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บทคัดย่ อ
ทีโนโฟเวียร์ เป็ นยาที่ใช้ รั กษาผู้ป่วยที่ติดเชือ้ เอชไอวีและไวรั สตับอักเสบ ชนิดบี ในปั จจุบันอาการอันไม่พึง
ประสงค์ที่สาคัญ คือ พิษต่อไต พบอัตราอุบตั ิการณ์ที่ร้อยละ 10 - 22 และ ร้ อยละ 5 - 18 ในประชากรชาวยุโรปและไทย
ตามลาดับ กลไกการเกิดพิษต่อไตระดับเซลล์ยงั ไม่ทราบแน่ชดั แต่น่าจะเกิดจากการที่ยานี ้สามารถยับยังการท
้
างานของ
เอนไซม์ mtDNA polymerase ชนิด  ผลดังกล่าวเชื่อว่าจะทาให้ เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis ผ่านการกระตุ้น
caspase - 9 เหมือนกับยาอะดิโฟเวียร์ และซิโดโฟเวียร์ ซึง่ เป็ นทฤษฎีที่ได้ รับการสนับสนุนมากที่สดุ จากกลุม่ นักวิจยั เพราะ
พิษต่อไตที่พบได้ บ่อยจากยาทีโนโฟเวียร์ คือ กลุม่ อาการ Fanconi’s syndrome และผลจากชิ ้นเนื ้อของผู้ป่วยที่ได้ รับพิษ
ต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ามี ขนาด รู ปร่ างและจานวนของไมโตคอนเดรี ยที่ผิดปกติอย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมในช่วงปี 2006 ถึง 2016 ยังไม่มีการศึกษาใดที่แสดงกลไกในระดับเซลล์ของ
การเกิดพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ ซึ่งจาเป็ นจะต้ องมีการศึกษาต่อไปในอนาคต ดังนันจึ
้ งสามารถสรุ ปกลไกการเกิดพิษ
ต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ ได้ ว่าน่าจะเกิดจากการยับยังการท
้
างานของเอนไซม์ mtDNA polymerase ชนิด  ผลดังกล่าว
ทาให้ เกิดการตายของเซลล์ท่อไตส่วนต้ นแบบ apoptosis ผ่านการกระตุ้นเอนไซม์ caspase - 9 ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ได้ รับการ
สนับสนุนมากที่สดุ

คำสำคัญ : ทีโนโฟเวียร์ ไมโตคอนเดรีย กลัยโคโปตีน ท่อไตส่วนต้ น พิษต่อไต
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Abstract
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) is a high potency of anti-HIV and anti-hepatitis B virus drug.
Currently, the limited use of this drug in the clinical setting is nephrotoxicity. The incidence of tenofovir-induced
nephropathy is 10 - 22 percent and 5 - 18 percent in Europe and Thai population in respectively. The inhibition
properties of mtDNA polymerase  encoded by POLG gene has been proposed to play a central role in
tenofovir-induced mitochondrial toxicity which contributed to nephropathy. Although tenofovir has not been
studied, admittedly theory is supported that this drug was induced proximal tubular apoptosis by leading to
caspase-9 activation as similar as another drug in the classification of nucleotide-analog reverse transcriptase
inhibitors such as adefovir and cidofovir. This theory is supported by the observation that Fanconi’s syndrome
is the most common renal manifestation of mitochondria cytopathies, there are presented in the most reported
cases of tenofovir- associated nephropathy. Moreover, the histopathology that observed under electron
microscopy was attest the supported theories because it showed the identical data of mitochondrial
enlargement, depletion and dysmorphic changes. However, there is no study was performed to demonstrate
the exactly mechanism of tenofovir-induced nephrotoxicity at cellular level, in our reviewed during 2006 - 2016,
then the further study to demonstrate this effects should be employed. In summary, the most encouraged
mechanism of tenofovir- induced nephropathy at cellular level is associated to the inhibition of mtDNA
polymerase  enzyme which conduce towards to induced proximal tubular cell apoptosis by leading to caspase
- 9 activation.
Keyword: tenofovir, mitochondria, glycoprotein, nephrotoxicity, MRP

บทนำ
ยาที โนโฟเวี ย ร์ (Tenofovir) เป็ นยาต้ า นไวรั ส ซึ่งจัด อยู่ใ นกลุ่ม nucleotide analogue reverse transcriptase
inhibitor ได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นจากองค์ ก ารอาหารและยาของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในปี พ.ศ. 2544 และน าเข้ า
มาจ าหน่ า ยในประเทศไทยช่ ว งปลายปี พ.ศ. 2549 (BOE, 2016; Mocroft and Lundgren (2004); WHO, 2016)
ยาทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir disoproxil fumarate, TDF) มีโครงสร้ างทางเคมีที่จดั อยู่ในกลุม่ acyclic nucleotide analogs
เช่นเดียวกับยาอะดีโฟเวียร์ (Adefovir) โดยมีความแตกต่างกันที่ alkyl side chain เท่านัน้ โครงสร้ างทางเคมีของยา
ทีโนโฟเวียร์ มี alkyl side chain เป็ น propyl adenine ในขณะที่ยาอะดีโฟเวียร์ มี alkyl side chain เป็ น ethyl adenine
(ภำพที่ 1)(Delaney et al., 2006) ยาที โ นโฟเวี ย ร์ อ อกฤทธิ์ ยับ ยัง้ เอนไซม์ reverse transcriptase ของเชื อ้ เอชไอวี
(De Clercq, 2003; Lyseng-Williamson et al., 2005; Ray et al., 2006; Ray, Fordyce, & Hitchcock, 2016) และเชื ้อ
ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ทาให้ การจาลองสายดีเอ็นเอจากไวรัสอาร์ เอ็นเอ (viral RNA) นันหยุ
้ ดลง นอกจากนี ้ยังพบว่ายา
ที โนโฟเวี ย ร์ ยัง สามารถยัง้ การท างานของเอนไซม์ DNA polymerase ชนิ ด ,  และ  (De Clercq, 2003; Gitman
et al., 2007; Moyle, 2000) ได้ อี ก ด้ วย โดยเฉพาะผลจากการยั บ ยั ง้ เอนไซม์ DNA polymerase ชนิ ด  ที่ พ บใน
ไมโตคอนเดรี ยนันน่
้ าจะเป็ นกลไกที่สาคัญของการเกิดพิษต่อไต ดังจะได้ กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
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ภาพที่ 1 โครงสร้ างยาในกลุม่ acyclic nucleotides และ prodrug ester form ของยาทีโนโฟเวียร์ (Delaney et al.,
2006; Ray et al., 2016); TFV = tenofovir, TDF = tenofovir isoproxil fumarate, TAF = tenofovir
alafenamide
เภสัชจลนพลศำสตร์ ของทีโนโฟเวียร์
ยาทีโนโฟเวียร์ ดูดซึมได้ ไม่ดี มีค่าชีวประสิทธิ ผล (bioavailability) ประมาณร้ อยละ 27 (Gitman et al., 2007)
มีปริ มาตรการกระจายยาเท่ากับ 0.813 ลิตรต่อกิโลกรัมน ้าหนักตัว มีค่าครึ่ งชีวิตในพลาสม่า เท่ากับ 12.0 - 14.4 ชั่วโมง
ยาทีโนโฟเวียร์ จบั กับโปรตีนอัลบูมิน (albumin) ได้ ร้อยละ 7.2 (Fernandez-Fernandez et al., 2011) ไม่มีเมตาบอลิซมึ
ที่ตบั ผ่าน CYP450 (Fung et al., 2002) ยาทีโนโฟเวียร์ ร้ อยละ 70 - 80 ขับออกจากร่ างกายผ่านทางไตในรู ปเดิม(parent
compound) ด้ วยกระบวนการกรองที่โกลเมอรู รัส (glomerular filtration) ร่ วมกับการขับออกที่ทอ่ ไตส่วนต้ นโดยมีสดั ส่วน
ประมาณร้ อยละ 20 – 30 (Fernandez-Fernandez et al., 2011; Fung et al., 2002; Gitman et al., 2007) ซึ่ ง การ
ขับออกจากร่างกายผ่านทางท่อไตส่วนต้ นนันจะเป็
้
นกระบวนการที่ใช้ พลังงาน (active tubular secretion)
ยาทีโนโฟเวียร์ ที่ใช้ ในทางคลินิกอยู่ในรู ป เกลือของเอสเทอร์ ของกรดฟูมาริ ก (ester form of fumaric acid salt)
มีชื่อสามัญทางยาว่า Tenofovir disoproxyl fumarate (TDF) ซึ่งให้ ค่าชีวประสิทธิผลมากกว่าและมี tissue penetration
ที่ดีกว่า (Taneva et al., 2015) แต่อย่างไรก็ดีเมื่อยาถูกดูดซึมเข้ าร่ างกาย ยาในรู ปเกลือเอสเทอร์ จะถูกเปลี่ยนแปลงใน
กระแสเลือด โดยเอนไซม์เอสเทอเรส (esterase) ให้ อยู่ในรู ปตัวยาอิสระ (free tenofovir) ที่มีประจุลบบนโมเลกุล (ภำพที่
2 upper panel) ยาที โ นโฟเวี ย ร์ ในรู ป อิ ส ระในพลาสมาจะถู ก น าเข้ าสู่เ ซลล์ (uptake) ด้ วยโปรตี น ขนส่ ง (uptake
transporter) 2 ชนิด ได้ แก่ human organic anion transporter 1 (hOAT1) เป็ นกลไกหลัก และ human organic anion
transporter 3 (hOAT3) (Fernandez-Fernandez et al., 2011; Fung et al., 2002; Gitman et al., 2007) เป็ นกลไกรอง
(ภำพที่ 3) เมื่อยาทีโนโฟเวียร์ ในรู ปอิสระเข้ าสูเซลล์จะมีกระบวนการเติมหมู่ฟอสเฟตอีก 2 ครั ง้ ด้ วยเอนไซม์ อดินิล
เลทไคเนส (adenylate kinase) ได้ เป็ นสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ที่เรี ยกว่า tenofovir diphosphate ซึ่งมีโครงสร้ างทาง
เคมีเป็ นอนุพนั ธ์ ของ deoxyadenosine 5’- triphosphate (ภำพที่ 2 lower panel) จากนันยาที
้
โนโฟเวีย ร์ จะถูกขับออก
จากเซลล์บริ เวณต่อไตส่วนต้ นเข้ าสูท่ ่อไต (proximal tubule) ด้ วยโปรตีนขนส่ง 2 ชนิด (apical efflux transporter) ได้ แก่
Multi-drug resistance protein 4 (MRP4)(Fernandez-Fernandez et al., 2011; Fung et al., 2002; Gitman et al.,
2007) และ Multi-drug resistance protein 7 (MRP7)(Pushpakom et al., 2011)(ภำพที่ 3) ซึ่งโปรตีนขนส่งทัง้ สอง
ชนิ ด นี อ้ ยู่ ใ นกลุ่ ม ABCC transporter proteins (Dean, 2005; Dean & Annilo, 2005; Kelly et al., 2010; LysengWilliamson et al., 2005; Ray et al., 2006; Rodriguez-Novoa et al., 2009; Stefkova et al., 2004)
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ภาพที่ 2 กระบวนการเมแทบอลิซมึ และการกาจัดยาทีโนโฟเวียร์ (De Clercq, 2003; Ray et al., 2006) (Upper panel)
กระบวนการที่เกิดขึ ้นในพลาสมา แสดงการเปลีย่ นแปลงจากยาทีโนโฟเวียร์ ในรูปของเกลือเอสเทอร์ ถกู hydrolysis ได้ เป็ น
ยาในรู ปอิสระที่มีประจุลบบนโมเลกุล (Lower panel) กระบวนการที่เกิดขึ ้นในเซลล์หลังจากที่ยาทีโนโฟเวียรย์ในรู ปอิสระ
ได้ ถู ก uptake เข้ ามาในเซลล์ แ ล้ ว ยาในรู ป อิ ส ระจะถู ก double phosphorylation ด้ วยเอนไซม์ อ ดิ นิ ล เลท ไคเนส
(adenylate kinase) ได้ เป็ น tenofovir diphosphate ซึ่งเป็ น active form ที่สามารถยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ viral
reverse transcriptase ได้ และยังมีฤทธิ์ยบั ยังเอนไซม์
้
DNA polymerase ชนิด ,  และ  (De Clercq, 2003; Gitman
et al., 2007; Moyle, 2000) ได้ แบบอ่อนๆ อีกด้ วย
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ภาพที่ 3 การขนส่งยาทีโนโฟเวียร์ จากกระแสเลือดเข้ าและออกจากเซลล์ทอ่ ไตส่วนต้ นผ่านโปรตีนขนส่ง OAT1, OAT3,
MRP4 และ MRP7 ตามลาดับ (Rodriguez-Novoa et al., 2010; Rodriguez-Novoa et al., 2009;
Rodriguez-Novoa et al., 2009)
อุบัตกิ ำรณ์ กำรเกิดพิษต่ อไตของยำทีโนโฟเวียร์
ยาทีโนโฟเวียร์ ให้ ประสิทธิผลที่ดีในการรักษา มีอตั ราการดื ้อยาต่ากว่ายาชนิดอื่นๆ ที่มีข้อบ่งใช้ เดียวกัน มีผลอัน
ไม่พึงประสงค์น้อย ทาให้ ยาทีโนโฟเวียร์ นนถู
ั ้ กใช้ ในทางคลินิกกันอย่างแพร่ หลาย (Gallant et al., 2004) อาการไม่พึง
ประสงค์ที่พบได้ แก่ อาการท้ องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้ อง ท้ องอืดและพิษต่อไต (Gallant et al., 2005; Gallant et al.,
2004; Rodriguez-Novoa et al., 2010; Verhelst et al., 2002) สาหรับพิษต่อไตนันในปั
้ จจุบนั กลายเป็ นข้ อจากัดที่สาคัญ
ของการใช้ ยาทีโนโฟเวียร์ ในทางคลินิก เนื่องจากอัตราการเกิดพิษต่อไตนันเพิ
้ ่มสูงขึ ้นมากถึงร้ อยละ 10 – 22 (FernandezFernandez et al., 2011; Pushpakom et al., 2011; Ray et al., 2006; Ray et al., 2016) เมื่อเทียบกับรายงานจากผล
การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 (clinical trials Phase III) ที่พบพิษต่อไตน้ อยกว่าร้ อยละ 1 (ซึ่งพิษต่อไตนันมี
้ เพียงผลค่า
ชาระครี อะตินีน (creatinine clearance) เพิ่มสูงขึ ้นมากกว่า 0.5 ของค่าปกติเท่านัน)
้ (Marcellin et al., 2008) รายงาน
พิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ เริ่ มมีจานวนของการรายงานมากขึ ้น ทังกรณี
้
ศึกษา (case report) กรณีศึกษาต่อเนื่อง (case
series) (Buchacz et al., 2006; Buchacz et al. , 2006; Gallant et al. , 2005; Gitman et al., 2007; Krummel et al. ,
2005; Labarga et al., 2009; Madeddu et al., 2008; Rodriguez-Novoa et al., 2010; Scott et al., 2006; Winston
et al., 2006) และการศึกษาวิจยั แบบ randomized control trial และ cohort study (Cooper et al., 2010) จากการศึกษา
ทังหมดสามารถสรุ
้
ปข้ อมูลได้ ดงั นี ้
1) ความเสีย่ งของการเกิดพิษต่อไตจะเพิ่มสูงขึ ้นถ้ าผู้ป่วยที่เคยได้ รับยาในกลุม่ ต้ านไวรัสมาก่อนโดยเฉพาะ
การใช้ ยาร่ ว มกั บ ยาในกลุ่ ม protease inhibitors โดยเฉพาะ indinavir, ritonavir และ liponavir
(Barditch-Crovo et al., 2001; Hall et al., 2011; Herlitz et al., 2010; Jafari et al., 2014; RodriguezNovoa et al., 2009; Zimmermann et al., 2006)
2) พิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ โดยส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอาการของ Fanconi’s syndrome (Del Palacio
et al., 2012; Gitman et al., 2007; Herlitz et al., 2010)
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3) ภาวะพิ ษ ต่อ ไตที่ รุ น แรง ได้ แ ก่ ภาวะไตวายเฉี ย บพลัน ร้ อยละ 0.5-1.5 (Lyseng-Williamson et al.,
2005; Ray et al., 2006) และทางานของไตสามารถฟื ้นคืนกลับมาเป็ นปกติหลังจากหยุดยาไปแล้ ว
อย่างน้ อย 2 - 4 เดือน (Buchacz, Brooks, et al., 2006; Cooper et al., 2010)
4) การเกิดพิษต่อไตหลังจากได้ รับยาทีโนโฟเวียร์ นนมี
ั ้ ระยะเวลาเริ่ มเกิด (onset) ตังแต่
้ 5 สัปดาห์จนถึง 16
เดือน (Buchacz et al., 2006; Izzedine et al., 2004; Madeddu et al., 2008)
5) ค่า การช าระครี อ ะติ นี น เริ่ ม ลดลงหลัง ได้ รั บ ยาตัง้ แต่ 6 เดื อ นถึ ง 3ปี (Cooper et al., 2010; Gupta
et al., 2008)
6) อัต ราการเกิ ด พิ ษ ต่ อ ไตเพิ่ ม สูง ขึน้ ตามระยะเวลาการใช้ ยาและความรุ น แรงของพิ ษ ต่ อ ไตจากยา
ที โนโฟเวี ย ร์ ขึน้ กับ การสะสมของยาที โนโฟเวี ย ร์ ใ นเซลล์ ท่อ ไตส่ว นต้ น (Gitman et al., 2007; Hall
et al., 2011; Jafari et al., 2014)
ในประเทศไทยได้ มีการศึกษาที่เคยรายงานพบว่าพบอุบตั ิการณ์การเกิดพิษต่อไตเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 5 - 18
(Kiertiburanakul et al., 2011) ซึง่ มีอตั ราอุบตั ิการณ์มากกว่า 5 - 18 เท่า เมื่อเทียบกับที่พบในรายงานจากการศึกษาทาง
คลินิกในระยะที่ 3 (Phase III clinical trial) ดังที่กล่าวไปแล้ วในข้ างต้ น
กลไกกำรเกิดพิษต่ อไตของยำทีโนโฟเวียร์ ระดับเซลล์
โดยปกติ ย าที โนโฟเวี ย ร์ มี พิ ษ ต่อ เซลล์ ม นุษ ย์ ต่า มากเนื่ อ งจากมี ค่า selectivity index (SI) ต่อ เอนไซม์ viral
reverse transcriptase ที่สูง (Selectivity index, SI = 324.8)(Balestrieri et al., 2005) การเกิดพิษต่อไตจากยาทีโนโฟ
เวียร์ มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับปริ มาณสะสมของยาในเซลล์ท่อไตส่วนต้ นอย่างชัดเจน (Barditch-Crovo et al., 2001;
Hall et al., 2011; Jafari et al., 2014; Rodriguez-Novoa et al., 2009; Zimmermann et al., 2006) แต่กลไกการเกิดพิษ
ต่อไตของยาทีโนโฟเวียร์ นนยั
ั ้ งไม่ทราบแน่ชดั ว่ามีกลไกการเกิดพิษอย่างไร (Abraham et al., 2013; Gitman et al., 2007;
Jafari et al., 2014; Lebrecht et al., 2009; Mandikova et al., 2013) มีเพียงหลักฐานที่เชื่อได้ วา่ ว่ากลไกการเกิดพิษต่อ
ไตนัน้ อาจจะเหมื อ นกับ ยาอื่ น ๆ ในกลุ่ม เดี ย วกัน เช่ น อะดี โฟเวี ย ร์ แ ละซิ โดโฟเวี ยร์ (Bendele & Richardson, 2002;
Fernandez-Fernandez et al., 2011; Gitman et al., 2007; Moyle, 2000; Ortiz et al., 2005; Tanji et al., 2001)
เนื่องจากมีสตู รโครงสร้ างทางเคมีทคี่ ล้ ายกัน โดยอะดีโฟเวียร์ และซิโดโฟเวียร์ พบว่าทาให้ เกิดพิษต่อท่อไตส่วนต้ นด้ วยกลไก
การยับยังการท
้
างานของเอนไซม์ mtDNA polymerase ชนิด  (Birkus et al., 2002; Martin, Brown, Matthews-Davis
et al., 1994) ในขณะที่ยาทีโนโฟเวียร์ นนในปั
ั ้ จจุบนั มีทฤษฎีทพี่ ยายามอธิบายถึงกลไกการเกิดพิษต่อไตจากยาชนิดนี ้อยู่ 2
ทฤษฎีด้วยกัน ได้ แก่
1) ยาทีโนโฟเวียร์ มีพิษแบบ direct toxic effects ต่อเซลล์ บริ เวณท่อไตส่วนต้ นที่ได้ สมั ผัสยานี ้ (Hall et al.,
2011; Ortiz et al., 2005)
2) ยาทีโนโฟเวียร์ ยบั ยังการท
้
างานของเอนไซม์ mtDNA polymerase ชนิด  ของเซลล์บริ เวณท่อไตส่วนต้ น
(Bendele & Richardson, 2002; Gitman et al., 2007; Hall et al., 2011)
ทฤษฎีที่ได้ รับการสนับสนุนจากกลุม่ นักวิจยั มากที่สดุ คือ ยาทีโนโฟเวียร์ ทาให้ เกิดพิษต่อไตด้ วยกลไกยับยังการ
้
ทางานของเอนไซม์ mtDNA polymerase ชนิด  (ภำพที่ 4A) (Bendele & Richardson, 2002; Gitman et al., 2007;
Hall et al., 2011) เนื่ อ งจาก Fanconi’s syndrome เป็ นกลุ่ม อาการทางพิ ษ ต่อ ไตที่ พ บได้ บ่อ ยที่ สุด จากการได้ รับยา
ทีโนโฟเวียร์ และโดยทัว่ ไปกลุ่มอาการ Fanconi’s syndrome จะเกิดจากการทางานที่ผิดปกติหรื อบกพร่ องของเอนไซม์
วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา ปี ที่ 22 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560

253

บทความวิชาการ

mtDNA polymerase ชนิ ด  ในไมโตคอนเดรี ย ของเซลล์ บ ริ เ วณท่ อ ไตส่ ว นต้ น (proximal tubular epithelium)(Del
Palacio et al., 2012; Gitman et al., 2007; Herlitz et al., 2010) ซึง่ จาเป็ นต่อกระบวนการ oxidative phosphorylation
ในระดั บ เซลล์ (Bendele & Richardson, 2002; Moyle, 2000; Tanji et al., 2001) เมื่ อ กระบวนการ oxidative
phosphorylation เกิดไม่ได้ หรื อเกิดได้ แต่ไม่สมบูรณ์ เซลล์ดงั กล่าวจะเกิดความเครี ยด(stress) จนทาให้ เกิดการหลัง่ สาร
หลายชนิด อันได้ แก่ Cytochrome C และ Apoptotic inducing factor (AIF) ซึง่ เป็ นสารทีก่ ่อให้ เกิดการตายของเซลล์แบบ
apoptosis ผ่า นกลไกการกระตุ้น การทางานของเอนไซม์ caspase - 9 (ภำพที่ 4B) (Fernandez-Fernandez et al.,
2011; Ortiz et al., 2005)

ภาพที่ 4 กลไกการเกิดพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ ซงึ่ อาจจะออกฤทธิ์ยบั ยังการท
้
างานของเอนไซม์ mtDNA

polymerase ชนิด  ของเซลล์บริเวณท่อไตส่วนต้ นและการกระตุ้นให้ เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis
A) กลไกของยาทีโนโฟเวียร์ ในการยับยังการท
้
างานของเอนไซม์ DNA polymerase  ในไมโตคอนเดรี ยทาให้ การ
สร้ างดีเอ็นเอของไมโตคอนเดรี ยผิดปกติไป (Bendele & Richardson, 2002; Moyle, 2000; Tanji et al., 2001)
B) กลไกการกระตุ้น cellular apoptosis ผ่าน caspase - 9 activation (Fernandez-Fernandez et al., 2011)
นอกจากนีย้ งั มีผลทางพยาธิ วิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีดงั กล่าวข้ างต้ น โดยนักวิจัยจากห้ องปฏิบตั ิการทางด้ าน
พยาธิวิทยาของไตใน Columbia University (Herlitz et al., 2010) ทาการศึกษาพยาธิสภาพของเซลล์ทอ่ ไตโดยการตรวจ
ชื ้นเนื ้อของเซลล์ทอ่ ไตจากผู้ป่วยที่เกิดพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ ในช่วงปี ค.ศ. 2001-2010 จานวน 13 ราย แบ่งเป็ นชาย
7 รายและหญิ ง 6 ราย ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์กาลังขยายสูง และกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่ามีการตายของเซลล์
ท่อไตจานวนมาก (ภำพที่ 5a) และพบ infiltrate ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด eosinophil ในเนื ้อเยื่อของท่อไตส่วนต้ น
(proximal tubular region) แสดงให้ ร้ ู วา่ มีกระบวนการอักเสบนันเกิ
้ ดขึ ้น (ภำพที่ 5c, 5d) ในบางรายเกิดเป็ นรอยแผลเป็ น
บริ เวณท่อไตส่วนต้ น (ภำพที่ 5b) และยังพบขนาดของไมโตคอนเดรี ยทีม่ ีขนาดแตกต่างกัน ไมโตคอนเดรี ยที่พบมีรูปร่ างที่
ผิดปกติไม่สมบูรณ์ และมีจานวนลดลงอย่างชัดเจน พบไมโตคอนเดรี ย อยู่เกาะกันเป็ นกลุ่ม แทนที่จะอยู่แยกเป็ นอิ สระ
(ภำพที่ 6A, 6B และ 6C) อย่างไรก็ดียงั มีงานวิจยั อื่นๆ ที่พบลักษณะไมโตคอนเดรี ยที่มีความผิดปกติทงขนาดและรู
ั้
ปร่ าง
เช่นเดียวกันกับการศึกษานี ้ (Cote et al., 2006; Kohler et al., 2011; Kohler et al., 2009)
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ภาพที่ 5 พยาธิสภาพของชิ ้นเนื ้อเซลล์ทอ่ ไตในผู้ป่วยที่เกิดพิษต่อไต (ซ้ ายมือ) เปรี ยบเทียบกับภาวะปกติ ภายใต้ กล้ อง
จุลทรรศน์กาลังขยายสูง 500 เท่า (a) ภาพแสดงการหลุดลอกของเซลล์เยื่อบุในท่อไตส่วนต้ น
(tubular epithelium cells) (b) แสดงการเกิดแผลเป็ นบนท่อไตส่วนต้ น (c,d) แสดงการ infiltrate ของเม็ดเลือด
ขาวชนิด eosinophil (Herlitz et al., 2010; Perazella, 2010) (รูปภาพนี ้ได้ รับอนุญาตจาก สานักพิมพ์
Elsevier แล้ ว ผ่านระบบ RightsLink)

ภาพที่ 6 ภาพชิ ้นเนื ้อจากท่อไตส่วนต้ นถ่ายภาพด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนกาลังขยาย 500 เท่า ของผู้ป่วยทีม่ ีภาวะ
พิษต่อไตชนิด Fanconi’s syndrome จากยาทีโนโฟเวียร์ (A) แสดงขนาดของไมโตคอนเดรี ยและรูปร่างที่ผิดปกติ
(B) ภาพบริ เวณลูกศรชี ้ให้ เห็นถึง cristae disruption และ (C) แสดงภาพของไมโตคอนเดรี ยที่มีขนาดใหญ่
ผิดปกติ (Herlitz et al., 2010; Perazella, 2010) (รูปภาพนี ้ได้ รับอนุญาตจาก สานักพิมพ์ Elsevier แล้ ว
ผ่านระบบ RightsLink)

สรุ ป
ภาวะพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ พบได้ บ่อยมากขึ ้น จนกลายเป็ นข้ อจากัดของการใช้ ยานี ้ในทางคลินิก โดยมี
อัตราอุบตั ิการณ์อยู่ที่ประมาณ ร้ อยละ 10 - 22 และ ร้ อยละ 5 - 18 ในกลุ่มประชากรชาวยุโรปและไทยตามลาดับ ซึ่งมี
อัตราอุบตั ิการณ์มากกว่า 5-22 เท่า เมื่อเทียบกับรายงานจากการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ที่รายงานการศึกษาพบอัตรา
ราอุบัติการเพียงน้ อยกว่าร้ อยละ 1 เท่านัน้ แต่กลไกการเกิดพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ นนั ้ ยังไม่ทราบแน่ชัด ยังขาด
หลักฐานทางวิชาการที่แน่ชดั เพื่อยืนยันว่ามีกลไกการเกิดพิษอย่างไร ในปั จจุบนั มีเพียงทฤษฎีที่นกั วิจยั ให้ การสนับสนุน
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เท่านัน้ ซึง่ ทฤษฎีดงั กล่าวมีข้อมูลสนับสนุนหลายประการที่อาจทาให้ เชื่อได้ วา่ กลไกการเกิดพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ นนั ้
เป็ นไปตามทฤษฎีที่ได้ กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น อันได้ แก่
1. โครงสร้ างทางเคมีของยาทีโนโฟเวียร์ มีความคล้ ายกับยาอื่นๆ ในกลุม่ เดียวกัน (Nucleotide analog reverse
transcriptase inhibitor, NtRTI) เช่น อะดิโฟเวียร์ (adefovir)และซิโดโฟเวียร์ (cidofovir) ซึ่งยาทังสองชนิ
้
ด
นี ้ ก่อให้ เกิดพิษต่อไตผ่านกลไกการยับยังการท
้
างานของเอนไซม์ mtDNA polymerase ชนิด  ซึ่งพบได้ ใน
ไมโตคอนเดรี ยเท่านัน้
2. ความรุนแรงของพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริ มาณสะสมของยาในเซลล์ทอ่ ไต
ส่วนต้ นอย่างชัดเจน
3. พิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ สว่ นใหญ่จะเป็ นกลุม่ อาการทางไตที่เรี ยกว่า Fanconi’s syndrome
4. กลุ่มอาการ Fanconi’s syndrome เกิ ดจากสาเหตุที่มีการทางานที่ผิดปกติไปของไมโตคอนเดรี ยบริ เวณ
ท่อไตส่วนต้ น
5. ผลจากชิน้ เนื ้อของผู้ป่วยที่ได้ รับพิษต่อไตจากยาทีโนโฟเวียร์ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความผิดปกติ
เกิดขึ ้นกับขนาด รูปร่าง การจัดเรี ยงตัวและจานวนของไมโตคอนเดรี ย
แต่อย่างไรก็ดี กลไกการเกิดพิษต่อไตของยาทีโนโฟเวียร์ นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไปเพื่อผลสรุ ป
ที่ชดั เจนว่ากลไกใดเป็ นกลไกที่แท้ จริ ง การทราบกลไกที่แท้ จริ งจะช่วยให้ แพทย์สามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดพิษต่อไต
จากยานี ้ได้ เป็ นอย่างดี
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