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CCR5 antagonists: เปาหมายใหมในการรักษาโรคเอดส
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วันที่หมดอายุ: 1 มีนาคม พ.ศ. 2552
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของปญหาโรคเอดส ลักษณะและวงจรชีวิตของเชื้อ
Human immunodeficiency virus ( HIV )
2. เพื่อทบทวนยาตานไวรัสในปจจุบันที่ใชในการรักษาโรคเอดส รวมทัง้ ขอเสียและ
อาการไมพึงประสงค
3. เพื่อเขาใจบทบาทของ CCR5 coreceptor ตอการติดเชื้อ HIV
4. เพื่อทราบเกี่ยวกับยากลุม CCR5 antagonists
บทคัดยอ
โรคเอดสเปนโรคติดเชื้อรายแรงที่ยังไมมีวิธีการรักษาใหหายขาดได ในปจจุบันมียาตาน
ไวรัส HIV อยู 4 กลุมคือ Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs), Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs), Protease inhibitors (PIs) และ
Fusion Inhibitors แตก็ยังพบประสบปญหาในการรักษาอยู ไมวาจากทั้งตัวยาตานไวรัสเองและ
ตัวผูปวย จึงทําใหตองมีการคนควาวิจัยหายาตานไวรัสกลุมใหมขึ้นมา จากความรูเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตของเชื้อ HIV ทําใหทราบวา chemokine receptor เชน CCR5 และ CXCR4 ทําหนาที่
เปน coreceptor ในกระบวนการเขาสูเซลลเจาบานของไวรัส จึงทําใหมีการใช chemokine
receptor เหลานี้มาเปนเปาหมายในการพัฒนายาตานไวรัสกลุมใหม CCR5 antagonists เปน
ยาตานไวรัสกลุมใหมที่อยูระหวางขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ คือ
แยงจับกับ CCR5 coreceptor เพื่อปองกัน gp120 ของเชื้อเขาจับและเขาสูเซลลเจาบานตาม
วงจรชีวิตปกติของเชื้อ HIV
คําสําคัญ : โรคเอดส HIV CCR5 coreceptor CCR5 antagonists

2 ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2550
1. ความสําคัญของปญหาโรคเอดส ( AIDS )
โรคเอดสเปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเปนโรคติดเชื้อรายแรงที่กําลังเปน
ปญหาสําคัญของโลกในปจจุบัน ทั้งนี้นอกจากโรคเอดสจะเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขแลว
ยังสงผลถึงเศรษฐกิจอีกดวย เนื่องจากรัฐตองสิ้นเปลืองคาใชจายและบุคลากรทางการแพทยใน
การดูแลรักษาผูปวยโรคเอดส
จากรายงานการค น พบโรคเอดส ค รั้ ง แรกในสหรั ฐ อเมริ ก าเมื่ อ ป พ .ศ.2524 จวบจน
ปจจุบันมีรายงานจํานวนผูติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 39.5 ลานราย เฉพาะในปพ.ศ.2549 มี
ผูเสียชีวิตจากโรคเอดสไปแลวกวา 2.9 ลานราย[1]
สํา หรับ ในประเทศไทย รายงานจากสํา นัก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแตปพ.ศ.2527 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 พบวามีผูติดเชื้อทั้งสิ้น
309,653 รายและมีผูเสียชีวิตแลว 85,870 ราย[2]
2. คุณสมบัตแิ ละโครงสรางของ HIV
HIV เปน RNA virus อยูใน family Retroviridae และอยูใน subfamily Lentiviridae
โดยลักษณะเดนของไวรัสตัวนี้ คือ สามารถใชเอนไซม reverse transcriptase ในการจําลอง
ดีเอ็นเอสายคู (double-stranded DNA) จาก RNA ได โดยเชื้อ HIV มีอยู 2 สายพันธุ คือ
HIV-1 ซึ่งเปนสายพันธุที่กอโรคในภูมิภาคสวนใหญของโลก และ HIV-2 ซึ่งมักพบในแถบ
ตะวันตกของทวีปแอฟริกา
เชื้อ HIV มีรูปรางกลม มีเสนผานศูนยกลาง 100-200 นาโนเมตร ภายในอนุภาคมี
แกนกลาง ( core ) ทึบแสงรูปทรงกระบอก ชั้นในสุดประกอบดวย RNA genome ซึ่งเปน
single-stranded RNA ที่เหมือนกันสองชิ้น มีโปรตีนปนอยูกับ RNA (nucleoprotein) , เอนไซม
reverse transcriptase และ integrase ชั้นถัดมาเปนโปรตีนทําหนาที่เปนแคปซิด หรือเรียกวา
core protein หุมลอมรอบ ชั้นถัดมาเปน matrix protein ชั้นนอกเปน envelope และมีปุม
(knobs) ยื่นโดยรอบเรียกวา surface หรือ docking glycoprotein (gp 120) กานของปุมยื่นจาก
ดานในของ envelope เรียกวา transmembrane glycoprotein (gp 41) [3]
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รูปที่ 1 แสดงโครงสรางของเชื้อ HIV[4]
(available at: http://www.niaid.nih.gov/factsheets/howhiv.htm)

3. วงจรชีวิตของ HIV
เมื่อเชื้อ HIV เขาสูรางกายมนุษย จะเขาไปใน T-helper lymphocytes รวมทั้งสามารถ
เขาไปใน macrophages และ dendritic cells ได โดยขั้นแรกของการเขาสูเซลล HIV จะใช gp
120 ซึ่งเปน glycoprotein ที่อยูบนเปลือกของไวรัส (envelope) จับกับตัวรับ CD4+ ของเซลล
เจาบาน รวมกับการจับกับ coreceptor ซึ่งโดยทั่วไปจะเปน chemokine receptor CCR5 หรือ
CXCR4 ตอมา gp41 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางเพื่อดึงให viral envelope และ cell
membrane ของเซลลเจาบานใหเขามาใกลกันแลวเกิดการหลอมรวมตัวกันในที่สุดและปลอย
viral RNA เขาสูไซโตพลาสซึมของเซลลเจาบาน จากนั้นไวรัสจะใชเอนไซม reverse
transcriptase ในการสรางดีเอ็นเอสายคูจาก viral RNA ซึ่งจะเขาไปรวมตัวกับ DNA ของเจา
บานในนิวเคลียส โดยใชเอนไซม integrase ใน nucleus ตอมา DNA จะควบคุมการสรางโปรตีน
ที่จําเปนในการสรางไวรัสตัวใหมโดยจะตองถูกเอนไซม protease ตัดเพื่อใหอยูในขนาดที่
เหมาะสมสําหรับการสรางสวนประกอบและเอนไซมที่จําเปนตอวงจรชีวิตของไวรัส และในขั้น
สุดทาย จะมีการประกอบตัวสวนประกอบตางๆเปนไวรัสตัวใหมและเกิดการหลุดออกของไวรัส
ตัวใหมออกจากเซลลเจาบานที่ผนังเซลลและออกนอกเซลลไป[3]
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รูปที่ 2 แสดงวงจรชีวติ ของเชื้อ HIV-1[5]

ขั้นตอนที่ 1 CD4-binding site บนเชื้อ
HIV-1 จับกับ gp120 ที่ผิวเซลลของตัวรับ
CD4+ของเซลลเจาบาน

ขั้นตอนที่ 2
เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทั้งใน viral envelope และ
CD4 receptor ทําให gp120 สามารถจับ
กับ receptor
ที่ผิวเซลลอื่นๆ ไดแก
CCR5
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ขั้นตอนที่ 4 ลําดับตอมาสารพันธุกรรม
ของไวรัส (viral nucleoid) จะถูกปลอย
เขาสูเซลลเจาบาน จากนั้นจึงเริ่มเขาสู
ขั้ น ตอนการเพิ่ ม จํ า นวน (replication)
ตอไป

ขั้นตอนที่ 3 การจับครั้งที่ 2 นี้ viral
envelope จะเขาไปใกลกับผิวของเซลลเจา
บาน ทําใหเกิดการจับกันระหวาง gp41 บน
viral envelope และ fusion domain บนผิว
ของเซลล เ จ า บ า น แล ว เกิ ด การหลอม
รวมกันของผิวเซลลทั้งสองในที่สุด

รูปที่ 3-6 แสดงขั้นตอนการเขาสูเซลลเจาบานของเชื้อ HIV-1[6]
(available at: http://content.nejm.org/cgi/content/full/335/20/1528)
4. ยาที่ใชรักษาโรคเอดสในปจจุบัน
จากความรูเรือ่ งวงจรชีวิตของเชื้อ HIV ที่กลาวมาทําใหมีความพยายามในการคนหายา
ที่สามารถยับยั้งขั้นตอนตางๆในวงจรชีวติ ของเชื้อไวรัสนี้ เพื่อใหเชือ้ ไมสามารถเขาสูเซลลของ
เจาบาน หรือ เพิ่มจํานวนและไปเขาสูเซลลอื่นๆของเจาบานตอไปได ซึ่งปจจุบันมียา 4 กลุม
หลักที่ใชในการรักษาดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงยาตานไวรัสที่ใชรักษาโรคเอดสในปจจุบัน รวมทั้งขอเสียและอาการไมพึง
ประสงคของยาแตละชนิด[7]
ชื่อยา
ยากลุม NRTIs
Zidovudine (ZDV, AZT)

ขอเสียและอาการไมพึงประสงค
lactic acidosis และ hepatic stenosis (พบไดนอย ยกเวน d4T)
lipodystrophy (โดยเฉพาะ d4T)
ภาวะเลือดจาง (1-7%) Neutropenia (2-31%) ปวดศีรษะ (12-18%) อาการ
คลื่นไส (4-26%) Myopathy (6-18%)

Didanosine (ddI)

ตับออนอักเสบ (5-9%) Peripheral neuropathy (2-20%) ทองเสีย (15-28%)

Stavudine (d4T)

Peripheral neuropathy (13-24%)
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ชื่อยา

ขอเสียและอาการไมพึงประสงค

Lamivudine (3TC)

คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย ปวดศีรษะ นอนไมหลับ (<10%) ตับออนอักเสบ
lactic acidosis (พบนอย)

Abacavir
Zalcitabine (ddC)

Hypersensitivity syndrome (3-5%) ผื่นผิวหนัง (3-5%)
Peripheral neuropathy (10-30%) ปากอักเสบ (2-17%) ผื่นผิวหนัง (1020%)

4

Nevirapine (NVP)

ดื้อตอยาไดงาย เกิดปฏิกิริยาตอกันระหวางยา อัตราการเกิด rash
reactions สูง เกิดพิษตอตับโดยเฉพาะ NVP
ตับอักเสบ (3-8%)

Delavirdine (DLV)
Efavirenz (EFV)

ปวดศีรษะ (3-11%)
CNS symptoms (อาการเวียนศีรษะ ภาวะกายใจไมสงบ ฝนผิดปกติ)

ยากลุม PIs

เกิดปฏิกิริยาตอกันระหวางยามาก เกิด Lipodystrophy และ GI intolerance

Saquinavir
Ritonavir

เพิ่มระดับเอนไซม transaminases (2-6%)
ชารอบๆปาก (3-6%) ระดับไทรกลีเซอไรดสูงในเลือด (2-8%) เพิ่มระดับ
เอนไซม transaminases (5-6%)

Indinavir
Nelfinavir

โรคนิ่วไต (3-5%) indirect hyperbilirubinemia (10%)
ทองเสีย ระดับไขมันในเลือดสูง ระดับน้ําตาลในเลือดสูง Lipodystrophy

Amprenavir

ผื่น

ยากลุม NNRTIs

ยากลุม Fusion inhibitors
Enfuvirtide
ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด (ปวด รอยนูนแดง เปนกอน คัน จ้ําเลือด)
hypersensitivity reactions เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคปอดบวมจาก
แบคทีเรีย
หมายเหตุ NRTIs: Nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTIs: Non-nucleoside reverse
transcriptase inhibitors, PIs: Protease inhibitors

จากตารางจะเห็นไดวา ถึงแมในปจจุบันจะมียาตานไวรัสออกมามากมายหลายขนาน
ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอผูปวยเปนอยางมาก แตปญหาความลมเหลวในการรักษาโรคเอดสก็
ยังคงอยูเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งจากตัวยาตานไวรัสและตัวผูปวย อาทิ ปญหาการ
ดื้อยา ปญหาอาการไมพึงประสงคของยา ปญหาความรวมมือของผูปวยในการใชยา และปญหา
ราคายา เป นต น จึ งทํ าให จําเป นตอ งคนคว า หายาต า นไวรั ส ขนานใหมๆ เพื่อ ชว ยลดปญ หา
ดังกลาว
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5. แนวทางใหมในการพัฒนายาตานไวรัส
เนื่องมาจากในปจจุบันไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเชื้อ HIV มากขึ้น
ประกอบกั บ เริ่ ม มี ค วามสนใจในความรู ใ หม 2
ด า นด ว ยกั น คื อ เภสั ช พั น ธุ ศ าสตร
(Pharmacogenetics) และ Genetic susceptibility of infection disease[8] หรืออาจกลาวไดวา
การแสดงออกของยี น นั้ น มี ผ ลต อ การออกฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาของยา รวมถึ ง มี ผ ลต อ
ความสามารถของรางกายในการตานการติดเชื้อ ทําใหสามารถคิดคนแนวทางการรักษาใหม
ต อ โรคต า งๆมากขึ้ น ตั ว อย า งกลุ ม ยาที่ มี ก ลไกการออกฤทธิ์ ใ หม ซึ่ ง อยู ร ะหว า งการพั ฒ นา
ไดแก entry inhibitors (Attachment inhibitors), chemokine receptor antagonists (CCR5
antagonists และ CXCR4 antagonists), integrase inhibitors, การยับยั้งการทํางานของ gag
(ยีนสรางโปรตีนภายในตัวไวรัส : inhibitors of gag processing), regulatory protein
antagonists (เชน Vif inhibitors) และ immune modifier (therapeutic HIV vaccines) แตในที่นี้
จะกลาวถึง CCR5 antagonists เทานั้น
6. ยากลุม CCR5 antagonists
CCR5 coreceptor เปน G protien-coupled receptor ที่มียีนตั้งอยูบนโครโมโซมคูที่ 3
ที่ตําแหนง p. 21 (gene accession number u57840) ซึ่งพบมากที่ผิวเซลล monocyte,
dendritic cell, microgial cell และ T-cell โดยในภาวะปกติของรางกาย CCR5 coreceptor
จะทําหนาที่จับกับ chemokine เพื่อเกิดกระบวนการสื่อสารและหลั่ง chemokine อื่นๆตอไป[9]
เมื่อ HIV-1 เขาสูรางกายเชื้อดังกลาวจะอาศัย glycoprotein 120 (gp120) ในการจับกับ
ตัวจับ CD4 บนผิวเซลลของ T-cell แลวเกิดการเปลีย่ นแปลงรูปราง เปนผลใหสวนของ gp120
จับกับ CCR5 coreceptor และทําใหสว นของ gp41 จับกับ fusion receptor (F receptor)
ตามลําดับ เกิดกระบวนการที่เรียกวา viral entry โดยถาไดรับเชื้อปริมาณนอยๆ รางกายจะมี
ความสามารถในการหลั่งสาร chemokine มาแยงจับที่ coreceptor ได แตหากผูปวยไดรับเชื้อ
ในปริมาณมาก รางกายจะไมสามารถหลั่งสาร chemokine ใหมีความเขมขนมากพอที่จะแยงกับ
gp120 ในการจับกับ CCR5 coreceptor เปนผลใหเชือ้ สามารถเขามาเพิ่มจํานวนในเซลลมนุษย
และเกิดพยาธิสภาพอื่นๆตอไปได [3]
จากการคนพบดังกลาว จึงเปนที่มาของการวิจัยและพัฒนายาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เขาสูเซลลของเชื้อ HIV โดยมี CCR5 coreceptor เปนเปาหมายในการออกฤทธิโดย CCR5
coreceptor antagonists แยงจับกับ CCR5 coreceptor เพื่อปองกัน gp120 ของเชื้อเขาจับและ
เกิดกระบวนการเขาสูเซลลเจาบานตามวงจรชีวิตปกติของเชื้อ HIV ได
ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนายากลุมนี้นั้น มีสารที่มีฤทธิ์ดังกลาวจากหลายบริษัทที่
ทําการทดลองในสภาวะนอกรางกาย (in vitro) แลวพบวามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเขาสู
เซลลของเชื้อไดดี และอาจนํามาทําการทดสอบตอทางคลินิก (clinical trial) ภายใตการดูแล
อยางใกลชิดของ US FDA และ EMEA (European Agency for the Evaluation of Medical
products) เนื่องจากในกระบวนการขึ้นทะเบียนยาที่ใชในการรักษาโรคเอดส นั้นสามารถใช
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“ชองทางเรงดวน” (Accelerated approval) ในการขึ้นทะเบียนตํารับยาได จวบจนถึงปจจุบันสาร
ที่มีฤทธิ์ดังกลาวทั้งหมดที่ยังอยูในชวงของการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น สรุปไดดังนี้
1. Maraviroc (UK-427,857)
ทําการศึกษาโดยบริษัท Pfizer ซึ่งถือเปนสารที่มีฤทธิ์เปน CCR5 coreceptor
antagonists ตัวแรก โดยเริ่มศึกษาในมนุษยตั้งแตป พ.ศ.2546 โดยในการศึกษาแบบสุม
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวาง Maraviroc ขนาด 25 mg วันละครั้ง และขนาด 100 mg วัน
ละ 2 ครั้ง รวมทั้งเปรียบเทียบกับการรับประทานยาหลอก เปนเวลา 14 วัน พบวา ในกลุมที่
ไดรับยาขนาด 25 mg สามารถลด viral load ลงได 0.4 log10 (100.4เทา) ในขณะที่กลุมที่ไดรับ
ยาขนาด 100 mg สามารถลด viral load ลงได 1.4 log10 (101.4เทา) โดยไมพบการเกิดอาการ
ขางเคียงที่รุนแรงใดๆ
ปจจุบันยานี้อยูระหวางการทดสอบทางคลินิกระยะที่ IIb/III ซึ่งทําการทดลองในผูปวย
ติดเชื้อ HIV ที่ยังไมเคยไดรับยาตานไวรัส โดยใหรวมกับ AZT (zidovudine, retrovir) และ 3TC
(lamivudine, epivir)
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวาง Maraviroc และ Efavirenz
ในผูปวยที่ติดเชื้อ HIV พบวาผลการตอบสนองตอ Maraviroc ไมต่ํากวา (non-inferior) ผลการ
ตอบสนองตอ Efavirenz ซึ่งจากผลการทดลองนี้ทําให US FDA และ EMEA เขามามีสวนรวม
ในการวิจัย เพื่อควบคุมมาตรฐาน และหากยานี้ไดรับการขึ้นทะเบียนตํารับยา จะถือเปนยาตัว
แรกในกลุม CCR5 antagonists
อยางไรก็ตาม Maraviroc ถูกเมแทบอไลสผาน CYP 3A4 enzyme จึงมีแนวโนมที่จะ
เกิดอันตรกิริยากับยาอื่นได โดยเฉพาะยาตานไวรัสในกลุม Protease inhibitors[10]
2. Aplaviroc (APL; 873140)
บริษัท GlaxoSmithKline ไดทําการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มทําการศึกษาในปพ.ศ.2547
ซึ่งทางผูวิจัยรายงานวา ยานี้มีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร คอนขางดี จากการทดลองใน
หองปฏิบัติการพบวายามีคาครึ่งชีวิตกวา 100 ชั่วโมง และสามารถมีฤทธิ์ยับยั้งการเขาสูเซลล
ของไวรัส หลังจากหยุดยาครั้งที่ 2 แลว 24-48 ชั่วโมง [11]
อยางไรก็ตาม ในการทดสอบทางคลินิกระยะที่ IIb นั้น มีรายงานวาเกิดผลขางเคียง
รุนแรง คือ เกิดความเปนพิษตอตับอยางรุนแรง โดยตรวจพบวาระดับ AST
(Aspartate
aminotransferase), ALT (Alanine aminotransferase) และ total bilirubin นั้นสูงขึ้นอยาง
ผิดปกติ เปนผลใหทางคณะผูวิจัยตัดสินใจยุติการศึกษาไวกอน [12]
3. Vicriviroc (SCH-D, SCH-417690)
วิจัยและพัฒนาโดยบริษัท Schering Plough โดยไดรับอนุญาตใหทําการศึกษาในมนุษย
ในปพ.ศ.2548 แตในเดือนตุลาคมของปเดียวกัน ทางคณะวิจัยไดยุติการศึกษาลง เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบวายานี้มีประสิทธิภาพต่ําคือ ไมสามารถลด viral load ในผูปวยติดเชื้อ HIV ที่
ไมเคยไดรับยาตานไวรัสได ซึ่งทางคณะวิจัยไดใหความเห็นวาขนาดยาที่ใชทําการศึกษานั้นต่ํา
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เกินไป และไดเริ่มการศึกษาใหมโดยศึกษาในกลุมผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสอยูกอนแลวและ
เสริมยานี้เขาไปในสูตรการบริหารยา (combination regimen) เดิมของผูปวย ซึ่งปจจุบันอยูใน
ระหวางการทดสอบทางคลินิกระยะที่ II [13]
4. TAK-652
บริษัท Takeda ไดพัฒนา TAK-652 ซึ่งเปนอนุพันธของ TAK-779 ขึ้นมา โดยยานี้มีฤทธิ์
ในการแยงจับ CCR5 coreceptor และมีฤทธิ์ในการยับยั้ง viral replication อีกดวย อยางไรก็ตาม
TAK-779 นั้น มีปญหาคือ มีชีวประสิทธิผลต่ําเมื่อใหทางการรับประทาน จึงมีการพัฒนามาเปน
TAK-652 ที่มี bioavailability สูงขึ้น และปจจุบัน ยานี้ยังอยูในชวงของการพัฒนาโครงสรางเพื่อ
เพิ่มฤทธิ์อยู [14]

ชื่อ

ตารางที่ 2 แสดง candidate ของ CCR5 antagonists[13]
สูตรโครงสราง
สูตรโมเลกุล

ระยะที่กําลัง
ศึกษา

Maraviroc

C29 H41 F2 N5 O
MW: 513.67

Clinical trial
phase IIb/III

Aplaviroc*

C33 H43 N3 O6
MW: 577.72

Clinical trial
phase IIb

Vicriviroc

C28 H38 F3 N5 O2
MW: 533.64

TAK-652

C41 H52 N4 O4 S
MW: 696.95

หมายเหตุ Aplaviroc *ถูกระงับการศึกษาแลว เนื่องจากพบวายามีพิษตอตับสูง
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Pre-clinical
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ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนายาในกลุมนี้นั้น ยังแตกแขนงออกไปไดหลายทางดวยกัน เชน
การใช monoclonal antibody (mAb)[15 ] หรือการพัฒนาโครงสรางของ U83A ซึ่งเปน
human chemokine ที่ใชกําจัด Herpes virus (HHV-6A) ซึ่งมีความชอบในการจับกับตัวรับ
(affinity) ตอ CCR5 coreceptor สูงมาก[16] รวมทั้งการพัฒนาสารที่สามารถจับกับ CD4 บนผิว
ของ T-cell เพื่อปองกันการเกิด interaction กับ glycoprotein ของเชื้อไวรัสได เปนตน
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดอีกหลายประการที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนายาในกลุมนี้ อาทิ ตนทุนและความเสี่ยงในการศึกษา ความ
ยากในการตรวจวัดประสิทธิภาพของยา รวมทั้งอุปสรรคที่อาจทําใหยาไมไดผลหลังออกสูตลาด
เชน ความผิดปกติที่ CCR5 gene โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดภาวะพหุสัณฐาน (polymorphism)
ของ CCR5 gene แบบ delta 32 base-paired deletion คือมีการขาดหายไปของยีนจํานวน 32
คูเบส ทําใหมีการสูญเสีย extracellular loop จํานวน 2 loops และ 1 intracellular signaling
domain ซึ่งทําใหยาในกลุมนี้ไมสามารถเขาจับไดและออกฤทธิ์ได[18] หรือการกลายพันธุของ
ไวรัสไปอาศัย coreceptor ตัวอื่น (เชน CXCR4) หรือที่เรียกวา การเกิด viral escape ซึ่งสงผล
ใหเมื่อใชยาในกลุม CCR5 antagonists ไปนานๆ ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาลดลง
เนื่องจากในการศึกษาในหองปฏิบัติการพบวา ในสภาวะที่มีการติดเชื้อ HIV นั้น หลังจากการ
ยับยั้ง CCR5 coreceptor ในระยะเวลานาน จะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับของกรดอะมิ
โนของ gp120 บนผิวของเชื้อไวรัสเปนผลใหเชื้อสามารถจับกับ CXCR4 coreceptor ไดและเกิด
viral replication ตอไป [17]
นอกจากนี้ การสูญเสียการทํางานของ CCR5 coreceptor นั้นยังสงผลตอการสูญเสีย
การเกิดกระบวนการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวไปในทิศทางหนึ่งสูที่ chemotactic agent มี
ความเขมขนมาก(chemotaxis) ซึ่งทําใหระบบภูมิคุมกันของรางกายไมสามารถตอตานการติด
เชื้อในกลุม west nile virus และอาจเกิดพยาธิสภาพตามมาได[19] อยางไรก็ตาม ยังไมพบการ
ติดเชื้อในกลุม west nile virus ในประเทศไทย
บทสรุป
การยับยั้งการจับของไวรัส HIV กับ CCR5 coreceptor นับเปนอีกแนวทางหนึ่งที่
นาสนใจ ในการตานไวรัส HIV ทั้งนี้เปนการชวยเพิ่มทางเลือกในการรักษาโรคเอดส และชวย
ลดปญหาจากการใชยาตานไวรัสชนิดอื่น เชน ในปจจุบันมีสารหรือยาที่ออกฤทธิ์ผานกลไก
ดังกลาว ไดแก maraviroc, aplaviroc, vicriviroc และ TAK-779 ซึ่งทั้งหมดยังอยูระหวาง
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา อยางไรก็ตาม จากขอมูลการศึกษา ไดพบขอจํากัดบางประการของ
ยากลุมนี้ ไดแก ไมสามารถใชยากลุมนี้ในผูปวยที่มี polymorphism ของ CCR5 gene เปนแบบ
delta 32 base-paired deletion การเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง และผลตอระบบภูมิคุมกัน
ร า งกายในการต อต า นโรคติ ด เชื้ ออื่ น ๆ เปนต น จึ งต อ งมีก ารศึกษาวิจั ยตอ ไป รวมถึง ควรมี
การศึกษาดานประสิทธิภาพและความเปนพิษทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มเติมอีกดวย

44

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2550 11
เอกสารอางอิง
1. UNAIDS/WHO AIDS Epidermic Update : December 2006 (online). Available at
http://www.unaids.org/en/HIV_data/epi2006/default.asp (2 May 2007).
2. สถานการณผูปวยเอดส ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 (online). Available at
http://203.157.15.4/reportaids/070501102224 Mar%2050.doc (2 May 2007).
3. จันทพงษ วะสี ไวรัสกอโรคเอดส ใน พิไลพันธ พุธวัฒนะ ไวรัสวิทยา พิมพครั้งที่ 2
กรุงเทพฯ สํานักพิมพอักษรสมัย 2546 : 17.2-17.7.
4. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. How HIV Causes AIDS.
Available at http://www.niaid.nih.gov/factsheets/howhiv.htm (2 May 2007).
5. Roger JP and David LH. Twenty Years of Therapy for HIV-1 Infection. Nature
Medicine. Vol 9. No 7. July 2003: 867-873. (2 May 2007).
6. Levy JA. Infection by Human Immunodeficiency Virus - CD4 Is Not Enough.
The New England Journal of Medicine. Vol 335. No 20. November 1996:
1525-1527.
7. Aoki FY and Rosser S. Drugs and Viruses, in: Clive P, Michael G, Morley S, et
al (ed). Integrated Pharmacology. 2 ed. China: Masby International Ltd., 2004:
104-107.
8. Shelley S and Adrian VSN. Genetic susceptibility to infectious disease.
TRENDS in Microbiology. Vol.11 No.9 September 2003: 445-448.
9. Mary C, Micheal D, Maureen PM, et al. Genetic of HIV-1 i: chemokine receptor
CCR5 polymorphism and its consequences. Human molecular genetics. Vol.8
No.10 1999: 1939-1945.
10. Ronald B. FDA and EMEA Will Review Pfizer’s Maraviroc for Accelerated
Approval in U.S. and Europe (online). Available at http://
www.hivandhepatitis.com/recent/2007/021607_b.html. (10 MAY 2007)
11. Kimberly KA, et al. Pharmacokinetics and Short-Term Safety of 873140, a
Novel CCR5 Antagonist, in Healthy Adult Subjects. ANTIMICROBIAL AGENTS
AND CHEMOTHERAPY July 2005: 2802–2806.
12. GlaxoSmithKline. Statement to HIV Patient Community: Information from
GlaxoSmithKline on Changes to Studies of Investigational CCR5 Entry Inhibitor
Aplaviroc (GW873140). September 2005.

45

12 ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2550
13. Tagat JR, et al. Piperazine-based CCR5 antagonists as HIV-1 inhibitors. IV.
Discovery of 1-[(4, 6-dimethyl-5-pyrimidinyl) carbonyl]- 4-[4-[2-methoxy-1(R)-4(trifluoromethyl)phenyl]ethyl-3(S)-methyl-1-piperazinyl]- 4-methylpiperidine (Sch417690/Sch-D), a potent, highly selective, and orally bioavailable CCR5
antagonist. J Med Chem. 2004 May 6; 47(10): 2405-8.
14. Baba M, et al. Isolation and characterization of human immunodeficiency virus
type 1 resistant to small-molecule CCR5 antagonist TAK-652. Antimicrobial
Agents Chemother. 2007; Feb 51(2): 707-715.
15. Changhua J, et al. Novel CCR5 monoclonal antibodies with potent and broadspectrum anti-HIV activities. Antiviral Research 74(2007): 125-127.
16. Catusse J, et al. Inhibition of HIV-1 infection by viral chemokine U38A via high
affinity CCR5 interactions with block human chemokine- induced leukocyte
chemotaxis and receptor internallisation. Blood, 1 May 2007, Vol. 109, No. 9,
pp. 3633-3639.
17. Alexandra T, et al. HIV-1 escape from a small molecule, CCR5-specific entry
inhibitor does not involve CXCR4 use. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002; 99(1):
395–400.
18. Janet MM, Dawn K.S, Shoukat H.Q, et al. Host Genes and HIV: The Role of
the Chemokine Receptor Gene CCR5 and Its Allele ( 32 CCR5). Emerging
Infectious diseases Vol. 3 No. 3 1997: 261-271.
19. Jean KL, et al. CCR5: no longer a ‘good for nothing’ gene – chemokine control
of West Nile virus infection. TRENDS in Immunology Vol.27 No.7 2006. :308312.

46

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2550 13
คําถาม
ุ สมบัติของเชื้อ HIV
1. ขอใดไมใชคณ
1. อยูใน family Retroviridae
2. เปน DNA virus
3. ใชเอนไซม reverse transcriptase ในการสราง DNA
4. HIV-1 เปนสายพันธุที่กอโรคในภูมิภาคสวนใหญของโลก
5. ผิดทุกขอ
2. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการวงจรชีวติ ของเชื้อ HIV
1. เชื้อใช gp 120 จับกับ CD4 receptor ของเซลลเจาบาน
2. เชื้อใช gp 41 จับกับ coreceptor ของเซลลเจาบาน
3. เอนไซม reverse transcriptase จําเปนในการสรางดีเอ็นเอสายคูของไวรัส
4. viral DNA รวมตัวกับ DNA ของเจาบานโดยเอนไซม integrase
5. เอนไซม protease มีความสําคัญในขั้น maturation
3. ยากลุมใดตอไปนี้ที่ใชในการรักษาโรคเอดสในปจจุบัน
1. Protease inhibitors
2. NRTIs
3. NNRTIs
4. Fusion inhibitors
5. ถูกทุกตอง
4. ขอใดจับคูยากับอาการไมพึงประสงคไมถูกตอง
1. Zidovudine – neutropenia
2. Stavudine – peripheral neuropathy
3. Nevirapine – hepatitis
4. Indinavir – peripheral neutropathy
5. Enfuvirtide – injection site reaction
5. CCR5 coreceptor เปน receptor ชนิดใด
1. serine/threonine kinases receptor
2. Tyrosine kinase receptors
3. Intracellular receptors
4. Guanylyl cyclase receptors
5. G protein-coupled receptors
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6. CCR5 antagonists ยับยั้งที่ขั้นตอนใดในวงจรชีวติ ของเชื้อ HIV
1. viral entry
2. uncoating
3. integration
4. assembly
5. maturation
7. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับ maraviroc
1. เปน candidate ตัวแรกของยาในกลุมนี้
2. จากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพไมต่ํากวา efavirenz
3. อยูระหวางการขึ้นทะเบียนยาในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. มีแนวโนมเกิดอันตรกิริยากับยากลุม protease inhibitors ไดงาย
5. ถูกเมตาบอลิซึมผานทาง CYP3A4
8. สารในขอใดทีม่ ีฤทธิ์ยบั ยั้ง viral replication รวมดวย
1. maraviroc
2. aplaviroc
3. vicriviroc
4. TAK-652
5. U83A
9. ขอใดตอไปนีจ้ ับคูถูกตอง
1. maraviroc – severe hepatotoxicity
2. aplaviroc – phase IIb/III
3. vicriviroc – high efficacy
4. TAK-779 – derivative of TAK-652
5. TAK-779 – low bioavailability
10. ขอใดเปนขอจํากัดของการใชยาในกลุม CCR5 antagonists
1. การมี polymorphism ของ CCR5 coreceptor
2. การเกิด mutation ของ glycoprotein บน viral surface
3. การเกิด viral escape ไปอาศัย CXCR4 เปน coreceptor แทน CCR5
4. การเกิดอันตรกิริยากับยาตานไวรัสทีใ่ หรวมกัน
5. ทั้งหมดเปนขอจํากัดของการใชยาในกลุมนี้
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