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บทคัดยอ
Clostridium difficile เปนเชื้อแบคทีเรียที่สามารถสรางสารพิษและเปนสาเหตุใหเกิด
pseudomembranous colitis ซึ่งปจจุบันอัต ราการติด เชื้อซ้ํามีแ นวโนมสูงขึ้น ยา fidaxomicin
เปน ยาต านจุ ลชีพชนิด ใหม ที่ได รับการรับรองจากสํ านัก งานคณะกรรมการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาใหใชสําหรับรักษาอาการทองเสียจากการติดเชื้อ C. difficile โดยยาออกฤทธิ์ยับยั้ง
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เอนไซม RNA polymerase ของเชื้อ และเนื่องจากถูกดูดซึมจากทางเดิน อาหารนอยมาก ยา
fidaxomicin จึงแสดงฤทธิ์ฆาเชื้อ C. difficile เฉพาะที่บริเวณทางเดินอาหารเปนหลัก ยาถูก
เปลี่ยนสภาพในกระเพาะอาหารและลําไสไดเปน OP-1118 (หรือ des-isobutyryl fidaxomicin)
ซึ่งยังคงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. difficile ผลการศึกษาทางคลินิก พบวา ยามีประสิทธิผลในการรักษา
อาการทองเสียจากการติดเชื้อ C. difficile ไดใกลเคียงกับยา vancomycin แตพบการติดเชื้อซ้ํา
นอ ยกวาอย างมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ อาการไมพึงประสงคที่ พบบ อย ไดแ ก อาการตอ ระบบ
ทางเดินอาหาร เชน คลื่นไส อาเจียน เปนตน นอกจากนี้ ยังไมพบการเกิดอันตรกิริยาระหวางยา
ที่แสดงผลเสียอยางมีนัยสําคัญทางคลินิก
คําสําคัญ: Fidaxomicin, Clostridium difficile, RNA polymerase, Pseudomembranous colitis

บทนํา
เชื้อแบคทีเรีย Clostridium difficile เปนเชื้อ แกรมบวกรูปแทงที่ดํารงชีวิตโดยไมอาศัย
ออกซิเจน สามารถสรางสปอรที่ทนตอความรอนและความเปนกรด ทําใหอยูในสิ่งแวดลอ มได
นานหลายเดือนจนถึงป ในสภาวะปกติ C. difficile จะถูกยับยั้งการเจริญโดยเชื้อแบคทีเรี ย
ประจําถิ่นในทางเดินอาหาร (normal flora) แตจากการใชยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะชนิดที่ออกฤทธิ์
ครอบคลุมเชื้อไดกวาง (broad spectrum) จะทําลายเชื้อแบคทีเรีย เหลานี้ ทําให C. difficile มี
การแบงตัวมากขึ้นจนกอ โรค ซึ่งในป ค.ศ. 1977-1978 เชื้อ C. difficile ถูกพบวาเปนสาเหตุให
เกิดอาการทองเสียที่เกี่ยวของกับการใชยาปฏิชีวนะ (antibiotic-associated diarrhea) และ โรค
ลํา ไส อักเสบที่ เรี ยกวา pseudomembranous colitis1,6 ป จจุบัน พบวา อั ตราการติด เชื้อ ซ้ํ ามี
แนวโนมสูงขึ้น19 นอกจากนี้พบการกลายพันธุของเชื้อชนิดนี้ทําใหกอโรครุนแรงและดื้อยาตาน
จุลชีพ 6 จึงนํามาสูการพัฒนายาใหมสําหรับรักษาการติดเชื้อ C. difficile
การทํางานของเอนไซม RNA polymerase ในเชื้อแบคทีเรีย
RNA polymerase เป นเอนไซม ที่ สํา คั ญตอ การเจริ ญของเชื้ อ แบคทีเรีย รวมทั้ ง C.
difficile เนื่ อ งจากทํ า หน า ที่ ใ นขบวนการถอดรหั ส พั น ธุ ก รรม ( transcription) จาก
deoxyribonucleic acid (DNA) เปน ribonucleic acid (RNA) ซึ่งจะถูกแปลงรหัสพัน ธุกรรม
(translation) ตอไปเปนโปรตีนที่มีความจําเปนตอโครงสรางและการทํางานของเซลล นอกจากนี้
ยังมีบทบาทตอการสรางสารพิษของเชื้อ C. difficile โครงสรางของเอนไซม RNA polymerase
ประกอบดวยโปรตีนหลาย subunit โดย  จะรวมตัวกันเปน core enzyme และตอง
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ทํางานร ว มกับ sigma () factor ซึ่ งเป น โปรตี น ที่ เกี่ ย วขอ งกั บขบวนการเริ่มต น ของการ
ถอดรหัสพันธุกรรม (initiation) โดยทําหนาที่จดจําลําดับของนิวคลีโอไทดบนสาย DNA ที่เปน
จุดเริ่มตนสําหรับการสังเคราะห RNA เรีย กวา promoter 2,3 การถอดรหัส พันธุกรรมของเชื้ อ
แบคทีเรียโดยเอนไซม RNA polymerase มีขั้นตอน ดังนี้ (1) core polymerase รวมตัวกับ 
factor เปนเอนไซม RNA polymerase ที่ทําหนาที่ไดอ ยางสมบูรณ เรียกวา holoenzyme แลว
จับกับ promoter บนสาย DNA ที่ ยังไม ถูกคลายเกลีย ว (closed RNA polymerase-DNA
complex) (2) RNA polymerase คลายเกลีย ว DNA เพื่อเริ่มการถอดรหัส (open RNA
polymerase-DNA complex) (3) เริ่มสรางสาย RNA โดยนํานิวคลีโอไทดเขามาตอในทิศทาง
5’  3’ และเมื่อไดความยาวประมาณ 10 นิวคลีโอไทด  factor จะหลุดออก (4) เอนไซม
polymerase ตอสาย RNA ใหยาวขึ้น (elongation) (5) เอนไซม polymerase เจอกับรหัสหยุด
(termination signal) (6) หยุดสรางสาย RNA (7) เอนไซม polymerase หลุดออกจากสาย DNA
แมแบบและปลดปลอย RNA ที่สรางได 2
สารพิษจากเชื้อ C. difficile
เชื้อ C. difficile ที่กอโรคจะสรางสารพิษจากตําแหนงของยีนบนโครโมโซมที่เรียกวา
pathogenicity locus (PaLoc) ซึ่งประกอบดวย (1) ยีนที่จะถูกถอดรหัส และแปลงรหัสไดเปน
สารพิษ (toxin genes) ไดแก ยีน tcdA และ tcdB (2) ยีนที่จะถูกถอดรหัส และแปลงรหัสไดเปน
โปรตีนควบคุมการสรางสารพิษ (regulatory genes) ไดแ ก ยีน tcdR, tcdE และ tcdC โดยสิ่ง
กระตุนภายนอกเซลล เชน สารอาหารที่ลดลง สภาวะเครียด อุณหภูมิ และยาปฏิชีวนะ เปนตน
ทําใหมีการสรางโปรตีน TcdR มากขึ้นในระยะ stationary phase ของเชื้อ ซึ่งทําหนาที่เสมือน
 factor ในการจดจํา toxA และ toxB promoters เพื่อเริ่มตนขบวนการถอดรหัส พัน ธุกรรมได
เปน messenger-RNA หลังจากนั้นจะถูกแปลงรหัสพัน ธุกรรมไดเปนโปรตีน Toxin A (TcdA)
ซึ่งเปนสารพิษที่มีผลตอระบบทางเดิน อาหาร (enterotoxin) และ Toxin B (TcdB) ซึ่งเปน
สารพิษที่มีผลตอเซลล (cytotoxin) ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ขณะที่โปรตีน TcdC ซึ่งถูกสรางใน
ระยะ exponential phase จะทําหนาที่รบกวนการทํางานของโปรตีน TcdR จึงสงผลยับยั้งการ
สรางสารพิษ (รูปที่ 1) 4,5,6,9 Toxin A และ Toxin B เปนโปรตีนขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวย 3
บริเวณที่สําคัญ ไดแ ก (1) receptor-binding domain ทางดาน C-terminal เปนบริเวณที่จะจับ
กับตัวรับบนผิวเซลลของเยื่อบุทางเดินอาหาร (2) enzymatic domain ทางดาน N-terminal ซึ่ง
เปนเอนไซม glucosyltransferase และ (3) hydrophobic translocation domain ซึ่งอยูตรงกลาง
เปนบริเวณที่เชื่อวามีสวนชวยให enzymatic domain แทรกเขาที่เยื่อหุมของ endosome กอน
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ถูกปลดปลอ ยสู cytosol 6,9 ปจจุบันเชื้อ C. difficile ที่กอ โรครุนแรง (hypervirulence) คือ สาย
พันธุ North American Pulsed Field type 1 (NAP1) and PCR ribotype 027 (NAP-1/027
หรือ BI/NAP1/027) พบวามีการกลายพันธุข องยีน tcdC ทําใหเชื้อสรางสารพิษไดมากทั้ง Toxin
A และ Toxin B มีการดื้อ ยากลุม fluoroquinolones และยังสามารถสรางสารพิษอีกชนิดหนึ่ง
เรียกวา C. difficile binary toxin (CDT) ซึ่งเสริมฤทธิ์กับ Toxin A และ Toxin B 6,11,12,13
พยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อ C. difficile
เมื่อสารพิษจากเชื้อ C. difficile จับกับตัวรับบนผิวเซลลของเยื่อ บุทางเดินอาหาร จะถูก
นําเขาสูเซลลโดย receptor-mediated endocytosis และถูกบรรจุอยูใน endosome ภายในเซลล
หลังจากนั้นเอนไซม glucosyltransferase จะถูกปลดปลอยจาก endosome สู cytosol เพื่อเรง
ปฏิกิริยาการเติมกลูโคส (glucosylation) ใหกับโปรตีน Rho GTPase family ไดแก RhoA, B,
C, Rac1-3, RhoG, Cdc42 และ TC10 เปนตน ซึ่งโปรตีนเหลานี้ทําหนาที่เปนสวิตซระดับ
โมเลกุล (molecular switches) ควบคุ มกระบวนการต างๆมากมายภายในเซลล และยั งมี
บทบาทเกี่ยวของกับการทําหนาที่ขัดขวางการเคลื่อนผานของสารโดยเยื่อบุ (epithelial barrier
function) การเชื่อ มตอระหวางเซลล (cell-cell contact) การเคลื่อนของเซลลภูมิคุมกันมายั ง
บริเวณที่ติดเชื้อ (immune cell migration) การจับกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว (phagocytosis)
การผลิตสารสื่อประเภท cytokine การสมานแผล กระบวนการ signaling ภายในเซลลภูมิคุมกัน
และการผลิต superoxide anion (O2-) เปนตน เมื่อ Rho GTPases ถูกเติมกลูโคสจะอยูในรูป
inactive จึงไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ 9,10
ตารางที่ 1. ชนิดของสารพิษที่สรางจากเชื้อ Clostridium spp.
ชนิดสารพิษ
เชื้อที่สรางสารพิษ ขนาดโมเลกุล (kDa)
เปาหมายภายในเซลล
TcdA
C. difficile
308
Rho, Rac, Cdc42
TcdB
C. difficile
270
Rho, Rac, Cdc42
TcsH
C. sordellii
300
Rho, Rac, Cdc42
TcsL
C. sordellii
270
Ras, Rac, Rap, Ral, Cdc42
C. novyi
250
Rho, Rac, Cdc42
Tcn
TcdB-1470
C. difficile 1470
270
Ras, Rac, Rap, Ral, Cdc42
9
ที่มา: Voth DE and Ballard JD. Clin Microbiol Rev 2005; 8(2).247-63.
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รูปที่ 1. ตําแหนงของยีนบนโครโมโซมที่เกี่ยวของกับการกอโรค (pathogenicity locus) และการ
สรางสารพิษของเชื้อ C. difficile
ที่มา: Kelly CP and LaMont JT. N Engl J Med 2008; 359:1932-40.

6

Apical or Luminal domain

Basolateral domain

รูปที่ 2. ผลตอทางเดินอาหารของ Toxin A และ Toxin B จากเชื้อ C. difficile
ที่มา: ดัดแปลงจาก Aktories K and Barbieri JT. Nat Rev Microbiol 2005; 3:397-410.14
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Tight junction เปนบริเวณเชื่อมตอระหวางเซลล (intercellular junction) อยูทางดาน
apical membrane ทําหนาที่ปดชอ งวางระหวางเซลลที่อยูติด กั น เพื่อปอ งกันไมใหสารตางๆ
เคลื่อนผานระหวางดาน apical และ basolateral membrane จึงมีความสําคัญตอการทําหนาที่
ขัดขวางการเคลื่อนผานของสารโดยเยื่อบุทางเดินอาหาร โปรตีนที่เปนสวนประกอบของ tight
junction ซึ่ งพาดผ านเยื่ อ หุมเซลล ไดแ ก occludin, claudins และ junctional adhesion
molecules (JAMs) จะยึดกับ adaptor proteins เชน zona occludens (ZO1, ZO2, ZO3) ซึ่ง
เชื่อมตอกับ actin filament ภายในเซลล โดยปกติ Rho GTPases จะกระตุนการรวมกันของ
actin monomer ใหเปนสาย actin filament เรียกกระบวนการนี้วา actin polymerization เมื่อ
Rho GTPases ไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ actin monomer จึงแยกตัวออกจากสาย actin
filament เรียกวา actin depolymerization ทําใหโปรตีน occludin, claudins รวมทั้ง adaptor
proteins เรีย งตัวไมเปนระเบียบ เกิด การเปดออกของ tight junction สงผลใหเยื่อ บุทางเดิน
อาหารสูญเสียความสามารถในการขัดขวางการเคลื่อนผานของสาร น้ําและสารตางๆจึงสามารถ
ซึมผานไดมากขึ้น นํามาสูอาการทองเสียและเซลลตาย นอกจากนี้สารพิษยังเหนี่ย วนําใหเยื่อบุ
ทางเดินอาหารหลั่งสารสื่อการอักเสบ (inflammatory mediators) เชน TNF-, interleukins
เปนตน ทําใหเกิดการตอบสนองตอการอักเสบ ไดแ ก หลอดเลือ ดยอมใหสารตางๆผานไดมาก
ขึ้น (increased vascular permeability) มีการเหนี่ย วนํ า neutrophils และ monocytes ให
เคลื่อนออกจากหลอดเลือดไปยังบริเวณที่ติดเชื้อ (รูปที่ 2) สงผลใหเยื่อบุทางเดินอาหารหนาตัว
ขึ้นกลายเปน pseudomembrane 1,8,12,14
อาการแสดงทางคลินิกจากการติดเชื้อ C. difficile
อาการแสดงทางคลินิกที่พบจากการติดเชื้อ C. difficile ไดแ ก อาการทองเสียเล็กนอย
จนถึงปานกลางและในบางกรณีอาจมีเลือดปน ปวดทอง ภาพจากการสอ งกลอง (endoscopy)
พบการหนาตัวของเยื่อ บุทางเดินอาหารมีสีขาวเหลือง (yellowish-white plaques) ขนาด 2-10
มิลลิเมตร กระจายทั่วลําไสใหญและทวารหนัก และอาจมีการอักเสบของลําไสใหญอ ยางรุนแรง
และเฉียบพลัน (fulminant colitis) ซึ่งพบไดนอยแตอาการมักรุนแรงถึงแกชีวิต นอกจากนี้ อาจ
พบอาการอื่นๆ เชน ออนเพลีย ไมอยากอาหาร มีไข โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการรุนแรง1,7,8
การใชยาตานจุลชีพรักษาการติดเชื้อ C. difficile
จากแนวทางปฏิ บัติในการรักษาการติดเชื้ อ C. difficile ของ European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) ในป ค.ศ. 2009 15,17 และแนวทาง
ปฏิบัติของ Society for Healthcare Epidemiology of America และ Infectious Diseases
Society of America (SHEA-IDSA) ในป ค.ศ. 201016 ไดแนะนําการใชยาตานจุลชีพ ดังนี้
การรักษาเริ่มแรก (Initial therapy) และกรณีติดเชื้อซ้ําครั้งแรก (first recurrence)
6
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1. หากสามารถรับประทานยาได
 อาการไมรุนแรง: รับประทานยา metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เปน
เวลา 10-14 วัน
 อาการรุนแรง: รับประทานยา vancomycin ขนาด 125 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา
10-14 วัน
2. หากไมสามารถรับประทานยาได
 อาการไมรุนแรง: ใหยาฉีด metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลา
10-14 วัน
 อาการรุนแรง: ใหย าฉีด metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง รวมกับยา
vancomycin ขนาด 500 มิลลิกรัม ละลายในน้ําเกลือ 100 มิลลิลิตร ใหท างลําไสใหญ
(intracolonic) ทุก 4-12 ชั่วโมง และ/หรือใหยา vancomycin ขนาด 500 มิลลิกรัม ทาง
สายใหอาหาร (NG tube) วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 10-14 วัน
กรณีติดเชือ้ ซ้ําครั้งที่สอง (Second recurrence)
1. หากสามารถรับประทานยาได
ใหรับประทานยา vancomycin ขนาด 125 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เปนเวลาอยางนอย 10
วั น หลั งจากนั้ น ค อ ยๆลดขนาดยา vancomycin โดยอาจลดขนาดยาลงครั้ งละ 125
มิลลิกรัม ทุกๆ 3 วัน หรือ อาจใชวิธีการใหยาเปน pulse เชน ขนาดยา 125 มิลลิกรัม ทุก
3 วัน เปนเวลา 3 สัปดาห เปนตน
2. หากไมสามารถรับประทานยาได
ใหย าฉีด metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่ วโมง รวมกับยา vancomycin
ขนาด 500 มิลลิกรัม ละลายในน้ําเกลือ 100 มิลลิลิตร สวนทวารแลวกลั้นไวสักระยะหนึ่ง
(retention enema) ทําทุก 4-12 ชั่วโมง และ/หรือใหยา vancomycin ขนาด 500 มิลลิกรัม
ทางสายใหอาหาร (NG tube) วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 10-14 วัน
หมายเหตุ : อาจรับ ประทานยา teicoplanin ขนาด 100 มิ ลลิก รั ม วั น ละ 2 ครั้ ง แทนการ
รับประทานยา vancomycin ในทุกกรณีขางตน
Fidaxomicin
ยา Fidaxomicin ถูกคนพบครั้งแรกจากสวนเหนือ ตะกอน (supernatant) ที่ไดจากการ
หมั กเชื้ อ แบคที เรีย Dactylosporangium aurantiacum subspecies hamdenensis ซึ่ งปกติ
อาศั ย ในดิ น ยามี โ ครงสร างทางเคมี เปน 18-membered macrocyclic ring ที่ มีน้ํ าตาล 7
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คารบอนจับที่ตําแหนง C12 และน้ําตาล 6-deoxysugar จับที่ตําแหนง C21 (รูปที่ 3)17,18,19 มี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม RNA polymerase ของเชื้อแบคทีเรียโดยพบวา ยายับยั้งเอนไซม RNA
polymerase ในรู ป holoenzyme ได ดีก ว า core enzyme 23,24 จึ งถูก สั น นิ ษ ฐานว า ยา
fidaxomicin ออกฤทธิ์ขัดขวางขบวนการเริ่มตนถอดรหัสพันธุกรรมในขั้นตอนหลังจากทีเ่ อนไซม
RNA polymerase จับกับ DNA แลวแตยังไมคลายเกลีย ว นอกจากนี้ พบวายาสามารถยับยั้ง
เอนไซม RNA polymerase ของเชื้อ C. difficile ด วยความเขม ขน ต่ํ ากวา ที่ส ามารถยับยั้ ง
เอนไซม RNA polymerase ของเชื้อ E. coli เกือ บ 20 เทา (1 M และ 19.4 M ตามลําดับ )
ซึ่งแสดงถึงความจําเพาะในการยับยั้งเชื้อ C. difficile 25
7-carbon sugar

6-deoxysugar

Isobutyryl ester
18-membered macrocyclic ring

รูปที่ 3. โครงสรางทางเคมีของยา fidaxomicin
ที่มา: ดัดแปลงจาก Poxton IR. Future Microbiol 2010; 5:539-48.17 และ Optimer Pharmaceuticals, Inc.
(Available at http://www.dificid.com/upload/dificid.pdf ) 22

ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของยา fidaxomicin
Fidaxomicin สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญของเชื้ อ แกรมบวกได เ พี ย งบางชนิ ด เช น
Clostridia spp. และ anaerobic cocci เปนตน โดยไมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ แกรมลบ
นอกจากนี้ยังไมมีผลตอเชื้อ Bacteroides spp. ซึ่งปกติทําหนาที่ปกปอ งลําไสใหญ (ตารางที่ 2)
จึงแสดงถึงการครอบคลุมเชื้อไดจํากัด (narrow spectrum) ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ส นับสนุน วายา
fidaxomicin สามารถลดการกลับเปนซ้ําของอาการทองเสียจากการติดเชื้อ C. difficile ได 17,19,20
สําหรับความเขมขนต่ําสุดของยาที่ส ามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. difficile ไดรอยละ 90
(MIC90) อยูระหวาง 0.0625 – 0.5 g/ml และไมพบความแตกตางของ MIC90 ระหวางสายพันธุ
NAP-1/027 และสายพันธุที่ไมใช NAP-1/027 สวน active metabolite ของยา คือ OP-1118
สามารถยั บยั้งการเจริ ญของเชื้ อได ใกล เคีย งกับยา vancomycin18 นอกจากนี้ ยา fidaxomicin
8
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ยั งคงแสดงผลยั บยั้ งการเจริ ญของเชื้ อ C. difficile เมื่ อ ความเข มข น ของยาต่ํ า กว า MIC
(postantibiotic effect: PAE) ประมาณ 5.5-10 ชั่วโมง ขณะที่ OP-1118 มี PAE ประมาณ 3
ชั่วโมง 21 ยา fidaxomicin จัดเปนยาตานจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย (bactericidal)19 และ
แสดงจลนศาสตรในการฆ าเชื้อ ขึ้ นกับเวลา (time-dependent killing kinetics) เชน ที่ความ
เขมขน 4 เทาของ MIC ทําใหจํานวนโคโลนี (colony-forming unit: cfu) ของเชื้อ C. difficile
ลดลงเรื่อยๆ ภายใน 48 ชั่วโมง (รูปที่ 4) นอกจากนี้จะเห็นวา ความเขมขนของยาที่เพิ่มขึ้น เชน
fidaxomicin ขนาด 32 เทาของ MIC หรือ OP-1118 ขนาด 16 เทาของ MIC ไมไดทําใหจํานวน
โคโลนีของเชื้อ C. difficile ลดลงมากกวาในขนาด 4 เทาของ MIC เมื่อ เปรีย บเทียบ ณ เวลา
เดียวกัน 26
ตารางที่ 2. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลองของยา fidaxomicin
ชนิดเชื้อแบคทีเรีย

MIC90 (g/ml)

Clostridium difficile
Bacteroides fragilis
B. fragilis group species

0.0625–0.5
> 128
> 1024

Fusobacterium species

> 128

Staphylococcus aureus
Methicillin susceptible

2–8

Methicillin resistant

2–16

Coagulase-negative staphylococci
Methicillin susceptible
Methicillin resistant
Enterococcus faecalis
Vancomycin susceptible
Vancomycin resistant
Enterococcus faecium
Vancomycin susceptible
Vancomycin resistant

1–8
0.5–8
2–4
2–4
1–8
1–4

ที่มา: Hardesty JS and Juang P. Pharmacotherapy 2011; 31:877-886.19
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= control
O = fidaxomicin (4 x MIC)
 = fidaxomicin (32 x MIC)
▲= OP-1118 (2 x MIC)

 = OP-1118 (4 x MIC)
■ = OP-1118 (16 x MIC)
 = vancomycin (4 x MIC)

รูปที่ 4. จลนศาสตรในการฆาเชื้อ (killing kinetics) ของยา fidaxomicin และ OP-1118 ตอเชื้อ
C. difficile สายพันธุ ATCC 43255 (ที่มา: Babakhani F, et al. J Med Microbiol 2011; 60:1213-7. 26)
การศึกษาทางคลินิกของยา fidaxomicin
การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 2 ของ Louie T และคณะ27 เพื่อหาขนาดยา fidaxomicin
ที่เหมาะสมในผูปวยที่มีอายุอยางนอย 18 ป มีอาการถายทองตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวัน หรือ
ตั้งแต 6 ครั้งขึ้นไปภายใน 36 ชั่วโมง และใหผลบวกสําหรับการตรวจหาสารพิษของเชื้อ C.
difficile หรือ เคยติด เชื้อ C. difficile มากอ นและได รับการรัก ษาด วยยา vancomycin หรื อ
metronidazole ภายใน 24 ชั่ว โมง ซึ่งดํ าเนิ นการศึกษาโดยสุม แบงผูปวยจํานวน 48 ราย
ออกเปน 3 กลุมๆละ 16 ราย ใหรับประทานยาในขนาด 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม ทุก 12
ชั่วโมง ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ผูปวยหายจากอาการทองเสียภายในเวลา 10 วัน คิดเปน
รอยละ 71, 80 และ 94 ของผูปวยที่รับประทานยาในขนาด 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม ทุก 12
ชั่วโมง ตามลํา ดับ ซึ่ งระยะเวลาที่หายจากอาการท องเสี ยขึ้ นกั บขนาดยาที่ ได รับ (โดยเฉลี่ ย
ประมาณ 3-5 วัน หลังไดรับยา) เมื่อเสร็จสิ้นการรักษา พบผูปวยที่หายจากอาการอยางสมบูรณ
ไดแก ถายอุจจาระไมเกิน 3 ครั้งตอวัน ไมมีไข ไมปวดทอง และระดับเม็ดเลือ ดขาวอยูในเกณฑ
ปกติ คิดเปนรอ ยละ 37.5, 50.0 และ 86.7 ของผูปวยที่รับประทานยาในขนาด 50, 100 และ
200 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ตามลําดับ และเมื่อติด ตามผลตอ เนื่องอีก 6 สัปดาหหลังเสร็จสิ้น
การรักษา พบผูปวย 2 รายที่ติดเชื้อซ้ํา ซึ่ง 1 รายรับประทานยาในขนาด 50 มิลลิกรัม ทุก 12
ชั่วโมง และอีก 1 ราย รับประทานยาในขนาด 200 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง นอกจากนีพ้ บผูปวย
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4 รายที่ไมตอบสนองตอการรักษาภายใน 6 วัน จนตอ งเปลี่ยนไปใชยาอื่น (clinical failure) ซึ่ง
2 รายรับประทานยาในขนาด 50 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง และอีก 2 ราย รับประทานยาในขนาด
100 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง จากขอ มูลขางตนจะเห็น วา ยา fidaxomicin ขนาด 200 มิลลิกรัม
ทุก 12 ชั่วโมง นาจะเปนขนาดยาที่เหมาะสมที่สุด
การศึกษาทางคลินิ กในระยะที่ 3 ของ Louie TJ และคณะ28 ซึ่งเปน การศึกษาแบบ
multicenter, double-blind, randomized, parallel-group เพื่ อ เปรี ย บเทีย บประสิ ท ธิ ผ ล
(efficacy) และความปลอดภัย (safety) ระหวางการใชยา fidaxomicin ขนาด 200 มิลลิกรัม วัน
ละ 2 ครั้ง และ ยา vancomycin ขนาด 125 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 10 วัน ในผูปวย
จํานวน 629 ราย ที่มีอายุอยางนอ ย 16 ป ไดรับการวินิจฉัย วาติดเชื้อ C. difficile ที่ไมใชส าย
พันธุ NAP-1/027 และใหผ ลบวกสําหรับการตรวจหาสารพิษของเชื้อ C. difficile โดยผลลัพธ
หลักที่ตองการทราบ (primary end point) คือ การรักษาหายทางคลินิก (clinical cure) ไดแก
ถายทองไมเกิน 3 ครั้งใน 2 วัน และผูปวยไมจําเปนตองไดรับการรักษาอีกภายใน 2 วันหลังจาก
เสร็จสิ้น การรักษา ซึ่งผลการศึกษาโดยการวิเคราะหแบบ per-protocol (PP) analysis พบวา
อัตราการรักษาหายทางคลินิกจากการใชยา fidaxomicin และ vancomycin คิดเปนรอยละ 92.1
และ 89.8 ตามลําดับ สวนผลลัพธรองที่ตองการทราบ (secondary end points) คือ (1) การติด
เชื้อซ้ํา (recurrence) ภายใน 4 สัปดาห และ (2) การหายขาด (global cure) ซึ่งหมายถึงไมติด
เชื้อซ้ําอีกเลย ผลการศึกษา (per-protocol analysis) พบวา อัตราการติดเชื้อซ้ําจากการใชยา
fidaxomicin และ vancomycin คิดเปน รอ ย 13.3 และ 24 ตามลําดับ (p=0.04) สวนอัตราการ
หายขาดจากการใชยา fidaxomicin และ vancomycin คิดเปนรอ ย 77.7 และ 67.1 ตามลําดับ
(p=0.06) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหแบบ modified intention-to-treat (mITT) ก็แสดงผลลัพธที่
คลายกัน (รูปที่ 5) การศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวายา fidaxomicin มีประสิทธิผลในการรักษาการติด
เชื้อ C. difficile ไม แตกตางจากยา vancomycin แตพบอัต ราการติดเชื้อ ซ้ํ านอยกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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รูปที่ 5. เปรียบเทียบอัตราการรักษาหายทางคลินิก อัตราการติดเชื้อซ้ํา และอัตราการหายขาด
จากการใชยา fidaxomicin และ vancomycin
ที่มา: Louie TJ, et al. N Engl J Med 2011; 364:422–31.28

เภสัชจลนศาสตรของยา fidaxomicin
ยา fidaxomicin ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารนอยมาก พบระดับยาในกระแสเลือ ดนอย
กวา 20 ng/ml และถูกเปลี่ยนสภาพ (metabolized) โดยเอนไซม esterase เปนสวนใหญ มีคา
ครึ่งชีวิต (plasma half-life) ระหวาง 0.94-2.77 ชั่วโมง ขณะที่ระดับยาในอุจจาระสูงกวา MIC90
ตอเชื้อ C. difficile ประมาณ 5,000-10,000 เทา ยานี้จึงแสดงฤทธิ์ฆาเชื้อ C. difficile เฉพาะที่
บริ เวณทางเดิ นอาหารเป น หลักและถูกขั บออกทางอุจจาระเป น ส วนใหญ 17,19,25 นอกจากนี้
ปฏิกิริยา hydrolysis ในกระเพาะอาหาร และเอนไซมจากลําไสจะเปลี่ยนสภาพยา fidaxomicin
โดยการตัด isobutyryl ester ไดเปน OP-1118 (หรือ des-isobutyryl fidaxomicin) ซึ่งยังคงมี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. difficile และพบในกระแสเลือดนอยกวา 20-100 ng/ml 19,29,30
ขอบงใชและขนาดยา
ยา fidaxomicin (Dificid) ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกาใหใช สําหรั บรักษาอาการทองเสีย จากการติ ด เชื้อ C. difficile (C. difficileassociated diarrhea: CDAD) ซึ่งขนาดยาที่แนะนํา คือ รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัม วัน ละ
2 ครั้ง เปนเวลา 10 วัน19,22
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อาการไมพึงประสงคจากยา fidaxomicin
จากผลการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3 ในผูปวยทอ งเสียจากการติดเชื้อ C. difficile ที่
ใชยา fidaxomicin อาการไมพึงประสงคที่พบบอย ไดแก อาการคลื่นไส (รอ ยละ 10.3) ระดับ
โปแตสเซียมในเลือดต่ํา (รอยละ 7.3) อาเจียน (รอยละ 6.0) มีไข (รอยละ 5.3) และบวม (รอยละ
4.3) เปนตน ซึ่งอาการทั้งหมดพบไมแ ตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ เปรีย บเทียบกับยา
vancomycin19,28
อันตรกิริยาระหวางยา
ยา fidaxomicin และ OP-1118 เปน substrates ของ P-glycoprotein (P-gp) ที่เซลล
ทางเดิน อาหารซึ่งทํา หนา ที่ขับยาออกจากเซลล จึ งมีการศึ กษาอันตรกิริ ยาระหว างยาโดยให
cyclosporin ซึ่งเปนตัวยับยั้ง P-gp กอนใหยา fidaxomicin 1 ชั่วโมง พบวา ความเขมขนสูงสุด
ของยาในกระแสเลือดโดยเฉลี่ย (mean Cmax) เพิ่มขึ้น จาก 5.2 เปน 26.9 ng/ml ขณะที่ mean
Cmax ของ OP-1118 เพิ่มขึ้นจาก 12 เปน 132 ng/ml อยางไรก็ต าม ความเขมขนที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาวยังคงเปนความเขมขนทีค่ อนขางต่ํา จึงไมพบความผิดปกติทางคลินิกอยางมีนัย สําคัญ
นอกจากนี้ยา fidaxomicin ยังสามารถยับยั้ง P-gp แตจากการศึกษาอันตรกิริย าระหวางยาโดย
ใหยา fidaxomicin ทุก 12 ชั่วโมง กอ นใหยา digoxin ซึ่งเปน substrate ของ P-gp 1 ชั่วโมง
พบวา ยา fidaxomicin ไมแสดงผลรบกวนระดับยา digoxin จนทําใหเกิดความผิดปกติอยางมี
นัยสําคัญทางคลินิก สวนผลตอ เอนไซม cytochrome P450s (CYPs) นั้น ยา fidaxomicin และ
OP-1118 สามารถยับยั้ง CYPs ไดเล็กนอย แตจากการศึกษาอันตรกิริยาระหวางยาโดยใหยา
fidaxomicin ทุ ก 12 ชั่ว โมง รวมกั บยา warfarin, omeprazole และ midazolam ซึ่ งเปน
substrate ของ CYP2C9, CYP2C19 และ CYP3A4 ตามลําดับ พบวา ยา fidaxomicin ไม
แสดงผลรบกวนระดับยาเหลานี้อยางมีนัยสําคัญทางคลินิก22,25 นอกจากนีก้ ารศึกษาเกี่ยวกับผล
ของ pH ตอฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. difficile ของยา fidaxomicin พบวา หาก pH อยูระหวาง 6.2-7 คา
MIC ตอเชื้อ C. difficile ของยา fidaxomicin ไมเพิ่มขึ้น ขณะที่ pH 7.9 ทําใหคา MIC ของยา
เพิ่มขึ้น 8 เทา ซึ่งแสดงถึงการลดลงของฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. difficile 31 ดังนั้นยาที่ทําให pH
ในทางเดินอาหารสูงกวา 7.9 อาจสงผลรบกวนประสิทธิผลของยา fidaxomicin ซึ่งปจจุบันยังไม
มีการศึกษาเกี่ยวกับอันตรกิริยาดังกลาว
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สรุป
ยา fidaxomicin เปนยาตานจุลชีพชนิดใหมสําหรับรักษาการติด เชื้อ C. difficile มีฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม RNA polymerase ของเชื้อ และเนื่องจากเปนยาที่อ อกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อ ได
จํากัดเฉพาะแกรมบวก (narrow spectrum) เชน Clostridia spp. และ anaerobic cocci จึงทํา
ใหมอี ัตราการรักษาหายทางคลินิกที่ดี (ประมาณรอยละ 92) และพบการติดเชื้อซ้ํานอยกวายา
vancomycin อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (พบประมาณรอยละ 13) นอกจากนี้ยังไมพบอาการไม
พึงประสงคและการเกิดอันตรกิริยาระหวางยาที่สงผลเสียรุนแรงจากยานี้
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คําถาม
1. เกี่ยวกับเชื้อ C. difficile ขอใดผิด
1) เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปแทง
2) ดํารงชีวิตโดยไมอาศัยออกซิเจน
3) สามารถสรางสปอรที่ทนความรอนและกรด
4) เปนสาเหตุของการเกิด pseudomembranous colitis
5) กอโรคโดยการสรางสารพิษ TcsH และ TcsL
2. โปรตีน TcdR มีความสําคัญอยางไรตอการสรางสารพิษของเชื้อ C. difficile
1) ชวยจดจํา toxA และ toxB promoters บนสาย DNA
2) ชวยจดจํารหัสหยุด (termination signal) ในขบวนการถอดรหัสพันธุกรรม
3) ยับยั้งการทํางานของเอนไซม RNA polymerase
4) ทําหนาทีค่ ลายเกลียว DNA เพื่อถอดรหัสพันธุกรรม
5) ยับยั้งโปรตีน TcdC เพื่อเพิม่ การสรางสารพิษ
3. Toxin A และ Toxin B ทําใหเกิด pseudomembrane ไดอยางไร
1) ทํา ให โ ปรตี น Rho GTPase อยู ในรู ป active พร อ มกั บ เหนี่ ย วนํ า สารสื่ อ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ สงผลใหเยื่อบุทางเดินอาหารหนาตัว
2) ทําให โ ปรตีน Rho GTPase อยู ในรู ป inactive พร อ มกั บเหนี่ย วนํ า สารสื่ อ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ สงผลใหเยื่อบุทางเดินอาหารหนาตัว
3) จับกับตัวรับในนิวเคลีย ส แลวกระตุนกระบวนการเติมกลูโคสใหกับโปรตีน Rho
GTPase สงผลใหเซลลเยื่อบุทางเดินอาหารตาย
4) จั บกั บตั ว รั บที่ ผิว เซลล แล วยั บ ยั้ งกระบวนการเติม กลู โ คสให กับ โปรตี น Rho
GTPase สงผลใหเซลลเยื่อบุทางเดินอาหารตาย
5) เติมกลูโคสใหกับโปรตีน Rho GTPase แลวทําให gap junction เปดออก สงผล
ใหเซลลเยื่อบุทางเดินอาหารตาย
4. เกี่ยวกับเชื้อ C. difficile สายพันธุ NAP-1/027 ขอใดผิด
1) เกิดการกลายพันธุของยีน tcdC
2) สรางสารพิษไดมากกวาปกติทั้ง Toxin A และ Toxin B
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3) ไวตอยากลุม fluoroquinolones
4) สรางสารพิษที่เรียกวา C. difficile binary toxin
5) C. difficile binary toxin สามารถเสริมฤทธิ์กับ Toxin A และ Toxin B
5. ขอใดไมใชอาการแสดงทางคลินิกจากการติดเชื้อ C. difficile
1) อาการทองเสียเล็กนอยจนถึงปานกลาง
2) เกิดการหนาตัวของเยื่อบุทางเดินอาหาร
3) ปวดทอง
4) ทองผูกจนอาจทําใหลําไสอุดตัน (bowel obstruction)
5) อาจเกิดการอักเสบของลําไสใหญอยางรุนแรงและเฉียบพลัน (fulminant colitis)
6. จากแนวทางปฏิบัติของ ESCMID ในป ค.ศ. 2009 และ SHEA-IDSA ในป ค.ศ. 2010
ยาตานจุลชีพชนิดใดที่แนะนําใหใชสําหรับรักษาการติดเชื้อ C. difficile
1) Metronidazole กับ vancomycin
2) Ciprofloxacin กับ ceftriaxone
3) Amikacin กับ vancomycin
4) Imipenem/cilastatin กับ cefepime
5) Ertapenem กับ clindamycin
7. ยา fidaxomicin มีกลไกการออกฤทธิ์อยางไร
1) ยับยั้งโปรตีน TcdC แลวทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
2) ยับยั้บเอนไซม DNA polymerase สงผลยับยั้งการสรางโปรตีน ทําใหเชื้อ C.
difficile ตาย
3) ยับยั้ ง เอนไซม RNA polymerase ส งผลยั บยั้ งการสร างโปรตี น ทํา ให เชื้ อ C.
difficile ตาย
4) กระตุนโปรตีน TcdR แลวสงผลยับยั้งการสรางสารพิษ ทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
5) กระตุนโปรตีน TcdE แลวทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
8. เกี่ยวกับประสิทธิผลของยา fidaxomicin ตอการรักษาการติดเชื้อ C. difficile ขอใดถูก
1) ประสิทธิผลใกลเคียงกับยา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํามากกวา
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2)
3)
4)
5)

ประสิทธิผลใกลเคียงกับยา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํานอยกวา
ประสิทธิผลดีกวายา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํามากกวา
ประสิทธิผลดอยกวายา vancomycin และ โอกาสการกลับเปนซ้ํามากกวา
ประสิทธิผลดอยกวายา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํานอยกวา

9. อาการไมพึงประสงคที่พบบอยจากการใชยา fidaxomicin คือ
1) ระดับเม็ดเลือดขาวต่ํา
2) ปวดศีรษะ
3) ปอดอักเสบ
4) คลื่นไส
5) ทางเดินปสสาวะอักเสบ
10. เกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตรของยา fidaxomicin ขอใดผิด
1) ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดนอย
2) ขับออกทางอุจจาระเปนสวนใหญ
3) พบระดับยาในกระแสเลือดนอยกวา 20 ng/ml
4) ระดับยาในอุจจาระสูงกวา MIC90 ตอเชื้อ C. difficile ประมาณ 10,000 เทา
5) ระดับยาในกระแสเลือดสูงกวา MIC90 ตอเชื้อ C. difficile ประมาณ 10,000 เทา
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