแบบไม่มีเพศ
เรียกว่า Endodyogeny เชือ้ ระยะ Tachyzoite นีจ้ ะพบในเซลล์ของ
โฮสต์ตวั กลางเท่านัน้ ส่วนในล�าไส้แมวและสัตว์ตระกูลแมว ซึง่ เป็น
โฮสต์ จ� า เพาะนั้ น จะเรี ย กเชื้ อ ระยะที่ ท� า หน้ า ที่ แ บบเดี ย วกั บ
Tachyzoite ว่า Merozoite
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ได้รบั Tachyzoites ทีต่ อ้ งใช้เวลาถึง 13 วัน (Petersen and Dubey,
2001) การเปลี่ยนแปลงจาก Bradyzoite ไปเป็น Tachyzoite
พบได้ทั้งในร่างกายเมื่อภูมิต้านทานของโฮสต์ต�่าลงและเกิดขึ้น
ในหลอดทดลองได้
มีการศึกษาจากนักวิจัยหลายกลุ่ม (Tilley et al., 1997;
Ferguson, 2004) ที่พบ molecular marker, iso-enzymes และ
โปรตี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เชื้ อ โรคขี้ แ มวทั้ ง ส่ ว นผนั ง รอบตั ว และ
cytoplasm ที่ ส ามารถแยกความแตกต่ า งระหว่ า งเชื้ อ ระยะ
Tachyzoites และ Bradyzoites ได้ โดยพบว่าเชือ้ ระยะ Tachyzoites
จะพบ SAG 1 (Surface antigen 1), ENO 2 (Enolase isoenzyme 2)
และ LDH 1 (Lactic dehydrogenase isoenzyme 1) แต่จะไม่พบ
BAG 1 (Bradyzoite antigen 1) ในขณะทีร่ ะยะ Bradyzoites จะพบ
BAG 1, ENO 1 และ LDH 2 แต่ไม่พบ SAG 1 ความรู้พื้นฐาน
ส่วนนี้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
โรคขี้แมวขึ้นสมองโดยวิธีทางอณูวิทยา เพื่อตรวจหาเชื้อระยะ
Tachyzoites ทีบ่ี ง่ บอกอาการรุนแรงเฉียบพลันในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเอดส์
หรอื เชือ้ ระยะ Bradyzoites ทีพ่ บในผูป้ ว่ ย
ทีเ่ กิดโรคขีแ้ มวขึน้ สมอง หรื
ทีท่เี คยติดเชื้อมาก่อน แต่ไม่แสดงอาการรุนแรง
• Oocyst คืือระยะที่เป็นผลผลิตจากการสืบพันธุ์แบบ
มีเพศที่พบได้เฉพาะในเซลล์ล�าาไส้
ไส้ของแมวและสัตว์ตระกูลแมว
เท่านั้น Oocysts ทีท่ีปนออกมากับมูลแมวจะเป็น Oocysts ที่
อ่อนอยู่ (unsporulated oocysts) จึงยังไม่สามารถติดต่อไปยัง
งใช้เวลาเพือ่ เติบโตในสิง่ แวดล้อมอีก 48-72 ชัว่ โมง
โฮสต์ใหม่ได้ ต้องใช้
จึงจะแก่เต็มที่ (sporulated mature oocysts) และสามารถติดต่อ
โฮสต์ใหม่ได้ Oocysts ทีแ่ ก่เต็มทีจ่ ะมีรปู ร่างกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
10-12 ไมโครเมตร มี sporocysts 2 อันอยู่ภายใน และในแต่ละ
sporocyst จะมี sporozoites 2 ตัว ดังนั้น Oocyst 1 อัน จะมี
sporozoites รวมทั้งสิ้น 4 ตัว ซึ่งเมื่อ oocyst ถูกย่อยโดยน�้าย่อย
ในกระเพาะของโฮสต์ก็จะปล่อย sporozoites เหล่านี้ออกมา
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• Bradyzoite และ tissue cyst: Frankel เป็นผู้ริเริ่ม
คิดค�านี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1973 เพื่อแยกเชื้อ 2 ระยะออกจากกัน
ดังที่กล่าวข้างต้น จากรากศัพท์ค�าว่า Brady แปลว่า slow ดังนั้น
จึงใช้เรียกเชือ้ ระยะ Trophozoite ทีแ่ บ่งตัวช้า และอยูใ่ นระยะฟักว่า
Bradyzoite (Dubey, 2007) เชื้อระยะ Bradyzoites จะรวมกัน
จ�านวนมากอยู่ในถุงซีสต์ (PVM) และแบ่งตัวแบบ endodyogeny
เช่นเดียวกับเชื้อระยะ Tachyzoite แม้ว่าการแบ่งตัวจะช้ากว่ามาก
ถุงซีสต์ในสมองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-60 ไมโครเมตร
แต่หากอยู่ในเนื้อเยื่ออื่น ๆ ถุงซีสต์อาจโตได้ถึง 100 ไมโครเมตร
(Dubey, 2007) จากการศึกษาพบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของถุงซีสต์
เชือ้ โรคขีแ้ มวในสมองของหนูทดลองทีไ่ ด้รบั เชือ้ T. gondii มีขนาด
เฉลีย่ ประมาณ 50.6 ไมโครเมตร (Waree et al., 2007) และภายใน
ถุ ง ซี ส ต์ โรคขี้ แ มวจะไม่ มี ผ นั ง กั้ น แบ่ ง เหมื อ นถุ ง ซี ส ต์ ข องเชื้ อ
Sarcocystis spp. ที่มีผนัง (septa) กั้นแบ่งถุงซีสต์เป็นส่วน ๆ
(compartment) หลายอัน และจะมีขนาดโตกว่าถุงซีสต์ของเชื้อ
โรคขีแ้ มวมาก บางอันอาจโตถึง 5 เซนติเมตร จ�านวน Bradyzoites
ในถุงซีสต์เชื้อโรคขี้แมวอาจมีตั้งแต่ 4 ตัว จนถึงหลายร้อยตัวก็ได้
ถุงซีสต์พบได้ในเซลล์ทุกชนิดที่มีนิวเคลียส แต่ที่พบบ่อยได้แก่
เซลล์ตอ่ มน�า้ เหลือง เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนือ้ ทังั้ กล้ามเนือ้ ลาย
ndoplasmic
และกล้ามเนือ้ เรียบ ผนังซีสต์จะบางและติดต่อกับ endoplasmic
reticulum ของโฮสต์ และบางส่วนมาจากส่วนของโฮสต์ ดังนั้น
โฮสต์จึงไม่รู้สึกว่า Bradyzoites ในถุงซีสต์นั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม
ถุงซีสต์นี้จึงอยู่ในร่างกายโฮสต์ได้ตลอดไป
achyzoite ด้ ว ย
ตั ว Bradyzoite นั้ น แยกจาก Tachyzoite
และเรีรียวกว่า คือ
กล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ แม้ว่าขนาดจะเล็กกว่า และเ
ขนาดประมาณ 1.5x7 ไมโครเมตร นิวเคลียสจะค่อนมาทางท้าย
มากกว่ า ของ Tachyzoite ต้ อ งใช้ช้ ลั ก ษณะที่ เ ห็ น ด้ ว ยกล้ อ ง
อิเล็กตรอนจึงจะแยกได้ Tachyzoite จะมี organelles หลายชนิด
คือ Pellicle (ทีป่ กคลุมส่วนนอกของเชือ้ ) apical rings, Polar rings,
Conoid, Rhoptries, Micronemes, Micropore, Mitochondrion,
Subpellicular microtubules, Endoplasmic reticulum, Golgi
complex, Ribosomes, Endoplasmic reticulum ทั้งแบบหยาบ
และแบบเรียบ, Nucleus, Dense granules, Amylopectin granules
ซึ่งพบน้อยกว่าในระยะ Bradyzoite หรือบางครั้งอาจไม่พบเลย
Rhoptries ใน Bradyzoites มีจ�านวน 1-3 อัน และมัก
จะทึบกว่าใน Tachyzoite ทีม่ ลี กั ษณะเป็นวง (labyrinthine) อย่างไร
ก็ตาม หาก Bradyzoites ทีย่ งั อ่อนอาจมี Rhoptries เป็นแบบวงได้
แต่เมื่อแก่ขึ้นจะเป็นแบบทึบทั้งหมด ระยะ Bradyzoites จะมี
amylopectin granules จ�านวนมาก (Jacobs et al., 1960)
เชือ้ ระยะ Bradyzoite จะทนน�า้ ย่อยในกระเพาะได้ดกี ว่า
ระยะ Tachyzoite เมื่อแมวได้รับ Bradyzoites เข้าไป จะตรวจพบ
Oocysts ออกมากับมูลได้ หลังจากนั้น 3-10 วัน ซึ่งเร็วกว่า เมื่อ
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วงจรชีวิตของเชื้อ
ปี ค.ศ. 1970 นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าแมวและสัตว์ตระกูล
แมว (Felids) เท่านัน้ ทีเ่ ป็นโฮสต์จา� เพาะของเชือ้ โรคขีแ้ มว ซึง่ มีเชือ้
ระยะ macrogamete กับ microgamete ทีเ่ ป็น sexual form อยูใ่ น
เซลล์ลา� ไส้ จะไม่พบระยะสืบพันธุน์ ใี้ นโฮสต์ตวั กลางอืน่ ๆ เมือ่ เชือ้
สืบพันธุแ์ บบมีเพศจะให้ผลผลิตเป็น Oocysts ปนออกมากับมูลแมว
ดังกล่าวมาแล้ว ตอนทีถ่ กู ขับออกมาจะยังอ่อนอยู่ (unsporulated
oocysts) ต้องใช้เวลาเจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมต่ออีก 2-3 วัน
จึงจะกลายเป็นระยะติดต่อ มี sporozoites 4 ตัวอยูภ่ ายใน sporulated
oocysts ซึง่ เป็นระยะติดต่อ (infective stage) ระยะหนึ่งของเชือ้
ส่วนเชือ้ ระยะอืน่ ทีเ่ ป็นระยะติดต่ออีกคือ ระยะ Tachyzoites และ
ระยะ Bradyzoites ซึ่งอยู่ในถุงซีสต์ที่มีผนังซีสต์ล้อมรอบชัดเจน

เมื่อแมวหรือโฮสต์ตัวกลางอื่น ๆ กินอาหารหรือน�้าที่มี
sporulated oocysts ปนเปื้อนอยู่ เชื้อจะถูกย่อยด้วยน�้าย่อยใน
กระเพาะอาหาร ได้ sporozoites ออกมา และจะไชเข้าไปยังเซลล์
ของล�าไส้ของโฮสต์แล้วเจริญแบบไม่มีเพศ (asexual cycle หรือ
merogeny) แบ่งตัวได้ trophozoites หลายตัวจนเต็มเซลล์ของโฮสต์
ซึ่งระยะแรกจะเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก เรียกว่าระยะ Tachyzoite
เมื่อเซลล์แตก Tachyzoites ก็จะไชเข้าไปในเซลล์ใหม่เรื่อย ๆ
การติดเชือ้ ระยะนีเ้ รียกได้วา่ เป็นการติดเชือ้ ระยะเฉียบพลัน (acute
phase) ต่อมาในแมวหรือสัตว์ตระกูลแมวเท่านั้น เชื้อก็จะพัฒนา
เป็น macrogamete และ microgamete แล้วผสมพันธุ์กันแบบ
มีเพศกลายเป็น zygote และพัฒนาต่อกลายเป็น unsporulated
oocysts หรือ immature oocysts ที่ปนออกมากับมูลแมว เรียก
การเจริญเติบโตแบบนี้ว่า sexual cycle หรือ sporogeny
แต่ในคนหรือโฮสต์ตัวกลางอื่น ๆ เมื่อได้รับ Oocyst
เข้าไป ก็จะมีการเจริญแบบ merogeny ได้เป็น tachyzoites อยู่
เต็มในเซลล์ของโฮสต์ ต่อจากนั้น tachyzoites ที่ตอนแรก ๆ จะ
ละเกิดเป็นถุงซีสต์
แบ่งตัวเร็วมาก ก็จะแบ่งตัวช้าลงเข้าสูร่ ะยะพัก และเกิ
ที่มีเชื้อระยะ Bradyzoites จ�านวนมากอยู่ภายใน Parasitoacuole
phorous vacuole ผนังของถุงซีสต์ (Parasitophorous vvacuole
membrane-PVM) จะถููกสร้างขึ้นทั้งจากส่วนของโฮสต์และส่วน
Bradyzoites
ของพยาธิ ท�าให้โฮสต์ไม่รวู้ า่ เป็นสิง่ แปลกปลอม ดดังั นัน้ Bradyzoites
ของเชื้อโรคขี้แมวจึงอยู่ในโฮสต์ได้ตลอดชีวิต โด
โดยปกติ
ยปกติระยะซีสต์
โดยมากมักั พบซีสต์ในเซลล์
จะพบได้ในเซลล์ทกุ ชนิดทีม่ นี วิ เคลียส โดยมากม
lymphoid tissue กล้ามเนื้อหัวใจหรือสมอง
จริญจนครบวงจรชีวติ ได้ในโฮสต์
T. gondii จะไม่สามารถเจริ
ตัวกลางทั้งหลาย ดังนั้น จะมีเพียงระยะ Bradyzoites ในถุงซีสต์
เท่านัน้ ทีอ่ ยูใ่ นตัวโฮสต์ตลอดชีวติ และยังั ไม่มยี าชนิดใดทีส่ ามารถ
ก�าจัด Bradyzoites ออกจากร่างกายได้ โดยปกติิถุงซีสต์จะไม่มี
อั น ตรายต่ อ โฮสต์ ยกเว้ว้น ว่าเมื่อ ใดภูมิคุ้มกัน ของโฮสต์ ต�่ าลง
Bradyzoites ทีี่ เ คยอยู ่ ใ นระยะพั ก ก็ จ ะกลั บ กลายเป็ น ระยะ
Tachyzoite ที่แบ่งตัวเร็วขึ้น และก่อให้เกกิิดการอักเสบท�าลาย
เนือ้ เยือ่ อย่างรุนแรง ท�าให้เกิดเป็นโรครุนแรงขึน้ เรียกกระบวนการ
นี้ว่าเกิด reactivation เช่น โรคขี้แมวขึ้นสมอง (Toxoplasmic
encephalitis) ในผู้ป่วยเอดส์
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การติดต่อโดยวิธีที่ 1 และ 2 จากการรับประทานจะพบ
ได้บอ่ ยกว่าวิธที ี่ 3 ทีต่ ดิ ต่อจากมารดาไปสูท่ ารก ในประเทศฝรัง่ เศส
ซึง่ พบการติดเชือ้ โรคนีส้ งู ถึง 80% และหลายประเทศในทวีปยุโรป
พบว่า ส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยการรับประทานเนื้อสัตว์สุก ๆ ดิบ ๆ
ในขณะที่ประเทศทางอเมริกากลางพบว่า ส่วนใหญ่ติดเชื้อจาก
แมวจรจัด (Sukthana, 2006) ในประเทศไทยการติดเชือ้ นีค้ อ่ นข้างต�า่
เมื่อเทียบกับประเทศทางยุโรปคือ ประมาณ 12.6% (Sukthana,
2000) เป็นที่น่าสนใจว่าในประเทศไทยมีการติดเชื้อ T. gondii
ทางใดมากที่สุด เยาวลักษณ์ สุขธนะ และคณะ (Sukthana, 2003)
พบว่ า เจ้ า ของแมวและคนที่ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด แมวซึ่ ง ติ ด เชื้ อ นี้ (IgG
Toxoplasma positive) จะมีโอกาสติดเชือ้ นีส้ งู กว่าพวกทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ
แมวที่ไม่ติดเชื้อ (IgG Toxoplasma negative) ถึง 5 เท่า ดังนั้น
อาจกล่ า วได้ ว ่ า แมวน่ า จะมี ส ่ ว นท� า ให้ ป ระชากรชาวไทยติ ด
โรคขี้แมว ส่วนเนื้อสัตว์จะมีส่วนท�าให้คนไทยติดเชื้อโรคขี้แมว
หรือไม่นั้น การศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พบว่ว่าหมูทถี่ อื ว่าเป็นสัตว์ทคี่ นไทยนิยมรับประทาน
เนื้อมากที่สุด จ�าานวน
นวน 141 ตัวอย่าง จากทางภาคเหนือในจังหวัด
สุโขทัย ล�าาพูพูน พิษณุโลก เชีชียงใหม่ และเ
และเชียงราย นั้นมีแอนติบอดี
ต่อเชื้อโรคขี้แมว 7.8% (สมัคร สุจริต และคณะ, 2552) แสดงถึง
การติดเชื้อ T. gondii มาก่อน ซึ่งหมูเหล่านั้นจะมีถุงซีสต์พยาธิ
โรคขี้แมวอยู่ในเนื้อซึ่งมีโอกาสติดต่อถึงคน หากการปรุงไม่สุก
าให้ Bradyzoites ในถุงซีสต์ตาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
เพียงพอทีจ่ ะท�าให้
การศึกษาใดทีบ่ ง่ บอกได้ชดั เจนว่าพบถุงซีสต์พยาธิโรคขีแ้ มวในเนือ้ หมู
มีผพู้ ยายามใช้วธิ ี Real time PCR ซึง่ เป็นวิธที ไี่ ว สามารถตรวจพบ
เชื้อได้แม้จะมีเชื้อปนอยู่เพียงเล็กน้อย ตรวจเนื้อหมูบดจ�านวน
145 ตัวอย่าง จากตลาดที่กระจายอยู่ทั้งทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก
และตะวั น ตก ในบริ เวณปริ ม ณฑลของกรุ ง เทพฯ แต่ พ บการ
ปนเปื้อนของพยาธิโรคขี้แมวในเนื้อหมูบดเพียง 1.38% เท่านั้น
ซึ่งถือว่าต�่ามาก อย่างไรก็ตาม เมื่อค�านวณหาจ�านวนพยาธิที่
ปนเปือ้ นอยูใ่ นตัวอย่างหมูบดทีพ่ บเชือ้ พบว่า มีเชือ้ ระยะ Bradyzoites
ปนอยู่มากกว่า 20,000 ตัวต่อเนื้อหมู 100 กรัม ซึ่งสูงกว่าขนาด
ติดเชื้อ (infective dose) ของเชื้อโรคขี้แมว (Sutthikornchai, 2011)
ดังนั้น แม้ว่าการปนเปื้อนของเชื้อโรคขี้แมวจะน้อย แต่มีโอกาส
ท�าให้คนที่รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกดีพอมีโอกาสติดเชื้อได้
ในปั จ จุ บั น นี้ ทั่ ว โลกนิ ย มการเลี้ ย งสั ต ว์ ป ล่ อ ยตาม
ธรรมชาติมากขึน้ เพราะเชือ่ ว่าสัตว์จะได้รบั ธาตุอาหารต่าง ๆ ตาม
การติดต่อสู่คน
ธรรมชาติได้ดกี ว่าทีจ่ ะได้รบั จากการเสริมตามกระบวนการเลีย้ งสัตว์
T. gondii ติดต่อสู่คนได้ 3 ทาง คือ
1. โดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน�้าที่มี mature แบบอุตสาหกรรมที่พบเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การเลี้ยงสัตว์
ปล่อยนั้นท�าให้มีโอกาสติดเชื้อโรคขี้แมวได้มากกว่า เพราะสัตว์มี
oocysts ปนเปื้อนอยู่
2. โดยการรับประทานถุงซีสต์ของพยาธิทอี่ ยูใ่ นเนือ้ สัตว์ โอกาสสัมผัสดินที่มี Oocysts ปนอยู่ นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะ
ที่ติดเชื้อโรคขี้แมวมาก่อน โดยการปรุงแบบดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ คลุกคลี หรือกัดกินหนู หรือสัตว์แทะอื่น ๆ ที่เป็นโฮสต์ตัวกลาง
3. โดยผ่านทางรกไปยังทารกเมือ่ มารดาติดเชือ้ ขณะตัง้ ครรภ์ ทีเ่ คยติดเชือ้ โรคขีแ้ มวมาก่อน สัตว์เลีย้ งปล่อยเหล่านัน้ จึงมีโอกาส
ประจ�าเดือนตุลาคม 2559

วงการแพทย์

5

ติดเชื้อระยะ Bradyzoites ได้ จะเห็นได้จากการพบความชุกต่อ
เชื้อโรคขี้แมวจากฟาร์มหมูเลี้ยงปล่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์
แม้จะต�า่ เพียง 2.3% (Kijlstra et al., 2004) และพบว่าไก่เลีย้ งปล่อย
หรือไก่บ้านในไทยมีแอนติบอดีต่อเชื้อ T. gondii สูงถึง 64.03%
(Chumpolbanchorn et al, 2009) การปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์
เหล่านี้ หากท�าโดยไม่สกุ อาจเป็นสาเหตุในการแพร่เชือ้ โรคขีแ้ มวได้
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ภูมิต้านทาน (Immunity) ต่อเชื้อโรคขี้แมว
เช่นเดียวกับการติดเชือ้ อืน่ ๆ เมือ่ โฮสต์ตดิ เชือ้ โรคขีแ้ มว
จะเกิดปฏิกริ ยิ าภูมติ า้ นทานทัง้ แบบ innate และ adaptive immune
response และทัง้ 2 ชนิดมีปฏิกริ ยิ าทัง้ จาก cellular และ humoralmediated components
ส�าหรับ innate immune system นั้นเป็นกระบวนการที่
ตอบสนองอย่างรวดเร็วเมือ่ ร่างกายมีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไป แต่ไม่
เฉพาะเจาะจง ประกอบไปด้วย
1. เซลล์ Phagocyte กลุม่ macrophage และ neutrophils
2. NK (Natural killer) cell
ซลล์ที่มี
3. Cytokine ซึ่งเป็นโปรตีนที่ถูกขับออกมาจากเซลล์
อิทธิพลต่อเซลล์อื่น
4. Chemokine ซึ่งเป็นสารเคมีที่ดึงดูดเซลล์ต่าง ๆ
ส่วน adaptive immune system นันั้ จะตอบสนองต่อเชือ้
ขกระดูก
ต่าง ๆ เจาะจงกว่า ประกอบไปด้วย B cell ซึ่งสร้างจากไ
งจากไขกระดู
และ T cell ที่มาจากไขกระดูก และต่อม thymus ซึ่งต่อไปจะสร้าง
ภู มิ คุ ้ ม กั น CD4 และ CD8 ที่ ท� า งานสอดประสานกั น และ
แอนติบอดีชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ IgM, IgG, IgA
และ IgE
เนื่ อ งจากเชื้ อ โรคขี้ แ มวเป็ น เชื้ อ ที่ ไชเข้ า เซลล์ แม้ ว ่ า
cellular mediated immunity จะมีบทบาทความส�าคัญในการ
ติดเชือ้ นีม้ ากกว่า อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่าง ๆ กก็เ็ ป็นไปดังที่
กล่ า วมาแล้ ว คื อ เมืื่ อ เชื้ อ โรคขี้ แ มวไชเข้ า ไปในเซลล์ innate
acrophages, nneutrophils
eutrophils และ
mechanism จะท�างานโดยเซลล์ macrophages,
dendritic cells จะสร้าง cytokine ตัวแรก และส�าคัญที่สุดคือ
interleukin-12 (IL-12) ซึ่งจะไปกระตุ้นให้ T cell (ทั้ง CD4 และ
CD8) และ NK cell สร้าง interferon-γ (IFN-γ) ตัว IFN-γ นี้เป็น
แอนติบอดีที่ป้องกันเชื้อ T. gondii ในระยะการติดเชื้อแบบ
เฉียบพลัน
พบว่า IFN-γ เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในการต้านทานการ
ติดเชือ้ โรคขีแ้ มวทัง้ ในระยะเฉียบพลันและระยะเรือ้ รัง เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคขี้แมวขึ้นสมอง (Toxoplasmic encephalitis หรือ TE)
การท�างานเป็นไปอย่างสอดประสานแบบเครือข่าย มีเซลล์ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต IFN-γ อย่างน้อย 4 ชนิด ได้แก่ IL-12
(Interleukin-12), Bcl-3, TNF (Tumor necrotic factor)-a ซึง่ มี

ผลกระตุน้ ให้ IFN-γ ไปกระตุน้ macrophages ให้ปอ้ งกันการแบ่งตัว
ของเชื้อ T. gondii ที่อยู่ใน PV ในเซลล์ macrophages และยัง
กระตุ้นให้ macrophages ผลิต nitric oxide (NO) มากขึ้น NO ซึ่ง
จะช่วยเพิม่ ปริมาณของ reactive nitrogen intermediates ทีป่ อ้ งกัน
การแบ่งตัวของเชื้อต่อไปอีกด้วย หากเชื้อ T. gondii ไชเข้าไปใน
เซลล์อื่น ๆ นอกจากเซลล์ macrophages แล้ว IFN-γ จะสามารถ
กระตุ้น indolamine dioxygenase ท�าให้เชื้อขาด essential amino
acid ที่ใช้ในการแบ่งตัวเช่นกัน (Suzuki, 2002)
ถุงซีสต์พยาธิโรคขี้แมวพบมากที่สมองซึ่งเป็นแหล่งที่
ปฏิกริ ยิ าทางอิมมูโนตอบสนองต่อการติดเชือ้ แตกต่างจากทีอ่ นื่ ๆ
ในร่างกาย เนือ่ งจาก Cellular immune response มีบทบาทน้อยลง
เพราะ Blood brain barrier ในสมองขัดขวาง T cells ทีจ่ ะผ่านเข้ามา
ในสมอง แต่ T cells ทั้ง CD4 และ CD8 ก็มีส่วนในการป้องกัน
TE นอกจากนีใ้ นสมองจ�านวน Major histocompatibility complex
(MHC) antigens I และ II จะน้อย และการ expression จะต�่า
(Daubener & Hadding, 1997)
Humoral immune response ก็มีส่วนสร้างภูมิต้านทาน
ในการติดเชื้อโรคขี้แมวเช่นกัน โดย B cell จะผลิต IgM ประมาณ
ในการติ
เชื้อ IgA และ IgE เกิดตามมาติด ๆ
1 สัปดาห์ หลังจากการติดเชื
ชนิดนี้เป็นปฏิกิริยาที่พบในการติดเชื้อ
Immunoglobulins ทั้ัง 3 ชนิ
สามารถตรวจพบระดบ Immunoglobulins เหล่านี้
ระยะเฉียบพลัน สามารถตรวจพบระดั
ได้สูงที่สุดประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะลดลงจนไม่สามารถ
งไ ตาม ระยะเวลาที่ไม่สามารถตรวจพบ IgM
ตรวจพบได้ อย่างไรก็
งกนไปแล้วแต่วิธีการที่ใช้ตรวจตามปกติทั่วไป
ได้นั้น แตกต่างกั
ประมาณ 6-9 เดือน แต่หากใช้วิธีตรวจที่มีความไวมาก ๆ อาจ
ตรวจพบได้นานถึง 12-18 เดือน บางรายซึ่งไม่บ่อยนักอาจตรวจ
พบ IgM ได้นานหลายปี (Joynson & Guy, 2001)
IgG ตรวจพบหลัง IgM โดยจะพบเมื่อประมาณอาทิตย์
ที่ 2 หลังจากการติดเชื้อ ตามปกติจะขึ้นสูงที่สุดประมาณ 4 เดือน
หลังติดเชื้อ แล้วค่อย ๆ ลดลงจนถึงระดับต�่าประมาณ 12-24
เดือน หลังจากนัน้ ก็คงอยูน่ านหลายสิบปี หรือตลอดชีวติ ของโฮสต์
(Joynson & Guy, 2001) เมื่อติดเชื้อโรคขี้แมวแล้ว แม้ในโฮสต์ที่
ภูมิต้านทานปกติก็ไม่สามารถก�าจัดเชื้อนี้ออกไปจากร่างกายได้
เพียงแต่ลดจ�านวนเชื้อลงและตัวเชื้อเองเปลี่ยนตัวเองเป็นระยะ
Bradyzoites ทีอ่ ยูใ่ นถุงซีสต์ และคงอยูใ่ นร่างกายของโฮสต์ตลอด
ชีวิตสอดคล้องกับระดับ IgG ที่ต�่าลงหลังจากที่ร่างกายสามารถ
ควบคุมเชือ้ ไว้ได้ ดังนัน้ โฮสต์ทตี่ ดิ เชือ้ มานานจะพบ IgG antibody
ที่ระดับ titer ต�่า ๆ ถือว่าเป็น latent stage of infection
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วิทยาการระบาด
เชื้อโรคขี้แมวเป็นพยาธิที่สามารถติดต่อไปยังโฮสต์ได้
กว้างขวางทั้งคน สัตว์ และพบได้ทั่วทุกภูมิภาคในโลก คะเนว่า

ทารกในครรภ์จงึ ไม่สามารถท�าได้อย่างแม่นย�า กล่าวคือไม่สามารถ
บอกขนาดของปัญหาโรคนี้ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ผู้ป่วย
ภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีแอนติบอดีต่อเชื้อ
แต่เมื่อภูมิต้านทานต�่าลงจะเกิดโรคขี้แมวขึ้นสมองที่มีอาการ
รุนแรงถึงแก่ชีวิต ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องอาศัยตัวเลขความชุก
ต่ อ เชื้ อ โรคขี้ แ มวเป็ น ตั ว บอกขนาดของปั ญ หา เพื่ อ ใช้ ใ นการ
วางแผนรับมือเช่นกัน
วิทยาการระบาดโรคขี้แมวยังมีลักษณะเฉพาะตัวหลาย
อย่าง เป็นต้นว่า อายุ เพศ เชื้อชาติ ฤดูกาล ฐานะทางเศรษฐกิจ/
สังคม รวมไปถึงศาสนาและความเชื่อ สิ่งดังกล่าวมีผลต่อระดับ
ความชุกของโรคขี้แมว ดังนี้
อายุ จากการศึกษาในหลายแห่งพบว่า แอนติบอดีต่อ
เชื้อโรคขี้แมวสัมพันธ์กับอายุ มี 2 รูปแบบ (Hall et al., 2001) คือ
A. รูปแบบแรก จะมีความชุกต่อเชือ้ โรคขีแ้ มวสูงในกลุม่ เด็ก
และจะสูงยิ่งขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น กลุ่มนี้พบได้เสมอในประเทศ
ประเทศในแอฟรกา อเมริกากลาง
ทีด่ อ้ ยพัฒนาและก�าาลัลังพัฒนา เช่น ประเทศในแอฟริ
และใต้
จะมีความชุกต่อโรคขี้แมวต�่าในกลุ่ม
B. รูรูปแบบที่ 2 จะมี
ะสูงขึ้นช้า ๆ ในกลุ
ในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้น รูปแบบนี้พบ
วัยเด็ก แต่จะสู
ในประเทศกลุม่ อุตสาหกรรม เช่ช่น ในยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ
เป็นต้น
ส�าาหรั
หรับประเทศไทยไม่มกี ารศึกษาใดทีต่ ดิ ตามกลุม่ ศึกษา
ระยะยาว (longitudinal study) มีแต่การศึกษาที่ท�าในแต่ละกลุ่ม
เพียงครั้งเดียว (cross-sectional study) ผลพบว่ามีแนวโน้มเป็น
แบบที่ 2 คือ พบแอนติบอดีต่อเชื้อโรคขี้แมวสูงขึ้นในกลุ่มผู้ที่อายุ
มากกว่ากลุม่ ผูท้ มี่ อี ายุนอ้ ย โดยเฉพาะในวัยเจริญพันธุ์ และความชุก
พบน้อยลงในกลุม่ คนสูงวัย (Bunnag et al., 1986; Chintana et al.,
1998; Sukthana, 1999; Pinlaor et al., 2003)
เพศ การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า เด็กชายมักพบความชุก
ต่อโรคขี้แมวสูงกว่าเด็กหญิง ทั้งนี้น่าจะเกิดจากการที่เด็กชายมี
โอกาสสัมผัสดินมากกว่า และไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องการล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร จึงมีโอกาสได้รบั Oocysts จากมูลแมวทีป่ น
อยู่ในดินได้บ่อยกว่า แต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือวัยเจริญพันธุ์
จะพบความชุกในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย เนื่องจากการท�าครัว
ท�าให้เพศหญิงมีโอกาสชิมเนื้อสัตว์ขณะปรุงก่อนที่จะท�าให้สุก
หรือสัมผัสเนือ้ สัตว์ จึงมีโอกาสได้รบั เชือ้ ในถุงซีสต์ได้ และเพศหญิง
มักท�าสวนบ่อยกว่า มีโอกาสสัมผัสดินจึงติดเชื้อได้บ่อยกว่า
เชื้อชาติ ในมาเลเซียจะพบว่า กลุ่มเชื้อสายมาเลย์จะมี
แอนติบอดีตอ่ เชือ้ โรคขีแ้ มวสูงกว่าเชือ้ สายอินเดียและจีน (Yahaya,
1991; Nissapatorn et al., 2003; Nissapatorn et al., 2005)
ชาวเอเชียที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในยุโรปหรืออเมริกาจะมี
แอนติบอดีตา�่ กว่าชาวท้องถิน่ นัน้ เช่น ในฮาวายพบว่า แอนติบอดี
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ประมาณ 1 ใน 3 ของพลโลกติดเชือ้ นี้ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากผูท้ ี่
ได้รับเชื้อโรคขี้แมวมักจะไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ดังนั้น ข้อมูลความชุก
ทีไ่ ด้เหล่านัน้ มาจากการตรวจคัดกรองการติดเชือ้ ในอดีต คือ ตรวจ
หาแอนติบอดี IgG ในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มหญิง
ตัง้ ครรภ์ กลุม่ ผูบ้ ริจาคโลหิต กลุม่ ประชากรทัว่ ไป การตรวจก็ตรวจ
ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวคงใช้เป็นกรอบที่แสดง
ความชุกมากน้อยคร่าว ๆ พอสังเขป
ความชุ ก โรคขี้ แ มวจะพบมากแถบอเมริ ก ากลาง
อเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา พบ 60-70% (Doehring et al., 1995;
Tenter, 2000) ความชุกลดลงบ้าง แต่กพ็ บได้บอ่ ยถึง 18-75% ทาง
ตอนใต้และตอนกลางของยุโรป (Jeannel et al., 1988; ReiterOwona et al., 1998; Tenter, 2000; Edelhofer et al., 2010) ทาง
ตอนเหนือของยุโรปหรือสแกนดิเนเวียพบความชุกน้อยกว่ายุโรป
ส่วนอืน่ คือพบประมาณ 9.1-40% ในทวีปอเมริกาเหนือพบ 14-40%
(Shuhaiber et al., 2003; Chen et al., 2005) ส่วนในทวีปเอเชีย
พบน้ อ ยที่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้ ไต้ ห วั น เวี ย ดนาม จี น และ
ประเทศไทย โดยพบประมาณ 4.2-23% (Fan et al., 2002; Lee
et al., 2000; Sukthana, 2000; Udonsom et al., 2002) ส่วนที่
มาเลเซียและอินโดนีเซียพบความชุกของโรคขีแ้ มวประมาณ 30-7
30-70%
0%
0%
(Nissapatorn et al., 2002; Terazawa et al., 2003) ซึ่งสูงกว่า
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
ในประเทศไทยมีผู้ศึกษาเรื่องแอนติบอดีต่อโรคขี้แมว
การศึกึ ษาในกลุม่ ผูบ้ ริจาค
ในประเทศไทยมานาน ระยะแรก ๆ เป็นการศ
โดยเฉลย่ี ความชุก
โลหิต เด็กทารกแรกคลอด และหญิงตัง้ ครรภ์ พบว่าโดยเฉลี
ต่อเชื้อ T. gondii อยู่ระหว่างน้อยกว่า 1-21.7% ในระยะต่อมา
เมือ่ มีโรคเอดส์ระบาด ก็ไ็ ด้มกี ารศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเลือดบวกเอดส์
และผูู้ป่วย
หญิงตั้งครรภ์ที่มีเลือดบวกเอดส์ ผูู้ป่วยเปลี่ยนไต และผ
ทางตาพบว่า ความชุกต่อเชื้อโรคขี้แมวอยู่ระหว่าง 11-53.7%
แต่หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วพบว่าส่วนใหญ่ความชุกต่อ
โรคขีแ้ มวในประชากรไทยไม่สงู เกิน 30% มีเี พียงบางการศึกษาเท่านัน้
995; W
Wanachiwanawin
anachiwanawin
ทีไ่ ด้ผลค่อนข้างสูง (Wongkamchai et al., 1995;
et al., 2001) ทั้งนี้อาจเกิดจากเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ก็ได้
การติดเชื้อโรคขี้แมวมีแนวโน้มลดลงทั่วโลก ทั้งนี้น่าจะ
เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของเชื้อและการ
ติดต่อสู่คนเป็นที่ทราบแน่ชัด ท�าให้การให้สุขศึกษาเพื่อป้องกัน
การติดเชือ้ ดีขนึ้ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลดีขนึ้ แมวติดเชือ้ จาก
การกินสัตว์แทะที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางลดลง การตรวจคัดกรองใน
กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทปี่ ระเทศฝรัง่ เศส และการรักษาแม่ ท�าให้โอกาส
เกิดการติดเชือ้ แต่กา� เนิดลดลง อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการตรวจหา
แอนติบอดีในแต่ละประเทศ การรายงานผลยังมีความแตกต่าง
กันมาก ดังนั้น การวางแผนเพื่อรับมือในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ยัง
ไม่มแี อนติบอดี ซึง่ จะมีโอกาสติดเชือ้ ขณะตัง้ ครรภ์และส่งต่อไปยัง
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ถูกทิง้ ไว้จา� นวนมาก ด้วยการสุม่ เลือกวัดในกรุงเทพฯ 18 แห่ง เจาะ
เลือดแมวจรจัดในวัดดังกล่าวจ�านวน 315 ราย และเจาะเลือดพระ
เณร แม่ชี ในวัดต่าง ๆ จ�านวน 327 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหา
แอนติบอดีต่อเชื้อโรคขี้แมว พบว่า พระ เณร และแม่ชี ที่อยู่ในวัด
ที่แมวที่ติดเชื้อโรคขี้แมวจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงกว่าผู้ที่
อยู่ในวัดที่แมวไม่ได้ติดเชื้อถึง 5 เท่า และจากการศึกษาชิ้นนี้พบ
ความชุกต่อเชือ้ โรคขีแ้ มวในคน 6.4% และในแมว 7.3% (Sukthana
et al., 2003) ต่อมากลุ่มวิจัยได้ศึกษาในเนื้อหมูบดจ�านวน 145
ตัวอย่าง ทีซ่ อื้ จากตลาดในกรุงเทพฯ ด้วยวิธี Real time PCR พบว่า
มีจ�านวน 2 ตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อโรคขี้แมว (Sutthikornchai
et al., 2011) สอดคล้องกับการศึกษาของสมัคร สุจริต และคณะ
(2552) ที่ พ บว่ า 7.8% ของหมู จ ากจั ง หวั ด ทางภาคเหนื อ มี
แอนติบอดีต่อเชื้อโรคขี้แมว จึงอาจกล่าวได้ว่าในประเทศไทย
ทั้งแมวและเนื้อสัตว์น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคขี้แมว แต่แมว
น่าจะมีผลมากกว่า
ค�าถามที่น่าสนใจคือ ในประเทศไทยมีแมวจรจัดจ�านวน
มาก หากนับั เฉพาะในวัดซึง่ ประมาณการว่ามีแมวอย่างน้อย 10 ตัว
ตต่่อแห่ง วััดทั้งหมดมีกว่า 30,000 แห่งทัท่วประเทศ จะพบว่ามี
แมวจรจัดกว่า 300,000 ตัวั น่าจะมี
จะมกี ารปล่อย Oocysts จ�านวนมาก
จะพบความชกต่อโรคขีแ้ มวในคนไทย
ท�าให้ตดิ เชือ้ มาสูค่ น และน่าจะพบความชุ
สูงกว่านีห้ รือไม่ แต่ความเป็นจริ
จรงคือ ความชุกของโรคขีแ้ มวในไทย
ไม่สูงนัก จึึงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน
Oocysts จะตายอย่างง่ายดายเมื่อพบกับความแห้งและอุณหภูมิ
ยเวลาเพียง 5 นาที (Dubey, 2001) ดังนั้น เมื่อ Oocysts
56 ๐C ด้วยเวลาเพี
ปนออกมากับมูลแมวต้องใช้เวลาในสิง่ แวดล้อมอีก 2-5 วัน จึงจะ
กลายเป็นระยะที่ติดต่อได้ ในระหว่างนั้นอากาศบ้านเราร้อนและ
บนหลังคาทีแ่ มวชอบถ่ายมูลไว้ยงิ่ ร้อนยิง่ ขึน้ Oocysts จึงตายก่อน
ที่จะติดต่อได้ ท�าให้ความชุกต่อโรคนี้ไม่สูงอย่างที่ควรจะเป็น
ส่วนชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึง่ เป็นประเทศทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลาม ชอบเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าสุนัข ดังนั้น
ใน 2 ประเทศนี้จึงมีจ�านวนแมวมากกว่าสุนัขมาก อากาศทั้ง 2
ประเทศแม้จะร้อน แต่มีฝนชุกกว่า และอุณหภูมิเฉลี่ยเย็นกว่า
ประเทศไทย ปัจจัยเหล่านั้นจึงท�าให้ความชุกโรคขี้แมวสูงกว่า
ในประเทศไทย
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ต่อเชือ้ โรคขีแ้ มวในชาวญีป่ นุ่ พบ 14%, ชาวฟิลปิ ปินส์พบ 45% แต่
ชาวโปรตุเกสพบ 67% หรือพบแอนติบอดีต่อเชื้อโรคขี้แมวใน
หญิงเอเชียที่อยู่ในลอนดอน 7.6% ขณะที่หญิงชาวยุโรปพบได้ถึง
71.4% เป็นต้น (Hall et al., 2001) Jacobs และ Mason (1978)
พบว่าในประเทศแอฟริกาใต้ คนด�าจะมีแอนติบอดีสูงกว่าคนขาว
(34% กับ 9%)
พลเมืองในประเทศไทยไม่ได้แตกต่างกันทางเชื้อชาติ
เด่นชัดเหมือนในมาเลเซีย การศึกษาทีท่ า� ในประเทศจึงไม่ได้ยกเอา
เรื่องเชื้อชาติมาศึกษา แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้มีงานชิ้นหนึ่งท�าโดยชาว
ต่างชาติทไี่ ด้ศกึ ษาแอนติบอดีตอ่ เชือ้ โรคขีแ้ มวในชาวไทยทีม่ เี ชือ้ สาย
มาจากจีน โดยศึกษาในคนไทย 3 เผ่า จากจังหวัดเชียงรายคือ
ชาวอาข่ า ชาวเย้ า และชาวฮั่ น พบว่ า ชาวเย้ า เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
แอนติบอดีตอ่ เชือ้ โรคขีแ้ มวสูงทีส่ ดุ ถึง 37.9% เมือ่ เทียบกับชาวอาข่า
และชาวฮัน่ ทีพ่ บ 9.1% และ 7.9% ตามล�าดับ และพบความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กบั อายุดว้ ยคือ
อายุมากขึ้น แอนติบอดีจะพบมากขึ้น (Fan et al., 2003)
ฤดูกาล ในอังกฤษ สกอตแลนด์ และแคนาดา พบว่า
ในฤดูรอ้ นทีอ่ ากาศแห้งจะท�าให้ Oocysts ตายจ�านวนมาก จึงึ เหลือ
Oocyst ทีม่ ชี วี ติ สามารถติดต่อสูโ่ ฮสต์ได้นอ้ ยลง ท�าให้ความชุกต่อ
ซอร์เบียมีการศึกษา
เชื้อโรคขี้แมวต�่าลง (Hall et al., 2001) ในเซอร์
ระยะยาวนาน 4 ปี พบว่าผูปู้ ว่ ยโรคขีแ้ มวรายใหม่มกั เกิดขึน้ ในช่วง
นประเทศไทยยังั ไม่มกี ารศึกษา
ฤดูหนาว (Bobic et al., 2010) แต่ในประเทศไทยย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและความชุกของโรคขี้แมว
ศาสนา ความเชื่อ และวิถีชีวิต มีีผลต่อความชุกของ
โรคขี้แมวมาก ทัั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
แตกต่างกันออกไปตามวิถชี วี ติ อาทิ ในอเมริกิ าใต้อาหารทุกอย่าง
จะปรุงสุกเสมอ แม้วา่ ความชุกุ โรคขีแ้ มวจะสูงจึงเกิดจากการติดเชือ้
จากถุุงซีสต์
จาก Oocysts มากกว่าการได้รับเชื้อ Bradyzoites จากถ
(Sukthana, 2006) ซึ่งสัมพันธ์กับแมวจรจัดจ�านวนมากที่มักได้
อาหารสดที่ เ ป็ น เครื่ อ งในสั ต ว์ จ ากชาวบ้ า นที่ ทิ้ ง ให้ (Galvan
Ramirez et al., 1999; Lucas et al., 1999) ในขณะที่ชาวยุโรป
นิ ย มรั บ ประทานเนื้ อ สั ต ว์ ที่ ป รุ ง กึ่ ง ดิ บ กึ่ ง สุ ก (medium-rare)
มากกว่าจะปรุงสุกทั่ว ๆ (well-done) และชาวยุโรปมักเลี้ยงแมว
ด้วยอาหารกระป๋อง พร้อมทั้งไม่ปล่อยให้แมวที่เลี้ยงไว้ออกไป
นอกบ้าน ดังนัน้ วิถชี วี ติ แบบนีจ้ งึ มักพบว่าเนือ้ สัตว์เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ส�าคัญต่อการรับเชื้อโรคขี้แมว
ในประเทศไทยกลุ่มวิจัยพบว่า การเลี้ยงแมวและการ
รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
ขีแ้ มวในกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ (Chintana et al., 1999) แต่ในกลุม่ ผูป้ ่วย
เปลีย่ นไตมีเฉพาะการเลีย้ งแมวทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ ง (Sukthana et al.,
2001) ดังนัน้ กลุม่ ผูว้ จิ ยั จึงได้พยายามหาว่าอะไรทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ ง
ต่อโรคขี้แมวในประเทศไทยบ้าง โดยศึกษาในวัดที่มีแมวจรจัดที่
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