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บทน� ำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือทีน่ ิยมเรียก
ว่า COVID-19 เป็ นโรคทีส่ ามารถก่อให้เกิดอาการทางเดินหายใจ
แบบรุนแรงซึง่ เกิดจากเชื้อไวรัส Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) นับตัง้ แต่มกี าร
ระบาดรายแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบนั (19
มิถนุ ายน พ.ศ. 2564) มีรายงานจ�ำนวนผูต้ ดิ เชื้อทัว่ โลกมากกว่า
177 ล้านคน และมีผูเ้ สียชีวติ มากกว่า 3.8 ล้านคน1 การเกิดอาการ
และความรุนแรงของโรคในผูป้ ่ วยติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มี
ความแตกต่างในแต่ละบุคคล ประมาณร้อยละ 80-85 ของผูป้ ่ วยติด
เชื้อมีอาการเพียงเล็กน้อย (ไม่มอี าการปอดอักเสบหรือปอดอักเสบ
เล็กน้อย)2 ในขณะทีผ่ ูป้ ่ วยอีกประมาณร้อยละ 15-20 มีอาการของ
โรครุนแรง อาจเกิดการหายใจล้มเหลว ภาวะอวัยวะล้มเหลวหลาย
ระบบ (multi-organ failure) และพายุไซโตไคน์ (cytokine storm)
ซึง่ เสีย่ งต่อการเสียชีวติ สูง3
กลไกระดับโมเลกุลที่อธิบายความแตกต่างของการติดเชื้อ
และอาการแสดงในผูป้ ่ วยทีห่ ลากหลายยังอยู่ในขัน้ การศึกษาวิจยั
ปัจจุบนั ยังไม่ทราบกลไกทีช่ ดั เจน หนึ่งในปัจจัยทีอ่ าจมีส่วนส�ำคัญ
คือพันธุกรรมของผูต้ ดิ เชื้อ โดยกลุม่ ยีน Human Leukocyte
Antigen (HLA) เป็ นกลุม่ ยีนทีไ่ ด้รบั ความสนใจและมีหลายงาน
วิจยั ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัลลีล HLA กับโรค COVID-19
เนื่องจากกลุม่ ยีน HLA มีบทบาทส�ำคัญในระบบภูมคิ ุม้ กันของ
ร่างกายมนุษย์ เมือ่ ไวรัสเข้าไปในเซลล์จะเกิดการสร้างโปรตีนของ
ไวรัส โปรตีนของไวรัสจะถูกตัดเป็ นเปปไทด์สายสัน้ ๆ เพือ่ จับกับ
โมเลกุล HLA และถูกน�ำเสนอบนผิวเซลล์เพือ่ กระตุน้ CD8+ T
lymphocyte และเกิดการสร้าง CD8+ T lymphocyte ทีจ่ ำ� เพาะ
ต่อไวรัสขึ้น ดังนัน้ โมเลกุล HLA จึงเป็ นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันจ�ำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 นอกจากนี้มกี ารศึกษา
พบว่า อัลลีล HLA มีความสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของโรคติดเชื้อ
ในหลายโรค เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัลลีล HLA กับ
อุบตั กิ ารณ์และความรุนแรงของโรค Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS) ซึง่ เกิดจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสทีม่ พี นั ธุกรรม
ใกล ้เคียงกับ SARS-CoV-2 พบว่า HLA-B*07:03, B*46:01,
DRB1*03:01 และ DRB1*12:02 สัมพันธ์กบั susceptibility

ของโรค SARS4 การศึกษาในกลุม่ ผูม้ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชื้อ
HIV-1 พบว่า HLA-A2/68:02 supertype และ HLA-DRB1*01
สัมพันธ์กบั ความเสีย่ งต�ำ่ ต่อการติดเชื้อ HIV-15 และ จากการ
ศึกษาในกลุม่ ผูต้ ดิ เชื้อไวรัสไข้เลือดออกพบว่า HLA-A*02:07
มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคทีร่ ุนแรงเมือ่ ผูป้ ่ วยติดเชื้อครัง้ ทีส่ อง
(secondary infection) ในขณะที่ HLA-B44, B62, B76 และ
B77 สัมพันธ์กบั การป้ องกันไม่ให้เกิดอาการทางคลินิกภายหลังจาก
การติดเชื้อครัง้ ทีส่ อง6
ความสัมพันธ์ระหว่างยีน HLA และ susceptibility ของ
การติดเชื้อ SARS-CoV-2
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัลลีล HLA และการติดเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 เริ่มด้วยการศึกษาในโมเดลจ�ำลอง (in silicoanalyis)
ของการจับเปปไทด์ไวรัส SARS-CoV-2 และโมเลกุล HLA7 พบ
ว่า HLA-A*02:02, HLA-B*15:03 และ HLA-C*12:03 เป็ น
อัลลีลทีน่ ำ� เสนอ conserved peptide ได้มากทีส่ ุด ผูท้ ม่ี อี ลั ลีล HLA
ในกลุม่ นี้จงึ อาจจะมีภมู คิ ุม้ กันด้าน T cell ต่อไวรัส SARS-CoV-2
ได้ดี ในขณะที่ HLA-A*25:01, B*46:01, C*01:02 เป็ นอัลลีล
ทีน่ ำ� เสนอเปปไทด์ของไวรัส SARS-CoV-2 ได้จำ� นวนน้อยทีส่ ุด
ซึง่ บ่งว่าผูท้ ม่ี อี ลั ลีล HLA ทีน่ ำ� เสนอเปปไทด์ไวรัสได้จำ� นวนน้อย
อาจเป็ นกลุม่ ผูท้ ม่ี โี อกาสเกิดโรค COVID-19 ได้มากกว่า อย่างไร
ก็ตาม การศึกษานี้เป็ นเพียงการศึกษาในโมเดลจ�ำลอง ไม่ใช่การ
ศึกษาในผูป้ ่ วยจริง
ต่อมา Correale และคณะ8 ได้รายงานการศึกษาทางด้านระบาด
วิทยา โดยศึกษาอุบตั กิ ารณ์ของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และ
อัลลีล HLA ในประเทศอิตาลี พบว่า HLA-B*44 และ C*01
มีความสัมพันธ์กบั อุบตั กิ ารณ์ของ COVID-19 เมือ่ วิเคราะห์โดย
multiple regression model อีกการศึกษาหนึ่งจากประเทศ
อิตาลีเช่นเดียวกัน ท�ำการศึกษาผูป้ ่ วย COVID-19 ทีม่ อี าการรุนแรง
หรือรุนแรงอย่างมากจ�ำนวน 99 ราย วิเคราะห์ความถีอ่ ลั ลีล HLA
ในกลุม่ ผูป้ ่ วยเปรียบเทียบกับความถีใ่ นกลุม่ ประชากรทีม่ สี ุขภาพ
ดีจำ� นวน 1,017 คน พบว่า HLA-B*15:01, DQB1*06:02 และ
B*27:07 มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรค COVID-19 อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิต9ิ
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นอกจากการศึกษาในผูป้ ่ วยชาติยุโรปแล ้ว มีการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างอัลลีล HLA และการติดเชื้อ COVID-19 ในผู ้
ป่ วยชาวเอเชีย Wang และคณะ รายงานการศึกษาในผูป้ ่ วยชาว
จีน10 โดยเปรียบเทียบความถีข่ องอัลลีล HLA ในกลุม่ ผูป้ ่ วย
COVID-19 จ�ำนวน 82 ราย กับความถีข่ องอัลลีล HLA ในกลุม่
ผูบ้ ริจาคไขกระดูกจ�ำนวน 3,548 ราย พบว่า HLA-B*15:27 และ
C*07:29 มีความถีส่ ูงในกลุม่ ผูป้ ่ วยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตคิ ่า odd
ratio (OR) 3.59 (95% confidence interval (CI) 1.72-7.50,
p < 0.001) และ odd ratio 130.20 (95%CI: 5.28-3,211, p
< 0.001) ตามล�ำดับ บ่งว่าผูท้ ม่ี อี ลั ลีล HLA ดังกล่าวอาจมีความ
เสีย่ งสูงต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
Yung และคณะท�ำการศึกษาในผูป้ ่ วย COVID-19 ชาวฮ่องกง
จ�ำนวน 190 ราย11 เมือ่ วิเคราะห์ความถีข่ องอัลลีล HLA ระหว่าง
กลุม่ ผูป้ ่ วยเทียบกับความถีข่ องอัลลีล HLA ใน Hong Kong
Chinese Cord Blood Registry (HKCCBR) พบว่าความถี่
ของ HLA-B*54:01, B*56:01 และ B*56:04 ในกลุม่ ผูป้ ่ วยสูง
กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมือ่ น�ำกลุม่
อัลลีลทีอ่ ยู่ใน subtype เดียวกันมาวิเคราะห์ พบว่า HLA-B22
serotype มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (OR
= 1.71, 95%CI: 1.23-2.38, p = 0.002) ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำ� นายความสามารถใน
การจับ (binding affinity) ของอัลลีล HLA กับเปปไทด์ของ
SARS-CoV-212 โดยพบว่า HLA-B*54:01, B*55:01, B*55:07,
B*55:12 และ B*56:01 ซึง่ อยู่ใน B22 serotype เป็ นอัลลีลใน
กลุม่ ทีม่ คี วามสามารถในการจับกับเปปไทด์ของ SARS-CoV-2
น้อยทีส่ ุด ข้อมูลจากสองการศึกษานี้บง่ ว่า HLA-B22 serotype
น่าจะเป็ น susceptibility marker ในการเกิดโรค COVID-19

3.38, p = 0.007) และ C*14:02 (OR 4.75, p = 0.003) สัมพันธ์
กับระดับความรุนแรงของโรคเนื่องจาก HLA-A*11:01, B*51:01
และ C*14:02 มี linkage disequilibrium ต่อกันและกัน บ่งว่า
haplotype A*11:01-B*51:01-C*14:02 น่าจะเป็ น haplotype
ทีส่ มั พันธ์กบั ความรุนแรงของโรค ในส่วนของอัลลีล HLA class
II นัน้ พบว่า 3 อันดับแรกของอัลลีล HLA class II ทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กบั ความรุนแรงของโรคมากทีส่ ุดคือ HLA-DRB1*14:04,
DRB1*01:01 และ DQA1*01:0114
นอกจากการศึกษาความถีข่ องอัลลีล HLA แล ้ว มีรายงาน
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจับเปปไทด์
(binding affinity) ของอัลลีล HLA กับความรุนแรงของอาการ
ผูป้ ่ วย จากการศึกษาผูป้ ่ วย COVID-19 ชาวสเปนทีม่ อี าการแตก
ต่างกันจ�ำนวน 45 ราย แบ่งเป็ น อาการเล็กน้อย อาการปานกลาง
และอาการรุนแรง พบว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการเล็กน้อยมีจำ� นวน
เปปไทด์ไวรัส SARS-CoV-2 ซึง่ ถูกน�ำเสนอโดยโมเลกุล HLA
น้อยกว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการปานกลางและทีม่ อี าการรุนแรง15 อีก
การศึกษาหนึ่งซึง่ คล ้ายกัน เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
จ�ำนวนเปปไทด์ไวรัส SARS-CoV-2 ทีถ่ กู น�ำเสนอโดยโมเลกุล HLA
และการตายจากโรค COVID-19 ในผูป้ ่ วยชาวรัสเซียจ�ำนวน 111
ราย พบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ี homozygous ของ HLA-A*01:01 สัมพันธ์
กับการเสียชีวติ ในผูป้ ่ วยอายุนอ้ ย ส่วนผูป้ ่ วยทีม่ ี homozygous
ของ HLA-A*02:01 หรือ A*03:01 มีความเสีย่ งต�ำ่ ในการเสียชีวติ
อายุนอ้ ยจากโรค COVID-1916 ผลการศึกษานี้สอดคล ้องกับการ
ศึกษาโดย Warren และคณะ17 ซึง่ พบว่า ผูป้ ่ วย COVID-19 ทีม่ ี
homozygous ของ HLA-A*02:01 หรือ A*03:01 ไม่มอี าการ
รุนแรงและไม่ตอ้ งได้รบั การเข้ารักษาทีห่ อผูป้ ่ วยหนัก (intensive
care unit)

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน HLA และความรุนแรงของโรค
แม้วา่ จะมีหลายรายงานทีศ่ ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัลลีล HLA
และความรุนแรงของโรค แต่ผลการศึกษาไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สาเหตุน่าจะเป็ นจากการให้คำ� นิยามความรุนแรงของโรคทีต่ ่างกัน
ในแต่ละการศึกษา จากการศึกษาในผูป้ ่ วย COVID-19 ในอิตาลี
และสเปนจ�ำนวน 1,980 ราย ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอัลลีล
HLA และความรุนแรงของโรค COVID-1913แต่ในการศึกษาผูป้ ่ วย
COVID-19 ชาวจีนจ�ำนวน 332 ราย และแบ่งตามความรุนแรงของ
โรคเป็ น 5 ระดับคือ ไม่มอี าการ อาการเล็กน้อย อาการปานกลาง
อาการรุนแรง และอาการวิกฤต คณะผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ลำ� ดับนิว
คลีโอไทด์ของพันธุกรรมทัง้ หมด (whole genome sequencing)14
พบว่า HLA-A*11:01 (OR 2.33, p = 0.008), B*51:01 (OR

สรุป
อัลลีล HLA บางอัลลีลมีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อ SARSCoV-2 และการเกิดความรุนแรงทีแ่ ตกต่างของโรค การศึกษาใน
เชื้อชาติซง่ึ แตกต่างกันส่งผลให้ได้รบั ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันได้
เนื่องจากความถีข่ องอัลลีล HLA มีความแตกต่างกันในแต่ละเชื้อ
ชาติ นอกจากนี้ สายพันธุต์ ่างๆ ของไวรัส SARS-CoV-2 มีตำ� แหน่ง
mutation ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อความสามารถในการน�ำเสนอ
เปปไทด์ไวรัสทีแ่ ตกต่าง เป็ นหนึ่งในสาเหตุทอ่ี ธิบายผลการศึกษา
ทีแ่ ตกต่างกัน ข้อมูลใหม่ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างอัลลีล HLA
กับการติดเชื้อ SARS-CoV-2 จะยังมีการตีพมิ พ์เผยแพร่เพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และจะเป็ นข้อมูลส�ำคัญต่อการรักษาและการออกแบบ
วัคซีนต่อไปในอนาคต
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