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การรักษาโดยใช้ยีนในโรคจอตา (Gene Therapy
in Retinal disease)
ยีนกับการเกิดโรค (Gene and the disease)
ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์หลายพันล้าน
เซลล์ ซึ่งมีหน้าที่การทำ�งานที่แตกต่างกัน แต่ละเซลล์
มีหน่วยพันธุกรรมคือโครโมโซม 23 คู่ ซึ่งได้รับการพ่อ
และแม่อย่างละครึ่งหนึ่ง โครโมโซมเหล่านี้ทำ�หน้าที่
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไป
องค์ประกอบของโครโมโซมคือสาร deoxyribonucleic
acid (DNA) ซึ่งเรียงตัวในรูปแบบเกลียวคู่ DNA ทำ�
หน้ า ที่ ค วบคุ ม การทำ � งานของเซลล์ โ ดยควบคุ ม การ
สั ง เคราะห์ โ ปรตี น ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบของ
โครงสร้างเซลล์
ยีน (gene) หมายถึงลำ�ดับเฉพาะของเบสใน
โครโมโซมที่เป็นตัวควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน ควม
ผิดปกติหรือการกลายพันธุ์ (mutation) ในตำ�แหน่งที่
ควบคุ ม การสั ง เคราะห์ โ ปรตี น จะส่ ง ผลต่ อ การสร้ า ง
โปรตีน ได้แก่ การสังเคราะห์โปรตีนไม่ได้ การสังเคราะห์
โปรตีนได้นอ้ ยลง หรือโปรตีนทีผ่ ดิ ปกติไป ความผิดปกติ
เหล่านี้จะนำ�ไปสู่การทำ�งานของเซลล์และอวัยวะที่ผิด
ปกติ และนำ�ไปสู่การเกิดโรคต่อไป ความผิดปกติเหล่า
นีถ้ า้ เกิดในเซลล์สบื พันธุจ์ ะทำ�ให้สามารถถ่ายทอดความ
ผิดปกติดงั กล่าวไปยังลูกหลานรุน่ ต่อๆไปได้เกิดเป็นโรค
ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Inherited disease)
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ได้เป็น

สามารถแบ่งโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของยีน

- Chromosomal disease ความผิดปกติของทั้ง
โครโมโซม หรือส่วนของโครโมโซมที่มีขนาดใหญ่ โรค
ในกลุ่มนี้มักมีความปกติที่หลายยีน ทำ�ให้เกิดอาการผิด
ปกติของหลายระบบของร่างกาย ตัวอย่างได้แก่ Down
syndrome ที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21
- Single-gene disorders เป็นโรคทีเ่ กิดจากความ
ผิดปกติของยีนใดยีนหนึง่ เพียงยีนเดียว ความผิดปกติจะ
เกิดขึน้ จากการทำ�งานของโปรตีนทีผ่ ดิ ปกตินนั้ เช่น โรค
sickle cell disease
- Multifactorial disease โรคที่เกิดจากความผิด
ปกติหรือการกลายพันธุห์ รืออาจมีปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม
มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น โรค เบาหวาน
- Mitochondrial disease โรคที่เกิดจากความผิด
ปกติของการกลายพันธุข์ องยีนทีอ่ ยูใ่ น mitochondria ซึง่
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเซลล์
การรักษาโดยใช้ยีน (gene therapy)1
การรั ก ษาโดยใช้ ยี น หรื อ ยี น บำ � บั ด (gene
therapy) หมายถึงเทคนิคการรักษาโรคโดยการแก้ไข
ความผิดปกติของยีนซึ่งสามารถกระทำ�ได้โดย
- การเปลี่ยนแปลงหรือการใส่ยีนที่ปกติเข้าไป
เพื่อทดแทนยีนที่ผิดปกติ (replacement)

35

Major Review Gene Therapy in Retinal disease

- การทำ � ให้ ยี น ที่ ผิ ด ปกติ นั้ น หยุ ด ทำ � งาน
(knocking out)
- การใช้ยีนที่สร้างโปรตีนบางชนิดเข้าไปเพื่อ
สร้างโปรตีนบางอย่างเพื่อการรักษาโรค (introducing a
new gene)
ประวัติการใช้ยีนในการรักษาโรค8
- ค.ศ. 1950 โครงสร้างของ DNA ถูกค้นพบโดย
Dr.Watson และ Dr.Crick
- ประมาณปี ค.ศ. 1960 แนวคิดของการรักษา
โดยใช้ยีนเริ่มที่จะถูกพูดถึง
- ค.ศ. 1970 มี ก ารตี พิ ม พ์ บ ทความ ‘Gene
therapy for human genetic disease’ โดย Dr.Friedman
and Rublin
- ค.ศ. 1990 การศึกษาการใช้ยีนรักษาในมนุษย์
ครั้งแรกมีขึ้น ที่ National Institutes of Health, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย Dr.Blaeser และคณะ เป็นการศึกษา
ในโรคความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มก้น
- ค.ศ. 2003 จีนกลายเป็นประเทศแรกในโลก
ที่รับรองการรักษาด้วยยีนในมนุษย์ โดยเป็นการรักษา
squamous cell carcinoma
- ค.ศ. 2012 สหภาพยุโรปรับรองการรักษา
ด้วยยีนครั้งแรก ใช้ในการรักษาโรค lipoprotein lipase
deficiency

การรักษาด้วยยีนกับโรคตา

การรักษาด้วยยีนในโรคทางตานั้นเป็นหนึ่งใน
หัวข้อที่มีการศึกษาไปอย่างมาก เนื่องจากตามีลักษณะ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้การรักษาด้วยยีนอันได้แก่[8]
- ตาเป็นอวัยวะทีม่ ขี นาดเล็ก มีการแบ่งแยกเป็น
ส่วน และสามารถทีจ่ ะนำ�การรักษาเข้าไปยังเฉพาะส่วนได้
- ตาเป็น immuno-privilege organ ทำ�ให้มีการ
ตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายต่อการรักษา
น้อย

- มีโรคทางตาทีป่ จั จุบนั สามารถจำ�แนกความผิด
ปกติทางยีนที่เป็นสาเหตุได้
องค์ประกอบของการรักษาด้วยยีน1
การรักษาด้วยยีนโดยทั่วไปคือการใส่ยีนใหม่
เข้าไปเพื่อแก้ไขความผิดปกติของยีนที่ทำ�ให้เกิดโรค ดัง
นั้นองค์ประกอบในการรักษาด้วยยีนจึงประกอบด้วย
- เซลล์เป้าหมาย (target cell)
- รหัสพันธุกรรมที่ต้องการ
- พาหะ (carrier)
- วิ ธีใ นการส่ งพาหะเข้ า ไปที่ เ ซลล์ เ ป้ า หมาย
(method of delivery)

เซลล์เป้าหมาย (Target cell)

การรั กษาด้ ว ยยี นแบ่ งตามเซลล์ เ ป้ า หมายได้
2 ประเภท คือ Germ line therapy และ Somatic cell
therapy ในปัจจุบันศึกษาการทำ� somatic cell therapy
เป็นหลัก ซึ่งการทำ� somatic cell therapy นั้นมีวิธีการ
ทำ�ได้ 2 วิธีได้แก่ วิธี indirect (ex vivo method) โดย
การนำ�เซลล์ออกจากร่างกายทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกแล้วจึงนำ�เซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางยีนนั้น
ใส่กลับเข้าไป และวิธี direct (In vivo method) คือทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายโดยตรง
ในโรคของจอตา การรักษาโดยยีนมีเซลล์เป้า
หมายส่วนใหญ่ที่ เซลล์รับภาพ (Photoreceptor - PR)
เซลล์ retinal pigmented epithelium - RPE

พาหะ (Carrier)

ปกติแล้ว DNA เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่จะ
ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปสู่ในเซลล์ได้โดยตรง
การรักษาโดยยีนจึงต้องมีพาหะที่จะพา DNA เข้าไปซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น

36

นายแพทย์ภิวัฒก์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์

1. พาหะที่ไม่ใช่ไวรัส (non viral carrier) คือ
การใช้วิธีทางกลหรือทางเคมีในการนำ�สารพันธุกรรม
เข้าสู่เซลล์ วิธีเช่นการใช้อุปกรณ์ gene gun, การใช้
electroporation หรือ iontophoresis วิธีต่างๆนี้มีข้อดีคือ
มีปฏิกิริยาทางระบบภูมิคุ้มกันน้อยกว่า และสามารถนำ�
ยีนเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้ในปริมาณมาก
2. ไวรัสพาหะ (viral carrier) การใช้ไวรัสพาหะ
เป็นที่นิยมมากว่าในการศึกษาทางจักษุวิทยา โดยอาศัย
คุณสมบัติของไวรัสที่มีการติดเชื้อเซลล์เป้าหมายแล้ว
จะมีการถ่ายทอดสารพันธุกรรม และมีการสร้างโปรตีน
เพื่อเพิ่มจำ�นวนไวรัสต่อไป ไวรัสที่ใช้เป็นไวรัสที่มีการ
ดัดแปลงให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ แ่ี ตกต่างจากไวรัสในธรรมชาติ
คือ ไม่ทำ�ให้เกิดโรค กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันน้อยกว่า
ปกติ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้ไวรัสชนิดใดนั้นขึ้น
กับ เซลล์เป้าหมายที่ไวรัสนั้นทำ�งานได้ ขนาดของรหัส
พันธุกรรมที่สามารถใส่ได้ในไวรัสแต่ละชนิด
ในปั จ จุ บั น การศึ ก ษาการรั ก ษาด้ ว ยยี น นิ ย ม
ใช้ไวรัส 2 ชนิดคือ Adeno-associated virus- AAV,
และ lentivirus-LVs, ในปัจจุบัน AAVs เป็นไวรัสพาหะ
ที่ นิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ข้ อ ดี ห ลายประการคื อ
ขนาดไวรัสมีขนาดเล็ก สามารถมีเป้าหมายเป็นเซลล์ได้
หลายชนิดในจอตา ทำ�ให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทาง
ระบบภูมิคุ้มกันต่ำ� มีผลการศึกษาพบว่าปลอดภัย รวม
ถึงลักษณะของรหัสพันธุกรรมจาก AAV จะไม่มีการ
รวมกับ DNA ของเซลล์เป้าหมาย ทำ�ให้เกิดกลายพันธุ์
ในเซลล์เป้าหมายได้ต่ำ�
วิธีการส่งพาหะไปยังเซลล์เป้าหมาย (method
of delivery)1
ในการศึกษาการรักษาด้วยยีนในโรคจอตา วิธี
ในการส่งพาพะเข้าสู่เป้าหมาย 2 วิธี ได้แก่ การฉีดเข้าไป
ในช่องวุ้นน้ำ�ตา (intravitreal injection) และการใส่ไป
ใต้ชั้นจอตา (subretinal injection) การฉีดเข้าไปในช่อง
วุ้นน้ำ�ตานั้นมีข้อดีคือ ทำ�ได้ง่าย และมีโอกาสเกิดผล

แทรกซ้อนต่ำ�ว่า แต่มีข้อเสียคือโอกาสที่ไวรัสจะเข้า
สู่เซลล์เป้าหมาย โดยเฉพาะ RPE และ photoreceptor
นัน้ ยากกว่า เนือ่ งจากมีโครงสร้างชัน้ ต่างๆของจอตาเป็น
ตัวกีดขวาง
การฉีดเข้าใต้จอตา เป็นเทคนิคทีย่ ากกว่าการฉีด
เข้าช่องวุ้นลูกตา แต่มีข้อเหนือกว่าคือไวรัสที่ฉีดเข้าไป
สามารถเข้าไปสู่ RPE และ photoreceptor ได้โดยตรง
การทำ� subretinal injection อาจทำ�ผ่านชั้นวุ้นลูกตาและ
จอตา (transvitreal transretinal approach) หรือทำ�ผ่าน
ชั้น choriocappilaris ก็ได้

การศึกษาการใช้ยีนบำ�บัดในโรคจอตา

ในปัจจุบนั การใช้ยนี บำ�บัดยังไม่ได้เป็นการรักษา
มาตรฐานในการโรคจอตา การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง
การทดลองทางคลีนิค (clinical trial) เราสามารถแบ่ง
โรคจอตาทีม่ กี ารศึกษาการรักษาด้วยยีนได้เป็นสองกลุม่
คือ กลุ่มโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (inherited
disease) และกลุ่มที่ไม่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
(non-inherited disease)

การศึกษาการรักษาด้วยยีนในโรคจอตาที่มีการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Inherited retinopathy เป็ น กลุ่ ม โรคที่ เ กิ ด
ความผิ ด ปกติ ข องจอตานำ � ไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย การมอง
เห็ น โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประชากรอายุ น้ อ ย มั ก เกิ ด
ความผิ ด ปกติ ข องยี น ใดยี น หนึ่ ง เพี ย งตำ � แหน่ ง เดี ย ว
(monogenic disease) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมักเกิดใน
ชั้น photoreceptor หรือ RPE การศึกษาในปัจจุบันพบ
ยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดโรคในกลุม่ นีม้ ากกว่า 150 ชนิด
โรคในกลุ่มนี้ทำ�ให้เกิดกลุ่มอาการทางคคลีนิค
ได้หลายอย่างที่พบได้บ่อยได้แก่ Retinitis pigmentosaRP, Leber congenital amouresis-LCA, Stargardt’s
disease-STGD, achromatopsia โรคในกลุ่มเหล่านี้ใน
ปัจจุบันยังไม่พบการรักษาที่ทำ�ให้หายขาดได้
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Retinitis pigmentosa-RP 1, 2
Retinitis pigmentosa – RP เป็นชือ่ ทีใ่ ช้เรียกกลุม่
โรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีลักษณะการสูญ
เสียหรือการตายของ photoreceptor ลักษณะการดำ�เนิน
ของโรคจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทำ�มีลักษณะอาการทาง
คลีนิคที่มีลักษณะการสูญเสียลานสายตา และลักษณะ
การตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า จอตา (Electroretinora; ERG)
ที่ผิดปกติไป
เนื่ อ งจาก RP เป็ น คำ � ที ใ ช้ นิ ย ามกลุ่ ม โรคที่ มี
ลักษณะดังกล่าว ลักษณะทางคลีนิคจึงมีความแตกต่าง
กันไปได้มาก แต่สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้ 2 กลุ่ม
คือ primary RP หมายถึงกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติที่จอ
ตาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มคี วามผิดปกติของอวัยวะอืน่ ๆ
ร่วมด้วย และ syndromic RP หรือ secondary pigment
retinopathy หมายถึงลักษณะที่มีอาการและความผิด
ปกติของจอตาร่วมกับความผิดปกติของอวัยวะหรือ
ระบบอื่นๆ ร่วมด้วย
โรค RP เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์แตกต่างกันไป
ในแต่ละการศึกษา โดย primary RP นั้นมีอุบัติการณ์
ประมาณ 1:5000 การศึกษาในปัจจุบันพบยีนที่มีการ
เกี่ยวข้องการเกิด RP มากกว่า 50 ชนิด และมีรูปแบบ
การกลายพันธุ์ได้มากกว่า 100 แบบ
ถ้าแบ่งแยกโดยรูปแบบของการถ่ายทอด(Mode
of inheritant) แล้ว RP เป็นโรคทีพ่ บรูปแบบการถ่ายทอด
ทั้ง 4 รูปแบบ โดย Autosomal dominant RP (ADRP)
พบได้ประมาณ 10-20% แล้วแต่การศึกษา Autosomal
recessive RP (ARRP) พบได้ประมาณ 20%), X-linked
RP (XLRP) พบได้ตั้งแต่ 10-25 % และอาจจะพบใน
บางคนที่ไม่มีประวัติของครอบครัวเป็นโรคมาก่อนก็ได้
ซึง่ อาจจะเป็น Autosomal recessive RP หรือ Autosomal
dominant หรือ X-linked RP ทีม่ ี incomplete penetrance
ก็ได้
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การศึ ก ษาการใช้ ยี น รั ก ษาในผู้ ป่ ว ย Retinitis
pigmentosa 5

1. MERTK-associated autosomal recessive
retinitis pigmentosa
The mer receptor tyrosine kinase (MERTK) เป็น
เอนไซม์ที่มีความสำ�คัญในกระบวนการ phagocytosis
ส่วนของเซลล์รบั ภาพ (outer segment of photoreceptor)
ความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนนี้จะ
ทำ�ให้ RPE ไม่สามารถทีย่ อ่ ยสลายส่วนของเซลล์รบั ภาพ
ได้ ทำ�ให้เกิดการสะสมของเศษซากดังกล่าว ซึง่ จะทำ�ให้
เกิดการเสื่อมสภาพของจอตา และการตาย (apoptosis)
ของเซลล์รับภาพในที่สุด
MERTK associated ARRP นี้เป็นโรคที่พบได้
น้อย พบส่วนใหญ่ในประชากรกลุม่ ตะวันออกกลาง และ
หมู่เกาะฟาโร (Faroe Island) การศึกษาในสัตว์ทดลอง
คือหนู โดยใช้ไวรัสพาหะเป็น adenovirus, lentivirus,
และ AAVs ที่มี MERTK gene (Replacement therapy)
นั้น พบว่าการใช้ lentivirus (lenti-Mertk) ได้ผลดีที่สุด
สามารถทำ�ให้มีการทำ�งานของจอตาในหนูได้นานถึง
7 เดือน
ในปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาระยะที่ 1 (phase I
clinical trial) ในประเทศซาอุดิอารเบียโดยใช้ AAV ที่มี
ยีน MERTK ที่มาจากมหาวิทยาลัย Florida (University
of Florida) ซึ่งได้ทดลองในผู้ป่วยทั้งหมด 3 คน โดยวิธี
subretinal injection ขณะนี้ยังไม่พบผลแทรกซ้อนใดๆ
2. Usher syndrome
syndromic RP มีลกั ษณะทางคลินกิ คือ เป็นโรค
RP ทีพ่ บร่วมกับการสูญเสียการได้ยนิ เป็นโรคทีพ่ บน้อย
อัตราการเกิดประมาณ 5 ใน 100,000 ลักษณะทางคลินกิ
สามารถแยกย่อยได้เป็น 3 ชนิด (USH1,USH2, USH3)
โดย Usher syndrome subtype 1 (USH1) เป็นชนิดที่มี
ความรุนแรงมากทีส่ ดุ ทัง้ ในด้านความรุนแรงของอาการ
ทางตา และการได้ยนิ อีกทัง้ มีชว่ งเวลาเกิดโรคในช่วงอายุ
น้อยที่สุดด้วย
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กลไกการเกิดโรคของ Usher syndrome เชื่อว่า
เกิดจากการกลายพันธุ์ที่ยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีน
บางชนิดที่พบที่จอตา และ cochlear hair cell ของหูชั้น
ใน ซึ่งทำ�ให้เกิดอาการทางคลินิกดังกล่าว ในปัจจุบัน
จากการศึกษาเชื่อว่ามีโปรตีนอย่างน้อย 5 ชนิดที่มีความ
สำ�คัญต่อการเจริญและการพัฒนาของเซลล์หูชั้นใน
ยีนตัวแรกทีค่ น้ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั Usher
syndrome ได้แก่ ยีน myosinVIIa71-MYO7A ซึง่ ควบคุม
การสังเคราะห์โปรตีนที่สัมพันธ์กับ Usher syndrome
type Ib ซึ่งคิดเป็น 60% ของ Usher syndrome ทั้งหมด
ในจอตา พบว่า MYO7A มีการแสดงออกทั้งใน RPE,
photoreceptor และทำ�หน้าที่สำ�คัญในการขนส่งภายใน
เซลล์ (endocellular transport) และการยึดระหว่างเซลล์
(cell-cell adhesion)
การศึกษาในสัตว์ทดลองคือหนูแสดงให้เห็น
ว่าการใช้ lentivirus carrier ที่มี MYO7A ยีน สามารถ
แก้ไขความผิดปกติตา่ งๆทีเ่ กิดขึน้ ได้ จากผลการศึกษาดัง
กล่าวทำ�ให้เกิดการศึกษาระยะที่ 1 ทีใ่ ช้ lentivirus โดยฉีด
เข้าใน subretinal injection เพื่อดูความปลอดภัยในการ
รักษาวิธีดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจาก LVs สามารถ
เข้าสูเ่ ซลล์เป้าหมายได้เฉพาะ RPE เท่านัน้ แต่ไม่สามารถ
เข้าสู่เซลล์รับภาพที่เป็นตำ�แหน่งที่เชื่อว่ามีความสำ�คัญ
ในการเกิดโรคระยะแรกได้
การใช้ AAVs vector จึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ อ ยู่
ระหว่างการศึกษา แต่เนื่องจาก MYO7A ยีนเป็นยีนที่
มีขนาดใหญ่ (7kilobase) การพัฒนา AAVs vector ที่มี
ความสามารถในการนำ�ยีนขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาในขณะนี้
3. Autosomal dominant RP
โรคกลุ่ม autosomal dominant RP ยีนที่พบว่า
มีความสัมพันธ์มักเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับ Rhodopsin ที่
เป็นสารทีพ่ บใน rod cell photoreceptor มีความสัมพันธ์
กับการรับแสง และการมองเห็นในที่แสงสว่างน้อย ใน
ปัจจุบันพบยีนทีสัมพันธ์กับโรคนี้อย่างน้อย 22 ยีน

นอกจากจำ�นวนยีนที่มีมากแล้ว รูปแบบการก
ลายพันธุ์ที่นำ�ไปสู่การเสื่อมของเซลล์รับภาพนั้นยังอาจ
เกิดได้จากหลายกลไกได้แก่
- Haploinsufficiency ทำ�ให้การสร้างโปรตีนที่
ปกติไม่เพียงพอ
- Dominant negative gene product โปรตีนที่
สร้างไม่สามารถไปยังตำ�แหน่งออกฤทธิ์ หรือเรียงตัวเป็น
หน่วยที่สมบูรณ์ไม่ได้
- Toxic gain-of-function โปรตีนทีส่ ร้างขึน้ เป็น
ผลเสียต่อเซลล์
ก า ร ก ล า ย พั น ธุ์ ที่ มี ก ล ไ ก ใ น รู ป แ บ บ
Haploinsufficiency การรักษาโดยยีนมีเป้าหมายที่จะ
ใส่ยีนปกติเข้าไปเพื่อให้มีโปรตีนที่ปกติเพียงพอต่อกา
ทำ�งานของเซลล์ ในขณะที่การกลายพันธุ์ในรูปแบบ
Dominant negative gene product และ Toxic gainof-function การรักษาโดยยีนเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย
มากกว่า ในกลุม่ นีก้ ารรักษาโดยยีนโดยการพยายามหยุด
การทำ�งาน (Silencing) เป็นรูปแบบการรักษาที่กำ�ลัง
ค้นคว้า วิจัยในปัจจุบัน
การศึกษาในสัตว์ทดลองสำ�หรับการรักษารูป
แบบนี้มีการศึกษาในหนูทดลอง เช่นการกลายพันธุ์
ชนิด p23H ของ โปรตีน Rhodopsin พบว่าจอตาของหนู
ทดลองสามารถรักษาสภาพของเซลล์รับภาพจากการ
ตรวจทางจุลกายวิภาค และการตรวจ ERG
อุ ป สรรคสำ � คั ญ ของการรั ก ษาในโรคกลุ่ ม นี้
คือ ความหลากหลายในการกลายพันธุ์ที่ทำ�ให้เกิดโรค
(Allelic heterogeneity) เฉพาะการกลายพันธุ์ของยีนที่
ควบคุมการสร้างโปรตีน Rhodopsin มีการกลายพันธุ์ที่
ทำ�ให้เกิดโรคได้มากกว่า 100 รูปแบบ และการรักษาโดย
การทำ�ให้ยีนหยุดทำ�งานนั้น มีเป้าหมายที่การควบคุม
การสร้าง mRNA ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการเสื่อมสภาพของ
จอตาได้เช่นกัน

Major Review Gene Therapy in Retinal disease

Leber congenital amaurosis- LCA 1, 2
Leber congenital amaurosis เป็นกลุ่มโรคที่มี
ลักษณะอาการทางคลีนิคคือมีการสูญเสียการมองเห็น
ตัง้ แต่ก�ำ เนิดหรือในช่วงขวบปีแรก, การพบลักษณะตาก
ระตุก (Nystagmus) ลักษณะคลื่นไฟฟ้าจอตา (ERG) ที่
เฉพาะ การตรวจจอตาในระยะแรก มักพบลักษณะจอ
ตาทีป่ กติ หรือมีการเปลีย่ นแปลลของชัน้ RPE เพียงเล็ก
น้อย (subtle RPE change) ในเด็กบางคนอาจจะมีการใช้
มือกดลูกตา (eye rubbing-oculodigital reflex)
โรคในกลุ่ ม นี้ มี ลั ก ษณะการถ่ า ยทอดทาง
พันธุกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบ autosomal recessive (AR)
ในปัจจุบนั พบยีนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับภาวะนีอ้ ย่างน้อย
16 ยีน ในผู้ป่วย LCA อาจพบร่วมกับภาวะอื่นๆเช่น
keratoconus หรือ ต้อกระจก (cataract)

การใช้ ยี น รั ก ษาในผู้ ป่ ว ย Leber congenital
amaurosis 5,6

1. RPE65-Leber congenital amaurosis 5, 6, 10
RPE65-Leber congenital amaurosis เป็น LCA
ที่มีความสัมพันธ์กับการกลายพันธุ์ของ RPE 65 ยีน ซึ่ง
เป็นยีนที่มีการแสดงออกใน RPE, RPE65 ยีนควบคุม
การสังเคราะห์โปรตีนที่มีขนาด 65 กิโลดาลตัน (kda)
โปรตีนดังกล่าวมีหน้าทีส่ �ำ คัญคือเป็น retinoid isomerase
เปลี่ยน all-trans retinoid เป็น 11-cis retinal ซึ่งมีความ
สำ�คัญในกระบวนการทำ�งานของเซลล์รับภาพ
การกลายพันธุด์ งั กล่าวส่งผลให้ไม่สามารถสร้าง
11-cis retinal และเกิดการสะสมของ all-trans retinol
ester ใน RPE ซึ่งการสะสมดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การเกิด
การเสื่อมของเซลล์รับภาพในที่สุด โรค RPE65-Leber
congenital amaurosis เป็นโรคที่พบได้น้อยมาก (น้อย
กว่า 1 ใน 1,000,000) และมีการเกิดของ การเสื่อมของ
จอตาตั้งแต่เดือนแรกๆ
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โรค RPE65-LCA นี้เป็นโรคที่มีการศึกษาการ
รักษาด้วยยีน และประสบความสำ�เร็จในการรักษาใน
สัตว์ทดลอง โดยเฉพาะสัตว์ทดลองขนาดใหญ่เช่นสุนัข
ในปี ค.ศ. 2001 การทดลองฉีด AAVs ที่มียีน RPE65 ใน
สุนัข 3 ตัวพบว่าทำ�ให้จอตามีการทำ�งานที่มากขึ้น โดย
วัดผลจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าจอตา (ERG) โดยผลการ
รักษานัน้ สามารถทำ�ให้การทำ�งานนัน้ ดีขนึ้ ได้ถงึ 3 เดือน
หลังการฉีด
นอกจากการศึกษาในสุนัขแล้ว การศึกษาใน
หนูทดลองพบการทำ�งานของจอตาทีด่ ขี นึ้ หลังการได้รบั
การรักษาโดยการฉีด AAVs ที่มี RPE65 ยีนโดยผลการ
ทดลองพบว่าได้ผลในหลายช่วงอายุของหนูทนี่ �ำ มาทดล
อง และได้ผลในการทดลองในมดลูก(in utero) จนไปถึง
หนูทดลองอายุ 24 เดือน
ในการทดลองนั้ น พบว่ า ผลการรั ก ษานั้ น ได้
ผลแม้ว่าจะมีการทดลองในสัตว์ที่อายุมากแล้ว ในการ
ทดลองในสุนัขพบว่ามีผลการทดลองที่ดีแม้ในสุนัขที่
อายุมากถึง 30 เดือน ผลการรักษาทีด่ ใี นสัตว์ทดลอง โดย
เฉพาะในสัตว์ทดลองขนาดใหญ่ทำ�ให้การรักษาในยีน
ของโรคนี้มีการทดลองต่อมาในมนุษย์
ในปัจจุบันมีการทดลองในมนุษย์อย่างน้อย 4
การศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
ใน 4 การศึกษาที่มีการติดตามผลนานที่สุดคือ 3 ปี โดย
การศึกษาทั้งหมดใช้ AAVs เป็นไวรัสพาหะในการถ่าย
ทอดยีน RPE65 ชนิดปกติเข้าสู่เซลล์เป้าหมายโดยการ
ฉีดเข้าไปในชั้นใต้จอตา
ในการศึกษาทั้งหมดมีผลการศึกษาพบว่า การ
รักษาโดยใช้ยีนโดยการฉีดเข้าใต้ชั้นจอตานั้น มีความ
ปลอดภัย ไม่พบผลแทรกซ้อนที่รุนแรง และไม่พบการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่รุนแรง ผลการศึกษา
พบว่ามีผลที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นได้ในทั้ง 4 การศึกษา
โดยแต่ละการศึกษามีการวัดผล การทำ�งานทีด่ ขี นึ้ ทีแ่ ตก
ต่างกันไป
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การวัดผลการมองเห็นที่นิยมใช้ในการทดลอง
คือการมองเห็นแสงน้อยๆ (dim light sensitivity) จาก
การศึกษาโดย Jacobson และคณะ ที่เป็นการศึกษาที่มี
การติดตามผลนานทีสดุ ใช้การทดสอบ psychophysical
full-field sensitivity (FST) ในการวัดผล พบว่ามีการดี
ขึ้นตั้งแต่ 10 เท่าถึง 10,000 เท่าในผู้ป่วยทั้ง 15 คนใน
การทดลอง การดีขึ้นของการมองเห็นมีความสัมพันธ์
กับบริเวณของการฉีดยา ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับไวรัสที่
มียีน RPE 65 อยู่
โดยสรุ ป แล้ ว จากการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น
การรักษาโดยยีนโรค RPE65-Leber congenital amaurosis
มีความปลอดภัย และมีผลการศึกษาทีช่ ว่ ยทำ�ให้การมอง
เห็นดีขึ้นได้จากการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลอง และการ
ทดสอบเบื้องต้น ในขณะนี้มีการทดลองในระยะที่ 3
(clinical trial phase III) อยู่ในระหว่างการศึกษาซึ่งอาจ
เป็นทางเลือกในการรักษาโรคนี้ได้ในอนาคต

ส่วน rod cel จะมีการทำ�งานประมาณ 30-50% เชื่อว่า
เกิดจากมีโปรตีนอีกชนิดคือ guanylate cyclase-2 (GC2)
ที่พบเฉพาะใน rod cell ของหนู การศึกษาการรักษาโดย
ใช้ AAVs เป็นไวรัสพาหะ สามารถฟื้นคืนการทำ�งาน
ของ cone cell และป้องกันการเสื่อมสภาพได้เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 3 เดือน
คำ�ถามในการวิจยั คือ ในมนุษย์ทเี่ ป็น GUCY2DLCA นัน้ มีการสูญเสียการทำ�หน้าทีข่ องทัง้ rod และ cone
cell การใช้ AAVs รักษาเพียงอย่างเดียวจะสามารถฟืน้ ฟู
สภาพการทำ�งานของทั้ง rod และ cone ได้หรือไม่ การ
ศึกษาวิจัยเบื้องต้นในหนูทดลองที่มีการทำ�ให้เกิดความ
ผิดปกติของทั้ง GC1 และ GC2 และได้รับการรักษาโดย
AAVs ที่มียีน GC1 เพียงอย่างเดียวพบว่าสามารถผื้น
สภาพการทำ�งานของทัง้ rod และ cone cell ได้ จึงมีความ
เป็นไปได้ในการศึกษาการรักษาในยีนดังกล่าวในอนาคต
ต่อไป

2. GUCY2D-Leber congenital amaurosis5

Achromatopsia (ACHM) 1, 2
Achromatopsia เป็นโรคที่มีความผิดปกติของ
การทำ�งานของเซลล์รับภาพชนิด Cone มีอุบัติการการ
เกิดประมาณ 1 ใน 30,000 ผู้ป่วยโรคนี้จะมีการมองเห็น
ทีไ่ ม่ดตี งั้ แต่ก�ำ เนิด สูญเสียความสามารถในการแยกแยะ
สี (color discrimination) เราสามารถแบ่งผู้ป่วยโรคนี้ได้
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. Complete achromatopsia หรื อ rod
monochromatism
ในผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี้ จ ะมี ก ารมองเห็ น ที่ แ ย่ ก ว่ า
20/200 ไม่ ส ามารถรั บ รู้ สี ไ ด้ และ มี อ าการแพ้ แ สง
(Photophobia)
2. Incomplete achromatopsia
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการมองเห็นที่ดีกว่า ส่วน
ใหญ่ในช่วง 20/80 ถึง 20/200 มีความสามารถรับรู้สี
อยู่ได้บ้างโรคในกลุ่มนี้ในปัจจุบันถูกพิจารณาเป็นโรคที่
เป็นแต่กำ�เนิด (congenital) และมีการดำ�เนินของโรคที่

การกลายพันธ์ใน GUCY2D เป็นหนึ่งในการก
ลายพันธ์ที่พบได้บ่อยใน LCA จากการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรเอเชียพบว่า GUCY2D เป็นกลายพันธุ์ท่ีเป็น
สาเหตุของ LCA ได้ถึง 16 % ยีนนี้ควบคุมการสร้าง
โปรตีน guanlate cyclase-1 (GC1) ที่เป็นโปรตีนที่พบ
ที่เซลล์รับภาพทั้ง rod และ cone GC1 เป็นโปรตีนที่ทำ�
หน้าทีส่ �ำ คัญในการรับแสง ระดับแคลเซียมในเซลล์ และ
การกระตุ้นของเซลล์รับภาพ
ความผิดปกติของ GC1 โปรตีน ทำ�ให้เกิดความ
ผิดปกติของ cGMP และ cGMP-gated cation chanels
ลักษณะของ GUCY2D-LCA คือการมีลักษณะจอตาที่
ปกติในเด็ก โดยที่มีลักษณะคลื่นไฟฟ้าจอตาที่วัดได้น้อย
มากโดยเฉพาะในเซลล์รับภาพชนิด cone
การศึกษาในสัตว์ทดลองคือ หนูพบว่า หนูที่
มีความผิดปกติของ GUCY2D ยีนจะมีการสูญเสียการ
ทำ�งานของ cone cell และการเสื่อมสภาพของ cone cell
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คงที่ (stationary) ลักษณะการตรวจจอตามักพบ ลักษณะ
จอตาที่ ป กติ หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย
การตวจคลื่นไฟฟ้าจอตาจะพบว่าไม่พบการตอบสนอง
จาก cone cell ในขณะที่การตอบสนองปกติจาก rod
cell ในปัจจุบันไม่มีการรักษาที่สามารถรักษาโรคนี้ได้
หายขาด การรักษาเป็นการรักษาตามอาการเช่นการลด
ภาวะแพ้แสง

การรักษาโดยยีนในโรค Achromatopsia5

Achromatopsia เป็นโรคที่อยู่ในความสนใจใน
การศึกษาการรักษาโดยยีน complete achromatopsia
พบว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นแบบ autosomal
recessive โดยพบการกลายพันธุของยีนที่ควบคุมการ
สร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ cone specific channels,
ยี น CNGA3 และ CNGB3 คิ ด เป็ น สาเหตุ ถึ ง 80%
ของโรค ACHM ทั้งหมด ยีนตัวอื่นที่พบเป็นสาเหตุที่
เกี่ยวข้อง เช่น GNAT2 ซึ่งควบคุมการสร้างโปรตีนที่
เกี่ยวกัย phototranduction ใน cone และ PDE6C ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ cone-specific phosphodiesterase
ACHM แม้ในปัจจุบันพบว่าเป็นโรคที่มีการ
ดำ�เนินของโรคคงที่ (Stationary) แต่เชื่อว่ามีการเสื่อม
สภาพของ cone cell แต่แต่ในช่วงแรกๆของชีวิต และ
การเสื่อมนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาการรักษา
โดยใช้ยีนในสัตว์ทดลองพบว่า ในหนูทดลองการใช้
subretinal AAVs เป็นไวรัสพาหะสามารถ ทำ�ให้มีการ
ทำ�งานของ cone cell ที่ดีขึ้นได้
การศึกษาในสัตว์ขนาดใหญ่ได้แก่สุนัข พบว่า
มีการตอบสนองที่ดีขึ้นหลังได้รับการรักษาโดย AAVs
vector แต่ระดับการตอบสนอง (magnitude) และความ
คงตัว (Persistent) ของการตอบสนองนัน้ ขึน้ กับอายุของ
สุนัขที่ได้รับการรักษา และปัจจัยอื่นๆที่ใช้ในการรักษา
โดยพบว่าการรักษาได้ผลดีในสุนัขอายุน้อย
ปัญหาและความท้าทายของการรักษาด้วยยีน
ในโรคนี้อีกอย่างคือ การกระจายตัวของ cone cell ที่พบ
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หนาแน่นใน macular ซึง่ การรักษาโดยใช้การฉีดยาเข้าไป
ใต้ชั้นจอตา จะทำ�ให้เกิดผลข้างเคียง คือมีการหลุดลอก
ของจอตา ซึ่งอาจส่งผลต่อพยากรณ์โรคได้ การศึกษา
พาหะและวิธกี ารใหม่ๆทีไ่ ด้ผล เช่นการฉีดเข้าไปในช่อง
วุน้ ตา (Intravitreous) อาจเป็นทางเลือกของการรักษาต่อ
ไปในอนาคต
Stargardt disease1, 2, 5
Stargardt disease เป็นโรคความเสือ่ มของจอตา
ที่พบมากที่สุดในคนอายุน้อย พบการถ่ายทอดเป็นแบบ
autosomal recessive และสัมพันธ์กบั การกลายพันธุข์ อง
ยีน ABCA4 ซึง่ เป็นโปรตีน ทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการขนส่งสาร
N-retinylidene-phosphatidylethanolamine จาก lumen
ไปสู่ cytoplasmic side ของ photoreceptor outer disks
การกลายพันธุด์ งั กล่าวทำ�ให้เกิดการสะสมของสาร และ
ทำ�ให้เกิดการก่อตัวของสารที่เป็นพิษ (toxic retinoid
complex) ในเซลล์ นำ�ไปสูก่ ารสะสมของสาร lipofuscin
ในชั้น RPE ในที่สุด
ปัญหาที่พิจารณาคือยีน ABCA4 มีขนาด 6.8
กิโลเบส ซึ่งมีขนาดมากกว่าความสามารถของ AAVs
ในการขนส่ง การใช้ lentivirus เพื่อรักษาต้องทำ�ในช่วง
ก่อนที่เซลล์รับภาพมีการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้าย หรือ
การใช้ AAVs ต้องมีการดัดแปลงรูปแบบของยีนเพื่อ
ให้สามารถขนส่งได้ อีกทั้งมีการศึกษาในหนูทดลองทั้ง
สองวิธีพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะช่วย
พัฒนาการรักษาให้ดีขึ้นต่อไป
X-linked juvenile retinoschisis (XLRS)1, 2
X-linked juvenile retinoschisis (XLRS) เป็น
โรคที่ มี ก ารถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรมแบบ x-linked
recessive (XLR) มีอุบัติการณ์การเกิดโรค 1:5000 ถึง
1:25,000 ลักษณะทางคลีนิค คือมีการแยกของชั้นจอตา
ซึ่งใน XLRS พบลักษณะการแยกตัวบริเวณจุดรับภาพ
(macular) เป็นลักษณะ small, cystoid spaces and fine
radial striae
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ยีนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั XLRS คือ retinoschisin
gene (RS1) เป็ น ยี น ที่ ค วบคุ ม การสร้ า งโปรตี น
retinoschisin เป็นโปรตีนที่ทำ�หน้าที่ยึดเกาะ ระหว่าง
ชั้นต่างๆของจอตา เชื่อว่าโปรตีนดังกล่าวมีความสำ�คัญ
กับ Muller cell เนือ่ งจากการขาดโปรตีนจะทำ�ให้เกิดการ
ตายของเซลล์ ทำ�ให้จอตาของผูป้ ว่ ยโรคนีเ้ กิดความเสีย่ ง
ต่อการบาดเจ็บและแยกตัวง่ายกว่าทั่วไป

การรักษาด้วยยีนในผู้ป่วย X-linked juvenile
retinoschisis (XLRS) 5

ในการทดลองในหนูทดลองพบว่า หนูทดลองที่
มีความผิดปกติของ RS1 ยีนจะมีลักษณะอาการเหมือน
กับที่ตรวจในมนุษย์ การทดลองการรักษาโดยยีนโดย
อาศัย AAVs เป็นไวรัสพาหะ พบว่าหนูทดลองที่ได้รับ
การรักษา มีรูปแบบการตอบสนองของคลื่นไฟฟ้าจอตา
และมีลักษณะทางกายวิภาคที่ดีขึ้นหลังได้รับการรักษา
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ช่วงอายุของ
หนู ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษามี ผ ลต่ อ การตอบสนอง ในการ
ทดสอบในหนูที่อายุน้อย 1-2 เดือนพบว่ามีการตอบ
สนองทัง้ ในแง่โครงสร้างและคลืน่ ไฟฟ้าจอตา แต่ในหนู
ทีอายุมากขึ้นพบลักษณะโครงสร้างจอตาที่ดีขึ้นหลังได้
รับการรักษา แต่พบว่าการตอบสนองของคลื่นไฟฟ้าจอ
ตามีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหนูในกลุ่มอายุน้อยกว่า

การรั ก ษาโดยยี น ในโรคที่ ไ ม่ ไ ด้ ถ่ า ยทอดทาง
พันธุกรรม Age-related macular degenerationAMD

Age-related macular degeneration (AMD)
เป็นสาเหตุสำ�คัญของการสูญเสียการมองเห็นในกลุ่ม
ประชากรที่อายุมากกว่า 50 ปี กลไกการเกิดและปัจจัย
ทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน
ปัจจุบันแบ่ง AMD ได้เป็นสองชนิดคือ
1. Non-neovasular (dry) AMD
2. Neovascular (wet) AMD

Neovascular AMD หมายถึ ง ลั ก ษณะที่ มี
การเกิดเส้นเลือดผิดปกติจากชั้น choroid (choroidal
neovascularization; CNV) ซึง่ โมเลกุลทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการเกิด CNV ดังกล่าวคือ vascular ensothelial
growth factor (VEGF) ในปัจจุบนั การศึกษาสารทีม่ คี วาม
สามารถในการยับยัง้ VEGF (anti-VEGF) ได้ผลดีในการ
รักษา neovascular AMD ในหลายการศึกษาที่ผ่านมา
การรักษาโดนใช้ Anti-VEGF นั้นจำ�เป็นต้อง
ได้รบั การรักษาโดยการฉีดเข้าช่องวุน้ ลูกตา (intravitreal
injection) ซึ่งต้องได้รับการฉีดหลายครั้งและต่อเนื่อง
ทำ�ให้มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดผลแทรกซ้อนจากการฉีดยา
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
การรักษาด้วยยีนในโรค neovascular AMD
เป็นการศึกษาการสร้างโปรตีน FLT-1 (sFLT1) ซึ่งเป็น
โปรตีนละลายน้ำ�ได้และเป็นส่วนหนึ่งของ R1 VEGF
receptor โดย FLT-1 นี้จะจับกับ VEGF ในส่วนที่อยู่
นอก เซลล์ (extracellular VEGF) เพื่อป้องกันไม่ให้จับ
กับเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด (vascular endothelial) และ
ออกฤทธิ์ได้
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ในหนูทดลองที่
ทำ�ให้เกิด ocular CNV จาก oxygen-induced retinopathy
of prematurity และ laser-induced CNV พบว่า การนำ�
ไวรัสพาหะ AAVs ที่สามารถสร้างโปรตีน FLT-1 ฉีด
เข้าในช่องวุ้นตา (Intravitreal injection) สามารถทำ�ให้
เกิดการแสดงผลของโปรตีนดังกล่าวได้ และการแสดง
ผลนั้นคงอยู่ได้หลังการฉีดเพียงครั้งเดียว
จากการศึกษาในลิง (non-human primate) การ
ใช้ AAVs เป็นไวรัสพาหะในการรักษา laser-induced
CNV พบว่าการแสดงออกของ sFLT- 1 โปรตีนยังอยู่
ในระดับคงที่หลังการฉีดนาน 5 เดือน โดยวัดจากระดับ
ใน aqueous humor และการรักษาด้วยยีนร่วมกับการใช้
laser ที่ 22 สัปดาห์หลังการฉีดยา สามารถลดขนาดของ
CNV ได้
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การศึกษาในมนุษย์ปจั จุบนั อยูใ่ นการศึกษาระยะ
ที่ 1 (clinical trial phase I) โดยใช้ AAVs เป็นไวรัสพาหะ
โดยมีการศึกษาถึงระดับยาที่ออกฤทธิ์ได้ และระดับยาที่
ปลอดภัย โปรตีนอื่นๆที่มีการศึกษาเพื่อใช้ในการรักษา
neovascular AMD ได้แก่ Endostatin และ Angiostatin
ทั้งสองชนิดเป็นโปรตีนที่ยังยั้งการสร้างหลอดเลือด
(angiogenesis) การศึกษาในหนูทดลองพบว่าถ้าให้หนู
ทดลองได้รับไวรัสที่สร้าง endostatin จะทำ�ให้ระดับ
endostatin ในเลือดเพิม่ ขึน้ และช่วยยับยัง้ การเกิด CNV ได้
การทดสอบการใช้ AAVs และ lentivirus เป็น
ไวรัสพาหะ และฉีดเข้าไปในช่องวุ้นตา พบว่าสามารถ
ยับยัง้ CNV ได้ในหนูทดลอง ปัจจุบนั มีการทดลองระยะ
ที่ 1 (clinical trial phase I) โดยใช้ lentivirus เป็นไวรัส
พาหะในการทดสอบการยับยั้งการเกิด CNV

โอกาสและข้อจำ�กัดในการพัฒนาการรักษาด้วย
ยีนในโรคจอตา7

ปัจจุบันด้วยพัฒนาการของความรู้ทางพันธุ
ศาสตร์ พั นธุวิศวกรรม และ ไวรัส วิท ยา เราค้ นพบ
โรคทางจอตาที่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติทาง
พันธุกรรมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้โรคส่วนใหญ่มีข้อ
จำ�กัดในการรักษา การรักษาด้วยยีนอาจสามารถช่วยให้
ผูป้ ว่ ยในกลุม่ นีห้ ายจากโรคได้ หรือมีการมองเห็นทีด่ ขี นึ้
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการรักษาด้วยยีนส่วนใหญ่ยัง
เป็นการศึกษาในระยะ 1-2 (clinical trial phase I-II)
หรือเป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง ซึง่ การทีจ่ ะสามารถ
พัฒนาการรักษาด้วยยีนไปสู่การรักษาที่ใช้จริง และเป็น
มาตรฐานนัน้ ยังมีโอกาสและข้อจำ�กัดทีจ่ �ำ เป้นต้องได้รบั
การพัฒนาต่อไป ดังนี้
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1. ความหลากหลายของการกลายพันธุ์ที่ทำ�ให้
เกิดโรค (genetic heterogeneity)
โรคทางจอตาหลายโรค ทีสาเหตุจากการกลาย
พันธุห์ ลายรูปแบบ ทีท่ �ำ ให้เกิดลักษณะอาการทางคลีนคิ
ทีค่ ล้ายกันและถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ โรคเดียวเช่น Retinitis
pigmentosa พบการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุได้มากกว่า
80 ชนิด ซึง่ แต่ละชนิดก็มกี ลไกทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเสือ่ มสภาพ
ของจอตาต่างกัน ซึ่งต้องการการรักษาที่แตกต่างกันไป
ด้วย ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ และโครงการรหัส
พันธุกรรมมนุษย์จะช่วยให้เราค้นพบ และเข้าใจถึงกลไก
ของการเกิดโรคซึ่งจะนำ�ไปสู่การรักษาใหม่ๆในอนาคต
2. เวลาในการรักษา (Timing of the treatment)
การรักษาทางยีนหลายชนิดมีเป้าหมายในการ
ทำ�ให้เซลล์รบั ภาพมีการทำ�งานกลับมาปกติ และป้องกัน
การเสื่อมของจอตา ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเสื่อมของจอ
ตา โดยเฉพาะโรคทีถ่ า่ ยทอดทางพันธุกรรมนัน้ เกิดขึน้ ใน
ช่วงอายุน้อย การรักษาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรทำ�ก่อน
ที่มีการเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ของจอตา
ในการทดลองในหนูทดลอง มักทำ�การทดสอบ
การรักษาด้วยยีนในช่วงหลังคลอด 3-21 วัน ซึง่ ในหนูนนั้
เป็นช่วงที่เซลล์ในจอตามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์
ชนิดต่างๆ แต่ในจอตาของมนุษย์นั้นการเปลี่ยนแปลง
ของเซลล์ตน้ กำ�เนิดไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆของจอตานัน้
จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ ดัง
นัน้ จากลักษณะทีแ่ ตกต่างกันนี้ การทดสอบในมนุษย์จงึ
จำ�เป็นต้องใช้ไวรัสพาหะทีส่ ามารถเหนีย่ วนำ�หรือติดเชือ้
ในเซลล์จอตาที่เจริญเต็มที่แล้ว
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3. ความคงตัวของการผลรักษา(Persistent of
the treatment effect)
ตามที่ได้กล่าวมา การเปลี่ยงแปลงของเซลล์
ต้นแบบไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆในจอตานัน้ เกิดขึน้ ตัง้ แต่
ในช่วงไตรมาสทีส่ องของการตัง้ ครรภ์ และ ในทารกแรก
คลอดเซลล์ต่างๆในจอตาจึงเป็นเซลล์ที่ได้มีการเปลี่ยน
แปลงเพื่ไปทำ�หน้าที่แล้ว การรักษาโดยยีนโดยการใช้
ไวรัสพาหะ จึงเป็นการเหนี่ยวนำ�ให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในเซลล์ที่เจริญแล้วเท่านั้น
ปัญหาสำ�คัญทีต่ ามมาคือ เนือ่ งจากเซลล์เหลานี้
เป็นเซลล์ที่เจริญแล้ว ไม่มีการแบ่งตัวเพิ่มอีก เมื่อเซลล์
เหล่านี้ตายลง ไม่ว่าจากอายุ หรือ ถูกทำ�ลายจากเซลล์
ระบบภูมิคุ้มกัน ผลของการรักษาย่อมหมดไปพร้อมกับ
การตายของเซลล์เหล่านั้นไปด้วย จึงเป็นข้อพิจารณา
ว่าการรักษาโดยใช้ยีนด้วยวิธีนี้จะสามารถใหผลการ
รักษาที่คงที่เป็นระยะเวลายาวนานได้หรือไม่
4. ความปลอดภัยของการใช้ไวรัสพาหะ
การรักษาโดยยีนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ไวรัส
พาหะในการนำ�สารพันธุกรรมที่ต้องการเข้ า สู่ เ ซลล์
เป้าหมาย สิ่งที่ต้องพิจารณาคือการใช้ไวรัสพาหะนี้จะ
สามารถทำ�ให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้หรือไม่ โดย
เฉพาะการรักษาในตาซึ่งเป็นอวัยวะสำ�คัญ
การใช้ ไ วรั ส ในการถ่ า ยทอดสารพั น ธุ ก รรม
เข้าไปในเซลล์ยงั มีความเสีย่ งคือ ไวรัสดังกล่างอาจทำ�ให้
เกิดการกลายพันธุใ์ นโครโมโซม (mutagenesis) ในเซลล์
เป้าหมาย จากการศึกษาการรักษาด้วยยีนในโรค Severe
Combined Immunodeficiency Disease (SCID)-X1
โดยใช้ Moloney retrovirus เป็นไวรัสพาหะ พบว่ามีผล

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้น คือมีผู้ป่วยในการทดลอง 4 รายที่มี
การเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังได้รับการรักษาดังกล่าว
จากการศึกษาการรักษาด้วยยีนในโรคจอตา ทีม่ กี ารศึกษา
มากทีส่ ดุ ได้แก่ RPE65 LCA นัน้ ไม่พบผลข้างเคียงทีร่ า้ ย
แรงจากการรักษาดังกล่าว
การพัฒนาวิธกี ารถ่ายทอดสารพันธุกรรมใหม่ๆ
เช่นการใช้ตัวนำ�ที่ใช่ไวรัสอาจเป็นคำ�ตอบของปัญหา
เหล่านี้ อย่างไรก็ดใี นปัจจุบนั การใช้ตวั กลางทีไ่ ม่ใช่ไวรัส
ในการถ่ายทอดสารพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์ต่างๆของ
จอตานัน้ ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จและยังไม่เป็นทีน่ ยิ มเท่า
การใช้ไวรัสพาหะ
การศึกษาล่าสุดมีการใช้วธิ โี ดยการใช้เปปไทด์ที่
มีคณ
ุ สมบัตผิ า่ นเข้าเซลล์ได้ (peptide for ocular delivery
- POD) เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดสารพันธุกรรมเข้าสู่
เซลล์เป้าหมาย การทดสอบให้ผลที่ดีในการทดลองใน
หลอดทดลอง แต่เนื่องจากในจอตามีโครงสร้างต่างๆที่
อาจทำ�ให้ผลได้ไม่ดีเท่า

สรุป

การรักษาด้วยยีนในโรคจอตานัน้ เป็นทางเลือก
ที่อยู่ในการทดลอง โดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่ถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม (Inherited retinopathy) ซึ่งเป็นโรคที่
ทำ�ให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นในประชากรอายุน้อย
และในปัจจุบันไม่มีการรักษาที่ได้ผลหายขาด โรคใน
กลุ่มนี้หลายชนิดทีการค้นพบยีนที่สัมพันธ์กับการเกิด
โรค และการรักษาด้วยยีนอาจเป็นทางเลือกในอนาคต
ที่อาจช่วยรักษาหรือชะลอความเสื่อมของจอตา และ
ฟื้นฟูการมองเห็น
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ตารางสรุปการรักษาโดยยีนในโรคต่างๆ
			 Disease

Causative gene/Protein Clinical trial phase

Retinitis pigmentosa
1.		- MERTK-associated MERTK gene
			autosomal recessive myosinVIIa71
			retinitis pigmentosa (MYO7A)
2. Usher syndrome at least 22 genes
3.		Autosomal dominant RP

Viral vector

Ongoing phase I AAVs, lentivirus Successful in Rat model
Ongoing phase I
Lentivirus
Preclinical study
AAVs
–		
Successful in Rat model

Leber congenital amouresis
1. RPE65-Leber
RPE65 gene
Ongoing phase III
AAVs
		 congenital amaurosis				
2. GUCY2DGUCY2D
Preclinical study
AAVs
		 Leber congenital amaurosis				
Achromatopsia (ACHM) CNGA3,
				
CNGB3,
				
GNAT2

Preclinical study

Stargardt disease (STGD) ABCA4 gene
Ongoing phase I
						
X-linked juvenile
retinoschisis (XLRS)
Neovascular AMD
				
				

Previous study

Successful in
animal mode l, 3
successful phase
I trials

AAVs

-

Lentivirus
AAVs

Successful in mice
model

RS1 gene

Preclinical study

AAVs

-

sFLT- 1
Endostatin,
Angiostatin

Ongoing phase I
Ongoing phase I

AAVs
Lentivirus

-
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